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مقدمه مولف

احلمدهلل وكفى و سالم عىل عباده الذين اصطفى .و اما بعد...

در فاصله بین روز شنبه دوازدهم شوال سال هزارو چهارصد و
پنج هجری موافق با بیست و نهمین روز از ششمین ماه سال یک
هزارو نهصدو هشتاد و پنج میالدی الی چهارشنبه شانزدهم شوال
یعنی سومین روز از هفتمین ماه سال یک هزارو نهصدو هشتاد و پنج
میالدی ،برای جلسه احیای آثار اسالمی در کویت دعوت شده بودم.
در این جلسه ،بحثی به عنوان « اثر احادیث ضعیف و موضوع بر
عقیده» ارائه داده شد .هدف نگارنده این است تا نص این رساله که
بدون شک خالی از فایده نیست را به جامعه اسالمی تقدیم کند و به
این وسیله خطر احادیث ضعیف و موضوع را بر عقیده و دین افراد
گوشزد کند و همچنین آثاری از سلف صالح را در حفظ دین بیان
کند تا إن شاءاهلل از هرگونه خرافه و بدعتی دوری کرده و مصداق
این کالم پیامبر  قرار بگیرد که فرمودند «:اَل ت ااز ُال اط ِائ اف ٌة ِم ْن ُأ َّمتِي
ِِ
ِت اأ ْم ُر اهللَِّ».
ُض ُه ْم ام ْن اَي ُْذ ُُل ُ ْم احتَّى اي ْأ ِ ا
اع اىل ْ ا
احل ِّق اظاهري ان  ،اَل اي ُ ُّ
والحمد هلل رب العالمين
عبدالرحمن عبدالخالق
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مقدمه استاد ولدبیگی

السال ُم اع الی احبیبِناا ُُم ا َّم ٍد او اع الی آل ِ ِه او
احلامدُ هللَِّ ار ِّب ال اعاَلا ا
نی او َّ
الصال ُة او َّ
اصحبِ ِه او ام ِن اهتادا ی ِ اِبديِ ِه إِ الی ايو ِم الدِّ ين.

ِ
ِ
ِ
اج اع ْل يل ِم ْن
 ار ِّب اأ ْدخ ْلني ُمدْ اخ ال صدْ ٍق او اأ ْخ ِر ْجني ُُم ْ ار اج صدْ ٍق او ْ
الدُ ن ا
ْك ُس ْلطان ًا ناصري ًا( اإلرساء )08 /
نی لِلن ِ
َّاس ما ُن ِّز ال إِ ال ْی ِه ْم او ال اع َّل ُه ْم اي ات افك َُّر ا
 ...او اأن اْز ْلنا إِ ال ْی اك ِّ
ون
الذك اْر ل ِ ُت اب ِّ ا
(النحل  …«)44 /و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوی
مردم نازل شده برایشان بيان کنی ،باشد که اندیشه کنند».
بدون شک قرآن نخستین مرجع اوامر و نواهی یا همان بایدها و
نبایدهایی است که مسلمانان به آن معتقدند و به آن ایمان دارند که
از سوی اهلل متعال به وسیله آخرین پیامبران محمد بن عبداهلل نازل
شده و بدون هیچ کم و کاستیای به آنها رسیده و تا به امروز از هر
گونه دگرگونی و تغییری محفوظ مانده است.
با مطالعه این کتاب آسمانی به روشنی مشخص است که بسیاری از
مسایل بیان شده در این کتاب به صورت مجمل بوده و در بسیاری
از موارد نیازمند تبیین نظری و عملی است که این مهم بر عهده همان
واسطه که پیامبر خداست نهاده شده است .بر این اساس فهم بایسته
و شایسته کتاب نازل شده بدون توجه به پیامبر خدا امری غیر ممکن
است و این توجه رکن دوم شهادتین را که همان اقرار و اعتراف بر
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پیامبری محمد بن عبداهلل است تشکیل میدهد که بدون آن ایمان

هیچ مسلمانی کامل و پذیرفتنی نیست(أشهد أن َل اله اَل اهلل و أشهد

أن ُممدا رسول اهلل).

سیره عملی پیامبر در کنار اقوال و گفتارهای آن حضرت بسیاری
از نکات مبهم قرآن را به روشنی آشکار میکند و همچون چراغی
روشن روشن بخش راه هدایت است.

شاهد ًا و مب ِِّّش ًا و ناذير ًا .و ِ
ناك ِ
يا اأ ُّ اُّيا النَّبِ ُّي إِنَّا اأ ْر اس ْل ا
داعی ًا إِ اَل اهللَِّ بِإِ ْذنِ ِه او
ا
ا
ا ُا
ِرساج ًا ُمنري ًا( األحزاب« )۱۱-۱6 /ای پيامبر ،ما تو را به عنوان
شاهد و مژده دهنده و بيم دهنده فرستادیم ،و به عنوان دعوت
کننده به سوی اهلل ،به اجازه او ،و چراغی روشنگر [فرستادیم]»
آگاهی بر این مهم نیازمند مراجعه به کتابهای سیره و کتابهای
حدیثی است که در آن مؤلف در جهت جمع آوری تبیینات پیامبر
از آیات قرآن تالش کرده است .و مسلماً تعداد این کتابها بسیار
زیاد است و به اجماع محدثین و علما در این کتابها روایات بیاصل
و اساس فراوانی نیز درج شده است که همین امر منجر به شکل
گیری علومی در میان مسلمانان شد که به «علوم حدیث» از آن تعبیر
میشود .در این علوم تالش بر این است که نقل روایات از حداقل
خطای کمتری در انتساب آن به پيامبر برخوردار باشد.
یکی از مسایل متعددی که کتابهای حدیثی به آن اشاره کردهاند
تبیینات پیامبر در حوزه عقیده است؛ حوزهای که زیربنای حیات
فکری فرد مسلمان است .زیربنا بودن چنین حوزهای مستلزم توجه
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خاص به این مجموعه روایات است زیرا کوتاهی در آن ،پایههای
فکری فرد را دچار تزلزل میکند.
مدتی پیش جوانی به بنده زنگ زدند و خود را «آرمان کریمی» معرفی
کردند و از عالقه و تالش خود در حوزه حدیث و علوم آن خبر
دادند ،در چند جلسهای که با هم داشتیم ایشان را سرشار از عالقه
در این حوزه و نوشتن آثار متعدد و ترجمه مقاالت مفید دیدم پس
او را تشویق به ادامه کار و چاپ برخی از آثاری که نوشته بودند
کردم که کتاب حاضر یکی از این آثار است و نشان از دغدغه ایشان
در این حوزه دارد .از خداوند متعال خواهانم که امثال چنین جوانانی
را در جامعه عصر حاضر بیشتر گرداند و در آینده نزدیک شاهد چاپ
ترجمهها و تألیفات و تحقیقاتی باشیم که این محقق جوان نوشتهاند.
«اللهم ارنا احلق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه.
آمنی يا رب العاَلنی».

جهانگير ولدبيگی
سنندج5931/36/33
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مقدمه مترجم:
إن احلمد هلل  ،نحمده ونستتتتعینه ونستتتتوفره ،ونعوذ باهلل من

ور

أنفسنا ،ومن سیئات أعاملنا ،من ُّيدي اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشتتتهد أن َل إله اَل اهلل وحده َل

يك له ،وأن ُممدا عبده

ورسوله.
مقصوووود از عقیده در این جا ،اصوووول دین و مسوووائل اعتقاد و
قضایای توحید می باشد.
 -1عقیده اساس دین اسالم
معلوم و مشوهود است که عقیده در دین  ،مانند زیر بنا و اساس
برای یک بنا و سواختمان است؛ پس هر کس بنای عقیده خود را بر
بنیادی محکم و راسخ ساخته باشد استقامت ،مقاومت و پایداری آن
بیش تر بوده و کسوی که ساختمان این عقیده را بر بنیادی سست یا
باطل بنا کرده باشووود هر لحظه امکان فروپاشوووی و از بین رفتن آن
وجود دارد .چنان که پروردگار متعال در مورد اعمال کفار میفرماید:
َ َ ۡ َ ٓ َ ٰ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ ٓ َّ ُ
نث ً
وراَ ٢٣ترجمه:
وق َدِمناَإَِلَماَع ِملواَمِنَعملََفجعلنهَهباءَ َم
ما به سرررات تمام اعمالی که آنان انمام داده اند می رویم و همه

را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا می سازیم( .فرقان)32/

یعنی :اعمالی را که گمان میکردند نیک و پسووندیده اسووت ،در
حالی که به پروردگار جهانیان مشرک بوده و تکذیب کننده رسوالن
بودند .پس خداوند متعال اعمال آن ها را نابود می کند ،چنان که در
صحیحین آمده است:
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ات ُي ْ ِ
ِّش ُك بِاهللَِّ اش ْی ًئا اد اخ ال الن اَّار» ترجمه :هر کس در حالی
« ام ْن ام ا

بميرد که به خدا شرك ورزیده باشد ،وارد دوزخ می شود.

همچنین مسولم در صحیحش از ابوهریره  روایت می کند که
أغنى الِّشتتتك ِ
پیوامبر  فرمودنود :اهلل متعال می فرماید « :أناا ْ
ااء اع ِن
ُّ ا
مل اعمال أ ْ اك ِ
فیه ام ِعى اغ ْ ِريى  ،تار ْك ُت ُه و ِ ْ اك ُه » :ترجمه:
ِّ
الِّشكْ ،
من اع ا ا
من بی نيازترین شرریاان از شررك و شرراکت هستم و هر کس
عملی انمرام دهرد و غير من را در آن شررریر

نماید ،او را با

شرکش ترك میکنم و فرو میگذارم و به او توجه نمیکنم.
همچنین معلوم و آشکار است که اهلل متعال اعمال نصرانی ها را
نابود می کند؛ چرا که گفتند :عیسووی را کشووته ایم و پروردگار عالم
َّ َ ۡ َ َ َ َّ
َٱَّل َ
ِينَ
َكفر
حکم کفر و ضوووالل آنهوا را چنین بیان می کند :لقد َ
َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ ُ َ َ َ
َٱهََال ََُِ ٰث َ َ ترجمه :بی گمان کسررانی کافرند که
ق اُواَإَِّ
میگویند :خداوند یای از سه خدا است !(مائده)7۹/
و همچنین یهود را نیز بوه سوووبوب عقیوده نوادرسوووتی کوه به
َ َ
تَ
پروردگارشووان داشووتند تکفیر و لعنت کرده و می فرمایدَ  :وقال ِ
ۡ ُ ُ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ُ َّ ۡ َ
ۡ َُ ُ ْ َ َ ُ ْ
وا ترجمه:
تَۡيۡ دِي ِهَ َول ِعنواَاِم اَق اُ َ
ٱۡلَهودَي د َٱهَِمۡلول غَلل
یهودیان میگویند :دسرت خدا با غل و زنمير بسررته شده است.
دستهایشان بسته باد و به سبب آن چه گفته اند نفرینشان باد  -و
از رحمت خدا به دور باشند( .-مائده)6۱/
خداوند اعمال مشوورکین عرب مانند :نماز ،روزه ،حج و تقدیس
بیوت اهلل الحرام را نیز مردود کرده ،چون اعتقاد آن ها چنین بود که
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بعود از مرردن بعثی نخواهود بود و همچنین عبادات خود را که باید
مختص «اهلل» باشد معطوف مالئکه ،بتها و بعضی از صالحان کرده
و آنها را با پروردگار جهانیان در این عبادات شریک میکردند .در

صحیح مسلم آمده است که عایشه  از پیامبر  می پرسدُ « :ق ْل ُت
اان ِي ْ ِ ِ ِ ِ
ايا ار ُست ا
ان ك ا
ول اهللَِّ ا ْب ُن ُجدْ اع ا
نی
الر ِح ام او ُي ْط ِع ُم ا َْلِ ْس ِك ا
اجاهل َّیة ايصت ُل َّ
ا
اف اهت ْل اذ ا
اك انتافِ ُع ُهق اق اال اَل اينْ اف ُع ُه إِ َّن ُه اَل ْ اي ُق ْل اي ْو ًما :ار ِّب ْ
اغ ِف ْر ِيل اخطِی ائتِي اي ْو ام

التدِّ ِ
ين» ترجموه :گفتم :ای رسررول خردا ابن جردعان در زمان
جاهليت ،اعمال صرالحی مانند :صله رحم و اطعام مساين انمام
می داد؛ آیا اعمال خير دنيوی وی برایش در آخرت سودی در بر

دارد؟ پيامبر  فرمود :نه چيزی از آنها به حالش سودی ندارد؛
زیرا او در طول زندگی خود حتی ی

بار هم نگفت :پروردگارا

خطاهای مرا در روز قيامت بيامرز.

در این حودیوث ،پیامبر  بیان می دارد که :انکار کردن قیامت

توسو ابن جدعان ،سبب شده است تا اعمال صالح او نابود شود و
هیچ نفعی برایش نداشته باشد.
به طور خالصووه میتوان گفت :هر عمل صووالحی ،اگر همراه با
شورک باشد ،نزد پروردگار متعال پذیرفته نیست و هر کس خواهان
قبولی طاعات و عبادات خویش است باید اهتمام اولش را به عقیده
داده و آن را از هرگونه شرک و بدعتی بزداید و بر آن محافظت کند
تا با این عقیده سلیم پروردگارش را مالقات کند.
 -2ضالل و فساد در عقیده
این امر ،در هر امت و هر زمان وجود دارد.
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نکته در خور توجه این اسوت که گمراهی در عقیده ،امری است
قریوب و موجود .مثالً :یهود در زمان موسوووی و هارون ،امتی عظیم
َ ۡ ُ ْ
بود؛ چنوان که خداوند متعال می فرمایدَ َ :ي ٰ َب ِ ٓ
ِن َإ ِ ۡس َءيءِيل َٱُُ ُرواَ
ۡ َ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ
َوۡ ِي َفل ل ُۡم َۡ َل َٱلمٰل ِم َ ََ ٤٧
ن ِعم ِِت َٱل ِِت َۡنعم ت َعلكمَ
ترجمه :ای بنی اسررراليل به یاد آورید نعمت مرا که بر شررما
ارزانی داشررتم و این کره من شررما را بر جهانيان برتری دادم.
(بقره)۱7/
همراه با این که آنها ،شوواهد آیات و نشووانههایی بودند که امتی

دیگر آن ها را نداشوتند .مانند :عصوای موسوی  شکافتن دریا و
آیات عظیم و روشوون دیگر؛ اما آن ها پس از عبور از دریا و نجات
از دسووت دشوومن ،مشووتاق و خواهان عبادت کردن بت ها بودند.
َ
ۡ َ َ ۡ
پروردگارمتعال می فرماید ََ و َ
َٱََ ۡر َرَفَتوَ ۡوا ْ َ َ ٰ
ج ٰ َو ۡزَنَاَاِبَ ِ ٓ
َلَ
ِنَإِس ءيءِيل
ۡ َّ ٓ َ َ َ
َۡ َۡ ُُ َ
لَأَ ۡص َن امََُ َّ ُه ََۡقَاُُوا ْ ََي ٰ ُم َ
وََّ َ َ ي
َٱج َعلََّلَاَإِلٰهَاَُ َماَُ ُه ََۡ
وَس
قومََيعكف
غ
َ
ُ
َ
ۡ َ
َ َ َّ ُ
َءاُ َِه َ غَقالَإِنم ََۡق ۡومََت َهلوََّ ١٣٨ترجمه :بنیاسراليل را (از دست
فرعون و فرعونيان نمات دادیم و سررالما از دریا گذراندیم( .در
مسرير خودا به گروهی رسريدند که بتهالی داشرتند و مشوول
پرستش آنها بودند( .در این هنگام بنیاسراليل به موسیا گفتند:
ای موسری برای ما معبودی بسرراز (تا به پرستش آن باردازیما
همان گونه که آنان دارای معبودهالی هسرتند (و به پرستش آنها
مشروول میباشرند ا موسری گفت :شما گروه نادانی هستيد (و
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نمیدانيد عبادت راسرتين چيست و خدالی که باید پرستيده شود
کيست.ا(اعراف)۵۹8/

همچنین پس از این که موسوی  آن ها را به مدت چهل روز

ترک کرد؛ با وجود این که هارونِ نبی در میان آنان بود؛ شوووروع به

سوواختن گوسوواله و پرسووتش آن کردند .خداوند متعال میفرمایدَ:
َ َّ
َّ ُ ُ َ َ
َحل ِكه ََۡع ۡ
َۡ
ِجلَ َ
ۡ ُ
ٱَّتَ َذَقَ ۡو ُم ُ
َم َ ٰ
اََّلۥَخ َوارغَُۡ ََۡ
َج ََ دَ
و
وَسَ ِم ۢنَبع ِده ِۦَمِن ِ ِ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َ
َّ
َُ ُ َ ُ َ
ُ َ
مل ُِم ُه ََۡ َوَل ََي ۡهدِيه َۡ َ
َوننواََٰٰل ِ ِم َ ََ١٤٨
َس بِكلَٱَّتذوه
يَ َر ۡواَۡن ُهۥََلَي
ِ
ترجموه :بعد از (رفتنا موسرری (به کوه طور برای مناجات رب
غفورا قوم او از زیورهایشرران گوسالهای ساختند و آن را معبود
خود گرفتند که پيار (بیجانیا بود و (تنها با مهارتی که سامری
در آن به کار گرفته بودا صرردای گاو داشت .مگر نمیدیدند که
چنين پيار گوسرراله گونهای با آنان سررخن نمیگوید و به راهی
ایشران را راهنمالی نمی کند  .گوساله را به خدالی گرفتند و (به
خودا ستم کردند(.اعراف)۵۱8/

و ضوواللت و گمراهی آن ها بعد از موسووی و هارون ،قطعاً

بیش تر بود.

نصاری نیز ،چون عیسی  را اهلل و پسر او پنداشتند؛ پروردگار

جهانیان او را رفعت بخشوید و به آسومان نزد خود برد .سپس آنها
در جلسوات و نشوسوتهایی بزرگ ،این شرکیات را منتشر کرده تا
این که چنین عقیده شووورک و کفرآمیزی را در میان آن ها شووواهد
باشیم.
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اما این را میدانیم که اصحاب محمد  ، بهترین یاران انبیاء ،و

دورترین آنها از شوورک و ضوواللت در عقیده بودهاند .مگر این که
ات اأنْو ٍ
ٍ
اط» یعنی:
اج اع ْل الناا اذ ا
ات اأن اْواط ك ااام اُل ُ ْم اذ ُ ا
بعضی از آنها گفتندْ « :
برای موا هم درخوت ذات األنواطی(مقودس) همچون درخوت ذات

األنواط آنان تعیین بفرما .سووپس پیامبر  در رد این سووخن فرمود:
ان اهللَِّ ه اذا كاام اق اال اقوم موس تى اجع ْل الناا إِ اُلا كاام اُلم ِ
« ُس ت ْب اح ا
آُل ا ٌة» ترجمه:
ْ ا
ً ا ُْ
ْ ُ ُ ا
ا ا
سبحان اهلل به خدا قسم همان سخنی را گفتيد که بنی اسراليل به
موسرری گفتند .آن ها به موسرری گفتند :برای ما نيز معبودی مقرر
کن همران طور کره آن هرا (مشرررکينا معبود دارند( .که این
درخواسررت آن:ها از روی جهل بوده و پس از شررناخت عقيده
صحيح توبه کردندا.

همچنین در میان آن ها (اصوحاب پیامبر  شووخصوی گفت« :ما

شواء اهلل وشاء محمد» فرمود« :قولوا ما شاء اهلل وحده» تنها بگویيد:
آنچه اهلل متعال بخواهد".

اما بدون شوک این نوع کلمات و درخواسووتها به سبب قرابت
زمانی و مکانی آنها با دو امت پیشوووین  -یهود و نصووواری -بوده
اسووت .اما فسوواد حقیقی در عقیده ،زمانی پیدا شوود که گروه و افراد
ابتدای این امت از دنیا رفتند تا این که تحولی روی داد و منکر شدن
قَدَر پدیدار شووود و در نبود بسووویاری از صوووحابه بود که به علی
گفتند :تو خدایی و صفات خدایی به او دادند.
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بلکه بیش تر از آن ،عبداهلل بن سبأ به کسی که خبر شهادت علی

 را به او داد ،گفت« :واهلل لو جئتم لنا برأستتته ألر مرة ما صتتتدقنا
موتته وَل يموت حتى يم ارر

عتدَل كام ملئتت جورا» یعنی :بووه

خدا قسم ،اگر هزار بار سر برریده او را نزد ما بیاورید مرردنش را باور
نمی کنیم ،بلکه او نمیمیرد تا زمانی که زمین را بعد از این که پرر از
ظلم و فساد گشت ،سراسر عدل نکند.
شهرستانی می گوید« :سبئیه اصحاب عبداهلل بن سبأ بودند؛ همان

کسوی که به علی  گفت :تو معبود هستی و به سبب این کفرش،
علی  او را به مدائن تبعید کرد و گمان کردند که او یهودی بوده
و سپس مسلمان شده است  -در حالی که چنین نبود .-
همچنین او در میان یهودیها در دوران یهودیگوریاش قائل به
وصوی بودن یوشع بن نون پس از موسی بود؛ به خاطر وجود چنین

اشووخاص وی بود که اصووناف غلو کننده در حق علی  پیدا شوودند.

بعضوی از این گروهها گمان میکردند علی  نمرده است و تصور
کردنِ مرگ برای او را کفر میدانسوووتنوود و میگفتنوود«:او در ابرهووا
حرکت میکند؛ رعد ،صوودای او و برق ،تازیانه اوسووت و او نزول
خواهد کرد تا زمین را پس از فاسوود شوودنش ،پر از عدل و داد کند!

این اعتقادات باطل را ابن سووبأ یهودی ،بعد از شووهادت علی  در

میان مردم رواج داد».۵

 .1الملل والنحل (ج  ۱ص )۵۵
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همچنین ضوواللت دیگری در عقیده ظهور کرد و آن تکفیر کردن
مسولمانان به مجرد معصویت ،و انکار بعضوی از سورههای قرآن از

طرف خوارج و طعنهزدن به صوووحابه  بود .سوووپس بدعتها و
انحرافات دیگری در عقیده پیدا شوود؛ چنان که بعضی از صفات اهلل
متعوال را منکر میشووودند و همچنین در آیات و احادیث ،تحریف
ایجاد میکردند .پس از سه قرن اول هجری بود که افکار و عقایدی
شرکآلود وارد عقیده مسلمانان شد .این در حالی بود که همه آنها،

زیر سایه اسالم و اظهار قول َل اله ااَل اهلل قرار داشتند.

هنگوامی که به کتاب «اَللتل والنحل» و کتُب تاریخ نگاه میکنیم،

ضالل عقایدی زیادی مانند :قول به حلول اهلل متعال در مخلوقات و
فنای آنها در ذات و صوووفات خداوند و همچنین وحدت وجود را
خواهیم یوافت .وحدت وجودی که حقیقت و ماهیّتش انکار خالقی
اسووت که جدا از مخلوق اسووت و «مسووتوی علی عرش» میباشوود.
همچنین انکار صفات اهلل ،تشبیه او به مخلوقات ،غلو کردن در حق
رسوول  و صوالحین و عبادت کردن آن ها ،تکفیر صحابه و طعن
در قرآن و غیره را میتوان دید.
این انحرافات ،میتواند اسووباب و علل زیادی داشووته باشوود که
مهمترین آنها این اسووت که این جامعه اسووالمی ،دارای شووعوب و
ملل مختلف و همچنین جاهلیت های عدیدهای میباشد که هر کدام
از آنها به جاهلیتهای پیش از خود افتخار و عزت میبخشند و در
جامعه اسالمی و تحت پوشش آن ،در نشر کفر و ضالل خود کوشا
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هسووتند و این مصووداق حدیث پیامبر  اسووت که فرمود« :ا ْف اَت اق ِ
ت
ا
ا ْلیهود اعىل إِحدا ى وسب ِع ا ِ
َّصارى اع اىل ث ْنت ْ ِ
نی
وس ْب ِع ا
ا ا ْ
ْ
اُ ُ
انی ا
َت اقت الن ا
نی ف ْر اق ًة ،اوا ْف ا ا
هتذ ِه ارُمتة اع اىل اث ٍ
فِر اقت ٍة وستتت ات ْف ا َِت ُق ِ
نی فِ ْر اقة ُك ُّلها ِي الن ِاار إَلَّ
الْ او ْستتتبِ ْع ا
َّ
ْ ا ا

ِ
واحدة» ترجمه:یهودیان به هفتاد و ی

فرقه متفرق شدند؛ نصارى

نيز به هفتاد و دو گروه تقسيم گشتند؛ این امت نيز به هفتاد و سه
فرقه تقسيم خواهند گشت ؛همگی در آتش جهنم هستند جز ی
فرقه.
این را نیز باید دانست که تفاوت اساسی میان امت اسالم با سایر
امتها در این است که :در امت اسالمی طائفه و سواد عظیمی که بر
دین و منهج صوحیح  -که همان قرآن وسونت صوحیح می باشود -
هستند ،تا قیامت این گروه باید وجود داشته و حفظ شود .چنان که
ِ
پیوامبر  میفرمواید « :اَل ت ااز ُال اط ِائ اف ٌة ِم ْن ُأ َّمتِي اع اىل ْ
ين  ،اَل
احلا ِّق اظاه ِر ا
ي ُُض ُهم من اَي ُْذ ُُلم حتَّى ي ْأ ِِت اأمر اهللَِّ و ُهم اظ ِ
ون اع اىل الن ِ
اه ُر ا
َّاس » ترجمه:
ا ُّ ْ ا ْ
ا ْ
ُْ ا ا ا ُْ
همواره گروهی از امرت من فرمران اهلل تعالی را عامل هسررتند،
مخالفت مخالفان و یاری ناردن ایشان ضرری به آنان نمیرساند،
این شرريوه تا صرردور فرمان الهی همچنان ادامه دارد و این گروه
همواره پيروز ميدان میباشند.
چه بسوا این عقاید فاسد و باطل را ابتدا شخصی مغمور بر زبان
آورده باشود ،اما چون عالممی نبوده تا ردی بر آن بنویسود و از فساد
آن جلوگیری کند از شخصی به شخص دیگر و از گروهی به گروه
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دیگر انتقال یافته تا این که به عنوان یک عقیده شووناخته شده است.
این جواسوووت که اهمیت دوام امر به معروف و نهی از منکر نمایان
میشوووود چرا که اگر آن نباشووود نور این دین کم سوووو شوووده و
تاریکیهای شوورک و بدعت همه جا نمایان میشووود .همین اهمیت
بارز بود که خداوند متعال علمای بنیاسرائیل را به سبب ترک امر به
معروف و نهی از منکر لعنت کرد و عذابی سخت را برای آنان وعده
ۡ َ َ ۡ ُ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ
وََّقَ ۡو ًم َّ ُ
اَٱهَ
داد .آن جوا که می فرمایدِ :إَوَُقالتَأ َم َمِنهََُ ََِوعَِظ
َ ُ ْ َ ۡ َ ً َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َّ
َ َ َ
ُم ۡهل ُِك ُه ََۡأَ ۡو ُ
َول َعل ُه ََۡ
َم َع ذ ُِب ُه ََۡعذااَاَش دِيدَاَۖقاُواَمعذِرةَإَِلَربِمَ
َ َّ ُ َ
َ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ٓ َ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َعن ِ
َٱَُ ٓوءَِ
ي َۡقوَََّ ١٦٤فلماَنَ واَماَُُِرواَاِهِۦَأيكناَٱَّلِينَينهوَّ ِ
َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ُ ْ ۡ
ُ َ
َ
وَّ َ ترجمه:و
َبكب َۢا ِ َماَنانوا ََيف َُ ق َ
اب َ
ذ
وأخ َذناَٱَّلِينَظلمواَاِع ِۢ
(بره یراد یهودیران بياورا هنگامی را که گروهی از (صررلحای
اسررال ا ایشرران (کره همچون دیگران نرافرمانی و بزهااری
نمیکردندا به کسانی میگفتند(:که سرکشان و گناهااران را پند
میدادنرد و موعظره میکردنردا چرا مردمانی را پند میدهيد که
خداوند آنان را (به سب ب کفر و معاصی در دنياا نابود میکند یا
(در آخرتا عذاب شدیدی خواهد داد ؟ (مگر نمی دانيد که پند
و انردرز در اینان تثييری نداردا میگفتند( :ما به وظيفه خود که
امر به معرو

و نهی از منار اسرت عمل میکنيما تا در پيشگاه

پروردگارتان معذور بوده (و رفع مسررلوليّت از خویشررتن کرده
باشيما و شاید هم (این بيچارگان از گناه باز ایستند و نور ایمان
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زوایای درونشران را روشررن سازد و راها تقوا و پرهيزگاری در
پيش گيرنرد .امّا هنگامی که پندها و اندرزهایی را نشررنيدند که
بدانها تذکّر داده شرردند ،کسررانی را که (دیگران را نصرريحت
مینمودنرد و آنران راا از بدی نهی میکردند (از عذاب به دور
داشررتيم و از بالا رهرانيدیم و کسررانی را که (مخالفت فرمان
میکردند و بيشتر و بيشتر گناه میورزیدند و بدین وسرريله بر
خود و جامعها سرتم مینمودند ،به خاطر اسرتمرار بر معاصی و
نافرمانی ،به عذاب سختی گرفتار ساختيم.
ُ
ُ ْ
َََۡ َ َ َ ۡ
َ
ُ
َٱل ُق ُ
وََّمِنَق ۡبل ِم ََۡأ ْوُواَاَقِ َّك ََ
ر
و می فرموایوود :فلوَلَناََّمِن
ِ
َ
َۡ
َّ َ
َۡ
َ
ۡ
َي ۡن َه ۡوََّ َع ِنَٱلف ََاد َِِِفَٱۡل ِ
ۡرضَإَِلَقل ِكلََم َِّم ۡنَأيَ ۡك َناَمِن ُه ََۡ ترجمه:چرا
نمیبایست که در ميان ملّتهای (گذشتها پيش از شما فرزانگانی
باشررند که از فسرراد در زمين نهی کنند (تا دیگران را از گرفتار
آمدن به عذاب و نابود شردن رهالی بخشند؟ا مگر مردمان کمی
کره (بره وظيفه امر به معرو

و نهی از منار عمل کردند وا ما

نماتشان دادیم( .هود)۵۵6/
 -3اسباب گمراهی در عقیده و طُرُق گمراهان
شووکی نیسووت که اسووالیب و راههای ضوواللت در عقیده ،بسوویار
زیوادنود .به عنوان مثال :زنادقه و منافقین و کسوووانی که میخواهند
حقیقت و ماهیّت دین اسالم را بر مردم بپوشانند ،سعی در تأویالت
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نادرسوت از آیات قرآن و پوشواندن لباس کفر و شرک بر تن اسالم
دارند و برای اثبات عقیده باطل خود به آیات و احادیث اسووتشووهاد
میکنند .متأسوووفانه مردمی از آنها تبعیت کرده که نمیتوانند حق و
باطل و شوورک و توحید را از هم جدا کنند .همچنین افرادی که اهل
هوی ،هوس و معصویت هسووتند به سبب غرق شدن در معصیت و
هوس ،چشم بصیرت آنها بر روی حق و حقیقت نابینا شده و باطل
را نصرت میدهند!
 -4نسبت دادن احادیث به پیامبر 
این مورد از بزرگترین ابواب ضوووالل و گمراهی و از بوودترین
اسلوبهای کید و مکر بر ضد اسالم و اهلش می باشد .نسبت دادن
احوادیثی بوه پیوامبر  که آن را نفرموده اسوووت و این فتنه زمانی
ویرانگر خواهود بود که این احادیث در باب عقیده و اصوووول دین
باشند؛ چرا که ایمان آوردن به قول پیامبر  و تشریع و آن چه را
در باب عقیده میفرمایند ،واجب اسوت .به همین دلیل پیامبر  می
فرموایود« :إِ َّن اكت ِذ ًبتا اع ا ََّّ ال ْی ا اكك ِاذ ٍ
ب اع اىل اأ اح ٍد ،ام ْن ك ااذ اب اع ا ََّّ ُم ات اع ِّمدً ا
اف ْل ای ات اب َّو ْأ ام ْق اعدا ُه ِم ان الن َِّار» ترجمه:نسرربت دادن سررخن دروت به من،
مانند نسبت دادن دروت به هيچ کسی دیگر نيست .هرکس ،سخن
دروغی را بره من نسرربرت دهرد ،جرایش را در دوزخ آمراده
نماید(.روایت بخاری و مسلم و دیگرانا
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این حدیث شوریف را به صوورت متاوتر ،بیش از شصت نفر از
صوحابه روایت کردهاند .پس کالم پیامبر  ،عقیده و شریعت است
و تصووودیق نمودن آنهوا واجوب و عمول بوه آن هوا فرز و الزم
ُ
ََٓ َ َٰ ُ
م َُ َّ
َٱُر ُس ولَ
میباشووود؛ چنان که اللّه متعال می فرماید :وماَءاوى
َ ُ ُ ُ ََ ََ ٰ ُ ۡ َُۡ َ َُ ْ
وا ترجمه:آن چه پيامبر برای شررما
فخذوهَوماَنهىمََعنهَفٱنۡه غَ
آورد ،پس آن را باذیرید و شررما را از هر چه نهی کرد اجتناب
ورزید( .حشر)7/

َ َ ِ َ َّ ُ َ ۡ َ ٓ َ ُ ُ َّ ُ ُ
ولَا ۡ َ
و می فرمواید َ :ي
ٱق ِ َمِنَ
يتيهاَٱَّلاسَقدَجاءكََٱُرس
ِ
ُ َ
ُ ْ َ
َِماَِف َّ َ َ
َ ۡ ُ ْ َ َّ َّ َ
َخ ۡ َ َّ ُ ۡ
تَ
َف امِنوا
َّربِم َۡ َ
َٱَُ و ٰ َ ٰ ِ
راَلم غََِإَوََّومف ُرواَفإََِّ ِه ِ
َ ۡ َ ِ َ َ َ َّ ُ َ
ِكم َ
َعل ً
اَحكِكمَاَ ١٧٠ای مردم پيومبر (محمّد ناما
ۡرضَونََّٱه
وٱۡل ِۚ
از جانب خدا به سرویتان آمده است و دین حق را برایتان آورده
اسرت  ،پس ایمان بياورید (و فرصررت را غنيمت شمرید که این
کارا به سود شما است و اگر کافر شوید (و جز راه کفر نروید،
بدانيد که زیانی به خدا نمیرسانيدا .چرا که آن چه در آسمانها
و زمين است متعلّق به خدا است .و خدا آگاه (از آفریدگان خود
وا حايم (در کار خویشا اسررت .آیات در این زمينه بسرريارند.
(نساء)۵70/
نکته مهم این اسوووت که نسوووبت دادن احادیث به پیامبر  ،در
حوالی که چنین نفرموده ،داخل کردن آنها در دین اسوووت که جزو
دین نمی باشوند .این در حالی است که افراد خبیث و دشمنان دین،
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بعد از نا امید شوودن از تحریف قرآن ،دسووت به چنین کاری زدند و
احادیث زیادی را به پیامبر گرامی نسووبت دادند .پروردگار متعال،
َّ َ ۡ
حفاظت کتابش را از تحریف ،تضوومین کرده و میفرمایدَ :إِناََن ُنَ
َ ۡ
ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
حٰفِظوََّ( ٩حجر. )۳/
ن َّزَّلَاَٱَّلُِرَِإَوناََّلۥَل
اما در مورد سنت باید گفت :جمع و تدوین احادیث به صورت
کتواب ،بوه تأخیر افتاد تا این که کذابان و جاعالنی پیدا شووودند و
احادیثی را طبق هوی و هوس خود ،به پیامبر  نسبت دادند.
 -5اسباب کذب و جعل احادیث پیامبر 
الف) اولین فرقهای که دسوت به چنین افعال شنیعی زدند زنادقه
و ملحدین بودند .آنها در لباس اسوووالم  ،احادیثی را جعل کرده و
میوان مسووولموانوان رواج میدادنود .حماد بن زید بن درهم األزدی
میگوید« :زنادقه  ،چهارده هزار حدیث را جعل کرده و آنها را به
پیامبر  نسبت دادند ».ابن عدی می گوید« :هنگامی که عبد الکریم
بن أبی العوجاء را گرفتند او را نزد محمد بن سووولیمان بن علی امیر
بصووره آوردند تا گردنش را بزنند؛ در این حال گفت :به خدا قسووم،
چهار هزار حدیث را جعل کردهام که در میان شوووماسوووت و رواج
دارد.

۵

چنین افراد خبیثی برای این کار ،روشهای مشووخص وی داشووتند؛

ابن جوزی  می گوید« :این افراد ،زمانی که استاد یا شیخ از آنها
 .1میزان اإلعتدال ()6۱۱ /۱
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غافل میشود ،کلمات یا احادیثی را در کتاب او مینوشوتند و شویخ
گمان میکرد جزو احادیث میباشد و آن را روایت میکرد.
ب) دومین صنف از این افراد ،متعصبانی بودند از عقاید مختلف.
مانند ، :خوارج ،و منکرین صفات .در میان این گروهها افرادی بودند
که برای ترویج و نصوورت مذهب خویش ،کذب و دروغ بسووتن به

پیامبر گرامی اسالم را جایز میدانستند !

همچنین این دروغهوا در طوایفوههوای مقلدین مذاهب نیز ظاهر
میشد و برای ترویج و برتر دانستن مذهب فقهی خود و طعن وارد
کردن به دیگر ائمه ،این احادیث قابل مشاهده بود .این گونه احادیث
را افرادی متعصووب به قوم و یا شووهر و یا حتی یک شووخص معین
جعل کرده و میان مردم رواج میدادند.
ج) صونف سوم ،اهل زهد و پارسایانی جاهل بودند که احادیثی
را برای ترغیب در فضائل اعمال یا ترهیب از عذاب جعل میکردند
و اعتقاد داشووتند که مردم با شوونیدن این احادیث به عبادات بیشووتر
ترغیب میشوند.
شوووکی نیسوووت کوه این از بزرگترین دروغهوا و خبیووثترین
آنهاسوت؛ چرا که کار این دسته از جاعالن ،بسیار مخفی و پوشیده
بود و مردم جاهل ،ظنی سووء نسوبت به آنها نداشتند و هر آن چه

میگفتند ،قبول میکردند !

ابن صالح میفرماید « :بیشترین ضرر از جاعالن حدیث را افراد
زاهدی داشوتند که مردم آنها را ثقه و مورد اعتماد میدانستند و به
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سوووبوب این اعتمواد ،احوادیث موضووووع و دروغین آنها را قبول
میکردند».۵
باید گفت :احادیث موضووع این گروه بسویار زیاد میباشد .ابن

حجر  میفرماید« :بعضوی از فقهاء ،نسبت دادن آن چه که قیاس
بر آن داللت میکرد را بر پیامبر  جایز میدانستند ،این افراد نیز از
این دسته میباشند».

۱

د) صووونف چهارم  ،افرادی بودند که عامدا و از روی دشووومنی،
دروغ را به پیامبر  نسوووبت نمیدادند؛ بلکه به صوووورت غل و
اشوووتباهی چنین احادیثی را روایت میکردند .مثالً :کالم بعضو وی از
صووحابه را اشووتباهی به پیامبر  نسووبت داده و آن کالم ،میان مردم
رواج پیدا میکرد و یا گروه دیگری که ثقه و مورد اعتماد بودند؛ اما
افرادی در کتوابهوای آن ها تحریف و تغییر ایجاد میکردند .مانند:
حماد بن سلمه که شخصی ثقه و عابد بود اما ربیب او  -پسر زن از
شوووهر پیشووین -عبد الکریم بن أبی العوجاء کذاب در کتابهایش
تحریف ایجواد کرد و احوادیوث دروغ را در کتوابهایش قرار داد.
همچنین سووفیان بن وکیع بن الجراح که ابن حجر در «التقریب» در
مورد او می گوید«:شخصی بسیار راستگو بود اما «وراقه» احادیثی را
به او نسبت داد که از او نبودند ».

 .1المقدمة/ص ۵۳
 .2النكت عىل كتاب ابن الصالح ()۵۱7/۵
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از این گونه افراد میتوان اشخاصی را ذکر کرد که مثالً حافظهاش
ضوعیف شوده و یا این که در آخر عمرش دچار اختالط شده باشد.
این را نیز باید یادآور شوود که این گروه ،جزء گروههایی هسووتند که
بیشووترین ضووررها را برای دین داشووته ،چراکه هر کسووی نمیتواند
احادیث آن ها را شناسایی کند.

ابن حجر  می فرماید« :این صنف از جاعالن  ،بسیار خفی و

پنهان هسووتند؛ چرا که همراه با صووداقتی که دارند متعمداً در ترویج
این احوادیوث تالش نمیکننود ،به همین دلیل اسوووتخراج این گونه
احادیث ،تنها از ائمه نقاد و زبر دسووت بر میآید و اکثر مردم از آن
عاجزند؛ پس ضرر این گروه بسیار زیاد میباشد.
زموانی کوه چنین گروههوایی برای جعل و سووواختن احادیث به
وجود آمدند ،احادیث موضوع  -جعلی و دروغ  -در همه مناطق و
نواحی و همچنین در هر فنی از علم ،منتشووور شووود .برای مثال در
سوخنان واعظان و سوخنوران ،این احادیث نمایان شد و به تبع آن،
مردم عوام آنهوا را یاد گرفتند .همچنین این گونه احادیث در کتب
فقه ،عقاید ،تفسیر ،تاریخ و مغازی منتشر شده و چه بسا بسیاری از
علما که در این فنون تألیفات داشوتند ،نتوانستند احادیث موضوع و
ضعیف را از احادیث صحیح جدا کنند؛ بلکه در میان تألیفات بعضی
از محققین نیز احادیث مکذوب به سووبب سووهل انگاری آنها دیده
میشوود؛ چنان که در تفسیر ابن جریر و ابن کثیر وجود دارند .پس
قطعاً این گونه احادیث در کتابهایی مانند تفسیر خازن و کشاف و
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 ...بیش تر اسووت .ورود این گونه احادیث تنها در کتب تفسوویر و
تاریخ ،منحصور نمیشود بلکه در کتابهای سنن و مسانید که جمع
کننده احادیث پیامبر  هسوتند نیز ،نمایان شدند .بدین گونه ،هیچ
بوابی از ابواب علم شووورعی و جود ندارد که احادیث ضوووعیف و
موضوووع در آنها سوورایت نکرده باشوود مگر کتابهایی که با دقت
بسویار زیاد و جهد وصوف نشدنی نگاشته شده و همه مردم و علما
بر صحت چنین احادیثی اتفاق داشته باشند .مانند :صحیح بخاری و
مسلم.
 -6حفاظت کردن خداوند متعال از احادیث رسولش.
با وجود چنین احادیث ضوووعیف و موضووووعی که در میان امت
اسوووالم رواج یافته ،پروردگار متعال چنان که قرآنش را از هر گونه
تحریفی حفظ میکند؛ سوونت پیامبرش را نیز حفظ می کند؛ چرا که
سنت ،مبیّن و شارح قرآن است.
َ
ۡ
ۡ
َ
َۡ َٰ َ ِ ُ َ َ ٓ َ
نزَّلَا َإ ِ ۡۡلك َٱَّلُِ َر َِلِ ُبَ ِ َ َ
ت َوٱُزب ِرَِۗوأ
اهلل متعال میفرماید :اِٱَكِن ِ
َ ُ َ َ
ُ َِّلن ِ
َم َاَن ِزلَإ ِ ۡۡل ِه َََۡ ترجمه :و به سرروی تو این قرآن را نازل
اس
کردیم ترا برای مردم بيران کنی آن چه به ایشرران نازل شررده.
(نحل)۱۱/

بوه همین دلیول ،زمانی که به عبداهلل بن مبارک ، احادیثی را

نشوان دادند و گفته شود که این احادیث موضووع میباشند ،فرمود:
«دانشووومنوودان و محققووان این فن برای بیووان کردن آنهووا زنوودگی
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میکنند ».۵یعنی :عالمانی هسووتند که جعلی بودن آنها را برای مردم
حلافِ ُظ ا
بیان میکنند .إِنَّا ن ْاح ُن ن َّاز ْلناا ِّ
ون.
الذك اْر اوإِنَّا ال ُه ا ا
امام ابن جوزی میفرماید« :زمانی که دشوومنان دین ،دریافتند
کوه نمیتوان در قرآن تحریف و خللی ایجواد کنند ،پس احادیثی را
سواخته و به پیامبر  نسبت دادند ،سپس اهلل متعال علمای راستین
را انتخواب و موأمور کرد توا از نقل آنها جلوگیری کنند و همچنین
احادیث صحیح را توضیح و نشر ،و احادیث موضوع و قبیح را بیان
و رسوووا کنند» .به این ترتیب ،خداوند در هیچ زمانی نور علمِ چنین
علمایی را در زمین خاموش نمیکند و به راسوووتی که در این زمان،
چنین علمایی بسووویار اندکاند .سوووفیان ثوری می فرماید« :مالئکه
نگاهبانان آسمان و اصحابِ حدیث ،نگاهبانان زمین اند».

حافظ ذهبی  در طبقات الحفاظ نقل میکند« :هارون الرشوید

زنودیقی را گرفتوه بود توا گردنش را بزند؛ در این حال گفت :کجا
بودی آن زموان کوه هزار حودیوث را به زبان پیامبرتان جعل کردم؟
هارون گفت :ای دشوومن خدا! پس بدان که اشووخاصووی مانند أبى
إسووحاق الفزاری و عبد اهلل بن المبارک وجود دارند تا حرف حرف
آن احادیث را بررس وی میکنند و اجازه نمیدهند این احادیث رواج
یابد»۱.

 .1الجرح والتعدیل ()۹/۵
 .2طبقات الحفاظ()۱0۵/۵
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آری ،در امت اسووالمی علمای علم حدیث نشوووأت پیدا کردند؛
همان کسووانی که کوهی از حفظیات و جامی بزرگ از علم هسووتند؛
این امت ،هرگز مانند آن ها به خود ندیده و نخواهد دید؛چرا که این
یکی از ویژگی های امت مرحوم اسالم است.
پس علمای محقق و محدثین در هر زمان و عصووری ،تالشهای
بسیار زیادی در تخلیص و تمییز احادیث صحیح از نا صحیح انجام
دادهاند .فرمحة اللّه علیهم اجمعین.

 -7روشهایی که علمای علم حدیث برای حفظ س ن ت
داشتهاند:
الف) قرار دادن قواعد و تنظیمِ با عظمت ترین علمی که بشوور به
چشوووم خود نودیوده بود در نقود اخبار و تحقیق آنها یعنی« :علم
مصطلح الحدیث».
ب) جمعآوری احادیث صوحیح پیامبر  در کتابهای مستقل.
مانند«:الموطأ امام مالک» و «صحیح بخاری» و «مسلم» رحمهم اهلل.
ج) تخریج و تحقیق احادیث وارده در مؤلفات علمای مشوووهور
که در نقل آن احادیث تساهل نموده و در کتابهایشان ذکر کردهاند.
مانند :تحقیق و تخریج احادیث تفسیر کشاف که ابن حجر و جمال

الدین زیلعی رحمهما اللّه انجام دادهاند یا مثالً :حافظ عراقی  که
احوادیث إحیاء علوم الدین امام غزالی را تخریج نموده و درجه هر
کدام از آنها را بیان داشته است و کتاب خود را «المغنی عن حمل
األسفار فی األسفار» نام نهاد.
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همچنین ابن حجر  کتواب« تلخیص الحبیر بتخریج أحادیث

الرافعی الکبیر» را نگاشت و امام زیلعی تخریج احادیث کتاب اُلداية
را انجام داده اسووت و نام آن را « نصووب الراية فی تخریج أحادیث

اُلداية» گذاشوته اسوت و در قرن معاصور ،محمد ناصر الدین آلبانی

کتاب «فقه السوونه سووید سووابق» و «فقه السوویرة غزالی» را تخریج و
تعلیقی بر آنها نگاشته است.
د) تصنیف نمودن معاجم مستقل برای اشخاص ضعیف ،متروک
و کذاب برای تحذیر و بیان مراتب آنها.
از مشهور ترین این کتاب ها میتوان به« :الضعفاء» امام بخاری،
«الضعفاء والمتروکین» امام نسائی« ،الضعفاء والمتروکین» ابن سکن،
«الکامل» ابن عدی«،میزان االعتدال فی نقد الرجال» امام ذهبی؛ اشاره
کرد .همچنین کتاب« العلل» که در آن به بیان احادیثی میپردازند که
ظاهر صحیح اما باطنی مریض و ضعیف دارند.
امامان :بخاری ،مسوولم ،ترمذی ،احمد بن حنبل ،علی بن مدینی،
ابوبکر بن أثرم ،دارقطنی و بسووویوواری دیگر از علمووا از این نوع
کتابهای «العلل» نوشتهاند.

ه)کتابهایی که فق به بیان احادیث موضوع و دروغ میپردازند:
این نوع کتابها بسوویار زیاد بوده که به تعدادی از آن ها اشوواره

میکنیم:

«األبواطیول» ابو عبد اهلل الحسوووین بن إبراهیم الهمدانی الجوزی
متوفی  ۱۱۹هجری.
«الموضوعات» ابن جوزی متوفی  ۱۳7هجری.
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«الآليل اَلصتتنوعة ي ارحاديا اَلوعتتوعة» از امام سویوطی متوفی

 ۳۵۵هجری.

«الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعوعة» از امام شوکانی متوفی

 ۵۱۱0هجری و کتوابی بواز بوه همین اسوووم از محمد بن یوسوووف
الدمشقی متوفی  ۳۱۱هجری.

« تنزيه الِّشتتتيعة اَلرفوعة عن ارخبار العتتتنیعة اَلوعتتتوعة» از ابن

عراق متوفی  ۳6۹هجری.

« اررسار اَلرفوعة ي ارخبار اَلوعوعة» از مال علی قاری متوفی

.۵0۵۱

«ارحاديا الضتعیفة واَلوعوعة وأثرها السی ي ارمة» از محمد

ناصر الدین آلبانی رحمهم اللّه تعالی.
 -8جاعالن و کذابان همگی یک هدف واحد داشت د.
قبالً ذکر کردیم کوه جاعالن و کذابان از فرقههای مختلف و هر
کدام نیز دارای اهداف خاصی بودند .به همین دلیل احادیث موضوع
و واهی در همه نواحی عقیده و تشوریع ،جای گرفتند؛ اما در اصل،
هدف آنها تخریب عقاید و زشوووت جلوه دادن دین مبین اسوووالم
میباشد .همچنین قرار دادن بدعت به جای سنت نبوی و بالعکس و
اسووائه ادب به پیامبر  اسووت .به این ترتیب دین را مجموعهای از

خرافات و خزعبالت و پوشوواندن حق و تفسوویر قرآن به آن چه که
میان مردم وجود دارد و از این گونه داسووتانهای واهی نشان دادند.
پس این جواعالن و کوذابوان هودف واحدی داشوووتند و در نهایت
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هدفشووان ،نمایش دادن اسووالمی اسووت که نمیتواند شوورک را از
توحید و سنت را از بدعت ،وحتی معقول را از نامعقول تمییز دهد.
در ادامه به بیان نمونههایی از تأثیر احادیث ضووعیف و موضوووع در
تخریب عقاید میپردازیم.

در اسماء ،صفات و توحید پروردگار متعال :در این زمینه ،جعلکنندگان احادیث زیادی را به پیامبر  نسووبت دادهاند .مانندِ «:ق ایل ايا
ول اهللَِّ ِمم ربنتا اق اق اال " ِمن م ٍ
اء ام ُر ٍ
ار ُستتت ا
ور اَل ِم ْن اأ ْر ٍ اوَل استتت اام اء اخ ال اق
َّ ا ُّ
ْ ا
اخ ْیال اف اأ ْج ار ااها اف اع ِر اق ْت اف اخ ال اق ان ْف است ُه ِم ْن اذل ِ اك ا ْل اع ار ِق» .ترجمه:گفته شد:
ای رسول خدا :پروردگارمان از چه چیزی خلق شده است؟ فرمود:

از آبی روان ،که نه در آسومان و نه در زمین مانند آن نیست .پس از
خلق کردن گروهی از موجودات ،از شوودت خسووتگی عرق کرد و
نفْس خود را از آن عرق خلق نمود! این حوودیوث را ابن جوزی در

«الموضووووعوات» ( )۵0۱/۵و ابن عراق الکنانی در «تنزيه الِّشتتتيعة
اَلرفوعة عن ارخبار العنیعة اَلوعوعة» ( )۵۹۱/۵ذکر کردهاند.

همچنین حودیوث نزول پرودگوار متعال در روز عرفه بر کوه و
عروج خداوند سووبحان از صووخره بیت المقدس به سوووی آسوومان،
چنان که ابن جوزی می فرماید «:از ذکر کردن آن ناخوشووایندم چرا
که نسبت به خداوند سبحان بسیار بی ادبی شده است! ».
همچنین احوادیوث بسووویواری که نمیتوان آنها را ذکر کرد که
همگی در «کتُب الموضوعات» بیان شدهاند؛ این گونه احادیث اکثراً
از عبد المنعم بن إدریس نقل شوووده که او هم از پدرش و او نیز از

پودر خود روایوت میکنود .دارقطنی  می گویود«:عبود المنعم و
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پدرش از جمله افراد متروک هسووتند» .حدیثی وجود دارد که آن را
ف،
به اهلل متعال نسوووبت دادهاند به این مضووومونُ « :كن ُْت اكن ًْزا اَل ُأ ْع ار ُ

ف اف اخ ال ْق ُت اخ ْل ًقا اف اعر ْف ُت ُهم ِِب ،افبِي اعر ُف ِ
ون» ترجمه«:من
اف اأ ْح اب ْب ُت اأ ْن ُأ ْع ار ا
ا
َّ ْ
گنجی مخفی و نواشوووناخته بودم ،پس چون دوسوووت داشوووتم مرا
بشناسند ،خلق زیادی را آفریدم تا هم آنها را بشناسند و هم توس
آنها مرا بشووناسووند ».ابن تیمیه در «مجموع الفتاوی» ( )۵۱۱/۵8می

فرماید«:این حدیث ،موضوع بوده و از کالم پیامبر  نمیباشد ،بلکه
هیچ سوند صحیح و ضعیفی نیز ندارد ».این کالم را زرکشی ،حافظ
ابن حجر ،و سووویوطی نیز بیووان کردهانوود .عجلونی در کشوووف

الخفواء( )۵۹۱/۱میفرماید« :وهو واقع كثريا ي كالم الصتتتوفیتة وبنوا

علیه أصتوَل ُلم» ترجمه :این حدیث موضووع در کالم صوفیه رواج
داشته و اصولی را بر اساس آن بنا نهادهاند.

ف ار َّب ُه» یعنى« :هر کس
ف ان ْف اس ُه اع ار ا
این حدیث و حدیث « :ام ْن اع ار ا
نفس خود را بشناسد خداى خود را هم شناخته است» موضوع بوده

و از کالم پیوامبر  نمیبواشووود .چنوان که سووویوطی و ابن تیمیه
میفرموواینوود و همچنین امووام نووی در مورد آن میگویوود «:ثووابووت

نیسوت».و شیخ آلبانی آن را در ستلسلة ارحاديا الضعیفة(رقم )66

ذکر کرده و می گوید « :هیچ اصلی ندارد» .
این دو حدیث از اصوووول عقایدی گمراهان حلولی و قائلین به
وحدت وجود میباشد .آنها معتقدند :اهلل متعال در هر مکانی وجود
داشوته و مخلوقات تنها مظهر او میباشند .پس در تعبیر آنها انسان

32

تاثیر احادیث ضعیف بر عقیده

ف ار َّب ُه »
ف ان ْف است ُه اع ار ا
مظهر و مجلی اهلل سووبحان میباشوود .و « ام ْن اع ار ا
نزد آنهوا بوه این معنی اسوووت کوه :هر کس بوه طور کامل خود را
بشووناسوود خواهد فهمید که او خود اهلل بوده ،چرا که در عقیده باطل
آنها؛ خداوند سوبحان در موجودات متجلی میشود .چنان که یکی

از آنها می گوید« :سووبحانی» و یا می گویند« :وما فی اجبة إال اهلل»
یعنی :در زیر این ردای من کسی جز اهلل نیست !
شکی نیست که این عقیده کفر میباشد؛ بلکه یهود و نصاری به
سبب کلماتی ،خداوند متعال آنها را تکفیر کرده که کفرش کمتر از
این اقوال اسوت .آن ها گفتند«:عزیر و عیسی پسران خدا هستند» اما
این افراد به کلی پروردگار را انکار کرده و او را عین مخلوقات قرار
داده اندُ .س ْب احا ان ُه او ات اع ااَل اع َّام اي ُقو ُل ا
ون ُع ُل او ًا كابِري ًا.
طرفداران وحدت وجود ،برای اثبات ادعای کفرآمیز خود حدیثی
را سواختهاند و به پیامبر نسوبت دادهاند .گویا رسول خدا فرموده

باشوووند« :ما وستتتعني أرال وَل ستتتامئي ولكن وستتتعني قل عبدي

اَلؤمن» .یعنی :نه زمین و نه آسمانم توان ظرفیت و جای دادن من را
درخود نداشوتند ،اما قلب بندهی مؤمن من چنین ظرفیت و وسووعتی

را داراست .این روایت موضوع را امام غزالی در «احیاء علوم الدین»
آورده اسوت که حافظ عراقی در تخریج آن گفته :ندیدهام که اصلی
داشووته باشوود .و شوویخ االسووالم ابن تیمیه گفته« :این سووخن در بین
اسرائیلیات ذکر شده و سند معروف و شناخته ای ندارد.».
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اینجاست که اگر عقیده ی خود را بر احادیث موضوع و ضعیف
بنا نماییم ،دچار کفر و الحاد و شورک میشویم و پناه بر خدا از این
انحراف بزرگ.
این فرقوه می گوینود« :نمیتوان حقیقوت خوداوند سوووبحان را
شووونواخت مگر اینکه فهمید هیچ وجودی نیسوووت مگر اینکه ذات
مقدّس او می باشد ».مؤمن نزد آنها چنین کسی بوده و عارف کسی
اسووت که این حقایق را کشووف کرده باشوود! پس برای عقیده باطل
خود ،به احادیثی مکذوب و موضوع استناد میکنند که متأسفانه این
احوادیوث در میان مردم عوام رواج پیدا کرده و میتوان گفت :هیچ
کتاب و خطیبی را نمیتوان یافت که از این احادیث ذکر نکنند.

همچنین حودیثی را ذکر می کننود بوه این مضووومون« :لو اعتقد

أحدكم بحجر لنفعه» یعنی :اگر به سنگی هم اعتقاد داشته باشی ،نافع
خواهد بود! ابن تیمیه در مورد این حدیث میگوید« :موضووع است»
و مال علی قواری می گوید «:ابن القیم گفته :این از کالم پرسوووتش
کنندگان بتها می باشود ،همان کسانی که به احجار اعتقادی راسخ
دارند ».همچنین ابن حجر عسقالنی میگوید« :هیچ اصلی ندارد».
شوکی نیست این گونه احادیث ،بابی از ابواب شرک را باز کرده
و مردم را به سووووی آن دعوت میکنند؛ چرا که اگر میزان اعتقاد را
نافع دانسووتن چیزی دانسووت یا این که خود عقیده داشووتن به آن را
میزان قرار داد ،قطعاً از راه و روش قرآن و سنت دور شده و به قبر
پرسووتی جاهلیت بازخواهند گشووت .پس دریافتیم که چنین احادیث
باطل و بی اصوول و اسوواس وی میتواند عقیده مؤمن که همان قرآن و
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سونت صوحیح باشود را ویران کند و او را به سوی شرک و بدعت
سوق دهد.

همچنین در مورد پیامبر  ،وضّاعان و جاعالن ،احادیث زیادی

را به پیامبر نسوبت دادند تا عقیده مردم را به ایشان تحریف کنند.
آنهوا چنین گموان کردند که پیامبر اولین مخلوق خدا بوده که از

نور اهلل متعال خلق شده و پروردگار ،کَون و مکان را به سبب وجود

ایشان آفریده است .همچنین گمان کردهاند پیامبر مردم را به سوی
دعاء و توسل به خود دعوت کرده و هر کس حج گزارد و قبر ایشان
را زیارت نکند به ایشان جفا کرده است!
بعضی دیگر از جاعالنِ کذاب ،احادیثی را در مورد غذا ،شراب،
جماع و طب به ایشان نسبت دادهاند تا بدین گونه ایشان را تحقیر و
رسالتش را زیر سوال ببرند.
برای نمونه چند مورد از این احادیث را ذکر میکنیم:
وري ،او اخ ال اق ُع ام ار ِم ْن ُن ِ
ور ِه ،او اخ ال اق اأ ابا ابك ٍْر ِم ْن ُن ِ
« اخ ال اقنِي اهللَُّ ِم ْن ُن ِ
ور
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
اج تَّنت ِة » ترجمووه:
رس ُ
اج اأ ْهت ِل ْ ا
اأ ِِب ابكْر ،او اخ ال اق ُأ َّمتي م ْن ُنور ُع ام ار ،او ُع ام ُر ا
1

خداوند مرا از نور خود خلق کرد و ابوبکر را از نور من و عمر را از
نور او ،همچنین امتم را از نور عمر آفرید ،همچنین ،عمر سراج اهل
بهشت است .ابو نعیم می گوید« :این حدیث باطل است ».امام ذهبی
می گوید«:این دروغ محض است.»۱

 .1تنزیه الشريعة ۹۹7/۵
 .2میزان اإلعتدال ۵66/۵
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همچنین حدیثی طوالنی که منسوب به جابر بن عبداهلل األنصاری

اسوووت که در آن آمده« :يا رستتتول اهلل بأِب أنت وأمي أخعن عن أول
يشء خلقته اهلل قبتل ارنبیاء ،قال :يا جابر أن اهلل تعاَل خلق قبل ارنبیاء

نور نبیك من نوره...احلديا».ترجمه« :جابر بن عبداهلل األنصوواری به
پیامبر  عرز کرد :ای رسوووول خدا !پدر ومادرم به فدایت .مرا با

خبر کن از اولین مخلوقی که قبل از انبیاء خلق شووده است.پیامبر
فرمود :ای جوابر ،خداوند متعال قبل از انبیاء نور پیامبرت را از نور
خودش آفرید ».الی آخر.
این حدیث در هیچ یک از کتُب حدیثی اهل سوونت وجود ندارد
و امام سووویوطی  در مورد آن می فرماید « :ال ْی ا ال ُه إِ ْستتتناا ٌد ُي ْعت اامدُ

اع ال ْی ِه».

1

متأسوفانه این حدیث جزو احادیثی است که گروههایی بسیار آن

را قبول داشته و جزو عقاید الینفک آنهاست و میگویند«:پیامبر 

قبة الکَون ،اولین مخلوق ،جزئی از نور خداوند و همه مخلوقات از
نور او آفریده شده اند ».تعاَل اهلل عام يقولون علوا كبريا.

محمد عثمان عبده البرهانی در کتاب« تعئة الذمة ي نصتتا ارمة»

حدیثی را به این مضومون نقل می کند« :وَلا رأى النبي صىل اهلل علیه
وستتلم استتتوراب ستتیدنا جعيل علیه الستتالم جلا قاله جابر «أن أول ما

خلق اهلل نور نبیك يا جابر» ستتتأل الرستتتول جعيل قائال :يا جعيل كم
( .1الحاوی للفتاوی)۱۱۹/۵ :
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اع امرت من الستتننیق فقال جعيل :يا رستتول اهلل لستتت أعلم غع أنه ي
احلجاب الرابع نجم يطلع ي كل ستتبعنی ألر ستتنة مرة ورأيته ستتبعنی
ألر مرة ،فقال صتتىل اهلل علیه وستتلم :وعزة رِب أنا ذلك الكوك  ..ثم
ستتأل الرستتول جعيل عن اَلكان الذي يأِت منه الوحيق» فقال «:حینام
أكون ي أقطار الستتموات وارر

أستتمع صتتلصتتلة جرس فأرس إَل

البیت اَلعمور فأتلقى الوحي فأمحله إَل الرستول أو النبي فقال الرسول
له :اذه إَل البیت اَلعمور اآلن واتل نسبي» فذه جعيل مرسعا إَل
البیتتت اَلعمور وتال نستتتتت

النبي قتتائال «ُممتتد بن عبتتد اهلل بن عبتتد

اَلطل … فانفتا البیت اَلعمور وَل يستتتبق أن فتا من قبل ذلك فرأى
جعيل النبي بداخله!! فتعج فعاد مرستعا إَل ارر

فوجد الرسول

ي مكانه كام تركه مع جابر فعاد برسعة خارقة إَل البیت اَلعمور فوجده
صتتىل اهلل علیه وستتلم هنالك ،ثم عاد مرستتعا إَل ارر

فوجده مازال

جالستا مع جابر فسأل جعيل علیه السالم جابرا قائال :هل ترك رسول
اهلل جملسه هذاق فقال جابر :كال يا أخا العرب!! فقال جعيل للنبي :إذا
كان ارمر منك وإلیك فلامذا ات اعبِيق فرد علیه صىل اهلل علیه وسلم قائال:
للتِّشيع يا أخي جعيل ،وتال قوله تعاَل «وَل تعجل بالقرآن من قبل أن
يقىض إلیك وحیه وقل رب زدن علام"» وأعاف «كل هذه اردلة توعا
أن القرآن وهو أكع معجزة للنبي كتتان عنتتد النبي قبتتل البیتتت اَلعمور
وقبل جعيل وهو واخللق جزء من كل» .أ.هت .تعئة الذمة (ص - ۵00
)۵0۵
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ترجمه :زمانی که پیامبر  جبرئیل را دید که از حدیث جابر -

که ذکرش گذشووت -به شووگفت آمده بود ،از او سوووال کرد «:ای
جبرئیول! چند سوووال عمر کرده ای؟»گفت«:ای رسوووول خدا از آن
اطالعی نودارم ،اما این را میدانم که در حجاب چهارم  -آسووومان
چهارم -سووتارهای وجود دارد که هر هفتاد هزار سووال یک بار آن را

میبینم و تا به حال هفتاد هزار بار او را دیدهام ».سوووپس پیامبر 

فرمود« :قسووم به عزت پروردگارم آن سووتاره من هسووتم. ...سووپس
پیامبر  از مکانی که به او وحی می شووود پرس وید .جبرئیل جواب
داد «:زمانی که در اطراف آسوومانها و زمین هسووتم صوودای زنگ
جرسوی را میشنوم که به سرعت خود را به بیتالمعمور میرسانم؛
پس وحی به من القا شووده و آن را به سوووی رسووول یا نبی حمل
میکنم» پیامبر  فرمود« :به سووی بیتالمعمور برو و از نسوب من
سوال کن ».پس جبرئیل به سرعت به سوی بیتالمعمور رفت و در

این هنگام یک نفر نسب پیامبر را تالوت کرد« :محمد بن عبد اهلل

بن عبد المطلب…  ».سوپس بیتالمعمور باز شده و جبرئیل ،پیامبر
 را داخل آن دید! از این امر تعجب کرده و با شوووتاب به سووووی

زمین آمد و دید که پیامبر در همان مکانی اسوووت که او را همراه
جابر ترک کرده بود! پس دوباره ،به سوورعت خود را به بیتالمعمور

رسوواند و باز هم پیامبر را در آن جا دید .سووپس به سوووی زمین

بازگشت و دید که پیامبر  نشسته است .جبرئیل با تعجب پرسید:
«ای جابر! آیا رسوووول خدا این مجلس را ترک کرد؟ !»جابر عرز

کرد«:خیر ای برادر عرب ».پس جبرئیول خطواب به پیامبر فرمود:
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«زمانی که این کار از شووماسووت و از آن آگاهی پس چرا مرا دچار

خسووتگی و رنج می کنی؟! »پیامبر فرمود «:برای تشووریع اسووت
ََ َۡ َ ۡ َُۡۡ
اََّ
جبرئیل ای برادرم » .و این آیه را تالوت کرد :وَلَتعجلَاِٱلقرء ِ
ۡ
ۡ
َۡ َ ُ ۡ َ ي َۡ َ
َوقُ َّ
َو ۡح ُك ُه ۖۥ َ
ك َ
بَزِد ِيَعِلمَاَ ١١٤ترجمه:و
لَر
مِنَقب ِلَأََّيقَض َإِۡل
ِ
در [خوانردن] قرآن ،پيش از آن کره وحی آن بر تو پرایان یابد،
شتاب مان و بگو :پروردگارا بر دانشم بيفزای( .طه)۵۵۱/
سوووپس مؤلف کتاب میگوید« :همه این دالیل بیانگر بزرگترین
معجزه پیوامبر یعنی قرآن میبواشووود و این کوه ،این قرآن قبل از

بیتالمعمور و جبرئیل نزد پیامبر بوده؛ چرا که خلق ،جزئی از کل
است!»

باید گفت :بعد از این کفریات ،دیگر کفر و زندقه ،بلکه هزیانی
وجود نخواهد داشوووت ،و همه این گفتار از احادیثی سووورچشووومه
میگیرد که هیچ اصل و اساسی نداشته و در هیچ یک از کتب معتبر
حدیثیِ اهل سونت وجود ندارند؛ بلکه این گونه احادیث را متصوفه
نوشته تا به گمان خودشان ،امت را نصیحتی کرده باشند  -چنان که
نام کتاب چنین اسووت.-عجیب آن اسووت که این کتاب ،ده سووال در
مصر رواج داشت تا این که علما ،فتوای کفر معتقدان به آن را صادر
کرده و از نشر آن جلو گیری کردند.

همچنین کسووانی که میخواسووتند عیب و نقصووی را به پیامبر

نسوووبوت دهنود احادیثی واهی و زشوووت را جعل کرده و آن را به
ِ ِ
یع ُأ َّمتي ا ْلعنا ُ
سو ویدالمرسووولین نسوووبت دادند .احادیثی مانند « :اربِ ُ

اوا ْلبِ ِّط ُ
یخ» یعنی :بهوار امتم انگور و خربزه اسوووت .یوا مثالً حودیث:
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«ا ْلب ِ
اذن اْج ُ
ان ِشتت افا ٌء ِم ْن ُك ِّل اد ٍاء» یعنی :بادمجان شووفا و دوای هر دردی
ا
نی اف اح َّر ام اأك اْل ال ِّط ِ
اسووت! همچنین حدیث « :إِ َّن اهللَّا اخ ال اق آ اد ام ِم ْن طِ ٍ
نی

اع اىل ُذ ِّر َّي ِتت ِه» یعنی :قطعواً خوداوند آدم را از خاک آفرید پس خوردن
خاک را بر نسووول او حرام گردانید .و حدیث « :اع ال ْی ُك ْم بِا ْل اعدا ِ
س افإِ َّن ُه
ُم اب اار ٌك ُي ار ِّق ُق ا ْل اق ْل ا او ُيكْثِ ُر الدَّ ْم اع اة ُقدِّ اس فِ ِیه اس ْب ُع ا
ون نابِ ًّیا» ترجمه :بر شما
بواد خوردن عدس ،چرا که مبارک و رقیق کننده قلب بوده و باعث
کثرت اشوک چشم میشود که باعث مبارک شدن هفتاد نفر از انبیاء
شده است.
و مانند این گونه هذیانات و سخافات که این دجاالن آن را جعل

کرده و به سوویدالمرسوولین ،رحمة للعالمین  نسووبت دادند .قطعاً
کسوانی که این احادیث را جعل کردهاند هدفی جز طعن در رسالت
محمدی نداشتهاند؛ چنان که یکی از روزها بعضی از طالب علم که
در دانشوگاهها مشوغول تحصویل هستند گفتند« :شخصی یهودی که

همراه ما در دانشووگاه بود خطاب به ما گفت :پیامبرتان میگوید « :ال ْو
اان ارُ ْر ُز ار ُجال الك ا
ك ا
اان احلِ ًیام» یعنی :اگر گیاه برنج انسان بود ،شخصی
حکیم میشود! و ما چون نمیدانسوتیم این حدیث صووحیح است یا
خیر ،نتوانستیم جواب دهیم» .
قطعاً این حدیث نیز موضووووع اسوووت چنان که الفَتانمی (المتوفى:

۳86هوووووو) در کتوواب« تتتذكرة اَلوعتتتوعتتات» آن را ذکر کرده و
میگوید«:قَالَ شَیخنَا وَغَیره مَوْضُوع».
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برای شوناخت و آگاهی از بالیی که بر سر عقیده مسلمانان آمده
کافیسووت بعضووی از کتبی که احادیث موضوووع را جمع نمودهاند،
مطالعه کرد.
سوم -در تعصبات و هوای نفس:
اما در باب تعصوب و کید برای اهل اسالم ،وضّاعان و جاعالن،
زمین را مملو از احادیث کذب کردند!
در همین مورد ،خطیوب بغدادی در تاریخ خود ()۹۱8-۹۱6/۵0
ِ
ْت ايا
حدیثی را بدین مضوومون روایت می کند « :اأناا اخات ُام ارانْبِ ایاء ،او اأن ا
ع َِّ اخاتام اراولِی ِ
اء» ترجمه :پیامبر  خطاب به علی  فرمود« :من
ُ ْ ا
ا ُّ

آخرینِ پیامبرانم و تو ای علی آخرینِ اولیا هستی» .سپس خطیب در
احل ِد ُ
يا ام ْو ُعتو ٌ ِم ْن اع ام ِل ا ْل ُق َّصا ِ  .یعنی« :این
ادامه می گوید :اه اذا ْ ا
حدیث موضوع و از عمل قصه گویان و داستان سراهاست» .
و حدیث « :ام ْن اَل اي ُقت ْل اع ِ ََّّ اخ ْ ُري الن ِ
َّاس اف اقدْ اك اف ار» ترجمه« :هر کس
ْ
نگوید :علی افضوول مردم اسووت؛ کافر شووده اسووت ».این حدیث را
شوووکانی در« الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعتتوعة» ذکر کرده و

می گوید« :خطیب بغدادی آن را روایت کرده اما در سووند آن محمد
بن کثیر الکوفی وجود دارد که متهم به جعل آن است».
ِ
ِ
ِ
اِبا .اف ام ْن اأ ارا اد ا ْل ِع ْل ام
همچنین حودیوث « :اأ انتا امتدينتا ُة ا ْلع ْل ِم ،او اعَّ ابت ُ ا
ت ا ْلبتاب»  .این حودیث را ترمذی با لفظ« اأ انتا دار ِْ
اف ْلیت ْأ ِ
احلك اْم ِة او اع َِّ
ا ا
ا
ا ُ
1

اِبا» روایت کرده که بعد از ذکر آن میفرماید:
اب ُ ا
 .1الفوائد المجموعة فی األحادیث الموضوعة (ص )۹۱8
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« اه اذا اح ِد ٌ
يا اغ ِري ٌ ُمنْك ٌار ».همچنین در کتاب «العلل» امام ترمذی
حل ِديا افأنكر ُه او اق اال
میفرماید « :اس األت ُُم ا َّمدً ا (يعنی بخاری) اعن اه اذا ا ا
اه اذا اح ِديا ُمنكر او ال ْی ا ال ُه اوجه اصت ِحیا» یعنی« :در مورد این حدیث
از امام بخاری سووال کردم .ایشان فرمودند :حدیث منکری است و
هیچ وجه صووحیحی ندارد » .و دارقطنی در« العلل » می فرماید« :إنه
حدیث مضطرب غیر ثابت» واللّه أعلم.
از این نوع روایات بسوویار زیاد بوده و مجال ذکر آنها نیسووت،
بلکه هدف از آوردن آنها این اسووت که :این گونه احادیث سووبب
نشوأت بعضی فرَق عقایدی و از هم پاشی امت محمدی شدهاند که
بعضی از آنها دیگری را به سبب این گونه احادیث تکفیر میکنند!
شوکی نیسوت که این مسائل ،از مسائل اصولی بوده و از فرعیات و
عبادات عملی نمیباشند.
چهارم -احادیث موضوع در مورد قرآن کریم :
ویرانگر و خطرنواکترین موضووووعی که احادیث جعلی در مورد
عقاید میتوانند ایجاد کنند ،زشت جلوه دادن قرآن کریم میباشد ،به
گونوهای کوه اهول هوی و هوس و دجاالنی که این نوع احادیث را
جعل میکنند مردم را از تفس ویر درسووت قرآن ،به سوووی خرافات و
خزعبالتی میکشووواننود کوه قرآن فق کتوابی برای تعویوذ ،طبابت
امراز جسمی و تصویر کردن قرآن به عنوان اسطوره مانند میباشد.
(معاذ اهلل).
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متأسووفانه مفسوووران به این نوع احادیث اعتماد کرده و آن را در
تفاسویر خود ذکر کردهاند و قطعاً جایز نیست کتابی را که اهلل متعال
َّ ۡ
َۡ ََۡ ََ
ۡ
ُ
َِوَل َم ِۡنَ
در موردش میفرموایودَ :ل َيَ ۡتِك هَِٱل ََٰٰ ِل لَ ِم ۢن َب ِ َيديه
َ ۡ
خلفِهۖ َِۦ( فصلت )۱۱/با این احادیث تفسیر کرد .به عنوان مثال در
َ ُ ْ َ ُ َ ي َّ َ َ ۡ َ َّ َ َّ َ
ينَِإَوناَلنَ
تفس ویر این آیه شووریفه :قاُواَيٰموَسَإََِّفِكهاَقومَاَجبارِ
َّ ۡ ُ َ َ َ َّ ٰ َ ۡ ْ ۡ َ
َ ۡ ْ ۡ َ َّ َ ُ َ
ِتَۡ ُر ُجواَمِن َه اَف إََِّۡ ُر ُجواَمِن َه اَف إِناََٰٰخِلوَََّ ٢٢
ن دخله اَح
ترجمه:گفتند :ای موسی در آن جا قوم زورمند و قلدری زندگی
میکنند و ما هرگز بدان جا وارد نمیشررویم مادام که آنان از آن
جا بيرون نروند .در صورتی که آنان از آن سرزمين بيرون رفتند،
ما بدان جا خواهيم رفت( .مائده)۱۱/
آمده است که :آنها عمالیق بودند که هفتاد نفر از قوم موسی در
سووایه  -فق سوور آنها -جای میگرفت! زمانی که موس وی  به
اریحای فلسطین رسید ،دوازده نفر از قوم خود را فرستاد تا از آنها
خبری بیواورد؛ اما زمانی که آنها را با این جثه عظیم دیدند خود را
در باغی پنهان کردند .سپس صاحب باغ که یکی از عمالیق بود آمده
و از آثارشووان ،آنها را یافته و همراه با چند عدد میوه در آسووتینش
گذاشت تا این که آنها را پیش پادشاه خود بررد!
متأسوفانه این داسوتان را ابن جریر در تفسیرش نقل کرده است.
همچنین نسبت دادن شرک به آدم و حواء در تفسیر این آیه مبارکه:
َ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ٓ َ َ ٰ ُ َ َ َ َ ٰ َ َّ ُ َ
َ َ َّ ٓ َ َ
َٱهَع َّماَ
َءاوى ٰ ُه َماَص ٰ ل ِرَاَجعلََّلۥَُش َنءَفِكماَءاوىهما غَفۡم ى
فلما
ُۡ ُ َ
ۡشكوَََّ١٩٠ترجمه:امّا وقتی که خداوند فرزند سالم و شایستهای
َي ِ
بدانان داد ،در دادن آن ،چيزهایی را انباز خدا میسررازند و خدا
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بس باالتر از آن اسررت که همسرران انبازهای ایشرران شررود.
(اعراف)۵۳0/
از این نوع احادیث میتوان به حدیثی اشاره کرد که عبد الرحمن
بن زید بن أسولم آن را روایت کرده ،در آن آمده اسوت :کشتی نوح
 هفوت بار طواف خانه خدا را کرده و سوووپس دو رکعت نماز
خوانده است!

۵

این در حالی اسووت که حاکم نیشووابوری  می فرماید« :عبد

الرحمن بن زید بن أسوولم از پدرش روایات موضوووع و جعلی نقل
می کرد».
همچنین نقل می کنند که «:ابراهیم  هنگامی که در آتش بود
از خداوند متعال چیزی درخواسووت نکرد بلکه فرمودِ « :ع ْل ُم ُه بِ اح ِايل
ُي ْونِي اع ْن ُستتت اؤ ِايل» یعنی :او از حووالم آگوواه اسوووت پس نیووازی بووه

درخواست کردن ندارم» .

در تفسووویر ابن مردويتتة در مورد اسوووراء ومعراج ،خرافووات و

دروغهایی بر ابن عباس  نسوووبت داده شوووده ،همچنین در مورد
صوفات آسمانها که آمده است :آسمان اول از دخان ،آسمان دوم از
آهن ،سوم از مس ،آسمان چهارم از نقره الی آخرکه جعلی بودن آن
ها واضح و آشکار است.

( .1تنزیه الِّشيعة )۱۱0/۵
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همین طور در تفسووویر ابن جریر در مورد آدم  احووادیووث

موضوعی نقل شده که امام شوکانی در «الفوائد اَلجموعة (ص)۱6۹
شدیداً ابن جریر را توبیخ کرده و به او حمله میکند .اما باید گفت:

ابن جریر  بر این روایات سوواکت نشووده و هدف او از نقل آنها
تحذیر و دوری از آنها بوده اما بهتر و افضووولتر ،التفات نکردن به
این نوع روایات اسووت چرا که اگر هر فردی آن را بخواند چنان که
جعلی بودن آن را درک نکند ،ممکن است آن را حدیث پیامبر  و
از فرمایشات ایشان بداند ،چنان که این امر در میان عوام بسیار رایج
میباشد.
حاصوول این که :در کتُب تفس ویر ،احادیث ضووعیف ،موضوووع و
واهی بسویار رخنه کرده ،تا آن جا که در بعضوی تفاس ویر از هر بابی
سخن گفته شده به جز تفسیر!
شووکی نیسووت که این نوع روایات واهی ،نفع و هدایت قرآن را
برای تازه مسولمانی که حسن ظن به آن دارد از بین برده و چه بسا
آن را کتابی خرافهگونه ترس ویم کند؛ در حالی که قرآن کتاب هدایت
و رحمت است.
همچنین میتوان احادیثی را دید که باعث سوء استفاده بعضی از

دجاالن شوده ،مانند این حدیث« :خذوا من القرآن ما شتئتم َلا شئتم»
یعنی :هرچووه را از قرآن می خواهیوود بگیریوود ،برای هر آنچووه کووه
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میخواهیود .آلبانی میگوید ۵:هیچ اصووولی ندارد و رشوووید رضوووا
میگوید :۱در هیچ یک از کتب حدیث آن را ندیدهام.
این حدیث جعلی سوبب شوده تا بعضی از آیات را برای شفای
فالن مریضووی و بعضووی دیگر را برای افزایش رزق و روزی و ...به
کار بگیرند .به این ترتیب ،کتابی که سبب هدایت ،تربیت و رحمت
می باشد؛ کتابی برای سرگرمی ،استهزاء و از بین بردن اموال مردم به
باطل میشود.
و در پایان:
عقیده به مع ای وسیع آن:
امیدوارم تا حدودی توانسوته باشوم خطرات احادیث ضعیف و
موضوووع را بر عقیده اسووالمی بیان کرده باشووم .میدانیم این باب از
ابواب عظیم شور برای این امت است و شکی نیست که اولین ضرر
و شوری که متوجه عقیده اسالمی شد ،حالل شمردن کذب و دروغ
بر رسووول خدا  بود و همچنین هیچ شووکی وجود ندارد که اگر
کسوی حرامی را حالل بداند کافر ،و از دین مبین اسالم بری است.
همچنین کسووی که هدفش از این دروغ ها فسوواد دین و منع کردن
مردم از بیانات صوحیح پیامبر  باشود نیز از دین خارج بوده؛ حال
« .1السلسلة الضعیفة و اَلوعوعة)۹۹ / ۱( /
 « .2المنار» (مجلد )660 / ۱8
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چه هدفش دنیوی ،تعصب و یا جهالت باشد .همان طور که دیدیم،
احادیث ضووعیف و موضوووع در باب عقیده بسوویار مضوور و فاسوود
میباشووود .پس اگر در معنای وسووویع عقیده ،آن را بنگریم چگونه
خواهد بود؟!
بوه این معنوا میتوان گفت :زمانی که در همه جوانب امر و نهی
تشوریع بنگریم ،درمی یابیم دایره این شور و فسواد که سبب آن این
نوع احادیث واهی میباشود ،بسویار وسیع میشود .برای نمونه چند
مثال میزنیم:
ذکر و دعاء
مثالً :نماز و طهارت و اعمال خیر همه از فروع دین میباشووند و
مردم در احادیث واهی و مکذوب این زمینه تساهل به خرج داده و
برای به دست آوردن خیر و ثواب بیشتر  ،به آنها عمل میکنند .به
همین دلیل در باب فضوائل اعمال بسویار کاربرد دارند؛ اما متأسفانه
جانب اعتقادی آن را در این گونه احادیث فراموش کردهاند .به این
معنا که :کسوی که چنین احادیثی را میخواند عادت داده میشود به

ثواب یا عقاب! مثالً کسووی که این حدیث را می بیند « :ام ِن ْ
اغت ااستت ال
ِ
اجناا ابة اح االَل أع اطا ُه اهلل عزوجل ِما ائ اة اق ْ ٍ
هلل
ْص ِم ْن ُد َّر ٍة اب ْی اضا اء او اك ات ا ا َّ
م ان ْ ا
ر اشتتت ِه ٍ
الته بِ ُكت ِّل اق ْطر ٍة اثواب اأ ْل ِ
یتد » ۵ترجموه :هر کس بعد از جنابتم
ا ا ا
ُ
حالل (جماع با همسوور خود) غسوول کند ،خداوند متعال به او صوود
 .1الموضوعات8۱/۵
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قصور از گوهر بسیار درخشان عطا میکند و همچنین برای هر قطره
آب  -این غسل -ثواب هزار شهید برای او نوشته میشود!
ِ
یم ،ام ْن اصا ام ِمنْ ُه اي ْو ًما
یا مثالً این حدیث« :إِ َّن اش ْه ار ار اج ٍ اش ْه ٌر اعظ ٌ
اك ات اهللَُّ اله ص توم اأ ْل ِ
ر اس تن ٍاة ،او ام ْن اص تا ام اي ْو ام ْ ِ
نی اك ات ا اهللَُّ ال ُه ِص ت ایا ام اأ ْل اف ْي
ا
ُ ا ْ ا
استن ٍاة ،او ام ْن اصتا ام اثال اث اة اأ َّيا ٍم اك ات ا اهللَُّ ال ُه ِص ایام اث اال اثة ألر اسنا ٌة ،او ام ْن اصا ام

ِ
ِ
اب اج اهن اَّم ،او ام ْن اصا ام ِم ْن ُه اث اامنِ ای اة اأ َّيا ٍم
م ْن ار اج ٍ اس ْب اع اة اأ َّيا ٍم ُأ ْغل اق ْت اعنْ ُه اأ ْب او ُ
ِ
ِ
ِ
ُفتِح ْت اله اأبواب ْ ِ
اجنَّة ال َّث اامن ای ُة ايدْ ُخ ُل م ْن اأ ِّ اُّيا اشتتا اء ،او ام ْن اصتتا ام منْ ُه ا ْ ا
ا
ُ ْا ُ ا
ٍ ِ
ٍ
الس ت اام ِء :اقدْ اغ اف ار اهللَُّ
ِّش ت اة اي ْو ًما ُبدِّ ال ْت اس ت ِّی ائا ُت ُه اح اس تناات اوناا ادى ُمنااد م ان َّ
اع ْ ا
ال اك افاستتت ات ْأنِ ِ
ر ا ْل اع ام ال ،او امن ازاد ازاده اهلل عزوجل » ۵.ترجمه :قطعاً ماه
ْ
رجب بسوویار عظیم اسوووت .هر کس یک روز از آن را روزه بگیرد،
خداوند روزه هزار سوال را برای او مینویسد و هر کس دو روز از
آن را روزه بدارد ،خداوند روزه دو هزار سال را برای او ثبت میکند
و هرکس سووه روز از رجب را روزه بگیرد ،خداوند روزه سووه هزار
سووال را برای او مینویسوود و هر کس یک هفته از این ماه را روزه
بگیرد ،دروازههای جهنم بر روی او بسوته میشود و هر کس هشت
روز از آن را روزه بگیرد ،هشوووت دروازه بهشوووت بوه روی او باز
می شوود تا از هرکدام که خواست داخل شود و هر کس پانزده روز
از آن را روزه بگیرد ،بدیهای او تبدیل به حسوونات شووده و منادیی
.1

الموضوعات 8۱/۱
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ندا سور میدهد :خداوند از تو خشونود شد ،اعمالت را از نو شروع
کن و هر کس بر آن بیافزاید خداوند عزوجل بر آن می افزاید!
هموانند این گونه احادیث بسووویار زیاد بوده و همه آنها به این
منوال برای کسب ثواب عظیم بر اساس عملی بسیار کم وجود دارند
و هیچ شوکی وجود ندارد که این گونه احادیث ،فاسد کننده عقیده
میباشد چرا که :غایت آنها توهین به اعمال شریعت و نفی حکمت
خوالق عزوجل میباشووود .در واقع این احادیث داللت بر سوووقوط
تکوالیف از فاعل آنها داشوووته و کسوووی که چنین اعمالی را انجام
میدهد خود را در اعلی درجه از ثواب و پاداش میداند.
شوکی نیست این گونه احادیث دارای رکاکت لفظ ،مخالفت با
عقل و قرآن و همچنین تناقض در اهداف جاعالن آنها میباشد .به
عنوان مثوال افرادی کوه حودیثی را با این مضووومون جعل کردهاند:
ابوحنیفه سوراج امت و همچنین میتوان گفت حدیث  :در این امت
مض ورّتر از محمد بن ادریس شووافعی وجود ندارد ! پس در مییابیم
که این نوع احادیث موضوووع و دروغ ،گرچه در مورد اصووول دین
نمیباشوند اما در اصول ،طعن بر رسوول خدا  و نسبت دادن این
الفاظ رکیک و سخیف به ایشان است که همه آنها به طعنه زدن به
عقیده و زشت جلوه دادن اسالم منتهی میشود.
همچنین حدیث ضووعیف ،صوورف نظر از این که در باب عقیده
باشد یا فضائل و اعمال ،بال و بد نام کردن اسالم است چرا که سبب
ایجاد کردن بدعت میشوند .به همین دالیل ،محدثین فضل عظیمی

تاثیر احادیث ضعیف بر عقیده

49

بر امت اسوالم داشته و در واقع نگاهبانان دین مبین اسالماند .چنان
ِ
الستتت اامء او اأ ْصتتت احاب
که سوووفیان ثوری می فرماید « :ا ْاَل االئكاة حراس َّ
احلا ِديا حراس ارا ْر ».أ.ه
واحلمتتد هلل رب العتتاَلنی والصتتتالة والستتتالم عىل ا ف ارنبیتتاء
اَلرستتلنی ومن أرستتله اهلل رمحة للعاَلنی ،وقائدا للور اَلحجلنی ،و ستتیدا
للبِّش أمجعنی.
پایان مقالهی عبدالرحمن عبدالخالق
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قبل از بررسووی احادیث؛ الزم اسووت مختصووری در مورد حدیث
ضعیف توضیح دهیم.
حدیث ضرعي ::هر حدیثی که تعریف صوحیح و حسن بر آن
منطبق نباشود ضوعیف اسوت که البته بعضوی از علمای اهل سوونت،
حدیث موضووووع را که قبیحترین نوع حدیث ضوووعیف اسوووت ،در
دستهی جداگانهای قرار دادهاند.
اما تعریف حدیث صحیح و حسن:
حدیث صحيح :حدیثی که سندش متصل بوده ،راویانش عادل و
ضواب باشند و روایت فاقد شذوذ و علت باشد .و مقصود از شذوذ
آن است که روایت تنها از یک عادل نقل شده و فاقد شهرت باشد.
و منظور از علت ،عبارت اسووت از عیب غیر آشووکاری که موجب
ضوعف حدیث شوود ؛ مانند ارسوال سوند که به حسب ظاهر مسند
باشد.
حدیث حسرن  :حدیثی که تمام شوورای حدیث صحیح را دارد
جز اینکه یک یا چند راوی آن ،خفیفالضووب باشند .حدیث حسن
حجت و مورد قبول است.
اسباب ضعف در حدیث:
اگر در هر یک از موارد زیر عیب و نقص متوجه حدیث شووود؛
سبب ضعف و رد آن می باشد:
 -۵سوند و سولسوله د ارای اتصووال نباشوود که به چهار قسمت:
مرسل ،منقطع ،معلق ومعضل تقسیم میشوند.
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 -۱راویان حدیث دارای شورای مناسب برای روایت نباشند که
به نُه قسمت تقسیم میشوند :موضوع ،متروک ،منکر ،معلًّل ،مدرج،
مقلوب ،مضطرب ،شاذ و مصحف.
در کتُب مصطلح به تفصیل در مورد این اقسام از حدیث ضعیف
بحث شده است.
حکم عمل کردن به احادیث ضعیف:
علما در مورد عمل کردن به حدیث ضووعیف اختالف نظر دارند.
به صووورتی که جمهور علما عمل کردن به آنها را در فضووائل اعمال
مستحب میدانند اما سه شرط برای آن ذکر کردهاند:
 -۵ضعف حدیث شدید نباشد.
 -۱حدیث از اصولی از اصول شریعت و دلیلی از دالیل قرآن و
سنت استخراج شده باشد.
 -۹معتقد نباشود که این حدیث به ثبوت رسویده و قطعاً صحیح
۵
است ،بلکه ضعف آن را نیز بیان کند و در نظر داشته باشد.
بعضوی از علما مانند :یحیی ب ن معین  ،امام بخاری  ،امام مسلم،
ابوبکربن العربی فقیه و ابن حزم رحمهم اهلل چنین معتقدند که مطلقاً
نباید به احادیث ضوووعیف عمل کرد نه در فضوووائل اعمال و نه در
۱
احکام.
آرمان کریمی
89/9/79
( .1تدریب الراوی ج ،۵ص ۱۳۳-۱۳8و فتح المغیث ج ،۵ص .)۱68
 .2قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث (ص )۵۵۹
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احنادییی که دارای ضننعف شنندیدی هسننت د و عا
نمی توان به آنها است اد کرد چه در فضائل اعمال و چه در
احکام
پس امید اسووت افرادی که این کتاب به دسووتشووان رسوویده بدون
تعصب ،از بازگو کردن این نوع احادیث و نسبت دادن آنها به رسول
اهلل  شدیداً اجتناب کنند چرا که رسول اکرم  در حدیث متواتر
میفرماید « :ام ْن ك ااذ اب اع ا ََّّ ُم ات اع ِّمدً ا اف ْل ای ات اب َّو ْأ ام ْق اعدا ُه ِم ْن الن َِّار» ترجمه :هر
کس عمداً سررخنی را به من نسرربت دهد ،جای خود را در جهنم
آماده کند.

ِ
ين اَلِ ْن اَل اع ْقت ال ال ُه» ترجمه :دین عقل
 « -۵التدين هو العقتل  ،اَل د ا

است ،وکسی که عقل نداشته باش؛ دین هم ندارد.
«باطل است»
آن را امووام نسوووائی در «الکنی» و همچنین دوالبی در «الکنى و
األسوماء» (  ) ۵0۱ / ۱از أبی مالک بشر بن غالب بن بشر بن غالب
روایوت کرده کوه او نیز از زهری از مجمع بن جاریة از عمویش به
طریق مرفوع آورده است .امام نسائی در پایان میفرماید«:هذا حدیث
بواطول منکر» .باید گفت :آفت این روایت:بشووور بن غالب بوده که

مجهول میباشود ،چنان که ازدی و امام ذهبی در «میزان اَلعتدال ي

نقتد الرجتتال» ( )۹۱۱/۵و حوافظ ابن حجرعسوووقالنی در «لسوووان
المیزان»( )۹0۱/۱میفرمایند.
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« -۱من اَل اتنْهه صتتت اال ُته ع ِن ا ْل افح اعتتت ِ
اء اوا َُْلنْك ِار ،اَل ْ اي ْز اد ْد ِم ان اهللِ إِ ََّل
ُ ا
ْ
ا ْ ْ اُ ا

ُب ْعدً ا» ترجمه :کسووی که نمازش او را از فحشووا و منکر باز ندارد ،به
غیر از دور شدن از خدا چیزی نصیبش نمی شود.
«باطل است»
این حودیوث بوا همه مشوووهور بودنش در میان مردم؛ صوووحیح
نمیباشوود ،نه از نظر متن و نه از نظر سووند! در مورد سووندش باید
گفت :آن را طبرانی در « المعجم الکبیر» ( )۱ /۵06 / ۹و القضوواعی
در « مسوند الشوهاب» ( )۱ / ۱۹و ابن أبی حاتم چنان که در «تفسیر
ابن کثیر» ( )۱۵۱ /۱و «الکواکب الدراری» ( )۵/۱/8۹از طریق« :لیث
عن طاووس عن ابن عباس» روایت شده است.
بدون شک این سنادی ضعیف است ،چرا که :لیث همان ابن أبی
سولیم اسوت که ضعیف میباشد .حافظ ابن حجر در کتاب «تقریب
التهذیب» در مورد او میگوید :راستگو است اما چون دچار اختالط
شوود؛ نمیتوان احادیثش را شووناخت پس ترک میشووود .همچنین
هیثمی در «مجمع الزوائد» ( )۵۹۱ / ۵آن را ضوعیف میداند و استاد
او یعنی :حووافظ عراقی در تخریج احووادیووث «احیوواء علوم دین»
( )۵۱۹/۵حدیث را ضعیف میداند.
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ِ
ِ
احل ِعیش»
یمة ْ ا
احل اسناات ك ااام ات ْأ ُكل ا ْل اب ِه ا
 « -۹احلاديا ِي ا ْاَل ْستجد اي ْأ ُكل ْ ا

ترجمه :سخن گفتن در مسجد نیکیها را از بین میبرد همانطور که
چهارپایان علف را نابود میکنند.
«هيچ اصلی ندارد»

این حدیث را امام غزالی  در «اإلحیاء» ( )۵۹6 /۵ذکر کرده و

حوافظ عراقی  در تخریج آن میگویود :برای آن اصووولی را پیدا
نکردم (هیچ اصووولی ندارد) .همچنین ابن حجر در «تخریج احادیث
الکشاف» ( ۳۱ / 7۹و  )۵76 /۵۹0همین را می فرماید و عبد الوهاب

بن تقى الدین السوووبکی در «طبقات العتتتافعیة» ()۵۱7 - ۵۱۱ / ۱
میفرماید :اسنادی برای آن نیافتم!
ِ
ِ
َّ « -۱
احلال ِال» ترجمه :قطعاً
إن اهللَّ ُُي ُّ اأ ْن اي ارى اع ْبدا ُه تاعب ًا ي اط ال ِ ْ ا
خداوند دوست دارد بنده اش را در طلب رزق و روزی حالل ببیند.
«موضوع است»

این حدیث را أبو منصور دیلمی در «مسند الفردوس» از علی 
به صوورت مرفوع روایت کرده است .حافظ عراقی  در «تخریج
احادیث احیاء» ( )۱6 /۱میگوید :در اسوووناد آن؛ محمد بن سوووهل
العطار وجود دارد که دارقطنی میگوید :حدیث جعل میکرد.
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 « -۱اأ ْو احى اهللَُّ إِ اَل التتدُّ ن اْی تا :اأ ِن ْ
اخ تدُ ِمي ام ْن اخ تدا امنِي ،او اأت ِْعبِي ام ْن
اخدا ام ِك» ترجمه:خداوند به دنیا وحی کرد که خادم کسوووی باش که
خادم من باشد و به مشقت انداز کسی که خدمت تو را بکند
«موضوع است»
حودیث را :خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد»( )۱۱/8و حاکم در

«معرفة علوم احلديا» (ص )۵0۵/از طریق حسووین بن داود بن معاذ
البلخی روایوت کردهاند که او نیز چنین نقل میکند :حدثنا الفضتتتیل
بن عیتا

قتال حتدثنا منصتتتور عن إبراهیم عن علقمة عن عبد اهلل بن

مسعود به صورت مرفو .
خطیب میگوید :تنها حسوووین از فضو ویل آن را روایت کرده که
موضووع و دروغ میباشد ،اما بقیه رجال آن ثقه و مورد اعتماد بوده
ب وه جووز حسوووویوون بوون داود .ایوون حوودیووث را ابوون جوووزی
در«الموضوعات»( )۵۹6/۹ذکر کرده و آن را موضوع میداند.

 « -6إ َّياكم وخُضتتتاء الدِّ امن! افقیل :ايا ار ُستتتول اهلل ،او اما خُضتتتاء

(احل ْستنااء) ِي اَلنبت الستوء» ترجمه:برحذر باشید
الدمنق ! اق اال :ا ْاَل ْر اأة ْ ا
از درخت سرسبزی که بر مدفوع حیوانات رشد کرده است.گفته شد
آن چیست؟ فرمود :زن زیبایی که نسب نداشته باشد.
«شدیداً ضعي :است»
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آن را القضواعی در «مستند العهاب » (ق  )8۵/۵از طریق واقدی
روایت کرده و میگوید :أنبأنا ُيیى بن ستتتعید بن دينار عن أِب وجیزة
يزيد بن عبید عن عطاء بن يزيد اللیثي عن أِب سعید اخلدري.
همچنین آن را امووام غزالی در «اإلحیوواء» ( )۹8 /۱ذکر کرده کووه
حووافوظ عوراقوی در توخریج آن میفرمووایوود :دارقطنی آن را در
کتاب«األفراد» و الرامهرمزى در «األمثال» از حدیث ابو سعید خدری
 روایوت کرده انود ،کوه دارقطنی در مورد آن میگویود :متفرد به
واقدی میباشود که شوخصوی ضوعیف است .اما باید گفت :او تنها
ضعیف نیست بلکه متروکالحدیث میباشد! امام احمد ،نسائی ،ابن
المدینی و دیگران او را کذاب میدانند( .میزان اإلعتدال )66۹/۹
ِ ِ
ِ
الناس :ارمراء و الفقهاء و
 « -7صتنفان من ُأمتي إذا اصت ال احا اص ال اا ُ
ي رواية العلامء » ترجمه :دو گروه از امتم هسوووتند که اگر اصوووالح
شووند مردم نیز اصالح میشوند:حاکمان و فقیهان و در روایتی دیگر
چنین آمده:حاکمان و علماء.
«موضوع است»
آن را تموام در کتاب «الفوائد» ( )۵/۱۹8و أبو نعیم در «الحلیة»
( )۳6 /۱و ابن عبوود البر در«جووامع بیووان العلم» ( )۵8۱/۵از طریق
محمود بن زیواد الیشوووکری عن میمون بن مهران عن ابن عباس به
صوووورت مرفوع روایوت کردهانود .اما محمد بن زیاد چنان که امام
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احمود میفرماید :کذاب و از جاعالن احادیث می باشووود ،همچنین
یحیی بن معین ،دارقطنی و ابو زرعه او را کذاب میدانند .متأسووفانه

امام غزالی  آن را در «اإلحیاء» ( )6 /۵ذکر کرده و آن را به پیامبر
 نسبت میدهد!

« -8تتتوستتتتتلتتوا بتتجتتاهتتي فتتإن جتتاهتتي عتتنتتد اهلل عتتظتتیتتم»

ترجمه :به مقام و جاه من توسووول بجویید،همانا که مرتبه و جاه من
نزد خداوند بسیار بزرگ است.
«هيچ اصلی ندارد»
شکی نیست که جاه و منزلت پیامبر  نزد خداوند بسیار عظیم
میباشد ،اهلل متعال در مورد موسی میفرماید ( :اوك ا
هلل او ِج ًیها)
اان ِعنْدا ا َِّ
و بدون هیچ شکی جاه و منزلت پیامبرمان  از موسی  عظیمتر
اسوت .اما توسل کردن به جاه عبارتی دیگر است که نباید این دو را
با هم آمیخت .ابن تیمیه در «اقتضواء الصوراط المستقیم» ( )۱۵۱/۱و

آلبانی در «الضعیفة» ( )۱۱میگویند :هیچ اصلی ندارد و در هیچ یک
از کتب معتبر حدیثی اهل سنت نیامده است.
ُ « -۳ح ُّ ا ْل او اط ِن ِم ان ِ
اإل ايام ِن » ترجمه :دوسووت داشووتن وطن از
ایمان است .
«موضوع است»
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امام الصوووغانی درکتاب «موضووووعات» ( )7و دیگران آن را ذکر
کردهاند و حکم به موضووووع بودن آن دادهاند .مال علی قاری در رد
سخن امام سخاوی که در المقاصد الحسنه میفرماید :موضوع است
اما معنی آن صووحیح میباشوود! میگوید :چگونه معنای آن صووحیح
اسووت در صووورتی که هیچ مالزمتی میان حب وطن و ایمان وجود
ندارد ،بلکه مخالف با این آیه می باشد که می فرماید:
ْ
َ َ َّ َ
َ ُ
ََ
َ ۡ ُ َْ ُ
ُ َ ۡ
َ وُ ۡوَۡناَُ َۡ ۡب َناَعل ۡك َِه ََۡأ ََِّٱق ُۡل ٓواَأنف ََم ََۡأوَِٱخ ُر ُجواَمِنَدِي ٰ ِركََ
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ
َ ُ َّ َ
َ ُ َ
ََ َ َ
َف َعلُوا ْ َ
راَ
َماَيُوعظوََّاِهِۦَلَكََّخ ۡ َ
َّم اَف َعلوهَُإَِلَقل ِك لََمِنه َََۖوُوَۡنهَ
َۡ
َّ ُ ۡ َ َ َ
َوأش َّدَوبب ِ َۡاَ َ ٦٦ترجمه :و اگر ما (با تعيين تاليفات طاقت
َُهَ
فرسرالی همچون جهاد مستمرا بر آنان واجب میکردیم که (در
راه خردا ،خود را در معرض تل :قرار داده وا خویشررتن را
باشرريد ،و یا این که (برای جهاد ترك یار و دیارتان کنيد وا از
سرررزمين خود بيرون روید ،این کار را جز گروه اندکی از آنان
انمرام نمیدادند (و اطاعت فرمان نمی کردندا .و اگر اندرزهالی
را که به آنان داده میشررد انمام میدادند (و دسررتور را به کار
میبسرتند ،در دنيا و آخرتا برای آنان بهتر بود و (ایمانا ایشان
را پابرجاتر میکرد( .نساء)66/
پس این آیه میفرماید :آنها (منافقان) حب وطن داشتند اما تلبس
به ایمان خیر!
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ينابیع احلكمة من قلبه عىل
ص هلل أربعنی اي ْوم ًا اظ اه ار ْت
ُ
 « -۵0ام ْن اأخ ال ا

لستتانه» ترجمه:کسووی که وجود خود را چهل روز برای خدا (از غیر
او)خالص کند،خداوند چشوومه های حکمت را از قلب او بر زبانش
جاری می سازد .
«ضعي :است»

حوودیووث را أبو نعیم در «احللیتتة» ( )۵8۳/۱از طریق محموود بن
إسوماعیل :حدثنا أبو خالد یزید الواسطی أنبأنا الحجاج عن مکحول
عن أبی أیوب األنصوواری به صووورت مرفوع روایت کرده اسووت ،و
میگوید :همچنین یزید الواسووطی به صووورت متصوول آن را روایت
کرده .همچنین حسوووین مروزی در «زوائوود الزهوود» ( )۵/۱0۱از

«الکواکب» (ص )۱7۱/و ابن أبی شتتیبة در «المصوونف» ( )۱۹۵/۵۹و
هناد در «الزهد» (رقم  )678از طریق حجاج آن را روایت کردهاند.
پس حودیث از طریق حجاج از مکحول مرسووول اسوووت و مرفوع
دانسووتن آن صووحیح نیسووت .همچنین باید گفت :این حدیث را ابن
جوزی در «الموضووعات»( )۵۱۱/ ۹ذکر کرده و میگوید« :ال یصح،
یزیود بن أبی یزیود عبود الرحمن الواسوووطی کثیر الخطأ ،و حجاج
مجروح ،و محمد بن إسوماعیل مجهول ،و ال یصوح سماع مکحول
ألبی أیوب» و همچنین سوویوطی در «الآليلء اَلصتتنوعة»( )۵76 /۱آن
را ذکر کرده و میگوید« :اقتصووور العراقی فی» تخریج اإلحیاء على

تاثیر احادیث ضعیف بر عقیده

61

تضوووعیف الحودیوث همچنین حدیث را الصوووغانی در «ارحاديا
اَلوعوعة» (ص )7 /آورده و حکم به وضع آن داده است .واهلل أعلم.
 « -۵۵ام ْن انتا ام اب ْعتدا ا ْل اع ْ ِ
ْصتتت افت ْ
اخ ُتلِ ا اع ْق ُلت ُه اف اال اي ُلو ام َّن إِ ََّل ان ْف استتت ُه»
ترجمه:کسووی که بعد از عصوور خوابید ،اگر عقلش را از دسووت داد،
کسی جز خود را مالمت نکند.
«ضعي :است»
آن را ابن حبان در «الضوووعفاء و المجروحین» ( )۱8۹/۵از طریق
خالد بن القاسم عن اللیث بن سعد عن عقیل عن الزهری عن عروة
عن عائعتتتة به صوووورت مرفوع روایت کرده اسوووت .همچنین ابن

جوزی آن را در «الموضووووعات» ( )6۳ /۹ذکر کرده و میگوید« :ال
یصح ،خالد کذاب» در بعضی از طرق این حدیث؛ در اسناد آنها ابن
لهیعه وجود دارد که شخصی ضعیف می باشد.
الس اامء او ْارا ْر
« -۵۱شتهر ار ام اضان ُم اع الق ابنی َّ

 ،او اَل يرفع إِ اَل اهلل إِ ََّل

بِ ازكااة ا ْلفطر» ترجمه :ماه رمضان بین زمین و آسمان معلق است،ونزد
اهلل نمی رود تا آنکه زکات فطرش را پرداخت کند.
«ضعي :است»

سویوطی آن را در «اجامع الصوري» ذکر کرده و به ابن شاهین در
«الترغیب» و به ضیاءالدین نسبت میدهد که از جریر بن عبداهلل 
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روایوت میکنود که او نیز به صوووورت مرفوع از پیامبر نقل کرده
است.

سپس سیوطی حکم به ضعف حدیث داده و همچنین مناوی 

در «فیض القدير» سووبب ضووعف آن را بیان میکند و میگوید :ابن
جوزی آن را در «العلتل اَلتنتاهیتة ي ارحتاديتا الواهیة» ذکر کرده و
میگوید :صوحیح نیست ،در آن محمد بن عبید البصری وجود دارد
کوه مجهول اسوووت .همچنین آلبوانی از محدثین معاصووور آن را در

«ستتلستتلة ارحاديا الضتتعیفة» ( )۱۹ذکر کرده و ضووعیف میداند و
می گوید :اگر حدیث صوحیح باشوود؛ یعنی قبول شدن روزه رمضان
نزد اهلل متعال؛ متوقف اسوت تا زمانی که زکات فطر پرداخت نشود،
در صوووورتی کوه هیچ عالممی چنین چیزی نفرموده( ....مختصووورا)
وحدیث صوحیح نیسوت .همچنین در سنن ابو داود ( )۵60۳از ابن

عباس  روایت است که رسول خدا  فرمود « :اف ار ا ار ُس ُ
ول اهللَِّ
صتتت َّىل اهللَُّ اع الیت ِه وستتت َّلم از اكتا اة ا ْل ِف ْط ِر ُطهر ًة لِلصتتت ِائ ِم ِمن ال َّل ْو ِو والر افت ِ
ا
ْ
َّ
ا
ا َّ
ْا
ْ ا ا ا
او ُط ْع امت ًة ل ِ ْل ام استتتاكِ ِ
نی» ترجموه :پیوامبر زکات فطر را برای پاک کردن
روزه دار را از سووخنان لغو و نادرسووتى که گفته و اینکه برای افراد
مسکین غذایى باشد ،فرز نمود.
این حدیث صحیح بوده و بیان میکند که حکمت از زکات فطر؛
جبران نقص در روزه میباشود و ذکر نکرده که روزه قبول نمیشود
مگر با پرداخت آن! واهلل أعلم .
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 « -۵۹ام ْن اأ ْحدا ا
ْ او اَل ْ ايت ااو َّعت ْأ اف اقدْ اج اف ِان ،او ام ْن ت ااو َّعت اأ اوَل يصل فقد
جفتان (من اصتتت َّىل او اَل ْ ايتدْ ُعنِي اف اقتدْ اج افت ِان)  ،او ام ْن اد اعت ِان او اَل ْ ُأ ِج ْبت ُه اف اقدْ
ج افی ُته ،و الست ُت بِرب ج ٍ
اف » ترجمه :کسوی که بی وضو شد و وضو
ا
ا
ا ْ ُ ا ْ
نگرفت،یقیناً به من جفا کرده اسوت ،و کسی که وضو گرفت و نماز
نخواند ،به من جفا کرده است ،وکسی که نماز خواند و از من چیزی
نخواسوووت ،به من جفا کرده اسوووت ،و کسوووی که من را بخواند و
جوابش را نودهم به او جفا کردهام و قطعاً من خداوندی جفا کننده
نیستم.
«موضوع است»
موضوع بودن آن را صغانی در «الموضوعات» ( )6و دیگران بیان
کردهاند .و دلیل روشنی که دالّ بر جعلی بودن آن است این میباشد
که :وضوو گرفتن بعد از حدَ

و نماز بعد از هر وضو از مستحبات

است اما این حدیث آن را از واجبات میداند چنانکه میگوید« :فقد
جفانی»!
 «-۵۱ام ْن اح َّج ا ْل اب ْی ات او اَل ْ اي ُز ْر ِن اف اقدْ اج اف ِان» ترجمه :کسووی که حج
کند و من را زیارت نکند قطعا به من جفا کرده است.
«موضوع است»

امووام ذهبی  در «میزان اإلعتتتدال» ( )۱۹7/۹و صوووغووانی در
«الموضوعات» خود (ص )6آن را موضوع میدانند .همچنین زرکشی
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و شوووکانی در «الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعتتتوعة» (ص)۱/
حکم به موضوووع بودن آن دادهاند .امام سووخاوی نیز در «المقاصوود»
(رقم  )۵۵78میگوید« :صحیح نیست».
باید دانسوت که :سوبب آن محمد بن محمد بن النعمان بن شبل
میبواشووود .آن را ابن عودی در «الکوامل» ( )۱۱80/ 7و ابن حبان
در«الضوعفاء» ( ،)7۹ /۱و از طریق او ابن الجوزی در «الموضوعات»
( )۱۵7 /۱آورده انود و میگوینود :از افراد ثقوات روایات باطل نقل
میکرد .ابن جوزی میگوید :دارقطنی به سووبب محمد بن محمد بن
النعموان حدیث را رد کرده اسوووت .از جمله دالیل دروغ بودن این
حدیث این اسوووت که :جفا کردن به پیامبر  اگر کفر نباشووود؛ از

گناهان کبیره است .این حدیث نیز بیان میکند :کسی که زیارت قبر

پیامبر  را ترک کند؛ مرتکب چنین گناه کبیرهای شوده است ،پس
زیارت قبر ایشان را از واجبات می داند! در حالی که هیچ کس تا به

حال چنین نگفته اسوووت .زیارت قبر پیامبر  از اعمالی اسوووت که
سوبب قرب به اهلل متعال میشووود ،ا ما همه علما آن را از مستحبات

میدانند ،پس چگونه ممکن اسوووت تارک آن به پیامبر  جفا کرده
باشد؟!

 « -۵۱ام ْن اح َّج اف از اار اق ْ ِعي اب ْع تدا ام ْو ِِت اك ت ا
ان ك اام ْن از اار ِن ِي اح ای ت ِاِت»

ترجمه :کسی که حج کند و بعد از مرگم به زیارت قبر من بیاید مثل
این است که در حال حیاتم من را زیارت کرده است.
«موضوع است»
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این حدیث نیز مانند حدیث قبل؛ موضوع و دروغ است .طبرانی

در«اَلعجم الكبري» ( )۱/۱0۹/۹و در «اروستتت » و ابن عوودی در«
الکوامول»و دارقطنی در «سووونن» (ص )۱7۳ /و بیهقی ( )۱۱6 /۱و
السوولفی در «الثان عِّشتت من اَلعتتیخة البودادية » ( )۱/ ۱۱همگی از

طریق حفص بن سووولیمان أبی عمر عن اللیث بن أبی سووولیم عن
مجاهد عن عبد اهلل بن عمر به صورت مرفوع روایت کردهاند .اما به
دو سبب این حدیث بسیار ضعیف میباشد:
اول :ضوعف لیث بن أبی سوولیم می باشد که دچار اختالط شده.
دوم :حفص بن سوولیمان که به او الغاضووری نیز میگویند؛ شوودیدا
ضعیف است .ابن حجر  در «التقریب» میفرماید :متروکالحدیث
است چرا که :یحیی بن معین او را کذاب میداند .چنانکه در الکامل
ابن عوودی آمووده و همچنین ابن خراش میگوی ود :کووذاب بوده و
احادیث را جعل میکرد .واهلل أعلم.
 « -۵6اع ال ْی ُك ْم بِ ِد ِ
ين ا ْل اع اج ِائ ِز » ترجمه :بر شووما باد پیروی از دین
پیر زنان.
«هيچ اصلی ندارد»
امام سووخاوی در «اَلقاصتتتد» میفرماید :ال اصووول له و همچنین
صوغانی در «ارحاديا اَلوعتوعة» ( )7آن را ذکر کرده ،اما متاسفانه

اموام غزالی در «اإلحیتاء» ( )67/ ۹آن را بوه پیامبر  نسوووبت
میدهد! و حافظ عراقی در تخریج آن میفرماید :هیچ اصلی ندارد.
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« -۵7رس اعة ا ْاَل ْْ ت ْ
تذه ِباء ا َُْلؤمن »:تند راه رفتن وقار مؤمن را
از بین میبرد.
«شدیداً ضعي :است»
این حودیوث از طریق ابوهریره ،ابن عمر ،انس و ابن عباس 
روایت شده که همه آنها ضعیف است.
این حودیث هیچ ربطی به این قول خداوند ندارد که میفرماید:
َ ََ َۡ
َّ
ُ
َ َ
َ
َ َ ُ
َخ َ
َٱَّل َ
اد َّ
ِين ََي ۡمو وَّ َل َٱۡل ِ
اب َب ُه ََُ
ۡرض َه ۡون َا َِإَوُا
َٱُرِ
وعِب
ۡ َ ٰ ُ َ َ ُ ْ َ َٰ
ٱلج ِهلوََّقاُواَس مَاَ ٦٣ترجمه :و بندگان (خوب خدایا رحمان
کسررانيند که آرام (و بدون غرور و تابّرا روی زمين راه میروند
(و تواضع در حرکات و سانات ایشان و حتی در راه رفتن آنان
آشاار استا ،و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب (دشنامها و
برد و بيراههای خودا قرار میدهند ،از آنان روی میگردانند و به
ترك ایشان میگویند(.فرقان)6۹/
ابن کثیر در تفسیر این آیه میفرماید :هون یعنی با سکینه و وقار
ارر ِ
و بودون جبر و اسوووتکبار چرا که می فرماید  :اوَل ات ْ ِ
ش ِي ْ
ام ار ًحا همچنین بعضووی از سوولف؛ راه رفتن به صووورت ضووعف و
مریضوووی را مکروه میدانند .چنانکه از عمر  روایت اسوووت که
روزی جوانی را دید که به صوورتی بسیار آرام راه میرفت .عمر به
او گفت :تو را چه شوووده ،آیا مریض هسوووتی؟ گفت :خیر ای امیر
مومنین ،عمر او را با تازیانه زد و او را امر کرد که با قوت راه برود.
پس مراد از «هون» در آیه :سکینه و وقار است .همچنین از پیامبر 
روایت اسووت که ایشووان سووریع راه میرفتند ،که مخالف با هون نیز
نمی باشووود.امام احمد در مسوووند (رقم  )۹0۹۱از ابن عباس روایت
میکند« :أن النبي صتىل اهلل علیه وستلم كان إذا معتى معى جمتمعا لی
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فیه كستتل» همچنین آن را بزار با سووند صووحیح روایت کرده اسووت.

حدیث مذکور را زیلعی در «ختريج احاديا كعاف» ( ، )76/۹مناوی

در «الفتا الستاموي» ( ، )۳۵۱/۱عجلونی در «كعر اخلفاء» ()۱۵7/۵
ذکر کرده و آن را شدیداً ضعیف میدانند .واللّه أعلم.

ْ «-۵8
مح تة» ترجمووه :اختالف امووت من موجووب
اختِ االف امتي ار ْ ا
رحمت است.
«هيچ اصلی ندارد»
مناوی از سبکی نقل میکند که فرمود :نزد محدثان معروف نبوده
و سندی صحیح،ضعیف یا موضوع برای آن پیدا نکردم .ابن حزم نیز
در «اإلحكام ي أصول ارحكام» ( )6۱/ ۱آن را باطل میداند .از نظر
متن نیز مخالف با قرآن کریم است.
َ ۡ َّ َ َ َ ُ ْ
َ َۡ َ َ
ۡ
رَٱهَُِوجدواَفِكهَِ
اهلل متعوال می فرمواید :وُوَناََّمِنَعِندَِغ ِ
ۡ َ َ
ٱخۡ ِ ٰفَاَُثِرَاَ ٨٢ترجمه :و اگر از سوی غيرخدا آمده بود در آن
تناقضات و اختالفات فراوانی پيدا میکردند(.نساء)8۱/
پس اهلل متعال بیان میکند که اختالف از جانب او نمیباشووود،
پس چگونه ممکن اسووت این اختالف را در مورد شووریعتش قبول
کند؟
َ
ْ
ْ
ُ
ۡ
َ
َ ََ َ ُ َۡ َ
ُ ُ
ََ َ َ
يرم ََۡۖ
همچنین می فرمایدَ  :وَلَونٰزعواَفۡفولواَووذهبَرِ
با یادیگر نزاع و کشماش نانيد ،زیرا ضعي :و زبون می شوید
و هيبت و احترامتان ضایع می شود واز ميان می رود( .انفال)۱6/
َ َ ۡ َ َّ ُ ُ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ْ
و میفرمایدُ َ  :من ِ ب ِ َإِۡلهَِوٱتقوهَوأقِكمواَٱُص لوةَوَلَومونواَ
َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ُ ْ
َ ُِ
م َِنَٱُ ۡ ُم ۡۡش ك ِ َ
َكَح ۡ
ۖ
بَا ِ َماَ
ِز
َ
ا
ع
َ
ك
َش
وا
ن
ن
َو
َ
ه
ِين
د
َ
وا
ق
ر
َف
ِين
َٱَّل
ِن
م
َ
٣١
َ
ِ
ِ
ِۢ
ََ ۡ ۡ َ ُ َ
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کسررانی کره آلين خود را پراکنرده و بخش بخش کردهاند و به
دسرتهها و گروههای گوناگونی تقسيم شدهاند .هر گروهی هم از
روش و آلينی که دارد خرسررند و خوشررحال اسررت (و ماتب و
مذهب ساخته هوی و هوس خود را حق میپنداردا.
َ
ُ َ ُۡ
َّ َ َّ َ َ ِ َ
ك غَ
و می فرمووایوودََ  :وَل َيَ َزاُوَّ َُم َۡلِفِ ََ ََ ١١٨إَِل َمنَرحَِ َرب َ
ترجمه :ولی آنان هميشرره (در همه چيز ،حتّی در گزینش دین و
اصررول عقالد آنا متفاوت خواهند ماند .مگر کسررانی که خدا
بدیشان رحم کرده باشد( .هود)۵۵۳- ۵۵8/
پس چگونه اختالف امت رحمت خواهد بود؟!
 « -۵۳اأ ْص ت اح ِاِب كاالن ُُّجو ِم بِ اأ ُِّّيِ ْم ا ْقتادا ْي ُت ْم ْاهتادا ْي ُت ْم »ترجمه :اصووحابم
همانند ستارگانند؛ به هرکدام که اقتدا کنید هدایت مییابید
«موضوع است»
این حودیث را ابن عبد البر  در«جامع العلم» ( )۳۵ /۱و ابن

حزم در «اإلحكام» ( )8۱/6از طریق سوووالم بن سووولیم قال  :حدثنا
الحار بن غصین عن األعمش عن أبی سفیان عن جابر به صورت
مرفوع روایت کردهاند .ابن عبدالبر در ادامه میفرماید :اسناد آن قوی
و صوحیح نیسوت چرا که الحار بن غصوین مجهول میباشد .ابن
حزم نیز میفرماید :این روایتی سواق است ،أبو سفیان ضعیف بوده
و الحار بن غصووین أبو وهب الثقفی مجهول میباشوود و همچنین
سوالم بن سولیمان احادیث موضوع را روایت میکند که بدون شک
این نیز از همان نوع احادیث است .برای بیان حال سالم بن سلیمان
به کتاب «اَلجروحنی» ( )۹۹۳/ ۵مراجعه کنید.
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ِ
الس اام ِء  ,اف اأ ُّ اُّيا اأ اخ ْذ ُت ْم بِ ِه ْاهتادا ْي ُت ْم ,
 «-۱0إِ َّن اأ ْصت اح ِاِب بِ امن ِْز الة الن ُُّجو ِم ِي َّ
او ْ
مح ٌة » :اصحابم به منزله ستارگان در آسمانند،
اختِ اال ُ
ف اأ ْص اح ِاِب ال ُك ْم ار ْ ا
به هر کدام تمسووک کنید هدایت یافتهاید .و اختالف اصووحابم برای
شما رحمت است.
«موضوع است»
این حدیث نیز موضوع و دروغ میباشد .آن را خطیب در«الكفاية
ي علم الروايتتة» (ص ،)۱8 /بیهقی در «اَلتتدختتل» ( )۵۱۱و دیلمی

( )7۱/۱از طریق سلیمان ابن أبی كريمة عن جویبر عن الضحاک عن
ابن عباس به صووورت مرفوع روایت کرده اند .اما سوولیمان بن ابی
کریمه ضوعیف ،و جویبر که همان ابن سوعید األزدی است؛ متروک
میباشد .چنانکه دارقطنی ،نسائی و دیگران میفرمایند .همچنین ابن
مدینی او را شووودیداً تضوووعیف کرده اسوووت .رجوع کنید به «میزان
اَلعتدال» (« – )۱۱۱/۱التهذي » ( )۵06/۱ضوووحاک نیز هرگز ابن
عباس را مالقات نکرده و از او سوماعی نداشته است .بیهقی بعد از
ذکر آن میفرماید :متن این حدیث مشهور است اما إسنادش ضعیف
بوده و ثابت نیست.

 «-۱۵اأ َّد ابنِي ار ِِّب افت اأ ْح استتت ان اتت ْأ ِديبِي» ترجمه :خداوند مرا به بهترین
نحو ادب کرده است.
«ضعي :است»
ابن تیمیه در «جمموعة الرسائل الكعى» ( )۹۹6 /۱میگوید :معنی
آن صوحیح است ،اما اسنادی ثابت برای آن وجود ندارد .همچنانکه
سووخاوی و سوویوطی میفرمایند .رجوع شووود به« :کشووف الخفاء»
( .)70/۵همچنین این حدیث را شوکانی  در «الفوائد المجموعة»
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( )۵0۱0و والفتنی در «تتتذكترة اَلوعتتتوعتتات» ( )87ذکر کرده و
میگویند :اسناد ثابتی ندارد.
« -۱۱مست ِا ا ْلعین ِ ِ
الس ت َّبا ابت ْ ِ
انی اب ْعدا ات ْقبِیلِ ِه اام ِعنْدا اس ت اام ِ
انی بِ اباط ِن ُأن ُْم الت ِاي َّ
اْ ْ
ا ْ
اق ْو ِل ا َُْل اؤ ِّذ ِن اأ ْش اهدُ اأ َّن ُُم ا َّمدً ا ار ُس ُ
ول اهللَّ  ...اف اق اال اص َّىل اهللَُّ اع ال ْی ِه او اس َّل ام :ام ْن
اع تتِ تي»
اف ت اع ت ال ِم ت ْث ت ال ام تا اف ت اع ت ال اخ تلِ تیت ِتَّ اف ت اق تدْ اح ت َّل ت ْت اع ت ال ت ْی ت ِه اشتتتتت اف ت ا
ترجمه( :ابوبکر صودیق  در هنگام گفتن أشوهد أن محمد رسول
اهلل  ...سپس دو انگشت ابهام (شصت) را میبوسید و دو چشم خود
را به وسیله آن مسح میکرد ،و پیامبر فرمود هر کس عمل ابوبکر
را انجام دهد شفاعت من در قیامت برایش روا خواهد شد.
«صحيح نيست»
این حودیوث را دیلمی در «مستتتنتد الفردوس» از ابوبکر  به
صوورت مرفوع روایت کرده است .ابن طاهر در« التذكرة» میگوید:

«ال یصوووح» همچنین آن را شووووکانی  در «الفوائتد اَلجموعة ي

ارحاديا اَلوعتوعة» (ص )۳و سخاوی در «اَلقاصد» ( )۱0۹/۵ذکر
کرده و میگویند صوحیح نیست .عجیب این است که چنین حدیثی
بوا این وضوووعیت؛ در میان طالّب علم رواج داشوووته و به آن عمل
میکنند!
 « -۱۹اع ِّظموا اعتتتحتايا ُكمإ افإِ ا اع اىل الْصتتت ِ
اط ام اطا ايا ُك ْم» ترجمه:
ُ
ِّ ا
ا ا ْ َّ ا
قربانیهای خود را ارج نهید ،زیرا شوووما بر آن (حیوانهای) قربانی
شده سوار شده و از صراط عبور می کنید.
«هيچ اصلی ندارد»
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ابن صووالح  میفرماید :این حدیث نزد محدثین غیر معروف
بوده و ثابت نیسووت ،این کالم ابن صووالح را عجلونی در «كعتتتر

اخلفاء» ( ،)۵۹8/۵ابن الملقن در «اخلالصتتة» ( ،)۵6۱/۱سووخاوی در

«اَلقتاصتتتد» ( )۹۱/۵و ابن حجر در «التلخیص احلبري» ( )۹۱7/۱نقل
میکنند و سپس حدیث را صحیح نمیدانند .همچنین ،این روایت با
لفظ «استتتفرهوا عتتحاياكم» نیز آمده که سوویوطی در «الدرر اَلنتثرة»

( )۱/۵و سخاوی در «اَلقاصد احلسنه» ( )۹۱/۵آن را ضعیف میدانند.
بلکه هیچ اصلی ندارد ،چنانکه ابن صالح می فرماید.

نی» ترجمه :خوبیهاى نیکان
ات ا َُْل اق َّربِ ا
اات ارا ْب ار ِار اس ت ِّی ائ ُ
 « -۱۱اح اس تن ُ
براى مقربین درگاه حق ،بدى و گناه بشمار مى رود.
«باطل است»
این حدیث را امام غزالی  در «اإلحیتاء» ( )۱۱ /۱با لفظ«قال

القائل الصتتادق» روایت کرده اسووت .به نظر میرسوود امام غزالی به
عنوان حودیوث آن را نقول نمیکند ،به همین دلیل حافظ عراقی در
تخریج این کتاب؛ آن را ذکر نکرده اسووت .اما باید دانست که معنی
آن نیز صحیح نیست .چنانکه ابن تیمیه در «جامع الرسائل» توضیحی
مفصوول بر این حدیث داده و میگوید :این کالم از پیامبر  و هیچ
یک از صحابه و سلف نقل نشده است .واهلل أعلم.
» ترجموه :اما من
 « -۱۱أمتا إِ ِّن اَل أنستتتى او الكِن أنستتتى ر
فراموش نمیکنم اما از یادم برده می شود برای اینکه تشریع کنم.
«باطل است»
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این حدیث را امام غزالی در «اإلحیاء» ( )۹8 /۱ذکر کرده و آن را
به پیامبر  نسبت میدهد .اما عراقی در تخریج آن میفرماید :مالک
آن را بدون هیچ سوندی به صورت بالغ ذکر کرده است ،و ابن عبد
البر میفرماید :در موطأ به صووورت مرسوول وجود دارد که إسوونادی
ندارد! به همین دلیل ابن حجر  در فتح الباری ( )۱۱۳/۱میفرماید:
هیچ اصلی ندارد .آنجا که میفرماید « :اح ِديا إِ ِّن اَل اأن اْستى اَل اأ ْص ال ال ُه
لع ِد ِ
ات مالِك اا َّلتِي اَل ُتوجدْ موصو الة بعدا اا ْلبح ِ
ِ
ِ
ا اا َّ
يد»
اْ ا ْ
ْ ا اْ ُ
افإِ َّن ُه م ْن اب اال اغ ا
همچنین این حدیث مخالف با حدیثی اسووت که در صووحیحین
آمده است « :إِنَّام اأناا اب اِّش ِم ْث ُل ُكم ،اأنْسى كاام اتنْس ْو ان ،افإِ اذا ن ِاسی ُت اف اذكِّر ِ
ون»
ُ
ْ ا ا ا
ا
ٌ
ترجمه :من نيز مانند شما بشر هستم و همان طوری که شما دچار
فراموشی میشوید ،من نيز دچار فراموشی میشوم.پس هر وقت
فراموش کردم یادآوری کنيد.
باید دانست این گونه احادیثی که هیچ اصلی ندارند؛ میخواهند
فوق بشری بودن پیامبر  را ثابت کنند ،در حالی که هم قرآن کریم
و هم احوادیث صوووحیح؛ بیان میکنند که پیامبر نیز مانند سوووایر
انسانها بشر میباشد و از خصوصیات بشری؛ همین فراموش کردن
است .واهلل أعلم.
ِ
اخل ْ ِ
ِ
الْ ُي ِز ْد ان ِي ُق َّو ِة ا ْل اب ا ِ
 « -۱6اث ٌ
اج ِاري
ُضة ،اوإِ اَل ا ْاَلاء ْ ا
ْص :النَّ اظ ُر إ اَل ْ ُ ا
ِ
احل استتت ِن» ترجمه::سووه چیز چشووم را قوت میدهد:دیدن
اوإِ اَل ا ْل اوجه ْ ا
سبزه،آب جاری و روی خوب.
«موضوع است»
آن را ابن جوزی در «الموضوعات» ( )۵6۹ /۵از طریق وهب
بن وهب القرشوی عن جعفر بن محمد الصادق عن أبیه عن علی بن
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الحسین عن جده علی بن أبی طالب به صورت مرفوع آورده است.
سوووپس ابن جوزی میفرمواید :باطل اسوووت چرا که :وهب کذاب
میباشود .اما سیوطی  در «الآليلء» ( )۵۵7 - ۵۵۱ /۵در اعتراز
به ابن جوزی؛ روایاتی دیگر با همین معنا را ذکر میکند تا از درجه
موضوع بودن رها شود! در حالی که همه آن احادیث ضعیف ،متهم
به جعل و همچنین افرادی مجهول در اسناد آنهاست.
 « -۱7ام ْن احدَّ ا
ْ اح ِدي ًثا اف اع اط ا ِعنْدا ُه اف ُه او احق» ترجمه :کسووی که
سخنی بگوید و همان موقع عطسه کند،آن سخن حق است.
«باطل است»
آن را أبو یعلى موصلی در«مسندش»( ، )6۹۱۱أبو القاسم طبرانی
در «اَلعجم اروستتت »( ، )6۱0۳تمام الرازی در «الفوائد» (، )۵00۱
ابن عدی در «الكامل» ( ، )۱0۱/6و بیهقی در «العتتع » ( )۳۹6۱از

طريق بقیة بن الولید عن معاوية بن ُيیى عن أِب الزناد عن ارعرج عن

أِب هتتريتترة  بووه صووووورت موورفوووع روایووت کوورده انوود.
طبرانی در اداموه می گویود :این حودیوث؛ تنهوا از طریق معاویه بن
یحیی که او هم از أبی الزناد نقل کرده اسوت؛ روایت شده که متفرد
به بقیه بن ولید است .اما باید دانست :معاوية بن یحیى روایات منکر

زیوادی دارد .رجوع کنید به« : :الكامل» ابن عدی ( )۱0۹-۱0۱/6و

«میزان اَلعتتدال» ( .)۵۹۳/۱همچنین :بقیه بن ولید مدلس بوده و از
کذابان و مجهوالن تدلیس می کرده اسووت .رجوع کنید به « :هتذي

التهتذي » ( .)۱۵۳-۱۵7/ ۵اما اقوال علما در مورد این حدیث :ابو

حاتم رازی  در «علل احلديا» ( )۹۱۱/ ۱می فرماید« :هذا حديا

كذب» بیهقی در «شع اإليامن» ( )۹۹/ 7می گوید« :هو منكر عن أِب

تاثیر احادیث ضعیف بر عقیده

73

الزناد» ،ابن جوزی در «اَلوعوعات» ( )77/ ۹می گوید« :هذا حديا

باطل» ،بوصووویری در«إحتاف اخلرية اَلهرة» ( )۵۱۹/ 6میگوید« :هذا
إستتتنتتاد عتتتعیر  ,لتتتدلی

بقیتتة بن الولیتتد» همچنین آلبووانی آن را

در«الضعیفة» ( )۵۹6ذکر کرده و می گوید« :باطل است».
باید گفت :این حدیث دارای چند سند دیگر نیز میباشد که همه
آنها شوودیداً ضووعیفاند .مانند این طریق :عبد اهلل بن جعفر المدینى،
عن أبى الزنواد« ...إذا عطس أحودکم عنود حودیوث کان حقا » ابن
الجوزی  آن را در «اَلوعتتتوعتتات» ( )77/۹ذکر کرده و آن را
موضووووع میداند .عبداهلل بن جعفر المدینی متروک بوده و احادیث
منکر را روایت میکند ۵.همچنین در روایتی دیگر با این سووند آمده
است :حدثنا جعفر قال نا إبراهیم بن عبد العزیز بن مروان بن شجاع
الحرانی بالرقة قال نا الخضوور بن محمد بن شووجاع قال نا عفیف بن
سالم عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس قال  :قال رسول اهلل 

« :أصدق احلديا ما عط

عنده » آن را طبرانی در «اروس » (۹۹60

) روایت کرده است و سپس میگوید« :این حدیث را فق عمارة از
ثابت روایت کرده که متفرد به خضور است » .باید گفت :امام احمد
در مورد عمارة بن زاذان میفرماید :از ثابت و انس احادیث منکر را
روایت میکرد .همچنین او را دارقطنی ،ابن عمار ،سوواجی و دیگران
ضووعیف میدانند ..۱و آلبانی آن را در «الضتتعیفة»( )۵۹7آورده و می
گوید « :باطل است».

« .1هتذي التهذي » ()۵۱۹/۱
« .2تهذیب التهذیب» ()۹6۱/7
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الزناا ُي او ِّر ُ
ْ ا ْل اف ْق ار» ترجمه( :زنا فقر را به دنبال دارد)
ِّ -۱8
«باطل است»
این حدیث را أبو حاتم روایت کرده چنانکه در «العلل»(-۱۵0/۵

 )۱۵۵آمده ،همچنین :قضاعی در«مسند العهاب» ( ، )7۹/۵ابن عدی
در «الكامل» ( )۱۹۱/6و بیهقی در«شتتع اإليامن» ( )۹6۹/۱آن را از
طریق الماضوی بن محمد عن لیث بن أبی سلیم عن مجاهد عن ابن
عمر روایت کردهاند.
ابو حاتم بعد از روایت کردن آن میگوید :این حدیثی باطل بوده
و موواضوووی مجهول اسوووت .همچنین ،حوودیووث را ابن حبووان در
«اَلجروحنی» ( )۱۹7/۱از منکرات لیث بن أبی سووولیم میداند .ابن
عدی در «الكامل» ( )۵8۹/8میگوید :غیر محفوظ است و ذهبی در
«میزان اإلعتدال» ( )۱۱۹/۹میگوید :منکر بوده و همچنین آلبانی آن

را در «السلسلة الضعیفة» ( )۵۱0ذکر کرده و آن را باطل می داند.

«-۱۳ت ااز َّو ُجوا اوَل ُت اط ِّل ُقوا اف تإِ َّن ال َّط ا
الق ا ُّْيت ُّاز ال ت ُه ا ْل اع ْر ُ » ترجمووه:
(ازدواج کنیود ولی طالق ندهید ،زیرا به خاطر طالق عرش الهی به
لرزه درمیآید).
«موضوع است»
آن را خطیب در «تاریخ بغداد» ( )۵۳۵/۵۱و از همان طریق؛ ابن
جوزی در«الموضووووعووات» ( )۱77/۱از طریق عمرو بن جمیع عن
جویبر عن الضووحاک عن النزال بن سووبرة عن علی بن أبی طالب به
صورت مرفوع روایت کرده اند .باید دانست :عمرو بن جمیع کذاب
بوده و جویبر شودیداً ضوعیف میباشد .به همین دالیل؛ ابن جوزی
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میگوید« :هذا حديا َل يصتتا» و صووغانی آن را در «اَلوعتتوعات»
(ص )8 /ذکر کرده و موضوع میداند.
از نظر متن نیز نادرست است چرا که پیامبر  حفصه دختر عمر
 را طالق داده است!
« -۹0إِ َّن ل ِ ُكت ِّل ايش ٍء اق ْلبا ،و اق ْل ال ُقر ِ
آن ي  ،او ام ْن اق ار اأ ي اك ات ا اهللَُّ
ْ ً ا ُ ْ
آن اع ِّْشتتت مر ٍ
الته بِ ِقراء ِهتتا ِقراءةاال ُقر ِ
ات» ترجمه :هر چیزی قلبی دارد و
ا ا َّ
ُ ا ا ا ا ا ْ
قلب قرآن سووره (یس)است .هر کس آن را بخواند مانند این است
که ده بار قرآن را خوانده است).
«موضوع است»
این حدیث را ترمذی ( )۱6 /۱و دارمی ( )۱۱6 /۱از طریق حمید
بن عبد الرحمن عن الحسوون بن صووالح عن هارون أبی محمد عن
مقاتل بن حیان عن قتادة عن أنس به صوووورت مرفوع روایت کرده
اند .سپس ترمذی اهلل می فرماید :این حدیث را تنها از این طریق
می شوناسیم که هارون ابو محمد نیز مجهول است ،همچنین در این
مورد از ابوبکر و ابو هریره  روایت شده است که همگی ضعیف
میباشند.
امام ذهبی در «میزان اَلعتدال» ( )۱88/۱در معرفی هارون این
حدیث را آورده و آن را موضوع می داند .همچنین در کتاب «العلل»
ابن ابی حاتم ( )۱6 - ۱۱ /۱آمده اسوووت :در مورد این حدیث از
پدرم سوووال کردم ،گفت :مقاتل همان ابن سوولیمان اسووت که این
حدیث را ،از جعلیات او میدانم! ترمذی نیز آن را روایت کرده ،اما
مقاتل بن حیان در سند آن وجود دارد که باید گفت این خطا بوده و
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او مقاتل بن سلیمان میباشد چنانکه امام ذهبی در «میزان اَلعتدال»

( )۵7۱/۱و ابو حاتم در «العلل» ( )۱6 - ۱۱ /۱آن را بیان کردهاند.
همین روایت از ابوهریره نیز نقل شده است ،چنانکه ابن کثیر
میفرماید :بزار روایت میکند :حدثنا عبد الرحمن بن الفضوول حدثنا
زیود بن الحبواب حدثنا حمید المکی مولى آل علقمتة عن عطاء بن
أبی رباح عن أبی هریرة .سووپس بزار میگوید :کسووی را سووراغ
ندارم که آن را روایت کرده باشد ،بجز زید از حمید.
میگوییم :حمید المکی مجهول اسوووت چنانکه حافظ ابن حجر
 در «التقري » ( )۵8۱/۵بیان کرده است و همچنین عبد الرحمن
بن الفضل نیز مجهول میباشد!

اع ٍة اخري ِمن ِعب ِ
ِ
ِّنی استن ٍاة » ترجمه :یک ساعت
ادة ِستت ا
« -۹۵فك اْر ُة است ا ْ ٌ ْ ا
تفکر بهتر از شصت سال عبادت است.
«موضوع است»
آن را أبو الشوویخ أصووبهانی در« العظمة» ( )۱۳۳/۵روایت کرده و
میگویود :حودثنا عبد اهلل بن محمد بن زکریا ،حدثنا عثمان بن عبد
اهلل القرشی ،حدثنا إسحاق بن نجیح الملطی ،حدثنا عطاء الخراسانی،
عون أبوی هوریورة عون الونوبوی  . امووا ابن جوزی آن را در

«اَلوعوعات»( )۵۱۱/۹آورده و آن را موضوع میداند و میگوید :در
اسووناد آن؛ دو کذاب وجود دارد ،یکی :إسووحاق بن نجیح اسووت که
امام احمد در موردش میگوید :کذاب ترینِ مردم است ،و یحیی بن
معین میفرموایود :او در جعل احادیث معروف اسوووت ،و همچنین
فالس میگوید :صوووراحتاً احادیث را جعل کرده و به پیامبر 
نسبت می داد.
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دوم :عثمان بن عبد اهلل القرشووی میباشوود .ابن حبان در مورد او
میگویود :بر افراد ثقه و اهل اعتماد؛ حدیث جعل میکرد .همچنین،
علی قاری در « اَلصنو » (ص )8۱می فرماید« :لی بحديا» و

آلبانی در«الستتتلستتتلة الضتتتعیفة» (رقم )۵7۹آن را موضووووع میداند.
باید گفت :این حدیث در روایتی دیگر بدین مضوومون آمده اسووت:
«تفكر ستتتاعة ي اختالف اللیل و النهار خري من عبادة ألر ستتتنة» این
حدیث را دیلمی در «مسند» ( ) ۱6 / ۱از طریق سعید ابن میسرة به
صوووورت موقوف از انس بن مالک  روایت کرده اسوووت .اما این
روایت نیز موضوع میباشد! چرا که سعید ابن میسرة نیز از جاعالن
احوادیوث میبواشووود .چنوانکوه حواکم  ،ابن حبان و یحیى القطان
میفرمایند.۵
ج ِار ا ْاَل ْس ت ِج ِد إِ ََّل ِي ا ْاَل ْس ت ِج ِد» ترجمه :همسووایه ی
 « -۹۱اَل اص ت اال اة ِ ا
مسجد نماز ندارد مگر در مسجد.
«منار است»
حدیث را دارقطنی (ص ، )۵6۵/حاکم ( )۱۱6 /۵و بیهقی ()۱7/۹
از طریق سووولیموان بن داود الیمامی عن یحیى بن أبی کثیر عن أبی
ستتتلمة عن أبی هریرة به صوووورت مرفوع روایت کردهاند .حاکم در
مورد حدیث سوکوت کرده اما بیهقی میگوید :ضوعیف است .علت
ضووعف هم سوولیمان بن داود میباشوود .یحیی بن معین در مورد او
میگویود« :لی بْتتتء» و امام بخاری میگوید« :منكر احلتديا» و
ذهبی میگویود :بخواری فرموده :هر کس را که گفته باشوووم :منکر
الحودیث؛ روایت کردن حدیثش جایز نیسوووت .روایتی دیگر وجود
 .1میزان االعتدال ۵60/۱
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دارد که دارقطنی آن را چنین آورده اسوووت :عن محمد بن سوووکین
الشوقری المؤذن ،أنبأنا عبد اهلل بن بکیر الغنوی ،عن محمد بن سوقة
عن محمد بن المنکدر عن جابر عن النبی َ« :ل صتتتالة َلن ستتتمع
النداء ثم َل يأت إَل من علة » اما این روایت نیز ضعیف میباشد .چرا

کوه :ابن ابی حواتم در «اجرح و التعديل» ( )۱8۹/۱/۹نام محمد بن
سوووکین را ذکر کرده و همین حودیووث را در ذیوول نووامش آورده و
میگوید :از پدرم (ابو حاتم) شووونیدم که گفت :او مجهول اسوووت.
خالصوووه اینکوه این حدیث منکر میباشووود .امام ذهبی در «میزان

اإلعتتدال» در معرفی محمود بن سوووکین می گوید :مجهول بوده و
روایاتش منکر اسووت و سووپس همین حدیث را از او نقل میکند و
میگوید :دارقطنی گفت :ضوعیف است .همچنین حدیث را سیوطی
در «الآلَلء اَلصتتنوعة ي ارحاديا اَلوعتتوعة» ( )۵6/۱و ابن جوزی

در «العلل اَلتناهیة» ( )6۳۹/۵ذکر کرده و آن را منکر میدانند.
التفت اق ِ
ِ
حتج ُ
راء  ،و در لفظی ديمر  :ا ْاَل استتتتتاكنی »
اجت ْمت اع ت ُة ُّ
ُ « -۹۹
ترجمه:نماز جمعه حج فقرا (و در لفظی دیگر) حج مساکین است)
«موضوع است»
آن را أبو نعیم در « أخبار أصبهان» ( ، )۵۳0 /۱قضاعی (رقم )7۳
و ابن عسوواکر ( )۵۹۱ /۵۵از ابن عباس با لفظ اول ،و ابن زنجویه و
قضوواعی ( )78با لفظ دوم آن را روایت کردهاند ،چنانکه در «اجامع
الصتوري»آمده اسوت .مناوی در شرح آن میفرماید :همچنین حار

بن أبی أسوامة آنها را از طریق عیسى بن إبراهیم الهاشمی عن مقاتل
عن الضوووحواک عن ابن عبواس روایت کرده اسوووت ،حافظ عراقی
فرموده :سوووندش ضوووعیف اسوووت .ذهبی در معرفی «عیسوووى بن
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إبراهیم»در کتاب «میزان اإلعتدال» از جمعی از علماء نقل میکند که
او را منکر الحوودیووث و متروک میداننوود .همچنین سوووخوواوی در
«اَلقاصد» میگوید :مقاتل ضعیف است( .پایان کالم مناوی)
بوایود گفت :این کالم مناوی در مورد لفظ دوم میباشووود یعنی:
«اجمعة حج اَلستاكنی» اما او در مورد لفظ اول سووخن نگفته است!
اما :مقاتل کذاب بوده (چنانکه ذکرش گذشت) و عیسى بن إبراهیم
نیز شوودیداً ضووعیف میباشوود .امام بخاری و نسووائی در مورد او
میگویند :منکر الحدیث اسوووت .پس زمانی که این حدیث از چنین
افراد کذاب و منکر الحدیثی روایت شده است؛ الزم بود سیوطی
در کتووابش «اجتتامع الصتتتوري» آن را ذکر نمیکرد! بووه همین دلیوول؛
صووغانی در « ارحاديا اَلوعتتتوعة» (ص )7 /و امام شوووکانی 

در«الفوائتتد اَلجموعتتة ي ارحتتاديتتا اَلوعتتتوعتتة» (ص )۱۹7آن را
موضوع می دانند .و عجیب این است که این حدیث با این وضعیت
از ضعف؛ در روزهای جمعه در مساجد شنیده می شود!

 «-۹۱ال ْو اَل اك اَلا اخ ال ْق ُت ْارا ْف اال اك » (اگر تو نبودى آسمانها و زمین را
نمى آفریدم)
«موضوع است»
حدیث را صووغانی در« ارحاديا اَلوعتتوعة» (ص )7 /ذکر کرده
و آن را موضوع میداند .همچنین آن را دیلمی در «مسند» ()۱/۱۵/۵
از طریق عبید اهلل بن موسووى القرشووی حدثنا الفضوویل بن جعفر بن
سولیمان عن عبد الصمد بن علی بن عبد اهلل ابن عباس عن أبیه عن
ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده است که موضوع میباشد.
چرا که در سوووند آن عبد الصووومد وجود دارد که :عقیلی میگوید:
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احوادیثش غیر محفوظ اسوووت .رجوال دیگر قبول از او نیز مجهول
میباشند .همچنین حدیث را ابن عساکر روایت کرده که ابن جوزی
آن را در «اَلوعتتتوعات» ( ) ۱8۳ - ۱88 / ۵و سوویوطی «الآليلء »
( ) ۱7۱/۵ذکر کرده و آن را موضوع میدانند.
ورة ا ْل او ِاق اع تة ِي كتتل لیلتته َل تصتتتبتته فتتاقتتة أبتتدا»
« -۹۱من اق ار اأ ُستتت ا
ترجمه( :کسوی که هر شوب سوره واقعه را بخواند هیچ وقت دچار
فقر نخواهد شد).
«ضعي :است»
حدیث را حار بن أبی أسامة در «مسند» (  ۵78و من زوائده )،
ابن السوونی در« عمل الیوم و اللیلة» (رقم  ، )67۱ابن الل (،)۵/۵۵6
ابن بشران در «األمالی» ( )۵ / ۹8 / ۱0و بیهقی در «الشعب» ()۵۵۳/۱
از طریق أبی شوجاع عن أبی طیبة عن ابن مسعود به صورت مرفوع
روایت کردهاند .اما سوند آن ضعیف است .امام ذهبی میفرماید :ابو
شوجاع و أبی طیبة مجهول هسوتند .همچنین در این حدیث؛ از سه

جهت اضطراب وجود دارد که ابن حجر در کتاب «لستان اَلیزان»
در معرفی ابو شوجاع به آنها اشاره میکند .در «فیض القدیر» مناوی
( ) ۱6۵/6آمده است :زیلعی گفته :این حدیث از چند جهت معلول
است:
اول :انقطاع آن اسوووت ،چنانکه دارقطنی و دیگران به آن اشووواره
کردهانود .دوم :منکر بودن آن اسوووت ،چنوانکه امام احمد بیان کرده
اسوت .سوم :ضعیف بودن راویان آن است ،چنانکه ابن جوزی ذکر
کرده اسوووت و چهوارم :اضوووطراب آن اسوووت( .چنانکه ابن حجر
میفرماید) پس؛ امام احمد ،ابو حاتم و پسووورش ،دارقطنی ،بیهقی و
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دیگران بر ضوووعف این حوودیووث اجموواع دارنوود .بوواز ،منوواوی در
کتاب«التیسیر» میگوید« :و الحدیث منکر» .واهلل أعلم.
 « -۹6اكنْت نابِی ًا وآدم بنی ا اَل ِ
اء اوال ِّط ِ
نی» ترجمه( :من نبی بودم آنگاه
ُ ا ا ا ُ اْ ا
که آدم بین آب و خاک بود)
«اصلی ندارد»
سوویوطی در «الدرر اَلنتثرة ي ارحاديا اَلعتتتهرة» (ص)۵6۹ /
تصریح میکند که هیچ اصلی ندارد.
نی» ترجمه :من نبی بودم در
ُ « -۹7كن ُْت نابِ ای ًا اوَلا آدم اوَلا اما اء اوَلا طِ ا
حالی که نه آدم ،نه آب ونه گمل وجود داشت.
«موضوع است»
سووویوطی این را نیز در کتواب«التدر»آورده و میگوید :هیچ
اصووولی ندارد .ابن تیمیه در «ردی بر بکری» (ص  )۳میگوید :این
حدیث هیچ اصوولی نداشووته ،نه از نظر متن و نه از نظر عقل! و هیچ
یک از محدثین آن را ذکر نکرده اند و معنای آن باطل است ،چرا که
آدم  هرگز بین آب و گمل قرار نگرفته اسوووت چون گمل؛ آب و
خاک است ،بلکه او بین روح و جسد بوده است چنانکه در حدیث
صحیح آمده .بعضی از گمراهان گمان میکنند پیامبر  در آن زمان
وجود داشوته اسوت ،و ذات او قبل از همه چیز آفریده شده و برای
این ادعا به احادیث جعلی و دروغین استناد میکنند.
برای اطالع بیشووتر  :زرکشووی شووافعی (المتوفى7۳۱ :هوووو) در
«الآلل اَلنثورة ي ارحتتاديتتا اَلعتتتهورة» ( ،)۵7۱/۵سوووخوواوی در
«اَلقاصتتتد احلستتتنة»( ،)۱۱۵/۵عجلونی در «كعتتتر اخلفاء»(،)۵۱۱/۱
شوکانی در « الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعوعة» (ص ، )۹۱6
محموود بن محموود درویش ،أبو عبوود الرحمن الحوت الشووووافعی
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(المتوفى۵۱77 :هووووو) در «أستتنى اَلطال ي أحاديا ُمتلفة اَلرات »

(ص  ، )۱۱۱ابن عراق الکنانی (المتوفى۳6۹ :هو) در «تنزيه الِّشيعة
اَلرفوعة عن ارخبار العتتنیعة اَلوعتتوعة» ( ، )۹۱۵/۵الفَتانمی (المتوفى:

۳86هوووو) در «تذكرة اَلوعتتوعات» (ص  ، )86المال الهروی القاری

(المتوفى۵0۵۱ :هوووووو) در «اررسار اَلرفوعة ي ارخبار اَلوعتتتوعة»
( ، )۱7۱/۵مرعی بن یوسف بن أبى بکر بن أحمد الکرمى المقدسی
الحنبلى (المتوفى۵0۹۹ :ه) در «الفوائتتد اَلوعتتتوعتتة ي ارحتتاديتتا
اَلوعوعة» ( ، )۵0۱/۵محمد األمیر الکبیر المالکی (المتوفى۵۱۱8 :ه)
در «النخبة البهیة ي ارحاديا اَلكذوبة عىل خري العية» (ص .)۳۱همه
این علما می فرمایند :این دو حدیث هیچ اصولی نداشته و بعضی از
آنها حکم به موضوع بودن آن داده اند .واهلل أعلم.

ِ
ِ
رستتتى َل
« -۹8من ولتد الت ُه ام ْو ُلود افتأذن ي ُأ ُذنته ا ْل ُی ْمناى اوأ اقام ي ا ْل ُی ْ ا

الصتبیان » ترجمه :هر کس صاحب فرزند شود و در گوش
تُضته أم ا
راسوووتش اذان و در گوش چپش اقوامه بگوید ،هرگز به بیماری ام
صوبیان مبتال نخواهد شد(نوعی بیماری صرع که مخصوص نوزادان
است که موجب غش می گردد).
« موضوع است»
آن را أبو یعلى در«مسند» ( ، )۵60۱ /۱ابن السنی در «عمل الیوم

و اللیلة »( ، )6۵7 / ۱00ابن عسوواکر ( ) ۱ /۵8۱ / ۵6از طریق أبی
یعلى و ابن بشووران در «ارمايل » (  ) ۵ / 88و أبو طاهر القرشووی
در«حدیث ابن مروان األنصاری و غیره » ( )۵ / ۱از طریق یحیى بن
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العالء الرازی عن مروان بن سوولیمان عن طلحة بن عبید اهلل العقیلی
عن الحسین بن علی به صورت مرفوع روایت کردهاند.
باید گفت :این سوندی موضوع است .چرا که یحیى بن العالء و
مروان بن سووالم جاعالن حدیث هسووتند(.میزان اإلعتدال )۹۳7/۱ابن
القیم در «حتفة اَلودود» (ص )۳ /آن را از طریق بیهقی روایت میکند

و میگوید« :إستتناده عتتعیر» که این از تسوواهل ابن قیم میباشوود.
چطور ممکن اسووت افراد کذاب و دروغگویی مانند یحیى بن العالء
البجلی الرازی در سووند آن باشوود و حکم ضووعیف به آن داد؟ بلکه
موضوع بودن این حدیث بر بسیاری از اهل علم مخفی مانده است!
چنانکه امام نووی آن را در "ارذكار" از روایت ابن السنی ذکر کرده
و هیچ اشواره ای به ضوعف آن نکرده است! همچنین امام أحمد در
«مسوند» ،أبو داود و ترمذی در «سونن»  ،بزار در «مسند» طبرانی در
«المعجم» بیهقی در «شع اإليامن و عبدالرزاق در «مصنف» از طریق

عواصوووم بن عبیوداهلل عن عبیداهلل بن أبی رافع عن أبیه قال« :رأيت
رسول اهلل (صىل اهلل علیه وسلم) أ اذن ي أذن احلسن بن عَّ حنی ولدته

فاطمة بالصتالة» روایت کرده اند .که سند آن ضعیف می باشد .چرا
که عاصوم بن عبید اهلل ضوعیف است .ابوحاتم در مورد او میگوید:
منکر و مضوطرب الحدیث می باشد .یحیی بن معین او را ضعیف و
اموام بخواری نیز او را منکر الحودیوث میداند .همچین؛ بیهقی در
«شعب» از طریق الحسن بن عمرو عن القاسم بن مطیب عن منصور
بن صتتفیة عن أبی معبد عن ابن عباس همین حدیث را روایت کرده
که منکر میباشود .چون حسون بن عمرو در سند آن وجود دارد که
امام بخاری او را کذاب می داند! پس در استحباب اذان؛ هیچ حدیث
ثابتی وجود ندارد .واهلل أعلم.
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اد أمتي فله أجر ِم ائة اشتتت ِه ٍ
 « -۹۳من اتستتت اك بِستتتنَّتِي ِعنْدا افستتت ِ
ید »
ا
ُ
ا ْ ا َّ
ترجمه :کسوی که هنگام فسواد امتم به سنت من چنگ زند،اجر صد
شهید را دارد.
«بسيار ضعي :است»
آن را ابن عدی در «الكامل» ( )۹۱7/۱و و ابن بشران در« األمالی»
( ۵/ ۳۹و  )۱ /۵۱۵از ابن عبواس  بوه صوووورت مرفوع روایت
کرده اند .اما بسیار ضعیف است .چرا که در سند آن؛ حسن بن قتیبة
وجود دارد کوه متروک میبواشووود .امام ذهبی در «میزان اإلعتتدال»
( )۱۵۳/۵میفرموایوود :هوالووک اسوووت ،دارقطنی میگویود  :متروک
الحدیث ،أبو حاتم گفت :ضووعیف  ،األزدى گفته  :واهی الحدیث و
عقیلی گفتوه :کثیر الوهم میبوواشووود .بوه همین دلیوول؛ آلبوانی آن را
در«السلسلة الضعیفة» ( )۹۱6ذکر کرده است.

« -۱0اَلتمستتتتتك بِستتتنَّتِي ِعنْ تدا افستتتتت ِ
اد أمتي لتته أجر اشتتت ِهیت ٍتد »
ا
ُ
ترجمه( :چنگ زننده به سوونت من در هنگام فسوواد امتم،پاداش یک
شهید را دارد).
«ضعي :است»
آن را طبرانی در «اروس ت »( )۹۵/۱و أبو نعیم در «حلیة ارولیاء»
( )۱00/8از ابوهریره  به صورت مرفوع روایت کردهاند .اما به دو
علت شدیداً ضعیف است!
 -۵تفرد عبوود المجیوود بن عبوود العزیز بن أبی رواد کووه در این
حاالت ضعیف است.
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 -۱مجهول بودن محمد بن صالح العذری .چنانکه امام هیثمی در
«جممع الزوائد» ( )۵7۱/۵به آن اشوواره کرده اسووت .به همین دالیل؛

آلبانی در «السلسلة الضعیفة» ( )۹۱7آن را آورده و ضعیف میداند.

« -۱۵من ععتتتق و كتم و عر فامت فهو شتتتهید » ترجمه :کسووی که
عشوق بورزد و آن عشوق را پنهان کند و در آن عشق بمیرد ،همانند
یک شهید از دنیا رفته است.
«موضوع است»
این حدیث را ابن حبان در «اَلجروحنی » ( ) ۹۱۳ /۵و الخطیب
در تاریخ ( ،)۵8۱ 0/۵۹ ، ۱۳8 / 7۵ ، ۱۵ - ۱0 / 6 ، ۱6۱ ،۵۱6 / ۱
ثعالبی در «الحدیث» ( ،)۵۱۳/۵أبو بکر الکالباذی در «مفتاح اَلعان»(

 ، ) ۱8۵/۱السولفی در «الطیوريات» ( )۱۱/۱و ابن عساکر در «تاریخ
دمشوق» ( ) ۱ / ۱6۹ / ۵۱از طریق سووید بن سعید الحدثانی حدثنا
علی بن مسوووهر عن أبی یحیى القتات عن مجاهد عن ابن عباس به
صووورت مرفوع روایت کردهاند .اما باید گفت :به دو علت سووند آن
ضعیف است:
اول :ضوعف أبی یحیى القتات که اسم او زاذان است ،ابن حجر
در «التقري » می فرماید :لیّن الحدیث است.
دوم :ضووعیف بودن سوووید بن سووعید که ابن حجر در موردش
میگوید :در نفس خود راستگوست اما به علت نابینا شدن و ضعف
حافظه؛ دچار اختالط در احادیث شوووده اسوووت .همچنین یحیی بن
معین  او را به سووبب همین حدیث او را ضووعیف میداند .ائمه
متقدم بر تضعیف این حدیث اتفاق دارند ،ابن الملقن در« اخلالصتتة»
(  ) ۱۱/۱می گویود :ائموه آن را معلول میداننود ،ابن عدی ،حاکم،
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بیهقی ،ابن طاهر و دیگران این حدیث را بر سوووید بن سووعید منکر
شدند .ابن معین می گوید« :لو کان لی فرس و رمح لکنت أغزوه»
یعنی :اگر اسوب و نیزه ای داشوتم ،به جنگ با او می رفتم (به سبب
روایت کردن این حدیث!)
ِ
لصتت ِ
نی» ترجمه :طلب علم کنید اگر چه
 «-۱۱ا ْط ُل ُبوا ا ْلع ْل ام او ال ْو بِا ِّ
در چین باشد.
« باطل است»
آن را ابن عوودی در «الکوواموول» ( ، )۱07/۱أبو نعیم در« أخبتتار

أصتتبهان» ( ،)۵06 / ۱ابن علیک النیسووابوری در «الفوائد» (،)۱۱۵/۱
أبو القاسم القشیری در«األربعین» ( ، )۵۱۵/۱خطیب در «تاریخ بغداد»
( ) ۹6۱ /۳و در «كتاب الرحلة» ( ، )۱ / ۵بیهقی در« المدخل» (۱۱۵
و  ، )۹۱۱ابن عبد البر در «جامع بیان العلم» ( ) 8 - 7 / ۵و ضوویاء
الدین در «المنتقى من مسووموعاته بمرو» ( ) ۱8/۵همگی از طریق
حسووون بن عطیتة حدثنا أبو عاتكة طریف بن سووولمان عن أنس به
صوووورت مرفوع روایت کردهاند .و همه آنها این عبارت «فإن طل

العلم فريضتتتة عىل كل مستتتلم» را به آن اضووافه کرده اند .ابن عدی

میگوید :جمله «:و لو بالصتنی» را فق  :حسن بن عطیة روایت کرده
اسوووت .مواننود این کالم را؛ خطیب و حاکم گفتهاند .چنان که ابن
المحوب در حواشووویه «الفوائد» از حاکم نقل میکند .اما باید گفت:
عقیلی در «الضتتتعفاء»(  ) ۵۳6از طریق حماد بن خالد الخیاط قال :

حودثنوا طریف بن سووولیموان آورده اسوووت که :این عبارت« :و لو

بالصتنی»تنها از أبی عاتكة روایت شده است .در حالی که او متروک

الحدیث اسوووت! پس یکی از دالیل ضوووعف این حدیث :ابو عاتكة
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میباشد که بر ضعیف بودنش؛ اتفاق وجود دارد .چنانکه امام بخاری
در موردش میگوید :منکر الحدیث است و امام نسائی میگوید :ثقه
نیسوت و ابو حاتم میگوید :جاعل حدیث است ،چنانکه پسرش از
او نقول میکنود ( ) ۱۳۱ /۵/ ۱همچنین ،ابن قوداموه در« اَلنتخ »
( )۵ /۵۳۳/۵0از الودوری نقول کرده که گفت :از یحیی بن معین در
مورد أبی عاتكة سوال کردم ،فرمود :او را نمیشناسم (یعنی مجهول
اسوووت) .همچنین ،این حدیث را ابن جوزیدر «الموضووووعات»
( ) ۱۵۱/۵آورده و میگوید :ابن حبان گفته :باطل بوده و هیچ اصلی
ندارد .همچنین ،سخاوی در «اَلقاصد» (ص )6۹ /به آن اقرار میکند.
ِ
ِ ِ ِ
رس ِائ ا
یتل» ترجموه:علمای امت من
ُ « -۱۹ع ال اام ُء ُأ َّمتي اكت اأنْبِ ایتاء ابني إ ْ ا
همانند پیامبران بنی اسرائیل هستند.
«به اتفاق علماء هيچ اصلی ندارد»
در « ح الزرقان عىل اَلواه اللدنیة» ( )۵۱8/6آمده اسوووت که
ابن حجر ، دَّممیری و زرکشوووی ،در مورد این حدیث فرمودهاند:
«إنه ال أصل له» و بعضی از آنها اضافه کردهاند :در هیچ یک از کتب
معتبر وجود ندارد .سوخاوی نیز در«اَلقاصتد» آن را ذکر کرده است.
همچنین در «شرح زرقانی» آمده است :از حافظ عراقی  در مورد
آن سوال شد؛ ایشان فرمودند :با این لفظ هیچ اصلی ندارد و حدیثی
کوه میفرموایود« :العلماء ورثة األنبیاء» ما را از آن بی نیاز میکند که
حدیثی صووحیح میباشوود .همچنین؛ عجلونی در «کشووف الخفاء»
میگوید :سیوطی در «الدرر» گفته :هیچ اصلی ندارد.
بواید گفت :قادیانیهای گمراه؛ برای اثبات کردن عقیده خود؛ به
این حدیث باطل استناد میکنند تا بقای نبوت را با آن ثابت کنند! و
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این یکی از بزرگترین تأثیرات مضور احادیث ضووعیف و موضوع بر
عقیده میباشد.
ِ
يشء اومن َل َير اهلل اخوفه
 « -۱۱من اخت ا
اف اهلل خوف اهلل منْ ُه كل ا ْ

يشء» ترجمه:کسوی که خدا ترس باشد خداوند خوف و
اهلل من كل ا ْ
هیبت او را در همه چیز می افکند و کسی که از خدا نترسد خداوند
او را از همه چیز می ترساند.
«منار است»
این حدیث را قضاعی در «مسند العهاب» ( )۹6/۱از طریق عامر
بن المبارک العالف قال  :أخبرنا سووولیمان بن عمرو عن إبراهیم بن
أبی علقمة عن واثلة بن األسقع به صورت مرفوع از پیامبر  روایت
کرده است .اما سند آن شدیداً ضعیف است!
از رجال آن فق سلیمان بن عمرو شناخته شده است و بقیه آنها
مجهول میباشوند .و سلیمان بن عمرو النخعی؛ کذاب و از جاعالن
مشووهور حدیث میباشوود .همچنین حدیث را منذری در«الترغیب»
( )۵۱۵/۱روایت کرده و میگوید :منکر میباشوود .و حافظ عراقی
در «توخوریج احووادیووث اإلحیوواء» ( )۵۱8 /۱میفرمووایوود :عقیلی
در«الضووعفاء» از ابو هریره مانند آن را روایت کرده اسووت که هر دو
آنها منکر می باشند .واهلل أعلم.
« -۱۱محت ُل ا ْلعصتتتا ع االمت ُة ا َُْلؤ ِم ِن وستتتنتَّ ُة ْارانْبِی ِ
اء» ترجمه :همراه
ْ
اْ
ا
ا ا
ا ُ
ا ا
داشتن عصا از نشانه های مومن و سنت انبیاء است.
«موضوع است»
آن را دیلمی در «مستتند الفردوس» (  - ۳7 / ۱زهر الفردوس )

از طریق یحیى بن هاشووم الغسووانی عن قتادة عن أنس به صووورت
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مرفوع از پیامبر  روایت کرده است .اما موضوع و جعلی میباشد.
امام سیوطی آن را در «احلاوي للفتاوي» ( ) ۱0۵ / ۱ذکر کرده اما در

مورد آن سکوت کرده است! همچنین آن را در «اجامع الصوري»آورده
اسوووت .اما شوووارح آن یعنی :مناوی می فرماید :اُيیى بن ه ِ
اشتتت ٍم
ْا ْ ُ ا
ِ
ان از جاعالن حدیث می باشوود ،چنانکه ذهبی در « الضتتعفاء»
ا ْل او َّس ت ُّ
میگوید « :قالوا :کان یضع الحدیث ».
« -۱6ادفنوا موتتاكم وستتت قوم صتتتاحلنی ،فإن اَلیت يتأذى بجار

الستتوء ،كام يتأذى احلي بجار الستتوء» ترجمه :مردگان خود را در میان
انسانهای صالح دفن کنید ،زیرا مر ده هم از همسایه بد آزار میبیند
همانطور که زنده ها از همسایه بد آزار می بینند.
«موضوع است»
آن را قاضووی أبو عبد اهلل الفالکی در «الفوائد» ( )۳۵/۵و أبو نعیم

در « احللیة » ( )۹۱۱ /6از طریق سلیمان بن عیسى  :حدثنا مالک بن
أنس عن عمه أبی سوووهیل عن أبیه عن أبی هریرة  به صوووورت
مرفوع از پیوامبر  روایوت کرده اند .سوووپس ابو نعیم میگوید :از
روایت مالک اسوووت که غریب میباشووود و تنها از این طریق آن را
آوردهایم .اما باید گفت :سلیمان کذاب و از جاعالن حدیث میباشد.
منوواوی  در «فیض القتتدير» ( )۱۱۳/۵می گویوود :جوزقووانی ،ابن

جوزی و همچنین سیوطی آن را در «اَلوعوعات» ذکر کرده و آن را
موضووووع میداننود ،و غایت روایاتی که برای شووواهد و متابع این
حدیث ذکر می کنند؛ همه آنها چنین وضوووعیتی دارند! همچنین ابن
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حبوان در «المجروحین» ( )۱۳۵/۵می فرماید«:هتذا خع باطلَ ،ل
أصل له من كالم رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم " انتهى .همچنین باید
گفت :در سووونت نبوی دلیلی وجود ندارد که مردگان از مجاورت با
قبر یک فاجر یا کافر؛ دچار تعذیب شود .واللّه أعلم.
الِّشتتاب افإِن ا ْلقل كالزر
 « -۱7اَل تیتوا ا ْل ُق ُلوب بِ اك ْث ارة ال َّط اعام او ا
اي ُموت إِذا كثر اع ال ْی ِه ا اَلاء » ترجمه :دلها را با خوردن و آشووامیدنِ زیاد؛
نمیرانید .چراکه دل مانند زمینی اسوووت که اگر زیاد به آن آب دهید
می میرد.
«هيچ اصلی ندارد»

آن را اموام غزالی در «اإلحیتاء» ذکر کرده و حافظ عراقی  در
تخریج آن ( ) 70 / ۹میفرماید :اصلی برای آن پیدا نکردم.
یتل :ايا ار ُستتت ا
 « -۱8اجتدِّ ُدوا إِ ايام ان ُك ْم »ِ ،ق ا
ر ُن اجدِّ ُد إِ ايام اننااق
ول اهللِ ،او اك ْی ا
اقت اال «:اأكْثِ ُروا ِم ْن اق ْو ِل اَل إِ الت اه إِ ََّل اهللُ» ترجموه :ایموان خود را تجدید
کنید،گفته شد چگونه یا رسول اهلل؟ فرمود:ال إله اال اهلل را زیاد تکرار
کنید.
«ضعي :است»

آن را حاکم در «اَلستتتدر » ( )۱۱6 / ۱و امام أحمد در «مستتند»

( ) ۹۱۳ /۱از طریق صودقة بن موسى السلمی الدقیقی :حدثنا محمد
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بن واسوع عن شتیر بن نهار عن أبی هریرة به صورت مرفوع روایت

کرده اند .حاکم در ادامه حدیث می فرماید« :صحیا اإلسناد»! اما

امام ذهبی آن را رد می کند و می گوید« :قلت  :صتتتدقة عتتتعفوه».

یعنی :صودقة بن موسوى را ضوعیف دانستهاند .همچنین باید گفت:
شتیر بن نهار که به او سمیر هم می گویند؛ مجهول می باشد چنانکه
اموام ذهبی در «میزان اإلعتدال»( )۱۹۱/۱میفرماید :سووومیر بن نهار

عن أبی هریرة نکرة.

التزهترة ،اف تإِ تا ِهي التِي افت اان ت ِ
ت ا ْاَل الك ْ ِ
وت
انی اه ت ُار ا
 « -۱۳الت اعت ان اهللَُّ ا ا
ا
َّ ا

وت» ترجمووه :لعنووت خوودا بر زهره بوواد،چرا کووه او فتنووه دو
او امت ُار ا
فرشته:هاروت و ماروت بود.
«موضوع است»

آن را ابن السوونی در «عمل الیوم و اللیلة» ( ، )6۱8ابن منده در
«تفسویرش» و همچنین ابن کثیر در تفسیر خود ( ) ۱۱6 /۵از طریق
جابر عن أبی الطفیل که او نیز از علی رضوووی اهلل عنه به صوووورت

مرفوع روایت کرده اسوت؛ آوردهاند .ابن کثیر میفرماید :صحیح

نبوده و شودیداً منکر است .اما باید گفت :جابر که ابن یزید الجعفی
میباشود؛ شوخصی کذاب و متهم به جعل احادیث بوده و معتقد به

رجعت علی  اسوووت و میگفت :دا ابةای که در قرآن آمده منظور

92

تاثیر احادیث ضعیف بر عقیده

علی است که در آخر الزمان خواهد آمد! همچنین حدیث را سیوطی

در «الدر اَلنثور» ( ) ۳7 /۵و «اجامع الصوري» ذکر کرده است.

 « -۱0اما افضتل ُك ْم اأ ُبو بكر بِ اك ْث ارة ِصت ایام او اَل اص االة او الكِن برس وقر ِي

اص تدره» ترجمه :ابوبکر به خاطر کثرت نماز و روزه بر شووما برتری
نیافته است،بلکه به خاطر ایمانی است که در سینه اش می باشد.
«به صورت مرفوع؛ هيچ اصلی ندارد»

حووافظ عراقی در «ختريج احتتاديتتا احیتتاء» ( ۹0 /۵و)۵0۱

میفرماید :حکیم ترمذی در «نوادر ارصتتتول» آن را از قول بکر بن

عبد اهلل المزنی روایت کرده اسوت که به صورت مرفوع از پیامبر 
آن را پیدا نکردم .همچنین امام سووخاوی در «اَلقاصتتتد احلستتتنة»

(رقم  ) ۳70بوه آن اقرار میکنود .اموا باید گفت :بکر بن عبداهلل ثقه
بوده و از ابن عباس و ابن عمر  ؛ سووماع داشووته اسووت ،همچنین

روایت را ابن القیم در«اَلنار اَلنیر» (ص )۵۵۱ /به ابوبکر بن عیاش
نسبت میدهد که لفظ آن چنین است « :اما اس اب اق ُك ْم اأ ُبو ابك ٍْر بِ اك ْث ار ِة اص ْو ٍم
ٍ ِ
ْ ٍء او اق ار ِي اصدْ ِر ِه»واهلل أعلم.
اوَل اصالة إن اَّام اس اب اق ُك ْم بِ ا ْ

« -۱۵إِ َّن النَّ ْظ ار اة استتت ْه ٌم ِم ْن ِستتت اها ِم إِ ْبلِی ا ام ْستتت ُمو ٌم ،ام ْن ت اارك ااها من
اا ِ
الو ات ُه ِي اق ْلبِ ِه» ترجمه :نگاه به نامحرم تیری
ُمتا افتي اأ ْبتدا ْل ُت ُه إِ ايامنًا اِِدُ اح ا
از طرف شیطان است ،هر کس به خاطر خوف خدای عزوجل آن را
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ترک کند خداوند ایمانی به او میدهد که حالوتش را در قلبش حس
میکند.
« شدیداً ضعي :است»

آن را قضوواعی در«مستتند العتتهاب» ( )۱۵/۵از إسووحاق بن سوویار
النصویبی قال:أخبرنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلی عن هشیم عن
عبد الرحمن بن إسوحاق عن محارب ابن دثار عن صلة بن زفر عن

حذيفة و سپس آن را از طریق إبراهیم بن سلیمان قال  :أخبرنا أرطاة
بن حبیوب قال :أخبرنا هشووویم عن عبد الرحمن بن إسوووحاق عن
محارب بن دثار عن ابن عمر به صووورت مرفوع از پیامبر  روایت

می کند .همچنین آن را حاکم در «اَلستتتتتدر » ( ) ۹۵۱- ۹۵۹/۱از
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
طريق إِ ْستتت اح ُ
مح ِن ْب ِن
الر ْ ا
يش ،اثناا ُه اعتتت ْی ٌم اع ْن اع ْبد َّ
اق ْب ُن اع ْبد ا ْل اواحد ا ْل ُق ار ُّ
اق ،اع ْن ُُم ا ِار ِ
إِ ْستتت احت ا
ب ْب ِن ِد اث ٍار ،اع ْن ِصتتت ال اة ْب ِن ُز اف ار ،اع ْن ُح اذ ْي اف اة روایت
کرده و می گوید :صحیح اإلسناد است! اما امام ذهبی آن را رد کرده
اق بن اعب ِد ا ْلو ِ
اح ِد ،واهی و شوودیداً ضعیف بوده و
و میگوید :إِ ْست اح ُ ْ ُ ْ ا

ِ
مح ِن ْب ِن إِ ْس اح ا
اق همان واسطی است که او را ضعیف
الر ْ ا
همچنین اع ْبد َّ
می داننود .همین کالم را امام منذری در الَتغی

( )6۹/۹و امام

هیثمی در «جممع الزوائد» ( )6۹/8بیان می کنند و حدیث را ضووعیف
اق بن اعب ِد ا ْلو ِ
اح ِد اتفاق
میدانند .باید گفت :علما بر تضتتتعیر إِ ْستتت اح ُ ْ ُ ْ ا
دارند چنانکه امام نووی و دیگران میفرمایند.
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ُ« -۱۱لم ما لنا  ،و علیهم ما علینا» ترجمه :آنچه برای ماست بر
آنان نیز هست و بر آنان است هر آنچه که بر ماست یعنی اهل ذمه)
«هيچ اصلی ندارد»
متأسوفانه این حدیث از احادیثی است که بسیاری از خطیبان در
خطبهها و حتی بسویاری از علما در کتابهایشان آن را ذکر میکنند

و بر اساس این حدیث باطل فتوا می دهند! چنانکه در کتاب «اُلداية

ي ح بداية اَلبتدي» که از کتابهای مهم در فقه حنفی میباشووود،
در آخر باب «بیو » آمده اسوت « :اوأهل ِّ
الذ َّمة ِي اَلبايعات كاَلستتلمنی
ِ
ِ
احلت ِديتتا فتتأعلمهم اأن اُلُم امتا
ل اق ْولتته اصتتت َّىل اهللَُّ اع ال ْیته او استتت َّلم ِاي اذلتك ا

ل ْل ُمستتتلمنی او اع ال ْی ِهم امتا اع ال ْی ِهم » .ترجمه :اهل ذمه در معامالت؛ مانند

مسوولمانان هسووتند و هیچ تفاوتی میان آنان نیسووت و دلیل آن این
حدیث پیامبر  اسوووت که فرمودند « :اُلُم اما ل ْل ُمستتتلمنی او اع ال ْی ِهم اما

اع ال ْی ِهم»!

حافظ زیلعی در« نصتتت الرايتة رحاديا اُلداية» ( ) ۱۱/۱
احل ِد ا
ِّر ،او اَل ْ اي ات اقدَّ ْم ِي اه اذا
يا ا َّل ِذي اأ اش اار إ ال ْی ِه ا َُْل اصن ُ
میفرماید « :اَل ْ اأ ْع ِر ْ
ف ْا
الزك ِ
يتا معت ٍ
ِ
اذ ،او ُه او ِي كِت ِ
ااة ،او اح ِد ُ
يا ُب ار ْيدا ةا ،او ُه او ِي
ااب َّ
ا ْاَل ْعناى َّإَل احتد ُ ُ ا
كِت ِ
الس ت ا ِري ،او ال ْی ا فِ ِیه اام اذل ِ اك» ترجمه :حدیثی را که مصوونف به آن
ااب ِّ
اشواره می کند را نمی شوناسم و تنها حدیثی که نزدیک به این معنا

باشود؛ حدیث معاذ اسوت که در کتاب «الزكاة» آمده است همچنین

الس ا ِري» آمده ولی در آنها؛ این الفاظ نیامده
حدیث بریده که در کتاب« ِّ
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است .مانند همین کالم را ابن حجر در «الدراية ي ختريج أحاديا

اُلداية» (ص )۱8۳ /بیان کرده است.

پس چنوانکه بیان شووود؛ این دو از بزرگان علم حدیث؛ اشووواره

میکنند که حدیث هیچ اصلی ندارد و صاحب کتاب «اُلداية» اشتباه
کرده اسوت .باید گفت :حدیثی که زیلعی به آن اشاره کرده؛ حدیث
ابن عباس اسووت که در بخاری و مسوولم آمده اسووت :اع ِن ا ْب ِن اع َّب ٍ
اس
ِ
ال اهللَّ اعن ُْه اام :اأ َّن النَّبِ َّي صتىل اهلل علیه وسلم اب اع اا ُم اعا ًذا رال اهلل عنه
ار ا
إِ اَل ا ْل ای ام ِن ،اف اق اال« :ا ْد ُع ُه ْم إِ اَل اش اها اد ِة اأ ْن َل إِ ال اه إَِلَّ اهللَُّ او اأ ِّن ار ُس ُ
ول اهللَِّ ،افإِ ْن
اعوا ل ِ اذل ِ اك ،اف اأ ْعلِمهم اأ َّن اهللَّا اق ِد ا ْف اَت ا اع الی ِهم ا ْ ص ت الو ٍ
ات ِي
ُه ْم اأ اط ُ
ْ ْ ا ا ا
ا
ُْ ْ
ُكت ِّل يو ٍم و الی الت ٍة ،افتإِ ْن هم اأ اطت ُ ِ ِ
ِ
َت ا اع ال ْی ِه ْم
اْ ا ْ
اعوا ل اذل اك ،اف اأ ْعل ْم ُه ْم اأ َّن اهللَّا ا ْف ا ا
ُ ْ
صتتتدا اقت ًة ِي اأمو ِ
اُل ْمُ ،ت ْؤ اخ ُذ ِم ْن اأ ْغن ِ ای ِائ ِه ْم او ُت ار ُّد اع اىل ُف اق ار ِائ ِه ْم» :ترجمه:از
ْا
ا
ابن عباس رضری اهلل عنهما روایت اسررت که نبی اکرم صلهلل اهلل
عليه وسرلم معاذ رضی اهلل عنه را به یمن فرستاد و فرمود« :اهل
یمن را بره توحيرد یعنی گواهی دادن بره وحردانيت خداوند و
رسررالت من ،فراخوان .اگر این را پذیرفتند ،به آنان بگو :خداوند
در شبانه روز ،پنج نماز ،بر آنها فرض گردانيده است .اگر نماز را
هم پرذیرفتنرد ،به آنان بگو :خداوند زکات مال را بر آنها واجب
کرده که از يروتمندان آنها گرفته شده و به فقرای آنها برگردانيده
شود».
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چنانکه مشووخص اسووت؛ این حدیث هیچ ارتباطی با حدیثی که

صواحب «اُلداية» ذکر کرده است؛ ندارد .همچنین این حدیث باطل

که مولف کتاب «اُلداية» ذکر کرده اسووت؛ مخالف احادیث صووحیح
ِ
ِ
َّاس احتَّى اي ْع ت اهدُ وا
میباشوود .پیامبر  می فرمایدُ «:أم ْر ُت اأ ْن ُأ اقات ال الن ا
اأ ْن اَل إِ ال اه إِ ََّل اهللَُّ او اأ َّن ُُم ا َّمدً ا اع ْبدُ ُه او ار ُسو ُل ُه او اأ ْن اي ْس ات ْقبِ ُلوا ِق ْب ال اتناا او اأ ْن اي ْأ ُك ُلوا
یحتانتا ا او اأ ْن ُي اصتتت ُّلوا اصتتت االتانتا ا افتإِ اذا اف اع ُلوا اذ ِلت اك اح ُر امت ْت اع ال ْیناا ِد اما ُ ُه ْم
اذبِ ا
نی» ترجمه:
نی او اع ال ْی ِه ْم اما اع اىل ا َُْل ْسلِ ِم ا
او اأ ْم او ُاُل ُ ْم إِ ََّل بِ اح ِّق اها اُل ُ ْم اما ل ِ ْل ُم ْسلِ ِم ا
به من امر شررده که با مردمان پياار کنم تاایناه گواهی دهند که
معبودی جز اهلل نيسرت ،و محمد بنده و فرسررتاده خداست ،و به
قبلره مرا رو کنرد و ذبيحره ما را بخورد و مانند ما نماز بخواند،
هرگاه این کار را کردند ،خون و مالشان بر ما حرام است مگر به
خاطر حق آنها .و حقوقی که برای مسررلمانان هسررت ،برای آنان
هم هسرت و واجباتی که بر عهده مسلمانان است ،بر عهده آنان
نيز اسررت» .این حودیث را أبو داود ( ،)۱6۱۵ترمذی ( )۵00 /۱و
نسائی ( )۵6۵،۱6۳/۱با سند صحیح روایت کردهاند.

این نصوی صوریح بوده و بیان میکند؛ کسانی را که پیامبر  در

حق آنهوا فرموده« :لهم موا لنوا ،و علیهم ما علینا (یعنی معنی آن نه
خود حدیث) » اهل ذمه ای نمیباشند که بر دین خود باقی هستند،
بلکه کسانی از آنها میباشند که مسلمان شده اند! که این نزد سلف؛
معروف و مشوهور میباشد .چنانکه در حدیث صحیح آمده؛ سلمان
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فارسووی که در یکی از نبردها امیر بود؛ یکی از قصوورهای فارس را
محواصوووره کردند .سووولمان  با همین معنی به آنها فرمود « :افتإِ ْن

اأ ْستت ال ْم ُت ْم اف ال ُك ْم ِم ْث ُل ا َّل ِذي الناا او اع ال ْی ُك ْم ِم ْث ُل ا َّل ِذي اع ال ْیناا » آن را ترمذی و
امام احمد (  ۱۱0/۱و  ۱۱۵و  ) ۱۱۱روایت کردهاند.
پس این حدیث باطل سووبب صوودور فتاوایی از علمای متقدم و
معاصرین شده که با احادیث صحیح مخالف هستند .مثال در مذهب
حنفی حقوق مسلمان وذمی با هم برابر و مسلمان به سبب قتل ذمی
کشته خواهد شد ،و دیه او مانند دیه یک ذمی است .در حالی که در

زمان پیامبر  ؛ دیه اهل کتاب نصووف دیه یک مسلمان بود .چنانکه
آن را ابوداود با سووند صووحیح روایت میکند« :كاان ْ ِ
یم ُة الدِّ اي ِة اع اىل
ات ق ا
ول اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ اع الی ِه وس َّلم اثام ان ِمائ ِاة ِدين ٍاار اأو اثامنِی اة آ اَل ِ
اع ْه ِد رس ِ
ف ِد ْر اه ٍم
ْ ا ا
ا
ْ ا ا ا ا
ا ُ
او ِد اي ُة اأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
نی» :ترجمه:قیمت دیه
ااب اي ْو ام ِئ ٍذ الن ِّْصت ُ
ر ِم ْن ِد اي ِة ا َُْل ْستلِ ِم ا
در عهد پیامبر هشتصد دینار یا هشت هزار درهم بود و دیهی اهل
کتاب نصف دیه مسلمین بود.
همچنین در حدیث دیگری آمده اسوووت « :من کانت له ذمتنا ،
فودموه کدمنا  ،و دیته کدیتنا» .یعنی :هر کس که در ذمه ما باشووود؛
خونش مانند خون ما و دیه او مانند دیه ماست!
این حدیث را امام شوافعی (  ) ۵۱۱۳و دارقطنی (  ) ۹۱0روایت
کرده اند که ضعیف میباشد ،چرا که؛ در سند آن أبو الجنوب وجود
دارد که شوخصی ضعیف میباشد و دارقطنی نیز به ضعف او اشاره
کرده اسووت .همچنین این حدیث را صوواحب کتاب «اُلداية» با این
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لفظ آورده است« :إنام بذلوا اجزية  ،لتكون دما هم كدمائنا  ،و أمواُلم

كتأموالنا» که هیچ اصووولی ندارد چنانکه حافظ زیلعی در« نصتتت

الراية» ( ) ۹8۵ / ۹می فرماید .پس الزم دیدم از نسووبت دادن چنین
احادیث باطلی به پیامبر  انذار کنم .واهلل أعلم.
الص ْوم» ترجمه :برای هر چیزی
اج اسد َّ
يشء ازكااة او ازكااة ْ ا
«-۱۹لكل ا ْ
زکاتی است و زکات بدن روزه گرفتن است).
«ضعي :است»
این حدیث از دو صحابی جلیل القدر ابو هریره و سهل بن سعد

 روایت شوووده اسوووت .حدیث ابوهریره  را وکیع در« الزهد»

( ) ۱/8۱/۹از طریق موسى بن عبیدة به صورت موقوف روایت کرده
اسوت .همچنین آن را ابن أبی شیبة در«اَلصنر» ( ، ) 7/۹ابن ماجه

(رقوم  ، )۵7۱۱ابن عوودی در «الكتتامتتل» (ق  )۵/۹0۹و أبو بکر

الکالبوواذی در« مفتتتاح اَلعتتان» (ق  )۱/۵۱7از طریق ابن مبووارک از
موسى بن عبیدة به صورت مرفوع روایت کرده است .اما:

بوصویری در« الزوائد » (  - 7۳/۱بیروت ) میگوید :سند آن

ضوعیف می باشد چرا که موسی بن عبیدة بر تضعیفش اتفاق وجود
دارد .همچنین در روایتی دیگر ،عبوود بن حمیوود در«المنتخووب من

المسووند » ( ق  - ۵/۵۱۱ظاهرية ) آن را از یحیى بن عبد الحمید نا
ابن المبارک عن األوزاعی آورده اسوووت؛ این روایت نیز به سوووبب
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وجود یحیى بن عبد الحمید ضعیف می باشد .چرا که امام ذهبی در
«الضعفاء» در مورد او میگوید :منکر الحدیث بوده و امام احمد در

مورد او میفرماید :به صووورت آشووکاردروغ می گفت! همچنین امام

نسائی او را ضعیف میداند .حافظ ابن حجر نیز در«تقري التهذي »
او را متهم به سرقت حدیث کرده است.

اما حدیث سوووهل بن سوووعد  : آن را ابن مخلد در «اَلنتقى»

( ،) ۱/8۳/۱ابن عودی در «الکوامل» ( ، ) 7۹/۵طبرانی در« اَلعجم
الكبري» ( )۱۳7۹/۱۹7/6و ابن الجوزی در«العلل اَلتناهیة ي ارحاديا
الواهیة» از طریق حماد بن الولید عن سفیان الثوری عن أبی حازم به

صورت مرفوع روایت کردهاند.
سوووپس ابن عودی میگویود :این روایوت را تنها حماد از ثوری
روایت کرده اسوت و او کسی است که دارای احادیث متفردی بوده
که عامه آنها متابعتی ندارند پس ضعیف محسوب میشوند .همچنین

ابن حبان در« الضتتعفاء و اَلَتوكنی» ( ) ۱۱۱/۵میگوید :احادیث را
به سووورقت میبرد و روایاتی را به افراد ثقه و مورد اعتماد نسوووبت
میداد که از آنها نبود .ابن جوزی نیز میگوید :این حدیث صووحیح
نبوده و سوووپس کالم ابن حبوان را ذکر میکند .همچنین هیثمی در

«جممع الزوائ تد» ( )۵8۱/۹میگویوود «:و فیتته محتتاد بن الولیتتد ،و هو

عتتتعیر» .امام ذهبی نیز در «الضتتتعفاء» او را متروک میداند .واهلل
أعلم.
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« -۱۱ل ِ ُك ِّل ا ٍ
ِ
الر ْمحن» ترجمه :برای هر
وس او اع ُر ُ
يشء اع ُر ٌ
وس ا ْل ُق ْرآن َّ
ْ

چیزی عروسی است و عروس قرآن سوره الرحمان است.
«منار است»

آن را اموام سووویوطی  در «اجامع الصتتتوري» از روایت بیهقی

در«شتع اإليامن» و «معكاة اَلصابیا» ( ) ۱۵80ذکر کرده است .اما

مناوی علت ضعف آن را در «فیض القدير» چنین بیان میکند :در
سند آن أحمد بن الحسن (دبیس) وجود دارد که امام ذهبی او را از
جملوه ضوووعفوا و متروکین میداند و دارقطنی در مورد او میگوید:

«لی

بثقة».همچنین خطیب بغدادی در تاریخش (  ) 88/۱نام او را

ذکر میکند و میگوید :منکرالحدیث بوده و از نوشته دارقطنی دیدم
که او را ثقه نمی دانست.
مح ٌة وأوسطه م ْو ِفر ٌة ِ
َّ « -۱۱أو ُل اش ْه ِر ار ام ا
وآخ ُر ُه ِعت ٌْق ِم ان الن َِّار»
ضان ار ا ْ ا ُ ا ا
ترجمه :ابتدای ماه رمضان رحمت ،وسطش مغفرت و آخر آن نجات
از جهنم است.
«منار است»

آن را عقیلی در «الضتتتعفاء » ( ، )۵7۱ابن أبی الدنیا در«فضتتتائل

رمضتتتتتان»( )6۱/۵ابون عوودی در«التكتتامتتل» ( ، )۵6۱/۵خطیووب

در«اَلوعا»(  ، ) 77 /۱دیلمی در «مسند» (  ) ۵۵ - ۵0 / ۵ /۵و ابن
عسوواکر در تاریخش ( )۵ / ۱06 / 8از طریق سووالم بن سوووار عن
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مستتتلمة بن الصووولت عن الزهری عن أبی ستتتلمة عن أبی هریرة به
صورت مرفوع روایت کردهاند.

عقیلی  میگوید :از حدیث زهری هیچ اصلی ندارد .همچنین

ابن عدی میگوید :سالم بن سوار؛ منکر الحدیث بوده و مستتلمة بن

الصلت نیز مجهول است .این کالم را امام ذهبی در «میزان اإلعتدال»
( )۵7۳/۱نیز نقل میکند و ابوحاتم نیز او را متروکالحدیث میداند.
همچنین از نظر متن نیز منکر میباشووود .چنانکه رحمت ماه مبارک
رمضان فق در ابتدای آن نیست ،و طبق حدیث اگر فق ابتدای این
ماه رحمت است آیا این رحمت را نمیتوان در وس و یا پایان این
ماه یافت؟ واهلل أعلم.
ال ُم اق ْب ال ال اك ا
الستتت ا
ال ِم وَلا تادْ ُعوا اأ احدً ا إِ اَل ال َّط اعا ِم احتَّى ُي استتت ِّل ام»
َّ « -۱6
ترجمه :سووالم باید قبل از سووخن گفتن باشوود،و کسووی را برای غذا
دعوت نکنید تا زمانی که سالم کند.
« موضوع است»
آن را ترمذی در «سنن»( ، )۵۵7/۱أبو یعلى در « مسند» ( )۵۵۱/۱

و أبو نعیم در«أخبار أصووبهان» ( ) 78 /۱از عنبستتة بن عبد الرحمن
عن محمود بن زاذان عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اهلل به
صورت مرفوع روایت کردهاند.
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ترمذی بعد از ذکر حدیث می گوید « :اه اذا اح ِد ٌ
يا ُمنْك ٌارَ ،لا ان ْع ِر ُف ُه
ِ
الو ْج ِه و است ِم ْع ُت ُُم ا َّمدً ا ( يعني  :البخاري )  ،اي ُق ُ
ول :اعنْ اب است ُة
إَِلَّ م ْن اه اذا ا
یر ِي احل ت ِديت ِ
ِ
تا اذ ِ
اه ت ٌ او ُُم ا َّم تدُ ْب ُن ازا اذ ا
ان ُمنْك ُار
مح ِن اعتتت ِع ٌ
الر ْ ا
ا
ْب ُن اع ْب تد َّ

احلت ِد ِ
يا» ترجمه :این حدیثی منکر بوده و فق از همین طریق آمده
ا
ِ
مح ِن در
الر ْ ا
اسووت ،و از بخاری شوونیدم که گفت :اعنْ اب استتت ُة ْب ُن اع ْبد َّ
روایوت کردن حودیوث ضوووعیف بوده و مرحَموَّدر بْنُ زَاذَانَ نیز منکر
الحدیث است.

همچنین حافظ ابن حجر در«تقري التهذي » در مورد اعنْ اب اس ُة
ِ
مح ِن میگوید :متروک اسوووت و ابو حاتم او را از جاعالن
الر ْ ا
ْب ُن اع ْبد َّ
احادیث میداند.

« -۱7اتَّقوا فراستتة ا َُْلؤمن افإِ َّن ُه ينظر بِنور اهلل» ترجمه :از فراسوت و

تیزبینی مؤمن پروا کنید زیرا او با نور خدا می نگرد.
«ضعي :است»

آن را ترمذی ) ۹۵۱7 ( از ابو سووعید خدری  روایت کرده

که در سووند آن عطیة بن سووعید العوفی وجود دارد که امام احمد و
ابوزرعه او را ضووعیف میدانند .همچنین در اسووناد آن مصووعب بن
سووالام وجود دارد که علی بن المدینی او را ضووعیف میداند و ابن
حبوان در مورد او میگویود :کثیر الغل می باشووود و به او احتجاج
نمیشوووود ،ابن عدی میگوید :غیر از احادیثی که از مصوووعب ذکر
کردم؛ غرائب و ضوووعفهایی دیگر نیز دارد و روایاتی نقل کرده که
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در آنهوا دچوار اشوووتبواه شوووده کوه نمیتوان بوه آنهوا اعتماد کرد.
(الکامل)88/8:
قطعاً این روایت ازجمله روایاتی اسووت که در آن دچار اشووتباه

شووده اسووت .همچنین طبرانی در«اَلعجم الكبري» آن را از أبی أمامة
رضوی اهلل عنه روایت کرده اسوت که در اسناد آن عبد اهلل بن صالح
وجود دارد که امام احمد ،ابن المدینی ،نسووائی ،صووالح جزرة و ابن

حبان او را ضعیف میدانند.۵
همچنین ابن جریر طبری در تفسووویرش ( )۱6 / ۵۱و أبو نعیم

در«حلیة ارولیاء» ( )۳۱ /۱آن را از ابن عمر رضوووی اهلل عنه روایت
کرده اند .که اسناد آن شدیداً ضعیف است .چرا که در آن؛ فرات بن
السائب وجود دارد که امام بخاری او را منکر الحدیث و دارقطنی او
را متروک میداننوود( .میزان اإلعتوودال )۹۱۵/۹:بوواز ،ابن جریر در

تفسویرش ( )۱6 /۵۱از ثوبان  آن را روایت کرده است که آن هم
شودیداً ضعیف است! چرا که در إسناد آن مؤمل بن سعید وسلیمان

بن ستتتلمتة وجود دارنود که هر دو آنها منکر الحدیث می باشوووند.
چونووانوکووه ابووحوواتم رازی و ابن حبووان می فرموواینوود( .میزان

اإلعتدال )۱۱۳/۱:همچنین ابن جوزی در «اَلوعتتتوعات» ()۵۱6/۹

حکم به موضووووع بودن آن داده و آلبانی در«الستتتلستتتلة الضتتتعیفة»
( )۵8۱۵آن را ضعیف می داند.
 .1میزان اإلعتدال۱۱۵/۱:
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باید گفت :حدیثی در این مورد آمده اسوووت که ما را از روایت

کردن چنین احادیث ضعیفی بی نیاز میگرداند :انس  از پیامبر 
روایووت می کنوود کووه فرمود« :إِ َّن هللَِّ اع َّز او اجت َّل ِع ابتا ًدا اي ْع ِر ُف ا
اس
ون َّ
الن ت ا

بِالت اَّو ُّس ِم» ترجمه :قطعاً اللّه متعال بندگانی دارد که مردم را با فراست
و بصوویرت میشووناسووند .این حدیث را طبرانی در«اَلعجم اروست »

( )۱07/۹و ابن جریر طبری در « تفسووویرش »( )۱6 /۵۱روایت

کردهاند و هیثمی در «جممع الزوائد» ( )۱68/۵0میفرماید :آن را بزار
و طبرانی در «المعجم األوسو » روایت کردهاند که سوند آن حسن
اسوت .همچنین آن را آلبانی در« السلسلة الصحیحة» ( )۵6۳۹حسن

می داند .واللّه أعلم.
وب اهللُ اع ال ْی ِه
« -۱8ا ْل ِوی اب ُة اأ اش تدُّ ِم ان ِّ
وب اف ای ُت ُ
الر ُج ال ال ای ْز ِن اف ای ُت ُ
الزناا  ،إِ َّن َّ
اح ت ْالت ِویب ت ِة اَل ي ْو افر ال ته حتَّى ي ْو ِفره تا ال ته صتتتتت ِ
 ،وإِ َّن صتتتتت ِ
اح ُب ت ُه »
ُ ُ ُ ا ا ا ا
ُ ا
ا
ا
ا
ا
ترجمه :گناه غیبت از زنا شودیدتر است ،چرا که زنا با توبه بخشیده
میشووود اما غیبت تا زمانی که صوواحب آن ،شووخص را نبخشوود،
بخشیده نمیشود.
«شدیداً ضعي :است»

آن را سلفی در «الطیوريات » ( )۵7۹/۵و ابن عبد الهادی در«جزء
أحادیث  ...ن (  )۱ /۱۱7از أسوووباط بن محمد  :أخبرنا أبو رجاء

الخراسووانی عن عباد بن کثیر عن الجریری عن أبی نضوورة عن جابر

بن عبد اهلل و أبی سوعید الخدری به صورت مرفوع روایت کردهاند.
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همچنین أبو موسى المدینی در «اللطائر »(  )۵ / ۱از طریق داود بن
المحبر  :حدثنا عباد بن کثیر ذکر کرده است.
باید گفت :علت ضعف حدیث؛ عباد بن کثیر الثقفی میباشد که

متروک اسوت .امام هیثمی در «مجمع الزوائد» ( )۳۱ / 8میگوید:
آن را طبرانی در «اروست » روایت کرده که در إسووناد آن؛ عباد بن

کثیر وجود دارد که متروک میباشووود .همچنین حافظ منذری در
«الَتغیت » ( )۹00 /۹می فرمواید :آن را ابن أبی الدنیا در «ذم الویبة

والنمیمتة»  ،طبرانی در «اروستتت » و بیهقی در«شوووعووب اإلیمووان
( )۱ /۹0۱/۱از طریق جابر بن عبداهلل و ابوسووعید خدری  روایت
کردهاند .و همچینین بیهقی از شووخص دیگری از انس روایت کرده
که آن شخص مجهول است.

همچنین حدیث را صغانی در «اَلوعوعات» آورده و حکم به

موضووووع بودن آن داده اسوووت .ابن ابی حاتم در (العلل )۹۵۳/۱:در
مورد این حدیث از پدرش (ابوحاتم رازی) سوال میکند ،ایشان در

جواب می فرماید« :لی

له أصل» چنانکه در (علل الحدیث)۵۱0/۱ :

نیز آمده است.
احلستتتن ِ
اات ك ااام ات ْأ ُك ُل الن َُّار
احل استتتدا اي ْأ ُك ُل ْ ا ا
احل استتتدا  ،افإِ َّن ْ ا
 « -۱۳إِ َّيا ُك ْم او ْ ا
احل اط ا » ترجمه :از حسد بپرهیزید ،زیرا حسد نیکی ها را می خورد
ْا
و از بین میبرد ،همانطور که آتش هیزم یا علف را نابود میکند.
«ضعي :است»
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حدیث را عبد بن حمید در «اَلنتخ من اَلسند» ( ) ۵۱۱ - ۵۱۹

 ،امام بخاری در «تاريخ الكبري» ( ، ) ۱7۱ /۵ /۵أبو داود در «ستتنن»

( ، ) ۱۳0۹ / ۱ابن بشران در«ارمايل » ( ۱ /۵۱۹و  ،)۵ /۵8۹أبو بکر

الکالباذی در «مفتاح اَلعان » ( ، )۱ /۹76بیهقی در «شتتتع اإليامن»

( )۱66/۱و أبو عبووداهلل الوودقوواق در«جمل

إمالء ي ر يتتة اهلل تبتتارك

وتعتاَل»(ص )۹۵0:از طریق إبراهیم بن أبی أسووویود عن جده از أبی

هریرة به صورت مرفوع روایت کرده اند .امام بخاری بعد از ذکر آن
می فرمایدَ« :ل يصا ».

باید گفت :جد ابراهیم بن أبی أسوید مجهول میباشد .همچنین
این حدیث از دو طریق دیگر نیز روایت شوده که هر دو آنها شدیداً
ضوعیف میباشند و نمیتوان به عنوان شاهدی برای حدیث مذکور
به شمار آورد .حدیث اول :آن را ابن ماجه ( ۵۱08/۱برقم )۱۱۵0 :و

أبو یعلى در مسوووندش ( )۹۹0/6از انس  روایت کردهاند .اما در
إسناد آن؛ عمیسَى بْنِ أَبِی عمیسَى الْحَنااطم وجود دارد که :علمای جرح

و تعودیول او را ضوووعیف می داننود چنانکه در «الضتتتعفتاء» عقیلی

( )۹۳۱/۹آمده است .ابن حجر نیز او را متروک می داند«.تقري
التهذي » (ص 770:رقم.)۱۹۱۱:

حدیث دوم :آن را ابن أبی شتیبة در «اَلصنر» ( )۹۹0/۱از طریق

أبی معاوية عن األعمش عن یزید الرقاشووی عن أنس رضووی اهلل عنه
روایت کرده اسوت .اما یزید بن أبان الرقاشووی بسیار ضعیف بوده و
قوابول احتجواج نیسوووت .امام احمد او را منکر الحدیث میداند
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«هتذي الكامل«( ۱۹/۱رقم )۵۱۹:و امام نسوووائی در « الضتتتعفاء

واَلَتوكنی» ( ۵۵0/۵رقم )6۱۱:او را متروکالحودیوث میداند .واهلل

أعلم.
 « -60اي ْعتتت اف ُع اي ْو ام ا ْل ِق ایا ام ِة اث اال اث ٌةْ :ارانْبِ ایا ُءُ ،ث َّم ا ْل ُع ال اام ُءُ ،ث َّم ُّ
العتتت اهدا ا ُء »
ترجمه :در روز قیامت سه گروه شفاعت می کنند :انبیا ،سپس علما،
سپس شهداء.
«موضوع است»
حودیووث را ابن موواجووه (رقم  ، )۱۹۵۹عقیلی در « الضتتتعفتتاء»
(ص ، )۹۹۵ابن عبد البر در «جتامع بیان العلم » ( ، )۹0 /۵نصووور

المقدسوی در «جزء من حديثه» ( )۱۱۱/۵و ابن عساکر( )۵ /۹۳۵ / ۳

از طریق عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة القرشی عن عالق بن أبی
مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان  به صورت مرفوع
روایت کردهاند.
عقیلی در شرح حال عنبستة بن عبد الرحمن میگوید :بخاری او
را متروک میدانود .بوایود گفوت :ابوحواتم در مورد او میگویود :از
جواعالن احوادیوث بود! حوافظ عراقی در تخریج احادیث احیاء
( ) 6/۵حکم به ضعیف بودن حدیث داده است که تساهل میباشد،
چرا که با چنین افراد جاعلی که در سووند حدیث وجود دارند؛ قطعاً
موضوع میباشد .واللّه أعلم.
 «-6۵ولِدْ ُت ِي ازم ِن ا ْاَللِ ِك ا ْلع ِ
اد ِل» :در زمان پادشاه عادلی به دنیا
ا
ُ
ا
آمدم( .یعنی انوشیروان)
«هيچ اصلی ندارد»
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بیهقی در« شتع اإليامن» ( )۵/۳7/۱در مورد آن میگوید :بعضی
از افراد جواهول و نوادان آن را روایت کرده و به پیامبر  نسوووبت
میدهند ،حلیمی در بطالن آن سخن گفته است .و همچنین استاد
ما ،أبو عبد اهلل الحافظ (صوواحب المسووتدرک) آن را باطل میداند.
بعضوی از صالحان پیامبر  را در خواب دیدند و سخن ابو عبداللّه
را در باطل دانسووتن این حدیث به پیامبر  عرز کردند ،ایشووان
کالم ابو عبداللّه را تایید کرده و فرمود :هرگز چنین چیزی نگفته ام.
پایان کالم بیهقی.
همچنین آن را زرکشی در«الآلل اَلنثورة ي ارحاديا اَلعهورة »

( ، )۵7۳/۵امام سخاوی در «اَلقاصتد احلسنة» ( ، )707/۵عجلونی در

«كعر اخلفاء» ( ، )۹۱۳/۵شوکانی در «الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا

اَلوعتتتوعتة» ( )۹۱7/۵و محمد بن محمد درویش ،أبو عبد الرحمن

الحوت الشافعی (المتوفى۵۱77 :هووو) در « أسنى اَلطال ي أحاديا
ُمتلفتة اَلراتت » (ص )۹۵۹ /آن را ذکر کردهانود و میگوینود :هیچ
اصلی ندارد .واللّه أعلم.

ِ
ِ
اجنَّ ت ِة او ارفِ ِیقي فِ ایه تا ُع ْث اام ُن ْب ُن اع َّف ت ا
ان»
 « -6۱لت ُك ت ِّل انتبِي ارف ٌیق ِي ْ ا
ترجمه :برای هر پیامبری در بهشت رفیقی است ،و رفیق من در آنجا
عثمان بن عفان است.
«ضعي :است»
آن را ابن ماجه ( ،)۵0۳ابن أبی عاصم در« السنة » ()۵۱8۳/۱8۳/۱
 ،عبد اهلل بن أحمد در زوائد «فضتتتائل الصتتحابة » ( ،) 7۱7/۱66/۵

عقیلی در «الضتتعفاء» ( ، )۵۳۳/۹ابن العسووکری در «الكرم و اجود»

( ،) ۵۵۱/۱أبو عبد اهلل الفالکی در«الفوائد» ( ، ) ۳۵ /۵ابن عسووواکر
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( ) ۵/۵00/۵۵و ضوویاء در «اَلنتقى من مستتموعاته بمرو» (  ) ۳7/۱از
أبی مروان محمود بن عثموان العثموانی قال  :حدثنی أبی عثمان بن
خوالود عن عبود الرحمن بن أبی الزناد عن أبیه عن األعرج عن أبی
هریرة به صورت مرفوع روایت کردهاند.
عقیلی میگوید :عثمان بن خالد العثمانی در اغلب احادیثش خطا
و اشوتباه دارد و این حدیث نیز تنها از طریق او روایت شووده است.
امام بخاری در مورد او میفرماید :ضعیف است و نزد او احادیث
منکر زیوادی وجود دارد .همچنین ابوحاتم رازی میگوید :منکر
الحدیث میباشوود .امام نسووائی میگوید :ثقه نیسووت .حاکم و ابو
نعیم اصفهانی میگویند :از مالک و دیگران احادیث موضوع روایت
میکرد! ابن حبان نیز میفرماید :احادیث را از افراد ثقه به صوووورت
مقلوب و متغیر روایت میکرد و جایز نیسووت به او احتجاج شووود،
۵
سوپس همین حدیث را از او نقل میکند و می گوید ضعیف است.
ابن حجر نیز او را متروک الحدیث میداند.
همچنین؛ عبد اهلل بن أحمد در« زوائد اَلستتند» ( ، ) 7۱/۵ابن أبی
عاصم در « السنة » ( /۱8۳/۱رقم  ، )۵۱88حاکم ( ، ) ۳8/۹أبو یعلى

در «الكبري »رجوع شووود به { المقصوود العلی (  ، }) ۵778و عقیلی

در « الضتتعفاء» (  ) ۱7۳/۹از طریق القاسووم بن الحکم األنصوواری :
حدثنا أبو عبادة الزرقی األنصوواری عن زید بن أسوولم عن أبیه قال :
سوومعت عثمان یوم حصوور قال  :یا طلحة أنشوودک اهلل  :أما تعلم أن
رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم ...الحدیث.

 .1میزان االعتدال۹۱/۹:
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عقیلی بعد از ذکر آن میگوید :این ح دیث با إسنادی صالحتر از
این روایت شوده است .و در معرفی القاسم بن الحکم األنصاری در
«الضعفا» می گوید :بخاری فرموده :حدیث أبی عبادة صحیح نیست.

(یعنی همین حودیث) .امام ذهبی در «میزان اإلعتدال» ( )۹70/۹می
فرماید :ابوحاتم او را مجهول میداند .همچنین ابن حجراو را در
«التقريت » « النی» میدانود .حواکم در «اَلستتتتتدر » این حدیث را
صحیح اإلسناد میداند اما امام ذهبی آن را رد کرده و میفرماید :امام
بخاری در مورد قاسم فرموده :حدیثش صحیح نیست و ابو حاتم نیز
او را مجهول دانسته است.
همچنین حدیث را ترمذی در «سونن» ( )۱۳۱/۱و ابن عساکر
از طریق یحیى بن یمان عن شوویخ من قریش عن رجل من األنصووار
یقال [ له ] الحار عن طلحة بن عبید اهلل به صورت مرفوع روایت
کرده اند.
ترمذی بعد از ذکر آن میفرماید :حدیثی غریب ،سوووند آن قوی
نبوده و منقطع اسوووت .بوایود گفت :همه این طُرُق معلل بوده؛ اول:
انقطاعی اسوت که ترمذی به آن اشاره کرده  ،یعنی میان طلحه و
حار که ابن عبد الرحمن بن أبی ذباب میباشد و از طلحه سماعی
نداشته است.
دوم :خود حوار اسوووت کوه اموام ابن حجر  در «تقریب
التهذیب» میفرماید :راسووتگو بوده اما دچار وهم و خطا میشووود.
سووم :مجهول بودن شویخ قریشوی است که در سنن ترمذی آمده و
چهارم :ضعف یحیى بن یمان است .حافظ ابن حجر  در مورد او
میگوید :راسووتگو بوده اما بسوویار دچار اشووتباه میشووود«.تقریب
التهذیب»(.)۱۳8/۵
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اج اهاد ْارا ْص اور إِ اَل ِْ
 « -6۹ارج ْعناا من ِْ
اج اهاد ْاراك اْع» ترجمه :از جهاد
کوچک به سوى جهاد بزرگ بازگشتیم.
«منار است»
حافظ عراقی  در«ختريج احاديا إحیاء» ( ) 6/۱میفرماید :آن
را بیهقی در کتاب زهد از حدیث جابر روایت کرده و گفته :إسوووناد
آن ضوعیف است .همچنین ابن حجر در تخریج احادیث کشاف
( - ۵۵۱/۱رقم  ) ۹۹بعود از ذکر کالم بیهقی میفرماید :این حدیث
از روایوت :عیسوووى بن إبراهیم عن یحیى بن یعلى عن لیث بن أبی
سولیم میباشود که هر سه نفر آنها ضعیف میباشند ،امام نسائی 
آن را در «الكنى» از قول إبراهیم بن أبی عبلتتة (یکی از تووابعین)

روایت کرده است .کالم ابن حجر را؛ سیوطی در«الدرر»( ص)۵70 /
نیز نقل می کند .همچنین شووویخ زکریا انصووواری در تعلیق خود بر
«تفسوویر بیضوواوی» (ق  ) ۵/۵۵0از ابن تیمیه نقل میکند که گفت:
هیچ اصووولی نوودارد و خود نیز آن را قبول می کنوود .ابن تیمیووه در
«مجموع الفتاوی» ( )۵۳7/۵۵میگوید :هیچ اصلی ندارد.
همچنین حوودیوث را بیهقی در کتوواب زهوود ( )۱۱/۵بووا این لفظ
روایت میکند «:قدمتم خري مقدم  ،قدمتم من اجهاد ارصور إَل اجهاد
اركع :جمتتاهتتدة العبتتد هواه» .همین حوودیووث را أبو بکر الشوووافعی

در«الفوائد المنتقاة» ( )۵/8۹/۵۹از طریق عیسووى ابن إبراهیم البرکی
قوال :نوا یحیى بن یعلى قوال  :نوا لیوث عن عطاء عن جابر  به
صووورت مرفوع از پیامبر  روایت کردهاند .اما إسووناد آن بسوویار
ضووعیف اسووت .چرا که :لیث بن ابی سوولیم و یحیی بن یعلی هر دو
ضعیف میباشند.
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همچنین حدیث را خطیب در تاریخش (  ) ۱۱۱ - ۱۱۹/۵۹از
طریق الحسوون بن هاشووم عن یحیى بن أبی العالء ،قال  :حدثنا لیث
بن ابی سلیم روایت کرده است .اما حسن بن هاشم مجهول و یحیى
بن أبی العالء یا همان یحیى بن العالء؛ کذاب میباشد .و قطعاً جهاد
علیه کفار از بزرگترین اعمال صالح میباشد .واللّه أعلم.
ِ
اف اهللَّا ا ْلعبدُ اأ اخ ا ِ
يش ٍء ،افإِ اذا اَل ْ اَيار ا ْل اع ْبدُ اهللَّا
« -6۱إِ اذا اخ ا
اْ
اف م ْن ُه ُك َّل ا ْ
ِ
يش ٍء » ترجمه :وقتى بنده از خدا بترسووود خداوند
اأ اخا اف ُه اهللَُّ م ْن ُك ِّل ا ْ
همه چیز را از او بترسواند و اگر بنده از خداى نترسد خداوند او را
از همه چیز بترساند.
«موضوع است»
آن را عقیلی در« الضعفاء ( )۹0۱از طریق عمرو بن زیاد الثوبانی:
حدثنا ابن المبارک عن األوزاعی عن یحیى بن أبی کثیر عن أبی کثیر
عن أبی سوولمة عن أبی هریرة  به صووورت مرفوع روایت کرده
است .اما باید گفت:
یحیی بن معین و ابوحواتم «عمرو بن زیاد الثوبانی» او را کذاب
میدانند ،چنانکه در «المغنی فی الضووعفاء»( )۱8۱ /۱امام ذهبی آمده
است .همچنین دارقطنی او را از جاعالن حدیث میداند .این حدیث
با لفظ«:من خاف اهلل» ....نیز روایت شده که بسیار ضعیف میباشد.
آن را ابن جوزی در «العلتتل اَلتنتتاهیتتة» ( )۹۹۱/۱ذکر کرده و آن را
بواطول میدانود و در تأیید آن ،قول دارقطنی مذکور را بیان کرده و
میگویود :ابوزرعوه در مورد عمرو بن زیاد می گوید :کذاب بوده و
احادیث موضوع نقل میکند .واللّه أعلم.
 «-6۱حتفتة اَلؤمن ي التدنیتا الفقر» ترجموه :ارمغوان مؤمن در این
جهان فقر است)
«ضعي :است»
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آن را دیلمی در «مسند الفردوس» ( )۱6 /۵ /۱از طریق ابن السنی
عن عثموان بن خرزاذ  :حودثنوا محمود بن عبداهلل بن عمار  :حدثنا
مسورة بن صفوان عن أبی حاجب عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ
بن جبل  به صورت مرفوع روایت کرده است.
اما باید گفت :سند این حدیث ضعیف است ،چرا که أبو حاجب
و مسورة بن صووفوان مجهول هسووتند و نام آنها در هیچ یک از کتب

جرح و تعدیل نیامده اسوووت .همچنین مناوی در «فیض القدير»
( )۱۹۱/۱آن را ضعیف میداند.
ٍ
ِ
ِ
ر َّ ِ
الص ْو ُم»
الصت ایا ُم نِ ْص ُ
اج اسد َّ
ِّ « -66
يشء ازكااةٌ ،او ازكاا ُة ْ ا
الص ْع ،ل ُك ِّل ا ْ
ترجمه :روزه گرفتن نصوف صوبر است.و بر هر چیز زکاتی است و
زکات جسم روزه گرفتن است.
«ضعي :است»
آن را ابون موواجووه ( ، )۱۹۵ /۵بویوهقی در «شتتتع ت اإليامن»
( ۹۱77/۱۳۱/۹و  ، )۹۱78و قضواعی در «مسند العهاب» ( )۵۹/۵از

موسى بن عبیدة ،عن جمهان  ،عن أبی هریرة  به صورت مرفوع
روایت کردهاند.
اما به علت وجود موسى بن عبیدة حدیث ضعیف است .چرا که
۵
بر تضعیف او اتفاق وجود دارد.
الص ْ ِع ) از طریق دیگری در سنن
الصت ایا ُم نِ ْصت ُ
ر َّ
جمله اول نیز ( ِّ
ترمذی ( )۹۱۵۱روایت شوده است ،که ضعیف میباشد چون آورده
است :عَنْ رَجرلٍ ممنْ بَنمی سرلَیْمٍ که آن «رجل» مجهول می باشد .واللّه
أعلم.
 .1میزان اإلعتدال.۱۵۹/۱ :
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ِ َّ «-67
اَلستتت ِجت ِد ُظ ْل ام ٌة ِي ا ْل اق ْ ِع»ترجمه :خندیدن در
الضتتتحت ُك ِي ْ
مسجد ،سبب تاریکی قبر می شود.
«موضوع است»
آن را دیلمی ( )۱76 /۱از عثمان بن عبد اهلل القرشووی ،عن مالک،
عن الزهری ،عن أنس بن مالک  به صووورت مرفوع روایت کرده
است.
اموا عثموان بن عبد اهلل القرشوووی چنانکه قبال هم ذکر شووود؛ از
جاعالن احادیث میباشووود .ابن عدی در مورد او میگوید :از افراد
ثقوه و مورد اعتمواد ،احوادیوث موضووووع روایوت می کرد و حاکم
۵
میفرماید :از مالک و دیگران احادیث جعل می کرد.
ِ
ِ
نی ِي ازم ِن التتدَّ َّجت ِ
ال ،اط اعتا ُم ا ْاَل االئ اكتة  :الت َّْستتتبِ ِ
یا
 « -68اط اعتا ِم ا َُْل ْؤ ِمن ِ ا
ا
ٍِ
والت َّْقت ِدي ِ  ،افمن اكت ا ِ
یا اوال َّت ْق ِدي ا اأ ْذ اه ا اهللَُّ اعنْ ُه
ان امنْط ُق ُه اي ْو امئذ الت َّْستتتبِ ا
ا ْ
ا

ْ
وعتا »:غوذای مومنان در زمان دجال طعام مالئکه
اجُو ا  ،اف ال ْم اَي اْش ُج ً
اسووت یعنی اذکار گفتن.پس هر کس در آن زمان خدا را با اذکار یاد
کند خداوند گرسنگی را از او دور میکند و دیگر از گرسنگی ترسی
نخواهد داشت.
«شدیداً ضعي :است»
آن را حاکم در «اَلستتدر »( )۱۵۵ /۱از سعید بن سنان ،عن أبی
الزاهريتة ،عن کثیر بن مرة ،عن ابن عمر به صوووورت مرفوع روایت
کرده اسووت .و می گوید« :صتتحیا اإلستتناد» اما ،امام ذهبی آن را
رد کرده و میگوید :سعید بن سنان ضعیف است.

 .1تهذیب التهذیب(.)۵۵۱/7
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ابن حجر نیز در «إحتاف اَلهرة» ( )6۱8/8میفرماید :سوَعمیدر بْنُ

سومنَانٍ ضعیف میباشد .امام ذهبی در «میزان اإلعتدال» ( )۵۱۱/۱در

مورد او میگوید :ععفه أمحد.وقال ُيیى :لی

بثقة  -وقال مرة :لی

بعتتت  .وقتال اجوزجتان :أختاف أن تكون أحتاديثه موعتتتوعة .وقال

البخاري :منكر احلديا وقال النسائي :مَتوك.
ْ « -6۳الت ِع ْلم ِع ْلام ِنِ :ع ْلم اراب تدا ِ
ان ،او ِع ْل ُم ارديتتان »:علم دو نوع
ُ ْ
ُ ا
اسووت :علمی که مربوط به جسووم اسووت (پزشووکی) و علم دین و
دیانت.
«موضوع است»
امووام شووووکووانی آن را در «الفوائتتد اَلجموعتتة ي ارحتتاديتتا
اَلوعتتتوعة» ( )۱8۱/۵و صوووغانی در«اَلوعتتتوعات(ص  )۹8آن را

موضوع میدانند .همچنین در «كعتر اخلفاء» ( )80/۱آمده است :در

کتاب «اخلالصتتة» (امام نووی) آن را موضوووع میداند و همچنین از

حسوون که او هم از حذیفه روایت کرده اسووت آمده « :ستتألت النبي
صتتىل اهلل علیه وستتلم عن علم الباطن ما هوق فقال :ستتألت جعيل عنه

فقال :هو رس بیني وبنی أحباِب وأولیائي وأصفیائي أودعه ي قلوِبم َل
يطلع علیه ملك مقرب وَل نبي مرستتل» اما ابن حجر آن را موضوووع
میداند ،و همچنین گفته حسن هرگز حذیفه را ندیده است.
سوپس صواحب کشوف الخفاء میگوید :سیوطی در اوایل خطبه
کتواب «الط النبوي» نقل میکند که این از کالم امام شوووافعی 
میباشد.
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همچنین امام ذهبی در «ستتري أعالم النبالء» ( )۱۱۵/8آن را به
ُي ایى ِ
بن
امام شووافعی نسووبت می دهد ( .اأ ُبو احا ات ٍم :احدَّ اثناا ُُم ا َّمدُ ُ
بن ا ْ
الع ْلم ِع ْلام ِنِ :ع ْلم الدِّ ي ِن وهو ِ
العتتتافِ ِعي ي ُقو ُلِ :
حستتت ِ
ان استتت ِم ْع ُت َّ
الف ْق ُه
ُ ْ ا ُ ا
َّ ا ْ
ُ ا
ا َّ
ِ
ِ
ِ
او ِع ْل ُم الدُّ ْن ایا او ُه او ال ِّط ُّ او اما س ت اوا ُه م ان ِّ
الع ت ْع ِر او اغ ْ ِريه اف اعناا ٌء او اع اب ٌا) واهللا
أعلم.

ان اش ْه ِري ،او ار ام اض ُ
 « -70ار اج ٌ اش ْه ُر اهللَّ ،او اش ْع اب ُ
ان اش ْه ُر ُأ َّمتِي»
ترجمه :رجب ماه خدا،شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است.
«بسيار ضعي :است».
آن را أصووبهانی در «الَتغی » ( ، )۱۱6/۵عن قران بن تمام  ،عن
یونس  ،عن الحسن ...عن النبی  روایت کرده است.
اما إسووناد آن به سووبب مرسوول بودن و همچنین ضووعف قران بن
تمام؛ ضعیف میباشد .همچنین ،حافظ زین العراقی در شرح ترمذی
میفرماید :این حدیث شوودیداً ضووعیف اسووت چرا که از مرسووالت
حسون بصری بوده که؛ اصفهانی در کتاب ترغیب و ترهیب روایت
کرده اسووت .و مرسووالت حسوون بصووری؛ نزد اهل حدیث دارای
هیچگونه ارزشوووی نبوده و همچنین در فضووول رجب هیچ حدیث
صحیحی وجود ندارد.۵
همچنین حافظ ابن حجر در کتاب «تبینی العجت فیام ورد ي
رجت »میفرموایود :آن را أبو بکر النقاش المفسووور روایت کرده که
ضعیف است .باید گفت :ابوبکر النقاش متروک است.۱

 .1فیض القدير)۵8/۱(.
 .2میزان اإلعتدال۱۱0/۹ :
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و طلحه بن محمد بن جعفر حافظ میفرماید :ابوبکر النقاش
کوذاب اسوووت .همچنین برقانی  میفرماید :تمام احادیثش منکر
هستند .عجلونی میگوید :آن را دیلمی از انس  به صورت مرفوع
روایت کرده اسوت اما ابن جوزی در الموضوعات از چندین طریق
آن را ذکر کرده و آنهوا را موضووووع می داند ،همچنین ابن حجر در
«تبینی العج » آن را صحیح نمی داند.۵.
باید گفت :این حدیث از طریق ابوسعید خدری و انس بن مالک
 روایوت شوووده کووه حوودیووث ابوسوووعیوود را ابن جوزی در
«اَلوعتتوعات» و ابن عراق در «تنزيه الِّشتتيعة» ذکر کرده و آن را
صحیح نمیدانند .واللّه أعلم.
 «-7۵امتا ُء از ْم از ام ِشتتت اف تا ٌء ِم ْن كت ِّتل اد ٍاء» :آب زمزم شوووفووای تمووام
دردهاست.
«بسيار ضعي :است»
آن را دیلمی ( )6۹ /۱از طریق الحسووون بن أبی جعفر  :حدثنی
محمد بن عبد الرحمن ،عن صتتتفیة به صوووورت مرفوع روایت کرده
است.
اما :حسن بن أبی جعفر-جفری -با اینکه از اهل تقوا بوده است
اما در روایت حدیث؛ ضعیف میباشد ،چنانکه ابن حجر در «تقریب
التهذیب» ( )۵۱۳/۵آن را بیان کرده اسوووت .همچنین محمد بن عبد
الرحمن و صفیه هر دو مجهول می باشند .به همین دلیل؛ سیوطی
در«التدرر اَلنتثرة» ( )۵7۹/۵وحوافظ ابن حجر میفرموایند« :ستتتنتده
ععیر جد ًا»چنانکه مناوی آن را نقل میکند .واللّه أعلم.
 .1کشف الخفاء()۱8۱/۵
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 «-7۱ام ْن اك ُث ار ْت اصتتتال ُت ُه بِال َّل ْی ِل اح ُستتت ان او ْج ُه ُه بِالن اَّه ِار»ترجمه :هر
کس در طول شوووب نمواز بیشوووتر بخواند؛ در روز چهره خوب و
درخشانی خواهد داشت.
«هيچ اصلی ندارد»
آن را ابن ماجه ( ، )۱00 /۵ابن نصر در «قیام اللیل» (ص)۵۱8 /
 ،ابن أبی حاتم در «العلل»( ، )7۱ /۵خطیب در «التاریخ» ( ۹۱۵ /۵و

 )۵۱6 /۵۹و ابن جوزی در «اَلوعتتوعات» ( )۵۵0 /۱از طریق ثابت
بن موسووى عن شووریک عن األعمش عن أبی سووفیان عن جابر به
صورت مرفوع روایت کردهاند.
ابن ابی حواتم میگویود :پودرم (ابوحواتم) گفت :این حدیث را
برای ابن نمیر ذکر کردم ،ایشووان گفتند :منکر اسووت! سووپس ابن ابی
حاتم می گوید :پدرم بعدا حدیث را موضوووع دانسووت ۵.عقیلی در
«الضتعفاء»( )۹0/۱در مورد ثابت بن موسى میگوید :این حدیث او
باطل بوده و هیچ اصلی ندارد.
همچنین ،حدیث را امام نووی در «خالصة ارحكام»()60۵/۵
 ،حافظ زیلعی در «ختريج احاديا تفسري كعاف» ( ، )۹۵8/۹بوصیری

در« مصتتتباح الزجاجة ي زوائد ابن ماجه» (، )۵۱7/۵امام سوووخاوی

در«اَلقاصتد احلسنة» ( ، )666/۵عجلونی در« کشف الخفاء»()۹۱8 /۱

 ،امام شوکانی در «الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعوعة»(ص)۹۱
و محموود بن محموود درویش ،أبو عبوود الرحمن الحوت الشوووافعی
« .1العلل» (. )7۱/۵
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(المتوفى۵۱77 :هووووو) در «أستتنى اَلطال ي أحاديا ُمتلفة اَلرات »
(ص  )۱8۱موضوع و بی اصل و اساس می دانند .واللّه أعلم.
« -7۹ما وستتتعني أرال و اَل ستتتامئي ووستتتعني قل اع ِ
بدي ا َُْلؤمن
ا
ا

اللنی الواد »ترجموه :زمین و آسووومان من توان جای دادن مرا در
خود نودارنود ،اموا قلب بندهی من ،آنکس که مومن ،آرام و مطمئن
است ،چنین گنجایشی را دارد.
«هيچ اصلی ندارد و از اسراليليات می باشد»
حافظ عراقی در «ختريج اإلحیاء» ( )۵۹ /۹میفرماید :هیچ اصوولی

برای آن پیدا نکردم! امام سخاوی  در « اَلقاصتد احلسنة»()۱۳0/۵
بیان میکند که هیچ اصوولی ندارد و میفرماید :زرکشووی میگوید :از
بعضوووی از اهل علم شووونیدم که گفتند :این حدیث باطل بوده و از
جعلیّات ملحدین میباشوود که بیشووتر این گونه روایات که بر زبان
مردم عوام آمده اسووت؛ شووخصووی به نام«علی بن وفا» آنها را جعل
کرده تا به مقاصوود و اهداف خود برسوود و آن را در هنگام وجد و
رقص ذکر میکنوود! چنووانکووه در این حووال گفتووه :طواف بیووت
پروردگاراتان کنید (یعنی من را طواف کنید)!!!
باید گفت :علی بن وفا که زرکشی میفرماید :أبو الحسن الشاذلی
صوووفی میباشوود .همچنین ابن السووبکی ( )۹۹۵ /6میگوید :هیچ
اسنادی برای آن پبدا نکردم .عجلونی در «كعتر اخلاء» ( )۵۵6/۱آن
را باطل میداند و ابن تیمیه در مجموع الفتاوی ( )۵۱۱،۹76 /۵8نیز
آن را از اسرائیلیات میداند .واللّه أعلم.
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أهل ِ
أكثر ِ
اجنة ال ُب ْل ُه » ترجمه :بیشوتر اهل بهشووت ابلهان و
ُ « -7۱
نابخردانند.
« منار است»
آن را اموام طحواوی در «معتتتكل اآلثار» ( ،)۵۱۵ /۱بزار در

«اَلستتتند» ( - ۱۵۵ /۱الکشووف)  ،ابن عدی در «الكامل »(، )۹۵۹/۹

بویهقی در «العتتتع ت » ( ، )۵۹67 /۵۱6/۱ابن جوزی در «العلتتل

اَلتناهیة»( ، )۵۱۱۳/۱۱۱/۱ابن عساکر در تاریخ( ، )۵08/۵۱ذهبی در

«الستتري» ( )۹0۹/۹همه آنها از طریق سووالمة بن روح عن عقیل عن
ابن شوووهاب عن أنس  به وصوووورت مرفوع از پیامبر  روایت
کردهاند.
بزار و ابن عدی میگویند :با این إسووناد منکر میباشوود و آن را
تنها سوالمة از عقیل روایت کرده است و ابن جوزی نیز به آن اقرار
می کند .امام ذهبی در «میزان اإلعتدال» ( )۵8۹/۱می گوید :قال

أبو حاتم :یکتب حدیثه و قال أبو زرعة :منکر الحدیث .سپس همین
حدیث را از او نقل می کند و آن را ضووعیف می داند .ابن حجر نیز
در «تقري التهذي » سوالمة را ضعیف می داند .همچنین حدیث را

هیثمی در «جممع الزوائد» ( 7۳/8و  ۱6۱/۵0و )۱0۱ضعیف به شمار
می آورد.
این حودیوث از چنود طریق دیگر نیز روایوت شوووده که همگی
ضوعیف اند .مانند این سند :عن أحمد ابن عیسى الخشاب قال  :ثنا
عمرو بن أبی سلمة  :ثنا مصعب بن ماهان عن الثوری عن محمد بن
المنکدر عن جابر عن النبی  .این حدیث را بیهقی (،)۵۹66/۵۱۱/۱
ابن عوودی ( ، )۵۳۵/۵ابن جوزی ( ، )۵۱۱8أبو بکر الکالبوواذی در
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«مفتاح اَلعان» (ق  )۵ /۱7۱و ابن عسووواکر در "تاریخ دمشوووق"
( )۱/۹۱۱/۵۱روایت کرده اند.
بیهقی در مورد آن می گوید« :منكر ِبذا اإلستتتناد » و ابن عدی ،

ابن جوزی  ،الذهبی و عسووقالنی رحمهم اللّه می گویند« :باطل ِبذا

اإلستتناد» .ابن طاهر در مورد أحمد ابن عیسووى الخشوواب در «میزان
اإلعتدال» ( )۵۱6/۵می گوید :كذاب يضع احلديا » .وقال الدارقطنی:

لیس بووالقوی .همچنین؛ حووافظ عراقی در «ختريج احتتاديتتا إحیتتاء»

( )8۳۱/۵و امام سووخاوی در «اَلقاصتتد» ( )۵۹7/۵آن را ضووعیف می
دانند .واللّه أعلم.
ِ ْ « -7۱
وأرس ُ نبات ًا للحم،
أطه ُر،
تتابع إ فإنه ا
اختنوا أوَلدكم يو ام الست ا
ا
و اأ ْر او ُح للقلت ِ » ترجموه :فرزندانتان را در روز هفتم ختنه کنید .این
برای آنان بهتر و پاکیزهتر اسووت و رشوود و پرورش آنها را سووریع
خواهد کرد و باعث فراخی قلب است.
«موضوع است»
آن را دیلمی در «مستتند الفردوس» ( )۱6/۵از طریق عبد اهلل ابن
أحمد بن عامر :حدثنا أبی  :حدثنا علی بن موسى الرضا عن أبیه عن
أبیه عن أبیه عن أبیه عن أبیه عن أبیه عن علی رَضووومیَ اللاهر عَنْهر عن
النبی .
«عبد اهلل ابن أمحد بن عامر» کذاب و جاعل حدیث است ،چنانکه

اموام ذهبی در «میزان اإلعتتدال» ( )۹۳0/۱میفرماید«:روى عن آبتائه

نستتخة موعتتوعة باطلة  ،ما تنفك عن وعتتعه أو وعتتع أبیه » .در تابع
این حدیث؛ داود بن سلیمان الجرجانی می گوید«از علی بن موسى
الرضوا شونیدم...سوپس سند را ذکر می کند تا آن را به پیامبر  می
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رسووواند .این حدیث را أبو عثمان البحیری فی «الفوائتد» (ق )۹۱/۱
روایت کرده است.
اما داود بن سلیمان نیز کذاب و جاعل بوده است .امام ذهبی 
در مورد او میگوید :یحیی بن معین او را کذاب میداند و ابو حاتم
او را نمیشووناسوود ،در کل شووخصووی کذاب میباشوود که از علی بن
۵
موسی الرضا احادیث موضوع نقل کرده است.
همچنین حودیوث را امام شووووکانی در «الفوائد اَلجموعة ي
ارحاديا اَلوعوعة» (ص )۵۳۳/ذکر کرده و آن را موضوع میداند.
واللّه أعلم.
« -76من قتال كل يوم مرة :ستتتبحان القائم الدائم ،ستتتبحان احلي
القیوم ،ستتتبحتان احلي الذي َل يموت ،ستتتبحان اهلل العظیم وبحمده،

العَّ ارعىل ،سبحانه
سبوح قدوس ،رب اَلالئكة والروح ،سبحان رِب ِّ
وتعتاَلَ ،ل اي ُمتت حتى اي ارى مكتانته من اجنتة ،أو ُي ارى لته»ترمجه( :اذکار

رمضان!) (هر کس این دعا را یک بار بخواند :ستبحان القائم الدائم،
ستبحان احلي القیوم ،سبحان احلي الذي َل يموت ،سبحان اهلل العظیم

العَّ
وبحمتده ،ستتتبوح قتدوس ،رب اَلالئكتة والروح ،ستتتبحتتان رِب ِّ
ارعىل ،سبحانه وتعالى ،نمی میرد مگر آنکه مکان خود را در بهشت
می بیند یا به او نشان می دهند.
«موضوع است»
آن را ابن عسوواکر در «تاریخ دمشووق» ( )۱8۹/۱از طریق إبراهیم
ابن هشوام الغسوانی :نبأنا شووهاب بن خراش الحوشبی عن أبان عن
أنس  ...به صورت مرفوع از پیامبر  روایت کرده است.
 .1میزان اإلعتدال8/۱ :
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اما أبان بن أبی عیاش به اتفاق علما؛ متروک است .و بعضی او را
کذاب میدانند ۵.همچنین إبراهیم ابن هشووام الغسووانی نیز متروک و
۱
کذاب میباشد! ابوحاتم و ابو زرعه او را کذاب میدانند.
تامن أِب بتتكت ٍتر بتتإيت ِ
تامن أهت ِ
« -77لتتو ُو ِز ان إيت ُ
تل ارر ِ  ،ال ت ار اج ت اا »
ترجمه :اگر ایمان ابو بکر صودیق رضى اللّه عنه به ایمان خلق روى
زمین را بسنجند ،ایمان او بیشتر باشد.
«منار است»
این حدیث از طریق مرفوع و موقوف روایت شده است.
ابن عدی در «الكامل»( )۱0۵/۱و ابن عسوواکر در «تاریخ دمشق»
( )۵/۱۳7/۳از طریق عبد الله بن عبد العزیز بن أبی رواد أخبرنی أبی
عن نافع عن بن عمر به صوووورت مرفوع از پیامبر  روایت کرده
اسوت .اما سوند آن شودیداً ضوعیف است ،چرا که عبد الله بن عبد
العزیز در آن وجود دارد .امام ذهبی در «میزان اإلعتدال» ()۱۱۱/۱
میفرمواید :ابو حاتم و دیگران در مورد او میگویند :احادیثش منکر
است .به همین دلیل حافظ عراقی در «ختريج احاديا احیاء» ()6۱/۵

 ،امام سوخاوی در «اَلقاصتد احلسنه» ( )۱۱۱/۵و عجلونی در «كعر

اخلفتتاء» ( )۵۳۱/۱حوودیووث را ضوووعیف میداننوود .همچنین امووام

شووووکوانی آن را در«الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعتتتوعة»
( )۹۹۱ذکر کرده و میگوید :سووخاوی گفته :به صووورت موقوف از
عمر  صحیح اما به صورت مرفوع ضعیف است.

 .1میزان اإلعتدال۵۵/۵ :

( .2میزان اإلعتدال.)7۹/۵:
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اما به صووورت موقوف؛ اسحاق بن راهویة در «مسووند» ()66۳/۹
،ابو إسوماعیل صابونی در «عقیدة الستلر» (رقم ، )۵۵0:امام خطابی

در « الونیتة عن الكالم وأهله» (ص ، )۱8بیهقی در «شتتتع اإليامن»
( 6۳/۵رقم )۹6:و ابن عساکر در «تاریخ دمشق» ( )۵۱6/۹0از طریق
عبد اهلل بن المبارک عن عبداهلل بن شوذب عن محمد بن جحادة عن
ستتتلمة بن کهیل عن هزیل بن شووورحبیل عن عمر بن الخطاب 
روایوت کردهانود که فرمود« :لو وزن إيامن أِب بكر بإيامن أهل ارر

لرجا ِبم»
که سند آن ؛ چنانکه سخاوی و حافظ عراقی میفرمایند؛ صحیح
میباشد.
« -78سمع رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم صوت ًا هاله ،فأتاه جعيل

علیه الستالم ،فقال رستول اهلل صتىل اهلل علیه وسلم :ما هذا الصوت يا
جعيلق فقال :هذه صخرة هوت من شفريجهنم من سبعنی عام ًا ،فهذا

حنی بلوت قعرها.فأح َّ اهلل أن يستتمعك صتتوهتا.فام ر ي رستتول اهلل
صتىل اهلل علیه وستلم بعد ذلك الیوم عتاحك ًا ملء فیه حتى قبضه اهلل »
ترجمه :پیامبر  صوودای مهیبی شوونید ،جبرئیل نزد پیامبر آمد و
پیامبر از او در مورد این صدا پرسید ،جبرئیل گفت :صدای سنگی
بود کووه در لبووه جهنم افتوواد و بعوود از هفتوواد سوووال بووه عمق آن
رسید.خداوند دوست داشت که این صدا را بشنوی .بعد از این هیچ
وقت پیامبر را خندان ندیدند تا زمانی که وفات کرد.
«منار است»
آن را طبرانی در« اَلعجم الكبري» ( ) 8۵۳ /۱۱۹ /۵از طریق أحمد
بن عبید الصومد األنصواری قال :حدثنا إسماعیل بن قیس عن یحیى
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بن سعید عن أبی سعید عن أبی الحباب سعید بن یسارعن أبی سعید
الخدری قال ...:الحدیث.
طبرانی در آخمر میفرماید :از یحیی بن سووعید فق إسووماعیل بن
قیس آن را روایت کرده که متفرد به أحمد بن عبد الصمد است.
بوایود گفوت :أحمد بن عبد الصووومد تنها زمانی احادیثش معتبر
هسوووتنود کوه از افراد ثقوه روایوت کرده بواشووود چنانکه ابن حبان
در«الثقتات» (  )۹0 /8بیوان میکند .در حالی که این حدیث چنین
نیسوووت .چرا که شووویخ او یعنی :إسوووماعیل بن قیس به اتفاق علما
شووخصووی ضووعیف میباشوود .بلکه امام بخاری ،ابوحاتم و دارقطنی
۵
رحمهم اللّه او را منکر الحدیث میدانند.
 .همچنین این حوودیوث را امووام هیثمی در «جممع الزوائتتد» (/۵0
 ) ۹8۳ذکر کرده و ضوعیف میداند .در سوند این حدیث؛ ابو سعید
آمده است که شخصی مجهول میباشد.
اما:
امام مسولم در صوحیح خود حدیثی صحیح را روایت میکند
که مضووومون آن نزدیک به این حدیث اسوووت .ابو هریره  نقل
ِ
وس َّلم إِذ اس ِم اع او ْج اب ًة فقال« :
میکند« :كنا مع رستول اهللَّ اصت اىل اهللُ اع ال ْیه ا
اه ْل تادْ ُر ا
ون ما هذاق» ُق ْلناا :اهللَّ او ار ُسو ُل ُه اأ ْع الم ،قال :هذا اح اج ٌر ُر ِم اي بِ ِه ي
نی اخريف ًا اف ُه او ُّْي ِوي ي الن َِّار ا
اآلن احتَّى ا ْنت ااهى إَِل اق ْع ِر اها،
النتَّ ِار ُمن ُْذ استتت ْب ِع ا
ِ
وج ابت ااها»ترجمه :ما با رسوول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بودیم
اف استم ْع ُت ْم ْ
که ناگهان صودای افتادن چیزی را شنید ،فرمود :آیا میدانید که این
چیست؟ گفتیم :خدا و رسول او داناتراند .فرمود :این سنگی بود که
 .1میزان اإلعتدال۱۱۱/۵ :
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هفتاد سوووال پیش در دوزن انداخته شووود و او بطرف پایانهء دوزن
میآمد تا که حاال به قعر آن رسوید و شما اکنون صدای افتادن آن را
شونیدید .حدیث صوحیح می باشوود .بجز امام مسوولم در صحیحش،
بیهقی در«البعا» (  ،) ۱۹۵ /۱6۱امام أحمد در «مسند» ( ) ۹7۵ /۱
نیز روایت کرده اند .و اللّه أعلم.
ُ « -7۳أ ِمر انتا اأ ْن ُن اك ِّلم النتَّ اس اع اىل اقتدْ ِر ُع ُق ِ
وُل ْم» ترجموه :ما گروه
ا
ا
ْ
پیمبران مأموریم تا با مردم به اندازه عقل و خمردشان سخن گوییم.
«شدیداً ضعي :است»
آن را دیلمی در مسووند خود از طریق أبی عبد الرحمن السوولمی،
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن قریش حدثنا الحسون بن سوفیان ،حدثنا
إسووومواعیول بن محمد الطلحی حدثنا عبد اهلل بن أبی بکر ،عن أبی
معشر ،عن عکرمة ،عن ابن عباس  به صورت مرفوع روایت کرده
است.
۵
أبی عبد الرحمن السلمی از جعل کنندگان احادیث میباشد.
اموام سوووخواوی در «اَلقتاصتتتد» ( )۵6۱/۵آن را ذکر کرده و
میفرماید :شویخ ما (ابن حجر عسوقالنی ) آن را به مسند حسن
بن سوووفیان نسوووبت میدهد که از ابن عباس  با این لفظ روایت
کرده است« :أمرت أن أخاط الناس عىل قدر عقوُلم» و می فرماید:
سوند آن بسیار ضعیف است .همچنین سیوطی در «الدرر اَلنتثرة»

(ص ، )۱۱ /عجلونی در «كعتتر اخلفا» ( ، )۱۱۱/۵حافظ عراقی 
در «ختريج احتاديتا إحیتاء» ( )۱0۳۱/۱و محمد بن محمد درویش،

أبو عبد الرحمن الحوت الشووافعی (المتوفى۵۱77 :هوووو) در « أستتنى
 .1میزان اإلعتدال۱۱۹/۹ :
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اَلطتالت ي أحتاديتا ُمتلفتة اَلراتت » (ص )7۹حدیث را ضوووعیف

میداننود .ابن تیمیووه در «جممو الفتتتاوی» ( )۹۹۳/۵8میگویوود :این
حودیث را هیچ یک از علمای مسووولمین که کتب آنها مورد اعتماد
اسوووت؛ روایت نکردهاند و خطاب اللّه متعال و رسوووولش  برای
عموم مردم است که همه مکلفین را شامل می شود .مثالً می فرماید:
ِ
ِ ِ
ِ
إرس ِائ ایل}.
َّاس} { ايا اأ ُّ اُّيا ا َّلذ ا
{ ايتا اأ ُّ اُّيتا الن ُ
ين آ امنُوا} { ايا ع اباد اي} { ايا ابني ْ ا
پیوامبر  نیز بر منبر خود هموه مردم را خطاب قرار میداد و همه
آنها میشونید ند اما در فهم آن؛ بر اساس قدرت درک آنها تفاضل و
تفاوت وجود دارد .واللّه أعلم.
« -80أطلت العلم من اَلهتد إَل اللحد»ترجمه :از گهواره تا گور
دانش بجوئید.
«هيچ اصلی ندارد»
در هیچ یوک از کتُب حدیثی اهل سووونت نیامده اسوووت .اما در
يضتتت ٌة اع اىل ُك ِّل
حدیث صوووحیح پیامبر  میفرماید « :اط ال ُ ا ْل ِع ْل ِم اف ِر ا
ُم ْسلِ ٍم» :طلب علم بر هر مسلمانی واجب است .روایت ابن ماجه و
دیگران.
ِ
ين اع اىل الن اَّظتا اف ِة» ترجمه :دین بر نظافت و پاکیزگی
ُ «-8۵بن اي التدِّ ُ
بنا شده است.
«با این لفظ وجود ندارد»
آن را امووام شووووکووانی در «الفوائتتد اَلجموعتتة ي ارحتتاديتتا

اَلوعوعة» (ص )۵۱ذکر کرده و می گوید :این حدیث را امام غزالی
در «اإلحیاء» ذکر کرده و حافظ عراقی میگوید :آن را در هیچ جا
نیافتم! همچنین سوخاوی در«اَلقاصتد احلستنة»( ، )۱۹۳/۵سیوطی در
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«الدرر اَلنتثرة ي ارحاديا اَلعتهرة» (ص  )۳۱و عجلونی در «كعر

اخلفاء»( )۹۹0/۵حدیث را ذکر کرده و حکم به ضعیف بودن آن داده
اند .و اللّه أعلم.
ُ «-8۱خ ُذوا اشت ْط ار ِدين ِ ُك ْم اع ِن احلمرياء» ترجمه :نصووف دینتان را از
حمیرا (عایشه) بگیرید.
«موضوع است»
امام سوویوطی میفرماید :آن را نیافتم اما حافظ عماد الدین بن
کثیر در «ختريج أحاديا ُمتْصتتت ابن احلاج » میگوید :این حدیث
بسوویار ضووعیف ،بلکه منکر اسووت .از شوویخ خود حافظ أبا الحجاج
المزی در مورد آن سووال کردم ایشان آن را نشناختند .و شیخ ما
ذهبی فرمود :این حدیث از جمله احادیث واهی میباشد که إسنادی
برای آن شوناخته نشوده .اما در «مسوند فردوس» از حدیث انس 
آموده کوه پیامبر  فرمود« :خذوا ثلث دینکم من بیت عتائعتتتة» اما
۵
سندی برای آن ذکر نکرده است.
همچنین این حوودیوث را ابن القیم در« اَلنتتار اَلنیر ي الصتتتحیا
والضتعیر» (ص ، )6۵ /شوکانی در «الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا
اَلوعتتتوعة» (ص ، )۹۹۳ /عجلونی در «كعتتتر اخلفاء» ( )۱۹۵ /۵و
سوخاوی در «اَلقاصد» ( )۹۱۵/۵ذکر کرده و آن را موضوع میدانند.
واللّه أعلم.
« -8۹قصتتتة موت النمرود صتتتاح إبراهیم بذبابه دخلت رأستتته»
ترجمه :داسووتان نمرود حاکم زمان ابراهیم که به وسوویله پشووهای که
داخل سرش شد و به سبب آن فوت کرد.
«هيچ اصلی ندارد»
 .1الدرر اَلنتثرة ي ارحاديا اَلعتهرة ( ص.)۵۵۹ /
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در هیچ یک از کتُب حدیث نیامده است .واللّه أعلم.
ِ
وت» ترجمه :از
ومار ا
هار ا
ْ « -8۱
وت ُ
أستت اح ُر م ْن ُ
اح اذ ُروا الدُّ نْیا فإِ َّ ا ْ
دنیا حذر کنید که افسونگرتر از هاروت و ماروت است.
«منار است»
حوافظ عراقی می فرمواید :آن را ابن أبی الدنیا در«ذم الدنیا »

( )۵۹۱/۱۱و بیهقی در «العتتتع » ( )۵0۱0۱/۹۹۳/7از روایت أبی
الدرداء الرهاوی به صوورت مرسل روایت کردهاند .بیهقی میگوید:
بعضوووی از آنها گفته اند :این روایت از أبی الدرداء که او نیز از یک
شووخص و او هم از یک نفر دیگر از صووحابه روایت کرده اسووت!
۵
(إسنادی ندارد) و ذهبی میگوید :منکر بوده و هیچ اصلی ندارد.
همچنین؛ حافظ ابن حجر در «لسان اَلیزان» ( ) ۹7۱ / 6به آن
اقرار میکند .و ابن السووبکی ( )۹۱۱ /6میگوید :اسوونادی برای آن
نیافتم.
حدیث را عجلونی در «كعر اخلفاء» ( )67/۵ضعیف میداند و
می گوید :امام احمد در «الزهد» از طریق مصعب بن سعد به صورت
مرسل روایت کرده« :احذروا الدنیاإ فإ ا خُضة حلوة» واللّه أعلم.
 «-8۱الدُّ ْن ایا مزرعة ْاآل ِخ ارة »ترجمه :دنیا مزرعه آخرت است.
«هيچ اصلی ندارد»
آن را اموام غزالی در «اإلحیتاء» ذکر کرده و حافظ عراقی در
تخریج آن میفرموایود :با این لفظ چنین حدیثی نیافتم اما عقیلی در
«الضوووعفاء» و أَبرو بکر بن الل در« امك ِ
اارم ْارا ْخ االق» از حَدمیث طَارق

 .1تخریج احادیث احیاء ( )۵77 /۹
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بن أَش وْیَم آورده اسووت« :نعمت الدَّ ار الدُّ ْن ایا َلن اتزود ِمن اْها آلخرته» که
سند آن نیز ضعیف است!
این حدیث را امام سخاوی در «اَلقاصد» ( )۹۱۵ /۵و عجلونی
در «كعتتتر اخلفاء» ( )۱7۵/۵ذکر کردهاند و میگویند هیچ اصووولی
ندارد .همچنین آن را صووغانی در «اَلوعتتوعات» (ص ، )6۱ /الفَتانمی

(المتوفى۳86 :ه) در «تذكرة اَلوعوعات»  ،مال علی قاری در«اررسار
اَلرفوعة ي ارخبار اَلوعتتتوعة» (ص ، )۵۳۳ /مرعی بن یوسووف بن
أبى بکر بن أحمد الکرمى المقدسی الحنبلى (المتوفى۵0۹۹ :هووو) در
«الفوائد اَلوعتتتوعة ي ارحاديا اَلوعتتتوعة» (ص )۵۹۹ /أحمد بن

عبد الکریم بن سعودی الغزی العامری (المتوفى۵۵۱۹ :هو) در «اجد

احلثیتا ي بیتان متا لی

بحتديتا» (ص ، )۵0۵ /محمد األمیر الکبیر

المالکی (المتوفى۵۱۱8 :هووو) در «النخبة البهیة ي ارحاديا اَلكذوبة

عىل خري العية» (ص  )60ذکر کرده و میگویند هیچ اصووولی ندارد.
واللّه أعلم.
اس نِ ایتا ٌم ،افتإِ اذا امتا ُتوا ا ْن ات اب ُهوا» ترجموه :مردم در خوابند،
« -86النتَّ ُ
وقتی میمیرند بیدار خواهند شد.
«به صورت مرفوع اصلی ندارد»
آن را امام غزالی در «اإلحیاء» ( )۱0 / ۱به صووورت مرفوع از
پیامبر  روایت کرده است .حافظ عراقی در تخریج آن و به تبع
او سبکی )۵7۵ - ۵70 / ۱ ( میفرمایند :آن را به صورت مرفوع
نیافتم .بلکه منسوب به علی  میباشد .امام سخاوی در «اَلقاصتتد»

( ، )6۳۵/۵سووویوطی در «التتدرر اَلنتثرة» ( ، )۵۳7 /۵عجلونی در

«كعتتر اخلفاء» ( ، )۹78/۱شوووکانی در «الفوائد اَلجموعة» ()۱۱6/۵
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حودیوث را ذکر کردهانود و آن را بوه علی  نسوووبت میدهند و
میفرمایند :به صورت مرفوع هیچ اصلی ندارد .واللّه أعلم.
ِ
ِّشتتت اأ ْه ُل
 « -87اََّلا اأ ْستتت ال ام ُع ام ُر ن ااز ال ج ْ ِع ُيل اف اق اال ايا ُُم ا َّمدُ ال اقدْ ْ
استتت ات ْب ا ا
الست اام ِء بِإِ ْست اال ِم ُع ام ار» ترجمه :وقتی عرمر اسالم آورد جبریل نازل شد
َّ
و گفت :یا محمد! اهل سماء به اسالم عرمر بشارت میدهند.
«شدیداً ضعي :است»
آن را ابن ماجه در سنن ( ، )۱۵ /۵ابن حبان در «صحیح»()۱۵8۱
 ،ابن شواهین در «الستنة» (رقم  ، )۹۹حاکم در «اَلستدر » ()8۱ /۹
از طریق عبد اهلل بن خراش  :حدثنا العوام بن حوشب ،عن سعید بن
جبیر ،عن ابن عباس به صورت مرفوع روایت کردهاند.
حاکم در ادامه میفرماید« :صوحیح اإلسناد» ! اما امام ذهبی آن را
رد می کنود و می گویود« :قلتت  :عبد اهلل عتتتعفه الدارقطني» یعنی:
دارقطنی عبد اهلل بن خراش را ضعیف می داند .همچنین باید گفت:
محمد بن عمار الموصوولی او را کذاب میداند و امام بخاری  در
موردش میگوید« :منکر الحدیث» و سوواجی  میگوید« :عتتعیر
۵
احلديا جد ًا  ،لی بْء  ،كان يضع احلديا».
ِ
ِ
 « -88ام ْن اق ار اأ ا ْل ُق ْر ا
ِّش ٍة ِم ْن
آن او احف اظ ُه اأ ْد اخ ال ُه اهللَُّ ْ ا
اجنَّ اة او اشت َّف اع ُه ي اع ا ا
ِِ
استتت ْاو اج ُبوا الن اَّار » ترمجه :هر کس قرآن بخواند و آن
اأ ْه ِل اب ْیته ُك ُّل ُه ْم اقدْ ْ
را حفظ کند؛ اهلل متعال او را به بهشوووت برده و برای ده نفر از اهل
بیتش شفیع می شود که هر کدام از آنها مستوجب جهنم اند.
«شدیداً ضعي :است»
 .1میزان اإلعتدال۱۵۹/۱ :
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آن را ترمذی ( ،۵7۵/۱رقم  ، )۱۳0۱ابن ماجه ( ، 78/۵رقم )۱۵6
اموام أحمد ( ،۵۱۳/۵رقم  ، )۵۱77ابن عدى در «الکامل»(، )۹80/۱
بیهقى در «شتتتع اإليامن» ( ،۹۱۳/۱رقم  ، )۵۳۱7ابن عسووواکر در

«تاريخ دمعق» ( )۳۱/۵۵و طبرانى در «اروس »( ،۱۵7/۱رقم )۱۵۹0
روایت کردهاند.
ِ
اموام ترمذی بعد از روایت کردن آن میفرماید « :اهت اذا احد ٌ
يا
اغ ِري ٌ اَل ان ْع ِر ُف ُه إِ ََّل ِم ْن اه اذا ا ْل او ْج ِه او ال ْی ا إِ ْستتتناا ُد ُه بِ اصتتت ِح ٍ
ص ْب ُن
یا او اح ْف ُ
احل ِد ِ
يا» یعنی :این حدیثی غریب بوده که تنها از
ُست ال ْی اام ان ُي اضت َّع ُ
ر ِي ْ ا
این طریق آن را میشناسیم و إسناد آن صحیح نیست چرا که حَفْصر
بْنُ سورلَیْمَانَ ضوعیف است .همین کالم را امام بیهقی بعد از ذکر
حدیث بیان کرده اسوووت .خطیب بغدادی در «تاریخ» ( )8۵/۱همین
حدیث را از عایشووه  روایت کرده و میگوید :هذا حدیث منکر.
همچنین الفتنی آن را در «تتتذكرة اَلوعتتتوعتتات» (ص )77 /ذکر
کرده و میگوید :خطیب فرموده این حدیث ثابت نیست.
نی اك ات ا اهللَُّ ال ُه اب ارا اء ًة ِم ان الن َِّار»ترمجه:
 « -8۳ام ْن اأ َّذ ان ُُمْت ِاست ًبا است ْب اع ِسن ِ ا
کسوووى که هفت سوووال به نیت پاداش خداوند اذان بگوید ،خداوند
متعال برائت از آتش جهنم را برای او رقم می زند.
«شدیداً ضعي :است»
آن را ترمذی ( ، )۱06 - ۱67/۵ابن ماجه ( /۵رقم  ، )7۱7طبرانی
( ، )۱ /۵0۳ / ۹ابن السووماک در «التاستتع من الفوائد» ( ، )۵ / ۹ابن
بشران در «ارمايل الفوائد» ( )۵ /۵۱۱ /۱خطیب بغدادی در«تاریخش»

( )۱۱7 /۵بوا دو سوووند از طریق جابر که از عکرمة و او نیز از ابن
عباس  نقل میکند ،روایت کردهاند.
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ترمذی می فرماید« :حدیث غریب» یعنی ضووعیف .عقیلی نیز
در «الضعفاء» (ص )۵۱۱ /میگوید :در إسناد آن شخصی لیّن وجود
دارد .بغوی در « ح الستنة» ( )۱8/۵میفرماید :إسناد آن ضعیف

اسوت ،همچنین امام منذری در «التوري » ( )۵۵۵/۵به ضعف آن
اشاره کرده است.
باید گفت :علت ضوعف حدیث؛ جابر بن یزید الجعفی میباشد
که بعضووی از ائمه او را کذاب میدانند .همچنین امام نسووائی او را
۵
متروک میداند.
همچنین این حودیث را ابن عدی در «الکامل» ( )۳۳/۱از طریق
محمد بن الفضول روایت کرده اسوت که شووخصی کذاب و متروک
۱
میباشد.
 « -۳0اأ َّن بِ اال ًَل اأ اخ اذ ِي ْ ِ ِ
الص اال ُة اق اال النَّبِ ُّي
اإل اقا امة اف ال َّام اأ ْن اق اال اقدْ اقا ام ْت َّ
اصت َّىل اهللَُّ اع ال ْی ِه او اس َّل ام اأ اقا ام اها اهللَُّ او اأ ادا ام اها »وقتى بالل  -رضی اهلل عنه -
شوروع به اقامه می کرد و به این کلمات« :قَدْ قَامَتم الصوَّلَاةُ» رسید،
رسول اکرم  -صلى اهلل علیه وآله وسلم  -فرمود « :اأ اقا ام اها اهللاُ او اأ ادا امها»
«شدیداً ضعي :است»
آن را ابوداود در «سووونن» (  ) ۱۱8ابن السووونی در « عمل الیوم
واللیلتة» ( )۱۵0و بیهقی ( ) ۱۵۵ /۵از این طریق روایوت کردهاند:
حدَّ اثناا ُُمامدُ بن اثابِ ٍ
العا ِم اع ْن اش ْه ِر ْب ِن اح ْو اش ٍ
ت احدَّ اثنِي ار ُج ٌل ِم ْن اأ ْه ِل َّ
َّ ْ ُ
ا
ِ
ض اأ ْص اح ِ
اع ْن اأ ِِب ُأ اما ام اة اأ ْو اع ْن اب ْع ِ
اب النَّبِ ِّي اص َّىل اهللَُّ اع ال ْیه او اس َّل ام.
 .1میزان اإلعتدال.۹80/۵ :
 .2میزان اإلعتدال.6/۱ :
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اما باید گفت :محمد بن ثابت العبدی ضعیف است .چنانکه امام
ذهبی در«میزان اإلعتدال» ( )۱۳۱/۹آن را بیان کرده اسووت .همچنین
شوووهر بن حوشوووب نیز ضوووعیف بوده و ابن حجر  در «تقري

التهذي » ( )۱6۳/۱او را «كثري اإلرسال واروهام» معرفی میکند .و
باز هم شووخصووی مجهول میان آنها سووت که ضووعف حدیث را دو
چندان می کند.
باید گفت که :به ضووعف این حدیث بیهقی و ابن حجر رحمهما
اهلل اشوووواره کرده انوود .ابن حجر در « التلخیص احلبري» ()۱۵۱/۵
الز ايا اد ُة فِ ِیه اَل اأ ْصتتت ال اُلاا  ،اوك ااذا اَل اأ ْصتتت ال اَلِا
میفرماید « :او ُه او اعتتت ِع ٌ
یر او ِّ
الصتت اال ُة اخ ْ ٌري ِم ْن الن َّْو ِم » یعنی :این حدیث ضووعیف بوده و
اذك اار ُه ِي " َّ
الصتت اال ُة اخ ْ ٌري ِم ْن
قسوومت اضووافی آن و همچنین آنچه که در مورد « َّ
الن َّْو ِم» ذکر کرده اسوووت هیچ اصووولی ندارند .یعنی این ذکر که در
الص اال ُة اخ ْ ٌري ِم ْن الن َّْو ِم » میگویند« :صدقت وبررت»!
هنگام « َّ
پس چنوانکه دیدیم ابن حجر ذکر «صووودقت وبررت» را نیز
بدون اصل و اساس می داند .واهلل أعلم.
ِ
ِ
امت ِة»ترمجتته :خیر و برکووت در
 ْ « -۳۵ا
اخل ْ ُري ِ َّي اوي ُأ َّمتي إِ اَل اي ْو ِم ا ْلق ایت ا
وجود من و در امتم تا روز قیامت وجود دارد.
«هيچ اصلی ندارد»
سوخاوی در «اَلقاصتد احلسنه» ( )۹۹7/۵میگوید« :قال شیخنا :ال
أعرفه » یعنی :شویخ و اسوتاد ما (ابن حجر عسقالنی) فرموده :آن را
نمیشوناسم .همچنین ابن حجر هیتمی در «الفتاوى احلديثیة» ()۵۹۱
می فرمایدَ« :ل يرد هتذا اللف » یعنی :این لفظ وارد نشوووده اسوووت.
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(حودیثی بووا این لفظ روایووت نشوووده) .همچنین فتنی  آن را در
«تتتذكرة اَلوعتتتوعتتات» ( )68و سووویوطی در « ذيتتل ارحتتاديتتا

اَلوعتتتوعتتة»رقم ( )۵۱۱0و مال علی قوواری در «اررسار اَلرفوعتتة ي

ارخبتار اَلوعتتتوعتة» (ص )۵۳۱ /آن را ذکر کرده و میگویند :هیچ
اصلی ندارد.
باید گفت :حدیث صحیحی که در بخاری و مسلم آمده ما را از
این حدیث ،بی نیاز می کند لفظ آن چنین اسووت « :اَل ت ااز ُال اط ِائ اف ٌة ِم ْن
ِ
ِ
ُضتتت ُه ْم ام ْن اخ اذ اُل ُ ْم او َل امن خا ال افهم احتَّى
احل ِّق اظاه ِر ا
ُأ َّمتي اع اىل ْ ا
ين ،اَل اي ُ ُّ
ِت اأ ْم ُر اهللَِّ تبتارك و تعتايل» یعنی:همواره گروهی از امت من بر حق
ايت ْأ ِ ا

پایبند بوده و پیروز هستند و مخالفت مخالفان (یاری ندادن دیگران)
به آنان ضرر نمیرساند ،تا قیام قیامت.
ُ «-۳۱ست ْؤ ُر ا َُْل ْؤ ِم ِن ِشت افا ٌء»ترمجه :نیمخورده و ته مانده غذای مؤمن
شفاست.
«هيچ اصلی ندارد»
مووال عوولووی قوواری  در «اررسار اَلتترفتتوعتتة ي ارختتبتتار

اَلوعوعة»( )۱۵7آن را بدون اصل میداند.
همچنین احمود الغزی عامری در کتاب " الجد الحثیث فی بیان
موا لیس بحودیوث " (ص  )۵۵6بیان می کند که حدیث نیسوووت و
عجلونی در " کشووف الخفاء" ( )۱۱8/۵به آن اقرار نموده اسووت .و
هیچ تصریح و تلویحی در این مورد وجود ندارد که باقی مانده غذا
یا آب مؤمن شفا باشد .واهلل أعلم.
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آن اع ار ِِب ،اول ِ استتت ُ
 « -۳۹اأناا اع ار ِِب ،اوا ْل ُق ْر ُ
اجن َِّة اع ار ِِب » ترجمه:
ان اأ ْه ِل ْ ا
من عرب ،قرآن عربی و زبان اهل بهشت عربی است.
«موضوع است»
آن را طبرانی در «معجم اروس ت » ( )۳۹0۵ /۵ /۱8۱ /۱از طریق

شومبْلُ بْنُ الْعَلَاءم روایت کرده اسوت .سیوطی در «الآلَلء اَلصنوعة

ي ارحتاديا اَلوعتتتوعة » ( )۱۱۱ /۵میفرماید :ذهبی در «المغنی»
میگویود :ابن عدی در مورد شووومبْلُ بْنُ الْعَلَاءم گفته  :دارای روایات
منکر است .همچنین :امام هیثمی در «جممع الزوائد» ( - ۱۱ / ۵0
 ) ۱۹حودیوث را ذکر کرده و میگوید :در آن عَبْدر الْعَزِیزِ بْنُ عممْرَانَ
وجود دارد که متروک میباشد .حافظ عراقی  در کتاب «اَلحجة»
(  )۵ /۱6میفرماید :عَبْدر الْعَزِیزِ بْنُ عممْرَانَ چنانکه نسووائی و دیگران
گفته اند متروک است .بخاری در مورد او می گوید :حدیثش نوشته
نمی شوود .پس این حدیثم او صووحیح نیست چنانکه ابن عراق در
«تنزيه الِّشيعة» ( )۱0۳به آن اشاره کرده.
همچنین :فتنی در «تتتذكرة اَلوعتتتوعتتات» ( )۵۵۱و سوووخوواوی

در«اَلقاصد احلسنه» ( )۹۵به باطل بودن این حدیث اشاره کردهاند.
این حودیث مخالف با آیات قرآن اسوووت .اهلل متعال می فرماید:
{إِ َّن اأك اْر ام ُك ْم ِعنْدا اهللَِّ اأ ْت اقا ُك ْم } ترجمه :همانا نزد خدا بهترین شررما
متقيترین شما است.
ِ
و پیامبر  در حدیث صووحیح میفرماید « :اَل اف ْضتتت ال ل اع ار ِِب اع اىل
مح ار
مح ار اع اىل اأ ْس او اد او اَل اأ ْس او اد اع اىل اأ ْ ا
اأ ْع اج ِمي او اَل ل ِ اع اج ِمي اع اىل اع ار ِِب او اَل ِرا ْ ا
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إِ ََّل بِال َّت ْق اوى » .۵هيچ عربی بر هيچ عممی و هيچ سررفيدی بر هيچ
سياهی فضيلت ندارد جز بتقوی.
«-۳۱ك ااام ات ُكو ُنوا يويل اع ال ْی ُكم» :ترجمه :همانطور که هستید ،سرانی
در خور شما بر شما زمامداری میکنند.
«شدیداً ضعي :است»
آن را دیلمی و بیهقی در شوعب اإلیمان از طریق یَحْیَى بْنُ هَاشممٍ
۱
روایت کردهاند که یحیی از جمله جاعالن و وضاعان حدیث است!
اموا این حودیوث از طریق دیگری نیز آمده که آن را :ابن جمیع
در«المعجم» (ص )۵۱۳ /و قضاعی در «مسند» (  ) ۵ / ۱7از طریق
«اَلبارك بن فضتتتالة» روایت کردهاند .حافظ ابن حجر در «ختريج
احاديا كعتتاف» ( )۱۱/۱میفرماید« :و ي إستتناده إَل مبارك جماهیل »
یعنی :إسووونواد آن قبل از مبارک همه مجهول اند .در حالی که خود
۹
«مبار بن فضاله» ضعیف است!
به ضعیف بودن این حدیث عجلونی در «كعر اخلفاء»(،)۵۳۳7/۱
شووووکووانوی در «التفتوائتتد اَلتجتموعتتة» ( )6۱۱و فتنی در«تتتذكرة
اَلوعوعات»( )۵8۱اشاره کردهاند.
ِ
 « -۳۱اشتتت ِ
وه َّن » ترمجه :با زنان مشوووورت کنید و
وه َّن او اخال ُف ُ
او ُر ُ
خالف مشورتشان عمل کنید.
«هيچ اصلی ندارد»
 .1روایت امام احمد در مسند ( .) ۱۵۵ / ۱
 .2میزان اإلعتدال (.)۱۵۱/۱
 .3میزان اإلعتدال ( .)۱۹۵ /۹
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سووخاوی در «اَلقاصتتد احلستتنه» ( )۱00/۵و مناوی در «فیض

القدير" (  ) ۱6۹ / ۱می گویند :هیچ اصووولی ندارد .اما عسوووکری

در«الْأَمْثَال» از عمر  روایت کرده« :خالفوا النستتتاء فإن ي خالفهن
العكتة »یعنی :با زنان مخالفت کنید چرا که در این کار برکت وجود

دارد! این روایت را امام سوویوطی در «الآلَلء اَلصتتنوعة ي ارحاديا

اَلوعوعة » ( )۵۹7/۱بدون سند ذکر کرده و آن را باطل میداند.
همچنین علی بن الجعد جوهری در ( )۵ /۵77 /۵۱از طریق أبی
عقیول که او هم از حفص بن عثمان نقل میکند؛ آن را روایت کرده
است .اما باید گفت:
سوند این حدیث با دو دلیل بسوویار ضووعیف است :اول :مجهول
بودن حفص بن عثموان .چنانکه ابن ابی حاتم در «اجرح و التعديل»
( ) ۵8۱ /۱ /۵بدون هیچ ذکری از ثقه بودن و یا مجروح بودن او؛ به
او اشوواره میکند .علت دوم :ابو عقیل اسووت که اسووم او :یحیى بن
المتوکل العمری بوده که ضوعیف میباشد .چنانکه ابن حجر  در
«تقريت التهتذيت » ( )۱۳6/۵آن را بیان کرده اسوووت .همچنین این

حدیث را أبو المحاسووون القاوقجی الطرابلسوووی الحنفی در «اللؤلؤ
اَلرصتو فیام َل أصتل له أو بأصتله موعو »( ، )۱6۱فتنی در «تذكرة

اَلوعوعات » ( )۵۱8و علی قاری در «اررسار اَلرفوعة» ( )۱۱0ذکر
کرده و آن را بدون اصل میدانند.

 « -۳6الی ل اف ِ
استق غی ابة » ترمجه :غیبت کردن فاسق ناروا نیست و
ْ ا
اشکالی ندارد!
«باطل است»
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آن را طبرانی در «اَلعجم الكبري» ،أبو الشووویخ در « توواریخ »

(ص ،)۱۹6ابن عدی در «الكامل» (  ،)6۵/۱أبو بکر بن سوولمان فقیه
در«جمل

من ارمتتايل» ( ، )۵۱ /۱أبو بکر الوودقوواق در «حوودیووث»

( ، )۱/۱۱/۱هروی در «ذم الکالم »( ،)۵ / 8۵/ ۱قضوواعی در «مستتند

العتتهاب » ( ، )۳7 /۱واحدی در«تفسوویر»( )۵ /8۱ /۱و خطیب در

«الكفتايتة» ( ص  ) ۱۱همگی از طریق جعدبة بن یحیى اللیثی که او
هم از عالء بن بشرنقل می کند؛ روایت کردهاند .اما سند این روایت
بسیار ضعیف است.
دارقطنی«جعدبة » را متروک میداند .چنانکه ابن حجر  در
« لسان المیزان» ( )۵0۱/۱بیان کرده است .همچنین عالء بن بشر نیز
ضوعیف است .چنانکه أزدی او را تضعیف کرده است .ابن حبان در
«الثقتات»( )۱0۱/8در معرفی عالء میفرموایود« :روى عنه جعدبة بن
ُيیى مناكري» یعنی :جعدبة بن یحیى از او احادیث منکر روایت کرده
اسووت .همچنین ابن عدی در « الکامل» حدیث را شوودیداً تضووعیف
کرده اسووت .مناوی در «فیض القدير» ( )۹77/۱میفرماید :حاکم
گفته :این حدیث صحیح نبوده و به آن اعتماد نمیشود و ابن عدی
از احمد بن حنبل نقل میکند که گفت :این حدیث منکر است.
همچنین بوایود گفت :این روایت را از طریقی دیگر ابو نعیم در
کتاب «أخبار أصبهان» ( )۱۱0 - ۱۹۳ / ۱روایت کرده که در سلسله
سوند آن محمد بن یعقوب و إبراهیم بن سالم المکی وجود دارد که
مجهول میباشند .و حدیث را ابن القیم در «اَلنار اَلنیر» ( ص)6۵/
ذکر کرده و میگویود :دارقطنی و خطیوب گفتوهانود :از چنود طریق
روایت شده که همگی باطلاند.
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همچنین علی قوواری در «اررسار اَلرفوعتتة» (ص )۱۳7/آن را
باطل میداند.
رأس ِّ
كل اخطِی ائة»ترجمه :دنیا دوستی سر رشته
ُ « -۳7ح ُّ الدنیا ُ
همه خطاهاست.
«موضوع است»
منوواوی در «فیض القتتدير» ( )۹68/۹میگویوود :بیهقی گفتووه
است :هیچ اصلی ندارد و از احادیث پیامبر  نمیباشد.
همچنین در «التیستري بِّشتح اجامع الصتوري» میفرماید :سیوطی
در «فتاوی» فرموده :مرفوع دانستن آن وهم و خطا است ،بلکه حفاظ
حدیث ،آن را از جمله موضوووعات دانسووتهاند .و علی قاری  در
«اررسار اَلترفتوعتتة» (ص )۵7۳/و هوموچونویون فتنی در «تتتذكرة
اَلوعوعات» ( )۵7۹آن را موضوع میدانند.

 « -۳8اأناا اجدُّ ُك ِّل ت ِاقي » ترجمه:من جد همه متقین هستم.
«هيچ اصلی ندارد»
چنانکه سوویوطی در «احلاوي للفتاوي» ( )8۳/۱و عجلونی در

«كعر اخلفاء» (  )۱۹0/۵آن را بیان کرده اند.

یح ْ ِ
 « -۳۳اأ انتا ا ْب ُن َّ
نی» :من فرزند دو ذبیح هسوووتم (یکى جد
التذبِ ا
پیشین اسماعیل و یکى پدر خویش عبد اللاه)
«هيچ اصلی ندارد»
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چنانکه ابن قدامه در«رستتتالة لطیفة» ( )۱۹محمد األمیر الکبیر

المووالکی در «النخبتتة البهیتتة ي ارحتتاديتتا اَلكتتذوبتتة عىل خري العيتتة»

(ص )۹7/و أبو المحاسوون القاوقجی الطرابلسووی الحنفی در «اللؤلؤ

اَلرصتو فیام َل أصتل له أو بأصتله موعو » (ص ،)۱۳ /عجلونی در
«کشوووف الخفاء» ( ،)۱۱6/۵زیلعی در « تخریج احادیث کشووواف»
( ،)۵77/۹همچنین حوافظ ابن حجر در «تخریج احادیث کشووواف»
( ، )۱۳۱ / ۵۱۵/۱و سوخاوی در «اَلقاصتد احلسنة» (ص )۵۱ /آن را
بیان کرده اند.
ور اك اف ْضتت ِل ا ْل ُقر ِ
العتت ُه ِ
 « -۵00اف ْضتت ُل اشتت ْه ِر ار اج ٍ اع اىل ُّ
آن اع اىل استت ِائ ِر
ْ
ور اك افض ت َِّ ع اىل س ت ِائ ِر ارانْبِی ِ
ا ْلكاال ِم ،او اف ْض ت ُل اش ت ْه ِر اش ت ْع اب ا
ان اع اىل ُّ
اء،
الع ت ُه ِ ْ
ا
ا ا
او اف ْض ت ُل اش ت ْه ِر ار ام اض ت ا
ان اك اف ْض ت ِل اهللَّ اع اىل اس ت ِائ ِر ا ْل ِع اباد» ترجمه :فضوول و
بزرگی ماه رجب بر سوایر ماه های سال مانند :فضل و عظمت قرآن
بر سوایر کالمها و فضول ماه شعبان بر سایر ماهها مانند فضل من بر
سوایر پیامبران و همچنین فضوول شهر رمضان مانند فضل و عظمت
اهلل متعال بر بندگان است!
«موضوع است»
سخاوی در «اَلقاصتد احلسنه» ( )۱7۳/۵میفرماید :قَالَ شَیْخُنَا:
«إِ َّن ُه ام ْو ُعتو ٌ » یعنی :استاد ما (ابن حجر عسقالنی) فرموده موضوع
است .و عجلونی در «کشف الخفاء» ( )۳۳/۱میفرماید «:هو موعو

كام قتاله احلاف ابن حجر ي تبنی العج » یعنی :این حدیث چنانکه

ابن حجر در کتاب « :تبنی العج » (ص )۵۵/فرموده؛ موضوع است.
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اللهم اجعلني جلن أقر ِبا ُملصتا ي حیاته واجعل اللهم هذا خالصا

لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعیم وصىل اهلل وسلم عىل
أ ف العاَل وستتتید بني آدم وعىل ستتتائر إخوانه من النبینی واَلرستتتلنی
وعىل آل كل وصحبه أمجعنی وعىل أهل طاعته من أهل الساموات وأهل
ارراعتتنی  .احلمد هلل الذي هدانا ُلذا وما كنا لنهتدي لوَل أن هدانا اهلل
 .واهلل أعلم بالصواب وإلیه اَلرجع واَلآب وأسأله حسن اخلاتة واَلتاب
وأن يتقبتل ذلك بمناه وكرمه وهذا ما قدر العبد علیه ومن أتى بخري منه
فلريجع إلیه واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصتتاحلات وصتتىل اهلل وستتلم
عىل سیدنا ُممد وعىل آله وصحبه أمجعنی.

