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  گفتارپيش

إن الحمد هللا، نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا، 
، و من يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال و سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له

  .اله اال اهللا وحده ال شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
اساس و شالوده هر چيزي اصل نام دارد، كه گاهي محسوس است مانند زير 

اصول [و  ]اصول الفقه[بناي ساختمان و گاهي نيز معنوي و نامرئي است مانند 
  .معني داليل و مستندات فقه و اعتقاد مي باشدكه در اينجا به ] االعتقاد

آيات و (داليلي كه پايه و مستند اثبات عقايد قرار مي گيرند نصوص شريعت 
هستند، اين امر چيزي است كه نمي بايست بر سر آن ) احاديث معتبر و صحيح

داشت ولي چون نصوص مزبور طي قرون گذشته مورد مي اختالف نظر وجود 
ت و تاز بي رحمانه قرار گرفته و عده اي بيرق مخاصمه را حمالت شديد و تاخ

همه يا برخي از جزئيات آنها شايستگي اثبات امور : عليه آن برافراشته اند كه
اعتقادي را ندارند، بر آن شديم ديدگاههاي علما را به صورت اختصار در اين 

در زمينه  عدم استناد به احاديث آحاد[خصوص ذكر و بر بدعت بودن اين ديدگاه 
تاكيد ورزيده و پرده از روي باطل بودنش برداريم، شايد بتوانيم گوشه اي  ،]عقايد

  .را بجاي آوريم صاز مسؤليتمان در برابر سنت روشنگر پيامبر بزرگوارمان 





  

  علل انحراف از دين خدا

، منظومه عقايد اسالمي كه ملزم به ايمان و اذعان بدانها هستيم، جزو امور غيبي بوده
ولي با كمال . و تنها راه دست يابي بدان نيز گزارش صادقانه پيام آوران الهي است

تاسف گروه بي شماري از انسانها در طول تاريخ از دنباله روي پيامبران سرباز زده 
و مي كوشند از طريق عقل، پرده از روي حقايق عالم غيب بردارند، و همچنين 

وجبات خواري و فرومايگي را برايشان فراهم پيروي از پيامبران م: گمان مي برند
مي سازد، اينان به گروهي مي مانند كه در صحرايي دور بدون نور و راهنما 
سرگردان و در پي دست يابي به اهداف گم شده هستند و در عين حال راهنمايي 
انساني با تجربه و آگاه از وضعيت راهها كه ايشان را از نزديك ترين گذرگاهها و با 

  .مترين تالش به مقصد مي رساند، نمي پذيرندك
پيامبران از عده اي از گمراهان و منحرفان با وجود اعتقاد به صداقت و دلسوزي 

به ورطه خود بزرگ بيني و روي گرداني از پيام منحرف گشته و ايشان شاهراه 
  : حيات بخش آنان در افتاده اند

 mF  E  D  C  B  AG    Ml ١  
، هر چند كه در دل بدانها يقين و زات را انكار كردندكبرانه معجستمگرانه و مست(

  ). اطمينان داشتند
آنان گمان بردند پيام پيامبران به دليل وجود احتماالت زياد در آن، يقين آور 

  .نبوده و مانع سيراب گشتن از چشمه زالل علم و يقين خواهد شد
  

                                           
 .14/ النمل  -1
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  روش فالسفه و متكلمين

هدايت انسان ساز پيامبران گردن نهادند، ولي باز هم در  گروهي ديگر از انسانها به
زمينه امور غيبي و نامحسوس خارج از دايره نفوذ و فعاليت عقل و انديشه انسان، 

  .از آن گرايش استقالل طلبانه انساني، در امان نماندند
، استناد به قرآن كريم و احاديث متواتر 1برخي از آنان از جمله معتزله و خوارج

نپذيرفتند،  -جز در صورت قطعي بودن داللتشان  -زمينه اثبات امور اعتقادي را در 
بنا براين، احاديث آحاد از منظر ايشان به طور كلي مردود و استناد بدانها در زمينه 

  2.عقايد يا احكام غير قابل قبول مي باشد
تفاوت روش ايماني اثبات عقايد با روش فالسفه و همفكرانشان در اظهار 
نظرهاي دانشمندان توانا و پيشگامان فلسفه تبلور يافته كه گرچه خواستند بدون 
كمك گرفتن از علوم الهي به هدف دست يابند، ولي در پايان كار متوجه شدند كه 
روزگار گرانبهاي عمرشان را صرف چيزهايي بي فايده نموده و به آن يقين گم شده 

بدون بهره گيري از نور وحي نيز بدان شان نرسيده اند كه مي پنداشتند مي توان 
دست يافت، و لذا مي بينيم چهره هاي سرشناس اين علم در بستر مرگ و لحظات 

به اميد اجابت، به سوي درگاه حق بلند كرده، از گناهان دست انابت را جان دادن 
گذشته استغفار نموده، گذشته تلخ و ناكامشان را به شدت مورد نكوهش قرار داده 

وانشان را سفارش و اندرز داده اند كه مبادا تجربه تلخشان را تكرار و راه و پير
  .شكست خورده آنان را دوباره بپيمايند

                                           
از سپاهيان  –رضي اهللا عنهما  –خوارج گروهي بودند كه پس از ماجراي داوري ميان علي و معاويه  1-

اجراي تحكيم گردن نهادند از جمله علي و ساير صحابه و حتي علي جدا شدند، و همه كساني كه به م
خودشان را نيز تكفير كردند، و گمان مي بردند ايشان به ايمان برگشته اند، و به تكفير مردم به علت 

  .ارتكاب گناه و صدور حكم ماندگاري در آتش دوزخ بر مرتك گناه كبيره، شروع كردند
مرتكب گناه كبيره نه مؤمن است و نه كافر بلكه : ودند كه معتقد بودندب "واصل بن عطا"معتزله هم پيروان 

 .ماند خواهدميان اين دو درجه قرار داشته ولي براي هميشه در آتش دوزخ 
 .به روش و ديدگاه اين طيف اشاره كرده ام ]العقيدة في اهللا: [در مقدمه كتاب -2
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ولي با كمال تاسف بيشتر مردم چراغ پر فروغ تجربه ديگران را فرا راه خويش 
قرار نداده و باري ديگر همان راهي را مي پيمايند كه ايشان در آن ناكام ماندند، و 

ا به همان نتايج و عواقب ناگوار آنان گرفتار شده و گاهي نيز به گونه اي غرق لذ
هايشان مي شوند كه امكان برون رفت از آن را از دست  درياي متالطم هوسراني

  .مي دهند

  رهيافت فالسفه 

تفكر «، فلسفي اثبات عقايد كه بر آن تكيه مي ورزند - رهيافت پيروان روش كالمي
ايشان گمان مي بردند روش مزبور آنان را به ساحل يقين مي ، 1است» ژرف عقلي

رساند چون بسياري از نصوص داراي احتماالت متعدد مي باشند، ولي از نظر 
پژوهشگر منصف ديدگاه ايشان عطش انسان را برطرف نمي سازد، زيرا خود 
، فالسفه بيش از همه گرفتار ترديد و فاصله گرفتن از چشمه زالل يقين گشته اند

چون پيشگامان دانش فلسفه، علم را به دو بخش ضروري و نظري تقسيم نموده و 
نظريات وقتي علم و يقين را به بار مي آورند كه از مقدماتي ضروري و يا : معتقدند

قواي (وجدانيات : زم آن تشكيل يافته باشند، سپس ضروريات را به سه بخشالو
  .ند، محسوسات و بديهيات تقسيم نموده ا)نفساني

شان را سولي وقتي به ژرفاي سخنانشان فرورفته و ديدگاه چهره هاي سرشنا
وارسي نماييم در مي يابيم كه اين قسم، انسان را به علم و يقين واقعي نمي رساند، 
البته از همان آغاز مي بينيم اساتيد ماهر و زبردستشان بعيد مي دانند بخش 

ردد و اقرار مي كنند كه نمي توان آن به ساحل يقين رهنمون گرا وجدانيات انسان 
را وسيله اقامه حجت عليه مخالفان قلمداد كرد، چون همان چيزي كه انسان گمان 

                                           
مقصد مي رساند، مورد تاييد و مطلوب پروردگار  تفكر و تامل در آيات آفاق و انفس كه انسان را به -1

   :است كه مي فرمايد
 ml  k  j  i  h  g    f  e    d  cl  30/ االنبياء.  
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مي برد در درونش وجود دارد سرابي بيش نيست، از اين رو تنها رهيافت ايشان 
  .محسوسات و بديهيات مي باشد

كام از تيغ بران نقد ولي محسوسات و بديهيات نيز از طرف هواداران اين روش نا
چنانكه  –در امان نمانده اند، چرا كه دو چهره سرشناس فلسفه، افالطون و ارسطو 

، گروهي ديگر 1محسوسات را مورد انتقاد قرار داده اند  –رازي اشاره مي كند 
بديهيات را مورد نكوهش قرار داده، عده اي هم همه آنها را به باد انتقاد گرفته، 

ودن نظر عقلي را انكار نموده و باالخره عده اي هم يقين آور برخي نيز مفيد ب
  .بودنش را در زمينه الهيات منكر شده اند

دليل كساني كه محسوسات را به باد انتقاد گرفته اند اين است كه چون بسياري 
وقتي پاره آتشي به صورت مستقيم : اوقات حواس دچار اشتباه مي گردد، براي مثال

رعت حركت داده شود، از نظر انسان به يك خط آتش تمام عيار و يا دايره اي با س
يا دايره اي آتشين تبديل مي گردد، و يا چوب دستي در آب شكل پيچ و خم دار 
پيدا مي كند، و همچنين خورشيد، ماه و ستارگان كه در حال حركت اند ساكن و 

  .بي حركت جلوه مي كنند
مي رود و عقل نيز پيش از آنكه انحرافش بنا بر اين گاهي حواس انسان به اشتباه 

و . را  تشخيص دهد صحت اطالعات به دست آمده از طريق آنها را تاييد مي نمايد
لذا فيزيك دانان شماري از نظريات فالسفه گذشته را كه مبتني بر حواس بوده، 
مردود شمرده اند، حال آنكه اصحاب آن نظريات ديدگاه هاي خويش در باب 

  .ر آنها پايه ريزي كرده بودندالهيات را ب
  : مرحوم عبدالرحمن معلمي در اين زمينه مي نويسد

نظر ژرف عقلي بسياري اوقات انسان را به خطا مي اندازد، چون اطالعات خود 
را يا بر بنيان احساسي غلط كه به اشتباهش پي نبرده، يا پنداري غلط و بيهوده كه به 

اي سست و بي پايه و يا باطلي حق نما، پي  گمان وي بداهتي عقلي بوده، يا شبهه
ريزي كرده است، و لذا فلسفه نوين كه مبتني بر حس و تجربه و تحقيق اخبار و 

                                           
البته محسوسات و بديهيات مسلم و پذيرفته شده اند و لي مقصود ما در اينجا پرده برداشتن از تناقض  -1

  .ديدگاه ايشان است
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داده ها به وسيله ابزارهاي پيشرفته است، پرده از روي غلط بودن بسياري از 
برداشته اشت، در حاليكه ) فيزيك(نظريات فلسفه گذشته پيرامون علوم طبيعي 

مزبور از منظر فالسفه گذشته قطعي تلقي گشته و شالوده ديدگاه هاي خود  نظريات
در زمينه الهيات را بر آنها استوار كرده بودند، از اين رو بي پايه بودن ديدگاه هاي 

   1.دينيشان جاي تعجب نيست
بدون ترديد اشتباه ايشان در باب الهيات به مراتب بيشتر است چون آنان در اين 

را معيار كار قرار مي دهند كه اشتباه و به خطا  "قياس غائب بر شاهد" زمينه قاعده
رفتن در اعتقاد مشاركت غائب با شاهد در پاره اي ويژگيها، يا اعتقاد به 
ناسازگاريشان، يا باور به اينكه هرگاه چيزي در شاهد الزم شد در غائب نيز الزم 

در اين زمينه وجود دارد، رخ  مي گردد، يا در تركيب قياس و يا ديگر اشكاالتي كه
وهشگران اين وادي به ويژه اگر نوشته هاي هر دو گروه ژمي دهد، چنانچه براي پ

  .اشعريها و معتزليان وارسي شود، واضح و مبرهن است
نظر عميق عقلي، انسان را در معرض ترديد در حقايق، به خطا : جان كالم اينكه

در اين را ته هاي غزالي و ديگران رفتن و سردرگمي قرار مي دهد، كسي كه گف
زمينه مورد كنكاش قرار دهد به اين نتيجه دست مي يابد كه نظر عقلي يقين آور 
نخواهد بود، بلكه شبهاتي متضاد و قياساتي متنازع بيش نيست، كه يا محقق را به 
سردرگمي مي كشاند، يا وي را عاجز و درمانده كرده و نمي گذارد گامي پيش رود 

و يا تا دم مرگ در درياي متالطم اين  -يژه اگر با ديدگاهش سازگار افتدبه و -
  .تناقض و تضادها گيج خورده و سرنگون خواهد شد

آثار زيانبار مترتب بر دنباله روي از روش عقيم  ]العقيدة في اهللا: [در كتاب
را كالمي را روشن كرده ام، زيرا روش مزبور جز شناختي عقيم و سست  -فلسفي

براي  -نه مرهمي براي روان و نه بيماريهاي اساسي را برطرف مي سازد كه -
انسانها به ارمغان نمي آورد، برعكس اعتقاد و بينش برگرفته از نصوص كناب و 
سنت كه تنها راه نجات بشريت از گردآب ترديد و گمان فكري و رواني به شمار 

  .مي رود
                                           

 .225/  القائد الي العقائد  -1
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    1لف صالحروش س

رد مداقه قرار دهد در مي يابد كه ايشان امور ديني كسي كه آثار صلف صالح را مو
بدون  - را از نصوص قرآن و سنت ) احكام(اعم از اعتقاديات و ارزشهاي اخالقي 

، استخراج مي كردند، و هيچ كدام از صحابه، -تفاوت نهادن ميان متواتر و آحاد
ابوحنيفه، ( تابعين، اتباع تابعين و امامان معتبر و متعهد از جمله ائمه چهارگانه

با اين روش مخالفت نكرده اند، بلكه پيشينيان نيكوكار و ) مالك، شافعي و احمد
پيروانشان همواره عليه كساني كه احاديث و نصوص شريعت را مورد بي اعتنايي 
قرار داده و عقل را معيار و منبع احكام دانسته اند، به شدت موضعگيري كرده و 

  .اندآنان را به باد انتقاد گرفته 

  كنار گذاشتن حديث آحاد در امور اعتقادي

نبايد در زمينه : گروهي از مسلمانان با استناد به داليل خوارج و معتزليان معتقدند
مسائل اعتقادي به احاديث آحاد استناد كرد، زيرا حديث آحاد يقين آور نيست و 

ظن و داليل غير  پيرواننيز ريزي شود، و قرآن     عقايد نيز بايد بر اساس يقين پايه
اسراء / 36در اين راستا به داليلي همچون آيه  ايشان .يقيني را نكوهش كرده است

  :نجم استناد مي كنند كه مي فرمايد/28و 

 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ      Òl ٢  
  )از چيزي دنباله روي مكن كه از آن نا آگاهي(

 m  ]  \  [   Z  Y  X  W  Vl ١   

                                           
تكيه مي كنند در استناد به احاديث ضعيف االسناد دچار  صعده اي از كساني كه بر سنت پيامبر  1-

  .اشتباه شده اند كه متاسفانه بسياري از آنان اين راه غلط را پيموده اند
 .36/ االسراء  -2
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  ).ياز از حق نمي گرداندو ظن و گمان هم بي ن(

  ديدگاهي متناقض

اين عده كه چنين ديدگاهي دارند دچار تناقض آشكاري گشته اند، زيرا آيات مزبور 
انواع ظن و گمان را نكوهش مي كنند، و بدين ترتيب در زمينه اثبات احكام و 

مل ارزشهاي اخالقي نبايد ايشان احاديث آحاد را نيز معتبر بدانند حال آنكه چنان ع
نمي كنند، و لذا خوارج و معتزله منطقي تر عمل كرده اند كه از وهله اول احاديث 

  .آحاد را در زمينه احكام نيز نپذيرفته اند
بنابر اين كساني كه معتقد به حجيت حديث آحاد در زمينه اثبات امور اعتقادي 
ن نيستند، دچار خلط و اشتباه شده اند، چون نصوص شريعت تنها گمان و تخمي

روي از ظن غالب، زيرا ظن  ضعيف را مورد مالمت و سرزنش قرار داده اند نه دنباله
و گمان گاهي پندار و تصوري غلط است همچون گمان انتساب اوالد به خداوند 
متعال، بت پرستي به هدف تقرب به درگاه احديت و اعتقاد به وجود اقنومهاي سه 

مي يابد كه طرفين قضيه به صورت گاهي هم به درجه شك و ترديد ارتقا . گانه
مساوي در نظرش جلوه مي نمايد، گاهي نيز به ظن راجح تبديل مي شود كه 
احتمال ثبوت يكي از طرفين بيشتر است، و باالخره برخي اوقات هم به مرز علم و 
يقين منتهي مي شود، و لذا در قرآن كريم به جاي واژه علم از تعبير ظن استفاده 

  :شده است

 m  r  |  {  z  y  x  w  v   u  t  sl ٢  
پس او در . آخر من مي دانستم كه من با حساب و كتاب خود روياروي مي شوم(

  ).زندگي رضايت بخشي خواهد بود
  :و يا مي فرمايد

 m  a     V    U  T  S    R  Q  P  Ol ١  
                                                                                                      

 .28/ النجم  -1
 .21-20/ الحاقه  -2
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  ).و دانستند كه هيچ پناهگاهي از خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد(

  ران اين ديدگاهطرفدا

جمهور علماي اهل  –چنانكه برخي از طرفداران ديدگاه مزبور ادعا مي كنند  –آيا 
از عدم حجيت حديث آحاد دفاع كرده و بدان  در زمينه اثبات عقايدسنت 

  معتقدند؟ يا در واقع ادعايي تو خالي است؟
نت از جمهور علماي اهل س: بدران ابو العينين پيرامون اين موضوع مي نويسد
احاديث آحاد تنها در زمينه : مالكيها، حنبليها، شافعيها و حنفيان بر اين باوراند كه
  2...احكام الزام آور است و علم و يقين را به بار نمي آورد

مالك، ابوحنيفه، شافعي و احمد در يكي (أئمه چهارگانه : شيخ شلتوت مي گويد
آور نمي باشد، البته در روايتي ديگر خبر آحاد يقين : معتقدند) از دو نقل قول از او

از امام احمد آمده كه ايشان معتقد به يقني بودن خبر آحاد بوده اند، ولي شارح 
بعيد است امام چنان چيزي : نويسد در رد اين نقل قول مي] مسلم الثبوت[كتاب 

  . گفته باشد چون مخالفتي آشكار به شمار مي رود
دعاي يقين آور بودن اخبار آحاد باطل و بي ا: بزدوي هم در اين باره مي گويد

اساس است، چون حديث آحاد ناگزير داراي احتماالت متعدد است و چنين چيزي 
باشد، و هر كه اين امر را انكار كند خود را كم ارزش  فاقد ويژگي يقيني بودن مي

  .   نموده و عقلش را گمراه ساخته است
: ه طرفدار اين ديدگاه بوده و مي گفتنداز اسنوي، غزالي و بزدوي نيز نقل شده ك

پيروي از ظن و گمان را تنها در مسائل عملي جائز ) خدا و رسول(قانونگذار 
  .دانسته اند

و لذا مي بينيم متكلمين و اصوليون بر اين امر اتفاق نظر : وي در ادامه مي گويد
ن اثبات نمود، دارند كه خبر آحاد يقين آور نيست و نمي توان امور اعتقادي را با آ

                                                                                                      
 .118/ التوبه  -1
 .87/ اصول الفقه  -2
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تا جايي كه محققين معتقدند يقيني نبودن احاديث آحاد جزو بديهيات بوده و نبايد 
  . كسي بر سر آن به منازعه برخيزد

احاديث آحاد يقين آور نبوده و  : بدين ترتيب معلوم مي شود كه: سپس مي افزايد
د كرد، اين امر نمي توان در راستاي اثبات امور اعتقادي و عالم غيب به آنها استنا

چنان بديهي و روشن است كه مورد اتفاق عقال بوده و امكان اختالف در آن وجود 
  1.ندارد

  تاثير اين ديدگاه بر انحراف مردم از حق

تاثير زيادي در  –اجماع علما بر رد احاديث آحاد در اعتقاديات –ديدگاه مزبور 
است، تا جايي كه مردم از مسير صحيح شريعت بر جاي گذاشته  منحرف ساختن

برخي از طرفداران اعتبار احاديث آحاد در زمينه مسائل اعتقادي، جرأت تصريح 
بدان را از دست داده و مخالفت با اجماع مزعوم علما به ويژه چهار امام اهل سنت 

  .بر ايشان دشوار مي آيد) ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد(
اجماع علما بر رد (پندار مزبور  رو برخود الزم مي دانيم صحت و سقم از اين 

را مورد كنكاش و وارسي قرار دهيم تا پرده ) احاديث آحاد در زمينه امور اعتقادي
  .باقي نماند برداشته شده و ابهامي در اين زمينهاز روي واقعيت مساله 

                                           
 .76-74/ م عقيدة و شريعة االسال -1





  ديدگاه چهار امام اهل سنت

  مذهب امام احمد -الف

به : به نقل از ابوبكر مروزي آمده است ]هينوشته آل تيم 242/  هالمسود: [در كتاب
خبر آحاد در زمينه احكام معتبر است ولي يقين : گروهي معتقدند: امام احمد گفتم

نمي دانم اين چه : آور نمي باشد، وي ايشان را به باد انتقاد گرفت و فرمود
  . ديدگاهي است؟

نان امام بر مي آنچه از سخ: نويسنده كتاب مزبور در تحليل گفته امام مي نويسد
امور اعتقادي و (و علم ) احكام و ارزشهاي اخالقي(آيد اينكه ايشان ميان عمل 

تفاوتي قائل نشده و معتقد بوده اند احاديث آحاد در هر دو زمينه معتبر ) عالم غيب
  . هستند

: گويد قاضي عياض به نقل از امام، پيرامون احاديث رؤيت خداوند در آخرت مي
  .اشته و به حق بودنشان يقين و اطمينان داريمبدانها ايمان د

از يك سو به يقين آور بودن احاديث آحاد تصريح  بنا بر اين، امام احمد 
كند و از سوي ديگر آن دسته از احاديث آحاد را كه در زمينه بحث از عقايد  مي

  .وارد شده اند، مي پذيرد
جهت اثبات رؤيت » هالجهمي و هالرد علي الزنادق«: و لذا خود امام احمد در كتاب

    1. خداوند در بهشت از سوي مؤمنين، به احاديثي آحاد استناد مي نمايند
احمد بن جعفر : مي گويد» 1/18 هلوامع االنوار البهي«: عالمه سفاريني در كتاب

به خاطر ارتكاب گناه ": به نقل از امام احمد مي گويد» هالرسال«فارسي در كتاب 
ك از اهل قبله حكم ورود به آتش دوزخ نمي دهيم، مگر اينكه آن كبيره عليه هيچ ي

و بدان يقين «جمله . "چيز در حديثي صحيح و معتبر آمده و بدان يقين داشته باشيم

                                           
 .86/ عقايد السلف  -1
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بيانگر اين امر است كه ايشان معتقد به يقين آور بودن احاديث آحاد  »داشته باشيم
  .بوده است

روايتي ديگر از امام احمد مبني بر  در تضعيف – : – هامام ابن القيم الجوزي
از امام احمد ) أثرم(و اما روايت : اعتقاد به يقين آور نبودن احاديث آحاد مي گويد

بر صدور آنها از ايشان  صپيرامون اينكه وي در عين عمل به احاديث پيامبر 
ايشان چنين  »السنة«شهادت نمي داد، تنها از اثرم نقل شده و در مسائل يا كتاب 

اثرم  . آن را يافته است] معاني الحديث[يزي وجود ندارد، بلكه قاضي در كتاب چ
نيز آن را امام نشنيده بلكه شايد از طرف شخصي كه ديدگاه امام را غلط تعبير 
كرده، به او رسيده باشد، از اين رو شاگردان ممتاز امام چنين چيزي را از ايشان نقل 

از ايشان آن است كه وي شهادت ورود به  نكرده اند بلكه روايت درست و معتبر
بهشت را براي ده نفر صحابي مشهور داده كه خبر مربوط بدان جزو احاديث آحاد 

    1.مي باشد
اإلحكام في «: عالوه بر امام ابن تيميه، ابن القيم و سفاريني، ابن حزم در كتاب

ه مزبور را به نيز ديدگا» 47/إرشاد الفحول «: و شوكاني در» 1/107اصول األحكام 
  .امام احمد نسبت داده اند

  مذهب امام شافعي - ب

شافعي در : باز هم ابن القيم پيرامون مذهب امام شافعي در اين زمينه مي نويسد
تصريح كرده كه  »الرسالة المصرية«و  »كتاب اختالف مالك«: نوشته هايش از جمله

ي كه از نصوص كتاب و خبر آحاد مفيد علم و يقين است، البته نه آن علم و يقين
   2.متواتر به دست مي آيد خبر

نقل » الرسالة«در كتاب  – : –ابن القيم الجوزيه اين تعابير را از امام شافعي 
كه مورد اختالف و داراي احتماالت متعدد  -به باور من خبر خاص : مي كند كه

                                           
 .2/474الصواعق المرسلة  -1
 .2/476همان  -2
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نبايد آن را براي عمل بدان الزام آور بوده و  - است و از طريق يك نفر روايت شده 
بايد شهادت افراد عادل را نيز بپذيرند، البته نه اينكه خبر آحاد  مردود شمرد چنانكه

اگر كسي در آن  برسد،  صاز پيامبر ) متواتر(به پاي نصوص كتاب و خبر عام 
مي گوييم اگر از آن خطاب به وي شك كرد دستور توبه به وي نمي دهيم ولي 

آن ترديد داشته باشي چنانچه نبايد شهادت افراد عادل اطالع پيدا كرده اي نبايد در 
  .را مورد ترديد قرار دهيد گرچه امكان به خطا رفتن هم در آنان وجود داشته باشد

پيرامون خبري است كه تنها از  –چنانكه ابن القيم بيان داشت  –سخنان امام 
از لحاظ طريق يك نفر روايت شده باشد، واقعيت اين است كه چنين اخباري هم 

سند و هم از لحاظ متن داراي احتماالت متعدد است، ولي بحث ما بر سر احاديثي 
است كه از سوي امت مورد تاييد واقع شده و به گونه اي شهرت يافته كه مخالفتي 

  .با آن صورت نگرفته باشد
سپس ابن القيم ديدگاه شافعي را در كتابي ديگر از ايشان دنبال مي كند كه مي 

يعني شافعي خطاب به شخصي كه با وي مناظره كرده (سپس به وي گفتم  :فرمايد
تمام كساني را كه از ايشان روايت كرده اي، : آيا اگر كسي به تو بگويد): مي گويد

در صورت گزارش  –مورد ترديد و اتهام قرار ده چون مي ترسم همه راويان 
نبايد حديث : ، گفتبه خطا رفته باشند، چه مي گويي؟ -  صخالف آن از پيامبر 

آيا مگر روايت راويان از يكديگر : افراد معتبر مورد اتهام و تشكيك قرار گيرد، گفتم
انفرادي نبوده؟  صروايت از پيامبر خدا : نه، گفتم: انفرادي نبوده است؟، گفت

پس اطالع ما از سخنان ايشان از طريق صداقت : آري چنين است، گفتم: گفت
مچنين در مي يابيم كه روايت ايشان به صورت انفرادي راوي محرز مي گردد و ه

پس هر گاه از دو طريق به خبر صادق پي برديم بهتر : آري، گفتم: بوده است، گفت
بلكه بايد خبر : است خبر پيامبر را بپذيريم يا خبر فردي پايين تر از ايشان؟، گفت

مستوي بودند؟،  اگر هر دو در يك: بپذيريم، گفتم –در صورت ثبوت  -پيامبر را 
  .بايد خبر پيامبر را قبول نماييم: گفت

روايت راويان درستكار از : ابن القيم از بيانات شافعي چنين نتيجه مي گيرد كه
مي رسد، راهي براي  صيكديگر به صورت انفرادي تا به شخص پيامبر بزرگوار 
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اب شناخت احاديث ايشان است، و اين سخنان با اظهار نظرهاي ايشان در كت
منافاتي ندارد، زيرا وي در آنجا مساوات علم حاصله از طريق خبر آحاد با » الرسالة«

نصوص كتاب و خبر متواتر را انكار كرده بود كه اين ديدگاه درست و بجا است 
  . چون علم، داراي درجات متفاوت بوده و قوت و ضعف مي يابد

  موشكافي بيشتر ديدگاه شافعي

مذهب شافعي پيرامون اعتبار حديث آحاد در هر دو زمينه آنچه بيشتر پرده از روي 
عقايد و احكام بر مي دارد، اينكه ايشان حديث بخاري و مسلم از سعيد بن جبير را 

نوفا البكالي معتقد است موسي بن : به ابن عباس گفتم: روايت كرده كه مي گويد
: ابن عباس گفت از قوم بني اسرائيل نبود،) همراه خضر( –عليه السالم  –عمران 

در خالل خطبه  صدشمن خدا دروغ گفته، ابي بن كعب به من خبر داد كه پيامبر 
  .اي به ماجراي موسي بن عمران همراه خضر پرداخت

ابن عباس با وجود فقه و ورعي كه : شافعي پس از روايت حديث باال مي گويد
كذيب يك نفر داشت، روايت ابي از پيامبر را آن قدر معتبر دانست كه معيار ت

مسلمان قلمدادش كرد، زيرا روايت وي بيانگر آن است كه موسي بني اسرائيلي 
  .همراه خضر بود

بيانات : در تحليل سخنان شافعي مي گويد – : –محمد ناصر الدين الباني 
در استناد به حديث آحاد ميان عقايد  – : –مزبور بيانگر آن است كه امام شافعي 

شده است، چون همراهي موسي بن عمران و خضر مساله و احكام تفاوت قائل ن
     1. اي علمي و اعتقادي به شمار مي رود نه اينكه عملي و جزو احكام باشد

  استداللي شگفت آور

باره حجيت تنها در »هالرسال«چون امام شافعي در كتاب : برخي از معاصرين معتقدند
يك از احاديث آحاد در باب  خبر آحاد در زمينه احكام شرعي استدالل كرده و هيچ

                                           
 .34/الحديث حجة بنفسه  -1
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عقايد را مورد استناد قرار نداده، پس ايشان معتقد به حجيت حديث آحاد در زمينه 
  . عقايد نبوده است

استدالل فوق جاي بسي تعجب و شگفت است، زيرا نمي توان چنان ديدگاهي 
چه چنان –را به ايشان نسبت داد مگر اينكه خود بدان تصريح كرده باشد، از اين رو 

بدون  –بايد استناد شافعي به احاديث آحاد را حمل بر عموم  –الباني مي گويد 
كرد، چون شافعي  –تفاوت اعتبار ميان احاديث آحاد وارده در زمينه عقايد و احكام 

الحجة في تثبيت خبر «: فصل مهمي را تحت عنوان» الرسالة«در كتاب وزين 
تاب و سنت پيرامون اين موضوع اشاره باز كرده و به داليل بسياري از ك» الواحد

  .نموده است، كه داليل مزبور مطلق و حمل بر عموم مي شوند
در تاييد خبر آحاد احاديثي نقل شده كه : از جمله بيانات ايشان در اين باره اينكه

پاره اي از آنها براي اثبات اين موضوع كفايت مي كند، و پيشينيان ما نيز چنان عمل 
  .كرده اند

اگر درست باشد شخصي بگويد پيشينيان بر تاييد خبر : جايي ديگر مي گويددر 
آحاد و استناد بدان اتفاق نظر داشته و هيچ كدام از فقها خالف آن را نگفته اند، 

هيچ يك از فقهاي : براي من نيز جائز است چنين چيزي بگويم، ولي به باور من
  .اند مسلمانان در تاييد خبر آحاد اختالف نظر نداشته

بيانات امام شافعي در اين زمينه عام و فراگير است و هر كس مي : خالصه اينكه
خواهد مذهب ايشان را بر استناد به احاديث آحاد تنها در باب احكام حمل كند، 
بايد جهت اثبات مدعاي خويش اقامه دليل نمايد، و گر نه سخنانش بدون دليل و 

يشان را چنين تفسير كرد حال آنكه خالف واقع است، چطور ممكن است مذهب ا
ما پيشتر به فرازهايي از بياناتشان مبني بر اعتقاد به حجيت حديث آحاد در زمينه 

  .عقايد، اشاره كرديم
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  مذهب امام مالك - ج

يكي از (ابن حزم، ابن القيم، ابن تيميه و ديگران نقل مي كنند كه ابن خويز منداد 
امام مالك معتقد به يقين : مي گويد» لفقهاصول ا«در كتاب ) فقهاي مالكي مذهب

  1. آور بودن احاديث آحاد بوده است

  مذهب امام ابو حنيفه -د

  :حديث مشهور از منظر ابو حنيفه: دشيخ محمد ابو زهره در اين باره مي نويس
و پيروانش يقين آور بوده ولي به پاي حديث متواتر نمي رسد، از نظر ايشان گاهي 

    2.ار حديث متواتر باالتر از نصوص قرآن استحديث مشهور در كن
الزم به ذكر است كه علماي حنفي مذهب احاديث را به سه دسته تقسيم كرده 

متواتر، مشهور و آحاد، يعني حديث مشهور را قسمي مستقل به شمار آورده : اند
اند، ولي ديگران حديث مشهور را جزو احاديث آحاد تلقي مي نمايند، بنا بر اين 

تعريف يث آحاد از نظر ايشان آن است كه به درجه تواتر نرسيده باشد، كه حد
گروه زيادي از راويان معتبر كه امكان توافق بر دروغ : حديث متواتر نيز آن است

حنفيان  نظرميانشان وجود نداشته باشد، روايتش كرده باشند، حديث مشهور هم از 
شده و سپس شهرت يافته باشد،  ابتدا از طرف يك نفر صحابي روايت: آن است كه

ولذا به باور آنان يقين آور خواهد بود چون اعتماد زيادي به اعتبار و پرهيز صحابه 
  .از دروغ دارند

البته واقعيت اين است كه ديدگاه شفاف و روشني پيرامون اين مساله از امام ابو 
ايشان  نقل نشده و لذا بيشتر پژوهشگران ديدگاه واضحي را به – : –حنيفه 

  .نسبت نداده اند
  

                                           
 .242/و المسودة  1/107، اإلحكام في اصول االحكام 2/275الصواعق المرسلة  -1
 .1/229و اصول السرخسي  108/اصول الفقه  -2
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  مذهب داود ظاهري و ابن حزم

خبر يك نفر عادل از زنجيره راوياني معتبر و : امام داود ظاهري و ابن حزم معتقدند
  1. ، موجب علم و عمل خواهد بود صمتصل به شخص پيامبر خدا 

بخاري و (برخي از علما يقين آور بودن حديث آحاد را در احاديث صحيحين 
، كه در ر احاديث آحاد فاقد اين ويژگي هستندحصر دانسته و معتقدند سايمن) مسلم

  :اينجا به پاره اي از آنان اشاره خواهيم كرد

  ابن صالح شهرزوري -أ

  :مي نويسد» مقدمة في علوم الحديث«در كتاب  – : –ابن صالح 
صحت تمام احاديث بخاري و مسلم محرز و قطعي بوده و مفيد يقين هستند، بر 

ف ديدگاه كساني كه معتقد بدان نبوده و مي گويند چون آنها نيز در اصل خال
رود، و امت اسالمي هم بر اساس اعتقاد به  اند كه ظن نيز گاهي به خطا مي ظني

  .لزوم عمل به ظن، احاديث صحيحين را پذيرفته اند
من هم قبال چنين ديدگاهي داشتم ولي بعدا خالف آن : وي در ادامه مي افزايد

ايم روشن شد چون ظن و گمان كسي كه معصوم از خطا است دچار خطا نمي بر
شود و اجماع امت بر پذيرش آنها نيز بدور از خطا و اشتباه مي باشد، و لذا چون 
امت اسالمي اين دو كتاب را مورد تاييد و پذيرش قرار داده اند، احاديث آنها جزو 

  . احاديث صحيح محسوب مي گردند
پاره اي از احاديث صحيحين را كه از سوي بزرگاني  –: – صالح البته ابن

  2. همچون دارقطني و ديگران مورد انتقاد قرار گرفته اند، استثنا نموده است
در نقد ديدگاه ابن الصالح مبني بر وجود احاديثي  –: –عالمه احمد شاكر 

  :مورد انتقاد در صحيحين، مي نويسد

                                           
 .1/107إحكام االحكام  -1
 .41/ييد و االيضاح التق -2
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تمامي احاديث : ر آن اتفاق نظر دارند اينكهآنچه محدثين محقق و پيروان ايشان ب
بخاري و مسلم، صحيح و فاقد ضعف و عيب هستند، دارقطني و ديگران نيز كه 
پاره اي ازآنها را به باد انتقاد گرفته اند بدين معني است كه احاديث مزبور به 
منتهاي صحت بر اساس شرايط مورد نظر امام بخاري و مسلم نرسيده اند نه اينكه 

  1. ز درجه اعتبار ساقط باشند، كه هيچ كس چنين چيزي نگفته استا

  حافظ ابن كثير - ب

پس از نقل ديدگاه ابن الصالح و پاسخ نووي بدان، مي  –: –حافظ ابن كثير 
   2. من طرفدار ديدگاه ابن الصالح هستم: گويد

  حافظ سيوطي - ج

ابن كثير از آن، نيز پس از بررسي بيانات ابن الصالح و طرفداري  –: –سيوطي 
  3. ديدگاه ايشان مورد تاييد من و غير از آن را باور ندارم: نويسد مي

  ابو اسحاق اسفراييني -د

محدثين و صاحب نظران : در اين باره مي گويد –: –ابو اسحاق اسفراييني 
صحت همه احاديث بخاري و مسلم هم از نظر سند و هم از نظر متن : معتقدند

نيست، و اگر اختالف نظري در اين زمينه گزارش شده قطعي و جاي اختالف 
  .مربوط به طرق و راويان آنها است

هر حكمي كه خالف مضمون صحيحين صادر شده و : وي در ادامه مي افزايد
قابل تاويل نيست، از نظر ما باطل به شمار مي رود، زيرا اخبار آنها از سوي امت 

  1.اسالمي مورد قبول واقع شده است
                                           

 .35/مختصر علوم الحديث  -1
 .35/مختصر علوم الحديث، ابن كثير  2-
  .1/134تدريب الراوي  3-
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  ظ ابن حجر عسقالنيحاف - هـ

اعم از احاديث صحيحين،  - معتقد است احاديث آحاد  –: –ابن حجر عسقالني 
خبر مقرون : يقين آور است، وي مي گويد -حديث مشهور و اسناد منتهي به ائمه 

ها مفيد علم و يقين است، بر خالف كساني كه چنين ديدگاهي  به قرائن و نشانه
  .ندارند

برخي از آنها از سوي بخاري : آحاد اقسام مختلفي داردحديث : سپس مي افزايد 
و مسلم روايت شده اند كه گر چه به درجه تواتر نرسيده اند ولي مقرون به قرائني 

، برخورداري صحيحين از اعتبار )بخاري و مسلم(جايگاه و منزلت ايشان : همچون
، هستند كه بيشتر نسبت به ساير منابع حديث و پذيرش آنها از سوي امت اسالمي

تنها اين ويژگي اخير در بخشيدن صفت يقيني بودن بدان قوي تر از صرف كثرت 
  .طرق موجود در حديث متواتر، مي باشد

يكي ديگر از انواع احاديث آحاد، حديث مشهور است : ايشان در ادامه مي افزايند
كه در صورت وجود طرق متعدد عاري از ضعف راويان و علل آسيب رسان، مفيد 

  .قين خواهد بودي
يكي ديگر از اقسام احاديث آحاد، حديثي است كه در زنجيره راويانش شماري 
از ائمه معتبر وجود داشته باشند، مثل اينكه امام احمد حديثي را روايت كرده و 
كساني ديگر همان حديث را از امام شافعي و مالك نيز روايت نمايند كه چنين 

  2. باشد يانش يقين آور ميحديثي به لحاظ منزلت واالي روا

  شيخ االسالم ابن تيميه - و

احاديثي كه از سوي مسلمانان مورد : در اين باره مي نويسد – : –امام ابن تيميه 
تاييد و پذيرش واقع شده و بدانها عمل كرده اند، از نظر ما يقين آور و اعتراف به 

. اهي اجماع كنندامت اسالمي بر گمر دق بودنش مي كنيم، زيرا امكان نداردصا

                                                                                                      
 .85/قواعد التحديث  -1
 .7- 6/شرح النخبة  -2
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از جمله احاديثي كه مورد تاييد امت بوده احاديث : ايشان در ادامه مي افزايند
  1.بخاري و مسلم است
لذا ديدگاه درست آن است كه حديث آحاد در صورت وجود : سپس مي گويد

: ، و اين ديدگاه مورد تاييد جمهور علما از جمله2علم و يقين استموجب قرائن، 
يفه، مالك، شافعي، احمد و بيشتر طرفداران ابو الحسن اشعري پيروان ابو حن

  .اسفرائيني و ابن فورك است: همچون
گر چه خبر آحاد در اصل ظني است ولي اجماع : ايشان در ادامه مي گويند

محدثين بر تاييد آن به منزله اجماع فقها بر حكمي بر اساس ظاهر، قياس يا خبر 
زبور ويژگي يقيني بودن را بدانها مي بخشند، آحاد است كه هر دو نوع اجماع م

چون اجماع امت معصوم از خطا و اشتباه است، بنا بر اين چنانكه فقها بر تحليل 
حرام و يا تحريم حاللي اجماع نمي كنند، محدثين نيز بر تصديق دروغ و يا 
تكذيب امري صادق اتفاق نظر نخواهند داشت، و گاهي اطالع يكي از آنان از 

موجود زمينه يقين آور بودنش را فراهم مي سازد، كه هر كس از اطالعات  قرائن
  .3ايشان آگاهي يابد همان علم و يقين براي وي نيز حاصل مي شود 

هستند معتقد آنچه بيشتر علما بدان : آنگاه مباحث مزبور را چنين دنبال مي كند
رخورداري ايشان مبني بر حصول علم و يقين از طرقي همچون زياد بودن راويان، ب

   4.ي قوي و وجود قرائن، درست و مورد تاييد است از تقوي و نيروي حافظه
حديثي كه از سوي يك يا دو نفر صحابه روايت شده، از : وي سپس مي افزايد

نظر جمهور علما موجب علم و يقين است كه برخي آن را حديث مستفيض مي 
زيرا اجماع بر  ،از حصول علم استنامند، در اين گونه موارد اجماع علما زمينه س

خطا و گمراهي منعقد نمي گردد، و لذا اكثر متون صحيحين از نظر گروههاي 

                                           
  .18/16مجموع الفتاوي  -1
 .18/40همان  -2
 .18/41همان  -3
 18/48.54همان  -4
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مختلف حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي و اشعري صحيح و معتبر است، و در اين 
  1.ميان تنها گروهي از متكلمان با اين ديدگاه مخالفت كرده اند

  شوكانيعالمه  -ز

آنچه در ابتداي اين بحث بدان شاره : اين زمينه مي گويددر  – : –شوكاني 
كرديم مبني بر وجود اختالف پيرامون ظن يا يقين آور بودن حديث آحاد، در 
صورتي است كه قرينه اي همراهش نباشد، و اما اگر قرينه اي وجود داشت و يا 

هرگاه  جزو احاديث مشهور يا مستفيض بود، اختالفي در اين زمينه وجود نداشته و
، و و اعتقاد بدان نيز جاي ترديد نخواهد بودعمل به خبر آحاد مورد اتفاق بود علم 
امت مورد تاييد قرار گرفت يا بدان عمل كرده  همچنين اگر خبر آحاد از سوي همه

الزم به ذكر است كه احاديث صحيحين از اين نوع . و يا دنبال تاويلي برايش بودند
  2. ييد بر آنها زده اندبوده و امت اسالمي مهر تا

  ديدگاه ساير علما - ح

سنت پيرامون  در پايان اين بحث به ديدگاه تني چند از ديگر دانشمندان مبرز اهل
  :اين موضوع اشاره خواهيم كرد، از جمله

استاد ابو اسحاق : در اين باره مي نويسد – : –ابن حجر عسقالني  - 1
احاديث بخاري : و ديگران معتقد بوده اند اسفراييني، ابو عبداهللا حميدي، ابو الفضل
  .و مسلم علم و يقين را به بار مي آورند

ابو منصور بغدادي، استاد ابوبكر بن فورك و ديگران : ايشان در ادامه مي افزايند
حديث مشهور در صورت وجود طرق مختلف و عاري : نيز بر اين باور بوده اند كه

  3. ، مفيد علم و يقين استبودن از ضعف راويان و علل آسيب رسان

                                           
 .18/70همان  -1
 .49/ارشاد الفحول  -2
 .7/شرح النخبة  -3
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ابو سليمان، حسين بن علي كرابيسي و : نه مي گويديابن حزم در اين زم - 2
خبر يك نفر عادل از همطراز خود از پيامبر : حارث بن اسد محاسبي معتقد بودند

  1. علم و عمل را به بار مي آورد صخدا 
بودن  رقطعيمبني بآنچه ابن الصالح ادعا كرده : حافظ عراقي مي گويد - 3

صحت احاديث صحيحين، مورد تاييد ابو الفضل محمد بن طاهر مقدسي و ابو نصر 
عبدالرحيم بن عبدالخالق بن يوسف قرار گرفته و در اين زمينه از او پيشي جسته 

   2. اند

  ديدگاه پيشينيان امت -ط

ظ علماي سلف به طور عموم به يقين آور بودن احاديث آحاد اعتقاد داشته اند، حاف
  :در اين زمينه مي گويد – : –سخاوي 

پيش از ابن الصالح جمهور محدثين، اصوليون و عموم پيشينيان معتقد بوده اند 
كه خبر آحاد در صورت مورد تاييد قرار گرفتن از سوي امت اسالمي، يقين آور مي 

   3.باشد
ي به باور من هر كه نوشته هاي محدثين مبرز و پيشگام را مورد كنكاش و وارس

قرار دهد، اطمينان مي يابد كه ايشان به احاديث آحاد استناد كرده اند، و لذا امام 
بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، احمد، ابن خزيمه، طبراني، 

ه و دارمي و ديگران كه احاديث آحاد را در كتابهايشان مي آورند بدانها استناد كرد
، و گرنه از گردآوري آنها خودداري مي كردند، تمورد تاييدشان قرار گرفته اس

براي مثال ابن خزيمه در كتاب توحيد به دهها احاديث آحاد استناد كرده و بخاري 
  .و مسلم نيز احاديث زيادي را در زمينه عقايد ذكر كرده اند

                                           
 .1/107اإلحكام في اصول االحكام  -1
 .41/التقييد و االيضاح  -2
 .85/قواعد التحديث  -3



  بررسي ديدگاه ها

شود  پس از اشاره به اظهار نظرهاي علما پيرامون جايگاه حديث آحاد روشن مي
و در نتيجه  –كه شيخ شلتوت و امثال وي در انتساب ظني بودن حديث آحاد 

دچار به پيشينيان و ادعاي اجماع بر آن،  - استناد نكردن بدان در زمينه عقايد 
، و لذا در اينجا مي خواهيم پرده از روي واقعيت مساله اشتباهي آشكار شده اند

  :مذاهب متعدد روشن سازيمبرداشته و مذهب صحيح و معتبر را از ميان 

  مذهب اول

احاديث آحاد در هيچ يك از زمينه هاي عقايد و احكام : خوارج و معتزله معتقدند
حجيت نداشته و نبايد بدانها استناد نمود، زيرا اين گونه احاديث تنها ظن و گمان 

ه باد به بار مي آورند كه دنباله روي از چنين چيزهايي نيز از ديدگاه قرآن مردود و ب
  : انتقاد گرفته شده است

 m  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶       µl 1  
آنان جز از ظن و گمان پيروي نمي كنند و آنان جز از روي تخمين و گزاف (

  ).سخن نمي گويند
اين گروه معتقدند نبايد جز به نصوصي كه مفيد علم و يقين اند استناد كرد، زيرا 

  :مايدخداوند متعال در اين مورد مي فر

 m   Ò  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál 2  
  ).از چيزي دنباله روي مكن كه از آن نا آگاهي(

                                           
  .116/ االنعام  -1
  .36/ االسراء -2
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  مذهب دوم

چون احاديث آحاد يقين آور نيستند تنها در زمينه : طرفداران اين مذهب معتقدند
كه بايد بر پايه  –اثبات احكام عملي حجيت دارند، لذا نمي توان امور اعتقادي را 

  .از طريق آنها اثبات و پايه ريزي كرد –ا شوند اي استوار و يقين بن
اين گروه نيز جهت اثبات مدعاي خويش همان داليل گروه نخست را مستند 

چون نصوص و  ،گرفتار آمده اند ي آشكارقرار داده اند، ولي در واقع در دام تناقض
ه داليل مورد اشاره ايشان حق جويان را از دنباله روي ظن و گمان در هر دو زمين

  .عقايد و احكام، بر حذر مي دارد
ي كمي از محدثين متاخر، اصوليان، متكلمان قديم  الزم به يادآوري است كه عده

و جديد و گروهي از صاحب نظران معاصر طرفدار اين ديدگاه هستند، ولي 
موضوع را چنان جلوه داده اند كه برخي افراد بي اطالع گمان مي برند ديدگاه 

هيچ  - چنانچه توضيح داديم  –علما قرار گرفته است، حال آنكه  مزبور مورد اتفاق
امام مالك، شافعي، ابو حنيفه، احمد، : كدام از صحابه، تابعين و ائمه معتبر همچون

. اسحاق، داود ظاهري، بخاري، مسلم، ابو داود و ديگران چنين اعتقادي نداشته اند
رديم، زيرا آيات مورد استناد ايشان ك  داليلشان اشاره ضعيف بودن  بهالبته پيشتر هم 

تنها گمانهاي بي پايه مشركين نسبت به خدايان مزعومشان را به باد انتقاد گرفته و 
  .مؤمنين را از پيروي آن برحذر مي دارد

  مذهب سوم

معتقدند احاديث آحاد با  – : –گروهي از صاحب نظران از جمله ابن عبد البر 
عقايد نيز حجيت داشته و بدانها استناد مي گردد،  وجود اينكه ظني هستند در زمينه

تاثيري بر   با گروه پيشين اختالف دارد كه تنها از نظر شكل ايشان  ،بنا بر اين
  :واقعيت مساله نمي گذارد، نامبرده در اين باره مي گويد
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مانند شهادت دو نفر و چهار نفر كه با هم  ،خبر آحاد موجب عمل است نه علم
  .يكسانند
همه اهل سنت حديث آحاد را در زمينه عقايد روايت : در ادامه مي افزايدوي 

  1.كرده و آن را به عنوان پايه شريعت و امور ديني تلقي مي كنند
است، زيرا وقتي به شرح و   طرفدار اين گروه – : –به نظر من امام نووي 

تعابيري به توضيحات ايشان بر احاديث آحاد وارده در زمينه عقايد مراجعه كنيم، 
چشم مي خورد كه بيانگر ديدگاه مزبور است، براي مثال بابي را تحت اين عنوان 

دليل اينكه : الدليل علي ان حب االنصار و علي من االيمان :باب«: گشوده است
الدليل  :باب«: و يا مي گويد» دوستي با انصار و علي بن ابي طالب نشانه ايمان است

دليل اينكه هر كس با ايمان و بدون :  شيئا دخل الجنةمات ال يشرك باهللامن علي ان 
  .»ارتكاب شرك از دنيا برود، وارد بهشت مي شود

كه حاوي امور اعتقادي و غير اعتقادي  ايشان در شرح حديث ضمام بن ثعلبه 
  :فرمايد است، مي

حديث : در جايي ديگر مي گويد 2.اين حديث بيانگر عمل به حديث آحاد است
و اعتقاد به همه فراورده  بر آن است كه شرط ايمان اعتراف به شهادتين مزبور دال

  3.هاي وحي است
اين حديث از جايگاهي : ايشان در توضيح يكي ديگر از احاديث چنين مي گويند

  4.ارزشمند برخوردار بوده و جزو احاديث حاوي امور اعتقادي است
كه  -در اين زمينه  وجوي كاملي پيرامون تعبيرات ايشان اگر بخواهيم جست

، انجام دهيم بحث به درازا مي كشد و -بيانگر پيروي از ديدگاه ابن عبد البر است 
  .لذا به اين مقدار بسنده مي كنيم كه مشت نمونه خروار است

                                           
 .244/المسودة  -1
 .1/171شرح مسلم  -2
 .1/212همان  -3
 .1/227همان  -4
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يكي ديگر از شخصيتهاي برجسته اهل سنت كه ديدگاه ابن عبد البر را پذيرفته، 
حديث آحاد گر چه ظني بخش است : است، ايشان معتقدند – : –امام سرخسي 

ولي موجب اعتقاد و اذعان قلبي نيز مي گردد كه اذعان قلبي هم بسان عمل و يا 
مهمتر از آن است، وي جهت اثبات ديدگاه خويش به عذاب قبر استناد مي كند كه 

    1. از طريق حديث اثبات شده است

  شود؟ آيا احاديث ظني آحاد مبناي عمل واقع مي

چون ظنِ حاصل از احاديث آحاد، راجح است و چنين ظني : مي گوييمدر پاسخ 
نيز دليل شرعي محسوب مي گردد، پس مي توان عقايد و احكام را بدانها اثبات 

  : در اين زمينه مي نويسد - : –كرد، ابن عبد البر 
الزم است مجتهد به قوي ترين دليل كه عمل به امور يقيني محسوب مي گردد، 

زيرا راجح بودن دليل، زمينه عمل بدان را فراهم مي سازد، ولي نبايد به عمل نمايد، 
دليلي كه احتمال حق و باطل بودنشان مساوي است عمل كرد و اعتقاد به مزيت و 

  2. برتري چنين داليلي خطا به شمار مي رود
بنا بر اين ظن و گماني كه در قرآن به باد انتقاد گرفته شده، ظن ضعيفي است كه 

  .ايه و اساسي محكم و استوار برخوردار نباشداز پ
بدين ترتيب روشن مي شود كه سلف صالح در لزوم استناد به احاديث آحاد در 
زمينه عقايد اختالف نداشته اند، گر چه برخي از ايشان معتقد بودند اين گونه 

  .احاديث يقين آور نيستند

                                           
 .1/329اصول السرخسي  -1
  .245/المسودة  -2
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  مذهب چهارم

  :بودن احاديث آحاد در حاالت زير هستندطرفداران اين ديدگاه معتقد به يقين آور 
  وجود احاديث مزبور در صحيحين يا يكي از آنها: حالت اول

  .به داليل اين گروه اشاره مي كند  -چنانچه بيان كرديم  –ابن حجر عسقالني 
الزم به ذكر است عده ي زيادي از علماي سلف و كساني كه در حالت دوم 

ابو : يدگاه بوده اند تا جايي كه كساني همچونبدانها اشاره مي رود، پيرو اين د
عمرو بن الصالح، حافظ ابن كثير، ابن حجر و ابن تيميه اجماع علما را بر آن نقل 

  .كرده اند
  

  رش از سوي امت اسالميپذي: حالت دوم
هر گاه خبر : در اين باره مي گويد –كه حنفي مذهب است  –ابوبكر جصاص 

رار گرفت و بدان عمل كردند، به جايگاه خبر آحاد از سوي امت مورد تاييد ق
   1. متواتر ارتقا يافته و مي توان نصوص قرآن را بدان تخصيص كرد

البته مقصود ايشان از پذيرش مردم، انعقاد اجماع بر آن است، زيرا در ادامه مي 
تاييد و پذيرش مردم به معني عدم وجود مخالف نيست، بلكه مراد اين است : افزايد

صالح آن را بدون رد و اعتراض بكار گرفته باشند، سپس اگر كساني پس  كه سلف
  .از ايشان با آن مخالفت كرده باشند شاذ و از درجه اعتبار ساقط است

يكي ديگر از بزرگاني كه در اين گروه جاي مي گيرد، ابو اسحاق شيرازي  
المجموع كه امام نووي كتاب ارزشمند  –» المهذب«: شافعي مذهب نويسنده كتاب

  .، مي باشد-است را بر آن نوشته 
ابو اسحاق شيرازي در كتابهاي معتبرش : ابن القيم در اين زمينه مي نويسد 

      و ديگر نوشته هايش به اين مطلب اشاره  »شرح اللمع«و » هالتبصر«: همچون

                                           
 .403/الفصول  -1
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هر گاه حديث آحاد از سوي امت : مي كند، براي مثال در شرح اللمع مي گويد
خواه همه مردم بدان عمل نمايند يا تنها  –مورد تاييد و پذيرش قرار گرفت اسالمي 

، يقين آور بوده و عمل بدان نيز واجب -برخي از ايشان آن را معيار قرار دهند 
  . گردد مي

الزم به ذكر است كه پيروان امام شافعي بر سر اين امر اتفاق نظر دارند، قاضي 
بور را از گروهي از فقهاي مالكي مذهب نقل عبد الوهاب مالكي مذهب ديدگاه مز

كرده و حنفيان نيز در نوشته هاي خويش به يقين آور بودن حديث مستفيض 
  1. تصريح نموده اند

ابن القيم نيز از استاد خويش ابن تيميه نقل نموده كه حديث آحاد از نظر جمهور 
يقين آور  –آن در صورت تاييد از سوي امت اسالمي و اتفاق سلف بر  -مسلمانان 
  .مي باشد

) علماي پس از قرن سوم(از ميان خلف : در ادامه مي گويد – : –ابن تيميه 
سرخسي و ابوبكر رازي حنفي مذهب، ابو حامد غزالي، : نيز فقهاي بزرگي همچون

ابو الطيب و ابو اسحاق اسفراييني شافعي مذهب، ابن خويز منداد و ديگران از 
بو يعلي، ابن ابي موسي، ابو الخطاب و كساني ديگر از پيروان امام مالك، قاضي ا

حنبليها و باالخره ابو اسحاق اسفراييني، ابن فورك و ابو اسحاق نظام از متكلمين، 
  2. معتقد به يقين آور بودن خبر آحاد هستند

محمد بن محمد بن ابي العز حنفي مذهب نيز طرفدار ديدگاه مزبور بوده و به 
خبر آحاد هر گاه از سوي : ن زمينه اشاره كرده و مي گويداجماع علما هم در اي

امت مورد تاييد و بكارگيري قرار گرفت، يقين آور خواهد بود، چنين حديثي جزو 
  3. اخبار متواتر محسوب شده كه پيشينيان اين امت نيز بر آن اتفاق نظر دارند

  
  

                                           
 .2/475الصواعق المرسلة  -1
  .مطالب باال را از زبان ابن تيميه نقل مي كند 35/مختصر علوم الحديث : ابن كثير نيز در كتاب -2
  .الزم به ذكر است كه خود طحاوي نيز ديدگاه مزبور را داشته است. 399/شرح الطحاوية  -3
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  حديث مشهور :حالت سوم
ت، قبال بيان داشتيم كه حديث مزبور از نظر حنفيان يقين آور اس حديث مشهور

از منظر ايشان آن است كه از سوي يك نفر صحابي روايت شده و سپس به مرتبه 
  .تواتر ارتقا يافته باشد

حديث مشهور به دليل : بيشتر دانشمندان همچون ابن حجر و ابن تيميه معتقدند
ت مي رساند، را به اثبا صتعدد طرق و اتفاق الفاظ كه صحت انتساب به پيامبر 

  .مفيد علم و يقين است
  تركيب سند از راوياني معتبر: حالت چهارم

يعني هر حديثي كه مالك از نافع از ابن عمر روايت مي كند و اسناد مشابه آن، 
  .يقين آور خواهد بود، مشروط به اينكه تمامي راويان همطراز اين گونه افراد باشند

  : ديدگاهي شگفت آور
ا وجود اينكه معتقد به يقين آور بودن خبر آحاد در صورت سيف الدين آمدي ب

  1.وجود قرائن است، ولي در زمينه امور اعتقادي احاديث آحاد را معتبر نمي شمارد

  مذهب پنجم

ر المقدسي، حسين هداود ظاهري، ابن حزم، ابن طا: طرفداران اين ديدگاه از جمله
احاديث : عي و احمد معتقدندبن علي كرابيسي، حارث بن اسد محاسبي، مالك، شاف

  .آحاد يقين آور بوده و بدون استثنا در زمينه عقايد نيز مورد استناد قرار مي گيرند
از ميان علماي متاخر عالمه صديق حسن خان طرفدار اين مذهب بوده و مي 

يكي ديگر از انواع احاديث، خبر آحاد و روايت افراد معتبر با اسنادي متصل، : گويد
اين گونه اخبار از نظر گروهي از دانشمندان پيشين كه مورد . ن استصحيح و حس

  .اعتماد و الگوي ديني به شمار مي روند، تنها در زمينه احكام كار برد دارند

                                           
 .55 -2/50اإلحكام في اصول االحكام  -1
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احاديث مزبور در هر دو زمينه عقايد و احكام اعتبار و : عده اي ديگر معتقدند
بر  –، زيرا احاديث متواتر حجيت دارند، كه اين ديدگاه نيز حق و الزم االجرا است

و اكثر احاديث در دايره آحاد جاي مي گيرند  بسيار اندك –اساس تعريف محدثين 
  .و عمل بدانها واجب و حتمي است
بي ترديد احاديث آحاد واالتر و درست تر از : نكته اي ديگر در اين زمينه اينكه

آراء منقطع ولي  آراء اشخاص است كه به صورت آحاد گزارش مي شوند، زيرا سند
  1. سند احاديث متصل است كه بسيار با هم تفاوت دارند

  :از دانشمندان معاصر نيز عالمه احمد شاكر در اين گروه جاي گرفته و مي گويد
مبني بر اينكه حديث صحيح خواه  -آنچه ابن حزم و همفكرانش بدان معتقدند 

د بود، از پشتوانه علمي يقين آور خواه -در صحيحين باشد يا در ديگر كتب معتبر
و داليل صحيح و معتبر برخوردار است، كه حصول اين يقين و اطمينان نيز جز 

  .براي دانشمند آگاه از احوال و شرايط راويان امكان پذير نيست
به احتمال بسيار زياد علمايي كه بلقيني پيشتر بدانها : وي در ادامه مي افزايد

كرده و همچون ابن الصالح معتقد به منحصر  اشاره كرد از اين ديدگاه طرفدراي
   2. در احاديث صحيحين نبوده باشند) يقين آور بودن حديث آحاد(دانستن آن 

 :هب مزبور بوده ناصر الدين البانييكي ديگر از محدثين معاصر كه پيرو مذ
حديث اآلحاد حجة في العقايد و «و » الحديث حجة بنفسه«: است، وي در كتابهاي

  .بدين امر اشاره كرده است »االحكام
ديدگاه ابن حزم مقبول تر و معتبرتر : دكتر صبحي صالح نيز در اين باره مي گويد

است، زيرا دليلي ندارد يقين آور بودن احاديث آحاد را تنها به صحيحين اختصاص 
داد، چون هرگاه صحت حديثي به اثبات رسيد بايد بدون تفاوت ميان احاديث 

ابع، معتبر و صحيح شمرده شود، و همچنين نبايد بي جهت صحيحين و ساير من

                                           
 .3/284الدين الخالص  -1
 .37/مختصر علوم الحديث  -2
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حديث آحاد را ظني دانست، زيرا اگر جامع شرايط صحت بود ظني بودنش 
   1.برطرف گشته و يقين آور خواهد بود

  اند؟ آيا پيشينيان دو ديدگاه داشته

برخي از علما دو ديدگاه متناقض را از پيشينيان نقل مي كنند بدين صورت كه 
احاديث آحاد يقين آور است، و از طرفي نيز همان گروه : ر آنان معتقد بوده اندبيشت

يا عده اي ديگر از زبان سلف نقل مي نمايند كه ايشان معتقد به ظني بودن احاديث 
مزبور بوده اند، ولي در واقع هيچ گونه تضادي ميان اين دو نقل قول وجود ندارد، 

در صورت پذيرش از سوي امت،  -يث آحاد زيرا اكثر سلف به يقين آور بودن حد
وده معتقد ب، -وجود قرائن، تركيب سند از راويان معتبر و روايتش از طرق متعدد

اند و در غير اين صورت چون حديث در اصل ظني بخش است، فاقد ويژگي 
  .مزبور خواهد بود

  اشتباهي بزرگ

ه اكثر پيشينيان گروهي از صاحب نظران اعتقاد به ظني بودن احاديث آحاد را ب
، زيرا ايشان دچار اشتباه بزرگي شده اندتعميم داده اند، ولي واقعيت اين است كه 

  :ابن تيميه در اين زمينه مي گويد
گروهي از دانشمندان متعهد كه در علم حديث تخصص ندارند ديدگاه ابن 

اصله گرفته و الصالح را به باد انتقاد گرفته و ادعا كرده اند نامبرده از جمهور علما ف
ديدگاه منحصر به فردي داشته است، ولي اشتباه ايشان در اين است كه در تبيين 
اين گونه مباحث به ابن الحاجب و يا حد اكثر به كساني همچون سيف الدين 

  .آمدي و ابن الخطيب و نهايتا به غزالي، جويني و باقالني مراجعه مي كنند

                                           
 .151/علوم الحديث  -1



  
  
  

   ايمان  بنيان                                                                           34
 

مچون ابن الصالح فكر كرده اند به دليل همه محدثين ه: وي در ادامه مي افزايد
اينكه پذيرش خبر از سوي امت و عمل بدان به مثابه اجماع محسوب شده كه 

  1.اجماع ايشان بر گمراهي نيز امكان پذير نيست

  منكرين حجيت حديث آحاد جزو سلف نيستند

چنانكه روشن شد سلف صالح احاديث آحاد را در زمينه امور اعتقادي نيز حجت 
دانند، بنا بر اين كساني كه ادعا مي كنند بيشتر سلف معتقد به عدم اعتبار مي 

اند، از درجه اعتبار ساقط و در واقع طرفداران  احاديث مزبور در زمينه عقايد بوده
اين ديدگاه گروه كمي از علما هستند كه اجماع پيشينيان را نقض كرده اند، ابن 

  : ويسددر اين باره مي ن – : –القيم الجوزية 
را فاقد علم و يقين مي دانند اجماع روشن صحابه،  صكساني كه اخبار پيامبر 

رج و اتابعين و بزرگان دين را نقض و به صفوف معتزليان، جهميها، رافضيان، خو
     2. برخي اصوليان پيوسته اند

ياران : عده اي از صاحب نظران معاصر از حد معمول تجاوز كرده و پنداشته اند
  .بر عدم استناد به احاديث آحاد اجماع كرده اند صخدا  پيامبر

  داليل يقيني بودن حديث آحاد

را با ) يقين آور بودن احاديث آحاد(ما در اينجا بر خود الزم مي دانيم ديدگاه مزبور 
داليلي محكم و استوار اثبات نموده و غبار ترديد و ابهام را از چهره تابناكش 

 – : –ابن القيم الجوزية » الصواعق المرسلة«ارزشمند  بزداييم، لذا سري به كتاب
زده و حدود بيست و يك دليل را جهت اثبات اين امر فرا راه خويش قرار خواهيم 

  : داد
  

                                           
 .2/482الصواعق المرسلة  -1
 .2/474همان  -2



  
  
  

   35                                ايمان  بنيان  
 

  :دليل اول
حين اداي نماز صبح در مسجد قبا وقتي از ماجراي تغيير مسلمانان در گروهي از 

ا تاييد و سمت قبله را به سوي جهت قبله به وسيله يك نفر با خبر شدند، خبرش ر
مسجد الحرام تغيير دادند، اين عكس العمل سريع ايشان نه تنها مورد نكوهش 

قرار نگرفت كه از آنان نيز تقدير و تشكر به عمل آورد، حال آنكه قبله  صپيامبر 
نخست از نظر ايشان قطعي و بدون ترديد بود، بنا بر اين اگر خبر حاصل از طريق 

  .ن آور نمي بود قبله اول را بخاطر آن تغيير نمي دادنديك نفر يقي
حد اكثر توجيهي كه مي توان در اين باره ارائه داد اينكه خبر مزبور داراي قرينه 
و نشانه بوده و لذا از سوي آن عده مورد پذيرش قرار گرفت و گرنه فاقد حجيت 

قرائن (چ وجه حديث آحاد به هي: البته برخي از صاحب نظران معتقدند. مي بود
يقين آور نخواهد بود كه اين ديدگاه در اوج لجاجت و ) وجود داشته باشد يا نه

نخوت است و گرنه چه نشانه اي ارزشمندتر و معتبرتر از پذيرش مسلمانان طي 
  !.قرون و اعصار متمادي است؟

  : دليل دوم
  :خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد

 mV  U  T  S     R  Q  P  O      `l1  
اگر شخص فاسقي خبر مهمي را به شما رساند ! آورده ايداي كساني كه ايمان (

  ).در باره آن تحقيق كنيد
اين آيه دال بر آن . آمده است] فتثبتوا] [فتبينوا[در قرائتي ديگر به جاي جمله 

امر به  ،است كه خبر يك نفر يقين آور است و گر نه جهت حصول اطمينان از آن
  .فرمود تفحص را صادر نميتحقيق و 

چنين و  صپيامبر خدا : يكي ديگر از داليل اينكه پيشينيان پيوسته مي گفتند
قال : [چنان فرمود و دستور داد، در صحيح بخاري از زبان بسياري از صحابه جمله

آمده كه آن را از طريق يك نفر صحابي ديگر شنيده و ] پيامبر خدا فرمود: رسول اهللا

                                           
  .6/ حجرات  1-
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داده  صبر اساس آن، حكم به انتساب گفتار و يا كردار مورد نظر را به پيامبر 
لم نمي بود كار وي شهادت نا آگاهانه و انتساب است، لذا اگر خبر وي مفيد ع
  .ديچيزي به پيامبر محسوب مي گرد

  : دليل سوم 
به اثبات  صاز پيامبر خدا : صح عن رسول اهللا: [محدثين همواره مي گويند

كه اين امر اذعان به صدور آن از طرف ايشان به شمار مي رود، و مسلما ] رسيده
چنانچه برخي از  –يامبر تنها صحت سند نبوده مراد آنان از تاييد انتساب به پ

بلكه مقصودشان اذعان و اعتقاد به صدور اوامر و نواهي  –متاخران مي پندارند 
بوده است، و گر نه در صورت ترديد و گمان از تعابيري  صمزبور از سوي پيامبر 

  .و امثال آن بهره مي گرفتند] يروي عنه[، ]يذكر عن رسول اهللا: [همچون
هذا الحديث [كه از دانش پوياي حديث اطالع داشته باشد مفهوم تعبير كسي 
را به ] سندش صحيح است: اسناده صحيح[و ] اين حديث صحيح است: صحيح

خوبي درك كرده و مي داند تعبير نخست ناظر به صحت انتساب حديث به پيامبر 
ت و تعبير دوم نيز گواهي دادن بر صحت سند است كه در صورت وجود عل ص

  .يا شذوذ تنها حكم به صحت ظاهر سند مي كنند نه در واقع و نفس االمر
  :دليل چهارم

حان پيرامون لزوم آگاهي گروهي از دين و ابالغ آن به مردم مي بخداوند س 
  :فرمايد

m   ¼  »    º  ¹½¾     Á  À  ¿  Â  Å  Ä  Ã
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æl1  

له اي، عده اي يه همگي بيرون بروند بايد كه از هر قوم و قبمؤمنان را نسزد ك(
بروند تا با تعليمات اسالمي آشنا گردند، و هنگامي كه به سوي قوم و قبيله خود 

  ).برگشتند آنان را بترسانند تا خودداري كنند

                                           
  .122/ توبه  1-
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واژه طائفه بر يك نفر و بيشتر از آن اطالق مي گردد، پس مي شود ترساندن و 
مشابه ] لعلهم يحذرون[ر از سوي يك نفر هم صورت پذيرد، حمله اعالم يقين آو

] لعلهم يهتدون[ويا  1] لعلهم يتفكرون: [فرمايد آياتي ديگر از اين قبيل است كه مي
كه خداوند متعال آنها را در زمينه امور يقين آور مي فرمايد نه امور ظني بخش و  2

  .غير مطمئن
  :دليل پنجم

  :نكردن از امور غير يقيني مي فرمايد خداوند در راستاي پيروي

 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ      Òl3  
  ).ز چيزي دنباله روي مكن كه از آن نا آگاهيا(

يعني از مسائل غير يقيني پيروي نكرده و بدانها عمل مكن، حال آنكه مسلمانان 
عمل گذشته از دوران صحابه تا اين اواخر از اخبار آحاد دنباله روي كرده، بدانها 

نموده و صفات خداوند را از طريق آنها اثبات كرده اند، بنا بر اين اگر حديث آحاد 
مفيد علم و يقين نباشد همه صحابه، تابعين، اتباع ايشان و بزرگان دين دنباله رو 

  .امور غير مطمئن و مشكوك بوده اند
  :دليل ششم

  :خداوند مي فرمايد

 m  Q  P  O  N  M   L   K  Jl4  
  ).آگاهان بپرسيد، اگر نمي دانيدپس از (

خداوند در اين آيه به افراد نا آگاه دستور داده در باره امور ديني از دانشمندان و 
وجو كنند، از اين رو اگر اخبار ايشان يقين آور نمي بود  آگاهان كتاب و سنت پرس

 نكته قابل توجه در اين زمينه اينكه خداوند. كرد هرگز چنين فرماني صادر نمي

                                           
 .21/و الحشر  44/النحل  -1
 .3/و السجدة  49/، المؤمنون 31/االنبياء  -2
  .36/ االسراء  -3
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علما و (نفرموده از جمع كثيري كه به حد تواتر رسيده باشند بپرسيد بلكه اهل ذكر 
را به صورت مطلق آورده يعني اگر يك نفر هم باشد هدف ) متخصصين ديني

  .تحقق يافته و پرده از روي حقايق برداشته مي شود
  :دليل هفتم

  :مي فرمايد صخداوند متعال پيرامون ابالغ دين از سوي پيامبر 

m  q  p   o  n  m  l  k  jr  x  w  v  u    t  sy  l1  
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر ! اي فرستاده(

  ).چنين نكني، رسالت خدا را نرسانده اي
  :و يا مي فرمايد

 m  [  Z   Y  X     W  V  Ul2  
  ).بر پيغمبر چيزي جز ابالغ روشن و تبليغ آشكار نيست(

  :هم در اين زمينه مي فرمايد صپيامبر خدا 
 ] بلغوا عنی[
  ).دين را از طرف من برسانيد(

  :ايشان در حجة الوداع خطاب به حضار فرمود
 ] أنتم مسؤلون عنی فما ذا أنتم قائلون[
، همه مسلمانان با )وقتي درباره من از شما سؤال شد چه جوابي خواهيد داد؟(

ي مي دهيم كه دين خدا را به نحو احسن و در نهايت گواه: صداي بلند پاسخ دادند
  .دلسوزي به مردم، ابالغ كردي

اين امر بيانگر آن است كه ابالغ دين از سوي پيامبر رحمت، زمينه اقامه حجت را 
زمينه  غِفراهم ساخته و مفيد يقين است، پس اگر خبر يك نفر، يقين آور نباشد ابال

  .نگرفته و دين همچنان ناقص مي ماندساز اقامه حجت به وسيله وي صورت 

                                           
  .67/ المائده  -1
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براي ابالغ پيام الهي به مردم مناطق مختلف يك نفر از يارانش را  صپيامبر خدا 
گسيل مي داشت و اقامه حجت بر آنان صورت مي گرفت، و همچنين ابالغ دين و 
تحقق اقامه حجت بر ما نيز از طرف افرادي مطمئن و مورد اعتماد صورت پذيرفته 

بر اين اگر اخبار ايشان مفيد علم و يقين نبوده بايد تاكنون اقامه حجتي  است، بنا
  .صورت نگرفته باشد كه غلط بودن چنين نتيجه اي نيز پر واضح است

كسي كه مي گويد اخبار آحاد يقين آور نمي باشند، يا بايد معتقد باشد : خالصه 
بالغ نكرده و اقامه جز قرآن و احاديث متواتر چيز ديگري را ا صكه پيامبر خدا 

حجت از طريق غير آنها صورت نپذيرفته است، و يا بايد بگوبد ابالغ و اقامه 
اند و نه عملي را ايجاب مي  حجت به وسيله اخباري صورت گرفته كه نه مفيد علم

كنند، كه بطالن هر دو امر بر هيچ كسي پوشيده نيست، لذا پوچي اعتقاد به ظني 
  .ذيرش امت نيز روشن مي گرددبودن احاديث آحاد مورد پ

  :متدليل هش

  :خداوند در باره ميانه روي امت اسالمي چنين مي فرمايد

 m  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z

e  df    kl1  
و بي گمان شما را ملت ميانه روي كرده ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر (

  ).بر شما گواه باشد
  :و يا مي فرمايد

 m¯  ®  ¬  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °¸     Æl2  
شما را مسلمين ناميده است تا پيغمبر گواه بر شما ] واپسين كتاب[و در اين (

  ).باشد و شما هم گواه بر مردمان باشيد
اين آيه بيانگر آن است كه امت اسالمي دادگر و برتر هستند تا بر مردمان گذشته، 

پروردگار را به آنان ابالغ كرده است، حال و آينده گواه باشند كه پيامبرشان پيام 

                                           
  .143/ قره الب -1
  .78/ الحج  -2



  
  
  

   ايمان  بنيان                                                                           40
 

اند كه مي پندارند پيام و دليل روشني از سوي خدا  پس ايشان حجت خدا بر كساني
فرود نيامده است، و تك تك افراد امت گواهي مزبور را بر عهده دارند تا حجت 
خدا بر ساير مردم تمام شده و بهانه اي در دست نداشته باشند، بنا بر اين اگر 

مفيد علم نباشند شهادت مسلمانان تحقق نيافته و اقامه  صديث پيامبر خدا احا
  .حجتي صورت نمي پذيرد

  :دليل نهم
  :خداوند سبحان درباره نفي شفاعت از معبود مشركان مي فرمايد

 m  À  ¿  ¾  ½    ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
  Ál1  
ند و مي پرستند قدرت و معبودهايي كه مشركان به جز خدا به فرياد مي خوان(

توانايي هيچ گونه شفاعت و ميانجيگري را ندارند، مگر كساني كه آگاهانه بر حق 
  ).شهادت و گواهي داده باشند

نقل كرده اند از سه  صاخبار و احاديثي كه راويان معتبر و متعهد از پيامبر خدا 
باطل يا حق، باطل و يا مشكوك و مورد ترديد هستند، اگر : حال خارج نيست

مشكوك باشند بايد كنار گذاشته و بدانها توجه نشود كه چنين چيزي به 
و اگر هم حق و صحيح باشند بايد به صدور آنها از . فروگذاشتن اسالم مي انجامد

  .گواهي داد و ترديد به دل راه نداد صپيامبر اكرم 
  :دليل دهم

د اشاره كرد و پيرامون گواهي دادن بر درستي دين به خورشي صپيامبر خدا 
  :فرمود

 ٢] علی مثلها فاشهدوا[
  ).بسان وضوح خورشيد گواهي دهيد(

                                           
  .86/ الزخرف  -1
التلخيص، ابن حجر : ك.ر. روايت كرده و سندش ضعيف است) 10/156(و بيهقي ) 99-4/98(حاكم  -2
 ).8/282(و ارواء الغليل ) 4/198(
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از اين رو صحابه، تابعين و پيشوايان حديث بر صدور امور دين از پيامبر خدا 
پيامبر خدا چنين فرمود و يا فالن چيز را حرام يا : اذعان داشته و مي گفتند ص

آن گواهي داده اند همچون خورشيد  حالل ساخت، ايشان مي دانستند چيزي كه بر
  .واضح و درخشان است

اهتمام ورزيده و آن را سرلوحه زندگيش  صبدون شك هر كه به سنت پيامبر 
مؤمنان در آخرت خداوند را خواهند ديد، گروهي از : قرار دهد اطمينان مي يابد كه

آيند،  موحدان وارد دوزخ گشته و سپس به وسيله شفاعت پيامبر از آن بيرون مي
و گفتگوي خدا با مؤمنان در قيامت حق )  بر روي دوزخه شده دپل كشي(صراط 

برده پس از آزادي براي آقايش است و همچنين ) ارتباط و انتساب ( است، والء 
ساير مسائل ديني را بي ترديد مي پذيرد، بلكه همه احاديث مورد تاييد محدثان را 

  .قبول و خود را از دام ترديد مي رهاند
  :دليل يازدهم

كساني كه منكر يقين آور بودن احاديث آحاد هستند، گفته هاي ائمه و بزرگان 
مذاهبشان را تاييد و بدانها اعتقاد و يقين دارند، لذا اگر كسي صحت گفته هاي آنان 
را مورد ترديد قرار دهد وي را به باد انتقاد گرفته و از جهل و بي خبريش شگفت 

آنكه آراء ايشان از طريق عده كمي گزارش شده و به درجه زده خواهند شد، حال 
  .تواتر ارتقا نيافته است

از اين رو اين پرسش به ذهن آدم خطور مي كند كه چطور ممكن است درباره 
هاي ائمه اطمينان حاصل كرد ولي به اخبار و گزارشهاي ابوبكر  آراء و ديدگاه

كه ميان تابعين شيوع پيدا  صصديق، عمر بن خطاب و ساير صحابه از پيامبر 
به ! كرده و از طرق متعددي روايت و ثبت و ضبط شده، اعتقاد و يقين نداشت؟

  .راستي باور نكردني و جاي بسي تعجب است
بنا بر اين، ايشان سر يك سه راهي قرار گرفته و بايد يكي را به دل خواه خويش 

همچون آراء ائمه  صيامبر خدا يا بايد بگويند اخبار، فتاوا و داوري هاي پ: بپيمايند
يقين آور هستند، يا معتقد باشند كه آراء و نقطه نظرات ائمه نيز يقين آور نيستند و 

نقل قولهاي ائمه معتبر و يقين آوراند ولي احاديث : يا تفاوت قائل شده و ادعا كنند
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و فاقد ويژگي مزور بوده و تنها ظن و گمان به بار مي آورند كه پوچي  صپيامبر 
بي اساسي اين گزينه اخير بسيار روشن و براي هر شخص منصفي محرز و مسلم 

  .است
  :دليل دوازدهم

  :خداوند متعال در خصوص پيروي از فرامين الهي مي فرمايد

 mµ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «¶       Âl1  
مي كه فرمان خدا را بپذيريد، و دستور پيغمبر او را قبول كنيد هنگا! اي مؤمنان(

  ).شما را به چيزي دعوت كند كه به شما زندگي بخشد
تا روز  صچنانكه مي بينيم اين آيه مسلمانان را به دنباله روي از دعوت پيامبر 

دعوتي رو در رو و : دهد كه دعوت ايشان نيز دو گونه است قيامت، فرمان مي
م هستند هر مستقيم و دعوتي غير مستقيم و از طريق نمايندگانش، پيروان حق ملز

دو نوع دعوت را لبيك گويند، حال كه چنين است چطور امكان دارد خداوند 
در صورت عدم  دستور داده و زندگي بخشد، ومؤمنان را به اموري غير يقيني 

  !.استجابت آنان را مورد تهديد و سرزنش قرار دهد؟
  :دليل سيزدهم

  :قرآن در خصوص هشدار از مخالفت فرامين الهي مي فرمايد

 mh  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }l2  
بايد از اين بترسند كه باليي گريبانگيرشان گردد، يا اين كه عذاب دردناكي (

  ).دچارشان شود
اين تهديد همه مخالفان را تا روز آخرت در بر مي گيرد، اگر پيام به گوش 

گيرشان نمي شد، و  رسيده مفيد علم و يقين نمي بود چنان عذاب و تهديدي گريبان
لذا تنها پس از اقامه حجت قطعي است كه معذرت و بهانه اي براي معاندين باقي 

  .نمانده و گرفتار چنان سرنوشت وخيم و دردناكي خواهند شد

                                           
 .24/  االنفال -1
  .63/ النور  -2
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  :دليل چهاردهم
  :خداوند سبحان در قرآن كريم مي فرمايد

 mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ    Õ  Ô   Ó  Ò
Ù  Ø       ×  Ö  ß  Þ  Ý  Ü               Û  Úà     ål 1  

از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد، و از كارداران و ! اي كساني كه ايمان آورده ايد(
فرماندهان خود فرمانبرداري نماييد و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا و 

  ).پيغمبر او برگردانيد اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد
آيه فوق چنين برداشت مي شود كه بايد مسلمانان به هنگام اختالف و  از

مراجعه نمايند، بنا بر اين اگر مرجع  صدرگيري به كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم 
مؤمنان را به ارجاع امور خويش بدان  ،مزبور مفيد علم و يقين نباشد چطور خداوند

يرد كه مورد ترديد و حق و فرمان مي دهد؟ چطور ممكن است چيزي مرجع قرار گ
  !باطل بودنش مبهم باشد؟

البته بايد دانست كه اين آيه بسيار واضح و دليلي محكم به شمار مي رود و لذا 
بايد هنگام وقوع نزاع و درگيري خرد و : طرفداران ظني بودن احاديث معتقدند

  .يصله دادانديشه انساني را مرجع دانست و قضاياي مورد اختالف را از اين طريق ف
  :دليل پانزدهم

خداوند متعال راجع به لزوم پيروي از احكام آسماني و پرهيز از قوانين زميني 
  :چنين مي فرمايد

 m   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
½  ¼  »  º  ¹¾  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿É         Ë  Ê

Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  ÌÓ   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô 
ÚH ٢   

                                           
  .59/ النساء  -1
 .50-49/ المائده  -2
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و در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است، و از اميال و (
آرزوهاي ايشان پيروي مكن، و از آنان بر حذر باش كه تو را از برخي چيزهايي كه 
خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند، پس اگر پشت كردند، بدان كه 

گناهانشان ايشان را دچار بال و مصيبت سازد  خدا مي خواهد به سبب پاره اي از
آيا جوياي حكم جاهليت . بي گمان بسياري از مردم سرپيچي و تمرد مي كنند

هستند؟ آيا براي گروهي كه يقين دارند، حكم چه كسي از حكم خدا نيكوتر 
  ).است؟

بدان حكم كرده از طرف خدا  صاين آيه دال بر آن است كه هر چه پيامبر 
است و خداوند خودش مسؤليت حفظ و نگهداريش را بر عهده گرفته  فرود آمده

است، بنا بر اين اگر در صورت احتمال دروغ، خطا و فراموشي راويان هيچ دليلي 
بر آن وجود نداشته باشد حفظ و حمايت خدا از درجه اعتبار ساقط خواهد شد كه 

  .چنين نتيجه اي نيز بسيار باطل و بي اساس است
معصوم و از خطا و  صاين باور نيستيم كه راويان احاديث پيامبر خدا  البته ما بر

فراموشكاري به دور هستند، بلكه معتقديم بايد در صورت وجود دروغ، خطا و 
فراموشي دليلي بر آن در دست باشد تا اقامه حجت تحقق يافته و غبار ابهام از 

دشوار و زمينه  راه از چاهچهره درخشان حقايق زدوده شود و گر نه تشخيص 
انحراف و سرگرداني مردم فراهم مي گردد، بر خالف كساني كه معتقد به تجويز 

هستند، زيرا نتيجه  صدروغ آميز بودن همه احاديث و اخبار رسيده از پيامبر خدا 
ما تنها : (چنين اعتقادي پيوستن به زمره كساني است كه قرآن از ايشان نقل مي كند

  1). جه باور و يقين نداريمگمان داريم و به هيچ و
  :دليل شانزدهم

امام شافعي از سفيان بن عبد الملك بن عمير از پدرش از عبد اهللا بن مسعود نقل 
  :فرمود صمي كند كه پيامبر خدا 

                                           
 .32/جاثية  -1
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نّضر اهللا عبدا مسع مقالتی و حفظها و وعاها وأداها، فرّب حامل فقه إلی غیر فقیه، و [
إخالص العمل هللا و : ، ثالث ال یغل علیهن قلب مسلمرّب حامل فقه إلی من هو أفقه منه

 ]النصیحة للمسلمین و لزوم مجاعتهن
خدا چهره آن بنده را شاداب و با طراوت كند كه سخنان مرا پس از به خاطر (

سپردن فهميده و به ديگران انتقال دهد، چون بسياري از افراد آگاه معلوماتشان را 
: مسلمان در سه چيز خيانت نمي كند. رسانند خود ميبه فردي پايين تر يا باالتر از 

  ).اخالص براي خدا، دلسوزي براي مسلمانان و جدا نشدن از گروه آنان
اينكه ": در تحليل و نتيجه گيري از اين حديث مي گويد – : –امام شافعي 

به تك تك مسلمانان فرمان مي دهد پيام دين را فراگرفته و به  صپيامبر خدا
ده انتقال دهند، نشانه آن است كه هيچ كس را جز بخاطر تحقق اقامه نسلهاي آين

حجت چنين دستور نمي دهد، زيرا چكيده پيام ايشان در استفاده از حالل، پرهيز از 
ديني و دنيايي براي محرمات، اقامه حدود، پرداخت و توزيع زكات و دلسوزي 

ن امر است كه گاهي يك و همچنين بيانگر اي. عموم مسلمانان، تجلي پيدا مي كند
و . نفر مسائلي را بدون فهم و درك آنها به خاطر سپرده و به ديگران انتقال مي دهد

از دستور ايشان به لزوم پيروي از مسلمانان چنين برداشت مي شود كه اجماع آنان 
  ."دمعتبر و الزم االجرا محسوب مي گرد

اين  صي بود رسول خدا اگر خبر يك نفر دادگر يقين آور نم: جان كالم اينكه
جز در صورت تحقق تواتر احاديث ايشان پذيرفته : گونه فرمان صادر مي كرد كه

نشوند، و از سوي ديگر براي وي دعا نمي كرد چون در آن صورت كاري كه 
شايسته دعا باشد انجام نداده است، حال آنكه چنين چيزي خالف مفهوم و پيام 

 ،نيز به منظور تحقق اقامه حجت بر مردم صحديث مورد نظر است و پيامبر خدا 
  .مسلمانان را بر فراگيري و ابالغ دين تشويق نموده است

  :دليل هفدهم
  :نقل مي كند كه صاز پيامبر خدا  ابو رافع 

ال ندری ما : ال ألفین احدا منکم متکئا علی أریکته یأتیه األمر من أمری یقول[
 ].أوتیت الکتاب و مثله معههذا، بیننا و بینکم القرآن، أال و إنی 
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نبينم يكي از شما به هنگام اطالع از دستورات من بر بستر خويش تكيه زده و (
ما اين را نمي دانيم، بلكه تنها قرآن معيار و اساس كار است، آگاه باشيد : بگويد
  ).و آموزه هايي همچون آن نيز در اختيار من قرار داده شده است قرآن

تنباط مي شود كه نبايد با حديث صحيح مخالفت به عمل از اين حديث چنين اس
نيز مد  صآمده و تنها قرآن پذيرفته شود، بلكه الزم است اخبار و احاديث پيامبر 

چون آنها هم از طريق وحي الهي در اختيار ايشان قرار گرفته  ،نظر قرار داده شود
زدن از پذيرش و  ازبودند سرب است، بنا بر اين اگر احاديث، مفيد علم و يقين نمي

چون آينده را پيش  صعمل بدانها كار آساني بود، حال آنكه پيامبر نور و رحمت 
بيني كرده و مي دانست كساني چنين ديدگاهي خواهند داشت، پيروانش را از اتخاذ 

لذا چنانچه مي بينيم پيش بيني . چنين موضعي بر حذر داشته و هشدار داده است
كه  –ه و كساني سر بر آورده اند بر خالف پيشينيان ايشان درست از آب درآمد

بايد به جاي قرآن داليل : معتقدند –قرآن را چراغ فرا راه خويش قرار داده بودند 
: بلكه به طور صريح مي گويند، عقلي را معيار و پايه امور و موضع گيريها قرار داد

  .عقل و قياس را بر احاديث آحاد و متواتر ترجيح مي دهيم
  :يل هجدهمدل
کنت أسقی : روی مالک عن اسحاق بن عبد اهللا بن أبی طلحة عن أنس بن مالک قال[

أبا عبیدة بن اجلراح و أبا طلحة األنصاری و ُآبّی بن کعب شرابا من فضیخ، فجائهم آت 
قم یا انس إلی هذه اجلرار فاکسرها فقمت إلی : إن اخلمر قد حرمت فقال أبو طلحة: فقال

 .]تها باسفلها حتی کسرهتامهراس لنا فضرب
: مالك از ابن اسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحه از انس بن مالك نقل مي كند كه( 

عصاره انگور را براي ابو عبيدة بن جراح، ابو طلحه انصاري و ابي بن كعب آوردم 
بلند شو و اين ! انس: كه ناگاه شخصي خبر تحريم شراب را آورد، ابو طلحه گفت

  ).ن، من هم با هاوني كه داشتيم كوزه را از پايين زدم و شكستمكوزه را بشك
چنانكه مي بينيم ابو طلحه و اطرافيانش خبر تحريم شراب از سوي پيامبر خدا 

را بدون ترديد پذيرفته و به محض آگاهي از آن اقدام به ريختن شراب باقي  ص
اموال حالل خويش را  مانده نيز كردند، بنا بر اين اگر خبر آحاد يقين آور نمي بود
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بر اساس آن از بين نمي بردند، در حاليكه مي توانستند تا زمان به خدمت رسيدن 
  .پيامبر و شنيدن خبر تحريم از زبان ايشان از اقدام مزبور خودداري كنند

  : دليل نوزدهم
احكام مختلف  صاگر حديث آحاد مفيد علم و يقين نمي بود ياران پيامبر خدا 

ستخراج نكرده و احاديث مزبور را به عنوان دين و قوانين الزم االجرا را از آنها ا
  :تلقي نمي كردند، حال آنكه قضيه در اينجا كامال بر عكس است، زيرا

بر اساس خبر محمد بن مسلمه و مغيرة بن شعبه سهم  ابوبكر صديق  -الف
بنا به تاييد  هاي وارده در قرآن افزود و تصميم ايشان االرث مادر بزرگ را به سهم

  .صحابه و مسلمانان جزو قوانين ثابت و تغيير ناپذير مؤمنان قرار گرفت
بر اساس حديث حمل بن مالك ديه جنين، حديث  عمر بن خطاب  -ب

ضحاك بن سفيان كلبي ارث زن از ديه شوهرش و خبر عبد الرحمن بن عوف 
بر و الزم االجرا قانوني عام را در حق زرتشتيان وضع كرد كه تا روز قيامت معت

  .است
عثمان بن عفان بنا به خبر فريعة دختر مالك قانوني را درباره مسكن زن  -ج

  .شوهر مرده تصويب كرد
. البته نمونه هاي زيادي در اين زمينه وجود دارند كه به اين مقدار بسنده مي كنيم

نيز  شايد گفته شود موارد مزبور دال بر عمل به خبر آحاد در ظنيات است كه ما
بدان معتقديم، ولي اين توجيه درست نيست زيرا چنانچه روشن شد صحابه بر 
پذيرش و عمل بدانها اجماع داشتند، حال اگر امكان دروغ يا خطا در آنها وجود 
داشته باشد، بايد معتقد بود كه امت اسالمي بر قبول خطا اتفاق نظر داشته اند و 

  .جامدچنين چيزي نيز به لطمه خوردن امت مي ان
  :دليل بيستم

اخبار آحاد را پذيرفته و به  – علی نبینا و علیهم الصلوة و السالم –پيامبران 
  :مضمونش عمل مي كردند، كه در اينجا به چند نمونه از ايشان اشاره خواهيم نمود

  :خبر آن كس را كه گفت صموسي بن عمران  -الف
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 m   Ù  Ó  Ò  Ñ     Ð  Ïl 1  
، پذيرفت و از شهر )وم براي كشتن تو به رايزني نشسته انددرباريان و بزرگان ق(

  .گريخت
  :همچنين خبر دختر شعيب را پذيرفت كه گفت

 mi  h  g   f         e  d  c   bj  l 2  
  ).پدرم از تو دعوت مي كند تا پاداش اين كه ما را آب داده اي، به تو بدهد(

  :ي گفتخبر نماينده پادشاه را پذيرفت و به و صيوسف  -ب

m      «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £l 3  
  ).از او بپرس ماجراي زناني كه دسهاي خود را بريده اند چه بوده است؟(
نيز خبر نقض پيمان نامه از سوي مشركين را پذيرفت و  صپيامبر اسالم  -ج

لشكري را عليه آنان تجهيز كرد كه به مباح نمودن جان و مال و اسير كردن 
  .انجاميد فرزندانشان

پيام آوران خدا اگر احتمال دروغ و خطا را در نظر مي گرفتند : خالصه اينكه
هرگز چنان موضع گيريهايي را اتخاذ نمي كردند، و همچنين امت اسالمي نيز اگر 

ترجيح مي دادند،  صاحتمال دروغ و خطا را در احاديث وارده از پيامبر خدا 
اسماء، صفات و افعال خدا را بدون آگاهي  قوانين عام را بر آنها مترتب نكرده و

  .اثبات نمي كردند
  :دليل بيست و يكم

اگر خبر يك نفر عادل و مورد اعتماد مفيد علم و يقين نباشد، نمي توان بر احكام 
و تعاليم خدا و رسول گواهي داد، حال آنكه مسلمانان از دوران صحابه تا كنون 

وشتارشان تاييد و بدان اذعان و اعتقاد داشته مضمون اين گونه اخبار را در گفتار و ن
شرع خدا چنان است، و يا از زبان پيامبر خدا چنين : اند، و لذا از تعابيري همچون

                                           
  .20/ القصص  -1
  .25/ القصص -2
  .50/ يوسف  -3
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روايت شده، استفاده مي كنند، بنا بر اين اگر به مضمون آنها علم و يقين نداشته 
ه گواهي دروغ و باشند گواهي دادن و انتساب تعاليم مزبور به خدا و پيامبر در داير

افترا بستن بر ايشان، جاي مي گيرد كه آنان بس بزرگوارتر و واالتر از اين گونه 
  .اتهامات اند



  داليل لزوم پذيرش حديث آحاد در زمينه عقايد

تا كنون با داليلي روشن يقين آور بودن احاديث آحاد را اثبات كرديم كه به  
امد، و همچنين پرده از روي ديدگاه بي پذيرش آنها در زمينه امور اعتقادي مي انج

اساس طرفداران ظني بودن حديث آحاد برداشته شد، ولي با وجود اين به داليلي 
ديگر در اين زمينه اشاره خواهيم كرد تا بيشتر غبار ابهام و گمان زدوده شده و 

  .ديدگاهي درست و منطقي فرا روي جويندگان حق قرار دهيم
به بيست دليل در اين زمينه اشاره مي كند كه  – : – عالمه ناصر الدين الباني

  :ما در اينجا مهمترين آنها را پيش روي خوانندگان عزيز قرار خواهيم داد
اعتقاد به عدم اعتبار احاديث آحاد در زمينه عقايد بدعتي است كه جايگاهي  - 1

ن نبرده در دين نداشته و بويي از هدايت كتاب، تعاليم سنت و بينش و منش پيشينيا
است، حال آنكه در دين خدا مقرر شده كه هر بدعتي در امور ديني مردود و به 

پيرامون اين موضوع  صهيچ وجه قابل قبول نمي باشد، زيرا پيامبر نور و رحمت 
  :با قاطعيتي هر چه تمامتر مي فرمايد

 ١] من احدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهور ردّ [
ديد آورد كه جزو آن نباشد، مردود و از درجه هر كه چيزي را در اين دين پ(

  ).اعتبار ساقط است
در جايي ديگر با بياني تهديد آميز مؤمنان را از پديده ناميمون بدعت گذاري 

  :چنين هشدار مي دهد
إياكم و حمدثات األمور, فإن كل حمدثة بدعة, و كل بدعة ضاللة, و كل ضاللة فی [
  ٢] النار

                                           
 .بخاري و مسلم روايت كرده اند -1
احمد، اصحاب سنن و بيهقي با سندي صحيح روايت كرده اند، البته جمله اخير تنها نسائي و بيهقي  -2

 .روايت كرده اند
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يزيد، زيرا هر گونه نوآوري ديني بدعت، هر بدعتي از نوآوري در دين بپره(
  ).گمراهي و همه گمراهيها نيز به دوزخ مي انجامند

الزم به ذكر است كه گروهي از متكلمان و اصوليان متاخر همفكرشان چنين 
ديدگاهي داشته و برخي از نويسندگان معاصر نيز بدون تحقيق و تفحص راه ايشان 

  .قادي بسي واالتر از اين گونه حركت و طرز تفكرها استرا پيموده اند كه امور اعت
اين ديدگاه به رد صدها احاديث صحيح وارده در زمينه عقايد مي انجامد، لذا  - 2

اگر واقعيت چنان باشد كه ايشان مي گويند بايد با همان ديدگاه خودشان آنان را 
و يقين آور است  كدام آيه يا حديث متواتر قطعي: مورد خطاب قرار داده و بپرسيم

  كه ديدگاه شما را به اثبات برساند؟
برخي از آنان مي كوشند در پاسخ پرسش فوق به آيات حاوي جلوگيري از دنباله 
روي ظن و گمان استناد نمايند كه خداوند متعال در يكي از آنها خطاب به مشركين 

  :مي فرمايد

 mT  S  R  QU  \  [   Z  Y  X  W  Vl 1  
و گمان پيروي نمي كنند، و ظن و گمان هم بي نياز از حق نمي و جز از ظن (

  ).گرداند
  :ما در پاسخ اين استدالل تذكر دو نكته را الزم مي دانيم

مبني بر دستور  -مخاطب آيه مزبور همان كساني است كه آياتي ديگر  -الف
ان فرود ، در حق ايش-ها به فراگيري دانش و انتقال آن به ديگران  دادن افراد و گروه

  :آمده است، براي مثال در سوره توبه مي فرمايد

m½   ¼  »   º  ¹¾     Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿
Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æl 2  

                                           
  .28/ النجم  -1
  .122/ التوبه  -2
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له اي، عده اي يمؤمنان را نسزد كه همگي بيرون بروند بايد كه از هر قوم و قب(
امي كه به سوي قوم و قبيله خود بروند تا با تعليمات اسالمي آشنا گردند، و هنگ

  ).برگشتند آنان را بترسانند تا خودداري كنند
در زبان عربي بر يك نفر و بيشتر از آن اطالق مي گردد، از اين رو » طائفة»واژه 

ممكن است انذار و تبليغ مورد نظر آيه از سوي يك نفر صورت پذيرد كه انذار هم 
يقيني است، چنانچه در آيه اي ديگر مي  به معني تبليغ تعاليم دين به شيوه اي

  :فرمايد

 m   `     V  U  T  S     R  Q  P  Ol 1  
اگر شخص فاسقي خبر مهمي را به شما رساند ! آورده ايداي كساني كه ايمان (

  ).در باره آن تحقيق كنيد
 آمده كه دال بر اذعان و يقين» فتثبتوا»، »فتبينوا»در يكي از قرائتها به جاي جمله 

به پذيرش خبر يك نفر مورد اعتماد است، لذا اگر خبر وي مفيد علم نمي بود 
مي داد، از اين رو آيه مزبور نبه تحقيق و تفحص فرمان  ،جهت حصول علم و يقين

و امثال آن يقين آور بودن خبر آحاد را به اثبات مي رسانند، لذا  اين آيه نه تنها 
لكه الزم است جهت هماهنگي با دو آيه پشتوانه ديدگاه آنان قرار نمي گيرد، ب

ديگر، ظن مورد نظر آن به ظن و گمان هوا پرستانه و مخالف شريعت خدا تفسير و 
  :تاويل گردد، چنانچه در آيه اي ديگر به وضوح بدان اشاره كرده و مي فرمايد

m  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀÇ     Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl2  
در حالي كه . ز هواهاي نفس پيروي نمي كنندآنان جز از گمانهاي بي اساس و ا(

  ).هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده است
اگر دليلي قطعي بر عدم اعتبار احاديث آحاد در زمينه عقايد وجود داشت  -ب

كه به اسامي ايشان اشاره شد  –صحابه بدان تصريح كرده و دانشمندان گذشته نيز 
، زيرا معقول نيست ايشان با وجود برخورداري از ورزيدند با آن مخالفت نمي –

                                           
  .6/ الحجرات  -1
  .23/ النجم  -2



  
  
  

   53                                ايمان  بنيان  
 

فضل، تقوي و دانش سرشار داللت آن را انكار و يا بدان پي نبرده باشند، لذا 
ن ديدگاه مزبور درباره حديث آحاد به دمخالفت ايشان بزرگترين دليل بر ظني بو

است آنان شمار مي رود، اساسا حتي در صورت به خطا رفتنشان نيز چطور ممكن 
  .را مصيب ندانست حال آنكه متكلمان و پيروانشان دچار خطا و اشتباه گشته اند

اين ديدگاه با تمامي داليل كتاب و سنت كه ما و ايشان نيز بر لزوم پذيرش  - 3
 خوانيحديث آحاد در زمينه احكام عملي بدانها استناد مي نماييم، تضاد و ناهم

اعم از  صو همه تعاليم پيامبر  عام وارد شدهيرا داليل مزبور به صورت دارد، ز
بنا بر اين منحصر كردن آنها در احكام، باطل و  1. عقايد و احكام را در بر مي گيرد

  .از درجه اعتبار ساقط مي باشد
ديدگاه مزبور نه تنها مورد تاييد صحابه نبوده بلكه با عملكرد ايشان نيز  - 4

ن روايت هر كدام از افراد معتبر را قبول كرده ناسازگاري دارد، زيرا بدون ترديد آنا
چون خبر تو آحاد است و تا به درجه تواتر ارتقا : و هرگز خطاب به وي نمي گفتند

و اساسا چنين چيزي به ذهنشان خطور نمي كرد كه ! نيابد مفيد علم نخواهد بود
در باره ميان عقايد و احكام تفاوت قائل شوند، بلكه اگر يكي از ايشان حديثي را 

روايت مي كرد، مورد پذيرش واقع شده و به  صاز پيامبر  –مثال  –صفات خدا 
مضمونش اعتقاد پيدا مي كردند، چنانچه به مساله رؤيت و سخن گفتن خدا در 

  .قيامت و فرود آمدن شبانه اش به آسمان دنيا معتقد بودند
صادق و عادل اين گونه احاديث را از يك نفر  صهر كدام از ياران رسول خدا 

مي شنيد، بدان اعتقاد پيدا نموده و ترديدي به دل راه نمي داد، ايشان آن قدر درباره 
صحت و سقم احاديث احكام تحقيق و تفحص مي كردند كه گاهي براي آنها دنبال 

را با  روايت ابو موسي  سند و شاهد ديگري بودند، چنانچه عمر بن خطاب 
كرد، ولي هيچ گاه در باره احاديث صفات  تقويت روايت ابو سعيد خدري 

چنان عمل نكردند بلكه به محض اطمينان از صحت و ثبوت آن بدان اعتقاد پيدا 
  .نموده و به تحقق بخشيدن نتايج و آثارش در زندگي روزمره مبادرت مي ورزيدند

                                           
 .امام شافعي مراجعه شود» الرساله»موضوع به كتاب براي آگاهي بيشتر از اين  -1
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تعدادي از ياران  صبراي همگان واضح و روشن است كه پيامبر خدا  - 5
وزش تعاليم دين به مناطق مختلف گسيل داشت، چنانچه علي، خويش را جهت آم

من فرستاد كه بدون شك معاذ و ابو موسي را در چند دوره مختلف به سرزمين ي
در  صدر تعاليم دين مسائل اعتقادي است، چنانكه پيامبر خدا  مهمترين گزاره

  :خطاب به وي فرمود حين واگذاري ماموريت ابالغ دين به معاذ بن جبل 
فإذا  ١إنک تقدم علی قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا عز و جل[

 ٢...] عرفوا اهللا فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات
تو پيش گروهي از اهل كتاب مي رويد، پس بايد ابتدا ايشان را به بندگي (

بر ايشان واجب  خداوند فراخوانيد، سپس به آنان بگو خداوند پنج وعده نماز را
  ...).كرده است و

به معاذ دستور داد پيش از هر چيز آن عده از  صچنانچه مي بينيم پيامبر خدا 
اهل كتاب را پيرامون امور اعتقادي و خدا شناسي آموزش داده و سپس احكام 
عملي را برايشان تبيين نمايد، اين امر دال بر آن است كه مسائل عقيده نيز از طريق 

اد اثبات و اقامه حجت تحقق مي پذيرد و گرنه ايشان به ارسال معاذ به اخبار آح
  .تنهايي اكتفا نمي كردند

بايد يكي از دو گزينه  امتناع مي ورزندكساني كه از تاييد و پذيرش بيانات مزبور 
  :ي زير را بپذيرند

مسائل اعتقادي را به مردم  صاعتقاد به اينكه نمايندگان پيامبر خدا  -الف
ش نداده اند، زيرا پيامبر ايشان را بدان فرمان نداده بود، بلكه تنها تبليغ احكام آموز

البته اين گزينه به دليل مخالفت با حديث معاذ باطل و مردود . را بر دوش داشتند
  .است
و يا بايد معتقد باشند نمايندگان مزبور مسؤليت آموزش همه عقايد را نيز  -ب

ن كرده و وظيفه خويش را به نحو احسن به اتمام بر دوش داشتند و عمال هم چنا

                                           
ايشان را به يكتا پرستي ]: فادعهم إلي شهادة أن ال اله اال اهللا: [در روايتي ديگر چنين مي فرمايد -1

 .فراخوان
 .بخاري و مسلم روايت كرده اند -2
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به اين آموزه ! اي مردم: رساندند، بنابر اين بايد ايشان خطاب به مردم گفته باشند
هاي اعتقادي كه شما را بدان فرا مي خوانيم گردن نهيد ولي چون اخبار ما فاقد 

ت آيا معقول اس!! ويژگي يقين آور بودن است واجب نيست ايمان بياوريد
نمايندگان پيامبر و پيام آوران صلح و آزادي چنين چيزي گفته باشند؟ پس اين 
گزينه نيز باطل و صحت پذيرش احاديث آحاد در زمينه عقايد به منصه ظهور مي 

  .رسد
اين ديدگاه مستلزم تفاوت مسلمانان در ايمان به امور اعتقادي رسيده مي  - 6

  :ت، زيرا خداوند متعال مي فرمايدشود كه چنين چيزي نيز باطل و بي اساس اس

m  U  T  S  RV    ll ١  
  ).و تمام كساني را كه اين قرآن بدانها مي رسد بدان بيم دهم(

  :هم در اين زمينه مي فرمايد صپيامبر خدا 
 ٢] نرضّ اهللا امرءا سمع مقالتی فأداها كام سمعها, فرب مبلغ أوعی له من سامع[
خرم كند كه سخنان مرا بدون كم و كاست  خداوند چهره آن كس را شاداب و(

به گوش ديگران برساند، زيرا برخي از مخاطبان آينده مسائل را بهتر از حضار مي 
  ).فهمند

بر اساس ديدگاه مزبور از اين حديث چنين برداشت مي شود كه هر كدام از 
بر اصحابي كه مسائل اعتقادي همچون فرود آمدن خداوند به آسمان دنيا را از پيام

مي شنيد مي بايست خودش بدان اعتقاد و اطمينان پيدا مي كرد ولي همان خبر 
چون از طريق آحاد روايت شده، الزم نيست براي ديگران يقين آور بوده و آن دسته 

  .از امور اعتقادي در حق ايشان ثابت و اقامه حجت صورت گيرد
و بي پايه است، البته اين تحليل چون بر اساس قياسي باطل مبتني است، غلط 

بر شاهد ماجراهاي عادي  صزيرا راوي امور و تعاليم شريعت از پيامبر خدا 
در حالي كه قياسي مع الفارق بوده و تفاوت زيادي با هم دارند، چون  ،قياس شده

                                           
  .19/ االنعام  -1
 .ترمذي و اين ماجه با سندي صحيح روايت كرده اند -2
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وجود داشته  صاگر احتمال دروغ عمدي يا اشتباهي در حق راوي احاديث پيامبر 
اه ساختن مسلمانان مي انجامد، بنا بر اين امكان و واقعيت هم روشن نگردد، به گمر

ندارد هيچ كدام از اخبار مورد تاييد امت باطل باشد، بر خالف شهادتهاي عادي كه 
  .از چنين ويژگيي برخوردار نبوده و همواره احتمال صحت و سقم دارند

درست نيست احاديث حاوي مسائل اصلي كه با امور عقايد در : جان كالم اينكه
گذارش شده در واقع باطل و غلط باشد، چون  صباط بوده و از زبان پيامبر ارت

احاديث مزبور حجت خدا بر بندگانش است كه احتمال دروغ و غلط بودن آنها 
منتفي است، يعني ممكن نيست داليل حق و باطل از نظر قوت و ضعف طوري با 

تفاوت حق و باطل،  هم مساوي باشند كه امكان تمايزشان وجود نداشته باشد، زيرا
صدق و كذب و وحي مالئكه و شيطان به مثابه تفاوت نور خورشيد و تاريكي 
شب است كه درهم آميختن آنها جز براي انسان كور معقول و منطقي نيست، معاذ 

  :در اين رابطه مي فرمايد بن جبل 
 ] تلقّ احلقّ ممن قاله, فإن علی احلق نورا[
  ).نوري مي درخشد هاحقبر هر كدام از زيرا  ،بپذيرحق را از هر كه باشد (

ولي چون بر اثر دوري از پيام دين و پشت بستن به آراء افراد، دلها تاريك و 
چشمها كور گشته اند، حق و باطل درهم آميخته و لباس زيباي صدق و واقعيت از 
قد رعناي اخبار عادل ترين و راستگو ترين افراد امت بركنده و بر تن احاديث 

  .لي سازگار با هواهاي نفساني گذاشته شده و مورد استناد قرار گرفته اندجع
كساني كه معتقد به يقين آور بودن احاديث اند شرايطي را برايش در نظر گرفته 
اند كه جز اهل فن كسي از آنها اطالع ندارد، از اين رو آن دسته از صاحب نظران 

يستند، شرايط دروني خود مبني بر احاديث صحيح مفيد علم و يقين ن: كه مي گويند
يقين آور نبودنشان براي آنان را بازگو مي نمايند كه راست گفته اند ولي در اينكه 
حكم يقيني نبودن آنها براي محدثان نيز صادر مي كنند دروغ و پرت و پال مي 

  .گويند
يكي ديگر از نتايج ديدگاه مزبور كشيدن خط بطالن بر تمامي احاديث وارده  - 7

باطل و  در زمينه عقايد بعد از گروه صحابه است، كه اين امر نيز مانند موارد مذكور
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بي اساس مي باشد، زيرا بيشتر احاديث به ويژه قبل از جمع و تدوين حديث به 
صورت آحاد به امت اسالمي رسيده و تنها عده كمي از ايشان توانايي دست يابي 

تفاده متكلمان از اين عده نيز متصور نيست، به احاديث متواتر را داشته اند، ولي اس
از سوي محدثان به لحاظ اينكه » اين حديث متواتر است«چون بكار بردن تعبير 

گوينده اش يك نفر است و چنين خبري هم جز در صورت كثرت راويان يقين آور 
كه تحقق چنين شرايطي ! نيست، مفيد علم نبوده و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

به ويژه براي افراد غير متخصص در علم حديث امكان پذير نيست، چون گرچه  نيز
استخراج طرق حديث از كتب و منابع مربوطه براي ايشان امكان پذير است ولي 
نمي توانند به تاييد و شهادت گروهي و يا گاهي حتي يك نفر از محدثين بر تواتر 

سر و كار داشتن با منابع كالمي و به دليل اشتغال و  ،حديث دست يابند، و در مقابل
فاصله گرفتن از منابع حديث، ادعاي متكلمان مبني بر آحاد بودن احاديث به وفور 

  .پيش چشمشان آفتابي مي شود
  :بر اين اساس بايد به يكي از دو گزينه زير گردن نهيم

به دليل دشواري دست يابي به احاديث متواتر امور اعتقادي : يا گفته شود -الف
  .يز از طريق اخبار آحاد ثابت مي شود، كه اين يكي درست و بجا استن

بخاطر عدم دسترسي به تاييد جمعي از متخصصين بر : و يا معتقد باشيم -ب
تواتر حديث براي عموم مسلمانان، مسائل اعتقادي از طريق احاديث آحاد ثابت 

  .نمي گردد
نمي ماند، به ويژه آنكه به باور من هيچ خردمندي به اين گزينه اخير پايبند 

هايشان بر لزوم مراجعه به متخصصان در  بسياري از ايشان در نوشته ها و سخنراني
بايد آدم در هر كدام از شاخه هاي علم كه : علوم مختلف تاكيد ورزيده و معتقدند

از اصول و قوانينش آگاهي كافي ندارد دنباله رو يكي از متخصصين آن علم باشد، 
ايد جهت ساختن خانه به مهندس و عالج بيماريها به پزشك مراجعه ب: براي مثال

راه حلي بايد به دلخواه پيرامون كرد، و به هنگام اختالف نظر چند نفر پزشك 
خويش از يكي از آنان تقليد و از سردرگمي نجات يابد، از اين رو  چون انسان، 
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ناخت و آگاهي از توانايي كسب تخصص در همه زمينه ها را ندارد، بايد براي ش
  .امور ديني و دنيايي مورد نظر به اهل فن و متخصصان مربوطه مراجعه نمايد

بنا بر اين، هرگاه محدثي معتبر و وارسته مهر تاييد يا تواتر را بر حديثي زد، بايد 
گران يقين مورد پذيرش قرار گيرد، چون گرچه حكم وي بر تواتر حديثي براي دي

اي نيست و بايد بدان گردن نهاد، به ويژه آنكه پذيرش بخش نيست ولي راه چاره 
تقليد و تصديق گفته او تقليد نيست بلكه تصديق و تاييد به شمار مي رود كه 

  .تفاوت زيادي با هم دارند
تفاوت قائل شدن ميان عقايد و احكام عملي و الزم شمردن قبول حديث  - 8

ت كه عقيده و احكام عملي تافته آحاد تنها در زمينه عقايد، بر اين اصل استوار اس
جدا بافته از هم هستند كه چنين ديدگاهي باطل و بويي از حقيقت نبرده است، 

  :برخي از محققين، اين مساله را چنين ارزيابي مي كنند
در هر دو زمينه عقايد و احكام عملي، علم و عمل و يا عالقه و نفرت قلبي    

حق دوست و باطل ستيز بوده كه بر اين  مطلوب و مد نظر است، زيرا بايد قلب،
اساس عمل و كردار انسان تنها در اعمال ظاهري منحصر نمي گردد، بلكه عمل 
قلب پايه و شالوده اعمال ظاهري به شمار مي رود، از اين رو به دنبال هر كدام از 
مسائل اعتقادي ايمان و عالقه قلبي مي آيد كه بسياري از متكلمان در اين اصل 

ايمان تنها تصديق است و ارتباطي : دين دچار اشتباه فاحشي شده و مي پندارندبنيا
به كردارهاي بيروني ندارد، حال آنكه بسياري از كافران ترديدي در صداقت پيامبر 

نداشتند ولي باز هم عشق و عالقه قلبي و پيروي مخلصانه اي بر آن مترتب  ص
  .نشد

كرده و ناديده گرفته نشود، زيرا خداوند  لذا بايد اين موضوع را بسيار مهم تلقي
  .    سبحان علم و عمل جدا از هم را مردود شمرده و ارزشي برايش قائل نمي شود

اگر كسي بخاطر رعايت : آنچه بيشتر پرده از روي اين مساله بر مي دارد اينكه
جه لنظافت و بهداشت جسمي وضو گرفت و يا تنها به هدف نرمش بدني، معا

شعايري همچون نماز، روزه و حج را به جا آورد اعمال  ،سير و سفريا بيماري و 
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مزبور عبادت محسوب نمي شوند، چنانكه شناخت قلبي بدون كردار ظاهري نيز 
  .مردود و غير قابل اعتبار است

، و باشدعتقاد دروني ابنا بر اين بايد هر كدام از احكام عملي مقرون به ايمان و 
و  .اعالم نمي شد ايمان و عمل بدان واجب نمي بود صا اگر از زبان پيامبر خد

لذا هيچ كس نمي تواند بدون پشتوانه كتاب و سنت به امر تحليل و تحريم دست 
  :زده و قوانين را وضع كند، خداوند حكيم در اين زمينه مي فرمايد

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {
©  ¨ª       ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «  ´  ³l 1  

اين حالل است و : و به خاطر چيزي كه تنها بر زبانتان مي رود، به دروغ مگوييد(
كساني كه بر خدا دروغ مي بندند، . آن حرام، و در نتيجه بر خدا دروغ بنديد

  ).رستگار نمي گردند
اين آيه بيانگر آن است كه تحريم و تحليل بدون اجازه خدا دروغ و افترا عليه 

رود، پس وقتي انجام چنين كاري از طريق احاديث آحاد موجب  ميوي به شمار 
رهايي از بالي خانمان سوز افترا بستن بر خدا مي شود، الزم است حديث آحاد را 
در زمينه عقايد نيز بپذيريم و هر كه قائل به تفاوت اين دو زمينه است بايد از كتاب 

از آن بايد از هفت خوان  و سنت دليل محكم و خدشه ناپذير داشته باشد كه پيش
  .رستم بگذرد

يكي ديگر از داليل بطالن ديدگاه مزبور اينكه طرفدارانش نمي توانند ديدگاه  - 9
طرف مقابلشان را رد نمايند، زيرا ممكن است گفته شود هر كدام از عقيده و عمل 
 نشامل ديگري شده و قابل انفكاك نيستند ولي چون ايمان در ارتباط با انسان مؤم

پيدا مي كند، تفاوت آشكاري با هم داشته و  است و عمل در جامعه ايماني تجلي
د، براي مثال اگر كسي بر نباش امور عملي از اين جهت مهمتر از مسائل اعتقادي مي

اساس حديث آحاد معتقد به فشار قبر و سؤال مالئكه در آن باشد و ديگري شراب 
روع را مباح بداند و هر دو نيز با اين اندك يا تحليل طالق ثالثه به صورتي نامش

                                           
  .116/ حل الن -1
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ديدگاه از دنيا بروند، كدام يك از آنان تاثير منفي بيشتري در جامعه بر جاي مي 
گذارد؟ آيا آن يكي كه در اعتقادش دچار غلط شده يا آن كس كه در مباح دانستن 

  !شراب و هتك حرمت و آبروي مردم دچار خطا و انحراف گشته است؟
كسي معتقد باشد حالل و حرامها نيز جز به وسيله آيات يا اخبار از اين رو اگر 
شوند متكلمان و پيروانشان پاسخي برايش نمي يابند، ما نيز اگر  متواتر ثابت نمي

خرد انساني را داور و معيار حسن و قبح قرار داده و بدون اجازه خداوند به امر 
، عكس آن را مي پذيريم، -چنانچه متكلمان معتقدند   –قانون گذاري دست يازيم 

ولي مبادا چنين ترجيح و موازنه اي را مورد تاييد قرار دهيم چون همه فرامين الهي 
در هر دو زمينه  تمامي احاديث آحاد و متواتر رابايد حكيمانه و درست است، و لذا 

  .پذيريمب عقايد و احكام
ر زمينه احكام نيز رد يا تاييد ديدگاه مزبور به تعطيل عمل به حديث آحاد د -10

كه چنين نتيجه اي باطل و بي اساس و حتي خودشان هم قائل بدان  مي انجامد
نيستند، زيرا بسياري از احاديث حاوي اموري اعتقادي هستند، براي مثال پيامبر خدا 

  :در يكي از احاديث گهربارش مي فرمايد ص
أللهم إنی أعوذ : يقولإذا جلس أحدكم فی التشهد األخري فليستعذ باهللا من أربع, [

بک من عذاب القرب, و من عذاب جهنم, و من فتنة املحيا و املامت, و من رش فتنة 
ال   ١] املسيح الدجّ

هرگاه يكي از شما براي خواندن تشهد نشست بايد از چهار چيز به خدا پناه (
، گرفتاري مرگ و زندگي و بالي دجال دوزخاز عذاب قبر، ! خدايا: برده و بگويد

  ).ه تو پناه مي برمب
علما بر پذيرش احاديث  ،عالوه بر موارد مزبور، پيش از ظهور اين ديدگاه -11

آحاد در زمينه اثبات صفات خداوند و ديگر امور غيبي اتفاق نظر داشته اند، ابن 
  :در اين باره مي گويد – : –القيم الجوزيه 

                                           
 .بخاري و مسلم روايت كرده اند -1
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باشد در روايت و هر كه در احاديث و روايات داراي تخصص و اندوخته علمي 
پذيرش آنها از سوي صحابه، تابعين و اتباع ايشان و همچنين صداقت و امانت آنان 
ترديد ندارد، زيرا همان كساني كه كيفيت وضو، غسل، نماز، اذان و ساير احكام 

برايمان گذارش كرده اند احاديث صفات را نيز نقل  صعملي را از پيامبر خدا 
احتمال خطا در احاديث احكام وجود داشته باشد ساير  نموده اند، از اين رو اگر

احاديث نيز از اين قاعده مستثني نبوده و زير سؤال مي روند، كه در اين صورت 
غبار بي اعتمادي همه امور ديني را در بر گرفته و از دايره دين، دانش و خرد ورزي 

اختالف نظر سوء بيرون مي آييم، عالوه بر آن بسياري از منتقدان اسالم از اين 
  .استفاده كرده و به طور كلي از دايره اسالم بيرون رفته اند

به بيش از ده گروه مختلف در اين زمينه اشاره كرده و  – : –سپس ابن القيم 
ديدگاه هايشان را مورد بحث و كنكاش قرار مي دهد كه به خاطر پرهيز از طوالني 

  .از نقل كامل آن صرف نظر مي كنيم شدن بحث
يكي ديگر از پيامدهاي باطل اين ديدگاه، اكتفا به امور اعتقادي وارده در  -12

قرآن و اعتماد نكردن به امور غيبي وارده در سنت و تلقي نمودنش به عنوان تافته 
  .جدا بافته از قرآن، مي باشد

سر بر آورده و سنت را جز در » طرفداران قرآن«امروزه گروهي تحت عنوان 
رآن معتبر نمي دانند، لذا در عقايد و عبادات تفاوت كلي با عموم صورت تطابق با ق

در حديثي بدانها اشاره  صمسلمانان دارند، ايشان همان كساني اند كه پيامبر خدا 
  :نموده و مي فرمايد

: أال إنی أوتيت الكتاب و مثله معه, أال يوشک رجل شبعان علی أريكته يقول[
ه من حالل فأحلوه, و ما وجدتم فيه من حرام عليكم هبذا القرآن, فام وجدتم في

فحرموه, أال ال حيل لكم احلامر األهلی, و ال كل ذی ناب من السبع, و ال لقطة معاهد 
إال أن يستغنی عنها صاحبها, و من نزل بقوم فعليهم أن يقروه, فإن مل يقروه فله أن 

 ١] يعقبهم بمثل قراه

                                           
 .روايت كرده است) 2/505(ابو داود  -1
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! ي نيز به من داده شده است، آگاه باشيدعالوه بر قرآن تعاليم ديگر! آگاه باشيد(
تنها قرآن را : بگويد نده شخصي در حين تكيه زدن بر بسترشممكن است در آي

معيار شمرده و حالل و حرامهايش را مد نظر قرار دهيد، ولي بدانيد كه گوشت 
بر شما  –كافر هم پيمان اموال از جمله  –االغ، حيوانات درنده و اموال ديگران 

ست مگر نيازي بدان نداشته باشد، و هر كه به ميان قومي رفت بايد وي را حرام ا
ميزباني كنند، و در صورت امتناع ايشان از آن مي تواند به اندازه نياز اموالشان را 

  ).مورد استفاده قرار دهد

  1اموري كه طرفداران ديدگاه مزبور بدان معتقد نيستند

ات عقايد حجت نمي دانند پاره اي از امور كساني كه احاديث آحاد را در زمينه اثب
اعتقادي را انكار و مردود شمرده اند كه در اينجا به طور اختصار بدانها اشاره 

  :خواهيم كرد
و ديگر پيامبراني كه قرآن بحثي از ايشان را به  –عليه السالم  –رسالت آدم  - 1

  .ميان نياورده است
  .نبر ديگر پيامبرا صبرتري پيامبر اسالم  - 2
  .در آخرت صشفاعت بزرگ پيامبر  - 3
  .در قيامت براي گناه كاران امتش صشفاعت پيامبر  - 4
ارائه داده شده است، مانند معجزه پاره  صمعجزاتي كه از طرف پيامبر  - 5

كردن ماه كه با وجود آمدنش در قرآن طوري تاويلش كرده اند كه با 
  .احاديث وارده در اين زمينه تناقض دارد

  .صگي هاي جسمي و برخي صفات اخالقي پيامبر ويژ - 6
آغاز آفرينش، كيفيت فرشتگان، جن، درست شدن : احاديث وارده درباره - 7

  2. بهشت و دوزخ و كيفيت آنها و فرود آمدن حجراالسود از بهشت
                                           

  .36/وجوب االخذ باحاديث اآلحاد  -1
 .همان -2
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به بهشت و ديدن بهشتيان و امكانات فراهم شده در آن،  صرفتن پيامبر  - 8
  .بر و ديگر خصوصيات ايشانمسلمان شدن جني همراه پيام

  .به بهشت) عشره مبشره(اعتقاد به ورود ده نفر صحابه مشهور  - 9
  :ايمان به موارد زير -10

  .سؤال مالئكه در قبر -الف
  .عذاب برزخ  -ب
  .فشار دادن قبر  -ج
  .ترازوي اعمال در آخرت - د
  .وي دوزخرپل كشيده شده بر  - هـ
  .سيله آنحوض كوثر و رفع تشنگي دائمي به و -و
  .ورود هفتاد هزار نفر از امت يپامبر بدون حساب و كتاب به بهشت -ز
  .چگونگي قيامت، زنده كردن مردم و گرد آمدنشان در ميدان محشر -ح
  .قضا و قدر و برنامه ريزي خدا براي همه موجودات -ط
  .قلمي كه خداوند همه چيز را به وسيله آن نوشته است -ي
  .ن از طرف خداوندفرود آمدن حقيقي قرآ - ك
  .تخت فرمانروايي خداوند -ل
  .ماندگار نبودن گناه كاران در دوزخ - م
  .تبديل شدن روح شهدا به پرندگاني سبز در بهشت -ن

  .مورد محاسبه قرار گرفتن پيامبران پيرامون ابالغ پيامهاي الهي -11
  .پوسيده نشدن جسد پيامبران در قبر -12
  .يامبر از طريق فرشتگانابالغ سالم مسلمانان به پ -13
عليه  –خروج مهدي، فرود آمدن عيسي : غالب نشانه هاي قيامت مانند -14

چهار پايي كه از دل زمين بيرون مي (، خروج دجال، دابة االرض -السالم 
و ساير نشانه هاي نزديك شدن قيامت كه در احاديث صحيح بدانها ) آيد

  .اشاره شده است
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به هفتاد و سه گروه كه تنها يكي از آنها اهل نجات تقسيم شدن مسلمانان  -15
  .است

آن دسته از اسماء و صفات واالي خداوند كه در احاديث صحيح آمده اند  -16
فرود (، نزول )بلند نشيني(، فوقية )توانا(، قدير )بلند مرتبه( علي: مانند
  .و ساير صفات) آمدن

  .هاي پروردگار و مشاهده آيات و نشانه  صمعراج پيامبر خدا  -17
اين بود پاره اي از عقايد اسالمي كه در احاديث متواتر يا مستفيض آمده و مورد 
تاييد امت نيز قرار گرفته و هيچ كدام از گذشتگان، آنها را انكار يا مشكوك ندانسته 
اند، ولي گروهي از صاحب نظران معاصر اعتقادي بدانها ندارند، از خداوند منان 

  1. ا را به راه راست هدايت فرمايدمي خواهيم همه م
 

                                           
 .-  : –استاد ناصر الدين االلباني  /وجوب االخذ بحديث اآلحاد -1



  حكم منكر احاديث آحاد

معتقد است منكرين احاديث آحاد كافر و با اين  – : –امام اسحاق بن راهويه 
اعتقاد فاسد تيشه به ريشه ايمانشان زده اند، ولي واقعيت آن است كه چون انكار 

اشتباه مي دانند،  نبوده و تنها راويان را مرتكب صآنان ناشي از تكذيب پيامبر 
شايد ابن راهويه و همفكرانش نظر به رد احاديث مورد . كافر به شمار نمي روند

  .اتفاق و تاييد شده از سوي امت حكم كفرشان را صادر كرده باشند
البته قائل نشدن به ارتكاب كفر به معني مسلمان انگاشتن نيز نمي باشد، زيرا 

دچار سرنوشتي وخيم بشوند،  صهاي پيامبر احتمال دارد به دليل اعراض از گفته 
  :چنانچه خداوند سبحان مي فرمايد

 m  h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }
  il 1  
بايد از اين بترسند كه باليي گريبانگيرشان گردد، يا اين كه عذاب دردناكي (

  ).دچارشان شود
ايشان موضعگيري كرده و در برابر  – : –بنا بر اين ما نيز همچون امام شافعي 

نبايد احاديث روايت شده از سوي افراد مورد اطمينان را با ديده شك و : معتقديم
و ترديد نگريست، زيرا اين احاديث شالوده دين و تا پايان عمر دنيا از تعرض 

  .مخالفان و دشمنان در امان خواهند مانددستبرد 
  

                                           
  .63/ النور  1-
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  دريافت عقايد از طريق كشف و شهود

روشهاي متعدد دريافت مسائل اعتقادي در ميان فرق اسالمي اشاره  تا كنون به
كرديم، و اما در پايان اين بحث الزم است به روش بسياري از سالكان طريق 

انسان مسلمان مي : ايشان مي پندارند. داشته باشيم يتصوف نيز اشاره اي اجمال
رده از روي عالم تواند از طريق كشف و شهود به اثبات امور عقايد پرداخته و پ

قلبم از طرف پروردگار برايم «: غيب بردارد، لذا در ادبيات آنان تعابيري همچون
روايت «، به چشم مي خورد، و گمان مي كنند اين راه درست تر از »سخن گفت

بوده و انسان را زودتر به مقصد مي » از جبريل صفالني از فالني از ييامبر خدا 
  .رساند

داوند متعال اين روش را براي ابالغ دين پسنديده و اقامه ولي غافل از آنكه خ
حجت نه تنها به وسيله روش ايشان صورت نمي گيرد كه شيطان از اين طريق 

  .بسياري از افكار و انديشه هاي غلط و انحرافيش را به آنان القا مي كند
در پايان، همه مسلمانان و به ويژه دانشمندان و صاحب نظران را به تمسك 

ستن به ريسمان محكم كتاب و سنت فرا مي خوانيم كه سرافرازي و رستگاري ج
انسان تنها در گرو پايبندي به دين خدا است و هر كس از پيمودن اين شاهراه سر 

  .باز زند، گمراه گشته و ره به جايي نمي برد
  

  .باد صبنده و پيام آور خدا، محمد مصطفيدرود بيكران بر روان پاك و معطر 
  .اهللا الصالحينم علي عبادوالسال
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