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شده است بحث اختالف احادیث است . بعد از پیامبر)صلى اهلل یکی از مباحثی که بعد از رحلت پیامبر مطرح :چکیده

علیه وآله( احادیث بسیاری جعل شد و به آن حضرت نسبت داده شد، البته جعل این احادیث اختصاص به بعد از 

رحلت آن بزرگوار ندارد، بلکه در زمان خود ایشان نیز سخنانی از سوی برخی افراد سود جو  به عنوان حدیث منقول 

ز پیامبر مطرح می شد و به آن حضرت نسبت داده می شد، تا جایی که خود ایشان در خطبه ای بیان داشتند ا

.از سخنان دیگر در اینباره «هر کس عمداً به من دروغ ببندد جایگاه خویش را در آتش جهنم باید انتخاب کند»که

ه از دیدگاه حضرت علی )علیه السالم( در این نهج البالغه می باشد. در این مقاله  به بررسی این مسال 212 خطبه

خطبه پرداخته شده است. این مقاله به چهار بخش تقسیم می شود در بخش اول به طور خالصه به بررسی اسناد 

این خطبه پرداخته شده است ؛در بخش دوم اقسام احادیث رواج یافته همراه با برخی نمونه های تاریخی  آن ها 

ش سوم اقسام راویان حدیث از منظر امام علی )ع( بررسی می شود و در بخش آخر انواع بیان شده است؛ در بخ

أصحاب رسول خدا بررسی می شود ودر پایان این نتیجه به دست می آید که شناخت احادیث جعلی از احادیث 

مباحثی در صحیح نیاز به  داشتن علوم مختلفی مثل علم الرجال وعلم حدیث و علم درایه وباعث بوجود آمدن 

 اجتهاد مثل مبحث تعادل و تراجیح شده است.

  البدع احادیث –ویان حدیث را –حدیث  :کلمات کلیدی 

 مقدمه 

بعد از رحلت پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( نوشتن اخبار پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( بنا بر دالیلی به مدت تقریباً صد سال ممنوع 

ر ضدّ و نقیض به پیامبر اخبا گاه و گشت رسول اهلل)صلى اهلل علیه وآله( در بین مردم زبان به زبان مى شد، ولى با این وجود اخبار

 یا خود نفع به دروغهایى و استفاده بازار آشفته این از مختلف ودالیل ها انگیزه با افرادی و شد اکرم)صلى اهلل علیه وآله( نسبت داده مى

اخبار و به دست دادن  پاالیش براى اى عدّه بعدها در چند هر دادند، نسبت( وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر به و کردند دیگرجعل افراد

 مانع کتابت بودن ممنوع شد، گفته که گونه معیارهاى صدق و کذب به پا خاستند و تدوین کتب حدیث و رجال رونق گرفت، امّا همان

 .مشهورند البدع احادیث به که شد مسلمانان بین در احادیثی ایجاد باعث شکل این به مختلف افراد از احادیث نقل. نشد احادیث نقل
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احادیث البدع: روایاتى است که پس از پیامبر به دروغ از او نقل شده است، و کارهایى هم که در دین بر اساس آن روایات پایه گذارى 

 (23ى ، صفحه 4ه ش، جلد 1231شود. )بحرانی،شده نیز بدعت نامیده مى

این احادیث باعث بروز اختالفات بسیاری در مورد احکام اسالمی وبروز مشکالت عدیده ای در طول تاریخ اسالم شده است. 

امام)علیه السالم( دراین خطبه از یکى از فنون مهم فصاحت و بالغت که همان فنّ اجمال و تفصیل است و در قرآن مجید کراراً دیده 

 . بگذارد مطلب جریان در دقیق طور به را خود خاطبانم تا گیرد مى بهره شود، مى

 اسناد خطبه

صفحه  2ه ش، جلد 1263این خطبه در کتاب هایی که نام آنها در ذیل آمده قبل از نهج البالغه آمده است : )حسینی خطیب،

111) 

 « اختالف الحدیث»باب  62صفحه  1جلد « اصول کافى» -ا

 222صفحه 1جلد «صدوق»خصال 126صفحه « العقول حرانىتحف» -2

 193صفحه  2جلد « االمتاع و المؤانسة توحیدى» -2

 26صفحه «الغیبتة نعمانى» -4

  22صفحه  « المسترشد طبرى» -1

 : )همان مدرک(همچنین درکتاب های ذیل بعد از نهج البالغه آورده شده است

 142صفحه «التذکرة شعبی » -1

 12صفحه « اإلستبصار کراجکی» -2

  99صفحه « أربعین شیخ بهائی» -2

 292صفحه  1جلد « اإلحتجاج طبرسی» -4

، امام )علیه السالم( ، امام حسن مجتبی )علیه السالم( ابوصادق سلیم بن قیس هاللی عامری کوفی از یاران خاص علی بن ابیطالب

 (32ه ش، صفحه 1262علیخان عرشی،). )علیه السالم( بود، این روایت را نقل کرده است، امام سجاد )علیه السالم( حسین 

را نیز درک کرده و در نزد همه این بزرگواران بسیار  )علیه السالم( وی اندکی از دوران امام پنجم شیعیان حضرت محمد باقر

به  محبوب و موثق بوده است.  او از مردان بزرگ شیعه و محدثین مشهور و اولین مولف شیعه از طایفه بنی هالل بن عامر و نسب او

حضرت اسماعیل پیامبر فرزند حضرت ابراهیم خلیل اهلل می رسد پدرانش در اطراف عربستان ساکن بوده و بعدا به شام و عراق )کوفه( 

سال قبل از هجرت پیغمبر در کوفه بوده و بنابراین زمان وفات رسول اکرم )ص( دوازده سال داشت و لذا او را از  2آمده اند. تولد او 

 11اند در زمان حیات آن حضرت تا اوایل خالفت خلیفه دوم )عمر بن الخطاب( در مدینه نبوده و به نقل تاریخ حدود تابعین گفته 

ه.ق(، از کوفه به شهر مدینه آمد؛ بنابراین در دوران ابوبکر و جریانات سقیفه و شهادت حضرت زهرا  12سالگی، اوایل خالفت عمر )

http://www.joih.ir/


 262-272، ص1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir 

264 

 

قبل از سال شانزدهم هجرت به شهر مدینه آمد. وی محدث فقیه و دانشمندی با تقوا و زاهد بود  )سالم اهلل علیها( در مدینه نبوده و

دائما عبادت می کرد و از شهرت پرهیز داشت. از یک طرف مرد شمشیر بود و در میدانهای جنگ در رکاب امام و پیشوایش جنگهای 

وم تالش زیادی نمود و با همت بلند و فعالیت علمی اش توانست تمام بسیاری نمود و از طرفی مرد قلم که در تحصیل معارف دینی و عل

گرفتاری ها و فتنه های بعد از وفات پیامبر اسالم )صلى اهلل علیه وآله( را ریشه یابی کند و کتابی تالیف نماید که تاریخچه حوادث و 

عناوین متنوع تا امروز در دسترس همگان قرار دهد.  سال گردد و اولین نفری باشد که مهمترین اخبار شیعه را با 62مطالب در طول 

ه ق در همان شهر در سرزمین فارس  36سالگی در سال  39طبق قرائن بدست آمده از زمان حکومت حجاج گفته شده که وی در سن 

در همانجا نیز به خاک  دار فانی را ترک گفت و در حالی که یادگار بزرگی از خود به جا گذاشت به دیدار موالیان خود شتافت. ظاهرا

 (14ه ش،صفحه  1239سپرده شد.)نحوی ،

 اقسام حدیث از منظر حضرت علی )ع(

 تَشَابِهًا، وَ حِفْظاً وَ وَهْمًا أَْیدِی النَّاسِ حَقّاً َو بَاطِاًل، َوصِدْقًا وَ َکذِباً، و َناسِخاً َو مَنْسُوخاً، َوعَاّماً َو خَاصّاً، وَ مُحْکَماً َو مُ یإِنَّ فِ

 هم  خاص، هم امع هم  احادیثى که در دسترس مردم قرار دارد، هم حق است هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ،

 ، ش ه 1239رضی، سید.)شده روایت گمان و ظن با که احادیثى هم و گردیده ضبط بدرستى که احادیثى هم  متشابه، هم محکم

 (422صفحه

ى اختالف اخبار را دقیقاً بیان فرموده و آن را در شش چیز ها امام)علیه السالم( در عبارات کوتاه و پرمعناى این خطبه سرچشمه

امام)علیه السالم( نخستین سرچشمه را وجود حق و باطل شمرده است که ممکن است اشاره به عقیده حق و باطل باشد. خالصه 

 .دادند مى رواج را باطل احادیث گرایان باطل و بودند حق احادیث دنبال به جویان حق

شود، و ناسخ و منسوخ، عام و افعال نیز مىصدق و کذب از ویژگیهاى خبر است ولى حقّ و باطل اعمّ از این دو است، زیرا شامل 

« وهم»چیزى است که از بیان رسول خدا بطور کامل حفظ شده باشد، « حفظا»گیرد. ، مقصود از کلمه خاص و متشابه را نیز فرا مى

بت بودن آن را تصور باشد یا ثاسخنى است که در آن غلط و اشتباه رخ داده باشد مثال خیال کرده که عامّ است در صورتى که خاّص مى

 (29ى ، صفحه    4، جلد  1231کرده در حالى که نسخ شده باشد، و جز اینها. )بحرانی،

صدق و کذب که نوعى حق و باطل در لباس گفتار است نیز عامل دیگرى بود. افرادى دروغگو و کذّاب، آگاهانه اخبارى جعل 

 دریافت کالنى پاداشهاى معاویه همچون وقت، حاکمان از گاهى حتى و دادند مى نسبت (وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر به و کردند مى

کردند و بعضى دیگر پى  ناسخ ومنسوخ عامل دیگرى است، چرا که بعضى تنها حکم منسوخ را شنیده بودند و آن را نقل مى .داشتند مى

بود، مثال بعضى شنیده بودند که خداوند کردند .وجود عام و خاص عامل چهارمى  به ناسخ برده بودند و آن را ذکر مى

کرد در  مى نقل را استثنا که ودیگرى بودند کرده،در حالى که حکم خاص، یعنى استثنائات آن را نشنیده حالل را مردم میان معامالت

 متعدّدى تفسیرهاى قرآن تآیا از اى محکم و متشابه نیز عامل پنجمى بود، زیرا بعضى اخبار مانند پاره.ظاهر با روایت عام در تضاد بود

 موجب گاه دو این به اخبار راویان از بعضى دسترسى عدم. کرد مى ابهام رفع آن از و شد مى صادر دیگرى اخبار سپس. تافت مى بر را

علیه وآله(  ضى از راویان اخبار با دقت تمام خبر را از پیامبر اکرم)صلى اهللبع زیرا بود، ششمى عامل وهم، و حفظ.شد مى اخبار اختالف

 مکارم)نداشت انطباق واقعیت با که کردند مى نقل را اخبارى گمان و ظنّ  با بار و بند نقل کرده بودند در حالى که بعضى از راویان بى

 (142ش،صفحه ه1299شیرازی،
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و تالش دانشمندان اینها عواملى بود که دست به دست هم داد و فضاى روایات اسالمى را تا حدى تیره و تار کرد. بعدها در پرت

 .حدیث و رجال، تا حد زیادى فضا روشن شده، هر چند رسوباتى از اخبار مکذوبه باقى ماند

قدر دروغ بر آن  آن خدا رسول حیات زمان در»: فرماید سپس امام)علیه السالم( به ذکر گواه روشنى بر گفتار خود پرداخته مى

 آتش در را خویش جایگاه باید ببندد دروغى من به عمداً کس هر: فرمود و ندخوا اى حضرت بسته شد که حضرت به پا خاست و خطبه

مَنْ کَذَبَ عََلیَّ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبَوَّأْ  :عَلَى عَْهدِهِ، حَتَّى َقامَ خَطِیباً، فََقالَ )صلى اهلل علیه وآله( وَ لَقَْد کُذِبَ عََلى رَسُولِ اللّهِ»سازد مهیّا دوزخ

 همان مدرک(«)النَّارِمَقْعَدَه مِنَ 

 در قرآن که زیستند مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر عصر در اسالم نفوذى دشمنان و منافقان از گروهى شکّ به هر حال بى

 ازعوامل یکى اینها ، یافت ادامه سابق از تر د از رسول خدا پررنگبع نیز آنان نفاق خط و است کرده اشاره آنها به مختلف هاى سوره

 اثر بر نیز گروهى و خاص از عام و متشابه از محکم و منسوخ از ناسخ نشناختن و ناآگاهى اثر بر نیز گروهى. بودند حدیث جعل

ماى حدیث و رجال را وادار کرد عل و ساخت تاریک را اسالمى احادیث فضاى امر همین و پرداختند حدیث جعل به انگارى سهل

 صحیح از سقیم را تعیین نمایند .روشنگرى کنند و معیارهاى حدیث 

 اقسام راویان حدیث

 افرادی که احادیث را نقل می کنند چهار دسته اند که پنجمی ای ندارند:

 منافقان  -1

جوید و از روى عمد دروغ ترسد و نه از آن دورى مى  کند، و نقاب اسالم بر چهره دارد، نه از گناه مىمنافقى که تظاهر به ایمان مى 

پذیرفتند و گفتار دانستند که او منافق دروغگو است، از او نمى  دهد. اگر مردم مى به پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نسبت مى

گویند او از اصحاب پیامبر است، رسول خدا را دیده و از او حدیث شنیده، و از او  کردند، اما با ناآگاهى مىاو را تصدیق نمى  دروغین

کنند. در صورتى که خدا تو را از منافقین آنگونه که الزم بود آگاهاند، و وصف آنان را  گرفته است، پس حدیث دروغین او را قبول مى

شت. آنان پس از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم باقى ماندند و به پیشوایان گمراهى و دعوت کنندگان به آتش با دروغ براى تو بیان دا

و تهمت نزدیک شده پس به آنان والیت و حکومت بخشیدند، و بر گردن مردم سوار گردیدند، و به وسیله آنان به دنیا رسیدند، همانا 

ه ش ،  1239هستند، مگر آن کس که خدا او را حفظ کند، این یکى از آنچه ار گروه است. )سید رضی، مردم هم با سالطین و دنیا

 (422صفحه

م، امام )علیه السالم( با این سخن: رجل منافق... فهذا احد االربعه، به اوّلین قسم از اقسام چهارگانه اشاره فرموده است. متصنّع باالسال

کند. ال یتأّثم، اشاره به این معنا دارد که: چون شخص منافق به عنوان یک فرد گنهکار و تظاهر به آن مىاسالم را شعار خود قرار داده، 

کند، و علّت آن که در آخرت به کیفر و عذاب دچار خواهد شد شهرت ندارد، بنا بر این کسى از او، ترس و بیمى نداشته از او دورى نمى

کند که خود سخنان آن حضرت را است که تظاهر به اسالم و مصاحبت پیامبر کرده و ادّعا مىپذیرند آن هاى او را مىکه جامعه گفته

إِنَّ الْمُنافِقِینَ ِفی »فرماید: خبرند، آنجا که خداوند متعال در رابطه با کیفر منافقان مىشنیده، در حالى که مردم از نفاق باطنى او بى

إِذا جاءََک الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ »کند: یز هنگامى که به توصیف حال آنها پرداخته و بیان مى، و ن«الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

دهند در صورتى که ، این آیه دلیل بر آن است که منافقان کاذب و دروغگو هستند، زیرا به زبان شهادت به حقانیت پیامبر مى«اللَّهِ

این است و چنین مردمى از دروغ بستن بر پیامبر باکى ندارند. أئمّة الضّالل، منظور از این کلمه خلفاى بنى امیه عقیده آنان بر خالف 
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خواندند، کسانى بودند که مردم را به پیروى از بنى امیّه در امورى که بر خالف دین و است، و آنان که مردم را به آتش دوزخ فرا مى

ابعت و پیروى کردن موجب رفتن به جهنّم و دخول در آتش دوزخ بود. بالزّور و البهتان، اشاره به امورى خواندند و این متاسالم بود مى

ل است که وسیله تقرّب جستن منافقان به بنى امیّه بود، از باب نمونه: اخبارى در فضیلت و والیت و فرمانروا بودن آنان از قول پیامبر جع

شد. گرفتند، و سرپرستى کارها و فرمانروایى بر مردم به آنان داده مىثروت و پول و پاداش مى کردند و در مقابل، از آنها مال ومى

 (41ى ، صفحه    4ه ش ، جلد1231میثم، )ابن

 کند، زیرادهد اشاره مىو انّما النّاس... الّا من عصم، امام )علیه السالم( در این گفتار به عّلت و انگیزه  کارى که منافق انجام مى

باشد، به دلیل آن که امور دنیا بر ایشان محسوس و با آن در بدیهى است که دوستى و عالقه به دنیا بر منافقان و جز آنها چیره مى

دهند، مگر اى نشان نمىتماسند، ولى نسبت به آخرت و خصوصیات آن و هدفى که از خلقت آنان در دنیا اراده شده آگاهى ندارند، عالقه

 ند هدایت فرموده و با کششى معنوى به طرف خود، او را از امور باطل مادّى و دنیوى حفظ کرده است. کسى را که خداو

و در این جمله به مطلب دیگرى نیز اشاره شده است و آن کمیاب بودن وجود نیکان و صالحان است چنان که خداوند در قرآن 

یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ »... ، و در آیه دیگر نیز فرموده است: «نِعاجِهِ وَ ِإنَّ کَثِیراً  جَتِکَ إِلىقالَ لَقَْد ظَلَمَکَ بِسُؤالِ نَعْ»... فرماید: کریم مى

، سپس امام علیه السالم به بیان حالت منافقان با پیشوایان ضاللت پرداخته و چنین فرموده است: ثمّ بقوا بعده، این امر بدیهى است «مِنْ

توان سخن امام را به دو وجه سول اکرم هنوز پیشوایان گمراهى بطور رسمى وجود نداشتند، بنا بر این مىکه بالفاصله پس از وفات ر

آید آن را به منزله واقع فرض کرده، و کالم فوق را چون حضرت یقین دارد که در آینده نزدیک چنین امرى پیش مى  -1توجیه کرد: 

س از پیامبر اکرم باقى مانده و از اطرافیان معاویه شدند، چون او در آن هنگام پیشواى اشاره به کسانى است که پ  - 2بیان فرموده است.

گمراهان بود. و رجل سمع من رسول اللَّه )صلی اهلل علیه وآله( شیئا لم یحفظه... لرفضه...، اشاره به قسم دوم از ناقالن روایت است.) 

 (42ى همان مدرک ، صفحه

 توجه به این سخن به دو گروه می توان تقسیم کرد :بنابر این منافقان را با  

 منافقان در عصر رسول خدا )صلى اهلل علیه وآله( -1

 نشان این و شده منافقان از شدیدى نکوهش مختلف آیات و ها سوره در که دانند کسانى که با قرآن آشنا هستند به خوبى مى

ینه آمد و مورد استقبال مد به( وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیغمبر که شد شروع آنجا از آنها برنامه و نبودند کمى جمعیّت آنها که دهد مى

امّا گروهى که منافع خود را با ظهور اسالم در خطر دیدند .گرم دو قبیله بزرگ اوس و خزرج قرار گرفت و حکومت اسالمى تشکیل شد

ه 1299)مکارم شیرازی، .علیه وآله( و آیین او دشمن بودندبه ظاهر، اسالم را پذیرفتند، ولى در واقع با پیغمبر اکرم)صلى اهلل 

 (112ش،صفحه

با اینکه منافقان سعى در استتار خویش داشتند، در لحظات حساس که طوفانهاى سیاسى و اجتماعى مى وزید نقاب از چهره آنها 

آستانه فتح  در مشرکان براى جاسوسى با هگا ضرار، مسجد طرح با گاه جنگ، از گیرى کناره با گاه شدند، مى شناخته و رفت کنار مى

 .دادند مکّه و گاه از طریق دامن زدن به مسئله افک، چهره واقعى خود را نشان مى

مسأله نفاق بعد از فتح مکّه گسترش بیشترى پیدا کرد، زیرا ابوسفیان دشمن شماره یک اسالم و هواخواهان او از ترس جان، اسالم 

 .زمان در انتظار فرصتى براى ضربه زدن به آن بودند را ظاهراً پذیرفتند، ولى هر
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 منافقان بعد از رسول خدا -2

 وحى انقطاع با الحدید ابى ابن گفته به و شد گشوده منافقان تر بعد از پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( میدان براى فعالیت گسترده

گاه با شدّت و گاه با مالیمت ضربه بر  فراخواند، آنان از پرهیز به را مردم و کند توبیخ را آنها که نبود کسى اکرم، پیامبر رحلت و

 (41 ص ،11 ج ، ش ه 1242 الحدید، پیکرشان وارد سازد)ابن ابى

 خصوص به ساخت غافل منافقان هاى از سوى دیگر فتح بالد و کثرت غنائم، بسیارى از مسلمانان را به خود مشغول کرد و از توطئه

 براى منافقان خطرناک هاى حساس مناطق اسالمى، جاى گرفتند. یکى از توطئه پستهاى در منافقان از بسیارى اخلف دوران در اینکه

 معاویه زمان در مطلب این و بود حکومت سران میل مطابق احادیث جعل دیگر، سوى از خلفا به تقرّب و سو یک از اسالم به زدن ضربه

 فالن اگر که گذاشت با بعضى از صحابه قرار و مدار مى حتى معاویه که است آمده کتابها از بسیارى در آن داستان. رسید خود اوج به

 (111ش،صفحه ه1299شیرازی، مکارم. )شد خواهد داده شما به کالن مبلغ فالن کنید جعل را حدیث

مونه حدیث پیامبر در مورد گاهی منافقان احادیث پیامبر را به طور کلی تحریف می کردند ویا تغییر مضمون می دادند به عنوان ن

 إذا رَأَیْتُْم مُعاوِیَةَ یَخْطِبُ عَلى مِنْبَری فَاقْتُلُوهُ  هنگامی که معاویه را بر منبر من دیدید که خطبه می خواند او را به معاویه که فرمودند :

(، که منافقان کذّاب این حدیث را به این صورت تحریف نمودند إذا رَأَیْتُْم مُعاوِیَةَ  136ص ،11 ج ، الحدید )ابن ابى «قتل برسانید 

 امین او که شوید او پذیرای خواند هرگاه دیدید معاویه بر منبر من خطبه مى» یَخْطِبُ عَلى مِنْبَری َفاقْبَلُوهُ فَإنَّهُ أمینٌ مَأمُونٌ 

 (212 ص ،3 ج ،1234شوشتری،)«است

 ناشتباه کارا -2

کسى که از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سّلم چیزى را به اشتباه شنیده، امّا سخن آن حضرت را درست حفظ نکرده است، و با  

گوید من از پیامبر کند و مىگوید، آنچه در اختیار دارد روایت کرده و به آن عمل مى توهّم چیزى را گرفته، امّا از روى عمد دروغ نمى

پذیرفتند، خودش هم ام. اگر مسلمانان بدانند که او اشتباه کرده، و غیر واقعى پنداشته، از او نمىیه و آله و سّلم آن را شنیدهصلّى اللّه عل

 و انگارى این اشتباه کارى، گاه از سهل (422ه ش ، صفحه 1239کرد. )سید رضی،یافت که اشتباه کرده آن را رها مىاگر آگاهى مى

انسان جایز الخطا و محل سهو و  اینکه سبب به گاه و جمله و الفاظ مفاهیم به آگاهى عدم از گاه و شود مى ناشى تساهل و تسامح

 خوانیم نسیان است. سبب آن هر چه باشد نتیجه آن یکى است و آن انتقال ناصحیح به دیگران است مثال در حدیثى از عبداهلل عمر مى

 شود میت به سبب گریه بستگانش بر او عذاب مى ،«إِنَّ الْمَیِّتَ لِیُعَذَُّب بُِبکاءِ أَهْلِِه عَلَیْه»:فرمودند( وآله علیه اهلل صلى)خدا پیغمبر که

 علیه اهلل صلى)پیغمبراکرم که است این قضیه کرده خطا حدیث نقل در عمر عبداهلل گفت رسید عباس ابن به حدیث این که هنگامى

، خانواده او بر او گریه می کنند در حالی که او در «إِنَّ أهْلَهُ لَیَبْکُونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَُعذَّبُ »:فرمودند گذشت مى یهودى یک قبر کنار از( وآله

 ( 43، ص  11ه ش، ج 1242) ابن ابى الحدید، عذاب است .

ر گفتگوى پیامبر کنار همچنین میگویند عایشه هم چون شنید آن را انکار کرد و گفت: ابو عبد الرحمان در این مورد هم مثل خب

«.  آنان بر او میگریند و او به گناه و جرم خویش عذاب میشود»چاه بدر گرفتار فراموشى شده است که پیامبر )ص( فرموده است 

اند اشتباه ابن عمر در مورد خبر چاه بدر هم بدین گونه است که روایت را این چنین نقل می کرده است که پیامبر )ص( کنار چاه گفته
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«. شنوند آنان هر چه را من به آنان بگویم می»سپس فرمود « آیا آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود حق یافتید»بدر ایستاد و فرمود 

 همچنین می« آنان میدانند چیزى را که به آنان گفتم همان حق است»اند عایشه این مورد را هم درست ندانست و گفت: پیامبر فرموده

«. تو نمیتوانى به مردگان سخن بشنوانى»این گفتار خداوند متعال را شاهد میآورده که فرموده است گویند عایشه 

 (146ى ، صفحه    1ه ش، ج 1231الحدید،ابىابن)

راوى در اینگونه موارد سوء نیّتى نداشته، هر چند کار او نادرست بوده و ممکن است ناخواسته سبب گمراهى گروهى گردد براى 

خصى دو اشتباه ذکر کرده است: لفظى، معنوى: سخنى را که از پیامبر شنیده، نتوانسته است بدرستى لفظ آن را ضبط کند، و چنین ش

در حالى   -خواهد آن را براى دیگران بازگو کند، معنایى که خود تصور کرده استمعناى آن را هم درست درک نکرده، و هنگامى که مى

کند، بنا بر این آنچه را که گفته، هم از نظر معنى و هم از جهت لفظ بر خالف با لفظى از خود بیان مى  -که بر خالف اراده پیامبر است

گفته پیامبر است، اما تعمدى در این جهت نداشته، زیرا: آن را که به نظر خود از پیامبر شنیده، روایت کرده و به آنچه که در فکر و 

به رسول خدا نسبت داده است، علّت به غلط افتادن مردم و پذیرفتن گفتار او آن است که آنها  اندیشه او درست بوده عمل کرده و آن را

به اشتباه او آگاهى نداشتند، و علت اشتباه کردن خود او در نقل روایت و عمل به آن، توهّم و پندار او به هنگام شنیدن بوده است، که 

لذا در علم .  (42ى ، صفحه    4ه ش، ج 1231کرد.  ) ابن میثم،آن را ترک مى اگر توجه به این امر داشت نقل آن روایت و عمل به

 بگیرد وخوب منتقل کند. خوب را مطلب باشد، هوشیار باید که اند درایه یکى از شرایط قبول حدیث را ضابط بودن راوى شمرده

 

 ناآگاهانی که حدیث شناس نیستند -2

داند، یا شنید که چیزى شخصى که شنیده پیامبر )صلّى اللّه علیه و آله ( به چیزى امر فرمودند. امّا سپس از آن نهى کرد و او نمى 

داند. اگر بداند که حدیث او منسوخ را نهى کرد، سپس به آن امر فرمودند و او آگاهى ندارد، پس نسخ شده را حفظ کرد ولى ناسخ را نمى

 . (422ه ش ، صفحه 1239کردند. )سید رضی،دانستند روایت او نسخ شده، آن را ترک مىکند، و اگر مسلمانان نیز مىاست ترکش مى

و رجل سمع... لرفضه، اشاره به قسم سوم است، که علت به غلط افتادن ناقل و همچنین سبب گمراه شدن مردم با شنیدن از او، 

 .خ روایت استیک موضوع است و آن آگاه نبودن آنان از نس

مسئله نسخ از مسائل مسلّم اسالمى است که به طور محدود در احکامى در اصل نزول قرآن صورت گرفته است، یعنى در آغاز، 

حکمى براى زمان محدودى نازل شده سپس این حکم برداشته شده و حکم الزم و پایدار به جاى آن نشسته است، مثال مسلمانان در 

بودند به سوى بیت المقدس نماز گزارند این امر در دوران اقامت پیامبر در مکّه وکمى بعد در مدینه نیز ادامه  آغاز ظهور اسالم مأمور

 را توحید هاى پایه اکرم پیغمبر که هنگامى ـ بود شده تبدیل اى داشت. این حکم ـ شاید به این دلیل که کعبه در آن زمان به بتکده

ه 1299ماز بخوانند. )مکارم شیرازی،ن کعبه سوی به شدند مأمور پیامبر هجرت از بعد دوم سال در مسلمانان و شد نسخ ساخت محکم

 (119ش،صفحه

 ولى بود، موقت واقع در که فرمود همین معنا در روایات پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( نیز جارى است ، گاه پیامبر حکمى را بیان مى

)صلى اهلل علیه وآله( در اکرم پیغمبر مثال گرفت، مى را آن جاى دائمى حکم و شد مى منسوخ حکم این سپس. شد نمى بیان آن زمان

ی مِْن مِنى بَعَْد ثَالث أال فَکُلُوا نَهَیْتُکُْم عَْن ثَالث؛ نَهَیْتُکُْم عَْن زِیارَِة الْقُبُورِ، أال فَزُورُوها َو نَهَیْتُکُْم عَْن إخْراجِ اللُّحُومِ األضاححدیثى فرمودند: 

 دَّخِرُوا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنِ النَّبیذِ أال َفاْنبُذُوا وَ کُلُّ مُسْکر حَرامٌوَا
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 گویم مى اکنون بودم کرده نهى قبور زیارت از را شما( دهید انجام گویم من شما را از سه چیز نهى کرده بودم )و اکنون به شما مى

)اشاره به اینکه همه  بودم کرده نهى روز سه از بعد منا از( حج ایّام در) قربانى گوشتهاى بردن بیرون از را شما و بروید قبور زیارت به

( و قبال شما را از نبیذ  از منا ببرید( بیرون به و) کنید ذخیره هم و بخورید گوشتها آنها از هم گویم باید در آنجا مصرف شود( اکنون مى

 (3از ابواب ذبح، ح  41، باب 12)حرعاملی، ج  است. نهی کردم اکنون می گویم نبیذ حالل است، ولى هر مسکرى حرام

مواردی که حدیثى را که نسخ شده شنیده و ناسخ آن را نشنیده است، فراوان اتفاق افتاده است و کتابهاى حدیث و فقه آکنده از 

بر ناسخ آن را نقل و اند و خآن است همچون کسانى که با استناد به خبرى که روایت شده است خوردن گوشت خر را مباح دانسته

 (146ى ، صفحه    1ه ش، ج 1231الحدید، ابىابناند. )روایت نکرده

 افراد همه شامل که شود موضوع عام و خاص نیز همچون ناسخ و منسوخ است به این ترتیب که گاهى حکم عامى گفته مى

مردم بر اموال « النّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى أَمْوالِهِمْ»: فرمودند که است شده نقل( وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیغمبر از حدیثى در است؛مثال

هیچ « م ال ضَرَرَ َو ال ضِرارَ فی االِِْسْال»فرمایند :  ولى در جاى دیگر مى )3، ح 232، ص 2ه ش، ج 1214خویش سلطه دارند )مجلسی،

( به این ترتیب سلطه بر اموال  292، ص 1ه ش، ج 1292)کلینی، کس حق ندارد ضرر و زیانى به عمد یا به غیر عمد به دیگرى برساند

 .نباشد دیگران به زیانى و ضرر موجب که شود محدود به جایى مى

 رسانند مى دیگران به اى گونه به را( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر کالم اند، بوده خبر بى خاص از و اند کسانى که حکم عام را شنیده

 .نیست آنها میان در تضادى هیچ که دانند مى اند داده قرار هم کنار در و اند شنیده را دو هر که آنها ولى دارد، تناقض خاص حکم با که

 بى گیرد به این ترتیب، بخشى از اختالف اخبار از عدم احاطه به روایات ناسخ و منسوخ پیغمبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( نشأت مى

 .باشد کار در راویان سوى از نیّتى سوء آنکه

 حافظان راست گفتار -4

دهد. دروغ را از ترس خدا، و حرمت نگهداشتن از رسول خدا صلّى بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت مىآن که نه به خدا دروغ مى 

بش حفظ اللّه علیه و آله و سلّم دشمن دارد. در آنچه از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم شنیده اشتباه نکرده، بلکه آن را با تمام جوان

 کند.ت، و آن چنان که شنیده بدون کم و کاست نقل مىکرده اس

پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل کرده، و منسوخ را فهمیده و از آن دورى جسته، خاص و عام، محکم و متشابه، را شناخته، هر 

 (422ه ش ، صفحه 1239کدام را در جاى خویش قرار داده است.)سید رضی،

وغ به خدا بسته، نه بر پیامبرش )و به طور کلى( او همواره دروغ را به سبب خوف از خدا و چهارمین شخص کسى است که نه در

 به« لِلَْکذِبِ خَوْفاً مِنَ اللّهِ، َو تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللّهِ َو آخَرُ رَابِعٌ، لَْم یَْکذِبْ عَلَى اللّهِ، َو الَ َعلَى رَسُولِهِ، مُبْغِضٌ »دارد؛ تعظیم پیامبر دشمن مى

 اى این ترتیب نخستین سرچشمه تضاد اخبار که دروغ عمدى بر خدا و پیامبر و جعل حدیث است، از وجود آنها برچیده شده به گونه

 مبغوض و منفور نظرشان در را دروغ( وآله علیه اهلل صلى)پیغمبر تعظیم و خدا خوف و گشته آنها ذات جزء گفتن دروغ از پرهیز که

یده، )بر اثر سهل انگارى( اشتباهى براى او پیش نیامده است، بلکه آنچه را شن( اکرم پیامبر از) آنچه در و»: افزاید مى سپس است ساخته

بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى  وَلَمْ یَهِمْ »است کرده نقل را آن کاست و کم بى شنیده که گونه شنیده است به طور کامل حفظ نموده و همان
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 راویان انگارى به این ترتیب منشأ دیگرى از اختالف احادیث که همان سهل« َلى مَا سَمِعَهُ، لَْم یَزِدْ فِیهِ وََلمْ یَنْقُصْ مِنْهُوَجْهِهِ، فَجَاءَ بِهِ عَ

 (162ه ش،صفحه1299)مکارم شیرازی، .است شده برچیده، آنها وجود از است

 از و کند او ناسخ را حفظ کرده و به آن عمل مى»فرماید:  سپس حضرت یکى دیگر از ویژگیهاى راویان صادق و آگاه را بیان مى

وَ  »است داده قرار خود جایگاه در را یک هر و شناخته را متشابه و محکم و عام و خاص گزیند، مى دورى آن از و است آگاه منسوخ

همان «)عَنْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ، وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ مَوْضِعَهُالْمحْکَمَ َو الْمُتَشَابِهَ، فَوَضَعَ کُلَّ شَیْء  عَرَفَ الْخَاصَّ وَ الْعَامَّ، وَ

 مدرک(

این تعبیر پرمعنا اشاره به این است که راویان صادق داراى احاطه فراوان به اخبار مختلفند؛ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و 

 .نشوند خطا و تناقض گرفتار تا دهند را در جایگاه مناسب خود قرار مى کی هر و شناسند متشابه را به خوبى مى

 اقسام أصحاب رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله(

امام)علیه السالم( بعد از بیان انواع حدیث و راویان به یکى دیگر از عوامل اختالف احادیث که در واقع مباحث گذشته را تکمیل 

استعداد اصحاب رسول خدا)صلى اهلل علیه وآله( در فراگیرى احادیث و تفسیر و فهم معناى  اختالف آن و کند مى اشاره کند مى

 و داشت خصوصى جنبه که بود؛کالمى گونه دو که شد مى صادر(وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول از سخنى گاه»: فرماید آنهاست، مى

 را آن دانستند خدا و رسول اهلل)صلى اهلل علیه وآله( را نمى مقصود که کسانى از بعضى میان این در عمومى، جنبه داراى که کالمى

وَ َقدْ َکانَ یَکُونُ مِنْ »کردند مى تفسیر آن واقعى هدف و مقصود و معنا برخالف را آن توجّه، بدون و کردند مى حفظ و شنیدند مى

 چنان»: اینکه آن و پردازد مشکالت مربوط به نقل احادیث مىآنگاه امام)علیه السالم( در ادامه این سخن به یکى دیگر از ....«رَسُولِ اللّه

 دوست اى عدّه که آنجا تا شوند جویا را مختلف مسائل و کنند پرسش او از( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول صحابه همه که نبود

وَ لَیَْس کُلُّ »ن را بشنوند و فرا گیرندآ جواب آنها تا بپرسد حضرت آن از مطلبى و بیاید وارد تازه اى کننده سؤال یا عرب مرد داشتند مى

ظاهر این است که این عبارت اشاره به گروهى از اصحاب دارد که زیاد اهل تحقیق و جستجوگرى نبودند و ابتکار ....«أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه

م و خاص و محکم و متشابه و عا و منسوخ و ناسخ از که شد طرح سؤاالت مختلف درباره اصول و فروع دین نداشتند و همین سبب مى

 طرح جدیدى مسئله و شد مجمل و مبیّن، سؤال نکنند و از مسائل مختلف به طور شفّاف آگاهى نیابند؛ ولى اگر تازه واردى پیدا مى

 (163ه ش،صفحه1299)مکارم شیرازی، .کردند مى استقبال آن از شنید مى توجّهى شایان پاسخ و کرد مى

 متعدّد سؤالهاى اینکه یا و پیامبر عظمت و ابهّت لحاظ به صحابه از گروهى که اند ن، جمله باال را چنین تفسیر کردهبعضى از شارحا

 علیه)على امام مورد در بعد که هایى جمله با احتمال این کردند؛ولى مى خوددارى سؤال طرح از شود، ادبى بى بر حمل شاید

 خاطرم از چه هر بلکه نبودم، گونه این من» :فرماید الم( در ادامه سخن چنین مىالس علیه)امام زیرا نیست، سازگار است آمده(السالم

 «.نماند مخفى من بر اسالم اصول و فروع از چیزى دلیل همین به کردم مى حفظ و پرسیدم مى حضرت آن از گذشت مى

بر امدادهاى الهى و الهامات درونى هوش  افزون داشت آماده پاسخى سؤالى هر براى که بود چنان( السالم علیه)امام بینیم و اگر مى

و استعداد فوق العاده خدا داد، مالزمت با پیامبر در سالیان دراز و روح پرسشگرى او از همه چیز سبب احاطه کامل بر تمام مسائل 

این است جهات « فِی اخْتاِلَفِهِمْ، وَ عِلَِلهِمْ فِی رِوَایَاتِهِمْفَهذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ  »:فرماید اسالمى بود.سرانجام در پایان خطبه مى

 مختلفى که مردم در احادیث دارند و علل اختالف روایاتشان)همان مدرک(

 اند. نمونه هایی از احادیثى که شیعیان از یک سو و طرفداران ابو بکر از سوى دیگر جعل کرده
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ضائل از سوى شیعیان بوده است که آنان در آغاز کار احادیث مختلفى در مورد ساالر بدان که اصل جعل احادیث دروغ در مورد ف

و حدیث « سطل»جویى دشمنان ایشان بود، نظیر حدیث [ ساختند و چیزى که آنان را بر این کار واداشت ستیزهخود ]على علیه السالم

« ذات العلم»اند به جنگ آن شیاطین سکونت داشتند و آن چنان که پنداشته ]انار[ و حدیث جنگ على )ع( کنار چاهى که در« رمانه»

و نظایر آن را که جعل کردند. چون « جمجمه»و در نور دیدن زمین و حدیث « غسل دادن جنازه سلمان فارسى»معروف است و حدیث 

این احادیث براى ساالر خود احادیثى جعل کردند. نظیر بکریه ]طرفداران ابو بکر[ آنچه را که شیعه انجام دادند دیدند آنان هم در مقابل 

که آن را در قبال حدیث بستن درهاى مسجد وضع کردند که « اگر براى خود دوستى برمیگزیدم ابو بکر را انتخاب میکردم»حدیث 

این حدیث مجعول که پیامبر  بدون تردید اصل آن براى على علیه السالم بوده است و همان را هم بوبکریان براى او نقل کردند و نظیر

که آن را « براى من دوات و کاغذ سپیدى بیاورید تا در آن براى ابو بکر عهدى بنویسم که در مورد او دو نفر هم اختالف نکنند»فرمودند 

م که پس از براى من دوات و کاغذ سپیدى بیارید تا براى شما چیزى بنویس»در قبال حدیثى که پیامبر )ص( در بیمارى خود فرمودند 

اند و همان هنگام هم در محضر رسول خدا با یکدیگر اختالف کردند و گروهى از ایشان گفتند درد بر جعل کرده« آن هرگز گمراه نشوید

 (149ى ، صفحه    1،ج 1231الحدید، ابىپیامبر چیره شده است، کتاب خدا ما را بسنده است. )

 نتیجه گیری

الف احادیث، تنها یک درس خاص مربوط به حدیث نیست، بلکه اخت هاى ( درباره بررسى سرچشمهاین گفتار امام)علیه السالم 

 عوامل و رفت ها ریشه سراغ به باید همیشه ها نابسامانی کردن برطرف براى اینکه آن و آموزد مى ما به فراگیرتر و تر درسى مهم

السالم ( به شکل موّجز به شناخت  علیه) امام خطبه این و. دارد زودگذر و سطحى جنبه اصالحى هرگونه وگرنه شناخت را تأثیرگذار

انواع احادیث و انواع راویان حدیث و ضرورت شناخت آن ها می پردازد و همین بررسی های عمیق و  شناخت آسیب های جعل احادیث 

سالم(  با بیان احادیثی در باب چگونگی گوناگون در موضوعات مختلف بر آن شد که  از  همان ابتدا در گام نخست اهل بیت )علیهم ال

شناخت احادیث متضاد و متناقض و جعلی تحت عنوان اخبار عالجیه ، راه های شناسایی آنها توسط فقیهان امت را بیان نمایند وتالش 

حدیث  و مباحث های فقها در دوره های مختلف  در این زمینه با عث بوجود آمدن علومی چون علم الرجال و علم الدرایة و علم ال

اصولی ای مثل مبحث تعادل وتراجیح شده است، و بر هر مجتهدی الزم است که برای فهم و استباط صحیح احکام دینی با این علوم 

 آشنا باشد  تا در دام احادیث و  روایات جعلی گرفتار نشود. 
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