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اند  هایی منحرف و گمراه پیدا شده ها و طایفه در تاریخ اسالمی ما بعضی اوقات گروه

نبوی را به کلی و  ا سنّتبعضی از آنه کنند، که سنت و استدالل به آن را انکار می

طرد شود به گمان خود که بشریت نیازی  نماید که تماماً کند و ادعا می انکار می صراحتاً

ای دیگر به قسمتی از  و دسته نیاز هستیم، بیآن به آن ندارد و بوسیلة وجود قرآن از 

دو که بدون شک و گمان هر  کند و قسمتی و نوعی را قبول ندارد، می استدالل سنّت

منحرف به پا اولین کسی که در مقابل این مذاهب  اند، صحیح منحرف شدهگروه از جادة 

اساس کرد  های آنها را در هم کوبید و پوچ و بی کرد و شبه خاست و این نظریه را ردّ

بود. خداوند جزای خیر ایشان را بدهد که یک فصل خاصی را در کتاب  /امام شافعی

بین خود و میان  مبحث تخصیص داده است، که در آن مناظرةبه این  م(خود به نام )األ

کند بیان کرده است. همانطور که در کتاب خود الرساله  کسی که سنت را به کلی رد می

هایی  خبر آحاد بیان نموده است. نزدیک بود گروه یک فصل طویلی را در مورد حجیّت

زدند و از بین بروند. حتی  می و یا به آن طعنهند دکر سنت را به کلی انکار می یللکه د

پیدا شدند و همچنین سرزمین عربی و اسالمی گروهی از مستشرقین و أذناب آنها در 

ن از هیچ های آ کسانی دیگر برای از بین بردن دین اسالم و نابود کردن اصول و پایه

و این مستشرقین در مورد تمام جوانب دین اسالم صحبت به  تالشی کوتاهی نکردند،

سنّت نبوی منبع و دلیل ن آوردند که برای آنها هم پنهان نشد که بعد از قرآن کریم، میا

زدن به آن و تشویه و  به همین خاطر شروع به طعنهباشد.  دوم قانون اسالم می

از نصف دوم قرن نوزدهم تا ربع اول قرن بیستم مستشرقین  و تقریباً نمودند، یانداز شبه

آنها در  ،های غربی آن را از بین برده بودند د. چون حکومتو افکار آنها در اوج خود بو
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زدند هم در مورد تاریخ و فقه و  شد حرف می مورد هر چه که به دین اسالم مربوط می

د، حتی بحث و بررسی عالم نمودن تگو میفو حدیث و ادب و تمدن مباحثه و گتفسیر 

و خیلی شد.  برگزیده می های تعلیمی آنها اسالمی در مؤسسات فکری و تربیتی و روش

از مسلمانان به شاگردی این مستشرقین در آمدند و بسیاری از این مستشرقین بر عقل و 

های آنها فریب خوردند،  ها و تدریس و به نوشته ندتاثیر گذاشت  فهم بعضی از مسلمانان

طرفی و با انصاف و یک بحث علمی نوشته  به گمان اینکه بر اساس موضوعی و بی

و ادعاهای آنها را بیان  ها و آثار آنها رفتند، ند به همین خاطر به دنبال نوشتها شده

کردند بدون اینکه هیچ دلیل و حجتی داشته باشند بلکه آنها را از روی هوی و هوس  می

ها را به نام بحث و بررسی و معرفت و  پاشی ها این سم ودند، همة این گروهبزیاد کرده 

بودند که از علم و دانش حالی که دورترین کسانی دادند در  ام میدانش و انتقاد آزاد انج

 صحیح دور بودند و از بحث و بررسی درست و نقد و انتقاد پاک و سالم فاصله داشتند،

های این دسته از شاگردان مستشرقان در مورد اسالم به  به همین خاطر کتاب و نوشته

ها و  صوصی از نوشتهبه صورت خ صصورت عمومی و در مورد حدیث پیامبر

های شریعت اسالم کمتر  شبه و تشکیک در منبع های خود مستشرقین برای ایجاد کتاب

های این مستشرقین و  به یاری خدا در این بحث شبه و تشکیکتاثیرتر نبودند.  و بی

پردازیم سپس از مفهوم  کنیم، اما قبل از هر چیز به تعریف سنت می پیروان آنها را رد می

گوییم در خاتمه بعضی از نتایج آن را مورد بررسی قرار  ق و اهداف آن سخن میاستشرا

 دهیم از خداوند توفیق را خواستاریم.  می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول : 
 

 تعریف سنت نبوی
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 سنت در لغت  :اول

به برای مثال  حال آن راه و روش پسندیده باشد یا خیر، به معنی راه و روش است،

لی إهبا  ن عمل  م   جر  أ ها و  جر  أ له   کان   ه  حسن   ة  سنّ  سنّ  نم  ) :توجه کنید پیامبر فرمودة

 (ةالقیام   لی یوم  إهبا  ن عمل  م   ها و وزر  وزر   علیه   کان   ةئ  سی   ة  ن سن  ن ّس م   و   ة  القیام وم  ی  

 صحیح رواه مسلم فی کتاب الزکاه و سنن الدرامی. 

آن و ری کند، پاداش گذا و نیکویی را ابداع و پایههر کس راه و روش پسندیده 

کنند به او خواهد رسید و بر عکس  پاداش تمام کسانی که تا روز قیامت به آن عمل می

کسانی که تا روز هر کس راه و روش ناپسند و بدی را قرار ده گناه آن و گناه تمام 

است که امام مسلم در کتاب حدیث صحیح رسد.  کنند به او می یقیامت به آن عمل

 الدرامی نیز وارد شده است.  ننآورده است و درسالزکات آن را 

 سنت در اصطالح  :دوم
علمای  .اند تعریف کرده ن هم اصولیین هم فقهاءسنت در اصطالح را هم محدثی

اند که رسول خدا، امام  بررسی قرار دادهمحدث به این صورت نسبت را مورد 

ده است که ایشان اسوه و خبر داآن کسی که پروردگار به ما  بی رسول،ن، دهنده هدایت

ارتباط  صتمام چیزهایی که به پیامبرالگوی ماست، به همین خاطر آنها )محدثین( 

بدون اینکه حکم  اند، آنها را نقل کرده 1افعال و تقریرات ها، داشته است مثل فرموده

ها و صفات اخالقی و  شرعی را ثابت کنند یا خیر، همانطور که اخبار و شمایل و داستان

بیان کرده است  های حدیث این مطالب را کامالً اند. که کتاب قتی ایشان را بیان کردهخل

 شناسان این مطالب را ثابت کرده است.  و تالش مستمر محدثین و حدیث

  :کنند از این جهت آنها سنت را به این صورت تعریف می

                                                           

ایشان آن را رد نکرده باشند.  کاری صورت گرفته باشد و صتقریر به این معنی است که در حضور پیامبر -1

 )مترجم(
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بعثت یا  هر چیزی که از قول و فعل و تقریر و یا صفات اخالقی و خلقتی قبل از

 بعد از بعثت از ایشان به جا مانده باشد سنت نام دارد. 

 صدهند که پیامبر اما عمالی اصول، سنت را به این صورت مورد بررسی قرار می
بعد از خود روشن دهد، راه را برای مجتهدین  ها را قرار می گذاری است که پایه قانون

از آن جهت به اقوال و افعال و  ،کند مردم روش زندگی را بیان میسازد، و برای  می

یا واجب  کنند که احکام افعال بندگان را از جهت حرام بودن، ایشان توجه میتقریرات 

گیرد، به همین خاطر آنها سنت را چنین تعریف  بودن و یا مباح بودن و غیره در بر می

  :کنند می

 م دارد. و تقریر نقل شده باشد سنت نااز قول و فعل  صآنچه که از پیامبر

شود بستگی به نیّت آن فرد  هر کاری که انجام می (عامل بالنیاتام األن  إ) :مثال قول

 دارد. 

در نمازها و مناسک حج و غیره که به ما  صآنچه که از افعال پیامبر :مثال فعل

 اند.  رسیده

آن زمان که ها در مورد نماز عصر در غزوة بنی قریظه  اجتهاد صحابه :مثال تقریر

رواه البخاری فی کتاب المغازی  (ة  فی بنی قریظ   ال  إ م العص  ک  حد  أ نیّ صلال ی  ) :ودفرم

 (. 2119شماره  – 15/292)

بخواند. بعضی از اصحاب بنی قریظه  هر یک از شما باید نماز عصر را در میان طایفة

د و تا را در نظر گرفتند به همین خاطر نماز را به تاخیر انداختن صپیامبر ظاهر فرمودة

زمانی که وقت آن تمام نشد آن را به جا نیاوردند، و بعضی هم این طور فهمیدند که 

به همین  کار بوده است، تشویق اصحاب برای شتاب و عجلة صمنظور و هدف پیامبر

این قضیه به  خاطر در وقت خود نماز خواندند قبل از اینکه به بنی قریظه برسند،

 گروه را تایید نمود. رسید ایشان هم هر دو  پیامبر
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دهند که اقوال  مورد بررسی قرار میت روصرا به این  صاما علمای فقه سنت پیامبر

از این جهت تعریف سنت نزد  شوند، نمیشرعی خارج و افعال از حکمی از احکام 

به صورت امر غیر جازم و غیر قطعی دستور داده  صهر چه پیامبر :استایشان چنین 

ثابت شده باشد بدون اینکه فرض یا واجب باشد، و یا  صاز پیامبر باشد، و یا آنچه که

آنچه که در انجام دادن آن اجر و ثواب وجود داشته باشد و یا در ترک آن عتاب و 

دقیق مقابل واجب و غیر آن است از احکام سرزنش نه انتقام وجود داشته باشد، سنت 

هر  :شود گفته می ت است، مثالًگانه نزد علمای فقه بعضی اوقات سنت مقابل بدع پنج

باشد. و یا  می صگویند بر سنت پیامبر عمل کند می صسنت پیامبرزمان کسی طبق 

و همچنین سنت عمل نماید.  زمانی که خالفشود فالن کس بدعت کار است،  گفته می

چه آن عمل  شود، اند اطالق می ها بر آن بوده برای آنچه که صحابه ءلفظ سنت نزد فقها

اند که برای آنها ثابت بوده  چون آنها پیروان سنّتی بوده آن موجود باشد یا خیر،در قر

نشده است و یا اجتهادی نبوده که آنها بر آن اجماع کرده باشند و  است، برای ما نقل 

 :فرمایند می صاند آن را نقل کرده باشند. چون پیامبر کسانی که پیش از آنها بوده

 سن   تی و  م بسن  علیک  )
بر  (ذ  وا علیها بالنواج  عض   ین بعدالراشدین املهدینی م   خللفاء  ا ة 

خلفای راشدین بعد از من را رعایت کنید و با  من و سنّت شما الزم است که سنّت

 چنگ و دهان آنها را محکم بگیرید و به آنها عمل کنید. 

صطالح در ا و منظور از سنّت باشند، و یا تعریف آن می هستند، ها معانی سنّت این

ای متناسب با علم خود به  علما، منظور هر عالمی از هر علمی باشد اهتمام و توجه ویژه

آن را تثبیت کرده است  اند سنّت را که در علوم مد نظر داشتهسنّت داشته است و آن 

بدون اینکه با آنها تعارضی و مخالفت داشته باشد. در واقع همه این علوم در خدمت 

 اند، شناخت آن و حمل کردن به آن بودهد و در راستای آسان نمودن ان سنّت نبوی بوده

نبوی و  آوری سنّت اند جمع از بزرگترین اهدافی که این علوم نسبت به آن قیام کرده
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باشد.  که به دروغ وارد آن شده است میپاک نمودن و جدا کردن صحیح آن از چیزهایی 

و مقابله و گری  سنّت نبوی فتنه بعد از آن دفاع از سنت در مقابل کسانی که ضد

 افکنی دارند.  کنند و سعی بر تشویه اذهان عمومی و شبه مخالفت می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دوم : فصل 
 

 

 استشراق، مفهوم و اهداف آن
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شرقی و  گیری فکری است که به صورت عمومی تمدّن استشراق یک اتجاه و جهت

ر دهد. که د به صورت خصوصی تمدن اسالمی و عربی را مورد بحث و بررسی قرار می

پرداخت. سپس وسعت پیدا  ابتدای پیدایش آن فقط به بررسی اسالم و زبان عربی می

کرد تا تمام شرق را مورد بحث و بررسی قرار دهد هم از لحاظ زبان و تقالید و آداب و 

ای به اسالم و زبان  مستشرقین علمای غربی هستند که توجه زیاد و ویژهاز پس  رسوم،

ها و  ها و کتاب بحثو در حقیقت  و آداب آنها دارند.عربی و لغات شرقی و أدیان 

اند بسیار بزرگ و زیاد  اند و ارائه داده مقاالتی که این مستشرقین دربارة اسالم نوشته

  :باشد ها مسائل زیر می ها و مقاالت و بحث هستند که هدفشان از نوشتن این کتاب

به آن ایمان آورده حامل پرچم را ببیند، حمایت از انسان غربی تا نور اسالم  :اوالً

ها در شام، مصر،  اسالم باشند و در راه آن تالش و مجاهده کنند همانطور که مسیحی

به آن گرویدند، زمانی که این نواحی داخل اسالم شد مردمان  قبالً اسپانیا، شمال آفریقا،

از  ند،داخل اسالم شدند و از دعوتگران این دین پاک شدآن دسته دسته و گروه گروه 

تر از این به طور عجیب و غریبی به زبان عربی روی  عجیب آن دفاع و حمایت نمودند،

بسیاری از عالمان بزرگ آوردند، به طوری که زبانشان زبان عربی شد، و از میان آنها 

 پیدا شدند. 

ها رودها و زراعت و  کوه نقشه، زمین، آب، شناخت مشرق زمین از جهت، :دوماً

و عادات و آداب و مردم ساکنین، علم و دانشمندان، دینی و عقاید  ها، هکشاورزی و میو

ها به خاطر این بود که چگونه به آنها رسیده  همة این و زبان و .... بررسی شود،رسوم 

 طوری که دیار و سرزمین اسالم به سرزمینی ترسناک و مخوفی تبدیل شده بود، شود، به

و بحث و  ها عبور کند، قرنی از این سرزمینتوانست چند  به طوری که هیچ کس نمی

مصلحت و صالح اسالم و ها بر سر مرزها و حد و حدود آنچه که به  گفتگو و درگیری

 کرد.  کرد و نیروهای شرور را مقهور و مطرود می مسلمین بود قطع می
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های اسالمی را از دست  ولی این نیروها از تدبر و تفکر و تالشی در مورد سرزمین

د که استشراق اولین کسانی بودند که پرچم این راه را بدست گرفتند و پیشقدم ندادن

 «السیف المقدس»کتاب خود به نام  بین در مقدمة مستشرق آمریکایی روبرت شدند،

های قومی و مهمی را برای مدارسه و بررسی عرب در  ما اسباب و وسیله :گوید می

تمام دنیا را  ها( آنها )عرب آنها را داریم، اختیار داریم و توانایی شناخت بر راه و روش

خواهند همین کار را انجام دهند، در واقع  دیگر هم می دفعة تحت تاثیر قرار دادند،

 باشد، ور نموده است به طور مستمر در حال درخشش می آتشی را که محمد آن را شعله

عله هرگز خاموش و هزارها دلیل و سبب برای این اعتقاد و باور وجود دارد که این ش

 هد شد. انخو
)امیر کایتانی کسی است که با خرج  :گوید که یک ایتالیایی است می «کایتانی»امیر 

آن را فتح  آماده کرد تا مناطقی را که اسالم قبالًقافله و گروه بزرگ را  3خصوصی خود 

ود و تمام به تصرف خود در آورده بود باز گردانند و آن را به جغرافیایی ترسیم کرده بو 

آوری  ها و اخبار و روایاتی را که در این باره از این فتوحات سخن گفته است جمع نقش

مجله بزرگ خالصه نموده و به عنوان  9اسالم را در کرده است و تاریخ فتوحات 

 کهن رسیده است. این امیر آ)حولیات اإلسالم( آن را بیان کرده که سال چهلم هجری به 

خود که بسیار هم بوده است در این ابحاث صرف و خرج کرده  تمام ثروت و سامان

مفلس گشت و هیچ ثروتی برایش نماند، در مقدمة کتاب خود  است، به طوری که کامالً

هدفش از این کار این است که سر مصیبت اسالم را که  :گوید )حولیات اإلسالم( می

خارج کرده و به دین ن ها پیرو دین مسیحیت را در نواحی مختلف از این دی میلیون

و  آورند اند و آگاه شود، که پیوسته امروز هم به رسالت محمد ایمان می اسالم گرویده

یعنی سر  ،نماید که سر این مصیبت را بفهمد هنوز هم ادامه دارد و دین او را قبول می

 و نقطه قوت آن را.  اسالم را،
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نویسد که شامل عناصر  یکتابی را م مستشرق دیگر آلمانی به نام )باول شمتز(

گیرد و کتاب خود را به نام  نیروهای پوشیده در عالم اسالمی و اسالم را در بر می

این کند.  اری میذگ نام قوت و نیروی آیندة جهان()اسالم  (ةالغد العاملی ةاإلسالم قو)

 و چرا به مدارس و بررسی آن اقدام نموده است؟ فرد چرا این کتاب را نوشته است؟ 

هدفی که آگاه کردن  ترسد که بطوری علنی و آشکار هدفش را اعالم نماید، نمی او

اروپاییان است که از این نیرو و قوت غافل و ناآگاه هستند که صدا و زنگ خطر برای 

دعوتی است برای  ،گیرد صدایی است که تمام نقاط اروپا را در بر می باشد، اروپا می

سیاست، بطوری که باعث شد بیدار باشد و خواب را از اتحاد اروپا برای مقابله با این 

 چشمانش برهاند. 

شود که به اسالم  ها مفهوم استشراق و بعضی از اهداف آنها روشن می از این بررسی

دهند.  زنند و سنّت نبوی شریف را هدف قرار می طعنه می صو شخص حضرت محمد

هایی هستند که این  شکیکو تها  رویم که آن هم شبه در اینجا به قلب موضوع می

ما هم به اذن خدا به ردّ آنها  نمایند، آنها آن را مطرح میمستشرقین و شاگردان 

 . پردازیم می
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هایی در مورد  ها و تشکیک شبه

 سنت نبوی و از بین بردن آن
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 :شبة اول

هایی که بعضی از تندروان مستشرق از قدیم االیام آن را مطرح  از شبه و تشکیک

واهی بنا شده است و آن این است که  اند، که این ادعا بر یک گمان فاسد و کرده

مدت دویست سال نوشته نشد و به صورت غیر مکتوب ماندگار  صپیامبراحادیث 

آوری  شناسان تصمیم گرفتند که آنرا جمع سپس بعد از این مدت طوالنی حدیث شد،

ولد زیهر، گ :اند از جمله کنند، که تعداد زیادی از مستشرقان این شبه را مطرح کرده

تدوین حدیث در کتاب  زیهر یک فصل مخصوصی را دربارة گولددوزی، و  ر،شبرنج

های زیادی  و در مورد صحت وجود صحفنوشته است،  «إسالمیه دراسات»خود به نام 

در کتاب خود « شبرنجر»و نماید.  شک و تردید مطرح می صدر زمان حضرت محمد

ن و نوشتن احادیث در قرن که زمان شروع تدوی :گوید می« عند العرب الحدیث»به نام 

اینها را « دوزی»دوم هجری بوده است، و سنت فقط به روش شفاهی و گفتار بود. اما 

کند و به گمان خود آن را باقی مانده و ما ترک مجهولی از احادیث پیامبر  انکار می

ن خواهند فقه و اطمینا میها  و تشکیکها  اندازی با این شبهنامد. در واقع مستشرقین  می

خواهند   ها کم کنند و همچنین می مردم را نسبت به سنت نبوی و حفظ آن در سینه

صحت احادیث را مورد سوال ببرند و اتهام درست کردن آنها را ایجاد کنند و 

اند که موافق هوا و آرزوی  آوری کرده هایی جمع ها چیز خواهند بگویند که نویسنده می

به صورتی که فتنه و بال  ام، شنیده صوید از پیامبرگ آنها بوده است از فالنی شنیدم می

ها به گذاشتن  بعضی از گروه های سیاسی انجامید، یمات و گروهسبه ظاهر شدن تق

 مقابل، و در ها حق هستند، کردند که این احادیث دروغین پرداختند بطوری که ثابت می

و و آن را به انواع احادیث و اقسام آن قیام کردند  یعالمان حدیث شناس هم به بررس

مشکل است حکم شود که این حدیث صحیح بر این اساس  تقسیم کردند،اقسام زیادی 

 است و یا این حدیث موضوع و دروغ است. 
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  :که رد نمودن این شبه و تشکیک از چند جهت ممکن و میسر است

شروع  صدر همان ابتدای زمان حضرت رسول اکرمتدوین و نوشتن احادیث  -1

که در مورد راویان احادیث شد. و آنچه  ل اقسام زیادی از احادیثشد، که شام

شود ثابت  های زیاد را شامل می و شرح حال آنها نوشته شده است و کتاب

وسیعی آن را یادداشت های زیادی نوشته شده و به صورت  کند که حدیث می

 کرده بودند

ورت فصل به ابحاث مربوط به هم یعنی به ص ت جداگانةاصورت ثیاحادنوشتن  -2

یماتی بسیار پیشرفته و موفقیتی در نوشتن صورت و تقس فصل و باب به باب،

قبل از سال دویست هجری اکثر و این تدوین و نوشتن باشد.  احادیث می

 131الی  121های  نوشته شده بود و در اوایل قرن دوم بین سال یثاحاد

دة دوم س ها در نیمة کنندگان این کتاب تالیف جمعی ازهجری به اتمام رسید، 

 تالیف معمربن راشد. مثل جامع الحدیث  فوت کردند،

 و غیره .....  الثوری، هشام بن حسان، ابن جریج،جامع سفیان 

های  و شروطعلما و دانشمندان علم حدیث برای قبول نمودن احادیث شریط  -3

 ها این ضمانت و زمان که این شروط در طول همة اند، معینی را تعیین نموده

اطمینان را بوجود آورده است که احادیث با اهانت و خیلی مطمئن مورد قبول 

روایت شده  صبه همان صورت که از پیامبر به صورتی که دقیقاً قرار گیرند،

 به همان صورت نوشته شده است. 

عدالت، باشد مثل نهایت صداقت،  شرایطی وجود دارد که مربوط به راوی حدیث می

 هکامل حافظه صورت نوشته یا حفظ آن یا به هر دو صورت، بداری، نیروی  امانت

طور که حدیث را شنیده آن را بیان کند. و یا شرایطی را برای احادیث  همانصورتی که 

و همچنین شرایطی اند.  صحیح و حسن و ثقه و اطمینان به راوی گذاشته و قرار داده
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ی و باطنی و تطبیق این ظاهرهای  یبعو ن از موانع آبرای اسناد حدیث و سالمت 

 گذارد.  ای را باقی نمی اند که شک و شبکه شروط با احادیث را مقرر نموده

احادیث و راویان آن شروطی را مقرر  ضمن این که برای صحّتعلمای حدیث  -2

نموده است برای احادیث مکتوب و نوشته شده نیز شرایطی را گذاشته است 

 خبرند، بیدکانه دارند از آن شروط که متاسفانه این معترضین که افکار کو

شروط احادیث محدثین برای روایت حدیث مکتوب و نوشته شده همان 

وار سند کتاب  سلسلهدر کنار هر حدیث به همین خاطر اند،  صحیح را گذاشته

و همچنین شنیدن شود.  رسد نوشته می تا به مولف میاز روایت کننده إلی آخر 

منهج بسیار محکم و قوی شناسان  روش حدیثکه این رسد.  آن به اثبات می

 باشد.  ستند میمهای  برای پاک نمودن روایات و نوشته

بحث و گفتگو در مورد اسناد احادیث بعد از دویست سال گذشت از زمان  -5

بلکه صحابة  اند، شروع نشده است، همانطور که مخالفان بیان کرده صپیامبر

 35از زمانی که فتنه و بالی سال  کرام از همان اوایل آن را بررسی کردند،

هجری روی داد برای اینکه احادیث نبوی از دسیسة دشمنان مصمون بماند 

نمونة ممتازی برای جهانیان نسبت به بررسی اسناد شروع شد. که مسلمانان 

به طوری که از نواحی مختلف و دور برای بحث و  بررسی اسناد شدند،

 کردند.  یت مبررسی در مورد اسناد احادیث مسافر

محدثین از مسائلی که واضعین احادیث و اهل بدعت و مذاهب سیاسی انجام  -6

با برای مقابله بودند، بلکه دادند غافل نبودند و کامل از افتراهای آنها آگاه  می

آنها برای حفظ سنت نبوی با به کار بردن انواع وسایل علمی و کافی با آنها 

را برای راویان رفتند. قیدها و ضوابطی مقابله پرداختند و عجله و سرعت گ
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هایی را برای احادیث دروغین و  مبتدع معین نمودند و اسباب و عالمت

 موضوع بیان کردند. 

این تنوع زیاد برای احادیث فقط به خاطر قبول یا رد آن نیست بلکه عالوه بر آن  -7

یل عمق باشد. که این دل احادیث نیز مد نظر میبحث راویان آن و سند و متون 

ها است همان  باشد. آنچه که دلیل علم دقیق و محکم آن نظر و فهم محدثین می

که در آن تقسیمات و متنوع بلکه علمی  ،باشد تقسیمات و انواع احادیث می

شود. با این توضیح پوچی این شبه و تشکیک آشکار  نباشد، علم محسوب نمی

 بحث خارج است.  و موضوعشود که چقدر از واقعیت  شود و روشن می می

 

  :شبة دوم

  :کند این است هایی که پیروان و أذناب مستشرقین بیان می ها و تشکیک از شبه

اگر چنانچه سنت نبوی ضروری و برای زندگی مهم بوود خداونود آن هوم را ماننود     

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ :فرمایود  موی  کرد همانطور کوه  قرآن محفوظ می

و همانند قرآن به  نازل کردیم و ما خود از آن محافظت خواهیم کرد،ما قران را  ٩الحجر:   

 صمبرو یا نظر آنها در مورد حدیثی که پیوا داد که آن را بنویسد.  و دستور می پیامبر امر
و آگاه باشید به من قرآن داده شده اسوت   (أال و إنی أوتیت القرآن و مثله معهه) :فرماید می

از  ص. اگر چنانچه این حودیث صوحیح بوود، پیوامبر    مثل آن نیز به من عطا شده است

داد هموانطور کوه    بلکه به نوشتن آن دستور می فرمود، کتابت و نوشتن احادیث نهی نمی

که نصف آن چه که برای مردم وحی شده در میان مردم و شایسته نبود  قرآن نوشته شد،

پس با  کردند؟ و آن را ترکبدون نوشتن رها شود. چرا اصحاب نصف وحی را ننوشتند 

 شوند.  انگاری تمام آنها گناهکار می این سهل
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 :این شبه و تشکیک ردّ

ن را اراده کرده است به همان آهمانطور که خداوند برای شریعت و دین بقاء و حفظ 

را بیشتر از طاقت و توان خود به زحمت و صورت خواسته است که بندگان خود 

خیلی واضح و  دچار زحمت و مشقت شوند، تکلیف بیندازد و اراده نکرده است که

سواد بودند و نوشتن و کتابت در میان آنها خیلی  امت و ملتی بیها  معلوم است که عرب

کم و نادر بود، به طوری که قرآن بر روی پوست درخت خرما و استخوان و پوست 

گرفت، در حالی که  صورت میشد که در نهایت سختی و مشقت  حیوانات نوشته می

کرد  بعد از مبعوث شدن به پیامبری بیست و سه سال در میان آنها زندگی می صامبرپی

چون تکلیف آنها به نوشتن احادیث کاری بسیار سخت و دشوار بود. به همین خاطر 

و به خاطر اینکه شد.  احادیث شامل تمام گفتار و افعال و احوال و تأییدات ایشان می

ادی از آنها داشت و از طرفی هم اصحاب کرام نیاز این کارنیاز به فارغ شدن تعداد زی

داشتند برای مصالح و لوازم زندگی سعی و تالش کنند و همة آنها هم نوشتن را خوب 

انگشت شمار بودند جمع شدند آنها هم برای بلکه نویسندگان در بین آنها  بلد نبودند،

تا کاری بسیار د خواستند به چیز دیگری مشغول شون نوشتن قرآن ضروری بود و نمی

رفی از آن ناقص نشود، به همین خاطر تمام توان درست و مطمئن را انجام دهند و ح

 منحصر کرده بودند. گرفت  خود را برای نوشتن قرآن که به تدریجی صورت می

هایی که سبب شد سنت نبوی نوشته نشود ترسی  ها و علت و یکی دیگر از سبب

که وحی در حال نازل شدن بود و  ود مخصوصاو حدیث باختالط و قاطی شدن قرآن 

 هنوز قطع نشده بود. 

برای حافظین سنت نبوی از طرفی هم آنچه که برای حافظین قرآن کریم روی داد 

گرفت، ولی کسانی که احادیث را از  شدّتن کریم آشهید شدن حفاظ قر رخ نداد،
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احادیث را از آنها بگیرند کردند بسیار بودند و قبل از اینکه تابعین  روایت می صپیامبر

 شدت نگرفته بود. شهید شدن آنها 

یکی دیگر از موانع جمع سنت نبوی متنوع بودن وقایع و حوادث آن بود که جمع 

 ساخت.  کردن آن را به یقینی ممکن نمی

قرآن به اتمام هایی قبل از اینکه کار  در کتابو جمع کردن سنت نبوی و نوشتن آن 

لذا به انتشار  ها روی آورند و قرآن را ترک کنند، به این کتاب شد مردم برسد سبب می

عالوه بر این دالیل قرآن از این احادیث فقط به صورت روایت کردن لفظی اکتفا نمایند. 

و  ،شود شود که تالوت و خواندن قرآن عبادت محسوب می نظر هم از سنت جدا می

آن باید لفظ نازل شده را نیز آن کافی نیست بلکه حافظین روایت آن فقط با معنی 

شد از زیاد کردن  ماند و نوشته نمی ها می اگر چنانچه قرآن فقط در حافظه روایت کنند،

به آن و یا ناقص کردن آن هیچ گونه امنیتی وجود نخواهد داشت در حالی که مقصود از 

ن را خداوند تالوت و خواندن آسنت معنی و مفهوم آن است نه لفظ آن، به همین خاطر 

و روایت آورد و عبارات و الفاظ آن را معجزه قرار نداده است،  عبادت به شمار نمی

 باشد.  ت و این خود برای مسلمانان سهل و ساده میسمعنی آن جایز ا

  :قال اهلل تعالیتمام دین را به صورت کامل بیان و ابالغ کرد،  صپیامبر

ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ

  ٧٦المائدة   ژژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

هر آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  محمد مصطفی( ای فرستادة )خدا،»

و آنان را ) هیچ گونه خوف و هراسی به مردم( برساناست )به تمام و کمال و بدون 

ای )و ایشان را  هنرساندو اگر چنین نکنی، رسالت خدا را )به مردم(  بدان دعوت کن(

  «.(ای بدان فرا نخوانده
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برای امت اسالمی  صوجود سنت نبوی در کنار قرآن کریم نشانة تبلیغ کامل پیامبر

او وحی شده نصف آنچه که برای  صبرند پیامبر است. و آن چنان که دشمنان گمان می

های  لبدانند اصحاب کرام از حافظة قوی، ق کنار نگذاشته است، بلکه تمام مردم می

که این صفات آنها را برای  نیرومند، زیرکی و زکاوت قابل توجهی برخوردار بودند،

بود که در  صکرد، این کار هم به خاطر تشویق پیامبر حفظ سنت و تبلیغ آن یاری می

 ّب ها فر  ع  م  داها کام س  أظها فف  ح  ف   ة  قالی م  ن  م   سمع   امراء   نرضاهلل  ) :فرماید مییکی از احادیث 

 ب  م
و صورت آن کسی را زیبا و شاداب گرداند که خداوند چهره  (ن سامعوعی م  أغ ل 

کند، و آنچنان که شنیده است آن را برای  سپس آن را حفظ می شنود، سخنی را از من می

 آن دارای حافظة کنندگان و مبلغین از شنوندة از بیان بسیاریکند، چون  بیان میمردم 

 تر هستند.  خوبتر و قوی

و با این خواست و اتمام رسید  از حفظ سنت و تبلیغ آن می صه را که پیامبرآنچ

 ان کرد. یه صورت کامل و بدون نقص بکار دین خدا را ب

  :شبه و تشکیک سوم

نمایند فهم آنها  هایی که مستشرقین و پیروان آن مطرح می ها و شک شبهیکی دیگر از 

  :باشد خداوند و این آیه می از فرمودة

  ٨٣األنعام   ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڇ  ژ 

 «.ایم در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته»

  :و یا قوله تعالی

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ

 گر همه چیز و وسیلة ایم که بیان و ما این کتاب )آسمانی( را بر تو نازل کرده» ٣٩النحل  

 «مسلمانان است.رسان  هدایت و مایة رحمت و مژده
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شامل تمام هستند که قرآن این آیات و امثال آنها دلیل واضح و روشنی  :یندگو می

به  شود، گیرد و تمام احکام را شامل می شود و تمام امور دین را در بر می چیزها می

ط )غیر کامل( قرآن مفرِدر غیر این صورت باشد،  طوری که نیاز به هیچ چیز دیگری نمی

پس در این آیات خالف مشاهده یان نکرده است، شود و هر چیز و همه چیز را ب می

 . دخواهد ش

 

  :رد این شبه و باطل نمودن آن

ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژمنظور از کتاب در این آیه  :جواب این شبه و تشکیک این است

باشد، بلکه مراد و منظور لوح المحفوظ است، چون لوح  قرآن نمی ٨٣األنعام   ژڌڎ  

گیرد، و شامل و در بر گیرندة تمام احوال  در بر می المحفوظ است که همة چیزها را

باشد و کوچک و بزرگ، نهان و آشکار، ماضی و حال و آینده، به صورت  مخلوقات می

 فرماید: باشد. همانطور که می خیلی کامل به دلیل سیاق آیه در آن موجود می

  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ

  ٨٣األنعام   ژڎڌ

کند وجود ندارد  ای که با دو بال خود پرواز می ای در زمین و هیچ پرنده و هیچ جنبنده»

  «هایی همچون شمایند. مگر اینکه گروه

رزق و اجل و اعمال آنها نوشته شده است، همانطور که رزق و اجل و اعمال یعنی 

آن برای خداوند پوشیده  شما همه در لوح المحفوظ نوشته شده است. که هیچ چیز از

 نیست. 

معنی  باشد، ن میآو اگر چنانچه تسلیم شویم و بگوییم منظور از کتاب در این آیه قر

خداوند هیچ چیز را از امور دین و احکام آن را در این قرآن جا  :شود که آن چنین می



 22 ردی بر نظریه مستشرقین )طرفداران فلسفه اشراق( در مورد سنّت نبوی شریف

یان ه است. ولی ممکن است این بنکافی بیان نمو نگذاشته و همه را به صورت واضح و

 نص باشد مثل اصول دین و عقیده به آن و یا قواعد احکام عمومی،کردن به صورت 

حالل بودن حج، حالل بودن معامله  خداوند در کتاب خود نماز، زکات، روزه، مثالً

حالل بودن خوردن طیبات، حرام بودن خوردن  و فاحشه،حرام بودن ربا، فساد  ازدواج،

ت اجمال و عمومی بیان کرده است، و توضیح و جنایت، همه این موارد را به صور

ترک کرده  صتفصیل و وارد شدن به جزئیات آن را برای رسول خود حضرت محمد

 است. 

 ال  إثونا ِد ال ت   » :بن الشخیر گفته شدبن عبداهلل  به همین خاطر زمانی که به مطرف

  «علم منا بالقرآنأولکن نرید من هو  بالقرآن بدال   بغی  ما ن   و اهلل   :بالقرآن قال

تر  واضح قسم به خدا، :جز قرآن از هیچ چیز دیگری برای ما سخن مگو، ایشان گفت

خواهیم که از ما نسبت به  و آشکارتر از قرآن چیزی دیگری نداریم ولی ما کسی را می

 قرآن بیشتر آگاهی داشته باشد. 

 :کرد گفت ح میبن حصین روایت شده است، به مردی که این شبه را مطر از عمران

کنی که نماز ظهر چهار رکعت  آیا شما در قرآن پیدا می شما مردی احمق و نادان هستی!

پس نماز و زکات و امثال  باشد؟ سری است و جهری نمیاست و قرائت آن به صورت 

ها را در کتاب خدا به صورت تفسیر شده  آیا این :گفت بعداً آنها را مطرح نمود،

و سنت نبوی آن را توضیح و تفسیر اشته ذین مسائل را مبهم گکتاب خدا ابینی؟  می

به یکی از أدلة دیگر توضیح و بیان قرآن به روش حواله نمودن نموده است. و یا اینکه 

را بیان کرده و بعنوان حجت و دلیل برای مردم آن را ای که قرآن آن  همان أدله باشد، می

 شناسد.  میمعبتر و به رسمیّت 

قیاس و غیره از دالیل معتبر آن را بیان کنند در واقع  سنت، اجماع،هر حکمی که 

عمل به آنها  ن به آنها رسمیت و اعتبار داده است وآچون قر قرآن آن را بیان کرده است،
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مرتبط هستند شود که تمام احکام شریعت به قرآن  را واجب کرده است. پس روشن می

 و ریشه در آن دارند. 

کنیم در حقیقت به قرآن و  جوییم و به آن عمل می ک میی تمسّنبوهر زمان به سنت 

)لعن اهلل  :گفت ایم، به همین خاطر زمانی که عبداهلل بن مسعود کتاب خدا عمل کرده

 املغریات خلق اهلل( للحسن، املتفلجاتالواشامت و املستوشامت و املتنمصات و 

کوبی هستند، خداوند  ستار خالو یا خواد نکن کوبی می خداوند لعنت کند کسانی که خال

دهند و با  ها را برای زیبایی فاصله می کنند و یا دندان کند کسانی را که موها را میلعنت 

 دهند.  این کارها خلقت خدایی را تغییر می

ام یعقوب نزد  بنی اسد به نام ام یعقوب رسید، های طایفة این حدیث به یکی از زن

 ای، اطالع یافتم که شما بصورتی که ذکر شد لعنت کرده :بن مسعود آمد و گفت عبداهلل

آن را لعنت کرده است او را لعنت  صکسی را که پیامبر چگونه :ابن مسعود جواب داد

در قرآن وجود دارد هر آنچه  :ام یعقوب گفت د؟مگر با قرآن چه فرقی دار نکنم؟

آن را  اگر واقعاً :گفت ابن مسعود گویی در آن وجود ندارد! ام آنچه را که تو می خوانده

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ژای؟  نخوانده اآی یافتی! خوانده بودی آن را می

آورده است برای شما )از احکام الهی(  صچیزهایی را که پیغمبر ٦الحش:   ژہہ  

 اجراء کنید، و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است، دست بکشید. 

از آن نهی کرده است. روایت  صپیامبر :سعود گفتابن م، بلی :ام یعقوب گفت

از هر چیزی که از من  :در مسجد الحرام نشسته بود گفت /شده است که امام شافعی 

در مورد کسی که  :مردی گفت به آن جواب خواهم داد! سوال کنید از کتاب خدا )قرآن(

داد  بواامام ج رساند نظرت چیست؟ در حال احرام است و زنبوری را به قتل می

ن قرار آاین جواب در کجای قر :گفت. آن مرد اشکالی ندارد و هیچ چیزی بر او نیست
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به  صسپس حدیثی را از پیامبر  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ :جواب داددارد؟ 

بر  (الراشدین من بعدی علیکم بسنتی و سنه الخلفاء) :بیان کردروایت از ترمذی 

راشدین که بعد از من ش خلفای شما الزم است به سنت من )پیامبر( و سنت و رو

نیز روایت نمود که فرموده  آیند ملتزم باشید و به آنها عمل کنید. بعد از آن از عمر می

ن به سوال آکسی که در حال احرام است جایز است زنبور را به قتل برساند. از قر :است

 ایشان جواب داد. 

یز از امور دین باقی خداوند خبر داده است که هیچ چ :گوید می صامام خطابی 

بیان  :این بیان به دو صورت استاما   بیان شده است،نمانده است مگر اینکه در قرآن 

آشکار و روشن که به صورت نص صریح بیان شده است. بیان خفی و پوشیده که در 

این قسمت آخر بیان و تفصیل آن به تالوت و معنی آن نهفته شده است. ضمن 

  :آیه. و این است معنی این موکول شده است صپیامبر

 

 ٤٤النحل   ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ژ 

سازی که برای آنان فرستاده  ایم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن و قرآن را بر تو نازل کرده»

  «ن را مطالعه کنند و دربارة مطالب آن( بیندیشند.آآنان )قرشده است و تا اینکه 
 

فته را همزمان بگیرد در واقع هر دو صورت بیان قرآن را گرن و سنت آهر کس قر

اندازان و فهم غلط و پوچی تشکیک آنها روشن  است، با این توضیح گمراهی شبه

بودن سنت نبوی و اینکه قرآن هر چیزی را شود که میان حجت  و روشن می گردد، می

 بیان کرده است منافات و تضادی وجود ندارد. 
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  :رمشبة چها

کنند این است که احادیثی وجود دارد و به  های دیگری که آن را مطرح می از شبه

کند که نباید به سنت نبوی بعنوان حجت و  تایید می صگویند پیامبر گمان خود می

 چیز به کتاب خدا قرآن ارجاع شود. و باید همه دلیل نگاه کرد 

ها را دعوت کرد و با آنها  یهودی صاین است که پیامبراز این اخبار و احادیث 

شود،  در آینده احادیثی از من بیان می :ای ایراد کردند و گفت صحبت نمود سپس خطبه

موافقت داشت از طرف من بوده و آنچه با و با قرآن پس هر چه از آن به شما رسید 

زمانی که سنت حکم جدیدی را  :آنها گفتندداشت از من نبوده و نیست. قرآن مخالفت 

کند با قرآن موافقت نخواهد داشت و اگر چنانچه حکم جدیدی را ثابت نکند پس ثابت 

 باشد.  یحجت و دلیل فقط و به تنهایی قرآن مباشد در نتیجه  برای تاکید می فقط

إذا ) :فرموده است صکنند این است که پیامبر میدیگر که به آن استدالل از روایات 

ی اقول ما یعرف و ال ن  إقوا به، فقله فصد  أه، قلته ام مل تعرفونه و ال تنکرون حدثتم عنی حدیثا  

نکر و ما ی  قول أنی ال إف تنکرونه و ال تعرفونه فال تصدقوا به، ی حدیثا  و اذا حدیثتم عن   ینکر،

و گفته برای شما معلوم بود و آن حدیث  زمانی که حدیثی از من روایت شد، (عرفال ی  

آن را  حال آن را گفته باشم یا خیر، انکار نکردید،نسبت به آن آشنایی داشتید و آن را 

گویم که شناخته شده باشد و کسی از آن  من چیزی را میچون  د،یتصدیق و قبول کن

تنفر نداشته باشد. و اگر چنانچه حدیثی از من روایت شود که برای شما مبهم بود و 

من چیزی را چون  نسبت به آن شناخت و آشنایی نداشتید آن را تصدیق و قبول نکنید،

 :گویند میبه این حدیث اندازان با استدالل  شبهگویم.  که معروف و مشهور نباشد نمی

را با آنچه که نزد مردم معروف و  صکند که احادیث پیامبر این حدیث واجب می

پس سنت دلیل و حجت نخواهد  خوب است موازنه کنیم، هم با قرآن و هم با عقل،

إنی ال احل اال ما ) :فرماید می صاحادیث این است که پیامبر باز از این اخبار وشد. 
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ال یمسکن الناس و به روایت دیگر ) (احرم اال ما حرم اهلل فی کتابهاحل اهلل فی کتابه، و ال 

من حالل  علی بشیء، فانی ال احل هلم اال ما احل اهلل و ال احرم علیهم اال ما حرم اهلل(

و حرام  کرده است،در کتاب خود آن را حالل  نم مگر آنچه را که خداوندک نمی

 گردانم مگر آنچه را که خداوند آن را در کتاب خود آن را حرام نموده است.  نمی

که این شبه بسیار  کنند، این خالصة شبه و تشکیکی است که آنها آن را ایراد می

و نهایت  ضعیف و پوچ است و در مقابل بحث و نظر صحیح و درست ثبات ندارد،

 رساند.  جهل و نادانی و فهم نادرست آنها را می

 

 رد این شبه و نابودی آن 

ن آکه علیه قراحادیثی  مدر حقیقت تما شو عنی(ف)ان احلدیث سیاما حدیث اولی 

اند درست نیست به هیچ  که اهل علم آن را بیان کردهمانطور هآمده همه ضعیف هستند، 

عضی دیگر راویان آن مورد اطمینان نیستند و بعضی منقطع و بکدام از آنها تمسک نمود. 

 اند، قی و سیوطی این مطالب را بیان کردههبی بن خرم،که ا باشند، یا مجهول و نامعلوم می

  :فرماید در کتاب خود الرساله می /امام شافعی 

کسی این حدیث را روایت نکرده است که برای چیز کوچک و نه بزرگ سخن او 

روایتی است منقطع و از مردی که مجهول الحال است روایت مورد قبول باشد، بلکه 

عبدالبر در کتاب جامع خود از قبول نداریم، ابن  شده است و ما این روایت را اصالً

کافران و  (الزنادقه و اخلوارج وضعوا هذا احلدیث) :کند عبدالرحمن بن مهدی روایت می

نه الفاظ به روایت از این گو :اند. سپس گفت این حدیث را درست کردهخوارج 

فرمایند و اهل علم آن  چنین چیزی را نمی صصحیح نیستند و هرگز پیامبر صپیامبر

 دانند.  را صحیح نمی
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اگر چنانچه این حدیث را علیه  کند، بلکه خود حدیث باطل بودن خود را بیان می

با  کهچون تنها حدیثی قابل قبول است  ن خواهد شد،آقرپس مخالف قرآن بیان کنیم 

 صیابیم که به تأسی و پیروی مطلق از پیامبر مین آموافق باشد. بلکه ما در قرقرآن 
را واجب نموده و از مخالفت با اوامر و  صدستور داده شده است و اطاعت از پیامبر

دستورات ایشان را در هر حال مردم را ترسانده است، پس خود حدیث بطالن خود را 

 کند.  بیان می

 صپیامبردیگر  مخالفت آن با حدیث بودن این حدیث، باطل از دالیل دیگر
یه االمر من تعلی اریکته یا ال الفنی احدکم متکئا  ) :کند باشد که ابو داود آن را بیان می می

هیچ یک از  (ما وجدنا فی کتاب اهلل اتبعناه ،ال ندری :امری مما امرت به او هنیت عنه، فیقول

د که به آن دستور دادم و یا از آن نهی نمودم یمن به او رسشما زمانی که امر و فرمانی از 

آنچه که در قرآن یافتیم از آن پیروی  ی کاری ندارم،همن به این اوامر و نوا :نباید بگوید

 کنیم.  می

و اگر چنانچه تسلیم شویم و بگوییم حدیث صحیح است، منظور این نیست که آن 

شود و  وافق قرآن است و به آن عمل میگوید دو نوع است، نوع م چه که پیامبر می

شود و مردود است، که هرگز انسان  نوعی دیگر مخالف قرآن که به آن عمل نمی

باشد، چون در  می صزیرا این توهین به رسول خداگوید.  مسلمان این سخن را نمی

چیزی صادر شده  صصورت صحت این حدیث ثابت کنیم که ممکن است از پیامبر

پس چگونه شایسته است انسان مؤمن این سخن را رآن بوده است، باشد که مخالف ق

نظارت داشته است و به او  خود بر وی و دین او مستقیماًبگوید در حالی که خداوند 

  :گفته است

  1١يونس   ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ 

  «د که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دهم.زمرا نس :بگو»
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معصوم بود که چیزی را بگوید و یا انجام دهد و مخالف قرآن  صمرسول اکر

 امکان ندارد خبر و حدیثی صحیح باشد و مخالف قرآن در آید.  د، و اصالًباش

روایت شد و شما  )پیامبر(زمانی که حدیثی از من  :شود پس معنی حدیث چنین می

اگر  مطابقت دهید، آن را با قرآن حرف و سخن من است یا خیر؟مشکوک گشتید که آیا 

چون قول و حدیث من نیست، این است سخن  شمارید،با آن مخالف بود آن را مردود 

گویند. آنها  های حدیث موضوع سخن می اهل علم هنگامی که در مورد عالمات و نشانه

مخالف های حدیث موضوع این است که حدیث  کنند که از عالمات و نشانه بیان می

فهو عنی، و ما  :فام اتاکم یوافق القرآن) :همین خاطر فرموده است بهمحکمات قرآن باشد. 

آنچه که به شما رسد و موافق قرآن بود، آن از من است  (فلیس عنی اتاکم خیالف القرآن

بود، آن از من نیست باشد، و آنچه از من به شما رسید ولی مخالف قرآن  و صحیح می

 باشد.  وصحیح نمی

باشد و با آن مخالفت ت صحیح الزم است موافق قرآن گوییم سن زمانی که ما می

تفصیلی در همه چیز باشد، بلکه نداشته باشد منظور این نیست که این موافقت، موافقتی 

ن آن را آزمانی که سنت حکمی را بیان کرد و قرموافقت اجمالی مد نظر است، پس 

اص کرد، و مطلقی را و یا مشکلی را توضیح داد، یا عامی را خبطور مختصر ذکر نمود، 

موافق با قرآن است نه مخالفت با آن. مقید نمود و غیره .... این توضیح و بیان در واقع 

سنت آنها را بیان کرده است این  اند و مستقالً حتی احکام جدیدی که با سنت ثابت شده

چون قرآن به صورت تفصیلی از آنها سکوت کرده احکام هم با قرآن مخالفت ندارند، 

ڻ  ژ :فرماید ت، اما به صورت اجمالی به آنها اشاره کرده است، آن زمان که میاس

به شما  صآنچه که رسول   ٦ الحش:   ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  

 دستور داد آن را بگیرید و از آن اطاعت کنید، و از آنچه شما را نهی کرد دوری گزینید. 
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روایات آن  (.... ه  و ال تنکرون   ه  تعرفون   حدیثا   ی  م عن  ثت  د  ذا ح  إ) :و اما حدیث دوم

اند،  همانطور که بیهقی و ابن حزم و غیر آنها هم این را گفته باشد، ضعیف و منقطع می

و آن در این عبارت باشد،  می صعالوه بر اینکه این حدیث دروغ بستن به زبان پیامبر

هر حدیثی به شما رسید، آن از من  (ه  لق  أم مل أ ه  لت  ی ق  فهو عن   ن خبر م   تاکمأ)ما  :معلوم است

اجازة دروغ را علیه  صبوده، حال آن را گفته باشم یا نگفته باشم. حاشا و کال که پیامبر

روایت شده  صشمارد، در حالی که به صورت تواتر و قطعی از پیامبر جایز میخود 

  ه  قعد  أ م  فلیتبؤّ  متعمدا   علّی  ن کذب  )م   :است
به صورت عمدی بر من هر کس  النار( نّ م 

 دروغی بسازد، جایگاه خود را در جهنم آماده کند. 

م مل أ)قلته  مطمئن و مقبول روایت شده است ولی در آن لفظهای  این حدیث از راه

روایت است که امام احمد آن را  از آن روایات صحیح،حدیث وجود ندارد.  در آن قله(أ

شعارکم و ابشارکم و ترون أقلوبکم و تلنی له  )اذا سمعتم احلدیث عنی تعرفهکند  بیان می

شعارکم أر منه قلوبکم و تنف   ذا سمعتم احلدیث عنی تنکره  إنا اوالکم به، و أنه منکم قریب فأ

 بعدکم منه( أنا أنه منکم بعید فأبشارکم و ترون أو 

 هر زمانی حدیثی را از من شنیدید، با قلب آن را قبول داشتید، و با فهم و شعور شما

آن هستم، و اگر حدیثی را از من شنیدید،  موافق بود و به شما نزدیک بود، من شایستة

و عقل و شعور شما آن را قبول  کرد، تنفر داشت و آن را انکار می قلب شما از آن

 نداشت و احساس کردید از شما دور است، بدانید که من از آن دور هستم. 

حدیث و ثبوت آن این است که آن مراد و مقصور این است که از دالیل صحت 

فطرت درست و پاک نزدیک باشد حدیث موافق شریعت اسالم باشد و از عقل سلیم و 

مخالف آنها باشد و با عقل و منطق سلیم سازگار نباشد دلیل  اگرنمایند. و آن را تایید 



 31 ردی بر نظریه مستشرقین )طرفداران فلسفه اشراق( در مورد سنّت نبوی شریف

هایی که  مورد نشانه عدم صحت آن است، این همان بحثی است که علمای حدیث در

 شود که اینجا جای توضیح و بسط آن نیست.  ه آنها احادیث موضوع شناخته میبوسیل

، این قاصر بعضی اوقات عقل ما از درک حکمت و علت آن قاصر و ناتوان است بله،

شود، هر زمان آن  و ناتوان بودن سبب ابطال صحت حدیث و یا عدم حجیت آن نمی

ت آن را قبول کنیم و نسبت بوده بر ما واجب اس صخدا حدیث ثابت شود از رسول

آن عمل نماییم و عقل خود را متهم کنیم. به آن حسن ظن داشته باشیم و به مقتضای 

به من رسیده است که  :گوید بن سیار می ابو اسحاق ابراهیم :گوید عبدالبر می ابن

گفتم و برایم سوال بود که  من می از نوشیدن آب با کوزه نهی فرموده است،صپیامبر

کوزه چیست که نهی از  نوشیدن آن بوسیلة یث جای بحث و گفتگو است،این حد

مردی با کوزه و از راه  :زمانی که به من خبر دادنددر مورد آن بیاید؟  صطرف پیامبر

ها  ها داخل کوزه و مارها و افعی دهانة آن آب را نوشید ماری آن را گزید و مرد،

ویل و تفسیر هر حدیثی را أاگر ت روند، آن وقت دانستم و برایم روشن شده که می

خبر هستم با اینکه من از آن  دارد و من از آن بیای  و فلسفهحکمت  ندانستم حتماً

همانطور  (حل اهلل فی کتابه ....أال ما إحل أنی ال إ) :اما حدیث سوم. آگاهی نداشته باشم

 باشند.  گویند هر دو روایت آن منقطع می که امام شافعی و بیهقی و ابن خرم می

رساند، بلکه  هیچ داللتی بر عدم حجت بودن سنت را نمی ،و بر فرض صحت آن

شود  منظور از )فی کتابه( آنچه که از طرف خدا وحی می :مقصود حدیث این است که

پس آنچه که از طرف خدا برای رسولش  –گوید  همانطور که بیهقی آن را می –باشد  می

شود، در  شود و دیگری خوانده نمی خوانده می یکی از آن :شود دو نوع است وحی می

 باشد.  تر می اینجا با کتاب آن را بیان کرده است که از قرآن عام

/ در سنت هم استعمال کتاب با این معنی آمده است، در حدیثی که امام بخاری
مرد )همسر زن که با آن ای  به پدر زناکننده صآن زمان که پیامبر :بیان کرده است
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و الذی نفسی بیده ال قضنی ) :در مقابل گوسفند و خادم صلح کرده بودند فرمود (زناکننده

و تغریب عام، اغد یا انیس الی  ةائمبینکام بکتاب اهلل، الولیده و الغنم رد، و علی ابنک جلد 

فرمجت،  صالیها فاعرتفت فامر هبا رسول اهلل امراه هذا فان اعرتفت فارمجها فغدا

  (هتغریب فی کتاب اهلل، مما یدل علی ان املراد عموم ما اوحی الیحکم الرجم و ال صفجعل

شما حکم خدا بین  بکتامن در دست اوست، به وسیلة قسم به آن کسی که جان 

هستند، بر فرزند شما بودید مردود  هخواهد کرد، خادم و گوسفند که بر آن صلح کرد

شود، و ای انیس تا الزم و واجب است یکصد ضربه شالق بخورد و یک سال تبعید 

تا صبح با او بود  سار کن، اگر به زنا اعتراف کرد او را رجم و سنگبح با این زن باش ص

حکم رجم و تبعید را  صدستور داد و رجم شد، پیامبر صآن زن اعتراف کرد، پیامبر

سازد که مرا و مقصود عموم وحی خداوند  خدا قرار داد، این عمل روشن میدر کتاب 

  است.

آن را حالل  صقبول کنیم که منظور از کتاب قرآن است، آنچه که پیامبری اگر و حت

آن را بیان ننموده است در واقع آن حالل و حرام در  یا حرام کرده است و قرآن صراحتاً

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ژ  :فرماید خداوند میقرآن هستند چون 

سی رجل یبلغه احلدیث عنی و هو متکی ع ،الأ) :فرماید می صو چون پیامبر ٦الحش:   ژ

فیه استحللناه و ما وجدنا  وجدنا فیه حالال  بیننا و بینکم کتاب اهلل، فام  :عن اریکته فیقول

 . ه الترمذی و غیرهارو (کام حرم اهلل صو ان ما حرم رسول اهلل حرمناه، حراما  

خود تکیه داده ش آیا شایسته است مردی حدیثی از من به او برسد در حالی که بر بال

در آن حالل دیدیم آن هر آنچه را میان ما و شما کتاب خدا وجود دارد،  :است و بگوید

و در حقیقت هر چیزی را  شماریم، شماریم و آنچه را حرام دیدیم حرام می را حالل می
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آن را حرام کرده باشد مانند این است که قرآن آن را حرام کرده باشد و هیچ  که پیامبر

 ندارد.  فرقی

 :گوید در مورد آن می /امام شافعی( .... بشیء   علیّ  الناس   کنّ سالیم)و اما روایت 

 باشد.  این روایت از طاووس است و حدیثی منقطع می

ک یا احتجاج سّکه تماین روایت صحیح باشد، معنی آن این نیست و بر فرض اینکه 

قدوه و اسوه و  صست که پیامبرباشد، بلکه منظور این ا حرام می صبه احادیث پیامبر

الگوی مردم است و خداوند چیزهایی را برای او اختصاص داده است که برای دیگران 

را برای او مباح نموده است که برای دیگران مباح  و یا اینکه چیزهایی قرار نداده است،

 پس باشد، نیست، و چیزهایی را برای او حرام کرده است که برای دیگران حرام نمی

نباید مردم به چیزهایی که حامی من هستند متمسک  :شود معنی آن حدیث چنین می

شوند و حکم من با حکم آنها فرق دارد، و نباید هیچ کس در این مسایل خود را با من 

اوست که در بعضی از چون در همة این مسائل حکم کننده خداست،  مقایسه کند،

 ست و در بعضی دیگر فرق گذاشته است. احکام میان من و شما مساوات قرار داده ا

کنند بعضی از  اندازان آن را مطرح می شود احادیثی که شبه با این توضیح روشن می

باشند ولی ادعای  آنها مورد تایید اهل علم نیستند و بعضی دیگر هم ثابت و صحیح می

اند و قرآن را  را ترک کرده صکند، و در واقع این افراد که سنت پیامبر آنها را ثابت نمی

نمایند جز پیروی از هوا و هوس دلیل دیگری  در غیر جهت و صحیح خود تاویل می

  :فرمایند راست میندارند. خداوند 

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ژ 

این ) پس اگر» ١٥القصص   ژېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

های خود  پاسخت ندادند بدان که ایشان فقط از هواها و هوس ند و(پیشنهاد تو را نپذیرفت

از تر از آن کسی است که )در دین(  تر و سرگشته کنند. آخر چه کسی گمراه پیروی می
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 بدون اینکه رهنمودی از جانب خدا )بدان شده( باشد؟! هوی و هوس خود پیروی کند،

  «نماید. رهنمود نمی به سوی حق()را   خداوند مردمان ستم پیشه مسلماً

 

  :شبه پنجم

سنت نبوی را به عنوان قانون و دستور قرار  صپیامبر :خالصة این شبه این است

توصیه نکرده است، به منظور نداده است و آن را به عنوان مصدر قانون برای دین 

نخواسته است که  صفعلی را انجام نداده است، و پیامبرگذاری هیچ حرفی و یا  قانون

دیگری برای قانونگذاری وجود داشته باشد، بلکه تنها مصدر  از قرآن مصدر و منشأغیر 

و اصحاب فقط و به تنهایی قرآن بوده است، در زمان تابعین  صقانونگذاری نزد پیامبر

که این  باشد، گذاری می سنت هم مصدر قانونه و بالی سنت مطرح شد و بیان کردند نفت

نبود وارد آن کسته شود، چون در واقع چیزی که در کار و گفته باعث شد پشت دین ش

و با وحی صحیح و خالص که قرآن است چیزی مخلوط و قاطی شد که وحی  آن شد!

و ایشان برای این ادعای باطل  باشد!! همان سنت نبوی مینبود بلکه کالم بشرد بود که 

  :کنند دالیل زیر را مطرح می

ن را بنویسند و آنها را برای این کار به اصحاب دستور دادند که قرآ صپیامبر -1

تکتبوا  ال  )فرمایند  سنت نهی نمود ایشان میتشویق نمود، ولی آنها را از نوشتن 

هیچ چیز را از من ننویسید، هر کس  (محهلی  ی غری القرآن ف  عن    ن کتب  م   ی، و  عن  

 از من چیزی را غیر از قرآن نوشته است باید آن را پاک کند. 

آن سستی کردند و آن را ر نوشتن دنستن که سنت قانون نیست لذا ها دا صحابه -2

 حفظ نکردند در حالی که به نوشتن قرآن اهتمام شدید و زیاد داشتند. 
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و دانستند  های بزرگ از جمله خلفای راشدین روایت احادیث را مکروه می صحابه -3

د و کر راویان حدیث را تهدید می عمر تترساندند، حضر دم را از آن میمر

 بعضی از راویان حدیث را به خاطر روایت حدیث زندانی نمود. 

 

  :رد این شبه و ابطال آن

  :توان رد کرد میاین شبة را از چند جهت 

از نوشتن احادیث نهی کرده و برای نوشتن و حفظ  صگویند پیامبر اینکه آنها می -1

اقع نادرست و در و نموده است، حرفی است کامالًن اصحاب را تشویق آقر

 اند، را پنهان کردهحق را گفته و بعضی دیگر تدلیس و فریب است، بعضی حق 

حفظ خود شکی نیست که قرآن مجید عنایت و توجه خاصی به نوشتن و 

اول  ن مصدر و منشأآقر ،دداشته است که این توجه برای سنت وجود ندار

یشتر جای باشد، پس ب تر می مقدس تر و دینی است، از سنت بلند مقامتر و مهم

و حفظ قرآن توجه اصحاب بیشتر از سنت به نوشتن اهتمام است، و اینکه 

قرآن محدود به حدودی بود که بر قلب  :دالیل زیادی دارند از جملهاند  کرده

تر بود و برای  شد در نتیجه نوشتن آن و تسلط بر آن آسان نازل می صپیامبر

خیلی  صپیامبرقوال و افعال نوشتن آن توانایی بیشتری داشتند، ولی سنت از ا

 صهای فراوانی که شامل کارهای روزمره و اقوال پیامبر زیاد بود و شعبه
 ،شد در میان اصحاب می صکه شامل بیست و سه سال زندگی پیامبر شد، می

که این کار و نوشتن آن بسیار مشکل بود، به خصوص کسانی که نوشتن را 

 دانستند اندک بودند.  می

ن است که نوشتن قرآن فرض و واجبی است که وحی بودن قرآن برای دلیل دیگر ای

با معنی درست  ،کند. و روایت آن فقط با لفظ و معنی آن را حتمی و ثابت می صپیامبر
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نیست، اما سنت روایت کردن با فقط با معنی درست است و درست است که 

مشابهه این عبارت، در  و یا چیزی :فرماید می صهمانطور که پیامبر :بگویدکننده  روایت

 حالی که برای قرآن درست نیست. 

توان ها بسیار کم بودند،  یکی دیگر از دالیل این است، نویسندگان میان صحابه

نداشتند هم سنت هم قرآن را با هم و هم زمان بنویسند، و اگر بین نوشتن قرآن و 

خیلی منظم و مطمئن و  راکردند، تا آن  انتخاب می قرآن را شدند قطعاً حدیث مختار می

 کامل و بدون نقص و بدون اضافه تحویل نسل آینده بدهند. 

از نوشتن غیر قرآن نهی کرده است، و غیر  صاما دلیل آنها مبنی بر اینکه رسول

 مورد است.  قرآن هم سنت نبوی منظور است، این دلیل از چند جهت باطل و بی

و التکتبوا عنی، ) :ایت کرده استاین حدیث که امام مسلم از ابی سعید حذری رو

غیر از  کس)از من چیزی غیر از قرآن ننویسید، هر  (هححمن کتب عنی غری القرآن فلیم

آن را نوشته است آن را پاک کند( این حدیث معلول است و امیر المومنین آن را معلول 

 اند.  شمرده

از  رده است،همانطور که از نوشتن نهی ک صاگر از این مسائل بگذریم، پیامبر

گوییم استدالل  اجازة نوشتن و امر به نوشتن آن شده است، به همین خاطر می صپیامبر

پوشانند آن صورتی که احادیث نهی را  آنها فریب و نیرنگ است و دالیل دیگر را می

کنند. از جمله  به احادیثی که به نوشتن اجازه داده است اشاره نمی یکنند ول ذکر می

  :نوشتن و اجازة آن اشاره دارند عبارتند ازاحادیثی که به 

الفیل  او –ان اهلل حبس عن مکه القتل ) :ای ایراد کردند و فرمود روز فتح مکه خطبه

و ملا انتهی من خطبته جاء رجل من الشک من البخاری و سلط علیهم رسول اهلل و املومنون، 

  (.کتبوا البی شاها اکتب لی یا رسول اهلل فقال رسول اهلل :اهل الیمن فقال
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خداوند قتل و کشتار را از مکه نگه داشته است )و یا به روایتی از بخاری که در آن 

شک داشته است به جای قتل فیل را آورده است که پیامبر و مسلمانان بر آنها تسلط 

ای  :اش تمام شد مردی از یمن آمد و گفت زمانی که پیامبر از خطبه –کامل داشتند( 

 فرمود برای ابوشاه بنویسید.  صاین خطبه را برای من بنویس، پیامبر صرسول خدا

کند. حدیثی است که از ابو  نوشتن احادیث را ثابت میاز احادیث دیگر که دلیل 

نسبت به احادیث هیچ کس  :فرماید می صروایت شده است که پیامبر هریره

چون او  عمر من به آنها آگاهی نداشت جز عبداهلل بن بیشتر از صحضرت رسول

بن عمر روایت شده است که بعضی از  و از عبداهللنوشتم  نوشت و من نمی آنها را می

نویسید،  فرماید می می صشما هر چه را که پیامبر :اصحاب با او صحبت کردند و گفتند

شود و ممکن است چیزهایی را  هم مثل ما انسان است عصبانی می صو رسول خدا

 رفت و جریان را به ایشان گفت، صبن عمر نزد پیامبر عبداهللشرعی نباشند، بگوید که 

بنویس، قسم به  (اکتب، فوالذی نفسی بیده ما خیرج من فمی اال احلق) :فرمود صپیامبر

 شود.  چیزی از دهان من خارج نمیکسی که جان من در دست او است جز حق 

میان زمانی که  و روایات ضعیف هم زیادند،باشند،  روایات صحیح می که همة این

دهنده  یابیم که احادیث اجازه ای برقرار کنیم در می موازنهدهنده  کننده و اجازه روایات منع

بندی کرده  روایات منع نوشتن احادیث را جمع /ابوبکر خطیببسیار زیاد هستند، 

ابی سعید حذری که بیان کردیم و امام بخاری آن را موقوف دانسته است که جز حدیث 

نوشتن را  ضعیف و موضوع هستند. در حالی که احادیث صحیح که اجازة همهاست 

اند خیلی زیاد هستند که بعضی از آنها را ذکر نمودیم، یکی دیگر از این احادیث،  داده

ائتونی بکتاب اکتب لکم ) :هنگام مرض الموت خود فرمودند صاین است که پیامبر

د تا برایتان چیزی بنویسم که هرگز بعد از قلم و کاغذی را بیاوری (ال تضلوا بعده کتابا  

 من گمراه نشوید. 
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کنند و میان  بندی میان احادیثی که از نوشتن نهی می عالمان و دانشمندان برای جمع

اند و مهمترین نتیجة آن به شرح زیر  دهند چنین اجتهاد کرده می احادیثی که اجازة آن را

  :است

است یعنی در ابتدا منع نوشتن آمد ولی نسخ شدن سنت به سنت  عاین موضو :الف

و نظر را قبول دارند.  به وسیلة اجازة نوشتن نسخ شدند، که جمهور علما این رای بعداً

ن قتیبه در کتاب تاویل مختلف الحدیث آن را بیان کرده است. و همچنین از جمله اب

ه قرآن وجود اند که در ابتدا به این خاطر نوشتن سنت منع شد ترس التباس آن ب گفته

 برطرف شد اجازة نوشتن آن صادر گردید. داشت هنگامی که این ترس و التباس 

بلکه منظور نوشتن قرآن و حدیث در یک نهی به صورت مطلق و کلی نبود،  :ب

 اما نوشتن آنها به صورت جداگانه اجازه داده شده بود.  صفحه بود،

ده بود که آن را برای خود اجازة نوشتن احادیثی به بعضی از اصحاب داده ش :ج

مطمئن بودند. و آرا و نظرهای دیگری نیز  آن با قرآن کامالً و از اختالط نوشتند، می

دهنده در آخر  وجود دارد ولی آنچه واضح و روشن است این است که روایات اجازه

 باشند.  اند و در واقع آنها ناسخ هستند و جمهور علما بر این نظر می آمده

ری که آن را مهمترین دلیل و خدیح استدالل آنها به حدیث ابی سعید با این توض

 رود.  میشود و از بین  دانند باطل می حجت خود می

اند که سنت  نموده گمان صآنها مبنی بر اینکه اصحاب از پیامبراما ادعای  -2

شرع و قانون دین نیست در نتیجه از آن منصرف شدند و به نوشتن آن اهتمام 

دانستند این ادعا دروغ و عناد است،  ند و خود را به آن ملتزم نمیو توجه نکرد

که علما در های حدیث و سنت و از تاریخ علوم و از آنچه  کسی که از کتاب

 آگاهی پیدا کند،اند  نوشته صگیری امت مسلمان از سنت رسول خدا موضع

به خوبی  صاز سنت رسول ها گیری صحابه الخصوص موقف و موضع علی
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یابد که این ادعا دروغ است و از نهایت تکبر و غرور آنها تعجب  یدر م

شود که چگونه برای جلوه دادن برعکس کردن  و برایش روشن می، کند می

ترین  حریص صکنند. اصحاب پیامبر دالیل و درست کردن افترا تالش می

به کردند و  بودند و آن را حفظ می صافراد برای توجه به اقوال و افعال پیامبر

نمودند. به طوری که حرص آنها به جایی رسید که از کوچک و  آن عمل می

نمودند.  کردند و آنها را عملی می آن را حفظ می کردند، آن عمل می به بزرگ

من و  :گوید کند و می است که بخاری از آن روایت می این عمر بن خطاب

بین  از نواحی مدینه( نی امیه بنی زیدهایم )از انصار از طایفه ب یکی از همسایه

را تقسیم کرده بودیم به این صورت که هر صخود نازل شدن احادیث پیامبر

یافتم ایشان را مطلع  و من خبر میفرمود  حدیثی را می صزمان پیامبر

این کار جز اهتمام شدید  داد، کرد مرا خبر می ساختم و اگر او اطالع پیدا می می

به آن چیز دیگری را التزام  و پیروی و صبرای شناخت سنت پیامبر

 رساند.  نمی

برای اینکه یکی از احکام الهی بر ایشان روشن شود و از پیامبر  صاصحاب پیامبر

 پیمودند.  های طوالنی را می سوال کنند مسافت

کند که زنی اطالع یافت او و همسرش با  بن حارث روایت میامام بخاری از عقبة 

در مدینه رفت،  صاسب شد و از مکه بسوی پیامبرسوار  فوراً اند، هم شیر خورده

زمانی که به پیامبر رسید حکم خداوند را در مورد کسی که با زنی ازدواج کند و نداند 

اطالع پیدا کند و شیردهنده آنها را مطلع سازد حکم  او خواهر رضاعی اوست و بعداً

از  فوراًشد، کیفیت و چگونگی آن را پرسید و توضیح داده  صخدا چیست؟ پیامبر

 همسرش جدا شد و با یکی دیگر ازدواج کرد. 
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 یها خیلی حریص بودند که از همسران او دربارة روش و سنت صاصحاب پیامبر

رفتند و از همسران او  می صاو در خانه سوال و پرسش کنند و زنان هم به خانة پیامبر

که برای آنها پیدا  کردند و در مورد چیزهایی اخالق و سیرة ایشان سوال میدر مورد 

باشد که نیازی به مثال  ها خیلی معروف و مشهور می کردند. و این واقعه شد سوال می می

به جایی رسید که آنها آنچه  صها به سنت و روش پیامبر و شاهد نیست. التزام صحابه

کردند بدون اینکه از  کرد طوری پیروی می داد و یا چیزی را ترک می میکه پیامبر انجام 

 ن را بدانند. آآن پرسش کنند و یا حکمت  حکمت و فلسفة

 خامتا   صاختذ رسول اهلل) :کند روایت می امام بخاری در صحیح خود از ابن عمر

 فنبذ الناس خواتیمهم(  انی لن البسه ابدا   :و قال صمن ذهب تم بنذه النبی

 :و فرموداخت سپس آنرا دور اندانگشتری از طال را برای خود تهیه نمود،  صپیامبر

های خود را دور  مردم انگشتری هرگز آن را نخواهم پوشید، به تبعیت از ایشان همة

 انداختند. 

کند قال:  روایت می از ابی سعید حذری« الشفا»قاضی عیاض در کتاب خود به نام 

یصلی باصحابه اذ خلع نعلیه فوضعها عن یساره فلام رای القوم ذلک  صبینام رسول اهلل)

ما محلکم علی القاء نعالکم؟ قالوا یا رسول اهلل رایناک  :نعاهلم فلام قضی صالته قال القوا

 ( اخرب نی ان فیهام قذرا  ان جربیل  :القیت نعلیک، فقال

هایش را بیرون  خواند، در میان نماز کفش با اصحاب نماز می صزمانی که پیامبر

عمل را مشاهده کردند،  آورد و آنها را طرف چپ خود گذاشت، زمانی که مردم این

نمازش را  صرا بیرون آوردند و کنار گذاشتند، بعد از اینکه پیامبر هایشان همگی کفش

ای  :فتندگچه چیزی باعث شد که کفشهایتان را بیرون بیاورید؟  :به اتمام رساند فرمود

حضرت  :فرمود شما را دیدیم که کفشهایت را بیرون آوردی، پیامبر رسول خدا

 هایم کثافت وجود دارد.  مرا مطلع ساخت که در کفشجبرئیل 
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 :کند روایت می از ابن مسعود «جامع بیان العلم و فضله»در کتاب خود ابن عبداهلل 

اجلسوا فجلس بباب املسجد ای  :خیطب، فسمعه یقول صانه جاء یوم اجلمعه و النبی)

 (. بن مسعود تعال یا عبداهلل :فقال صیقول ذلک، فرآه النبی صحیث سمع النبی

خطبه  صای وارد مسجد شد در حالی که پیامبر عبداهلل بن مسعود روز جمعه

عبداهلل بن مسعود درب ورود عبداهلل بن مسعود فرمود بنشینید،  خواند و در لحظة می

 :او را دید فرمودصپیامبریعنی به محض اینکه شنید بنشینید نشست،  مسجد نشست،

اصحاب تا این اندازه به شناخت و پیروی از  عشق و عالقةبیا جلو ای عبداهلل بن مسعود 

و نواهی ایشان رسیده بود، و در تمام شرایط به آن ملتزم بودند و اوامر  صسنت پیامبر

همانطور که عبداهلل بن مسعود آن را انجام داد، بدون اینکه حکمت  کردند، را اطاعت می

ا در آوردند و یا انگشتری طالی خود هایشان ر همانطور که در نماز کفش آن را بدانند،

و نشانة پیروی از سنت  صاطاعت از پیامبرهمة این کارها نشانة  را دور انداختند،

عبادات خود را از  (خذوا عنی مناسککم) :فرماید که پیامبر میباشد، همانطور  ایشان می

آنچنان  ی اصلی()صلوا کام رایتمون :فرمایند کنید و یا میمن یاد بگیرید و از من پیروی 

و یا خوانم به همان صورت هم شما هم نماز بخوانید و به من نگاه کنید.  که من نماز می

من  :قال یا رسول اهلل و من یابی؟ :)کل امتی یدخلون اجلنه اال من ابی قالوا :فرماید می

همة امت من داخل بهشت  :فرمود صپیامبر اطاعنی دخل اجلنه و من عصانی فقد ابی(

آن کسی که سر  ای رسول خدا :اصحاب گفتندند، جز کسی که سر پیچی کند، شو می

فرمود  هر کس از من اطاعت و پیروی کند وارد بهشت  پیامبر کند کیست؟ پیچی می

 شود و کسی که از فرمان و دستور من اطاعت نکند سرپیچی نموده است.  می
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فانه من  طاعه و ان عبدا جشیا  )اوصیکم بتقوی اهلل و السمع و ال :فرماید و همچنین می

اء املهدینی الراشدین متسکوا و فعلیکم بسنتی و سنه اخللف کثریا   یعش منکم فیرسی اختالفا  

  عضوا علیها بالنواجذ و ایاکم و حمدثات االمور فان کل حمدثه بدعه و کل بدعه ضالله ....(

ی داشته باشید با اطاعت و پیرو ،کنم شما را به تقوی و اطاعت و پیروی توصیه می

اگر طول عمر کنید در آینده  اینکه امیر شما فردی سیاه و خوش قیافه نباشد،

در آن موقع الزم است به سنت من و سنت خلفای  بینید، های زیادی را می اختالف

و از محکم و با چنگ و دهان بگیرید، ها را  آن سنت راشدین هدایت شده ملتزم باشید،

شوند خودداری کنید چون هر چیز جدیدی که وارد  دین میچیزهای جدید که وارد 

 شود و هر بدعتی ضاللت و گمراهی است .....(  دین شود بدعت شمرده می

باشد که موقف و موضع  می صزیاد پیامبراین احادیث تعداد کمی از احادیث 

گیری  که این موقوف و موضعکند.  را بیان می صاصحاب را نسبت به سنت پیامبر

را نمایان  صبرای شناخت سنت رسول خداو اهتمام ویژه و جدی اصحاب محکم 

ها نیز حریص بودند، آن هم به  و آنها ضمن پیروی از آنها برای تبلیغ این سنتکند.  می

سمع مقالتی و وعاها  نرض اهلل امرا  ) :فرماید بود که می اطاعت از فرمان آن پیامبرخاطر 

خداوند فردی را شاد و چهرة او را نورانی  (من سامع اوعیفرب مبلغ  فاداها کام سمعها،

کند که سخنان مرا گوش فرا دهد و آن را حفظ نماید و آنچنان که شنیده است همانطور 

شنوند از شنونده خوبتر و  آنها را بیان کند چون خیلی از کسانی که این سخنان را می

 کند.  سپارد و آن راخوبتر حفظ می بهتر آن به یاد و حافظه می

نهایت دروغ دشمنان سنت نبوی و دشمنان خدا و رسول او در با بیان این احادیث 

 شود.  باطل ایشان روشن میادعای 

روایت حدیث را  صو اما ادعای آنها مبنی بر اینکه اصحاب واالمقام پیامبر -3

کرد و تهدید  راویان احادیث را تهدید می دوست نداشتند و حضرت عمر
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و سه نفر از اصحاب را به علت روایت زیاد احادیث  خود را عملی نمود

شود. و  های قبلی اضافه می غوزندانی کرد، این ادعایی است دروغ و به در

 باشد.  نوعی فریب و تدلیس می

دانستند این سخن  روایت احادیث را مکروه و ناخوشایند می اما اینکه اصحاب

خاطر اینکه روایت حدیث مسئولیت حقیقت آن است که آنها به اساس است،  باطل و بی

نسبت به کسی که  صبسیار بزرگ و خطیری بود از آن هراس داشتند و از وعید پیامبر

آنجا که  کند واهمه و ترس داشتند، به دروغ بر او سخنی را درست می

هر کس به طور ( فلیتبوا مقعده من النار من کذب علی متعمدا  ) :فرمایند میصپیامبر

 و درست کند، جایگاه خود را در جهنم آماده کند.  دغی ببندعمدی بر من درو

و نسبت به هر کدام حریص  میان دو مسئلة مهم قرار داشتند، صاصحاب پیامبر

و از طرف  ،آمدند که بعد از خود میاز یک طرف تبلیغ دین خدا برای کسانی  بودند،

به  کردند، می روایت صپیامبر زدیگر بررسی و تحقیق شدید و محکم برای هر چه ا

کرد رنگ صورتش  روایت می صهمین خاطر زمانی که یکی از آنها حدیثی را از پیامبر

در واقع اصحاب به خاطر شدت گرفت،  کرد و ترس وجود و درون او را فرا می تغییر می

و یا خطا و اشتباه در روایتشان از روایت  صترس آنها از دروغ بستن به زبان پیامبر

قانون و تشریع  نه به خاطر اینکه سنت نبوی مصدر و منشأ ترسیدند، کردن احادیث می

 نیست. 

عبداهلل بن  :آنها نفر از اصحاب را زندانی کرد،  3اما ادعای اینکه حضرت عمر

باشد و سخن  این روایت روایتی باطل و دروغ میبودند.  و ابو درداء ابوذر، مسعود،

های احادیثی  ا جاری شده است و در بعضی کتابه اند، و بر زبان خود را با دروغ آراسته

ها جاری شود و یا هر چه در بعضی  در واقع هر چه بر زبان موضوع نوشته شده است،

در کتاب خود به نام  /«ابن حزم»باشد. امام  ها نوشته شود صحیح نمی از کتاب
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عن عهر  )و روی :فرماید جواب این دروغ و ادعای باطل را داده است، و می «االحکام»

روایت  ص، و اباذر من اجل الحدیث عن رسول اهللانه حبس ابن مسعود، و آبادرداء

حدیث زندانی کرد، بعد ن مسعود، ابو درداء و ابوذر را به خاطر روایت بشده که عمر ا

این حدیث  :گوید داند می داند و آن را صحیح نمی م روایت را منقطع میحز از اینکه ابن

 یا اینکه عمر :خارج نیستدروغ است، چون از دو حال  خیلی واضح و روشنی

عمر از کند و یا اینکه  ساخت، که این مطلب را هیچ کس تایید نمی اصحاب را متهم می

که این کار  نمود، کرد و آنها را به کتمان آن ملزم می نفس احادیث و تبلیغ سنت نهی می

این کارها  را از همة مرخارج شدن از اسالم است، که خداوند امیر المومنین ع

 محفوظ نمود. 

و اگر عمر آنها را زندانی کرده است  آورد، و این سخن را هیچ مسلمانی بر زبان نمی

پس ادعاکننده برای  گناه باشند، عمر به آنها ظلم کرده است! و آنها هم متهم نباشند و بی

دو راه خبیث را آورد کدام یک از این  د خود که به این روایات دلیل میسمذهب فا

  کند؟ اختیار می

 

  :ششمشبة 

میان قرآن و سنت در جاهای  :گویند های آنها این است که می یکی دیگر از شبه

گیری  اساس خود نتیجه شود. و برای این گمان بی زیادی تعارض و تضاد مشاهده می

 کنند که هیچ دلیلی برای ملتزم شدن به احادیث نبوی وجود ندارد.  می

 شبه  رد این

اند و آن را جواب  تعارضی ایستادهفاضل ما در مقابل این شبة علما و دانشمندان 

باشد و چه میان احادیث با چه این تعارض به گمان آنها میان قرآن و حدیث  اند، داده

این  تعارضی و تضاد میان قرآن و سنت )به گمان آنها(های  بعضی احادیث دیگر، از مثال
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قال اهلل  ممکن باشد در نماز خوانده شود،آنچه که از قرآن ندن قرآن به خوا :است که

هر چه از قرآن برایتان ممکن بود  ٠٥المزمل   ژڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ژ  :تعالی

 بخوانید. 

جز با خواندن فاتحه نماز  (الکتاب ةاال بفات ةالصال) :فرماید حدیث نبوی هم می

 درست نیست. 

شوند. بلکه  هرگز تعارض و تضاد محسوب نمی این دو روایت :گوییم در جواب می

امر قرآن عام  باشد، این تخصیص عام است، این مسئله هم از بدیهیات علوم شریعت می

 است، سنت نبوی آن را خاص کرده است. 

و خداوند معامله  )و احل اهلل البیع و حرم الربا(درست مثل آن است این قول خداوند 

است. این امر در مورد تمام انواع معامله عام است ولی را حالل و ربا را حرام کرده 

 الذهب بالذهب مثال  فرماید ) می کند، آید و انواعی از آن را تخصیص می حدیث نبوی می

دست به دست، و زیاده طال به طال درست مثل هم،  بید و الفضل ربا الخ( بمثل و یدا  

چون ادی وجود ندارد هیچ تعارضی و تض که شود الی آخر حدیث، ربا محسوب می

همانطور که قرآن به صورت اجمال آمده است، بیان تفصیلی است برای آنکه در سنت 

 کند  بیان می این آیه این مطلب را صراحتاً

 ٤٤النحل   ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ ژ

رای آنها سازی که ب ایم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن و قرآن را بر تو نازل کرده»

  «که احکام و تعلیمات دینی است(.)فرستاده شده است 

است، چیزی است که دربارة و از نوع دوم که تعارضی و تضاد حدیث با حدیث 

باشد، هر کس  سنت بودن وضو بعد از خوردن طعامی که با آتش پخته شده است می

 وضو بگیرید، گوشت گوسفند را خورد وضو بگیرد و از هر چیزی که با آتش پخته شود



 25 ردی بر نظریه مستشرقین )طرفداران فلسفه اشراق( در مورد سنّت نبوی شریف

آمد که ترک وضو را برای هر چیزی که با آتش  صسپس حدیث دیگری از پیامبر

چون حدیث آخر  هیچ تضاد و تعارضی وجود ندارد،پخته شود را دستو داد، در این جا 

سپس هیچ تعارضی وجود  ناسخ حدیث اولی شده است و آن را نسخ نموده است،

 ندارد. 

مثل  مانند استثناء خاصی از عام،کند  شبه را ایجاد میو مسائل زیادی وجود دارد که 

 قوله تعالی 

  ٩٦آل عم:ان   ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ژ 

ا ج برای رفتن بدان و حج این خانه واجب الهی است بر کسانی که توانای )مالی و بدنی(»

  «را دارند.

با به این صورت که باید آید تا حج زنان را به شرایطی مقید سازد،  سپس حدیثی می

یکون  الحیل المراه تومن باهلل و الیوم االخر ان تسافر سفرا  )زن محرمی وجود داشته باشد 

  اال و معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو حمرم منها( ایام فصاعدا  ثالثه 

کند ی ایمان داشته باشد حالل نیست که سفربرای هیچ زنی که به خدا و روز قیامت 

 نکه با یکی از محارم خود مثل پدر،گر ایو این سفر سه روز و یا بیشتر طول بکشد م

خاصی از عام این استثناء های دیگر با او باشد.  برادر و یا یکی از محرمپسر، همسر، 

 است، و هیچ تعارض وجود ندارد. 

این مسائل و غیره، علمای حدیث و سنت به بررسی و تدریس آن توجه خاصی 

 اند.  اند و جواب آنها را داده های خاصی در این موارد نوشته اند و تالیف نموده

 

 :هفتم شبة

را از اصحاب و تابعین جمع  صپیامبریث دکسانی که سنت و احا :گویند می

ها  حامل آن بودند، سربازان حاکمان و حلقه به گوش پادشاهان در زمان امویاند و  کرده
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کردند که موافق میل و آرزوی  حادیثی را برای آنها درست میآنها ا ،ها بودند و عباسی

 آنها باشد و سبب استحکام پادشاهی آنها شود. 

 
  :رد این شبه

 ةمکان»باطل بودن این ادعا در کتاب خود به نام رغم  دکتر مصطفی السباعی علی

مثل دشمنان اسالم،  :گوید جواب آن را داده است و می« سالمیفی الترشیع اإل ةالسن

به این درک و فهم نرسیده و نخواهند رسید که مستشرقین و ملحدین  های تندرو، شیعه

و به این درک و  اند، راویان سنت چقدر حتی در زندگی عادی خود از دروغ دور بوده

و چقدر دروغ  اند، اند که اصحاب چقدر ترس و خوف خدا را در دل داشته فهم نرسیده

حتی  دانستند و چقدر از این کار تنفر داشتند، پسند میرا نا صبستن به زبان پیامبر

شمرد و توبة آن را قبول  و کشتن آن را جایز میدانست،  بعضی از آنها این کار را کفر می

خصوصیات را در علما و چون آنها این  دشمنان دین اسالم عذر دارند!کردند.  نمی

برد  عادت پیدا کند گمان میو کسی که به دروغ گفتن  اند، ما درک نکردهدانشمندان 

کند که مردم نیز مثل او دزد هستند،  دزد این طور فکر می گوتر هستند، مردم از او دروغ

کردند علیه  چه کسی است که در مورد قومی که بعضی از احکام آنها سنت را انکار می

ر شکنجه و آنها به پا خواستند و بعضی از آنها به خاطر این اعتراض و مقابله با آنها دچا

اینها دروغ گفتن را برای  :گوید از حق حمایت کرد، چه کسی میناراحتی شد، چون 

اند تا چیزی که از سنت نیست به آن اضافه  مباح دانسته صخود به زبان پیامبر اسالم

 کنند. 

بله قومی که در حکم و قضاوت خود بر مردم و رجالی که احادیث را روایت 

گیرند، نه پدر نه پسر نه برادر نه دوست و نه  حق در نظر نمی اند هیچ چیزی را جز کرده

شود، این عنوان و نشانة دیانت صحیح و پاکی و  استاد و پیروی باعث عدول از حق نمی
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امین بودن آنهاست، و نشانة این است که حافظ سنت نبوی شریف هستند و نشانة این 

باشد،  ها مهمتر و با ارزشتر می د و نوهاست که سنت نبوی نزد آنها از آباء و اجداد و اوال

هایی از پاکی و  المثل بودند. این شما و این مثال و امامت ضربآنها در تقوی و صداقت 

  :اند نزاهت آنها در مورد حکم بر رجال و مردانی که احادیث را روایت کرده

  :اند کسانی که شهادت و روایت پدران خود را رد کرده -1

از غیر من در مورد او  :ی در مورد پدرش از او سوال کردند فرمودامام علی بن المدین

سکوت کرد و مدتی خاموش شد سپس پرسش کنید، دوباره مساله را از او پرسیدند، 

باشد، ایشان ضعیف  مسئله حساسی است و در مورد دین می :سرش را بلند کرد و گفت

 هستند. 

امام ابو  :اند آنها را رد کردهکسانی که پسران خود را تجریح و شهادت و روایت  -2

پسرم عبداهلل دروغگو است، امام  :فرمود« السنن»داود سجستانی صاحب کتاب 

از  او قرآن را حفظ کرد، بعداً :گوید ذهبی در مورد پسرش به نام ابوهریره می

 آن غافل شد تا اینکه از یادش رفت. 

  :اند کسانی که برادران خود را تجریح کرده -3

از برادرم یحیی حدیثی را روایت نکنید چون مشهور به  :گفت زیدبن انیسه

 دروغگویی است. 

  :اند کسانی که بعضی از نزدیکان و خویشاوندان خود را تجریح کرده -2

ی عسقالنی ابن بامام ذهبی در شرح حال حسین بن ابی السر :ابوعروبه الحرانی

 باشد.  مادرم است و دروغگو میاو دایی  :عروبه گفت

  :اند که دامادها و دختران خود را تجریح کردهکسانی  -5

اگر قرار بود از کسی حمایت و دفاع کنم از هشام بن حسان  :الحجاج گفت بن شعبه

 او داماد من است، او حافظه نداشت. کردم چون  حمایت می
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  :از کسانی که استادان خود را دوست نداشتند -6

  :گوید کند و می میامام ابن ابی حاتم از عبدالرحمن بن مهدی روایت 

بین ما و خودت حکمی را تعیین کنید،  :نزد شعبه اختالف پیدا کردند، گفتندروزی 

پیوسته ماندیم تا یحیی آمد، مساله و  راضی هستم، من به یحیی بن سعید القطان :گفت

که استاد او بود قضاوت کرد، نزد او درس حکمیت را به او سپردند، او هم بر ضد شعبه 

هیچ کس مثل شما  :شعبه به او گفت رسانده بود، مود و نزد او درس را به اتماخوانده ب

 کند.  انتقاد نمی

باشد،  بن سعید قطان می این نهایت قدر و منزلت برای یحیی :ابن ابی حاتم گفت

ولی عدالت و قاطعیت او در چون شعبه میان اهل علم او را برای حکمیت انتخاب کرد، 

رسیده بود که ضد شعبه که استاد و معلم او بود قضاوت کرد. و دین و ایمان به جایی 

حدیث به جایی رسیده بود که آنها شفاعت برادران خود را برای  نزاهت و پاکی ائمة

چطور آنها واسطه و شفاعت را قبول  کردند، اینکه از تجریح آنها سکوت کنند قبول نمی

چون از آنها ، کردند خود را تجریح می پدران و برادران کنند در حالی که آنها پسران، می

 مسائلی را مشاهده کرده بودند که سزاوار این تجریح و طعنه بودند. 

در مورد ها و تابعین بعد از آنها از ائمة اسالم  گیری صحابه اما موقف و موضع

های زیادی وجود دارد و برای نمونه موقف و  حاکمان و امیران آن وقت و زمان مثال

استاندار مدینه و موقف و نظر ابن عمر در مورد سعید حذری در مورد مروان موضع ابی 

های بارز و روشنی  حجاج و موقف امام زهری در مورد هشام بن ملک اموی نمونه

 هستند و کسان دیگری غیر از آنها بسیار زیادند. 
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  :شبة هشتم

رجال احادیث این شبه در مورد اختالف محدثین در مورد اعتماد و ضعیف شمردن 

 است. 

شناس را در مورد اعتماد کردن و  اندازان اختالف علمای حدیث طلبان و شبه فرصت

و  اند، یا تضعیف شمردن افراد و راویان احادیث را عیب و ایراد و منهجشان شمرده

کنند که ممکن است کسی را مورد اطمینان قرار دهند در حالی که مورد  گیری می نتیجه

و کسی دیگر را ضعیف بشمارند در حالی که ضعیف نیست، در نتیجه  اطمینان نیست،

به همین خاطر بسیاری شمارند که به درجة صحیح نرسیده است،  احادیثی را صحیح می

 از احادیث را صحیح قلمداد کردند در حالی که صحیح نبودند. 

 

  :رد این شبه

راویان از و اطمینان شناسان از قواعد و اصول ثابت برای اعتماد  آنچه که حدیث

کند. آنها از روی هوا و هوس در  اندازان را باطل می حدیث و یا تضعیف آنها ادعای شبه

بلکه این کار را فقط به خاطر خدا  اند، مورد عدالت و یا عدم عدالت آنها صحبت نکرده

این  :گویند اطر این گفتة آنها خیلی زیاد است که میبه همین خ اند، و به خاطر دین کرده

 گیرید.  علم دین است دقت کنید که دین خود را از چه کسی می

ها محکمی برای آن گذاشته شده  علم بسیار بزرگی پیدا شده است و قواعد و پایه

شده است که احوال و اوضاع راویان از و مقیاس و معیار دقیقی برای آن گذاشته است. 

 نام دارد،« علم جرح و تعدیل»ن هم شود. که آ جهت اطمینان و یا تضعیف آنها کنترل می

 که در میان هیچ ملت و امتی نظیر و شبیهی ندارد. 

های علوم حدیث را مطالعه کند، در مقابل این علم دقیق و مهم مات  کسی که کتاب

شود، علمی که امکان ندارد تالیف و پیدا شدن آن به صورت تصادفی و یا  و مبهوت می
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های فراوانی کشیده شده است، و  رای این علم زحمتبلکه ب اینکه بدون هدف باشد،

های زیادی برای آن کشیده شده  داری اند شب زنده های فراوانی را متحمل شده خستگی

 است تا به اوج خود رسیده است. 

آن فاسد بودن و باطل بودن این گمان شود که از خالل  از این علم سه سوال پیدا می

  :شود روشن می

 شود کیست؟  ای که حدیثش قبول می کننده و روایت آن راوی :اوالً

 شود؟  چگونه و چطور به آن اطمینان و اعتماد می :دوماً

زمانی که بین اطمینان و تضعیف تعارضی باشد چاره چیست و چه چیزی  :سوماً

 باعث این تعارضی شده است؟ 

  :ها جواب این سوال

د که هر زمان این نا کردهشناسان صفات معین و مشخص را تعیین  حدیث :اوالً

صفات در فردی معین همزمان جمع شوند روایت او قبول است و به حدیث او استدالل 

 شود.  می

اند  حدیث و فقه اتفاق نظر دارند و اجماع کرده جمهور ائمة :گوید می /ابن صالح 

خوب و شود که عادل و دارای حافظة  که راوی حدیث زمانی به روایتش استدالل می

و از اسباب فسق  مفصل باید راوی حدیث مسلمان، بالغ، عاقل،یار باشد. و به طور هوش

برد در امان باشد، هوشیار باشد و دچار  و چیزهایی که مروت و جوانمردی را از بین می

هایش بسیار با دقت و هوشیار  برای نوشته خوب باشد، دارای حافظة ،غفلت نگردد

کند عالوه بر شرایط ذکر شده باید به  عنی روایت میباشد. و اگر چنانچه حدیث را با م

 شود عالم و آگاه باشد.  آنچه باعث تغییر در معنی می

و آن است که دو شرط عدالت و  شود، این ثقه و اطمینانی است که روایتش قبول می

  .است  حافظه را جمع کرده
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شده خش پمردم شود که عدالت او در میان  زمانی به راوی حدیث اطمینان می دوماً

باشد، و یا اینکه در میان اهل علم به خیر و نیکی شهرت داشته باشد، و یا اینکه یک فرد 

عالم و دانشمند یا بیشتر ایشان را تایید و عدالت ایشان را قبول کنند. و حافظه و 

هوشیاری او به وسیلة مقایسه کردن روایت او با روایت کسانی که مورد اعتماد و باور 

 شود.  معلوم و مشخص میهستند 

چون اسباب دالیل این عدالت هم بیان نشوند، شود با اینکه  عدالت راوی قبول می

 عدالت زیاد هستند و ذکر و بیان آنها زحمت و ناراحتی فراوانی دارد. 

، چون تجریح راوی با شود او جز با ذکر دلیل قبول نمی اما تجریح راوی و تضعیف

کر و بیان آن شقتی ندارد. با اینکه مردم در مورد اسباب و و ذشود،  یک چیز حاصل می

 علل آن اختالف نظر دارند. 

معین در مورد عدالت و یا تضعیف آن اختالف زمانی که در مورد یک راوی  :سوماً

شود به شرطی که توضیح داده شود، با اینکه  وجود داشت، تضعیف آن انتخاب می

باشند و جمهور علما نیز این نظریه را قبول دارند.  دانند زیاد کسانی که او را عادل می

چون کسی که به علم جرح آشنایی دارد از کسی که به عدالت آگاهی دارد علم بیشتری 

کند ظاهر حال او را  دارد که او از آن خبر ندارد کسی که از عدالت راوی بحث می

دهد. که  ون او خبر میکند از در ولی کسی که عیب و ایراد راوی را بررسی می بیند، می

کردند مگر  شناسان عیب و جرح راوی را قبول نمی باشد. حدیث این یک شرط مهمی می

 بیان کنند.  توضیح داده شود و آن را کامالً اینکه کامالً

  :گوید دکتر نور الدین عتر می

در بسیاری شمارد،  این قاعده به صورت کلی جرح راوی را هنگام تعارض مقدم نمی

پس  اند، تعارض مقدم نمودهشناسان عدالت راوی را بر جرح آن هنگام  ها حدیثاز جا

  :باشد این قاعده مقید به شرایط زیر می :توانیم بگوییم می
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 تمام شرایط باشد. جرح باید روشن و توضیح داده شود، و شامل  -1

کننده نباید فردی متعصب نسبت به فرد مجروح باشد و یا در تجریح  جرح -2

 گیری کند.  سختنمودن او 

کند باید بیان کند که هر گونه جرح و عیبی از  کسی که عدالت راوی را ثابت می -3

 راوی دور است و ادعای خود را با دلیل ثابت کند. 

به  انجامد، و این داللت دارد بر اینکه اختالف انتقادکنندگان به جرح و تعدیل می

باشد  اهل تحقیق و بررسی می همین خاطر امام ذهبی که در نقد رجال حدیث واقعاً

اند که ضعیفی را مطمئن و  شناسان به این حالت نرسیده هرگز دو نفر از حدیث :گوید می

را ضعیف و غیرمطمئن شمارند، ی لمورد اعتماد قرار دهند و یا اینکه فردی مطمئن و عاد

به خاطر  ضعیفی مورد اطمینان قرار گیرد، اطمینان از آن فقط کنندة هر زمان روایتچون 

 ظاهر آن بوده است. 

رج بر تعدیل مقدم است، و جماعتی این مطلب را به ج :گوید حافظ ابن حجر می

داند باید آنها را بیان کند، چون اگر  ولی کسی که اسباب آن را خوب می ،اند مطلقی گفته

شود، ولی اگر از طرف کسی  بیان نشود بر کسی که عدالت او ثابت شده است مقدم نمی

شود. هر زمان کسی که  به اسباب جرح عالم نباشد صادر شود به آن اعتبار نمی که

 شود، تجریح شده است از شرایط عدالت خالی و تهی باشد جرح در مورد آن قبول می

به شرطی که این نظر را کسی صادر شده باشد که به اسباب جرح شناخت کامل داشته 

 باشد. 

گیرد و اعمال  شد در شرایط مجهول قرار میاگر در راوی عدالت وجود نداشته با

هنگام اختالف حال راوی قول مجروح از اهمال آن بهتراست. همانطور که واجب است 

شود که هنگام  هایی می چون این شرح حال باعث نشانه، تجریح و تعدیل شده بیان شود

 کند.  به ترجیح یکی از آنها کمک میاختالف در توثیق و تضعیف 
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گیری، یا  در مورد اقسام کسانی که در مورد رجال حدیث از جهت سختامام ذهبی 

  :فرماید می گویند، روی، و یا اعتدال در جرح و تعدیل سخن می میانه

برای تعدیل ثابت و پابرجا گیر هستند،  افراد سختقسمتی از این افراد در جرح  -1

این زمانی کنند و  پوشی می با دو غلط و یا سه غلط از راوی چشم باشند، می

دقت کن  است که از فردی مطمئن باشند، اما زمانی که مردی را تضعیف کنند،

اگر موافق او و ببین که آیا با این تضعیف او دیگران هم موافق هستند یا خیر؟ 

ضعیف است، و اگر کردند پس او  بودند و هیچ یک از ماهران او را تعدیل نمی

او تجریح  :اند انست در مورد او گفتهد یکی از آنها او را مطمئن و معتبر می

این معنی بگوید او ضعیف  یعنی کافی نیست مثالً شود، بدون توضیح قبول نمی

است، و سبب و دلیل ضعف او بیان نشود و دیگران او را مطمئن و عادل 

شود و به حدیث حسن  بدانند، امثال این افراد بر صحت حدیث آنها توقف می

 گیر هستند.  ن، ابو حاتم و جوزجانی سختابن معینزدیکتر هستند. 

قسمتی هم در مقابل این گروه )اول( هستند، مانند ابوعیسی الترمذی ابو عبداهلل  -2

 انگار هستند.  و ابوبکر بیهقی که سهل حاکم،

امام بخاری، احمدبن حنبل، ابی زرعه، ابن عدی معتدل و با و قسمتی هم مانند  -3

 انصاف هستند. 

شناسان در مورد توثیق و تجریح و تصحیح و تضعیف  یثباید بدانیم که حد

اند، بلکه طبق قواعد و مقرراتی محکم و مطمئن  طور و کورکورانه قدم بر نداشته همین

اند، میان همدیگر  اند، به همین خاطر این احکام در نهایت دقت ظاهر شده پیش رفته

شود،  در آن دیده نمی تضاد و شذوذیو هیچ گونه توافق و اتحاد وجود دارد  کامالً

تواند یک نقد علمی و  باشد، و هیچ کس نمی دارای انسجام کامل و بدور از هر تباینی می

ه آن سازد. و این شهادت یکی از مستشرقین که دکتر نورالدین عتر در جدرستی را متو
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ما از حد و مرز این کتاب » :گفت« لیوبولد فایس»کند و آن  این مورد آن را نقل می

های دقیقی که محدثان  در مورد روشتفصیل ایم، هنگامی که به صورت  ی کردهطتخ

کنیم. و برای آنچه که ما در  گویی می اولیه جهت اثبات صحیح بودن هر حدیث، زیاده

ها علم جداگانه و کاملی به وجود  از این روش :صدد آن هستیم، کافی است که بگوییم

 پیامبر و شکل و طریق روایت آنها بود. دیث آمد که تنها هدف آن، جستجوی معانی احا

ای را برای شرح  در حقیقت این علم از لحاظ تاریخی قادر است که سلسله پیوسته

بیابد. شرح حال تمامی مردان و  حال مفصل تمامی کسانی که راوی یا محدث هستند،

ان محسوب زنانی که تابع بررسی دقیق همه جانبه بودند. و اینها فقط زمانی مورد اطمین

شوند که زندگی و طریقة روایت آنها، دقت مدارانه باشد. بنابراین کسی که امروزه بر  می

 «. این چیزی که او باید ثابت کند صحت حدیثی یا تمام احادیث اعتراض کند،

 

  :شبهه نهم

همچنین از جمله شبهات آنها این است که نقد محدثان منحصر به نقد اسناد است و 

 شود.  احادیث نمی شامل نقد متن

آموختند و این آموزش فقط  محدثان سنت را به درستی می» :گوید گاستون ویت می

بعضی از آنها از همدیگر های  متوجه سند و شناخت راویان و دیدار آنها با هم و شنیده

کنند و حافظان  راویان حدیث را به طور شفاهی برای ما نقل می :گوید سپس می«. شد می

اند و  اند. و این راویان متن حدیث را نقد نکرده آن را جمع و تدوین کرده این احادیث

ذکر  صما مطمئن نیستیم این حدیثی که به ما رسیده است. همان طوری بوده که پیامبر

 «. اند کرده و راویان با حسن نیت خود در اثنای روایت چیزی را به آن نیافزوده

 

 



 55 ردی بر نظریه مستشرقین )طرفداران فلسفه اشراق( در مورد سنّت نبوی شریف

  :رد این شبهه

امل به آموختن متن حدیث داشتند. و حق آن را ادا کردند. و عالمان حدیث اهتمام ک

ای که بیشتر از آن  کردند. به گونه نهایت سعی خود را در توجه به احادیث می

 توانستند.  نمی

در حقیقت هدفی که آنها در آموختن اسناد و نقد آنها داشتند همان جدا کردن 

یزهایی بیهوده و تقلبی بود. احادیث صحیح و ضعیف و حمایت از حدیث در مقابل چ

 محکمی را با نقد متن داشت. که اینها رابطه 

و همچنانکه بیان کردیم، اعتماد کردن به راوی فقط با اثبات عدالت و ثبت کردن او 

های  های راوی فقط با مقایسه آن با روایت شود. و صحت ثبت کردن روایت تمام می

مناقشه است این  که نزد محدثان ثابت و بی شود. آنچه شناخته میراویان مورد اعتماد 

باشد. چون از جمله  به معنای صحت حدیث نمی است که صحت اسناد حدیثی ضرورتاً

شروط حدیث صحیح این است که حدیث شاذو معلل نباشد و شاذو معلول بودن در 

 آیند. چون گاهی اسناد حدیثی صحیح بوده ولی همچنان که در متن نیز می آیند، سند می

دار کند. و همچنین شاذ بودن  در متن آن علت مردودی باشد که صحت حدیث را لکه

و بدین ترتیب بررسی آنها محدود به سندها نبود. و آنها در علل نیز این گونه است. 

کردند و تحقیقات خود را در مورد علل )نقص حدیث( و  ها و شذوذ آنها تحقیق می متن

کردند.  آوری می جمع« العلل»هایی به اسم  ث( در کتابقاعده بودن حدی شذوذ )نادر و بی

 باشد.  ها بسیار می که این کتاب

کرد بلکه به بررسی  اد شد که به بررسی اسناد اکتفا نمیجیو بدین ترتیب علومی ا

حدیث مقلوب، مضطرب، مدرج،  :پرداخت. از جمله اسناد و متن احادیث با هم می

 بسیار مورد اطمینان باشند )متواتر(. علل، مصحف، موضوع و احادیثی که م
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الحدیث،  های غریب همچنان که علومی ایجاد شد که به بررسی متن، به ویژه متن

 پرداختند.  اسباب ورود احادیث ناسخ و منسوخ آنها، مشکل و محکم آنها می

های آنها در بررسی  اند. از جمله تالش نظیری کرده و در این مورد محدثان تالش بی

مراجعه به سند ها و ضوابطی را وضع کردند تا بدون  احادیث این است که نشانهمتون 

  :ها و ضوابط حدیث جعلی بودن ان را فهمید از جمله این نشان

یابد که  کسی که از زبان عربی آگاهی داشته باشد، در می :رکیک بودن لفظ حدیث -1

باشد  صرممکن نیست با وجود اصرار راوی این لفظ رکیک از سخنان پیامب

در غیر این صورت محور رکیک بودن براساس معنی است. هر چند که کلمه 

 رکیکی در الفاظ آن نباشد. 

حدیثی که مخالف نص  :اگر حدیث با نص قرآن یا سنت متواتر مخالف باشد -2

عمر دنیا هزار سال » «ةمقدار الدنیا و اهنا .... آالف سن»قرآن باشد مثل حدیث 

 «. است

ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ   وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ ژ 

حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  جث   

در  :گویند پرسند و می راجع به قیامت از تو می» 1٣٦األع:اف   ژمث  ىث  يث  

تنها پروردگارم از آن آگاه است، و کسی جز  :بگودهد؟  چه زمانی قیامت رخ می

ها و زموین سونگین و    خود آن را پدیدار سازد. برای آسمانتواند در وقت  او نمی

توازد. از توو    پیونودد و بور سور توان موی      قیامت ناگهانی به وقوع میدشوار است. 

پروردگوارم   اطوالع از آن، خواص   :انگار تو از قیاموت بواخبری؟ بگوو    :پرسند می

 «.  است
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های محمد و  اماحادیثی که در مدح ن :باشند مانند و احادیثی که مخالف سنت می

شود، در  ها را داشته باشد وارد جهنم نمی گوید کسی که این نام و میاحمد آمده است 

 باشد.  حالی که جهنم نرفتن به اسامی و القاب نیست بلکه به ایمان و عمل صالح می

روی باشند. در مورد ثواب زیاد برای  گویی و زیاده که مشتمل بر گزافه احادیثی -3

ال » :عذاب زیاد برای کارهای کوچک مثل حدیث من قالکارهای کوچک یا 

کسی که ال اله اال اهلل بگوید » «له طائرا   ةاله اال اهلل، خلق اهلل من تلک الکلم

 «. کند ای برای وی درست می خداوند از آن کلمه پرنده

با تاکید در مورد « علوم حدیث و اصطالحات آن»صبحی صالح مولف کتاب دکتر 

بر ماست که مرتکب » :گوید ان محدثان در مورد سند و متن حدیث میمیعدم تفرقه 

شان بشویم.  «سودمند»حماقت پیوسته مستشرقان و دانشجویان فریب خورده به علم 

  میان سند و متن فاصلهاند. چون  حماقتی که در مورد حدیث نبوی نیز مرتکب شده

کنند  اه همدیگر را مالقات نمی. مثل فاصله انداختن میان دو دشمن که هیچگدان انداخته

شوند. پس معیارهای محدثان  چگاه با هم جمع نمییهکه و اختن میان دو هواند  یا فاصله

باشد که براساس  در مورد متن جدا میدر مورد سند حدیث فقط زمانی از معیارهای آنها 

ح منتهی به متن صحی غالباًبندی و تقسیم باشد و گرنه سند صحیح  توضیح یا فصل

م نباشد، از راه درست یحس سلمتن معقول و منطقی که مخالف  شود. و غالباً می

 «. شود منحرف نمی

که با نگاهی متن حدیث را خیلی خوب آموخته بودند، به طوری  /علمای حدیث

شود و میراث عظیمی را از خود به جای گذاشتند که  به مولفات آنها اندازه آن فهمیده می

کنند.  منصف به آن اعتراف میهای  جریان داشت. و انسان یزیاد های پرتو آن تا نسل

ارزش  خواهند، بی توزانی که شر را برای دین استوار ما می پس گفته گاستون ویت و کینه

به علمای گرامی خود اعتماد و سعی و تالش باشد. الحمدهلل ما مسلمانان  و اعتبار می
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بذل نمودند.  صخدمت سنت پیامبر اکرم که درهایی  و از تالشنهم.  آنها را ارج می

به طعنه  دهیم. و اصالً و به سالم بودن روش و استقامت آنها شهادت میکنیم.  تشکر می

کنیم. بلکه سخنان آنها را  آنها توجه نمی ددر مورتوزان  طعنه زنندگان یا سخن کینه

 کنیم.  های آنها را رد و اثر آن را پاک می کشف و حیله

  :صادقانه فرموده است و اهلل متعال

 ژگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ژ 

  1٣األنبياء  

پاشد. و باطل  اندازیم و حق مغز سر باطل را از هم می بلکه حق را به جان باطل می»

 «. کنید شود. وای بر شما به سبب توصیفی که می هر چه زودتر محو و نابود می

 

  :شبهه دهم

هیچ یک از حقایق تاریخی مبتنی » :گویند لد مستشرق و سایر مستشرقین میمک دونا

بر احادیث نیستند. بلکه احادیث تنها ثبت آشفته و پر اشتباه تاریخی هستند. که بر جعل 

 «. کند حدیث داللت می

 

  :رد این شبهه

شمار  بیانبوه کند،  را مطالعه می« صحیحین» کسی که احادیث نوشته شده مخصوصاً

های پیشین  و امت های انبیاء مثل داستاناحادیث نبوی که بیانگر حوادث تاریخی گذشته 

همچنانکه احادیث زیادی را که بر اموری که در آینده یابد.  و شروع خلقت هستند را می

های آینده و غیره که بسیاری از  هایی در مورد فتنه یابد. مثل حدیث می افتند، اتفاق می

اند و امت آن را قبول کرده و محتوای آن را تصدیق  و ثابت بودهاین احادیث صحیح 

با آن سخن  صاند چون همان چیزی که رسول اهلل اند. و به همه آن ایمان آورده کرده



 59 ردی بر نظریه مستشرقین )طرفداران فلسفه اشراق( در مورد سنّت نبوی شریف

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ژ  :خداوند متعال در مورد آن فرموده استگفته 

گویند آن جز وحی و  نمیو از روی هوی و هوس سخن »«  ٤ - ٨النجم   ژٿ  ٿ  

 «. شود پیامی نیست، که به او وحی می

اند و  و علمای امت در بیان حقایق تاریخی و اثبات آنها بر این احادیث تکیه کرده

ای سیره و ه دانند. و به همین خاطر کتاب حتی بعد از قرآن کریم آن را قویترین دلیل می

اند.  اخبار اهل کتاب بر آن حکم کرده و در بسیاری ازتاریخ از این احادیث پر است. 

کردند.  می پس آن چیزهایی که مؤید آنها حدیث نبوی باشد را قبول و مخالف آن را ردّ

حافظ بن حجر در فتح کردند.  که شاهدی از قرآن و سنت نداشت، توقف میو در آنچه 

 «کذبوهمتصدقوا اهل الکتاب و ال ت» :گفته است صالباری در معنای این حدیث پیامبر

یعنی وقتی از اهل کتاب خبری محتمل را به شما دادند که در واقع صادق نباشد، شما »

کنید، در این  کنید یا خیر در واقع دروغ نباشد، شما آن را تصدیق می آن را تکذیب می

آنها که مخالف شریعت ما باشد مورد تکذیب  افتید. نهی در صورت شما به سختی می

«. مورد تصدیق آنهایی که موافق شریعت ما باشد. نیامده استنیامده و همچنین در 

در بیان حقایق تاریخی و تایید آنها به کتاب )قرآن( و سنت استناد  صاصحاب پیامبر

نو فای  :به ابن عباس گفتم» :است کهکردند. بخاری از سعید بن جبیر روایت کرده  می

یست بلکه موسی دیگری است. کند که موسی همان موسی بنی اسرائیل ن بکالی فکر می

کند  روایت می صدشمن خدا دروغ گفته است ابی بن کعب از پیامبر :ابن عباس گفت

بود و از مردم پرسیده شد ی به عنوان سخنران در میان بنی اسرائیل ایستاده بموسی ن» :که

که چه کسی داناترین است؟ موسی جواب داد که من داناترینم و خداوند وی را 

د که چرا دانایی را به من نسبت نداده است، پس خداوند متعال به او وحی سرزنش کر

 « ای از بندگان من در جامعه بحرین از تو داناتر است.... کرد که بنده
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استدالل  صبر صدق این خبر و حقیقت بودن آن به حدیث پیامبر عباس ابن 

در حالی که آنچه  کرده است و نوفا نیز برای کذب آن به حدیث استدالل کرده است.

 کند.  ابن عباس روایت کرده حقیقت تاریخی است که حدیث بر آن داللت می

عالوه بر این کسانی هستند که برای خاموش کردن نزاع اختالفات حقیقت تاریخی 

 برند.  برند. همچنان که در احکام نیز به آن پناه می به احادیث پناه می

ابن  :رسد روایت کرده است که می اسبخاری در حدیثی که سند آن به ابن عب

ر بن قیس بن حصن فزاری در مورد همراه حضرت موسی جر و بحث عباس و حُ

بن  یصاحب و همراه وی خضر بوده است، در این حال اب :ابن عباس گفت .کردند می

در مورد من و این دوستم  :کعب از کنار آنها گذشت، ابن عباس او را فراخواند و گفت

ت موسی، همان کسی موسی همراهی وی را خواست، جر و بحث همراه حضر

 صاز پیامبرجواب داد بله،  ای؟ شنیدهد او رچیزی در مو صکردیم. آیا تو از پیامبر می
اسرائیل ایستاده بود،  در حالی که موسی میان جمعی از مردم بنی» :گفت شنیدم که می

 « مردی نزد وی آمد....

دانستیم  یقیناًاند،  تی که مستشرقان و پیروان آنها وارد کردهبنابراین بعد از رد این شبها

ه روش نقد جهایی که متوجه سنت نبوی و همچنین متو که آنها خیلی زود تمام طعنه

شان  محدثان کرده بودند به شکست انجامید. و عیب این مستشرقان و نقص روش علمی

 در تحقیق آشکار شد. 

 

 :پایان کتاب

این بود که  خواستم، رسیدیم و چیزی که در خالل این کتاب میبه پایان این کتاب 

و در شبهات مستشرقین و پیروان آنها را بیان کنم و سپس آنها را رد و تکذیب کردم 

تعریف لغوی سنت و تعریف اصطالحی آن از نظر فقهاء و فصل اول این کتاب از 
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شناسی و مهمترین خاورام و در فصل دوم از مفهوم  سخن گفتهو محدثان اصولیین 

ام. و در فصل سوم از شبهات این مستشرقان و کسانی که در  های آنها سخن گفته هدف

ام و این مهمترین موضوع کتاب است که با رد و تکذیب  سخن گفتهرکاب آنها هستند، 

از شبهات آن به کتاب کمال بخشیدیم. و در خالل این کتاب حقایق و نتایج ای  هر شبهه

  .رد سنت نبوی و همچنین این خاورشناسان و پیروان آنها برایم روشن شدبسیاری در مو

  :در مورد سنت نبویحقایق و نتایج  :اول

امت اسالمی از آغاز عهد روایت حدیث عنایت خاصی به حفظ آن داشتند. و  -1

 اند.  علما در این مورد از هیچ تالش فروگذاری نکرده

 حدیث به خاطر آن شکل گرفت، الحدیث یا علوم حهدف بزرگی که علم مصطل -2

همان مراقبت از حدیث نبوی که پس از قرآن بزرگترین منبع اسالمی است، 

 باشد.  می

قواعد علوم حدیث قواعد نقد همه جانبه است که تمامی جوانب حدیث را با  -3

 کند.  دقت کامل بررسی می

 تالش محدثان در زمینه اجرای روش نقد در رسیدن به هدف حفظ حدیث نبوی -2

رسیده بود. و این مولفات فراوان آنها در مورد انواع حدیث است به نهایت خود 

که بعضی از آنها به احادیث صحیح یا ضعیف یا جعلی و بعضی انواع مستقل 

 کند.  پیدا میاختصاص دیگر مثل مرسل و مدرج و غیره 

و این مولفات یک برهان عملی است که توجه و عنایتی به اجرای این روش 

 تا این میراث نبوی را به صورت پاک و خالص به دست ما برسانند. اند.  تهداش

  :و روش آنهاستحقایق و نتایج که در مورد خاورشناسان  :دوم

خود بر نصوص شاذ و منقطع تکیه کرده و منظور و خاورشناسان در تحقیقات  -1

کنند و این روش در بسیاری از  مراد خود را از احادیث جعلی بیان می
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 از جمله استدالل خاورشناس مجارستانی )گلدزیهر(یقات آنها وجود دارد. تحق

مبنی بر اینکه نوشتن حدیث تا قرن سوم به تاخیر افتاد. که از سخن امام احمد 

اولین کسی است  ) ه 156سعید بن ابن عروبه )» :استفاده کرده که او گفت /

داشته بلکه همه را حفظ تالیف کرد. که او کتابی نکه ابواب حدیثی را در بصره 

این گونه برداشت کرده که  «او کتابی نداشته»گلدزیهر از این کالم که «. کرد می

  .«او کتابی تالیف نکرده است

کند که محدث  اند و این داللت می با وجود این محدثان از حفظیات خود استفاده کرده

کند و این داللت  های حدیثش بر کتاب تکیه نمی حافظی مطمئن است که در روایت

که محدث از محفوظات خود کتابی تالیف نکرده است. و خود گلدزیهر در اول کند  نمی

 باشند.  و شواهد این مساله زیاد می«. تالیف کرده است»سخنش تصریح کرد که او 

نیستند. مثل کتاب کردند که در سطح تحقیق علمی  آنها بر منابعی تکیه می -2

کتاب علمی نیست و فهانی، در حالی که این یک از ابو الفرج اص« االغانی»

 توان بر آن تکیه کرد.  کتاب حدیثی هم نیست و فقط در ادبیات و فکاهیات می

در غیر جای خود و تحمیل این نصوص بر الفاظ آن و کمک آوردن نصوص  -3

 از معانی آن. نگرفتن 

و فراوان ند و از آنها نتایج بزرگ آور خاورشناسان مقدمات جزئی ضعیفی را می -2

 که مناسب با مقدمات نیست و از آنها گرفته نشده است. گیرند  می

 کنند.  پوشانند و باطل می نتایج آنها باشد آن را میحقایقی را که مخالف  -5

و در پایان خداوند قادر متعال را سپاس گفته و بدانچه که شایسته وی است او را 

بر  یو مژده دهنده و ترسانند ترحم که  صکنم و برسید و سرور ما محمد ستایش می

 فرستم.  و همراهان وی سالم فراوان می فرستم و بر خاندان باشد. سالم می حق می

 .و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین
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