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 مقدمه مؤلف

 : ما بعدأ ،جندهمن ال نبيّ بعده وآله وصحبه و السالم عىلالصالة وهللا وحده و احلمد

ديشـه نادرسـت و   مدت زمان طوالني است كه بعضي از علماي كالم مسـلمان يـك ان  
احاديث آحاد در احكـام شـرعي حجـت اسـت امـا در      : گويند اند مي خطا را آشكار كرده

اسالمي دليل و حجت نيست، تعدادي از علماي اصول در ميان متأخرين ايـن رأي  عقايد 
لمان بـه آن گرويدنـد تـا    را پذيرفتند و جديداً نيز جماعتي از نويسندگان و دعوتگران مس

گونـه بحـث و    وري كـه منكـر هـر   را چون يك امر بديهي تلقـي كردنـد طـ    آن جايي كه
فراط كرده و گفتند به هيچ وجه درست نيست اي در آن شدند و بعضي هم در آن ا مناقشه

كه عقيده را بر اساس آن بنا نمود و هركس چنين كاري را انجام دهـد گناهكـار و فاسـق    
 !!!است

يم و جديد در رد و انكار اين نظريه نادر بسياري از علماي اسالم و محدثين در قد
صواعق المرسله امام الب اند كه از جمله مهمترين آن تأليف كتا نگاشتهها  كتاب مطالب و
 /صول الحكام امام بزرگوار ابن حزمأحكام في و كتاب ارزشمند اإل /ابن القيم

اينجانب حدود هفده سال قبل بحثي را در اين زمينه نگاشته و در حضور جمعي . باشد مي
مسلمانان فرهنگي در دمشق آن را عرضه داشته و در آن آنچه در توان داشتم و برايم 

عليه اين نظريه و رأي فاسد جمع آوري كردم و از  د از داليل روشن و كوبنده رابومقدور 
ها پرده برداشتم كه اين كار الحمد هللا و با توفيق پروردگار اثر  مغالطات و حق پوشي

 خوب و مهمي را در حفاظت و جمع كردن بسياري از برادران عليه اين نظريه خطرناك
ر آن ساكت كردن و بستن دهان توان به تضعيف انتشا ايفا نمود و از جمله آثار آن مي

گران و متمسكين به آن شده است در چاپ و نشر اين بحث مفيد بسياري از  دعوت
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بهره بگيرند بهمين سبب در  برادران مرا ياري كردند تا تعداد بيشتري از مسلمانان از آن
انتشار آن كه  ،ته بوديمنگاش) حكاماحلديث حجة يف العقائد واأل( اي كه تحت نام رساله

هاي بيشمار را  نزديكترين زمان ممكن وعده داده بوديم، كه هم اكنون آن در خواست
اين رساله را به خوانندگان گرامي بعد . كنيم خويش وفا ميجواب داده و به وعده گذشته 

ري اميد است كه پروردگار در آن خير بسيا .داريم مي از تجديد نظر در آن و اصالح تقديم
و از اند  را تحقق فرمايد و باعث بازگشت كساني گردد كه در اين وادي دچار لغزش گشته

و به دوستداران سنت و متمسكين به آن اسلحه سودمندي اند  راه مؤمنان آغازين دور شده
را تقديم گرداند چيزي كه بواسطه آن از سنت پيامبرشان دفاع كنند و شبهات را از آن دور 

همانگونه كه در خاتمه اميدوارم كه خداوند  .و اوهام را از او بزدايندها  گردانند و شك
متعال خودم را نيز بر آن ثابت قدم گرداند و از جمله مدافعين دين و حاميان شريعتش 

 .قرار دهد كه او به درستي شنوا و مجيب است
 

 هـ 8/2/1394دمشق 
 



 
 

 

 واجب بودن گرفتن عقيده از احاديث آحاد

گردد خواه آيتـي از آيـات    نمي د كه عقيده جز بوسيله داليل قطعي ثابتبعضي معتقدن
قرآن باشد و حديث متواتري باشد كه حقيقتاً به حد تواتر رسيده باشد و احتمال تأويل را 

باشد و احاديـث آحـاد را    مي نداشته باشد و معتقدند اين مسئله مورد اتفاق علماي اصول
P0Fگردد نمي عقيده ثابتها  آن ند بواسطهدانند و معتقد نمي مفيد براي علم

1
P. 

دانم بعضـي از متقـدمين علـم كـالم بيـان       مي اين سخن را گرچه: گويم مي و من

 :باشد مي ولي بنا به داليل متعدد مردوداند  كرده

 :دليل اول

اين سخن يك كالم بدعي و جديد است و در شريعت اسالم هيچ اصل و مبنايي 
-توجيهات سنت اثري از آن وجود ندارد و سلف صالح  ندارد، در پرتو هدايت قرآن و

اين ها  آن و از هيچ فردي ازاند  آن را ندانسته و نشناخته -راضي باشدها  آن خداوند از
و از جمله مسائل  ،نز خطور نكرده استها  آن سخن نقل نشده است بلكه حتي به ذهن

ين باطل و مردود است و هر بدعتي در د: معلوم و ثابت شده در اين صنف اين است كه
وَ م« :فرمايد مي نبايد آن را پذيرفت چنانچه رسول اهللا هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ نَا هَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ

دٌّ   و. »هركس در دين ما چيزي را كه از آن نيست ايجاد نمايد آن مردود است« 1F٢»رَ

ورِ فَ « :فرمايد مي ُمُ ثَاتِ األْ ْدَ حمُ مْ وَ إِيَّاكُ لَةٌ وَ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ ةٌ وَ عَ ثَةٍ بِدْ ْدَ لَّ حمُ كل ضاللة يف و إِنَّ كُ

                                           
 .ها اين است كه ممكن است دروغ يا خطا باشد معني اين سخن نزد آن 1
 .متفق عليه 2
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زنهار خود را از امورات تازه ايجاد شده در دين بپرهيزيد چون هر امر تازه « .2F١»النار

 .»ايجاد شده در دين بدعت و هر بدعتي گمراهي و هرگمراهي در آتش است
عضي از علماي متأخرين در علم اصـول  اين سخن را تنها جماعتي از علماي كالم و ب

تأثير پذيرفتند ابراز نمودند و تعدادي از نويسندگان معاصر نيز با حالت تسليم ها  آن كه از
كه از جمله آن اين بـود  ! دريافت نمودندها  آن آن را بدون هيچ مناقشه و دليل و سندي از

 .ي باشدكه شرط اثبات عقيده اين است كه در ثبوت و داللت كردنش قطع

 :دليل دوم

اي را در ضمن خود دارد كه الزمه آن ابطال صدها حديث صـحيحي   اين سخن عقيده
به اثبات رسيده است تنها بـه خـاطر اينكـه در ضـمينه مسـائل       است كه از رسول خدا

باشد و حال كه مسئله نزد اين متكلمين و پيروانشان بدينگونه است كه احاديث  مي عقيده
مورد  واسطه همان چيزي كه به آن معتقدندرا به ها  آن بات عقيده نيستند ماآحاد قادر به اث

چه دليل قاطعي از آيـات قـرآن و يـا احاديـث     : گوئيم ميها  آن دهيم و به مي خطاب قرار
متواتر كه در ثبوت و داللت كردن قطعي باشند بر اين عقيـده خـويش داريـد، دليـل كـه      

 احتمال تأويل نداشته باشد؟
دارند اين  مي به وسيله بعضي آيات از پيروي ظن و گمان برحذراند  واستهكساني خ

 ﴿ :فرمايد مي سؤال را پاسخ گويند، چنانكه پروردگار متعال در حق مشركين    

               ﴾ ]جز از ظن و گمان پيروي «] 28: النجم

 .»كردند به راست كه ظن و گمان قادر به بي نيازي انسان از حق نيستن
 : گوئيم مي در جواب آن

كسي كه اين آيه بر او نازل شده است همان كسي است كه آيات ديگري كه در : اوالً
دهد بر او نازل شده است  مي آن افراد و جماعات را به بازگو كردن و انتقال علم دستور

                                           
 .اند اب السنن و بيهقي كه جمله آخري را نسائي و بيهقي با اسناد صحيح روايت كردهرواه احمد و اصح 1
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 ﴿ :فرمايد مي چنانكه                          

                         ﴾ 

يد كه همه يكجا برآيند پس چرا از هر جمعي از ايشان چند و مؤمنان را نشا«] 122:التوبه[
بازآيند ها  آن كس بيرون نيايد تا در دين دانشمند شوند و قوم خويش را چون به سوي

گردد و اين آيه  مي طايفه در لغت بر يك نفر و بيشتر اطالق. »بيم دهند باشد كه بترسند
نمايد و انذار نيز  مي را انذارها  آن ددبرگر خود رساند كه طايفه وقتي پيش اقوام مي نيز

اعالم نمودن چيزي است كه مفيد علم و موجب آگاهي است و اين اعالم هم براي تبليغ 
 گيرد و همچنين مي عقيده و يا مسائل ديگر كه در شريعت اسالم مطرح است صورت

﴿ :فرمايد مي                    ﴾ ]اي كساني « ]6: الحجرات

در قرائت . »ايد هنگامي كه فاسقي خبري برايتان آورد در آن تحقيق نماييد كه ايمان آورده
اين آيه بصورت قطعي بر خبر يك نفر مورد اعتماد و . آمده است »واتُ بَّ ثَ تَ فَ «ديگري 

خبرش احتياج به تحقيق و جستجو رساند كه چنين فردي  مي نمايد و مي اطمينان داللت
در صورتيكه خبر دادنش فايده علمي نداشت به تحقيق كردن در مورد خبرش . ندارد

رساند كه خبردادن يك فرد  مي و امثال اين داليل اينها. داد تا علم حاصل گردد مي دستور
عادل موجب علم و آگاهي است بنابراين درست نيست به آيه سوره نجم براي آنجه 

توجهي  در سوره توبه و حجرات را مورد بيبرند استدالل نمايند و دو آيه ديگر  مي انگم
اي تفسير كرد كه با دو آيه ديگر نيز هماهنگ و متفق  قرار دهند بلكه بايد آن را به گونه

گردند مانند اينكه گفته شود منظور از ظن در آيه سوره نجم ظن و گمان مرجوح است 
ت بلكه بر اساس هوي و اغراض مخالف شرح بنا نهاده شده چيزي كه مفيد علم نيس

 است و فرموده خداوند متعال در آيه ديگر همان سوره آن را توضيح داده است چنانكه

 ﴿ :فرمايد مي                     ﴾ 
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نمايند در  نمي جز از ظن و گمان و آنچه هواي نفسشان است، تبعيت« ]23: النجم[
 . »حاليكه هدايت از جانب پروردگار برايشان آمده است

 در صورتيكه دليلي بر اين گفته موجود بود كه عقيده به وسيله خبر آحـاد اثبـات   :ثانياً
و علمـاي كـه   كردنـد   مـي  تصـريح  حتماً اصحاب بـه آن اند  گردد آنگونه گمان نموده نمي

منكـر  هـا   آن خواسـتند چـون معقـول نيسـت     خواهد آمد با آن به مخالفت برنميذكرشان 
داراي هـا   آن پوشيده مانـده باشـد، چـون   ها  آن داللت قطعي باشند يا اينكه چنين امري بر

پس مخالفت كردنشـان در ايـن مـورد بزرگتـرين دليـل      اند  فضائل، تقوا و علم وسيع بوده
P3Fبه احاديث آحاد ظني غير قطعـي اسـت  سخن و يا اين عقيده مربوط  است بر اينكه اين

1
P. 

در استناد به حديث آحاد دچار اشـتباه و خطـا شـده    ها  آن حتي در صورتيكه فرض شود
 روان الفانشان از علماي كـالم و دنبالـه  بر حق و مخها  آن باشند، همانگونه كه خواهد آمد

 .اند دچار خطا گشتهها  آن

 :دليل سوم

براي واجب بودن دريافـت و قبـول   ها  آن خن مخالف تمام داليلي است كه ما واين س
چـون همـه آن   . دهيم مي احاديث آحاد در احكام شرعي از قرآن و سنت مورد استناد قرار

از طرف پروردگارش آورد، خـواه در مسـائل عقيـده باشـد يـا       اهللا رسولچيزهايي كه 
به بعضي از آيات راهنما به اين مسئله اشاره  دومو ما در دليل . عام و شامل هستند ،احكام

در كتاب الرساله بصورت كامل آن را بيان داشته است  /و استناد نموديم كه امام شافعي
و كسي كه خواهان است به آن مراجعه نمايد، لذا تخصيص دادن ايـن داليـل بـه احكـام     

از امري باطل الزم  عملي منهاي عقايد تخصيصي بدون دليل و باطل است و چيزي هم كه
 .باشد مي آيد نيز باطل

 

                                           
 مترجم. گردد يعني عقيده بوسيله احاديث آحاد ظني غيرقطعي كه موجب علم نيستند ثابت نمي 1
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 :دليل چهارم

بـر آن   ها  آن بلكه مخالف آن چيزي است كهاند  اين سخن را نه تنها اصحاب نگفته
از هـا   آن به هر حـديثي كـه توسـط فـردي از    ها  آن دانيم كه مي ما بصورت قطعياند  بوده

بـه ديگـري كـه    هـا   آن چكـدام از شد اعتماد و يقيين داشـتند و هي  مي روايت رسول اهللا
اسـت و تـا بـه     گفت خبر تـو خبـر واحـد    نمي كرد مي روايت حديث را از رسول خدا

بـه تعـدادي از   ها  آن مرحله تواتر نرسد فايده علمي ندارد بلكه اين فلسفه بافي كه بعد از
اد بـه  دانستند كه در بين عقايد و احكام هنگـام اسـتن   نمي مسلمانان سرايت نموده را اصالً

براي ديگري حديثي را مـثالً در  ها  آن برعكس هرگاه يكي از. احاديث آحاد فرق گذاشت
 نمود و بصـورت قطـع و يقيـين بـه آن اعتقـاد پيـدا       مي كرد آن را قبول مي صفات روايت

كرد همانگونه كه ديدن پروردگار و سخن گفتن و فريادش را در روز قيامت با صدايي  مي
به فرود آمدنش در هر شب به آسمان  ،شنود باور كردند مي آن را كه دور نيز چون نزديك

كسي كه اين احاديث را از فردي كه آن را از رسول روايت نموده بود يا . دنيا معتقد شدند
از صحابي به صرف اينكه آن را از كسي كه عادل و صادق است شنيده بود به ثابت شدن 

نه شكي از آن به دل راه نداد چنانكه بسيار اين صفات براي پروردگار معتقد شد و هيچگو
تا اينكه به وسـيله يـك حـديث    اند  روي داده در مورد بعضي احاديث احكام تحقيق كرده

از روايت ابوسعيد خدري بـراي خبـر    نمودند همانگونه كه عمر مي ديگري آن را ياري
ديگر ياري در روايات احاديث صفات از چيزي ها  آن ابوموسي ياري خواست ولي هرگز

نمودند و  مي ين به مقتضاي آن تعجيلبسيار سريع در قبول و تصديق و يقنخواستند بلكه 
و كسـي كـه   . نمودنـد  مـي  نمود اثبات مي روايت صفاتي را كه خبر دهنده از رسول اهللا

 .داند مي كمترين اطالعي از سنت داشته و به آن ملتفت باشد آن را
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 :دليل پنجم

 ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال                      

          ﴾ ]آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده  ،اي رسول« ]67: ةالمائد

ا ابالغ ندهيد رسالت خويش راست آن را به مردم برسان كه اگر چنين كاري را انجام 

﴿ :فرمايد مي و. »ايد نكرده             ﴾ ]جز «] 54: النور

نِّي« :فرمايد مي و رسول اهللا. »نيست پيامبر ي ابالغ آشكار چيزي بر بر عهده لِّغُوا عَ  4F١»بَ

رگ رو به اصحابش و در روز عرفه در آن اجتماع بز. »از طرف من به ديگران برسانيد«

تَ « :گفت حْ نَصَ يْتَ وَ أَدَّ دْ بَلَّغْتَ وَ دُ أَنَّكَ قَ هَ الُوا نَشْ ائِلُونَ قَ تُمْ قَ امَ أَنْ نِّي فَ أَلُونَ عَ تُمْ تُسْ أَنْ شما « .5F٢»وَ

دهيم كه تو ابالغ  مي شهادت: گفتند ؟گوئيد مي چه ،گيريد مي در مورد من مورد سؤال قرار
آشكار و واضح است . »ديد و خيرخواهي و نصيحت كرديدكرديد و وظيفه را انجام دا

گردد و به سبب آن  مي ابالغ چيزي است كه بوسيله آن بر مبلغ و گيرنده پيام حجت اقامه
شمود بنابراين اگر بوسيله خبر واحد علم و آگاهي حاصل نشود تبليغي كه  مي علم ايجاد

د چون حجت تنها بوسيله چيزي ياب نمي گردد تحقق مي حجت به سبب آن بر بندگان برپا
افرادي از اصحابش را  شد حال آنكه رسول خدا مي كه سبب ايجاد علم باشد حاصل

داشت و بوسيله  مي به تنهايي براي ابالغ پيام از جانب خويش به اطراف و اكناف ارسال
به و . نمود مي داشت برپا مي مبعوث ارا به نزد آنهاش  آن حجت را بر كساني كه فرستاده

همين صورت نيز حجتش را بوسيله ابالغ افرادي كه عادل و مورد اعتماد و اطمينان 
اعم از قول و فعل و سنتش بر ما نيز برپا داشته است كه در صورتيكه چنين اند  بوده

گرفت و نه بر  نمي بر ما اتمام حجت صورتها  آن ابالغهايي مفيد علم نبودند بوسيله
 ا سه نفر يا چهار نفر و كمتر از تعداد تواتر پيامي و خبري بهكساني كه نفري يا دو نفر ي

                                           
 .متفق عليه 1
 .رواه مسلم 2
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شد، و اين از جمله باطلترين اباطيل است بنابراين  نمي ابالغ شد اتمام حجت برپاها  آن
 :مفيد علم نيست ملزم به يكي از دو امر است كسي كه معتقد است اخبار رسول اهللا

ن اخبـاري را كـه روايـاتش در حـد     غير از قـرآن و آ  رسول اهللا: يا بايد بگويد )1
 .گيرد نمي تبليغ و اتمام حجت صورتها  آن تواترند ابالغ ننموده است و بوسيله غير

حجت و ابالغ بوسيله چيزهايي كه موجب علـم و مقتضـي عمـل    : يا بايد بگويد )2
 .گردند مي نيست حاصل

اخبـاري كـه راويـان عـادل و      ،وقتي كه اين دو امر باطل شوند سخني كه مدعي است
مفيـد  انـد   را به عنوان حديث مقبول پذيرفتـه ها  آن و امتاند  معتمد و حافظ روايت كرده

 .شود و اين چيزي است آشكار كه پوشيدگي در آن موجود نيست مي علم نيست باطل

 :دليل ششم

ي ها افرادي از اصحاب را به سرزمين دانيم كه رسول اهللا مي ما به صورت قطعي
را در  فرستاد تا دينشان را به مردم بياموزند چنانكه علي و معاذ و ابوموسي مي مختلف

ترين بخش دين  دانيم كه عقيده مهم مي و همچنين ؛هاي جداگانه به يمن فرستاد نوبت
 .اند است و اولين چيزي است كه اين فرستادگان مردم را به سويش دعوت نموده

ا « :فرمود اذبه مع همانگونه كه رسول خدا لَ مَ نْ أَوَّ لْيَكُ لِ كِتَابٍ فَ مٍ أَهْ وْ ىلَ قَ مُ عَ قْدَ إِنَّكَ تَ

ةُ اللَّ  بَادَ مْ إِلَيْهِ عِ وهُ عُ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ : و يف رواية(هِ ـتَدْ ادَ هَ مْ إِىلَ شَ هُ عُ ادْ فُوا اللَّ  )هـفَ رَ ا عَ إِذَ مْ ـفَ هُ ْ ربِ أَخْ هَ فَ

دْ فَ ـأَنَّ اللَّ  اتٍ رَ هَ قَ لَوَ ْسَ صَ مْ مخَ يْهِ لَ  روي مي اي از اهل كتاب تو به سوي طايفه« .6F1»...ضَ عَ

باشد،  مي خوانيد عبادت خداوند عزوجل مي را بسويش فراها  آن بنابراين اولين چيزي كه
را به سوي شهادت دادن به ال اله اال اهللا دعوت كنيد، آنگاه كه اهللا را ها  آن در روايتي آمده

 ».…واجب نموده استها  آن خبر دهيد كه خداوند نماز پنجگانه را برها  آن بهشناختند، 
 دهد كه قبل از هر چيز عقيده توحيد را به مي دستور به معاذ رسول خدا ،بنابراين

                                           
 .متفق عليه 1
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بشناساند و آنچه را كه الزم است خداوند به آن ها  آن ابالغ گرداند و خداوند را بهها  آن
آنگاه آنچه را كه خداوند واجب  ،تعليم دهدها  آن دد را بهتوصيف و يا از آن منزه گر

انجام  ابالغ نمايد و اين همان چيزي است كه به يقيين معاذها  آن گردانيده است را به
داد و اين جريان يك دليل قاطع بر اثبات عقيده بوسيله خبر واحد و اقامه حجت بر مردم 

 به تنهايي اكتفا به فرستادن معاذ خدا چون اگر اينگونه نبود رسول ،بوسيله آن است
 .و اين چيزي است كه آشكار و واضح است و الحمد هللا رب العالمين. نمود نمي

كسي كه آنچه را بيان داشتم نپذيرد يكي از دو امر بـر او الزم آيـد و راه سـومي    

 :وجود ندارد
چـون رسـول   دادنـد   نمي فرستادگانش عقايد را به مردم تعليم: اول اينكه بگوئيم )1
را مـأمور بـه تبليـغ احكـام     ها  آن داد بلكه فقط نمي را به انجام اينكار دستورها  آن خدا

مخـالف اسـت ابطـالش بسـيار      اين نظر در عين حال كه با حديث معاذ. كرد مي عملي
 .بديهي و واضح است

يـن  و ااند  فرستادگان مأمور به تبليغ عقايد و احكام عملي بوده: دوم اينكه بگوئيم )2
گويد  مي و تمام عقايد اسالمي را از آن جمله اين سخن مزعوم كهاند  كار را هم انجام داده

چون اين سخن نيـز  اند  شود را به مردم ابالغ كرده نمي عقيده به وسيله حديث آحاد ثابت
چنانكه گفته شد در ذات خويش عقيده است بنابراين بر اين رسوالن الزم بوده بـه مـردم   

كنيم ايمان آوريـد ولـي بـر شـما واجـب       مي را به شما ابالغها  آن عقايدي كهبه : بگويند
اين نيز چون دليل قبلـي باطـل اسـت و    . نيست به آن مؤمن باشيد چون خبر آحاد هستند

پس اين سخن باطل گرديد و وجـوب اسـتناد   . چيزي كه الزمه باطل باشد نيز باطل است
 .به خبر آحاد در عقيده نيز ثابت شد

 :هفتمدليل 

الزمه سخن مذكور اين است كه مسلمانان در آنچه كه واجب است به آن معتقد شوند 
چنانكه  .ت باشند و اين نادرست و باطل استمتفاوها  آن علي رغم رسيدن خبر به همه
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﴿ :فرمايد مي خداوند متعال       ﴾ ]تا شما را به وسيله آن «] 19: األنعام

 نيز در حديث مشهور رسول اهللا. »شود مي ابالغها  آن نم و كساني را هم كه بهانذار ك

عَ « :فرمايد مي مِ أً سَ رَ َ اهللاَُّ امْ بَلَّ اها دَّ أمقالتي فنَرضَّ بَّ مُ عَ فَرُ مِ امَ سَ ى كَ عَ عٍ له غٍ أَوْ امِ نْ سَ خداوند « 7F١»مِ

 ده آن را به ديگرانشنود سپس همانگونه كه شني مي روسفيد گرداند كسي را كه سخنم را
پذيراتر  داناتر و آن ي از شنونده گردد مي ابالغها  آن رساند چه بسيار كساني كه به مي

به عنوان مثال يك صحابي سخني را مانند اعتقاد به نازل : توضيح آن اين است كه. »باشند
 شنود، بر آن صحابي واجب است كه مي شدن پروردگار به آسمان دنيا از پيامبر خدا

ن است اما يك صحابي ديگر و يا يك شد چون خبر رسيده نسبت به او يقيبدان معتقد با
شنود واجب نيست به آن معتقد باشد گرچه خبر به او  مي تابعي كه اين سخن را از او

رسيده و به صحت آن نيز معتقد است و دليل آن هم اين است كه بصورت آحاد به او 
ين شنيده و به آن يق كه حديث را از رسول خدا چون همان صحابي. ابالغ گشته است

دارد آن را ابالغ نمود در ابالغ او احتمال خطا وجود دارد و به همين دليل به سبب خبر 
 .شود نمي او عقيده ثابت

و آن نيز قيـاس  اند  آن را بر قياس بنا كردهها  آن اين دليل فاسد و بي اعتبار است چون
 ت شريعتي يـا صـفتي از صـفات پروردگـار را روايـت     كردن كسي است كه براي همه ام

كند بر كسي است كه شاهد يك قضيه معين بوده است كـه فاصـله بـين ايـن دو خبـر       مي
دهد در صورتيكه بصورت عمـد   مي خبر بسيار زياد است چون كسي كه از رسول خدا

د يا خطا كذب و دروغ ممكن باشد و چيزي هم كه بر دروغش داللت كند موجـود نباشـ  
باشد چون در اينجا سخن از خبري است امت آن را قبول  مي الزمه آن گمراهي مخلوقات

كنـد،   مـي  كند و صفات و افعال پروردگارش را به واسطه آن اثبات مي و به موجبش عمل

                                           
 .ترمذي و ابن ماجه و اسناد آن صحيح هستند 1
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پس خبري كه قبول كردنش شـرعاً واجـب اسـت ممكـن نيسـت در واقـع باطـل باشـد         
 .ه باشدمخصوصاً زماني كه امت همه آن را پذيرفت

واجب است در موردش گفته  ،بنابراين هر دليلي كه پيروي كردنش شرعاً واجب باشد
شود كه آن ممكن نيست كه حق نباشد و هر آنچه كه بـر آن داللـت دارد در واقـع ثابـت     
است و اين در مورد آن چيزي است كه از شريعت پروردگـار و اسـماء و صـفاتش خبـر     

ر يك قضيه معين و مشخص كه مقتضاي آن در واقـع  داده شود بر خالف شهادت دادن د
و سر مسئله در اين است كه ممكن نيست خبـري كـه   . و نفس االمر ثابت و محقق نيست

كند و بـه وسـيله آن و از طريـق رسـول      مي امت به واسطه آن پروردگار متعال را عبادت
ر دروغ و باطل نمايد در واقع و نفس االم مي اسماء و صفات پروردگارش را اثبات خدا

هاي پروردگار بر بندگانش همين اخبار است و ممكن نيست كـه   باشد كه از جمله حجت
حجت پروردگار كذب و باطل باشد لذا در واقع حتماً حق اسـت و داليـل حـق و باطـل     
ممكن نيست يكسان باشند و محال است دروغ بستن به خدا و شـريعت و ديـنش شـبيه    

 گرداند و به واسطه آن مخلوقـاتش او را عبـادت   مي نازل وحي باشد كه آن را بر رسولش
كنند طوريكه اين و آن از هم متمايز نگردند، چون فرق ميان حـق و باطـل، راسـت و     مي

دروغ و حي شيطان و وحي مالئكه از طرف خداوند متعال آشكارتر از آن است كه يكـي  
ر داده كه بـراي چشـمان   خداوند بر حق نوري چون نور خورشيد قرا. به ديگر شبيه باشد

معـاذ  . بينا آشكار است و ظلمتي چون تاريكي شب را بر باطل قرار داده شبيه هم نيسـتند 
قَّ ـتَلَقَّ الْ « :گويد مي بن جبل ىلَ الْ  هممن قالَ حَ إِنَّ عَ اـفَ قِّ نُورً دريافت اش  حق را از گوينده« »حَ

را تاريكي فرا گرفته و چشمها بـه  اما چون دلها . »كن به راستي كه نوري بر حق قرار دارد
و ظلمت و تاريكي بـه  اند  آورد، به كوري گراييده واسطه رويگرداني از آنچه رسول اهللا

سبب اكتفا كردن به نظرات رجال فزوني يافته حق و باطل بر او پوشيده مانـده اسـت لـذا    
روايـت   تـرين افـراد ايـن امـت     ترين و صادق داند احاديث صحيحي را كه عادل ميجايز 
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اي را  ث باطل و دروغ و سـاخته شـده  يغ و كذب باشد و از طرف ديگر احاددرواند  كرده
 .كند مي داند و به آن استناد مي كه با آرزوها و هواهايشان توافق دارد صادق و درست

سر مسئله در اين است كه خبر عادل مورد اعتمادي كـه خداونـد عمـل بـر آن را بـر      
ست ممكن نيست در نفس االمر دروغ و خطا باشد و دليلـي را  مسلمانان واجب گردانده ا

پس هرگاه واجد شروطي گرديد كه عمـل  . هم بر دروغ و خطا بودنش مقدر ننموده است
گردد و ايـن تنهـا    مي نمايد ثابت شدن خبر روايت كننده در واقع ثابت مي به آن را واجب

دانند و ديگران نسبت  مي ندو اخبار و سنتش دار كساني توجهي به احاديث رسول خدا
گويند اخبار و احاديث صـحيح   مي هرگاهاند  به اين حقيقت در كوري و عدم بينايي مانده

 فائـده علمـي از آن كسـب كننـد    اند  كه نتوانستهاند  مفيد علم نيست از خودشان خبر داده
كـه  دهند صادقند ولـي در مـورد ايـن خبـر      مي در آنچه در مورد خويش از آن خبرها  آن

براي اهل حديث و اهل سنت مفيد علم نيست دروغگـو و كـاذب    احاديث رسول خدا
 .هستند

 :دليل هشتم

انـد   شـنيده  الزمه اين اعتقاد اين است كه بعد از اصحاب كه مستقيماً از رسول خـدا 
بطور مطلق در مسائل اعتقادي به حديث استناد نكنيم اما ابطال اين مـورد آشـكارتر از آن   

 .كه قبالً بيان شدچيزي است 
آوري و تدوين  اكثريت مسلمانان مخصوصاً زماني كه هنوز حديث جمع: توضيح اينكه

كردند و كساني هم كه حديث را به طريـق   مي نشده بود تنها به شيوه آحاد حديث را بيان
هـاي متعـدد حـديث و     كـه بـه راه  انـد   داشتند در هر زمان افراد اندكي بـوده  مي تواتر بيان
 رسيدند و آن را در حد تواتر قـرار  مي كردند و در هر مورد به عددي مي آن توجهشمردن 

معقـول نبـود   اند  اين عقيده مزعوم بوده ي دادند اما علماي كالم و پيروانشان كه گوينده مي
: گويـد  مـي  كه از تخصص اين افراد سود جويند چون سخن محدث در مورد حديث كـه 

چون به هرحال . شد نمي ديگران در تواتر آن حديثن ديث متواتر است موجب يقياين ح
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فايده علمي ها  آن گوينده اين سخن تنها يك فرد بود و خبرش نيز خبر واحد بوده كه نزد
رسـيدند و همگـي    مـي  نداشت مگر اينكه تعداد محدثان در آن مورد همزمان به حد تواتر

يـز عادتـاً نـاممكن اسـت     كردند، اين حديث متواتر است و ايـن امـر ن   مي يك زبان اعالم
 آن متكلمان اگـر . محدثان ندارندهاي  كتاب مخصوصاً نزد كساني كه توجهي به حديث و

آوري شـده   جمـع هـا   آن هايي كه سنت در خواستند برايشان ممكن بود به وسيله كتاب مي
فراوان و هـم رجـوع كـردن بـه     ها  كتاب هاي متعدد نقل حديث را بيابند چون هم اين راه

ميسر است در حاليكه برايشان استخراج شهادت جماعتي از محدثان در ها  آن در احاديث
در مورد تواتر حـديثي را از  ها  آن مورد تواتر حديث ميسر نبود و چه بسيار سخن يكي از

گفـت   مـي  دادند در عوض سخن بعضي از علماي كالم در مورد آن حديث كـه  مي دست
بودند و در نتيجـه  ها  آنهاي  كتاب غول به مطالعهمشها  آن پذيرفتند چون مي آحاد است را

گشـت   مي عمدهها  آن اهل حديث بازماندند سرانجام قول همانها نزدهاي  كتاب از مطالعه
علي رغم اينكه خالف سخن كساني بود كه در اين زمينه تخصص داشـتند، كـه در ادامـه    

 .از آن خواهد آمدهاي  نمونه
 :استالزمه آنچه گذشت يكي از دو امر 

يا اينكه گفته شود به دليل اينكه رسيدن به خبر تواتر براي اكثريت مـردم مقـدور    )1
شود چيزي كه بنا به دالئلي كه گذشت صحيح  مي نيست لذا بوسيله خبر آحاد عقيده ثابت

 .است و باز هم در موردش توضيح خواهيم داد
ند متخصصـين  شود هرچ نمي عقيده به وسيله خبر آحاد ثابت: يا اينكه گفته شود )2

نسبت به تواتر آن شهادت دهند تا زماني كه تـواتر آن نـزد جميـع مـردم ثابـت نشـود و       
چنانكه گذشت معلوم شدن شهادت جماعت امامان حديث تـواتر حـديثي بـراي عمـوم     

 .مسلمانان ميسر و ممكن نيست

در هـا   آن كنم عاقلي بدين امـر ملتـزم باشـد مخصوصـاً كـه بسـياري از       نمي من گمان
 رجوع كردن به متخصصان در هـر علمـي تأكيـد    ها و مقاالتشان بر واجب بودنِ رانيسخن
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تقليد كردن براي كسي كه قادر به اجتهاد نيسـت  اند  گفتهها  آن نمايند و حتي بعضي از مي
چيزي است كه گريزي از آن نيست چون هر علمي كساني به آن مشغول و كساني ديگـر  

مانند چنانكه دچار مشكلي در محاكمه  مي مش جاهلنسبت به آن غريب و نسبت به احكا
 شايسـتگي الزم را نداريـد ناچـار بـه     گرديد و خود نسبت بـه مسـائل قـانوني    مي قضائي

وكالي حقوقدان هستيد و به ناچار براي رسـيدن بـه آنچـه در صـددش      به مراجعه كردن
د بـه مهندسـين   اي بسـازي  اگر بخواهيـد خانـه  . هستيد يكي از وكال را پيروي خواهيد كرد

نمايند رأي دكتـري كـه فرانسـه     مي مراجعه و اگر فرزندت مريض شود به دكترها مراجعه
درس خوانده بر امري قرار گيرد و دكتر ديگري كه در امريكا درس خوانده آن امـر را نـه   

 داند در چنين صورتي قادر به تقليد يكي از مي تنها وسيله شفا بلكه مضر براي فرزند شما
دهيد؟ بـه   مي كار انجامه پيدا نكنيد چها  آن نباشيد و راهي براي ترجيح قول يكي ازها  آن

كنيد و بدان سو كه دلت خواهان آن است مايل خواهيـد شـد وضـع يـك      مي دلت رجوع
 مقلد عامي در امور دينش نيز به همين صورت است ناچاراً در علوم دين و دنيايش تقليد

عالم به هر علمي باشد و در آن صاحب نظر و بحـث   كند چون محال است هر انساني مي
 .و استدالل باشد

اي الزم اسـت سـخن محـدث قابـل اعتمـاد در       و حال كه چنين است بر هر جوينـده 
دارد اين حديث صحيح يا متواتر اسـت بپـذيرد هـر چنـد      مي حديث را هنگامي كه اظهار

به تواتر آن حديث پيـدا   نشود ديگران يقي نمي حكم كردنش در مورد تواتر حديثي باعث
نمايد بهر حال سخن محدث در مورد تواتر آن حديث آحاد است اما چنانچـه بيـان شـد    

اي جز پذيرش آن نيست مخصوصاً اينكه قبـول داشـتن آن نـه از روي تقليـد بلكـه       چاره
باشد كه بين اين دو امر با هم فرق بسياري وجود دارد چنانكـه   مي بخاطر تصديق كردنش

 .اند ويش اهل علم و تحقيق آن را شرح و بسط دادهدر جاي خ
 :اساس براي ما ممكن است كه بگوييمبر اين 
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 :دليل نهم

متواتر است : گويد مي حال كه قبول كردن سخن محدث به تنهايي در مورد حديثي كه
استناد جستن به آن در عقايد است بهمين صورت واجب است اش  واجب است كه الزمه

كند استناد نمود و بوسيله آن عقيـده   مي يك محدث مورد اعتماد روايت به هر حديثي كه
 .هيچ فرقي با هم ندارندها  اين را اثبات نمود و

اگر استدالل شود فردي كه در ظاهر عادل و مورد اعتماد باشد احتمـال دارد در واقـع   
 شـود در مـورد گوينـده حـديث     مي در جواب گفته .دچار وهم و فراموشي و دروغ شود

حال يا همه اخبار محـدث   ،فرق با هم ندارند يز همين احتمال وجود دارد و اينهامتواتر ن
د هنگامي كـه  نكن نمي د و يا اينكه هيچكدام از اخبارش را تصديقپذيرن مي مورد اعتماد را

 .گردد مي گردد اولي كه مقصود است ثابت مي دومي ابطال
را هـا   آن كـه امـت   اديث رسول خدابا تمام اين اوصاف احتمال مذكور در مورد اح

بعنوان حديث قابل قبول دريافـت داشـته اسـت وارد نيسـت چـون آن احاديـث هماننـد        
رساننده آن  عصمت چنانكه در دليل هفتم بيان گرديد معصوم است. 
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