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 مقدمه مولف

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

روز شنبه دوازدهم شوال سال هزارو چهارصد و  یندر فاصله ب
 یکماه سال  ینشمروز از ش ینو نهم یستموافق با ب یپنج هجر

چهارشنبه شانزدهم شوال  یال یالدیهزارو نهصدو هشتاد و پنج م
نهصدو هشتاد و پنج  اروهز یکماه سال  ینروز از هفتم ینسوم یعنی
دعوت شده بودم.  یتدر کو یآثار اسالم یایجلسه اح یبرا یالدی،م

و موضوع بر  یفضع یثاثر احاد » به عنوان یجلسه ،بحث یندر ا
رساله که  یناست تا نص ا ینرائه داده شد. هدف نگارنده اا «یدهعق

 هو ب کند یمتقد یرا به جامعه اسالم یستن یدهاز فا یبدون شک خال
راد اف ینو د یدهو موضوع را بر عق یفضع یثخطر احاد یلهوس ینا

 نیاب ینداز سلف صالح را در حفظ  یآثار ینگوشزد کند و همچن
کرده و مصداق  یدور یخرافه و بدعتکند تا إن شاءاهلل از هرگونه 

تِي  »:که فرمودند یردقرار بگ  یامبرکالم پ ینا ٌة ِمْن ُأمَّ اِئفا اُل طا زا َلا تا

ْأِِتا أاْمُر اهللَِّ تَّى يا ُْذُُلُْم حا ْن َيا ُهْم ما ُُضُّ ىلا احْلاقِّ ظااِهِرينا ، َلا يا  «.عا

 
 هلل رب العالمين والحمد 

 عبدالخالق عبدالرحمن
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 ه استاد ولدبیگیمقدم

لای آلِِه وا  ٍد وا عا بیبِناا ُُمامَّ لای حا الُم عا الُة وا السَّ اَلانیا وا الصَّ بِّ العا احلامُد هللَِِّ را

ين. وِم الدِّ ی ِِباديِِه إِلای يا ِن اهتادا حبِِه وا ما  صا

بِّ أاْدِخْلني لا ِصْدٍق وا أاْخِرْجني را ْل يل ُمْدخا جا ِصْدٍق وا اْجعا ِمْن  ُُمْرا

ُدْنكا ُسْلطانًا ناصرياً    (08 /اإلرساء ) لا

 ُرونا كَّ تافا ُهْم يا لَّ عا ْیِهْم وا لا لا إِلا ا لِلنَّاِس ما ُنزِّ ْكرا لُِتبانیِّ یْكا الذِّ ْلنا إِلا  ... وا أاْنزا

و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوی  …»(44 /النحل )
 «که اندیشه کنند.مردم نازل شده برایشان بيان کنی، باشد 

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 

نازل  از سوی اهلل متعال به وسیله آخرین پیامبران محمد بن عبداهلل
ر ز از های به آنها رسیده و تا به امروشده و بدون هیچ کم و کاستی

 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 

است. بر این اساس فهم بایسته  واسطه که پیامبر خداست نهاده شده
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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دهد که بدون آن ایمان است تشکیل می پیامبری محمد بن عبداهلل
هد اَل اهلل و أش أشهد أن َل الههیچ مسلمانی کامل و پذیرفتنی نیست)

 أن ُممدا رسول اهلل(. 

در کنار اقوال و گفتارهای آن حضرت بسیاری  سیره عملی پیامبر
کند و همچون چراغی از نکات مبهم قرآن را به روشنی آشکار می

 روشن روشن بخش راه هدایت است.

ًا وا ناذي ْلناكا شاِهدًا وا ُمباِّشِّ اا النَّبِيُّ إِنَّا أاْرسا نِِه وا رًا. وا داِعیًا إَِلا اهللَِّ بِإِذْ يا أاُّيُّ

ای پيامبر، ما تو را به عنوان »  (۱۱-۱6 )األحزاب/ رِساجًا ُمنرياً 
شاهد و مژده دهنده و بيم دهنده فرستادیم، و به عنوان دعوت 
   «کننده به سوی اهلل، به اجازه او، و چراغی روشنگر ]فرستادیم[

های های سیره و کتابه به کتابآگاهی بر این مهم نیازمند مراجع
 حدیثی است که در آن مؤلف در جهت جمع آوری تبیینات پیامبر

 ها بسیاراز آیات قرآن تالش کرده است. و مسلماً تعداد این کتاب
ل اصها روایات بیزیاد است و به اجماع محدثین و علما در این کتاب

ر به شکل و اساس فراوانی نیز درج شده است که همین امر منج
یر از آن تعب« علوم حدیث»گیری علومی در میان مسلمانان شد که به 

در این علوم تالش بر این است که نقل روایات از حداقل شود. می
  برخوردار باشد. خطای کمتری در انتساب آن به پيامبر

د انهای حدیثی به آن اشاره کردهیکی از مسایل متعددی که کتاب
ای که زیربنای حیات ر حوزه عقیده است؛ حوزهد تبیینات پیامبر

ه ای مستلزم توجفکری فرد مسلمان است. زیربنا بودن چنین حوزه
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های خاص به این مجموعه روایات است زیرا کوتاهی در آن، پایه
 کند. فکری فرد را دچار تزلزل می

فی معر« آرمان کریمی»مدتی پیش جوانی به بنده زنگ زدند و خود را 
و از عالقه و تالش خود در حوزه حدیث و علوم آن خبر کردند 

ای که با هم داشتیم ایشان را سرشار از عالقه دادند، در چند جلسه
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 

ین آثار است و نشان از دغدغه ایشان کردم که کتاب حاضر یکی از ا
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 

 اند. ها و تألیفات و تحقیقاتی باشیم که این محقق جوان نوشتهترجمه

اعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا احلق حقا و ارزقنا اتب»

 «آمنی يا رب العاَلنی.

 جهانگير ولدبيگی

 33/36/5931سنندج
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 :مترجم مقدمه
إن احلمد هلل ، نحمده ونستتتتعینه ونستتتتوفره، ونعوذ باهلل من  ور 

فال  ومن يضلل أنفسنا، ومن سیئات أعاملنا، من ُّيدي اهلل فال مضل له،

َل اهلل وحده َل  يك له، وأن ُممدا عبده اإله  ن َلهادي له، وأشتتتهد أ

 ورسوله.

و مسوووائل اعتقاد و  ینجا، اصوووول د یندر ا یدهاز عق مقصوووود
 باشد. یم یدتوح یایقضا

 الماس یناساس د یدهعق -1
بنا و اساس  یرمانند ز ، یندر د یدهو مشوهود است که عق  معلوم

ر خود را ب یدهعق یپس هر کس بنا ؛بنا و سواختمان است  یک یبرا
آن  یداریمحکم و راسخ ساخته باشد استقامت، مقاومت و پا یادیبن
 یاست س یادیرا بر بن یدهعق ینکه ساختمان ا یتر بوده و کسو  یشب

 رفتن آن ینو از ب یامکان فروپاشووو هباطل بنا کرده باشووود هر لحظ
 :یدفرمایوجود دارد. چنان که پروردگار متعال در مورد اعمال کفار م

َ َََماَوق نُثوًراَََهَبآءَ فََجَعۡلَنُٰهَََعِملُواَِْمۡنََعَملَ َِدۡمَنآَإََِلٰ : ترجمه ٢٣مَّ

ما به سرررات تمام اعمالی که آنان انمام داده اند می رویم و همه 

 (32/)فرقان ذرّات غبار پراکنده در هوا می سازیم. چونرا هم
در اسووت،  یدهو پسووند یککردند نیرا که گمان م ی: اعمالیعنی 
ن کننده رسوال یبمشرک بوده و تکذ یانکه به پروردگار جهان یحال

کند، چنان که در  یبودند. پس خداوند متعال اعمال آن ها را نابود م
 مده است:آ یحینصح
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لا النَّارا »   ْیًئا داخا ُك بِاهللَِّ شا اتا ُيِّْشِ ْن ما هر کس در حالی ترجمه: « ما
 رد دوزخ می شود.بميرد که به خدا شرك ورزیده باشد، وا

کند که  یم یتروا  یرهاز ابوهر یحشمسولم در صح  همچنین

ِن » : یدفرما یفرمودنود: اهلل متعال م   یوامبر پ  عا
ِ
اء كا ا أناا أْغنى الِّشتتتُّ

ُه  كا رْكُتُه وِ ْ ى ، تا
رْيِ ِعى غا ال أْ كا فیِه ما ما ملا عا ك، مْن عا : ترجمه: «الِّشِّ

کت هستم و هر کس شررك و شررا   زمن بی نيازترین شرریاان ا 
ریر  نماید، او را با  عملی انمرام دهرد و غير من را در آن شرر  

 کنم.گذارم و به او توجه نمیکنم و فرو میشرکش ترك می
ها را  یمعلوم و آشکار است که اهلل متعال اعمال نصران همچنین

م و پروردگار عال یمرا کشووته ا یسوویکند؛ چرا که گفتند: ع ینابود م

ِيَنَلََّقۡدَكََکند:  یم یانب ینآنهوا را چن  حکم کفر و ضوووالل َفَرَٱَّلَّ
ََََ َٰث   َ ُُ َََالِ َ َٱهَّ بی گمان کسررانی کافرند که  ترجمه: َقَ آُُواَْإََِّّ

 (7۹)مائده/! خداوند یای از سه خدا استگویند: می
کوه به   ینوادرسوووت  یوده بوه سوووبوب عق   یزرا ن یهود ینو همچن 

َوقَالَِتَ: یدفرما یکرده و م یر و لعنتپروردگارشووان داشووتند تکف 
 َْ اَقَ اُُوا ََولُعُِنواَْاِم َ َۡ يۡ ِديِه

َ
ۡتَۡ ُلل َّ َغ لُولَ    ۡۡ ََِم ترجمه:  ٱۡۡلَُهوُدَيَ ُدَٱهَّ

با غل و زنمير بسررته شده است. خدا  دسرت گویند: یهودیان می
و  -هایشان بسته باد و به سبب آن چه  گفته اند نفرینشان باد دست

 (6۱)مائده/. -باشند از رحمت خدا به دور
 یسعرب مانند: نماز، روزه، حج و تقد ینخداوند اعمال مشوورک

 بود که ینمردود کرده، چون اعتقاد آن ها چن یزاهلل الحرام را ن یوت ب
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 یدعبادات خود را که با یننخواهود بود و همچن  یبعود از مرردن بعث 
 ردهکاز صالحان  یها و بعضباشد معطوف مالئکه، بت «اهلل»مختص 
کردند. در یم یکعبادات شر یندر ا یانها را با پروردگار جهانو آن

ُقْلُت : » سدپر یم  یامبراز پ  یشهمسلم آمده است که عا یحصح

ُيْطِعُم اَْلِْسِكنیا  ِحما وا ُل الرَّ
یَِّة ياصتِ
انا ِي اْجااِهلِ انا كا ولا اهللَِّ اْبُن ُجْدعا ستُ ا را يا

افُِعُهق قاالا  اكا نتا ْل ذا هتا ْوما  فا یئاتِي يا
طِ بِّ اْغِفْر يِل خا ْوًما: را ُقْل يا ْ يا ُه َلا ُعُه إِنَّ نْفا َلا يا

ينِ  ابن جردعان در زمان   رسررول خردا   یگفتم: اترجموه:  « التدِّ
انمام  ينمانند: صله رحم و اطعام مسا یاعمال صرالح  يت،جاهل
بر  داد؛ آیا اعمال خير دنيوی وی برایش در آخرت سودی در یم

رد؛ ابه حالش سودی ند هازی از آنفرمود: نه   چي  بريامدارد؟ پ
بار هم نگفت: پروردگارا   ی زیرا او در طول زندگی خود حتی 
 خطاهای مرا در روز قيامت بيامرز.

 یامتانکار کردن قدارد که:  یم یانب  یامبرپ یوث، حود  ینا در
توسو  ابن جدعان، سبب شده است تا اعمال صالح او نابود شود و  

 نداشته باشد. یشبرا ینفع یچه
اگر همراه با  ی،هر عمل صووالح توان گفت:یطور خالصووه م به

 و هر کس خواهان یستن یرفتهشورک باشد، نزد پروردگار متعال پذ 
 دهیاهتمام اولش را به عق یداست با یشطاعات و عبادات خو یقبول

و بر آن محافظت کند  یدبزدا یداده و آن را از هرگونه شرک و بدعت
  را مالقات کند. ارشپروردگ یمسل یدهعق ینبا ا تا

  ضالل و فساد در عقیده -2
 در هر امت و هر زمان وجود دارد. امر، این
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است  یامر یده،در عق یاسوت که گمراه  یندر خور توجه ا نکته
 یمعظ یو هارون، امت یدر زمان موسووو یهودو موجود. مثالً:  یوب قر

ُرواََْ:دیفرما یچنوان که خداوند متعال م  بود؛ ُُ ُۡ يءِيَلَٱ َء َإِس   ۡ َيَٰبِِنٓ
َ َٱۡلَمٰلَِمَ  ََلَ َۡ ُُۡم ۡل َفَل   َّ ي ِ

َ
ََوۡ َۡ ََعلَۡكُم ُت ۡنَعم  ۡ

َ
َۡ َٱلَِِّتٓ َ ٤٧نِۡعَمِِتَ

ای بنی اسررراليل   به یاد آورید نعمت مرا که بر شررما   ترجمه:
 ارزانی داشررتم و این کره من شررما را بر جهانيان برتری دادم.  

 (۱7)بقره/
 یبودند که امت ییهاو نشووانه یاتها، شوواهد آکه آن ینبا اهمراه 

و  یاشکافتن در  یموسو  یآن ها را نداشوتند. مانند: عصوا   یگرد
و نجات  یااما آن ها پس از عبور از در یگر؛و روشوون د یمعظ یاتآ

از دسووت دشوومن، مشووتاق و خواهان عبادت کردن بت ها بودند.   

ََوَجَٰوۡزنَََیدفرما یپروردگارمتعال م ٰ وَۡواََْلَ
َ
َۡرَرَفَت َۡ يءِيَلَٱ َء َإِس  ۡ اَاِبَِِنٓ

امَ َيۡعُكُفوََََّقَۡومَ  ن َ ص   ۡ
َ
َأ ي َآَإَِلٰهَ ََلَ غَقَاُُواََْيُٰموََسَٱۡجَعلََّلَّ َۡ َُّه َماَُ َُ َاَ َۡ َُُه

غَ َقَۡوم َََتَۡهلُوَََََّءاَُِه   َۡ اسراليل را )از دست بنی ترجمه: ١٣٨قَاَلَإِنَُّم
. )در ات دادیم و سررالما از دریا گذراندیمو فرعونيان نم فرعون

هالی داشرتند و مشوول  به گروهی رسريدند که بت  مسرير خودا 
تند: به موسیا گف اليلاسرها بودند. )در این هنگام بنیپرستش آن

ای موسری   برای ما معبودی بسرراز )تا به پرستش آن باردازیما  
ها ستش آنمعبودهالی هسرتند )و به پر  همان گونه که آنان دارای

ت: شما گروه نادانی هستيد )و باشرند  ا موسری  گف  مشروول می 
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دانيد عبادت راسرتين چيست و خدالی که باید پرستيده شود  نمی
 (۵۹8)اعراف/.اکيست

آن ها را به مدت چهل روز   یکه موسوو ینپس از ا همچنین
آنان بود؛ شوووروع به  یاندر م یکه هارونِ نب ینترک کرد؛ با وجود ا

َ:یدفرمای. خداوند متعال مکردندگوسوواله و پرسووتش آن  سوواختن 
َ َِعۡجل  َۡ َِمۢنََبۡعِدهِۦَِمۡنَُحلِك ِِه ََذَقَۡوُمَُموََسٰ دَ َوٱَّتَّ َََجَ  َ َۡ َ ُ

َ
ۡ َغ ُۥَُخَوار  اََّلَّ

َ َۡ نَُّهۥَََلَيَُمل ُِمُه
َ
َُذوهََُوَننُواَََْٰٰلِِمَ َيََرۡواَْۡ ٱَّتَّ بِكًلَ  َس  َ َۡ ١٤٨ََوََلََيۡهِديِه

بعد از )رفتنا موسرری )به کوه طور برای مناجات رب  ترجموه: 
را معبود ای ساختند و آن ورا قوم او از زیورهایشرران گوسالهغف

ری و )تنها با مهارتی که سام دجانیا بوخود گرفتند که پيار )بی
دیدند که به کار گرفته بودا صرردای گاو داشت. مگر نمیدر آن 

 و به راهیگوید ن نمیای با آنان سررخچنين پيار گوسرراله گونه
کند . گوساله را به خدالی گرفتند و )به ایشران را راهنمالی نمی 

 (۵۱8)اعراف/خودا ستم کردند.
و هارون، قطعاً  یآن ها بعد از موسوو یضوواللت و گمراه و
  تر بود. یشب

را اهلل و پسر او پنداشتند؛ پروردگار   یسیچون ع یز،ن نصاری
ا هبه آسومان نزد خود برد. سپس آن  و یداو را رفعت بخشو  یانجهان

را منتشر کرده تا  یاتشرک ینبزرگ، ا ییهادر جلسوات و نشوسوت   
آن ها شووواهد  یانرا در م یزیآمشووورک و کفر یدهعق ینکه چن ینا

 .یمباش
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و  یاء،انب یاران ین، بهتر که اصحاب محمد  یمدانیرا م ینا اما
که  یند. مگر اانبوده یدهها از شوورک و ضوواللت در عق آن ینتردور

اطٍ »ها گفتند: از آن یبعض اُت أاْنوا ُْم ذا اما ُلا اٍط كا اتا أاْنوا ناا ذا ْل لا : ییعن« اْجعا

)مقودس( همچون درخوت ذات   واطیبرای موا هم درخوت ذات األن  
سووخن فرمود:  یندر رد ا  یامبراألنواط آنان تعیین بفرما. سووپس پ

ْوُم » اما قاالا قا ا كا ذا انا اهللَِّ ها ْبحا ُْم آُِلاةٌ ستتُ اما ُلا ًا كا ناا إُِلا ْل لا ى اْجعا  ترجمه:« ُموستتا

به  راليلسسبحان اهلل  به خدا قسم همان سخنی را گفتيد که بنی ا
موسرری گفتند. آن ها به موسرری گفتند: برای ما نيز معبودی مقرر 
 ینکن همران طور کره آن هرا )مشرررکينا معبود دارند. )که ا   

 يدهو پس از شررناخت عقجهل بوده  یدرخواسررت آن:ها از رو
 ا.توبه کردند يحصح

ما »گفت:  یشووخصوو  یامبرآن ها )اصوحاب پ  یاندر م همچنین

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

ها به سبب قرابت نوع کلمات و درخواسووت ینبدون شوک ا  اما
بوده  -یو نصوووار یهود - یشووویندو امت پها با آن یو مکان یزمان

شوود که گروه و افراد  یداپ یزمان یده،در عق یقیاما فسوواد حق اسووت.
دن داد و منکر ش یرو یکه تحول ینرفتند تا ااز دنیا امت  ینا یابتدا

 یاز صوووحابه بود که به عل یارینبود بسووو شووود و در یدارقَدَر پد
به او دادند. ییو صفات خدا ییگفتند: تو خدا 
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 یت علکه خبر شهاد یتر از آن، عبداهلل بن سبأ به کس یشب بلکه

  :واهلل لو جئتم لنا برأستتته ألر مرة ما صتتتدقنا »را به او داد، گفت

: بووه یعنی «موتته وَل يموت حتى  يم  ارر  عتدَل كام ملئتت جورا

مرردنش را باور  یاوریداو را نزد ما ب یدهخدا قسم، اگر هزار بار سر برر
ر از که پر ینرا بعد از ا ینکه زم یتا زمان یردمیبلکه او نم م،یکن ینم

 سراسر عدل نکند. ظلم و فساد گشت،
مان ه اصحاب عبداهلل بن سبأ بودند؛ یهسبئ»: یدگو یم شهرستانی

 ،کفرش ینو به سبب ا یگفت: تو معبود هست  یکه به عل یکسو 
ه بود هودییکرد و گمان کردند که او  یداو را به مدائن تبع  یعل

 .- نبود ینکه چن یدر حال -و سپس مسلمان شده است 
اش قائل به گوریدر دوران یهودی هایهودی یاناو در م ینهمچن 

 نیبه خاطر وجود چن؛ وصوی بودن یوشع بن نون پس از موسی بود 
شوودند.  یداپ  یبود که اصووناف غلو کننده در حق عل یاشووخاصوو
نمرده است و تصور   ید علکردنیها گمان من گروهیاز ا یبعضو 
او در ابرهووا »گفتنوود:یدانسوووتنوود و میاو را کفر م یمرگ برا کردنِ

اوسووت و او نزول  یانهاو و برق، تاز یرعد، صوودا کند؛یحرکت م
را پس از فاسوود شوودنش، پر از عدل و داد کند!  ینخواهد کرد تا زم

ر د  یاز شووهادت عل ی، بعددیهواعتقادات باطل را ابن سووبأ  ینا
 . ۵«مردم رواج داد یانم

                                                           
 (۵۵ص  ۱الملل والنحل )ج  .1
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ن کرد یرظهور کرد و آن تکف یدهدر عق یگریضوواللت د همچنین
قرآن از  یهااز سوره یو انکار بعضوو یت،مسولمانان به مجرد معصو  
ها و بود. سوووپس بدعت زدن به صوووحابه طرف خوارج و طعنه

 از صفات اهلل یشوود؛ چنان که بعض یداپ یدهدر عق یگریانحرافات د
 یف،تحر یثو احاد یاتدر آ همچنینشووودند و یکر ممتعوال را من 

 یدیبود که افکار و عقا یکردند. پس از سه قرن اول هجریم یجادا
ها، بود که همه آن یدر حال ینمسلمانان شد. ا یدهآلود وارد عقشرک

  قرار داشتند. َل اله اَلا اهللاسالم و اظهار قول  یهسا یرز
 ،یمکنینگاه م یخب تارو کتُ «اَللتل والنحل»که به کتاب  هنگوامی 

مانند: قول به حلول اهلل متعال در مخلوقات و  یادیز یدیضالل عقا
وحدت وجود را  ینها در ذات و صوووفات خداوند و همچنآن یفنا

 یانکار خالق یّتشو ماه یقتکه حق ی. وحدت وجودیوافت  یمخواه
باشوود. یم «عرش یعل مسووتوی»اسووت که جدا از مخلوق اسووت و 

ق حاو به مخلوقات، غلو کردن در  یه، تشبات اهللانکار صف ینهمچن
صحابه و طعن  یرو عبادت کردن آن ها، تکف ینو صوالح   رسوول 

  .یدتوان دیرا م یرهدر قرآن و غ
داشووته باشوود که  یادیتواند اسووباب و علل زیم انحرافات، این
شووعوب و  یدارا ،یجامعه اسووالم یناسووت که ا ینها اآن ینترمهم
که هر کدام  باشدیم یایدهعد یها یتجاهل ینهمچن مختلف وملل 
بخشند و در یاز خود افتخار و عزت م یشپ یهایتها به جاهلاز آن

نشر کفر و ضالل خود کوشا  درو تحت پوشش آن،  یجامعه اسالم
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ِت »اسووت که فرمود:   یامبرپ یثمصووداق حد ینهسووتند و ا قا ا اْفَتا

سا  ى وا ىل إِْحدا ْبِعنیا اْلیاُهوُد عا  وسا
ىلا ثْنتانْیِ ى عا قات النَّصارا ا اْفَتا ًة، وا  ْبِعنیا فِْرقا

ة ُكلُّها ِي النااِر إَلَّ  بِْعنیا فِْرقا ستتتْ  وا
ٍْ ىلا ثاال ة عا ُق هتِذِه ارُمتَّ

ِ تاْفَتا ستتتا ٍة وا فِْرقتا

نصارى  فرقه متفرق شدند؛ ی یهودیان به هفتاد و ترجمه: «واِحدة

ه گشتند؛ این امت نيز به هفتاد و سنيز به هفتاد و دو گروه تقسيم 

فرقه تقسيم خواهند گشت ؛همگی در آتش جهنم هستند جز ی  

 فرقه.

 یراامت اسالم با س یانم یدانست که تفاوت اساس یدبا یزرا ن این
که بر  یمیطائفه و سواد عظ یاست که: در امت اسالم ینها در اامت
 - باشود  یم یحکه همان قرآن وسونت صوح   - یحو منهج صوح  یند

 وجود داشته و حفظ شود. چنان که یدگروه با ینا یامتهستند، تا ق

ىلا احْلاقِّ ظااِهِرينا ، َلا : »یدفرموا یم  پیوامبر  تِي عا ٌة ِمْن ُأمَّ اِئفا اُل طا زا َلا تا

ىلا النَّاسِ  ُهْم ظااِهُرونا عا ْأِِتا أاْمُر اهللَِّ وا تَّى يا ُذُُلُْم حا ْ ْن َيا ُهْم ما ُُضُّ  ه:مترج«  يا

همواره گروهی از امرت من فرمران اهلل تعالی را عامل هسررتند،   

ند، رساری ناردن ایشان ضرری به آنان نمیو یا انمخالفت مخالف

این گروه  این شرريوه تا صرردور فرمان الهی همچنان ادامه دارد و

 باشند.همواره پيروز ميدان می

ان مغمور بر زب یفاسد و باطل را ابتدا شخص ایدعق ینبسوا ا  چه
 و از فساد یسود بر آن بنو ینبوده تا رد یآورده باشود، اما چون عالمم 

ه به گرو یو از گروه یگربه شخص د یکند از شخص یریگآن جلو
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ست. شووناخته شده ا یدهعق یککه به عنوان  ینتا ا یافتهانتقال  یگرد
 یاناز منکر نما یامر به معروف و نه وامد یتجواسوووت که اهم  ینا
کم سوووو شوووده و  یند ینآن نباشووود نور ا شوووود چرا که اگریم
 یتاهم ینشووود. همیم یانشوورک و بدعت همه جا نما یهایکیتار

به  را به سبب ترک امر یلاسرائیبن یبارز بود که خداوند متعال علما

آنان وعده  یسخت را برا بیکرد و عذا از منکر لعنت یمعروف و نه

: یدفرما یداد. آن جوا که م 
مََّ
ُ
َُۡقَالَۡتَأ َوَعَِِإَو ََ ِ َُ َۡ ِۡنُه م   َ َ ُ ُظوَََّقَۡوًماَٱهَّ

ََعَذااَ  َۡ ُبُه ِ ذ  ۡوَُمع َ
َ
َأ َۡ ِديدَ ُمۡهلُِكُه َاَش   َ َۡ ََولََعلَُّه َۡ ََرب ُِم اَۖقَاُُواََْمۡعِذَرةًَإََِلٰ
َُّۡقوَََّ وٓء١٦٤َََِي ِيَنََيۡنَهۡوََََّعِنَٱَُ  ِ يَۡكَناَٱَّلَّ

َ
ُِرواَْاِهِۦَٓأ  ُ ُُ واََْماَ اَنََ  ُ فَلَمَّ

َخذَۡ
َ
ََبََوأ ُمواَْاَِعَذابِۢ

ِيَنََظلَ ُقوَََّنَاَٱَّلَّ و ترجمه: َكب َۢاَِماَنَانُواََْيۡفَ   ُ

)بره یراد یهودیران بياورا هنگامی را که گروهی از )صررلحای    

 هااریاسررال ا ایشرران )کره همچون دیگران نرافرمانی و بز   

 دگفتند:)که سرکشان و گناهااران را پنکردندا به کسانی مینمی

دهيد که کردنردا چرا مردمانی را پند می عظره می دادنرد و مو می

یا  کندب کفر و معاصی در دنياا نابود میخداوند آنان را )به سب

)در آخرتا عذاب شدیدی خواهد داد ؟ )مگر نمی دانيد که پند 

گفتند: )ما به وظيفه خود که انردرز در اینان تثييری نداردا می و 

کنيما تا در پيشگاه یمنار اسرت عمل م  امر به معرو  و نهی از

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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و راها تقوا و پرهيزگاری در  دزوایای درونشران را روشررن ساز 

نيدند که را نشرر ییپيش گيرنرد. امّا هنگامی که پندها و اندرزها 

کسررانی را که )دیگران را نصرريحت   ،ا تذکّر داده شرردندهبدان

کردند )از عذاب به دور نمودنرد و آنران راا از بدی نهی می  می

و کسررانی را که )مخالفت فرمان  داشررتيم و از بالا رهرانيدیم 

ه بر ین وسرريلورزیدند و بدتر گناه میتر و بيشکردند و بيشمی

تمرار بر معاصی و اطر اسرر، به خدندنموخود و جامعها سرتم می 

 ، به عذاب سختی گرفتار ساختيم.نافرمانی

ْوُُواَْاَقِك  َّ  َ :یوودفرموا  یو م 
ُ
َأ َۡ َفَلَۡوََلَنَاَََِّمَنَٱۡلُقُروََِِّمنََقۡبلُِم

ََيۡنَهۡوَََّ َقَلِكل  ۡرِضَإَِلَّ
َ
ادَِِِفَٱۡۡل ََ َۡ ََعِنَٱۡلَف يَۡكَناَِمۡنُه

َ
ۡنَأ ِمَّ را چترجمه: َم 

های )گذشتها پيش از شما فرزانگانی ملّتبایست که در ميان نمی

باشررند که از فسرراد در زمين نهی کنند )تا دیگران را از گرفتار  

کمی  مان؟ا مگر مردبه عذاب و نابود شردن رهالی بخشند آمدن 

کره )بره وظيفه امر به معرو  و نهی از منار عمل کردند وا ما   

  ( ۵۵6/هود) نماتشان دادیم.
 

 و طُرُق گمراهان دهیدر عق یاسباب گمراه -3
 یده، بسوویارضوواللت در عق یهاو راه یبکه اسووال یسووتن شووکی

خواهند یکه م یو کسوووان ین. به عنوان مثال: زنادقه و منافقیوادنود  ز
 التیدر تأو یاسالم را بر مردم بپوشانند، سع یند یّتو ماه یقتحق
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قرآن و پوشواندن لباس کفر و شرک بر تن اسالم   یاتنادرسوت از آ 
 اسووتشووهاد یثو احاد یاتخود به آ طلبا یدهاثبات عق یبرا دارند و

 توانند حق ویکرده که نم یتها تبعاز آن یکنند. متأسوووفانه مردمیم
که اهل  یافراد ینرا از هم جدا کنند. همچن یدباطل و شوورک و توح

و  یتهسووتند به سبب غرق شدن در معص یتهوس و معصوو ی،هو

 طلاشده و ب یناناب یقتحقحق و  یها بر روآن یرتهوس، چشم بص
  !دهندیرا نصرت م

 یامبر به پ یثنسبت دادن احاد -4
 از بوودترین و یابواب ضوووالل و گمراه ینترمورد از بزرگ ینا

باشد. نسبت دادن  یو مکر بر ضد اسالم و اهلش م یدک یهااسلوب
 یفتنه زمان ینکه آن را نفرموده اسوووت و ا  یوامبر بوه پ  یثیاحواد 
 ینو اصوووول د یدهدر باب عق یثاحاد یند بود که اخواهو  یرانگرو

آن چه را  و یعو تشر   یامبرآوردن به  قول پ یمانچرا که ا باشند؛
 یم  یامبرپ یلدل یناسوت. به هم  یند، واجبفرمایم یدهدر باب عق

مِّ : »یود فرموا  َّ ُمتاعا َّا با عا ذا ْن كا ٍد، ما ىلا أاحا ِذٍب عا كا ْی ا كا َّ لا َّا ا عا ِذبتً ًدا إِنَّ كتا

ُه ِمنا النَّارِ  دا ْقعا ْأ ما ْلیاتاباوَّ نسرربت دادن سررخن دروت به من،  ترجمه:« فا

به هيچ کسی دیگر نيست. هرکس، سخن  دروتمانند نسبت دادن 

دروغی را بره من نسرربرت دهرد، جرایش را در دوزخ آمراده      

 ایگرانو مسلم و د یبخار یتنماید.)روا
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 صت نفر ازاز ش یشب ،تاوتررا به صوورت م  یفشور  یثحد ینا
است  یعتو شر یدهعق ، یامبراند. پس کالم پکرده یتصوحابه روا 
هوا واجوب و عمول بوه آن هوا فرز و الزم      نمودن آن یقو تصووود

وُلَ: یدفرما یچنان که اللّه متعال م باشووود؛یم َٱُرَّس   ُ َُ َوَمآََءاوَىُٰم
َْغ َُۡهوا ََعۡنُهَفَٱن َۡ ر برای شررما آن چه پيامبترجمه:  فَُخُذوهََُوَماََنَهىُٰم

از هر چه نهی کرد اجتناب  پس آن را باذیرید و شررما را آورد،

 (7/)حشر ورزید.

َِمنََ:یدفرموا  یو م  ِ وُلَاِٱۡقَ   َٱُرَّس   ُ َُ ِيَهاَٱَّلَّاُسَقَۡدََجآَءُك
َ
ت َيي

ََفَ َۡ ب ُِم َاِمُنواََْخۡرَ رَّ غَِإَوََّوَۡمُفُرواَْفَإََِّّ َۡ َٰاَلَُّم َوَٰ  ََِماَِِفَٱَُ   َّ ِتَِهَّ
ََعلِكًماََحِككمَ  ُ ََوَنَََّٱهَّ ۡرِضِۚ

َ
ای مردم   پيومبر )محمّد ناما  ١٧٠اََوٱۡۡل

ت و دین حق را برایتان آورده از جانب خدا به سرویتان آمده اس 

، پس ایمان بياورید )و فرصررت را غنيمت شمرید که این اسرت 

د، نرویکارا به سود شما است و اگر کافر شوید )و جز راه کفر 

ا هرسانيدا. چرا که آن چه در آسمانکه زیانی به خدا نمی بدانيد

)از آفریدگان خود  و زمين است متعلّق به خدا است. و خدا آگاه

 .يارندبسرر ينهزم یندر ا یاتوا حايم )در کار خویشا اسررت. آ

 (۵70/)نساء
در  ، یامبربه پ یثاسوووت که نسوووبت دادن احاد ینمهم ا نکته
اسوووت که جزو  ینها در دل کردن آن، داخنفرموده ینکه چن یحوال 
 ن،یو دشمنان د یثاست که افراد خب یباشوند. این در حال  ینم یند
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زدند و  یکار ینقرآن، دسووت به چن یفشوودن از تحر یدبعد از نا ام
 ،نسووبت دادند. پروردگار متعال یگرام یامبررا به پ یادیز یثاحاد

إِنَّاَََنُۡنََ:یدفرمایکرده و م ینتضووم یف،حفاظت کتابش را از تحر
َرَِإَونَّاَََّلُۥَلََحٰفُِظوَََّ ُۡ ِ َّۡلَاَٱَّل   . (۳/)حجر ٩نَزَّ

به صورت  یثاحاد ینگفت: جمع و تدو یددر مورد سنت با اما

و  شووودند یداپ یجاعالن که کذابان و ینافتاد تا ا یربوه تأخ  ،کتواب 
 نسبت دادند.  یامبرو هوس خود، به پ یرا طبق هو یثیاحاد

 یامبر پ یثذب و جعل احاداسباب ک -5
قه زدند زناد یعیافعال شن ینکه دسوت به چن  یافرقه ین( اولالف
را جعل کرده و  یثیاحاد ها در لباس اسوووالم ،بودند. آن ینو ملحد

دادنود. حماد بن زید بن درهم األزدی  یمسووولموانوان رواج م   یوان م
ا به ها ررا جعل کرده و آن یثچهارده هزار حد زنادقه ،» :یدگویم
که عبد الکریم  یهنگام»: یدگو یم یابن عد« نسبت دادند.  یامبرپ

 ریبن أبی العوجاء را گرفتند او را نزد محمد بن سووولیمان بن علی ام
حال گفت: به خدا قسووم،  یندر ا بصووره آوردند تا گردنش را بزنند؛

شوووماسوووت و رواج  یانام که در مرا جعل کرده یثچهار هزار حد

  ۵دارد.
 داشووتند؛ یمشووخصوو یهاکار، روش ینا یبرا یثیراد خباف چنین
ها از آن یخش یاکه استاد  یاین افراد، زمان»: یدگو یم  یابن جوز

                                                           
  1. میزان اإلعتدال )۱/ 6۱۱( 
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 خینوشوتند و شو  یرا در کتاب او م یثیاحاد یاکلمات  ،شود یغافل م
     کرد.یم یتباشد و آن را روایم یثکرد جزو احادیگمان م
لف. مخت یدبودند از عقا یبانافراد، متعص ینصنف از ا ین( دومب
 بودند یها افرادگروه ینا یانصفات. در م ین، و منکر، خوارج مانند:
کذب و دروغ بسووتن به  یش،و نصوورت مذهب خو یجترو یکه برا

  !دانستندیم یزرا جا اسالم یگرام یامبرپ
ظاهر  یزمذاهب ن ینمقلد یهوا یفوه هوا در طوا  دروغ ینا همچنین

خود و طعن وارد  یو برتر دانستن مذهب فقه یجترو یشد و برایم
 ثیگونه احاد ینقابل مشاهده بود. ا یثاحاد ینائمه، ا یگرکردن به د
 ینشووخص مع یک یحت یا شووهر و یامتعصووب به قوم و  یرا افراد

 .دادندیمردم رواج م یانجعل کرده و م

 یثیجاهل بودند که احاد یانی، اهل زهد و پارساصونف سوم  (ج
 کردندیاز عذاب جعل م یبتره یادر فضائل اعمال  یبترغ یرا برا

 شووتریبه عبادات ب یثاحاد ینا یدنو اعتقاد داشووتند که مردم با شوون
  شوند.یم یبترغ

 ینتریووثهوا و خب دروغ ینتراز بزرگ ینکوه ا  یسوووتن شوووکی
 دهیو پوش یمخف یاردسته از جاعالن، بس ینسوت؛ چرا که کار ا هاآن

ها نداشتند و هر آن چه ء نسوبت به آن سوو  یبود و مردم جاهل، ظن
  !کردندیگفتند، قبول میم

راد را اف یثضرر از جاعالن حد ینتریشب»  :یدفرمایصالح م ابن
دانستند و به یها را ثقه و مورد اعتماد مداشوتند که مردم آن  یزاهد
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ها را قبول آن ینموضووووع و دروغ یثاعتمواد، احواد   ینسوووبوب ا 
 .۵«کردندیم

ن باشد. ابیم یادز یارگروه بسوو ینموضووع ا  یثاحاد گفت: باید
 یاسنسبت دادن آن چه که ق ،از فقهاء یبعضو » :یدفرمایم حجر 

 از یزن این افراد، دانستندیم یزجا  یامبرکرد را بر پیبر آن داللت م

 ۱«.دباشنیدسته م ینا
 ی،دشووومن یعامدا و از روافرادی بودند که  ( صووونف چهارم ،د

دادند؛ بلکه به صوووورت غل  و ینسوووبت نم  یامبرپ دروغ را به
از  یکردند. مثالً: کالم بعضووویم یترا روا یثیاحاد ینچن یاشوووتباه

مردم  یاننسووبت داده و آن کالم، م  یامبربه پ یصووحابه را اشووتباه
و مورد اعتماد بودند؛ اما  قهکه ث یگریگروه د یاو  کردیم یدارواج پ

کردند. مانند: یم یجادا ییرو تغ یفحرآن ها ت یهوا در کتواب  یافراد
از  پسر زن -ثقه و عابد بود اما ربیب او  یحماد بن سلمه که شخص

 شیهاریم بن أبی العوجاء کذاب در کتابعبد الک -شوووهر پیشووین 
. ادقرار د یشهادروغ را در کتواب  یوث کرد و احواد  یجواد ا یفتحر
در  «تقریبال»سووفیان بن وکیع بن الجراح که ابن حجر در  ینهمچن

 را ییثاحاد« وراقه»راستگو بود اما  یاربس یشخص»:یدگو یمورد او م
 «. به او نسبت داد که از او نبودند

                                                           

  1. المقدمة/ص ۵۳ 

  2. النكت عىل كتاب ابن الصالح )۵۱7/۵(
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اش را ذکر کرد که مثالً حافظه یتوان اشخاصیگونه افراد م ینا از
که در آخر عمرش دچار اختالط شده باشد.  ینا یاشوده و   یفضوع 
ه ک هسووتند ییهاگروه، جزء گروه ینکه ا شوود یادآور یدبا یزرا ن ینا
 تواندینم یچراکه هر کسوو ،داشووته یند یها را براضوورر ینتریشووب

  کند. ییآن ها را شناسا یثاحاد
 و یخف یاربس صنف از جاعالن ، ینا»: یدفرما یم ابن حجر  

 جیکه دارند متعمداً در ترو یچرا که همراه با صووداقت پنهان هسووتند؛
گونه  یناسوووتخراج ا یلدل ین، به همکننود یتالش نم یوث احواد  ینا

و اکثر مردم از آن  یدآیتنها از ائمه نقاد و زبر دسووت بر م ،یثاحاد
  باشد.یم یادز یارگروه بس ینا رعاجزند؛ پس ضر

به  احادیث جعل و سووواختن ایبر ییهوا گروه ینکوه چن  زموانی 

در همه مناطق و  - و دروغ یجعل -موضوع  یثوجود آمدند، احاد
مثال در  یبرا از علم، منتشووور شووود. یدر هر فن ینهمچنو  ینواح

شد و به تبع آن،  یاننما یثاحاد ینا سوخنان واعظان و سوخنوران،  
در کتب  یثگونه احاد ینا ینگرفتند. همچن یادهوا را  مردم عوام آن

از  ارییمنتشر شده و چه بسا بس یو مغاز یختار ید، تفسیر،فقه، عقا
ضوع و مو یثداشوتند، نتوانستند احاد  یفاتفنون تأل ینعلما که در ا

 یعضب یفاتتأل یانجدا کنند؛ بلکه در م یحصح یثرا از احاد یفضع
 یدهها دآن یمکذوب به سووبب سووهل انگار یثاحاد یزن یناز محقق

 وجود دارند. پس یرکث ابنو  یرابن جر یرشوود؛ چنان که در تفس یم
 خازن و کشاف و یرمانند تفس ییهادر کتاب یثگونه احاد ینقطعاً ا



25                                              عقیده تاثیر احادیث ضعیف بر 

 
 

و  ریتنها در کتب تفسوو  یثگونه احاد ینتر اسووت. ورود ا  یش...  ب
مع که ج یدسنن و مسان یهاشود بلکه در کتابیمنحصور نم  یخ،تار

 یچگونه، ه ینن شدند. بدیا، نمایزن هسوتند   یامبرپ یثکننده احاد
و  یفضوووع یثو جود ندارد که احاد یاز ابواب علم شووورع یبواب 

که با دقت  ییهانکرده باشوود مگر کتاب یتا سووراهموضوووع در آن

نگاشته شده و همه مردم و علما  یو جهد وصوف نشدن  یادز یاربسو 
و  یخارب یحمانند: صح .اتفاق داشته باشند یثیاحاد ینبر صحت چن

 مسلم.

 رسولش. یثحفاظت کردن خداوند متعال از احاد -6
 امت یانکه در م یو موضووووع یفضوووع یثاحاد ینبا وجود چن
چنان که قرآنش را از هر گونه  یافته، پروردگار متعالاسوووالم رواج 

را که کند؛ چ یحفظ م یزرا ن یامبرشکند؛ سوونت پیحفظ م یفیتحر
 و شارح قرآن است.  یّنمب سنت،

َ: یدفرمایمتعال م اهلل َ ِ َرَِِلُبَ   ُۡ ِ َٓإَِۡلَۡكَٱَّل  نَزَّۡلَا
َ
َوأ َك َِنِٰتََوٱُِزُبرَِِۗ َۡ اِٱ

َ اِسَم َ ََُِۡلن َّ َِلَإَِۡلِۡه و به سرروی تو این قرآن را نازل  ترجمه:َاَنُز 

 کردیم ترا برای مردم بيران کنی آن چه به ایشرران نازل شررده.   

 (۱۱/)نحل
احادیثی را  ، که به عبداهلل بن مبارک یزمان یول، دل ینبوه هم  

باشند، فرمود: یموضووع م  یثاحاد ینکه ا گفته شود نشوان دادند و  
 یهووا زنوودگکردن آن یووانب یفن برا ینا دانشووومنوودان و محققووان»
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مردم  یها را برابودن آن یهسووتند که جعل ی: عالمانیعنی «.۵کنندیم

اافُِظونا کنند. یم یانب ُه حلا إِنَّا لا ْكرا وا ْلناا الذِّ زَّ  . إِنَّا ناْحُن نا
 یافتنددر ین،که دشوومنان د یزمان» :یدفرمایم یامام ابن جوز

ا ر یثیکنند، پس احاد یجواد ا یو خلل یفحرتوان در قرآن تیکوه نم 
 نیراست یپس اهلل متعال علماسنسبت دادند،   یامبرسواخته و به پ 

 ینکنند و همچن یریرا انتخواب و موأمور کرد توا از نقل آنها جلوگ   
 یانرا ب یحموضوع و قب یثو احاد ،و نشر یحرا توض یحصح یثاحاد

 نیچن نور علمِ یزمان یچخداوند در ه یب،ترت ینبه ا «.و رسوووا کنند
زمان،  ینکه در ا یکند و به راسوووتیخاموش نم ینرا در زم ییعلما
 مالئکه»: یدفرما یم یثور یاناند. سوووفاندک یاربسووو ییعلما ینچن

    «اند. یننگاهبانان زم یث،و اصحابِ حد ننگاهبانان آسما

 یدهارون الرشوو»کند: یدر  طبقات الحفاظ نقل م  یحافظ ذهب
حال گفت: کجا  ینگرفتوه بود توا گردنش را بزند؛ در ا  ا ر یقیزنود 
جعل کردم؟  یامبرتانرا به زبان پ یوث آن زموان کوه هزار حود    یبود

أبى  انندم یپس بدان که اشووخاصوو  دشوومن خدا! یهارون گفت: ا
إسووحاق الفزاری و عبد اهلل بن المبارک وجود دارند تا حرف حرف 

رواج  یثاحاد یندهند ایکنند و اجازه نمیم یرا بررسوو یثآن احاد
 «۱.یابد

                                                           
  1. الجرح والتعدیل )۹/۵( 

  2. طبقات الحفاظ)۱0۵/۵( 
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کردند؛  یدانشوووأت پ یثعلم حد یعلما یدر امت اسووالم  آری،
 بزرگ از علم هسووتند؛ جامیو  یاتاز حفظ یکه کوه یهمان کسووان

 ین؛چرا که او نخواهد دید یدهامت، هرگز مانند آن ها به خود ند ینا
 است.اسالم امت مرحوم  یها یژگیاز ویکی 
 یها،تالش یدر هر زمان و عصوور ینمحقق و محدث یعلما پس

انجام  یحاز نا صح یحصح یثاحاد ییزدر تخلیص و تم یادیز یاربس

 اللّه علیهم اجمعین. محةاند. فرداده

حفظ سنن ت  یبرا یثعلم حد یکه علما ییهاروش -7

 :اندداشته
ه که بشوور ب یعلم ینتر با عظمت یمِ( قرار دادن قواعد و تنظالف

علم »: یعنیها آن یقر نقود اخبار و تحق د بود یوده دنو چشوووم خود 

 «.یثمصطلح الحد
مستقل.  یهادر کتاب  یامبرپ یحصوح  یثاحاد یآور( جمعب
 .رحمهم اهلل «مسلم»و  «یبخار یحصح»و  «الموطأ امام مالک»مانند:
مشوووهور  یوارده در مؤلفات علما یثاحاد یقو تحق یج( تخرج

د. انذکر کرده یشانهاابتساهل نموده و در کت یثکه در نقل آن احاد

جمال  وکشاف که ابن حجر  یرتفس یثاحاد یجو تخر یقمانند: تحق
که    یحافظ عراق مثالً: یا اندهاللّه انجام داد ماالدین زیلعی رحمه

نموده و درجه هر  یجرا تخر زالیامام غ ینعلوم الد یاءإح یثاحواد 
المغنی عن حمل »داشته است و کتاب خود را   یانها را بکدام از آن

  نام نهاد. «األسفار فی األسفار
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تلخیص الحبیر بتخریج أحادیث  »کتواب  ابن حجر  ینهمچن

 ُلدايةا کتاب یثاحاد یجتخر یلعیرا نگاشت و امام ز «الرافعی الکبیر

فی تخریج أحادیث  الرايةنصووب  »را انجام داده اسووت و نام آن را 

 یآلبان ینمد ناصر الدمح گذاشوته اسوت و در قرن معاصور،    «اُلداية

و  جیرا تخر «یغزال ةیرفقه السوو» و« سووابق یدفقه السوونه سوو»کتاب 

    ها نگاشته است.بر آن یقیتعل
ک مترو ،یفاشخاص ضع ینمودن معاجم مستقل برایف تصن (د

 ها.مراتب آن یانو ب یرتحذ یو کذاب برا
 ،یامام بخار «الضعفاء»توان به: یکتاب ها م ینا یناز مشهور تر 
ن سکن، اب «ینالضعفاء والمتروک» ی،امام نسائ «الضعفاء والمتروکین»
اشاره  ی؛امام ذهب «میزان االعتدال فی نقد الرجال»ی،ابن عد «الکامل»

د که پردازنیم یثیاحاد یانکه در آن به ب «العلل »کتاب ینکرد. همچن
   دارند. یفو ضع یضمر یاما باطن یحصح رظاه

 ینی،بن مد یاحمد بن حنبل، عل ی،ترمذ مسوولم، ی،امامان: بخار
نوع  یناز علمووا از ا یگرد یوواریو بسووو یابوبکر بن أثرم، دارقطن

  اند.نوشته «العلل»ی هاکتاب
 :زندپردایموضوع و دروغ م یثاحاد یانکه فق  به ب ییها(کتابه

از آن ها اشوواره  یبوده که به تعداد یادز یارها بسوونوع کتاب این
 :یمکنیم

ابو عبد اهلل الحسوووین بن إبراهیم الهمدانی الجوزی  «یول طاألبوا »
 .یهجر ۱۱۹ یمتوف
 .یهجر ۱۳7 یمتوف یابن جوز «الموضوعات» 
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وفی مت یوطیاز امام سوو «الآليل اَلصتتنوعة ي ارحاديا اَلوعتتوعة»

 .هجری ۳۵۵

 یوفمت یاز امام شوکان «الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعوعة»

اسوووم از محمد بن یوسوووف  ینز بوه هم بوا  یو کتواب  یهجر ۵۱۱0
 .یهجر ۳۱۱ یالدمشقی متوف

بن از ا «تنزيه الِّشتتتيعة اَلرفوعة عن ارخبار العتتتنیعة اَلوعتتتوعة »

 .یهجر ۳6۹ یعراق متوف

وفی مت از مال علی قاری «اررسار اَلرفوعة ي ارخبار اَلوعوعة » 

۵0۵۱. 

مد از مح «ارحاديا الضتعیفة واَلوعوعة وأثرها السی  ي ارمة» 

 .یرحمهم اللّه تعال یآلبان ینناصر الد
 هدف واحد داشت د. یک یجاعالن و کذابان همگ -8
مختلف و هر  یهاکوه جاعالن و کذابان از فرقه  یمذکر کرد قبالً
موضوع  یثاحاد یلدل ینبودند. به هم یاهداف خاص یدارا یزکدام ن
ا در اصل،  گرفتند؛ ام یجا ،یعو تشور  یدهعق یدر همه نواح یو واه

اسوووالم  ینمب ینو زشوووت جلوه دادن د یدعقا یبها تخرهدف آن
 و بالعکس و یسنت نبو یجا هقرار دادن بدعت ب ینباشد. همچنیم

از  یارا مجموعه یند یبترت یناسووت. به ا  یامبراسووائه ادب به پ
قرآن به آن چه که  یرخرافات و خزعبالت و پوشوواندن حق و تفسوو 

نشان دادند.  یواه یهاگونه داسووتان ینو از ا مردم وجود دارد یانم
 یتداشوووتند و در نها احدیجواعالن و کوذابوان هودف و     ینپس ا
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تواند  شوورک را از یاسووت که  نم یدادن اسووالم یشنما هدفشووان،
 هد.د ییزمعقول را از  نامعقول تم یو سنت را از بدعت، وحت یدتوح

و موضوووع در  یفضووع یثاحاد یراز تأث یهاینمونه یاندر ادامه به ب
 .یمپردازیم یدعقا یبتخر

ل جع ،ینهزم یندر اپروردگار متعال:  یددر اسماء، صفات و توح-

ا »اند. مانند:نسووبت داده  یامبررا به پ یادیز یثاحاد گانکنند ِقیلا يا

اق قاالا  نتا بُّ ولا اهللَِّ ِممَّ را ستتتُ لا  "را ءا خا اما َل ستتتا ُروٍر َلا ِمْن أاْرٍ  وا  ما
ٍ
اء قا ِمْن ما

ِق  را لِكا اْلعا ُه ِمْن ذا لاقا ناْفستا ِرقاْت فاخا عا ا فا اها أاْجرا ْیال فا د: گفته شترجمه: «.خا

خلق شده است؟ فرمود:  یزیرسول خدا: پروردگارمان از چه چ یا
. پس از یستمانند آن ن ینروان، که نه در آسومان و نه در زم  یاز آب

و  عرق کرد یاز شوودت خسووتگ  از موجودات، یخلق کردن گروه
                              در یرا ابن جوز یوث این حوود نفْس خود را از آن عرق خلق نمود!

تنزيه الِّشتتتيعة »و ابن عراق الکنانی در  (۵/۵0۱) «الموضووووعوات »

  اند.( ذکر کرده۵/۵۹۱) «اَلرفوعة عن ارخبار العنیعة اَلوعوعة

و متعال در روز عرفه بر کوه  نزول پرودگوار  یوث حود  همچنین
 ،آسوومان یالمقدس به سووو یتعروج خداوند سووبحان از صووخره ب

چرا  یندمناخوشووا ناز ذکر کردن آ »:یدفرما یم یچنان که ابن جوز
 «.شده است!  یادب یب یارکه نسبت به خداوند سبحان بس

ها را ذکر کرد که توان آنیکه نم یواری بسووو یوث احواد  ینهمچن
راً اکث یثگونه احاد یناند؛ اشده یانب« کتُب الموضوعات»در  یهمگ

از  یزاز عبد المنعم بن إدریس نقل شوووده که او هم از پدرش و او ن
عبود المنعم و  »:یود گو یم  یکنود. دارقطن یم یوت پودر خود روا 
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ه آن را کوجود دارد  یثیحد .«پدرش از جمله افراد متروک هسووتند

نًْزا َلا »مضووومون:  ینبه ااند به اهلل متعال نسوووبت داده ُف، ُكنُْت كا ُأْعرا

ُفوِن  را بِي عا ْفُتُهْم ِِب، فا رَّ عا ْلًقا فا لاْقُت خا فا فاخا أاْحباْبُت أاْن ُأْعرا من »ترجمه: «فا

پس چون دوسوووت داشوووتم مرا  بودم،و نواشوووناخته   یمخف یگنج
ها را بشناسند و هم توس  تا هم آن یدمرا آفر یادیبشناسند، خلق ز

 یم( ۵8/۵۱۱) «الفتاویمجموع »در  یمیهابن ت «ها مرا بشووناسووند.آن
بلکه  باشد،ینم  یامبرموضوع بوده و از کالم پ یث،حد ینا»:یدفرما
فظ حا ی،کالم را زرکش ینا« .داردن یزن یفیو ضع یحسوند صح  یچه

در کشوووف  یانوود. عجلونکرده یووانب یزن یوطیابن حجر، و سووو

وهو واقع كثريا ي كالم الصتتتوفیتة وبنوا »: یدفرمای( م۱/۵۹۱الخفواء) 

رواج  یهموضووع در کالم صوف  یثحد ینترجمه: ا «یه أصتوَل ُلمعل

 اند.را بر اساس آن بنا نهاده یداشته و اصول

هُ : »یثو حد یثحد این بَّ فا را را ُه عا فا ناْفسا را ْن عا هر کس »یعنى: « ما

موضوع بوده  «نفس خود را بشناسد خداى خود را هم شناخته است
 یمیهو ابن ت یوطیکه سوووبواشووود. چنوان   ینم  یوامبر و از کالم پ

ثووابووت  »:یوودگومیدر مورد آن  یامووام نوو ینو همچن ینوودفرمووایم

 (66 )رقمستلسلة ارحاديا الضعیفةآن را در  یآلبان یخو ش«.یسوت ن
 « ندارد. یاصل یچه » :یدگو یذکر کرده و م

به  ینقائل گمراهان حلولی و یدیاز اصوووول عقا یثدو حداین 
وجود  یتقدند: اهلل متعال در هر مکانها معباشد. آنیوحدت وجود م

ان ها انسآن یرباشند. پس در تعبیداشوته و مخلوقات تنها مظهر او م 
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هُ » باشوود. و یاهلل سووبحان م یمظهر و مجل بَّ فا را را ُه عا فا ناْفستتا را ْن عا «  ما

اسوووت کوه: هر کس بوه طور کامل خود را    نیمع ینهوا بوه ا  نزد آن
 باطل یدهاهلل بوده، چرا که در عقکه او خود  یدبشووناسوود خواهد فهم

 یکیشود. چنان که یم یسوبحان در موجودات متجل  ها؛ خداوندآن

« إال اهللاجبة وما فی »: یندگو یم یاو « سووبحانی»: یدگو یها ماز آن

 ! نیستجز اهلل  یمن کس یردا ینا یر: در زیعنی
به  یارو نص یهودبلکه  باشد؛یکفر م یدهعق ینکه ا یستن شکی

ز کرده که کفرش کمتر ا یرها را تکفخداوند متعال آن ی،بب کلماتس
اما  «پسران خدا هستند یسیو ع یرعز»اقوال اسوت. آن ها گفتند:  ینا
مخلوقات قرار  ینپروردگار را انکار کرده و او را ع یافراد به کل ینا

برِياً داده اند.  ًا كا ُقوُلونا ُعُلوا امَّ يا اَلا عا عا تا ُه وا انا   .ُسْبحا
دعای کفرآمیز خود حدیثی وحدت وجود، برای اثبات ا طرفداران
رسول خدا فرموده  اند. گویانسوبت داده  اند و به پیامبررا سواخته 

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

. یعنی: نه زمین و نه آسمانم توان ظرفیت و جای دادن من را «اَلؤمن

ی مؤمن من چنین ظرفیت و وسووعتی بندهنداشوتند، اما قلب   خوددر
« احیاء علوم الدین»را داراست. این روایت موضوع را امام غزالی در 

ام که اصلی عراقی در تخریج آن گفته: ندیده آورده اسوت که حافظ 
ن این سووخن در بی»داشووته باشوود. و شوویخ االسووالم ابن تیمیه گفته: 

 «.ندارد. معروف و شناخته ای سنداسرائیلیات ذکر شده و 
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اینجاست که اگر عقیده ی خود را بر احادیث موضوع و ضعیف  
شویم و پناه بر خدا از این اییم، دچار کفر و الحاد و شورک می بنا نم

  انحراف بزرگ.
خوداوند سوووبحان را   یقوت توان حقینم»: ینود گو یفرقوه م  این

ذات  ینکهمگر ا یسوووتن یوجود یچه یدفهم ینکهشووونواخت مگر ا 
 یبوده و عارف کس یکس ینها چنمؤمن نزد آن «باشد. یمقدّس او م
 باطل یدهعق یپس برا را کشووف کرده باشوود! یقحقا یناسووت که ا

 نیکه متأسفانه ا دکننیمکذوب و موضوع استناد م یثیبه احاد خود،
 یچتوان گفت: هیکرده و م یدامردم عوام رواج پ یاندر م یوث احواد 

 ذکر نکنند. یثاحاد ینا که از یافتتوان یرا نم یبیکتاب و خط

لو اعتقد »مضووومون:  ینکننود بوه ا   یرا ذکر م یثیحود  همچنین

 ، نافعیهم اعتقاد داشته باش ی: اگر به سنگیعنی «أحدكم بحجر لنفعه

 «موضووع است »: یگویدم یثحد یندر مورد ا یمیهخواهد بود! ابن ت
از کالم پرسوووتش  ینگفته: ا یمابن الق »:یدگو یم یقوار  یو مال عل

 راسخ یکه به احجار اعتقاد یکسان مانباشود، ه  یها منندگان بتک
 «ندارد. یاصل یچه»: یدگویم یابن حجر عسقالن ینهمچن« دارند.

از ابواب شرک را باز کرده  یباب ،یثگونه احاد ینا یستن شوکی 
اعتقاد را  یزانچرا که اگر م کنند؛یآن دعوت م یو مردم را به سوووو
داشووتن به آن را  یدهکه خود عق ینا یادانسووت  یزینافع دانسووتن چ

قطعاً از راه و روش قرآن و سنت دور شده و به قبر  قرار داد،  یزانم
 یثاداح ینکه چن یافتیمگشووت. پس در هندبازخوا یتجاهل یپرسووت

مؤمن که همان قرآن و  یدهتواند عقیم یاصوول و اسوواسوو یباطل و ب
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و بدعت  شرک یکند و او را به سو یرانباشود را و  یحسونت صوح  
  سوق دهد.
 یادیز یث، احادو جاعالن ضّاعان، و یامبردر مورد پ همچنین

ند. کن یفتحر یشانمردم را به ا یدهنسوبت دادند تا عق  یامبررا به پ
که از مخلوق خدا بوده  یناول یامبرگموان کردند که پ  ینهوا چن آن
د وون و مکان را به سبب وجکَ ،ر اهلل متعال خلق شده و پروردگارنو
 یمردم را به سو مبریااند پگمان کرده یناست. همچن یدهآفر یشانا

 یشاندعاء و توسل به خود دعوت کرده و هر کس حج گزارد و قبر ا
  !جفا کرده است یشاننکند به ا یارترا ز

را در مورد غذا، شراب،  یثیکذاب، احاد از جاعالنِ یگرد بعضی
و  یررا تحق یشانگونه ا یناند تا بدنسبت داده یشانجماع و طب به ا
 سوال ببرند. یررسالتش را ز

  :یمکنیرا ذکر م یثاحاد یننمونه چند مورد از ا برای
را ِمْن ُنوِر  » لاقا ُعما خا ْكٍر ِمْن ُنوِري، وا ا با لاقا أابا خا نِي اهللَُّ ِمْن ُنوِرِه، وا قا لا خا

رُ  ُعما ، وا را تِي ِمْن ُنوِر ُعما لاقا ُأمَّ خا ْكٍر، وا ةِ  أاِِب با ِل اْجانتتَّ اُج أاهتتْ رِسا
ترجمووه:  «1

خداوند مرا از نور خود خلق کرد و ابوبکر را از نور من و عمر را از 
،عمر سراج اهل  ینهمچن ید،امتم را از نور عمر آفر یننور او، همچن

 یامام ذهب «باطل است. یثحد ینا»: یدگو یم یمبهشت است. ابو نع
 .«۱دروغ محض است ینا»:یدگو یم

                                                           
   ۵/۹۹7يعة تنزیه الشر .1

  2. میزان اإلعتدال ۵66/۵
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اری اهلل األنصکه منسوب به جابر بن عبد یطوالن یثیحد نهمچنی

يا رستتتول اهلل بأِب أنت وأمي أخعن عن أول »اسوووت که در آن آمده: 

يشء خلقته اهلل قبتل ارنبیاء، قال: يا جابر أن اهلل تعاَل خلق قبل ارنبیاء 

ه اهلل األنصوواری بجابر بن عبد».ترجمه: «نور نبیك من نوره...احلديا
. مرا با یترسوووول خدا !پدر ومادرم به فدا یعرز کرد: ا  پیامبر

 امبریخلق شووده است.پ یاءکه قبل از انب یمخلوق ینخبر کن از اول
ور ن را از یامبرتنور پ یاءجوابر، خداوند متعال قبل از انب  یفرمود: ا

  آخر. یال« .یدخودش آفر
در هیچ یک از کتُب حدیثی اهل سوونت وجود ندارد  یثحد این

ُد » در مورد آن می فرماید: م سووویوطی و اما نااٌد ُيْعتاما ُه إِستتتْ ْی ا لا لا

ْیهِ  لا   1.«عا

آن  اریبس هاییگروهاست که  یثیجزو احاداین حدیث متأسوفانه  
  ریامبپ»:یندگویهاست و مآن ینفکال یدرا قبول داشته و جزو عقا

ز از نور خداوند و همه مخلوقات ا یجزئ مخلوق، ینالکَون، اول قبة

    تعاَل اهلل عام يقولون علوا كبريا. «شده اند. یدهنور او آفر
 «تعئة الذمة ي نصتتا ارمة »عثمان عبده البرهانی در کتاب محمد

وَلا رأى النبي صىل اهلل علیه » کند: یمضومون نقل م  ینرا به ا یثیحد

ما  أن أول»وستتلم استتتوراب ستتیدنا جعيل علیه الستتالم جلا قاله جابر 

ستتتأل الرستتتول جعيل قائال: يا جعيل كم  « نور نبیك يا جابرخلق اهلل

                                                           
  1. )الحاوی للفتاوی: ۱۱۹/۵(
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رت من الستتننیق فقال جعيل: يا رستتول اهلل لستتت أعلم غع أنه ي  ما عا

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 

نام حی »فقال: «يل عن اَلكان الذي يأِت منه الوحيقستتأل الرستتول جع

أكون ي أقطار الستتموات وارر  أستتمع صتتلصتتلة جرس فأرس  إَل 

البیت اَلعمور فأتلقى الوحي فأمحله إَل الرستول أو النبي فقال الرسول 

 فذه  جعيل مرسعا إَل «له: اذه  إَل البیت اَلعمور اآلن واتل نسبي

ُممتتد بن عبتتد اهلل بن عبتتد »النبي قتتائال البیتتت اَلعمور وتال نستتتتت  

فانفتا البیت اَلعمور وَل يستتتبق أن فتا من قبل ذلك فرأى  …اَلطل 

جعيل النبي بداخله!! فتعج  فعاد مرستعا إَل ارر  فوجد الرسول 

ي مكانه كام تركه مع جابر فعاد برسعة خارقة إَل البیت اَلعمور فوجده 

د مرستتعا إَل ارر  فوجده مازال صتتىل اهلل علیه وستتلم هنالك، ثم عا

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 

بِيق فرد علیه صىل اهلل علیه وسلم قائال:  عا كان ارمر منك وإلیك فلامذا تا

بل أن وَل تعجل بالقرآن من ق» قوله تعاَل للتِّشيع يا أخي جعيل، وتال

كل هذه اردلة توعا »وأعاف « "يقىض إلیك وحیه وقل رب زدن علام

أن القرآن وهو أكع معجزة للنبي كتتان عنتتد النبي قبتتل البیتتت اَلعمور 

- ۵00)ص  . أ.هت. تعئة الذمة«وقبل جعيل وهو واخللق جزء من كل
۵0۵) 
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-جابر  یثکه از حد یدرا د یلرئجب  یامبرکه پ زمانی :ترجمه
 یا »به شووگفت آمده بود، از او سوووال کرد:  -که ذکرش گذشووت

رسوووول خدا از آن  یا»گفت:«ی؟! چند سوووال عمر کرده ایول جبرئ
آسووومان  -دانم که در حجاب چهارم یرا م یننودارم، اما ا  یاطالع
بار آن را  یککه هر هفتاد هزار سووال  ردوجود دا یاسووتاره -چهارم

  یامبرسوووپس پ« ام.یدهو تا به حال هفتاد هزار بار او را د نمیبیم
قسووم به عزت پروردگارم آن سووتاره من هسووتم...  .سووپس  »فرمود: 

جواب  یل. جبرئیدشووود پرسوو یم یکه به او وح یز مکانا  یامبرپ
زنگ  یهسووتم صوودا  ینها و زمآسوومان فکه در اطرا یزمان »داد:

 رسانم؛یالمعمور میترا به بشنوم که به سرعت خود یرا م یجرسو 
حمل  ینب یارسووول  یبه من القا شووده و آن را به سووو  یپس وح

المعمور برو و از نسوب من  یتب یبه سوو »فرمود:   یامبرپ «کنمیم
ر المعمور رفت و دیتب یسو هبه سرعت ب یلپس جبرئ «سوال کن.

 اهلل عبد بن محمد»را تالوت کرد:  یامبرنفر نسب پ یکهنگام  ینا
 یامبرپ، یلالمعمور باز شده و جبرئبیت سوپس « . …المطلب عبد بن
 یبا شوووتاب به سوووو و امر تعجب کرده ین! از ایدرا داخل آن د 
اسوووت که او را همراه  یهمان مکان در یامبرکه پ یدآمد و د ینزم

مور المعیتجابر ترک کرده بود! پس دوباره، به سوورعت خود را به ب
 ینزم ی. سووپس به سووو یدرا در آن جا د ریامبرسوواند و باز هم پ

 :دیبا تعجب پرس یلنشسته است. جبرئ  یامبرکه پ یدبازگشت و د
جابر عرز «مجلس را ترک کرد؟ ! ینرسوووول خدا ا یاجابر! آ یا»

فرمود:  یامبرخطواب به پ  یول پس جبرئ «برادر عرب. یا یرخ»کرد:
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ا دچار پس چرا مر یکار از شووماسووت و از آن آگاه  ینکه ا یزمان»
اسووت  یعتشوور یبرا »فرمود: یامبرپ«! ی؟کن یو رنج م یخسووتگ

َوََلََتۡعَجۡلَاِٱۡلُقۡرَءاََِّرا تالوت کرد:  یهآ ینو ا« برادرم.  یا یلجبرئ
َزِۡدِيَِعۡلمَ  ِ ََوقُلَرَّب  ۥۖ َإَِۡلَۡكَوَۡحُكُه ي ََُّيۡقَض   َ

َ
و ترجمه: ١١٤اَِمنََقۡبِلَأ

آن بر تو پرایان یابد،   در ]خوانردن[ قرآن، پيش از آن کره وحی  
  ( ۵۵۱/)طه ی.شتاب مان و بگو: پروردگارا بر دانشم بيفزا

 ینبزرگتر یانگرب یلدال ینهمه ا»: یدگویمؤلف کتاب م سوووپس
قرآن قبل از  ینکوه، ا  ینبواشووود و ا یقرآن م یعنی یوامبر معجزه پ

از کل  یبوده؛ چرا که خلق، جزئ یامبرنزد پ یلالمعمور و جبرئیتب
 «!است

 انییکفر و زندقه، بلکه هز یگرد یات،کفر ینبعد از ا گفت: باید
سووورچشووومه  یثیگفتار از احاد ینوجود نخواهد داشوووت، و همه ا

بر از کتب معت یک یچنداشته و در ه یاصل و اساس یچکه ه یردگیم
ه را متصوف یثگونه احاد یناهل سونت وجود ندارند؛ بلکه ا  یثیِحد

ان که چن -کرده باشند  یحتیت را نصنوشته تا به گمان خودشان، ام
، ده سووال در تابک ینآن اسووت که ا یب.عج-اسووت یننام کتاب چن

کفر معتقدان به آن را صادر  یکه علما، فتوا ینمصر رواج داشت تا ا
 کردند. یریکرده و از نشر آن جلو گ

 یامبررا به پ یو نقصوو یبخواسووتند عیکه م یکسووان همچنین
و زشوووت را جعل کرده و آن را به  یواه یثینسوووبوت دهنود احاد  

تِي اْلِعناُ   »مانند:  یثینسوووبت دادند. احاد ینالمرسووولیدسووو بِیُع ُأمَّ را

اْلبِطِّیُخ   :یثمثالً حود  یوا : بهوار امتم انگور و خربزه اسوووت.  ییعن «وا
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« 
ٍ
اء اٌء ِمْن ُكلِّ دا فا

اُن شتتِ  یهر درد یشووفا و دوا جانیعنی: بادم «اْلبااِذْنجا

ما أاْكلا الطِّنِی  » :یثحد یناسووت! همچن رَّ نٍی فاحا
ما ِمْن طِ لاقا آدا إِنَّ اهللَّا خا

تِتهِ  يَّ ىلا ُذرِّ پس خوردن  ید: قطعواً خوداوند آدم را از خاک آفر  یعنی «عا

ُه : »یث. و حدیدخاک را بر نسووول او حرام گردان إِنَّ ِس فا دا ْیُكْم بِاْلعا لا عا

مْ  ُيْكثُِر الدَّ ْل ا وا ُق اْلقا قِّ ٌك ُيرا بِیًّاُمباارا ْبُعونا نا سا فِیِه سا ةا ُقدِّ مه: بر شما ترج« عا

کننده قلب بوده و باعث  یقکه مبارک و رق بواد خوردن عدس، چرا 
 اءیشود که باعث مبارک شدن هفتاد نفر از انبیکثرت اشوک چشم م 

 شده است.
دجاالن آن را جعل  ینو سخافات که ا یاناتگونه هذ ینمانند ا و

نسووبت دادند. قطعاً   ینرحمة للعالم ن،یالمرسوولیدکرده و به سوو
جز طعن در رسالت  یهدفاند را جعل کرده یثاحاد ینکه ا انیکسو 
از طالب علم که  یاز روزها بعض یکیاند؛ چنان که نداشته یمحمد

ه ک یهودی یشخص»هستند گفتند:  یلها مشوغول تحصو  اهدر دانشوگ 

ْو » :یدگویم تانیامبرهمراه ما در دانشووگاه بود خطاب به ما گفت: پ لا

لِیاًم  انا حا كا ُجال لا انا ارُْرُز را  یبرنج انسان بود، شخص یاه: اگر گیعنی« كا

 یااست  یحصووح یثحد ینا یمدانسوت یشود! و ما چون نم یم یمحک
 «. یمده جواب یر، نتوانستیمخ

موضووووع اسوووت چنان که الفَتانمی )المتوفى:  یزن یثحد ینا قطعاً

آن را ذکر کرده و  «وعتتتوعتتاتتتتذكرة اَل »هوووووو( در کتوواب۳86
 «نَا وَغَیره مَوْضُوع.قَالَ شَیخ»:یدگویم
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مسلمانان آمده  یدهکه بر سر عق ییاز بال یشوناخت و آگاه  برای
 ،اندموضوووع را جمع نموده یثکه احاد یاز کتب یبعضوو یسووتکاف

 مطالعه کرد.
 نفس: یدر تعصبات و هوا -سوم
وضّاعان و جاعالن، اهل اسالم،  یبرا یددر باب تعصوب و ک  اما
 کذب کردند!  یثرا مملو از احاد ینزم

 (۹۱8-۵0/۹۱6خود ) یخدر تار یبغداد یوب مورد، خط ینهم در

ا »کند:  یم یتمضوومون روا ینرا بد یثیحد أاْنتا يا ، وا
ِ
ُم اراْنبِیااء اتا أاناا خا

 
ِ
ُم اراْولِیااء اتا َُِّّ خا من »فرمود:   یخطاب به عل  یامبرترجمه: پ «عا

در  بیسپس خط «.یهست یااول ینِآخر لیع یو تو ا یامبرانمپ ینِرآخ

ا ِ : یدگو یادامه م ِل اْلُقصَّ ما وٌ  ِمْن عا ْوعتُ ا احْلاِديُا ما ذا  ینا»: یعنی. ها

 «و داستان سراهاست.  یانموضوع و از عمل قصه گو یثحد
را : »یثحد و فا ْد كا قا رْيُ النَّاِس فا ََِّّ خا ْل عا قتُ ْ يا ْن َلا  هر کس»ه: ترجم« ما

 یث رااین حد «افضوول مردم اسووت؛ کافر شووده اسووت.  ی: علیدنگو

 ذکر کرده و «الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعتتوعة »در یشوووکان

کرده اما در سووند آن محمد  یتآن را روا یبغداد یبخط»: یدگو یم
 «بن کثیر الکوفی وجود دارد که متهم به جعل آن است.

ِدي»: یوث حود  همچنین ا متا ادا اْلِعْلما أانتا ْن أارا ما اُِباا. فا َِّ  بتا عا ُة اْلِعْلِم، وا نتا

ابا  ْأِت اْلبتا ْلیتا َِّ   »با لفظ یرا ترمذ یث. این حود 1«فا عا ِة وا ْكما
اُر احْلِ ا دا أانتا

ا اُِبا  : فرمایدیکرده که بعد از ذکر آن م یتروا «با

                                                           

  1. الفوائد المجموعة فی األحادیث الموضوعة )ص ۹۱8(
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رٌ » ِريٌ  ُمنْكا ِديٌا غا ا حا ذا  یرمذامام ت «العلل»در کتاب  ینهمچن «.ها

قاالا »: یدفرمایم ا احلاِديا فاأنكرُه وا ذا ن ها ًدا )يعنی بخاری( عا أالت ُُمامَّ سا

ِحیا جه صتتا ُه وا ْی ا لا لا ِديا ُمنكر وا ا حا ذا  یثحد یندر مورد ا»: یعنی «ها

است و  یمنکر یث: حدرمودندف یشانسووال کردم. ا  یاز امام بخار
إنه »: یدفرما یم« العلل  »در یو دارقطن« ندارد.  یحیوجه صووح یچه

 واللّه أعلم. «حدیث مضطرب غیر ثابت
 یسووت،ها نبوده و مجال ذکر آن یادز یاربسوو یاتنوع روا ینا از

سووبب  یثگونه احاد یناسووت که: ا ینها ابلکه هدف از آوردن آن
اند که شده یامت محمد یو از هم پاش یدیفرَق عقا ینشوأت بعض 

کنند! یم یرتکف یثه احادگون ینرا به سبب ا یگریها داز آن یبعض
و  یاتبوده و از فرع یاصول مسائلاز  ،مسائل ینکه ا یسوت ن یشوک 

 باشند. ینم یعبادات عمل

 :  یمموضوع در مورد قرآن کر یثاحاد -چهارم
در مورد  یجعل یثکه احاد یموضووووع ینو خطرنواکتر  یرانگرو
، به باشدیمکریم کنند، زشت جلوه دادن قرآن  یجادتوانند ایم یدعقا

ث را ینوع احاد ینکه ا یو هوس و دجاالن یکوه اهول هو   یاگونوه 
خرافات و  یدرسووت قرآن، به سووو یرکنند مردم را از تفسوویجعل م
ابت طب یوذ، تعو یبرا یکشووواننود کوه قرآن فق  کتواب   یم یخزعبالت

د. باشیکردن قرآن به عنوان اسطوره مانند م یرو تصو یامراز جسم
 )معاذ اهلل(.
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اعتماد کرده و آن را در  یثنوع احاد ینسوووران به امف متأسووفانه 
متعال  را که اهلل یکتاب یستن یزو قطعاً جا اندخود ذکر کرده یرتفاسو 

َيََديۡهََِوََلَِمۡنَ: یود فرموا یدر موردش م ُلَِمۢنََبۡ ِ تِك هَِٱۡلََٰٰل ِ
ۡ
َيَ ۡ َلَّ

کرد. به عنوان مثال در  یرتفس یثاحاد ینبا ا ( ۱۱فصلت/) َخۡلفِهِۦَۖ
َفِكَهاَقَۡومَ : یفهشوور یهآ ینا یرفسووت َإََِّّ اََجبَّارِيَنَِإَونَّاَلَنَقَاُُواََْيُٰموََسي

اَفَ إََِّ ۡرُُجواَِْمۡنه َ َۡ َ ٰ اََحِتَّ ۡدُخلَه َ اَفَ إِنَّاَََِٰٰخلُوَََّن َّ ۡرُُجواَِْمۡنه َ َۡ٢٢َ 
جا قوم زورمند و قلدری زندگی  گفتند: ای موسی   در آنترجمه:
ام که آنان از آن شررویم مادجا وارد نمی دانبکنند و ما هرگز می

 ،ه آنان از آن سرزمين بيرون رفتند. در صورتی کجا بيرون نروند
  (۱۱/)مائده ما بدان جا خواهيم رفت.

ر د یبودند که هفتاد نفر از قوم موس یقآمده است که: آنها عمال 
به   یکه موسوو یگرفت! زمانیم یجا -هافق  سوور آن - یهسووا
ها ر از قوم خود را فرستاد تا از آننف دوازده ید،رس ینلسطف یحایار
خود را  یدندد یمجثه عظ ینها را با اکه آن یاما زمان یواورد؛ ب یخبر
د آمده بو یقاز عمال یکیپنهان کردند. سپس صاحب باغ که  یدر باغ

 ینشدر آسووت یوهو همراه با چند عدد م یافتهها را و از آثارشووان، آن
 پادشاه خود بررد! یشها را پکه آن ینگذاشت تا ا
. نقل کرده است یرشدر تفس یرداسوتان را ابن جر  ینا متأسوفانه 

که: مبار یهآ ینا یرنسبت دادن شرک به آدم و حواء در تفس ینهمچن


لِرَ  ٰ آََءاوَىُٰهَماَص  َ َٓفَلَمَّ َن اَاََجَعَلَََّلُۥَُُشَ ََعمَّ ُ ََۡم َٰىَٱهَّ َف َغ َءَفِكَمآََءاوَىُٰهَما
َُ ای فرزند سالم و شایسته خداوندامّا وقتی که ترجمه:١٩٠َۡۡشُِكوَََّي

سررازند و خدا را انباز خدا می یی، چيزهاداد، در دادن آنبدانان 
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 بس باالتر از آن اسررت که همسرران انبازهای ایشرران شررود.   
 (۵۳0/)اعراف
اشاره کرد که عبد الرحمن  یثیتوان به حدیم یثنوع احاد ینا از

نوح  یکرده، در آن آمده اسوت: کشت  یتسولم آن را روا بن زید بن أ
   هفوت بار طواف خانه خدا را کرده و سوووپس دو رکعت نماز

  ۵خوانده است!
عبد »: یدفرما یم  یشووابوریاسووت که حاکم ن یدر حال این

نقل  یموضوووع و جعل یاتالرحمن بن زید بن أسوولم از پدرش روا
 «کرد. یم

که در آتش بود  یهنگام  میابراه »کنند که: ینقل م همچنین

ايِل »درخواسووت نکرد بلکه فرمود:   یزیاز خداوند متعال چ ِعْلُمُه بِحا

ايِل  ؤا ْن ستتتُ بووه  یووازی: او از حووالم آگوواه اسوووت پس نیعنی« ُيْونِي عا

  «درخواست کردن ندارم. 
در مورد اسوووراء ومعراج، خرافووات و  مردويتتةابن  یرتفسووو در

در مورد  ینده شوووده، همچننسوووبت دا بر ابن عباس  ییهادروغ
ها که آمده است: آسمان اول از دخان، آسمان دوم از صوفات آسمان 

بودن آن  یآخرکه جعل یآهن، سوم از مس، آسمان چهارم از نقره ال
 .تها واضح و آشکار اس
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 یووثاحوواد در مورد آدم  یرابن جر یرطور در تفسووو همین

( ۱6۹)ص موعةالفوائد اَلج»در  ینقل شده که امام شوکان یموضوع

فت: گ یدکند. اما بایکرده و به او حمله م یخرا توب یرابن جر یداًشد
ها نسوواکت نشووده و هدف او از نقل آ یاتروا ینبر ا  یرابن جر
تر، التفات نکردن به ها بوده اما بهتر و افضووولاز آن یو دور یرتحذ

آن را بخواند چنان که  یاسووت چرا که اگر هر فرد یاتنوع روا ینا
و   یامبرپ یثممکن است آن را حد بودن آن را درک نکند، یجعل

 یجار یاربس وامع یانامر در م ینبداند، چنان که ا یشانا یشاتاز فرما
 باشد.یم

موضوووع و  یف،ضووع یر، احادیثب تفسووکه: در کتُ ینا حاصوول
 یاز هر باب یرتفاسوو یرخنه کرده، تا آن جا که در بعضوو یاربسوو یواه

 !یرجز تفسسخن گفته شده به 
قرآن را  یتنفع و هدا ،یواه یاتنوع روا ینکه ا یسووتن یشووک 
برده و چه بسا  ینکه حسن ظن به آن دارد از ب یتازه مسولمان  یبرا

 تیکه قرآن کتاب هدا یکند؛ در حال یمگونه ترسووخرافه یآن را کتاب
 و رحمت است.
از  یکه باعث سوء استفاده بعض یدرا د یثیتوان احادیم همچنین

 «خذوا من القرآن ما شتئتم َلا شئتم: »یثحد ینجاالن شوده، مانند ا د

هر آنچووه کووه  یبرا یریوود،بگ یوودخواه ی: هرچووه را از قرآن میعنی
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ندارد و رشوووید رضوووا   یاصووول یچه ۵:یدگویم ی. آلبانیود خواهیم
 ام.یدهآن را ند یثاز کتب حد یک یچ: در ه۱یدگویم

 یشفا یرا برا تیااز آ یسوبب شوده تا بعض   یجعل یثحد این
 و ...به یرزق و روز یشافزا یرا برا یگرد یو بعضوو یضوویفالن مر
و رحمت  تی، تربیتکه سبب هدا یکتاب یب،ترت ینبه ا .یرندکار بگ

م به بردن اموال مرد یناستهزاء و از ب ی،سرگرم یبرا یباشد؛ کتاب یم
 شود. یباطل م
 
 :یاندر پا و  
 

 عقیده به مع ای وسیع آن:
و  یفضع یثتوانسوته باشوم خطرات احاد   یتا حدود رمامیدوا 

ز باب ا ینا یمدانیکرده باشووم. م یانب یاسووالم یدهموضوووع را بر عق
رر ض ینکه اول یستن یو شک امت است ینا یشور برا  یمابواب عظ
حالل شمردن کذب و دروغ  شد، یاسالم یدهکه متوجه عق یو شور 

که اگر  داردوجود ن یشووک یچه ینبود و همچن بر رسووول خدا 

. است یاسالم بر ینمب ینرا حالل بداند کافر، و از د یحرام کسوی  
و منع کردن  یندروغ ها فسوواد د ینکه هدفش از ا یکسوو ینهمچن

خارج بوده؛ حال  یناز د یزن باشود   یامبرپ یحصوح  یاناتمردم از ب
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 یدیم،همان طور که د جهالت باشد. یاتعصب و  یوی،چه هدفش دن
مضوور و فاسوود  یاربسوو یدهموضوووع در باب عقو  یفضووع یثاحاد
چگونه  یمآن را بنگر یده،عق یعوسووو یباشووود. پس اگر در معنایم

 خواهد بود؟!
 یکه در همه جوانب امر و نه یتوان گفت: زمانیمعنوا م  ینا بوه 

 نیشور و فسواد که سبب آن ا   ینا یرهدا یابیم یدرم یم،بنگر یعتشور 
نمونه چند  یشود. برایم یعوس یاربسو  باشود، یم یواه یثنوع احاد
 :یمزنیمثال م

 و دعاء ذکر
باشووند و یم ینهمه از فروع د یرنماز و طهارت و اعمال خ :مثالً

تساهل به خرج داده و  ینهزم ینو مکذوب ا یواه یثمردم در احاد
. به کنندیها عمل مبه آن تر ،یشو ثواب ب یرخبه دست آوردن  یبرا
نه اما متأسفا کاربرد دارند؛ یاربسو  در باب فضوائل اعمال  یلدل ینهم

 یناند. به افراموش کرده یثگونه احاد ینآن را در ا یجانب اعتقاد
شود به یخواند عادت داده میرا م یثیاحاد ینکه چن یمعنا که: کسو 

لا »  :یندب یرا م یثحد ینکه ا یعقاب! مثالً کسوو یاثواب  ِن اْغتاستتا  ما

اُه ا َل أعطا الا تا ا اهللَّ ِمنا اْجانااباة حا كا اءا وا ْیضا ٍة با ةا قاْْصٍ ِمْن ُدرَّ هلل عزوجل ِمائا

ِهیتٍد  ابا أاْلِر شتتتا وا ٍة ثا ْطرا لِّ قا ُه بِكتُ ترجموه: هر کس بعد از جنابتم   ۵«لتا

حالل )جماع با همسوور خود( غسوول کند، خداوند متعال به او صوود 
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هر قطره  یبرا ینو همچن کندیمعطا درخشان  یارقصور از گوهر بس 
 شود!یاو نوشته م یبرا یدثواب هزار شه -غسل ینا -آب 

ْوًما » :یثحد ینمثالً ا یا  اما ِمنُْه يا ْن صا یٌم، ما
ظِ ْهٌر عا ٍ  شا جا ْهرا را إِنَّ شا

ْي  ْلفا یااما أا
ُه صتتِ تا ا اهللَُّ لا نْیِ كا ْوما اما يا ْن صتتا ما ناٍة، وا ْوما أاْلِر ستتا ُه صتتا تا ا اهللَُّ لا كا

اما ثا  ْن صتا ما ناٍة، وا اما ستا ْن صا ما ناٌة، وا ة ألر سا ثا ُه ِصیاام ثاالا تا ا اهللَُّ لا اٍم كا يَّ ةا أا الثا

اٍم  يَّ یاةا أا
نِ اما اما ِمْنُه ثا ْن صا ما ، وا نَّما ها اُب جا نُْه أاْبوا ْت عا قا

اٍم ُأْغلِ يَّ ةا أا ْبعا ٍ  سا جا ِمْن را

ا  ْدُخُل ِمْن أاُّيِّ نِیاُة يا اُب اْجانَِّة الثَّاما ُه أاْبوا ْت لا ْ ا ُفتِحا اما ِمنُْه  ا ْن صتتا ما ، وا اءا ا شتتا

را اهللَُّ  فا ْد غا : قا
ِ
ء اما نااداى ُمنااٍد ِمنا الستتَّ نااٍت وا ستتا یِّئااُتُه حا ْت ستتا لا ْوًما ُبدِّ ةا يا ا ِّشتتْ عا

اده اهلل عزوجل اد زا ن زا ما ، وا لا ما تاْأنِِر اْلعا ترجمه: قطعاً ماه  ۵«. لاكا فااستتتْ

 ،یردآن را روزه بگ زروز ا یکاسوووت. هر کس  یمعظ یاررجب بسووو

و هر کس دو روز از  یسدنویاو م یخداوند روزه هزار سوال را برا 
کند یاو ثبت م یآن را روزه بدارد، خداوند روزه دو هزار سال را برا

خداوند روزه سووه هزار  ،یردو هرکس سووه روز از رجب را روزه بگ
 هماه را روز ینهفته از ا یکو هر کس  یسوودنویاو م یسووال را برا

شود و هر کس هشت یاو بسوته م  یجهنم بر رو یهادروازه یرد،بگ
او باز  یهشوووت دروازه بهشوووت بوه رو  یرد،روز از آن را روزه بگ

شوود تا از هرکدام که خواست داخل شود و هر کس پانزده روز  یم
 ییبه حسوونات شووده و مناد یلاو تبد یهایبد یرد،از آن را روزه بگ
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و خشونود شد، اعمالت را از نو شروع  دهد: خداوند از تیندا سور م 
 !یدافزا یخداوند عزوجل بر آن م یافزایدکن و هر کس بر آن ب

 ینها به ابوده و همه آن یادز یاربسووو یثگونه احاد ینا هموانند 
ند کم وجود دار یاربس یبر اساس عمل یمب ثواب عظسک یمنوال برا

 یدهعق فاسد کننده ،یثگونه احاد ینوجود ندارد که ا یشوک  یچو ه

 حکمت یو نف یعتبه اعمال شر ینها توهآن یتباشد چرا که: غایم
داللت بر سوووقوط  یثاحاد ینا واقعباشووود. در یخوالق عزوجل م 

را انجام  یاعمال ینکه چن یها داشوووته و کسووواز فاعل آن یفتکوال 
 داند.یدرجه از ثواب و پاداش م یدهد خود را در اعلیم

رکاکت لفظ، مخالفت با  یرادا یثگونه احاد ینا یستن یشوک  
باشد. به یها متناقض در اهداف جاعالن آن ینعقل و قرآن و همچن

اند: مضووومون جعل کرده ینرا با ا یثیکوه حود   یعنوان مثوال افراد 
 امت یندر ا :حدیث  توان گفتیم ینسوراج امت و همچن  یفهابوحن
 یابیمیوجود ندارد ! پس در م یشووافع یستر از محمد بن ادرمضوورّ
 ین، گرچه در مورد اصووول دموضوووع و دروغ یثنوع احاد ینکه ا
 ینو نسبت دادن ا باشوند اما در اصول، طعن بر رسوول خدا    ینم

ها به طعنه زدن به است که همه آن یشانبه ا یفو سخ یکالفاظ رک
 شود.یم یو زشت جلوه دادن اسالم منته یدهعق

 یدهقکه در باب ع ینصوورف نظر از ا یف،ضووع یثحد همچنین
فضائل و اعمال، بال و بد نام کردن اسالم است چرا که سبب  یاباشد 

 مییفضل عظ ینمحدث ،یلدال ینشوند. به همیکردن بدعت م یجادا
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 اند. چناناسالم ینمب ینبر امت اسوالم داشته و در واقع نگاهبانان د 

اب » : یدفرما یم یثور یانکه سوووف حا أاصتتتْ ء وا اما ة حراس الستتتَّ ِئكا اَْلاالا

 أ.ه«.احلاِديا حراس اراْر  

 

واحلمتتد هلل رب العتتاَلنی والصتتتالة والستتتالم عىل ا ف ارنبیتتاء 

اَلرستتلنی ومن أرستتله اهلل رمحة للعاَلنی، وقائدا للور اَلحجلنی، و ستتیدا 

 للبِّش أمجعنی.

 

 ی عبدالرحمن عبدالخالقپایان مقاله                  
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م اسووت مختصووری در مورد حدیث قبل از بررسووی احادیث؛ الز
 ضعیف توضیح دهیم. 
هر حدیثی که تعریف صوحیح و حسن بر آن   حدیث ضرعي:: 

که البته بعضوی از علمای اهل سوونت،   منطبق نباشود ضوعیف اسوت   
حدیث ضوووعیف اسوووت، در  ترین نوعحدیث موضووووع را که قبیح

 . اندای قرار دادهی جداگانهدسته
 اما تعریف حدیث صحیح و حسن:

 ، راویانش عادل وحدیثی که سندش متصل بوده :ث صحيححدی
و مقصود از شذوذ  .ضواب  باشند و روایت فاقد شذوذ و علت باشد 

 .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  

ظاهر مسند ضوعف حدیث شوود ؛ مانند ارسوال سوند که به حسب     
 . باشد

دارد : حدیثی که تمام شوورای  حدیث صحیح را حدیث حسرن 
. حدیث حسن الضووب  باشندجز اینکه یک یا چند راوی آن، خفیف

 حجت و مورد قبول است.
 :اسباب ضعف در حدیث 

 اگر در هر یک از موارد زیر عیب و نقص متوجه حدیث شووود؛
 : باشد سبب ضعف و رد آن می

ارای اتصووال نباشوود که به چهار قسمت: سوند و سولسوله د    -۵ 
 شوند.تقسیم می مرسل، منقطع، معلق ومعضل
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نباشند که  راویان حدیث دارای شورای  مناسب برای روایت  -۱
موضوع، متروک، منکر، معلًّل، مدرج، شوند: به نُه قسمت تقسیم می

 . مقلوب، مضطرب، شاذ و مصحف
ف از حدیث ضعیدر کتُب مصطلح به تفصیل در مورد این اقسام 

 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 

 اند:نند اما سه شرط برای آن ذکر کردهداب میمستح
 ضعف حدیث شدید نباشد. -۵
اصول شریعت و دلیلی از دالیل قرآن و  از اصولی از  حدیث -۱
 استخراج شده باشد. سنت
معتقد نباشود که این حدیث به ثبوت رسویده و قطعاً صحیح    -۹

  ۵است، بلکه ضعف آن را نیز بیان کند و در نظر داشته باشد.
ن معین ، امام بخاری ، امام مسلم، بعضوی از علما مانند: یحیی ب 

قاً م رحمهم اهلل چنین معتقدند که مطلبن العربی فقیه و ابن حزابوبکر
نباید به احادیث ضوووعیف عمل کرد نه در فضوووائل اعمال و نه در 

  ۱احکام.
 آرمان کریمی

79/9/89 

                                                           

  1. )تدریب الراوی ج۵، ص۱۳8-۱۳۳ و فتح المغیث ج۵، ص ۱68(.

  2. قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث )ص ۵۵۹(
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رای ضننعف شنندیدی هسننت د و   عا    احنادییی که دا 

توان به آنها است اد کرد چه در فضائل اعمال و چه در نمی

 احکام
دسووتشووان رسوویده بدون به  کتابامید اسووت افرادی که این پس 

و نسبت دادن آنها به رسول  تعصب، از بازگو کردن این نوع احادیث
در حدیث متواتر  شدیداً اجتناب کنند چرا که رسول اکرم  اهلل 

ُه ِمْن النَّارِ » فرماید:می دا ْقعا ْأ ما ْلیاتاباوَّ ًدا فا مِّ َّ ُمتاعا َّا با عا ذا ْن كا ر هترجمه:  «ما

، جای خود را در جهنم ن نسرربت دهدسررخنی را به م کس عمداً

  .آماده کند

هُ  » -۵ لا لا قتْ اْن َلا عا
دین عقل  ترجمه: «التدين هو العقتل ، َلا ِدينا َلِ

 است، وکسی که عقل نداشته باش؛ دین هم ندارد.

 «استباطل »

الکنى و »و همچنین دوالبی در  «الکنی»آن را امووام نسوووائی در 
 بشر بن غالب بن بشر بن غالب أبی مالکاز  ( ۵0۱/  ۱)  «األسوماء 

از عمویش به مجمع بن جاریة  اززهری از  روایوت کرده کوه او نیز  

هذا حدیث »فرماید:رده است. امام نسائی در پایان میطریق مرفوع آو
یت:بشووور بن غالب بوده که . باید گفت: آفت این روا«منکر بواطول  

عتدال ي میزان اَل»که ازدی و امام ذهبی در  باشود، چنان مجهول می

 لسوووان» درعسوووقالنی حوافظ ابن حجر و ( ۵/۹۱۱) «نقتد الرجتتال

 فرمایند.می (۱/۹0۱)«المیزان
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ْد ِمنا اهللِ إَِلَّ »  -۱ ْزدا ْ يا ِر، َلا اَْلُنْكا  وا
ِ
اء ْحعتتتا ِن اْلفا ُتُه عا الا ُه صتتتا نْها ْ تا ْن َلا ما

حشووا و منکر باز ندارد، به کسووی که نمازش او را از ف ترجمه: «ُبْعًدا

 .یزی نصیبش نمی شوددور شدن از خدا چاز غیر 

 «است باطل»

ور بودنش در میان مردم؛ صوووحیح این حودیوث بوا همه مشوووه   

باشوود، نه از نظر متن و نه از نظر سووند! در مورد سووندش باید  نمی
القضوواعی و  (۱/ ۵06/  ۹)« المعجم الکبیر »گفت: آن را طبرانی در 

تفسیر » که در چنانم ابن أبی حاتو  (۱/  ۱۹) «مسوند الشوهاب   » در
لیث »از طریق:  (8۹/۱/۵) «الکواکب الدراری»( و ۱۵۱/ ۱) «کثیر ابن

 روایت شده است.  «عن ابن عباس عن طاووس
بدون شک این سنادی ضعیف است، چرا که: لیث همان ابن أبی 

یب تقر». حافظ ابن حجر در کتاب باشدمیسولیم اسوت که ضعیف   
است اما چون دچار اختالط راستگو گوید: و میدر مورد ا «التهذیب

شووود. همچنین توان احادیثش را شووناخت پس ترک میشوود؛ نمی
داند و استاد آن را ضوعیف می  (۵۹۱/  ۵) «مجمع الزوائد»هیثمی در 

 «احیوواء علوم دین»او یعنی: حووافظ عراقی در تخریج احووادیووث 
 داند.حدیث را ضعیف می (۵/۵۱۹)
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ِجد » -۹ ة احْلاِعیش احلاِديا ِي اَْلاستْ ْأُكل اْلباِهیما اما تا ناات كا ْأُكل احْلاسا                                                                                                                      «يا

برد همانطور که ها را از بین میسخن گفتن در مسجد نیکیترجمه: 
 .کنندمی چهارپایان علف را نابود

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

گویود: برای آن اصووولی را پیدا  در تخریج آن می حوافظ عراقی  
تخریج احادیث »نکردم )هیچ اصووولی ندارد(. همچنین ابن حجر در 

عبد الوهاب همین را می فرماید و  (۵76/ ۵۹0و  ۳۱/  7۹) «الکشاف

 (۵۱7 - ۵۱۱/  ۱)« طبقات العتتتافعیة» دربن تقى الدین السوووبکی 

 فرماید: اسنادی برای آن نیافتم!می
 

ِعبًا ي طالاِ  احْلاالالِ » -۱ ُه تا ْبدا ى عا را طعاً ق ترجمه: «إنَّ اهللَّ ُُيِ ُّ أاْن يا

                                                                   .خداوند دوست دارد بنده اش را در طلب رزق و روزی حالل ببیند

 «موضوع است»

 از علی  «مسند الفردوس»در  أبو منصور دیلمیاین حدیث را 

تخریج »در  به صوورت مرفوع روایت کرده است. حافظ عراقی  
محمد بن سوووهل گوید: در اسوووناد آن؛ می (۱6/ ۱) «احادیث احیاء

 کرد.د: حدیث جعل میگویوجود دارد که دارقطنی می العطار
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ْن  » -۱ ْتِعبِي ما أا نِي، وا ما دا ْن ختتا ُدِمي ما ا: أاِن اختتْ ْنیتتا ى اهللَُّ إَِلا التتدُّ أاْوحا

ِك  ما دا خداوند به دنیا وحی کرد که خادم کسوووی باش که ترجمه: «خا

 خادم من باشد و به مشقت انداز کسی که خدمت تو را بکند

 «است موضوع»

و حاکم در  (8/۱۱)«ریخ بغدادتا»حودیث را: خطیب بغدادی در  

داود بن معاذ  از طریق حسووین بن (۵0۵/)ص «معرفة علوم احلديا»

یل حدثنا الفضتتتکند: ن نقل میاند که او نیز چنیالبلخی روایوت کرده 

بن عیتا  قتال حتدثنا منصتتتور عن إبراهیم عن علقمة عن عبد اهلل بن 

 مسعود به صورت مرفو . 

ا روایت کرده که یل آن رگوید: تنها حسوووین از فضوووخطیب می
باشد، اما بقیه رجال آن ثقه و مورد اعتماد بوده موضووع و دروغ می 

جووز حسوووویوون بوون داود. ایوون حوودیووث را ابوون جوووزی   ه بوو
 داند.( ذکر کرده و آن را موضوع می۹/۵۹6)«الموضوعات»در

ا خُضتتتاء  » -6 ما ول اهلل، وا ستتتُ ا را ن! فاقیل: يا ما إيَّاكم وخُضتتتاء الدِّ

نااء( ِي اَلنبت الستوءالدمنق ! قا  : اَْلاْرأاة )احْلاستْ اشید برحذر ب:ترجمه «الا

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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از طریق واقدی  (۵/8۵)ق  « مستند العهاب» آن را القضواعی در 

أنبأنا ُيیى بن ستتتعید بن دينار عن أِب وجیزة گوید: یروایت کرده و م

  يزيد بن عبید عن عطاء بن يزيد اللیثي عن أِب سعید اخلدري.
ده کووه ذکر کر (۹8/ ۱) «اإلحیوواء»همچنین آن را امووام غزالی در 

فرمووایوود: دارقطنی آن را در حووافوظ عوراقوی در توخریج آن می    

ز حدیث ابو سعید خدری ا« األمثال»در الرامهرمزى و  «األفراد»کتاب
  گویود: متفرد به  انود، کوه دارقطنی در مورد آن می  روایوت کرده

ت: او تنها باشود که شوخصوی ضوعیف است. اما باید گف    واقدی می
 باشد! امام احمد، نسائی، ابنالحدیث میضعیف نیست بلکه متروک

 (۹/66۹دانند. )میزان اإلعتدال المدینی و دیگران او را کذاب می
 

لااا الناُس: ارمراء و الفقهاء و  » -7 ا صا لاحا نفاِن ِمن ُأمتي إذا صتا
صتِ

دو گروه از امتم هسوووتند که اگر اصوووالح ترجمه:  «ي رواية العلامء 

شووند مردم نیز اصالح میشوند:حاکمان و فقیهان و در روایتی دیگر  
   .چنین آمده:حاکمان و علماء

 «است موضوع»
 «الحلیة» در( و أبو نعیم ۱۹8/۵) « الفوائد»آن را تموام در کتاب  

از طریق  (۵/۵8۱) «جووامع بیووان العلم»درو ابن عبوود البر  (۳6/ ۱)
به  الیشوووکری عن میمون بن مهران عن ابن عباس محمود بن زیواد  

که امام  چنان محمد بن زیادانود. اما  صوووورت مرفوع روایوت کرده 
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نین باشووود، همچاید: کذاب و از جاعالن احادیث میفرماحمود می 
دانند. متأسووفانه ارقطنی و ابو زرعه او را کذاب می، دیحیی بن معین
ذکر کرده و آن را به پیامبر  (6/ ۵) «اإلحیاء»آن را در  امام غزالی 

 دهد! نسبت می 

                                                         «تتتوستتتتتلتتوا بتتجتتاهتتي فتتإن جتتاهتتي عتتنتتد اهلل عتتظتتیتتم» -8

ید،همانا که مرتبه و جاه من مقام و جاه من توسووول بجویبه ترجمه: 
  .نزد خداوند بسیار بزرگ است

 «هيچ اصلی ندارد»

نزد خداوند بسیار عظیم  شکی نیست که جاه و منزلت پیامبر 

ِجیًها( )فرماید: اشد، اهلل متعال در مورد موسی میبمی انا ِعْندا اهللَِّ وا كا وا

تر عظیم از موسی  یامبرمان و بدون هیچ شکی جاه و منزلت پ
اسوت. اما توسل کردن به جاه عبارتی دیگر است که نباید این دو را  

و  (۱/۱۵۱) «اقتضواء الصوراط المستقیم  »با هم آمیخت. ابن تیمیه در 

گویند: هیچ اصلی ندارد و در هیچ یک می (۱۱) «الضعیفة»آلبانی در 

 از کتب معتبر حدیثی اهل سنت نیامده است.
 

ِن » -۳ طاِن ِمنا اإِلياما دوسووت داشووتن وطن از   ترجمه: «ُح ُّ اْلوا

                                                                 .ایمان است 

 «است موضوع»
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( و دیگران آن را ذکر 7« )موضووووعات»امام الصوووغانی درکتاب 
در رد اند. مال علی قاری اند و حکم به موضووووع بودن آن دادهکرده

 تفرماید: موضوع اسم سخاوی که در المقاصد الحسنه میسخن اما
گوید: چگونه معنای آن صووحیح باشوود! میاما معنی آن صووحیح می

اسووت در صووورتی که هیچ مالزمتی میان حب وطن و ایمان وجود  

 ندارد، بلکه مخالف با این آیه می باشد که می فرماید:

 ََِۡۡبَناََعلَۡكه َُ نَّاَ
َ
وَِٱۡخرُُجواَِْمنَِدَيِٰرُكَََوَُۡوَۡ

َ
َأ َۡ ُم ََ نُف

َ
ُۡلُٓواَْأ ََِّٱۡق

َ
َأ َۡ

َقَلِك لَ  اََفَعلُوهَُإَِلَّ ََۖم َّ َۡ ِۡنُه ََفَعلُواََْماَيُوَعُظوَََّاِهِۦَلَََكََََّخۡرَ َم  َۡ ُه نَّ
َ
َاَوَُۡوَۡ

ََّ ُ َۡ َوَۡببِ  دَّ ش  َ
َ
ََوأ َۡ  ات طاقتبا تعيين تاليفو اگر ما )ترجمه:  ٦٦َاَُه

کردیم که )در اد مستمرا بر آنان واجب میفرسرالی همچون جه 

در معرض تل: قرار داده وا خویشررتن را ، خود را راه خردا 

ی جهاد ترك یار و دیارتان کنيد وا از براباشرريد، و یا این که )

جز گروه اندکی از آنان ، این کار را سرررزمين خود بيرون روید

درزهالی ان. و اگر دادند )و اطاعت فرمان نمی کردنداانمرام نمی 

و دسررتور را به کار ) دادندشررد انمام میرا که به آنان داده می

بسرتند، در دنيا و آخرتا برای آنان بهتر بود و )ایمانا ایشان  می

  (66/)نساء .کردرا پابرجاتر می

فرماید: آنها )منافقان( حب وطن داشتند اما تلبس پس این آیه می
 به ایمان خیر!
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ْن أاخلاصا هلل » -۵0 ْت ينابیُع احلكمة من قلبه عىل ما را ْومًا ظاها أربعنی يا

کسووی که وجود خود را چهل روز برای خدا )از غیر ترجمه: «لستتانه

او(خالص کند،خداوند چشوومه های حکمت را از قلب او بر زبانش 
 .جاری می سازد 

 «ضعي: است»

محموود بن از طریق  (۱/۵8۳) «احللیتتة» درأبو نعیم حوودیووث را 

أبو خالد یزید الواسطی أنبأنا الحجاج عن مکحول  : حدثناإسوماعیل 
صووورت مرفوع روایت کرده اسووت، و به  عن أبی أیوب األنصوواری

به صووورت متصوول آن را روایت  یزید الواسووطیگوید: همچنین می
از  (۱0۱/۵) «زوائوود الزهوود»کرده. همچنین حسوووین مروزی در 

( و ۵۹/۱۹۵) «المصوونف» در شتتیبةو ابن أبی  (۱7۱/ص) « الکواکب»

اند. از طریق حجاج آن را روایت کرده (678 رقم) «الزهد» درهناد 
پس حودیث از طریق حجاج از مکحول مرسووول اسوووت و مرفوع  
دانسووتن آن صووحیح نیسووت. همچنین باید گفت: این حدیث را ابن 

، ال یصح»گوید: ذکر کرده و می (۵۱۱/ ۹)«الموضووعات »جوزی در 
، و حجاج اسوووطی کثیر الخطأد عبود الرحمن الو أبی یزیو  یزیود بن 

، و ال یصوح سماع مکحول  مجهول و محمد بن إسوماعیل جروح ،م

آن  (۵76/ ۱)«الآليلء اَلصتتنوعة»و همچنین سوویوطی در  «ألبی أیوب

ى عل تخریج اإلحیاء «العراقی فی اقتصووور»گوید: را ذکر کرده و می
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ارحاديا » درالصوووغانی همچنین حدیث را  تضوووعیف الحودیوث  

 آورده و حکم به وضع آن داده است. واهلل أعلم. (7 /ص) «اَلوعوعة

ُه فا  » -۵۵ ْقلتُ اْخُتلِ ا عا ِ فتا دا اْلعاْصتتتْ عتْ اما با ْن نتا هُ ما نَّ إَِلَّ ناْفستتتا ُلوما                                  «الا يا

 کسووی که بعد از عصوور خوابید، اگر عقلش را از دسووت داد،ترجمه:
  .کسی جز خود را مالمت نکند

 «است ي:ضع»

از طریق  (۵/۱8۹) «الضوووعفاء و المجروحین»آن را ابن حبان در 
عن اللیث بن سعد عن عقیل عن الزهری عن عروة  خالد بن القاسم

به صوووورت مرفوع روایت کرده اسوووت. همچنین ابن   ئعتتتةعن عا

ال »گوید: ذکر کرده و می (6۳/ ۹) «الموضووووعات»جوزی آن را در 
طرق این حدیث؛ در اسناد آنها ابن  در بعضی از «، خالد کذابیصح

 .می باشدلهیعه وجود دارد که شخصی ضعیف 
 

َلا يرفع إَِلا اهلل إَِلَّ » -۵۱ اْراْر ، وا ء وا اما لاق بانی السَّ ان ُمعا ضا ما شتهر را

اة اْلفطر كا ماه رمضان بین زمین و آسمان معلق است،ونزد  ترجمه: «بِزا

 .اخت کندپرداهلل نمی رود تا آنکه زکات فطرش را 

 «است ضعي:»

ذکر کرده و به ابن شاهین در  «اجامع الصوري»طی آن را در سویو 

 دهد که از جریر بن عبداهلل و به ضیاءالدین نسبت می« الترغیب»
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نقل کرده کنود که او نیز به صوووورت مرفوع از پیامبر  روایوت می 
 است. 

 سپس سیوطی حکم به ضعف حدیث داده و همچنین مناوی 

 گوید: ابنکند و میمی سووبب ضووعف آن را بیان  «ض القديرفی»در 

ذکر کرده و « العلتل اَلتنتاهیتة ي ارحتاديتا الواهیة»جوزی آن را در 

 وجود داردمحمد بن عبید البصری گوید: صوحیح نیست، در آن  می
کوه مجهول اسوووت. همچنین آلبوانی از محدثین معاصووور آن را در   

داند و کرده و ضووعیف می ذکر (۱۹) «ستتلستتلة ارحاديا الضتتعیفة»

گوید: اگر حدیث صوحیح باشوود؛ یعنی قبول شدن روزه رمضان  می
نزد اهلل متعال؛ متوقف اسوت تا زمانی که زکات فطر پرداخت نشود،  
در صوووورتی کوه هیچ عالممی چنین چیزی نفرموده.... )مختصووورا(  

از ابن  (۵60۳)وحدیث صوحیح نیسوت. همچنین در سنن ابو داود   

ُسوُل اهللَِّ »  فرمود: رسول خدا  ت است که روای عباس  فارا ا را

ِا  فتتا الرَّ ْوِو وا اِئِم ِمْن اللَّ ًة لِلصتتتَّ اةا اْلِفْطِر ُطْهرا كتا لَّما زا ستتتا ِه وا یتْ لا ىلَّ اهللَُّ عا صتتتا

اكِنیِ  ستتتا ًة لِْلما ُطْعمتا پاک کردن را برای زکات فطر ترجموه: پیوامبر    «وا

اد افربرای ه گفته و اینکه روزه دار را از سووخنان لغو و نادرسووتى ک 
 . مسکین غذایى باشد، فرز نمود

؛ زکات فطر کند که حکمت ازاین حدیث صحیح بوده و بیان می
د شوشود و ذکر نکرده که روزه قبول نمی باجبران نقص در روزه می

 واهلل أعلم . مگر با پرداخت آن!
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اِن، وا  » -۵۹ فا ْد جا قا ْأ فا عتَّ تاوا ْ يا َلا ْا وا ْن أاْحدا َل يصل فقد ما أا وا عتَّ ْن تاوا ما

ْد  قا ُه فا ْ ُأِجبتْ َلا اِن وا عتا ْن دا ما اِن( ، وا فتا ْد جا قتا ْدُعنِي فا ْ يتا َلا ىلَّ وا جفتان )من صتتتا

اٍف  ب  جا ُت بِرا ستْ لا ْیُتُه، وا فا کسوی که بی وضو شد و وضو  ترجمه:  «جا

و کسی که وضو گرفت و نماز  نگرفت،یقیناً به من جفا کرده اسوت، 
وکسی که نماز خواند و از من چیزی  من جفا کرده است، به نخواند،

و  به من جفا کرده اسوووت، و کسوووی که من را بخواند نخواسوووت،
طعاً من خداوندی جفا کننده ام و قجوابش را نودهم به او جفا کرده 

 نیستم.

 «است موضوع»

( و دیگران بیان 6« )الموضوعات»موضوع بودن آن را صغانی در 
اشد بدالّ بر جعلی بودن آن است این میوشنی که اند. و دلیل رکرده
: وضوو گرفتن بعد از حدَ  و نماز بعد از هر وضو از مستحبات  که

فقد » گوید:داند چنانکه میاما این حدیث آن را از واجبات میاست 
 ! «جفانی
 

اِن  »-۵۱ فا ْد جا قا ُزْرِن فا ْ يا َلا جَّ اْلباْیتا وا ْن حا ج کسووی که حترجمه:  «ما

 .و من را زیارت نکند قطعا به من جفا کرده استکند 

 «استموضوع »

و صوووغووانی در  (۹/۱۹7) «میزان اإلعتتتدال»در  امووام ذهبی 

دانند. همچنین زرکشی ( آن را موضوع می6خود )ص« الموضوعات»
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 (۱/)ص« الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعتتتوعة»و شوووکانی در 

 «المقاصوود»سووخاوی نیز در  اماماند. حکم به موضوووع بودن آن داده
 «.صحیح نیست» گوید:می( ۵۵78)رقم 

 محمد بن محمد بن النعمان بن شبلباید دانسوت که: سوبب آن   
و ابن حبان  (۱۱80/ 7) «الکوامل »بواشووود. آن را ابن عودی در   می
 «الموضوعات» درابن الجوزی از طریق او ، و (7۹/ ۱) «الضوعفاء »در
ز افراد ثقوات روایات باطل نقل  ا گوینود: انود و می آورده (۱۵7/ ۱)
محمد بن محمد بن گوید: دارقطنی به سووبب کرد. ابن جوزی میمی

حدیث را رد کرده اسوووت. از جمله دالیل دروغ بودن این  النعموان 
اگر کفر نباشووود؛ از  حدیث این اسوووت که: جفا کردن به پیامبر 

قبر  تکند: کسی که زیارکبیره است. این حدیث نیز بیان میگناهان 
ای شوده است، پس  ترک کند؛ مرتکب چنین گناه کبیره را پیامبر 

داند! در حالی که هیچ کس تا به زیارت قبر ایشان را از واجبات می
از اعمالی اسوووت که  حال چنین نگفته اسوووت. زیارت قبر پیامبر 

ما همه علما آن را از مستحبات شووود، اب قرب به اهلل متعال میسوب 
جفا کرده  گونه ممکن اسوووت تارک آن به پیامبر دانند، پس چمی

 باشد؟!

اِِت » -۵۱ یتتا ِن ِي حا ارا ْن زا ما انا كا ْوِِت كتتا دا ما عتتْ ي با
ْعِ ارا قا زا جَّ فا ْن حا  «ما

کسی که حج کند و بعد از مرگم به زیارت قبر من بیاید مثل ترجمه: 
 .این است که در حال حیاتم من را زیارت کرده است

 «موضوع است»
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حدیث نیز مانند حدیث قبل؛ موضوع و دروغ است. طبرانی این 

 »درو ابن عوودی  «اروستتت »و در ( ۹/۱0۹/۱) «اَلعجم الكبري»در

( و ۱۱6/ ۱( و بیهقی )۱7۳ /)ص «سووونن» درو دارقطنی «الکوامول  

همگی از  (۱/ ۱۱) «الثان عِّشتت من اَلعتتیخة البودادية » درالسوولفی 

بن أبی سووولیم عن  اللیث حفص بن سووولیمان أبی عمر عن طریق

 هاند. اما ببه صورت مرفوع روایت کردهمجاهد عن عبد اهلل بن عمر 
 باشد:دو سبب این حدیث بسیار ضعیف می

 باشد که دچار اختالط شده.می لیث بن أبی سوولیم: ضوعف  اول
گویند؛ شوودیدا نیز می الغاضووریکه به او  حفص بن سوولیمان: دوم

 الحدیثمتروک فرماید:می« التقریب»در  ضعیف است. ابن حجر 
داند. چنانکه در الکامل که: یحیی بن معین او را کذاب می است چرا

د: کووذاب بوده و گویوون عوودی آمووده و همچنین ابن خراش میاب
 کرد. واهلل أعلم.احادیث را جعل می

 
اِئِز  » -۵6 جا ْیُكْم بِِديِن اْلعا لا بر شووما باد پیروی از دین ترجمه:  «عا
  .پیر زنان

 «هيچ اصلی ندارد»
فرماید: ال اصووول له و همچنین می« اَلقاصتتتد»امام سووخاوی در  

آن را ذکر کرده، اما متاسفانه  (7)« ارحاديا اَلوعتوعة»صوغانی در  
نسوووبت  آن را بوه پیامبر   (67/ ۹) «اإلحیتاء»در اموام غزالی  

 فرماید: هیچ اصلی ندارد. هد! و حافظ عراقی در تخریج آن میدمی
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ة اَْلاْتتْ تْذه  ِباء اَْلُؤمن رس» -۵7 تند راه رفتن وقار مؤمن را :«عا
 .از بین میبرد

 «شدیداً ضعي: است»
 این حودیوث از طریق ابوهریره، ابن عمر، انس و ابن عباس   

 روایت شده که همه آنها ضعیف است.
فرماید: ی به این قول خداوند ندارد که میاین حودیث هیچ ربط 

ََِّٱُر اُد َوَِعب  َ وََّ ََيۡمو   ُ ِيَن ََٱَّلَّ ََهۡون    ۡرِض
َ
َٱۡۡل ََلَ َُ اَبَبُه َخ  َ َُا َِإَو ا

و بندگان )خوب خدایا رحمان ترجمه:  ٦٣اَٱۡلَجِٰهلُوَََّقَاُُواََْسَ ٰمَ 
 روندا روی زمين راه میکسررانيند که آرام )و بدون غرور و تابّر

حتی در راه رفتن آنان  و تواضع در حرکات و سانات ایشان و)
ها و دشنامامی که نادانان ایشان را مخاطب )، و هنگاستاآشاار 

گردانند و به وی می، از آنان ردهندهای خودا قرار میبرد و بيراه 
 (6۹)فرقان/.گویندترك ایشان می

ار فرماید: هون یعنی با سکینه و وقابن کثیر در تفسیر این آیه می
ْ و بودون جبر و اسوووتکبار چرا که می فرماید:   َل تا ِش ِي ارْرِ  وا

ًحا را به صووورت ضووعف و همچنین بعضووی از سوولف؛ راه رفتن  ما
روایت اسوووت که  دانند. چنانکه از عمر مریضوووی را مکروه می

رفت. عمر به د که به صوورتی بسیار آرام راه می روزی جوانی را دی
او گفت: تو را چه شوووده، آیا مریض هسوووتی؟ گفت: خیر ای امیر 

تازیانه زد و او را امر کرد که با قوت راه برود.                      مومنین، عمر او را با 
 در آیه: سکینه و وقار است. همچنین از پیامبر  «هون»پس مراد از 

رفتند، که مخالف با هون نیز روایت اسووت که ایشووان سووریع راه می
از ابن عباس روایت  (۹0۹۱)رقم نمی باشووود.امام احمد در مسوووند 

لنبي صتىل اهلل علیه وستلم كان إذا معتى معى جمتمعا لی  أن ا» کند:می
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همچنین آن را بزار با سووند صووحیح روایت کرده اسووت.                                 « فیه كستتل
( ، مناوی ۹/76) «ختريج احاديا كعاف»را زیلعی در مذکور حدیث 

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

 
ة»-۵8 ا محتتْ ف امتي را اختالف امووت من موجووب ترجمووه:  «اْختاِلا

 .رحمت است
 «هيچ اصلی ندارد»
کند که فرمود: نزد محدثان معروف نبوده مناوی از سبکی نقل می

و سندی صحیح،ضعیف یا موضوع برای آن پیدا نکردم. ابن حزم نیز 
داند. از نظر یآن را باطل م (6۱/ ۱) «حكام ي أصول ارحكاماإل»در 

 متن نیز مخالف با قرآن کریم است.
ََُِوََجُدواَْفِكهَِ اهلل متعوال می فرمواید:    َوَُۡوَنَاَََِّمۡنَِعنِدََغۡرَِٱهَّ ثِرَ ٱۡخَِۡ ٰفَ  َُ و اگر از سوی غيرخدا آمده بود در آن ترجمه:  ٨٢اَاَ
 (8۱)نساء/.کردندفراوانی پيدا می قضات و اختالفاتتنا
، باشووودد که اختالف از جانب او نمیکنپس اهلل متعال بیان می 

پس چگونه ممکن اسووت این اختالف را در مورد شووریعتش قبول  
 کند؟ 

ََۖهمچنین می فرماید:  َۡ َۡۡفَولُواََْووَۡذَهَبَرِيُرُم   َوََلَوََنٰزَُعواََْف
د زیرا ضعي: و زبون می شوی با یادیگر نزاع و کشماش نانيد،

 (۱6/)انفال و هيبت و احترامتان ضایع می شود واز ميان می رود.
لَٰوةَََوََلَوَُمونُواََْفرماید: و می  قِكُمواَْٱُص  َّ

َ
ُقوهََُوأ ُمنِ بَِ َإَِۡلۡهََِوٱتَّ

كَِ َ ِ َكعَ ٣١َِمَنَٱُُۡمۡش  ۡ ََوَننُواَْش  ِ َۡ قُواَْدِيَنُه ِيَنَفَرَّ َاَِماَاَُۖكَِِمَنَٱَّلَّ َِحۡزبِۢ
َفَرُِحوَََّ َۡ يِۡه . از آن و از زمره مشرررکان نگردیدترجموه:   ٣٢َََلَ
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اند و به ن خود را پراکنرده و بخش بخش کرده کسررانی کره آلي 
. هر گروهی هم از اندهای گوناگونی تقسيم شدهها و گروهدسرته 

و ماتب و نی که دارد خرسررند و خوشررحال اسررت )روش و آلي
 .اپنداردو هوس خود را حق می هب ساخته هویمذ
َۡلِفِ ََوََو می فرمووایوود:   َكغ١١٨َََََلَيََزاُُوَََُُّمۡ ََرب  ِ ََ ََمنَرَِّح  َإَِلَّ

ی در گزینش دین و ، حتّولی آنان هميشرره )در همه چيزترجمه: 
مگر کسررانی که خدا  .ا متفاوت خواهند مانداصررول عقالد آن

 (۵۵۳- ۵۵8/)هود .بدیشان رحم کرده باشد
 س چگونه اختالف امت رحمت خواهد بود؟! پ  
 
ْيُتْم  » -۵۳ ْيُتْم اْهتادا ِْم اْقتادا النُُّجوِم بِأاُّيِّ اِِب كا حا حابم اصووترجمه: «أاصتتْ
 یابیدمیه هرکدام که اقتدا کنید هدایت ب د ستارگانند؛همانن

 «است موضوع»
( و ابن ۳۵/ ۱) «جامع العلم»در این حودیث را ابن عبد البر  

سوووالم بن سووولیم قال : حدثنا از طریق  (6/8۱) «اإلحكام» درحزم 
به صورت  أبی سفیان عن جابر الحار  بن غصین عن األعمش عن

فرماید: اسناد آن قوی اند. ابن عبدالبر در ادامه میمرفوع روایت کرده
باشد. ابن می الحار  بن غصوین مجهول و صوحیح نیسوت چرا که   

وده ب أبو سفیان ضعیف  است، فرماید: این روایتی سواق حزم نیز می
 باشوود و همچنینمجهول می أبو وهب الثقفی الحار  بن غصووینو 

کند که بدون شک احادیث موضوع را روایت می سوالم بن سولیمان  
این نیز از همان نوع احادیث است. برای بیان حال سالم بن سلیمان 

 مراجعه کنید.  (۹۹۳/ ۵) «اَلجروحنی»به کتاب 
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ْيُتْم , إِنَّ أاصتْ  »-۱0 ْذُتْم بِِه اْهتادا اا أاخا ُّيُّ
أا  , فا
ِ
ء اما ِة النُُّجوِم ِي السَّ نِْزلا اِِب بِما حا

مْحاٌة  ُكْم را اِِب لا ُف أاْصحا اْختاِلا  اصحابم به منزله ستارگان در آسمانند،: «وا
و اختالف اصووحابم برای  اید.ه هر کدام تمسووک کنید هدایت یافتهب

 .شما رحمت است
 «است موضوع»

 الكفاية»باشد. آن را خطیب دراین حدیث نیز موضوع و دروغ می

دیلمی  ( و۵۱۱) «اَلتتدختتل»، بیهقی در (۱8 /)ص «ي علم الروايتتة
عن جویبر عن الضحاک عن  كريمةسلیمان ابن أبی از طریق  (۱/7۱)

اما سوولیمان بن ابی به صووورت مرفوع روایت کرده اند.  ابن عباس
است؛ متروک  ابن سوعید األزدی  کریمه ضوعیف، و جویبر که همان 

ن فرمایند. همچنین ابانکه دارقطنی، نسائی و دیگران میباشد. چنمی
میزان »مدینی او را شووودیداً تضوووعیف کرده اسوووت. رجوع کنید به 

ضوووحاک نیز هرگز ابن  (۱/۵06) «التهذي » –( ۱/۱۱۱) «اَلعتدال
ز عد اشته است. بیهقی بعباس را مالقات نکرده و از او سوماعی ندا 

فرماید: متن این حدیث مشهور است اما إسنادش ضعیف ذکر آن می
 بوده و ثابت نیست.

 
ْأِديبِي»-۱۵ نا تتا أاْحستتتا ِبِّ فتا نِي را با خداوند مرا به بهترین ترجمه:  «أادَّ

 .نحو ادب کرده است
 «است ضعي:»

گوید: معنی می (۹۹6/ ۱) «جمموعة الرسائل الكعى»ابن تیمیه در 
دارد. همچنانکه اما اسنادی ثابت برای آن وجود ن ،آن صوحیح است 

 «کشووف الخفاء»فرمایند. رجوع شووود به: سووخاوی و سوویوطی می 
 «عةالفوائد المجمو»در  . همچنین این حدیث را شوکانی (۵/70)
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کرده و ذکر  (87) «تتتذكترة اَلوعتتتوعتتات» دروالفتنی و  (۵0۱0)
 گویند: اسناد ثابتی ندارد.می
 
ِا اْلعا » -۱۱ ستتْ اما ِ ما ْقبِیلِِهاما ِعنْدا ستتا ْعدا تا  با

تانْیِ بَّابا تاِي الستتَّ  بِبااطِِن ُأْنُملا
 ْینانْیِ

ْن  : ما لَّما سا ْیِه وا لا ىلَّ اهللَُّ عا الا صا قا ُسوُل اهللَّ ... فا ًدا را ُد أانَّ ُُمامَّ ِن أاْشها ذِّ ْوِل اَْلُؤا قا

یتتْ  لتتا ْت عتتا لتتَّ ْد حتتا قتتا یتتَِّ فتتا
لتتِ لا ختتا عتتا ا فتتا لا متتا ثتتْ

لا متتِ عتتا يفتتا تتتِ اعتتا فتتا                                             «ِه شتتتتتا
در هنگام گفتن أشوهد أن محمد رسول   )ابوبکر صودیق  ترجمه: 

ود و چشم خبوسید و د)شصت( را می اهلل ... سپس دو انگشت ابهام
فرمود هر کس عمل ابوبکر  کرد، و پیامبررا به وسیله آن مسح می

 .قیامت برایش روا خواهد شدرا انجام دهد شفاعت من در 
 «صحيح نيست»
به   از ابوبکر  «مستتتنتد الفردوس»این حودیوث را دیلمی در   

گوید: می« التذكرة »صوورت مرفوع روایت کرده است. ابن طاهر در 
الفوائتد اَلجموعة ي »در  همچنین آن را شووووکانی « ال یصوووح»

ذکر ( ۵/۱0۹« )اَلقاصد»( و سخاوی در ۳)ص «ارحاديا اَلوعتوعة
گویند صوحیح نیست. عجیب این است که چنین حدیثی  کرده و می

ب علم رواج داشوووته و به آن عمل بوا این وضوووعیت؛ در میان طالّ 
 کنند!می
 
اُكمْ » -۱۹ طاايا اِط ما ا ىلا الْصتتتِّ اا عا إِ َّ اُكْمإ فا ايا حتا ظُِّموا عتتتا ترجمه:  «عا
قربانی های( های خود را ارج نهید، زیرا شوووما بر آن )حیوانقربانی

 .شده سوار شده و از صراط عبور می کنید
 «هيچ اصلی ندارد»
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فرماید: این حدیث نزد محدثین غیر معروف می ابن صووالح 
كعتتتر »بوده و ثابت نیسووت، این کالم ابن صووالح را عجلونی در  

، سووخاوی در (۱/۵6۱) «اخلالصتتة» در ابن الملقن(، ۵/۵۹8) «اخلفاء
( نقل ۱/۹۱7« )التلخیص احلبري»( و ابن حجر در ۵/۹۱) «اَلقتاصتتتد»
دانند. همچنین، این روایت با و سپس حدیث را صحیح نمیکنند می
 «ةالدرر اَلنتثر»نیز آمده که سوویوطی در  «استتتفرهوا عتتحاياكم»لفظ 
دانند. ( آن را ضعیف می۵/۹۱« )اَلقاصد احلسنه»( و سخاوی در ۵/۱)

 د.بلکه هیچ اصلی ندارد، چنانکه ابن صالح می فرمای
 
بنِیا » -۱۱ رَّ یِّئااُت اَْلُقا اِر ستتا نااُت اراْبرا ستتا ان هاى نیکخوبیترجمه:  «حا

 .براى مقربین درگاه حق، بدى و گناه بشمار مى رود
 «باطل است»
قال »با لفظ (۱۱/ ۱) «اإلحیتاء»در  این حدیث را امام غزالی 

الی به رسوود امام غزروایت کرده اسووت. به نظر می« القائل الصتتادق
کند، به همین دلیل حافظ عراقی در نوان حودیوث آن را نقول نمی   ع

تخریج این کتاب؛ آن را ذکر نکرده اسووت. اما باید دانست که معنی 
یحی وضت «جامع الرسائل»آن نیز صحیح نیست. چنانکه ابن تیمیه در 

و هیچ  گوید: این کالم از پیامبر مفصوول بر این حدیث داده و می
 ل نشده  است. واهلل أعلم.یک از صحابه و سلف نق

 
لاكِن أنستتتى ر   » -۱۱ اما من ترجموه:   « أمتا إِنِّ َلا أنستتتى وا

 .از یادم برده می شود برای اینکه تشریع کنم امافراموش نمیکنم 
 «باطل است»
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ذکر کرده و آن را  (۹8/ ۱) «اإلحیاء»این حدیث را امام غزالی در 
فرماید: مالک تخریج آن می دهد. اما عراقی درنسبت می به پیامبر 

ذکر کرده است، و ابن عبد آن را بدون هیچ سوندی به صورت بالغ  
فرماید: در موطأ به صووورت مرسوول وجود دارد که إسوونادی البر می

اید: فرم( می۱/۱۱۳در فتح الباری ) ندارد! به همین دلیل ابن حجر 
ِديا إِنِّ َلا »فرماید: هیچ اصلی ندارد. آنجا که می ُه  حا ى َلا أاْصلا لا أاْنستا

ِديدِ  ْلباْحِا االعَّ ْعدا اا ة با ْوُصولا ْد ما ْ ُتوجا تِي َلا لَّ الِك اا اِت ما غا ُه ِمْن باالا إِنَّ   «فا

همچنین این حدیث مخالف با حدیثی اسووت که در صووحیحین  
ا ناِسی» آمده است:  إِذا ، فا ْونا نْسا اما تا ى كا ٌ ِمْثُلُكْم، أاْنسا ُروِن ُت فا إِنَّاما أاناا باِّشا كِّ « ذا
طوری که شما دچار  من نيز مانند شما بشر هستم و همانترجمه: 

پس هر وقت شوم.شوید، من نيز دچار فراموشی میفراموشی می
  فراموش کردم یادآوری کنيد.
ند خواهثی که هیچ اصلی ندارند؛ میباید دانست این گونه احادی

کریم  لی که هم قرآنرا ثابت کنند، در حا فوق بشری بودن پیامبر 
نیز مانند سوووایر  کنند که پیامبرو هم احوادیث صوووحیح؛ بیان می 

باشد و از خصوصیات بشری؛ همین فراموش کردن ها بشر میانسان
 است. واهلل أعلم.

 
 اْجااِري » -۱6

ِ
إَِلا اَْلااء ِة، وا ُر إَِلا اخْلُُْضا : النَّظا

ِ ِة اْلباْصا ٌْ ُيِزْدنا ِي ُقوَّ ثاال

إَِلا  نِ وا ِجه احْلاستتتا سووه چیز چشووم را قوت میدهد:دیدن  :ترجمه:«  اْلوا
 .سبزه،آب جاری و روی خوب
 «است موضوع»                            

وهب از طریق  (۵6۹/ ۵) «الموضوعات»در  آن را ابن جوزی
جعفر بن محمد الصادق عن أبیه عن علی بن  بن وهب القرشوی عن 
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رفوع آورده است. به صورت م البالحسین عن جده علی بن أبی ط
د: باطل اسوووت چرا که: وهب کذاب فرموای سوووپس ابن جوزی می

در اعتراز  (۵۵7 - ۵۵۱/ ۵) «الآليلء»در  باشود. اما سیوطی  می
کند تا از درجه را ذکر می به ابن جوزی؛ روایاتی دیگر با همین معنا

م موضوع بودن رها شود! در حالی که همه آن احادیث ضعیف، مته
 به جعل و همچنین افرادی مجهول در اسناد آنهاست. 

ق  » -۱7 ُهوا حا ُه فا طا ا ِعنْدا ِديًثا فاعا ْا حا دَّ ْن حا کسووی که  ترجمه:  «ما
     .سخنی بگوید و همان موقع عطسه کند،آن سخن حق است

 «باطل است»
( ، أبو القاسم طبرانی 6۹۱۱)«شمسند»دروصلی مأبو یعلى آن را 

( ، ۵00۱) «الفوائد» در( ، تمام الرازی 6۱0۳)«وستتت اَلعجم ار» در
از  (۳۹6۱) «العتتع » دربیهقی  ( ، و6/۱0۱) «الكامل» درابن عدی 

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

 بووه صووووورت موورفوووع روایووت کوورده انوود.                                                 أِب هتتريتترة
طبرانی در اداموه می گویود: این حودیوث؛ تنهوا از طریق معاویه بن      

نقل کرده اسوت؛ روایت شده که متفرد   أبی الزنادیحیی که او هم از 
ات منکر روای بن یحیى يةمعاوبه بقیه بن ولید است. اما باید دانست: 

 و( ۱0۹-6/۱0۱ابن عدی ) «الكامل»: زیوادی دارد. رجوع کنید به:  
. همچنین: بقیه بن ولید مدلس بوده و از (۱/۵۹۳) «المیزان اَلعتتد»

 هتذي » کذابان و مجهوالن تدلیس می کرده اسووت. رجوع کنید به :

.  اما اقوال علما در مورد این حدیث: ابو (۱۵۳-۱۵7/ ۵) «التهتذي 
هذا حديا »می فرماید: ( ۹۱۱/ ۱) «علل احلديا»در  حاتم رازی 

هو منكر عن أِب »می گوید: ( ۹۹/ 7) «شع  اإليامن»بیهقی در « كذب
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هذا حديا »می گوید: ( 77/ ۹) «اَلوعوعات»، ابن جوزی در «الزناد

هذا »گوید: می (۵۱۹/ 6) «إحتاف اخلرية اَلهرة»، بوصووویری در«باطل

همچنین آلبووانی آن را  «إستتتنتتاد عتتتعیر , لتتتدلی  بقیتتة بن الولیتتد
 .«باطل است»ذکر کرده و می گوید: ( ۵۹6) «الضعیفة»در

مه باشد که هحدیث دارای چند سند دیگر نیز می باید گفت: این
 ،عبد اهلل بن جعفر المدینى اند. مانند این طریق:آنها شوودیداً ضووعیف

ابن «  إذا عطس أحودکم عنود حودیوث کان حقا    .. ».عن أبى الزنواد 
ذکر کرده و آن را  (۹/77) «َلوعتتتوعتتاتا»آن را در  الجوزی 

بوده و احادیث  ن جعفر المدینی متروکداند. عبداهلل بموضووووع می
همچنین در روایتی دیگر با این سووند آمده  ۵کند.منکر را روایت می

حدثنا جعفر قال نا إبراهیم بن عبد العزیز بن مروان بن شجاع است: 
قال نا الخضوور بن محمد بن شووجاع قال نا عفیف بن قة الحرانی بالر

 ال : قال رسول اهلل بن زاذان عن ثابت عن أنس ق ةسالم عن عمار

 ۹۹60) «اروس »آن را طبرانی در « أصدق احلديا ما عط  عنده »: 
 از ةاین حدیث را فق  عمار»گوید: است و سپس می روایت کرده (

. باید گفت: امام احمد « ثابت روایت کرده که متفرد به خضور است 
ر را ت و انس احادیث منکفرماید: از ثابمی بن زاذان ةعماردر مورد 
همچنین او را دارقطنی، ابن عمار، سوواجی و دیگران  کرد.روایت می
آورده و می ( ۵۹7)«لضتتعیفةا».. و آلبانی آن را در ۱دانندضووعیف می

 . «استباطل »:  گوید
 

                                                           

  1. »هتذي  التهذي « )۵۱۹/۱(

  2. »تهذیب التهذیب« )۹6۱/7(
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ْقرا   -۱8 ُْ اْلفا رِّ ناا ُيوا  )زنا فقر را به دنبال دارد(ترجمه:  «الزِّ

 «است باطل»
-۵/۱۵0)«العلل» رده چنانکه درروایت کأبو حاتم این حدیث را 

ابن عدی ، ( ۵/7۹) «مسند العهاب»درقضاعی همچنین: ، آمده( ۱۵۵
آن را از  (۱/۹6۹) «شتتع  اإليامن»دربیهقی  (  و6/۱۹۱) «الكامل» در

ن أبی سلیم عن مجاهد عن ابن الماضوی بن محمد عن لیث ب طریق 
 اند.روایت کردهعمر 
گوید: این حدیثی باطل بوده بو حاتم بعد از روایت کردن آن میا

و موواضوووی مجهول اسوووت. همچنین، حوودیووث را ابن حبووان در  
داند. ابن میلیث بن أبی سووولیم از منکرات  (۱/۱۹7) «اَلجروحنی»

است و ذهبی در  غیر محفوظگوید: می (8/۵8۹) «الكامل»عدی در 
گوید: منکر بوده و همچنین آلبانی آن می (۹/۱۱۹) «میزان اإلعتدال»

 ذکر کرده و آن را باطل می داند.( ۵۱0) «السلسلة الضعیفة»را در 
 
ْرُ  »-۱۳ ُه اْلعا تازُّ لتتا ْ إِنَّ الطَّالقا ُّيا ُقوا فتتا لِّ َل ُتطا ُجوا وا وَّ زا  ترجمووه: «تا

اطر طالق عرش الهی به ولی طالق ندهید، زیرا به خ )ازدواج کنیود 
 .آید(لرزه درمی

 «است موضوع»
و از همان طریق؛ ابن  (۵۱/۵۳۵) «تاریخ بغداد»آن را خطیب در 

عمرو بن جمیع عن از طریق  (۱/۱77) «الموضووووعووات»جوزی در
ه ب أبی طالب عن علی بن ةجویبر عن الضووحاک عن النزال بن سووبر

 کذاب عمرو بن جمیعصورت مرفوع روایت کرده اند. باید دانست: 
اشد. به همین دالیل؛ ابن جوزی بف میبوده و جویبر شودیداً ضوعی  
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 «اَلوعتتوعات»و صووغانی آن را در  «هذا حديا َل يصتتا»گوید: می
 داند. ذکر کرده و موضوع می (8 /)ص

حفصه دختر عمر  از نظر متن نیز نادرست است چرا که پیامبر 
 !را طالق داده است 

 
ْلُ  الُقْرآِن » -۹0 قا ْلًبا، وا  قا

ٍ
ء ْ لِّ يشا تا ا اهللَُّ إِنَّ لِكتُ أا ي  كا را ْن قا ما ي ، وا

اٍت  رَّ ا ما ِّشتتتْ الُقْرآِن عا ةا اءا ا ِقرا ا
هتتِ اءا ُه بِِقرا هر چیزی قلبی دارد و  ترجمه: «لتا

هر کس آن را بخواند مانند این است  قلب قرآن سووره )یس(است. 
 .که ده بار قرآن را خوانده است(
 «است موضوع»
حمید از طریق  (۱۱6/ ۱( و دارمی )۱6/ ۱)این حدیث را ترمذی 

الحسوون بن صووالح عن هارون أبی محمد عن   بن عبد الرحمن عن
به صوووورت مرفوع روایت کرده  عن أنس ةمقاتل بن حیان عن قتاد

اهلل می فرماید: این حدیث را تنها از این طریق  اند. سپس ترمذی
می شوناسیم که هارون ابو محمد نیز مجهول است، همچنین در این  

روایت شده است که همگی ضعیف  ر و ابو هریره مورد از ابوبک
 باشند.می

( در معرفی هارون این ۱/۱88) «میزان اَلعتدال» در امام ذهبی
 «العلل»حدیث را آورده و آن را موضوع می داند. همچنین در کتاب 

آمده اسوووت: در مورد این حدیث از ( ۱6 - ۱۱/ ۱) ابن ابی حاتم
ان ابن سوولیمان اسووت که این  پدرم سوووال کردم، گفت: مقاتل هم

دانم!  ترمذی نیز آن را روایت کرده، اما حدیث را، از جعلیات او می
و  طا بودهمقاتل بن حیان در سند آن وجود دارد که باید گفت این خ
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 «میزان اَلعتدال»باشد چنانکه امام ذهبی در او مقاتل بن سلیمان می
 اند.آن را بیان کرده (۱6 - ۱۱/ ۱) «العلل»( و ابو حاتم در ۱/۵7۱)

نقل شده است، چنانکه ابن کثیر نیز  همین روایت از ابوهریره
حدثنا عبد الرحمن بن الفضوول حدثنا کند: فرماید: بزار روایت میمی

عن عطاء بن  علقمتةزیود بن الحبواب حدثنا حمید المکی مولى آل   
گوید: کسووی را سووراغ  می . سووپس بزارةأبی رباح عن أبی هریر

 که آن را روایت کرده باشد، بجز زید از حمید. ندارم
مجهول اسوووت چنانکه حافظ ابن حجر  حمید المکیگوییم: می
  عبد الرحمن (  بیان کرده است و همچنین ۵/۵8۱)  «التقري »در

 باشد! نیز مجهول می بن الفضل
 
ناٍة » -۹۵ تِّنیا ستا

رْيٌ ِمْن ِعباادِة ستِ ٍة خا اعا ُة ستا  اعتیک س ترجمه: «فِْكرا
    .تفکر بهتر از شصت سال عبادت است

 «است موضوع»
ایت کرده و رو (۵/۱۳۳) «العظمة »درأبو الشوویخ أصووبهانی آن را 

حدثنا عثمان بن عبد  ،حودثنا عبد اهلل بن محمد بن زکریا گویود:  می
، ، حدثنا عطاء الخراسانیاهلل القرشی، حدثنا إسحاق بن نجیح الملطی

. امووا ابن جوزی آن را در  عون الونوبوی      ةعون أبوی هوریور    
گوید: در داند و میآورده و آن را موضوع می (۹/۵۱۱)«اَلوعوعات»

اسووت که  إسووحاق بن نجیحاسووناد آن؛ دو کذاب وجود دارد، یکی: 
ینِ مردم است، و یحیی بن گوید: کذاب ترامام احمد در موردش می

فرموایود: او در جعل احادیث معروف اسوووت، و همچنین   معین می
 گوید: صوووراحتاً احادیث را جعل کرده و به پیامبر می فالس

 نسبت می داد.  
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باشوود. ابن حبان در مورد او می عثمان بن عبد اهلل القرشوویدوم: 
کرد. همچنین، د ثقه و اهل اعتماد؛ حدیث جعل میگویود: بر افرا می

و  « لی  بحديا»می فرماید:  (8۱)ص « اَلصنو  »در  علی قاری
داند.              آن را موضووووع می (۵7۹)رقم «ستتتلستتتلة الضتتتعیفةال»آلبانی در

دین مضوومون آمده اسووت: د گفت: این حدیث در روایتی دیگر ببای
ین ا« تفكر ستتتاعة ي اختالف اللیل و النهار خري من عبادة ألر ستتتنة»

به  ابن میسرة سعیداز طریق  ( ۱6/  ۱) «مسند»حدیث را دیلمی در 
روایت کرده اسوووت. اما این  مالک صوووورت موقوف از انس بن 

ن نیز از جاعال ةابن میسر سعیدباشد! چرا که موضوع میروایت نیز 
 یحیى القطانبواشووود. چنوانکوه حواکم ، ابن حبان و     احوادیوث می  

 . ۵فرمایندمی
ِجدِ » -۹۱ ِجِد إَِلَّ ِي اَْلاستتْ ةا ِجااِر اَْلاستتْ الا همسووایه ی  ترجمه: «َلا صتتا

   .در مسجدمسجد نماز ندارد مگر 
 «است منار»

 (۹/۱7)و بیهقی  (۱۱6/ ۵)، حاکم ( ۵6۵/)صحدیث را دارقطنی 
سووولیموان بن داود الیمامی عن یحیى بن أبی کثیر عن أبی  از طریق 
اند. حاکم در کرده به صوووورت مرفوع روایتة عن أبی هریر ستتتلمة

گوید: ضوعیف است. علت  ورد حدیث سوکوت کرده اما بیهقی می م
اشوود. یحیی بن معین در مورد او بمی ن بن داودسوولیماضووعف هم 

و « منكر احلتديا»گوید: و امام بخاری می« لی  بْتتتء»گویود:  می
گویود: بخواری فرموده: هر کس را که گفته باشوووم: منکر   ذهبی می

الحودیث؛ روایت کردن حدیثش جایز نیسوووت. روایتی دیگر وجود  

                                                           
  1. میزان االعتدال ۵60/۱ 
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بن سوووکین محمد عن  دارد که دارقطنی آن را چنین آورده اسوووت:
قة ، عن محمد بن سوبکیر الغنوی ، أنبأنا عبد اهلل بنالشوقری المؤذن 

َل صتتتالة َلن ستتتمع » :عن النبی  عن محمد بن المنکدر عن جابر

را باشد. چاما این روایت نیز ضعیف می«  علة النداء ثم َل يأت إَل من
محمد بن نام ( ۹/۱/۱8۹) «اجرح و التعديل»کوه: ابن ابی حواتم در   

حودیووث را در ذیوول نووامش آورده و   را ذکر کرده و همین نسوووکی
ت. گوید: از پدرم )ابو حاتم( شووونیدم که گفت: او مجهول اسووومی

میزان »باشووود. امام ذهبی در خالصوووه اینکوه این حدیث منکر می 

گوید: مجهول بوده و می  محمود بن سوووکین در معرفی  «اإلعتتدال
کند و نقل میو سووپس همین حدیث را از او روایاتش منکر اسووت 

گوید: دارقطنی گفت: ضوعیف است. همچنین حدیث را سیوطی  می
جوزی و ابن  (۱/۵6) «الآلَلء اَلصتتنوعة ي ارحاديا اَلوعتتوعة»در 
 دانند.ذکر کرده و آن را منکر می (۵/6۳۹) «العلل اَلتناهیة»در 

اِكنی» -۹۹  ، و در لفظی ديمر : اَْلاستتتتتا
ِ
راء قا ُة حتجُّ التفتُ عتتا متْ  « اجتُ

 نماز جمعه حج فقرا )و در لفظی دیگر( حج مساکین است(جمه:تر
 «است موضوع»

( 7۳قضاعی )رقم  ،( ۵۳0/ ۱) «أخبار أصبهان » درأبو نعیم آن را 
، و ابن زنجویه و با لفظ اولابن عباس  از( ۵۹۱/ ۵۵عسوواکر ) و ابن

اجامع »اند، چنانکه در با لفظ دوم آن را روایت کرده( 78) قضوواعی

حار  فرماید: همچنین آمده اسوت. مناوی در شرح آن می «الصتوري
الهاشمی عن مقاتل  عیسى بن إبراهیمآنها را از طریق  مةبن أبی أسوا 

روایت کرده اسوووت، حافظ عراقی  عن الضوووحواک عن ابن عبواس  
عیسوووى بن »فرموده: سوووندش ضوووعیف اسوووت. ذهبی در معرفی  
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ه ککند نقل میاز جمعی از علماء « میزان اإلعتدال»در کتاب «إبراهیم
داننوود. همچنین سوووخوواوی در او را منکر الحوودیووث و متروک می

 گوید: مقاتل ضعیف است. )پایان کالم مناوی(می« اَلقاصد»
باشووود یعنی: ن کالم مناوی در مورد لفظ دوم میبوایود گفت: ای  

اما او در مورد لفظ اول سووخن نگفته است!   «اجمعة حج اَلستاكنی»
 عیسى بن إبراهیم )چنانکه ذکرش گذشت( واما: مقاتل کذاب بوده 

مام بخاری و نسووائی در مورد او باشوود. انیز شوودیداً ضووعیف می 
گویند: منکر الحدیث اسوووت. پس زمانی که این حدیث از چنین می

 افراد کذاب و منکر الحدیثی روایت شده است؛ الزم بود سیوطی
دلیوول؛  کرد! بووه همینآن را ذکر نمی« اجتتامع الصتتتوري»در کتووابش 
 و امام شوووکانی  (7 /)ص «ارحاديا اَلوعتتتوعة »صووغانی در 

( آن را ۱۹7)ص« الفوائتتد اَلجموعتتة ي ارحتتاديتتا اَلوعتتتوعتتة»در
دانند. و عجیب این است که این حدیث با این وضعیت موضوع می

 شنیده می شود! روزهای جمعه در مساجداز ضعف؛ در 
 
ْقُت اْراْفالا »-۹۱ لا كا َلااا خا ْوَلا )اگر تو نبودى آسمانها و زمین را  «كا لا

 نمى آفریدم(
 «استموضوع »
ذکر کرده  (7 /)ص «ارحاديا اَلوعتتوعة »حدیث را صووغانی در

 (۵/۱۵/۱) «مسند»داند. همچنین آن را دیلمی در و آن را موضوع می
موسووى القرشووی حدثنا الفضوویل بن جعفر بن   عبید اهلل بن از طریق

ابن عباس عن أبیه عن  علی بن عبد اهللسولیمان عن عبد الصمد بن  
د. باشرفوع روایت کرده است که موضوع میبه صورت م ابن عباس

گوید: وجود دارد که: عقیلی می عبد الصووومد چرا که در سوووند آن
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جوال دیگر قبول از او نیز مجهول   احوادیثش غیر محفوظ اسوووت. ر 
ی زباشند. همچنین حدیث را ابن عساکر روایت کرده که ابن جومی

 « الآليلء»و سوویوطی  ( ۱8۳ - ۱88/  ۵) «اَلوعتتتوعات»آن را در 
 دانند. ضوع میذکر کرده و آن را مو ( ۵/۱7۱)

ة ِي كتتل لیلتته َل تصتتتبتته فتتاقتتة أبتتدا» -۹۱ اِقعتتا ة اْلوا ورا أا ستتتُ را                                                          «من قا
را بخواند هیچ وقت دچار )کسوی که هر شوب سوره واقعه    ترجمه:

 .فقر نخواهد شد(
 «است ضعي:»                            

 ،و من زوائده ( ۵78)  «مسند» در مةحار  بن أبی أساحدیث را 
 ،(۵۵6/۵ابن الل ) ،( 67۱)رقم  «اللیلةعمل الیوم و  »درابن السوونی 

( ۱/۵۵۳) «الشعب» در( و بیهقی ۵/  ۹8/  ۱0) «األمالی» دربشران  ابن
به صورت مرفوع  عن ابن مسعود طیبةأبی شوجاع عن أبی  از طریق 

فرماید: ابو د آن ضعیف است. امام ذهبی میاند. اما سون روایت کرده
مجهول هسوتند.  همچنین در این حدیث؛ از سه   طیبةأبی شوجاع و  

 «لستان اَلیزان»در کتاب  جهت اضطراب وجود دارد که ابن حجر
  مناوی «فیض القدیر»کند. در آنها اشاره میمعرفی ابو شوجاع به  در 
( آمده است:  زیلعی گفته: این حدیث از چند جهت معلول 6/۱6۵)

 است: 
رقطنی و دیگران به آن اشووواره اول: انقطاع آن اسوووت، چنانکه دا

انود. دوم: منکر بودن آن اسوووت، چنوانکه امام احمد بیان کرده   کرده
چنانکه ابن جوزی ذکر اسوت. سوم: ضعیف بودن راویان آن است،  

راب آن اسوووت. )چنانکه ابن حجر کرده اسوووت و چهوارم: اضوووط 
فرماید( پس؛ امام احمد، ابو حاتم و پسووورش، دارقطنی، بیهقی و می
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دیگران بر ضوووعف این حوودیووث اجموواع دارنوود. بوواز، منوواوی در 
 . واهلل أعلم.«و الحدیث منکر» گوید:می« التیسیر»کتاب
آدا » -۹6 بِیاًا وا نُْت نا الطِّنیِ كا  وا

ِ
نْیا اَلااء اه )من نبی بودم آنگ ترجمه: «ُم با
 که آدم بین آب و خاک بود(
 «اصلی ندارد»

( ۵6۹/ )ص «الدرر اَلنتثرة ي ارحاديا اَلعتتتهرة»در  وطیسووی
 کند که هیچ اصلی ندارد.تصریح می

نیا » -۹7
َلا طِ اءا وا َلا ما َلا آدم وا بِیاًا وا  دم درمن نبی بوترجمه:  «ُكنُْت نا

 نه آدم، نه آب ونه گمل وجود داشت.حالی که 
 «استموضوع »

گوید: هیچ آورده و می«التدر»این را نیز در کتواب  سووویوطی
گوید: این می (۳)ص  «ردی بر بکری»اصووولی ندارد. ابن تیمیه در 

یچ حدیث هیچ اصوولی نداشووته، نه از نظر متن و نه از نظر عقل! و ه
اند و معنای آن باطل است، چرا که یک از محدثین آن را ذکر نکرده

هرگز بین آب و گمل قرار نگرفته اسوووت چون گمل؛ آب و  آدم 
خاک است، بلکه او بین روح و جسد بوده است چنانکه در حدیث 

در آن زمان  کنند پیامبر ح آمده. بعضی از گمراهان گمان میصحی
رای وجود داشوته اسوت، و ذات او قبل از همه چیز آفریده شده و ب  

 کنند.تناد میاین ادعا به احادیث جعلی و دروغین اس
در  هوووو(7۳۱زرکشووی شووافعی )المتوفى: برای اطالع بیشووتر :  
(، سوووخوواوی در ۵/۵7۱) «الآلل  اَلنثورة ي ارحتتاديتتا اَلعتتتهورة»
(، ۱/۵۱۱)«كعتتتر اخلفاء»(، عجلونی در ۵/۱۱۵)«اَلقاصتتتد احلستتتنة»

( ، ۹۱6)ص  «يا اَلوعوعةالفوائد اَلجموعة ي ارحاد »شوکانی در 
محموود بن محموود درویش، أبو عبوود الرحمن الحوت الشووووافعی 
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 «أستتنى اَلطال  ي أحاديا ُمتلفة اَلرات »در  هووووو(۵۱77)المتوفى: 
تنزيه الِّشيعة » در هو(۳6۹ابن عراق الکنانی )المتوفى:  ( ، ۱۱۱)ص 

المتوفى: الفَتانمی )( ، ۵/۹۱۵) «اَلرفوعة عن ارخبار العتتنیعة اَلوعتتوعة
المال الهروی القاری ( ، 86)ص  «تذكرة اَلوعتتوعات»در  هوووو(۳86

 «اررسار اَلرفوعة ي ارخبار اَلوعتتتوعة»در  هوووووو(۵0۵۱)المتوفى: 
ی المقدسمرعی بن یوسف بن أبى بکر بن أحمد الکرمى ( ، ۵/۱7۱)

الفوائتتد اَلوعتتتوعتتة ي ارحتتاديتتا »در  (ه۵0۹۹الحنبلى )المتوفى: 

 ه(۵۱۱8محمد األمیر الکبیر المالکی )المتوفى: ( ، ۵/۵0۱) «اَلوعوعة
(. همه ۳۱)ص «النخبة البهیة ي ارحاديا اَلكذوبة عىل خري العية»در 

این علما می فرمایند: این دو حدیث هیچ اصولی نداشته و بعضی از  
 آنها حکم به موضوع بودن آن داده اند. واهلل أعلم.

 
أذن ِي » -۹8 ْوُلود فتا ُه ما ى َل من ولتد لتا ا أقاام ِي اْلُیرستتتْ  ُأُذنته اْلُیْمناى وا

بیان  هر کس صاحب فرزند شود و در گوش ترجمه:  «تُضته أم الصتا
هرگز به بیماری ام  راسوووتش اذان و در گوش چپش اقوامه بگوید، 

صوبیان مبتال نخواهد شد)نوعی بیماری صرع که مخصوص نوزادان  
 .است که موجب غش می گردد(
 «است موضوع »

عمل الیوم » درابن السنی ، ( ۵60۱/ ۱)« مسند»درأبو یعلى  آن را

أبی  از طریق(  ۱/ ۵8۱/  ۵6ابن عسوواکر ) ،( 6۵7/  ۱00)« و اللیلة
( و أبو طاهر القرشووی  ۵/  88)  « ارمايل» درو ابن بشووران  یعلى
یحیى بن از طریق  (۵/  ۱) «األنصاری و غیره  حدیث ابن مروان»در
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بن عبید اهلل العقیلی  طلحةعن  ان بن سوولیمانالعالء الرازی عن مرو
 .اندبه صورت مرفوع روایت کردهعن الحسین بن علی 

یحیى بن العالء و باید گفت: این سوندی موضوع است. چرا که  
( ابن ۱/۹۳7جاعالن حدیث هسووتند.)میزان اإلعتدالمروان بن سووالم 

کند ت میآن را از طریق بیهقی روای (۳ /ص) «حتفة اَلودود»القیم در 
باشوود. که این از تسوواهل ابن قیم می« إستتناده عتتعیر» گوید:و می

العالء  یحیى بن چطور ممکن اسووت افراد کذاب و دروغگویی مانند
در سووند آن باشوود و حکم ضووعیف به آن داد؟ بلکه   البجلی الرازی

موضوع بودن این حدیث بر بسیاری از اهل علم مخفی مانده است!  
ذکر کرده  ابن السنی از روایت "ذكارار"ن را در چنانکه امام نووی آ

 درأحمد امام و هیچ اشواره ای به ضوعف آن نکرده است! همچنین   
 درطبرانی « مسند» دربزار ،  «سونن » در ترمذی وأبو داود ، «مسوند »
ق طری از «مصنف» درعبدالرزاق  و شع  اإليامن» دربیهقی « معجمال»

رأيت » :أبی رافع عن أبیه قالعواصوووم بن عبیوداهلل عن عبیداهلل بن   

رسول اهلل )صىل اهلل علیه وسلم( أذان ي أذن احلسن بن عَّ حنی ولدته 

روایت کرده اند. که سند آن ضعیف می باشد. چرا « فاطمة بالصتالة
د: گویضوعیف است. ابوحاتم در مورد او می که عاصوم بن عبید اهلل  

را ضعیف و  باشد. یحیی بن معین اومنکر و مضوطرب الحدیث می 
داند.  همچین؛ بیهقی در بخواری نیز او را منکر الحودیوث می    اموام 
الحسن بن عمرو عن القاسم بن مطیب عن منصور از طریق  «شعب»

ن حدیث را روایت کرده همی عن أبی معبد عن ابن عباس صتتفیةبن 
در سند آن وجود دارد که  حسون بن عمرو باشود. چون  که منکر می

پس در استحباب اذان؛ هیچ حدیث اب می داند! امام بخاری او را کذ
 ثابتی وجود ندارد. واهلل أعلم.
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ِهیٍد  » -۹۳ اِد أمتي فله أجر ِمئاة شتتتا نَّتِي ِعنْدا فاستتتا كا بِستتتُ استتتَّ ْن تا                                      «ما
کسوی که هنگام فسواد امتم به سنت من چنگ زند،اجر صد   ترجمه: 

 .شهید را دارد
 «ار ضعي: استبسي»

 «األمالی »درو ابن بشران  و( ۱/۹۱7)« الكامل» درابن عدی آن را 
بوه صوووورت مرفوع روایت   از ابن عبواس   (۱/ ۵۱۵ و ۵/ ۳۹)

یبة قتاند. اما بسیار ضعیف است. چرا که در سند آن؛ حسن بن کرده

« زان اإلعتتدالمی»بواشووود. امام ذهبی در  ود دارد کوه متروک می وج
: متروک  گویود می ، دارقطنیاسوووت هوالووک رموایوود:  ف( می۵/۱۵۳)

 و: واهی الحدیث  گفته األزدى، : ضووعیف گفت، أبو حاتم الحدیث
بوواشووود. بوه همین دلیوول؛ آلبوانی آن را   می : کثیر الوهمگفتوه عقیلی 
 ذکر کرده است. (۹۱6) «السلسلة الضعیفة»در

 
ِهیتتدٍ » -۱0 اِد أمتي لتته أجر شتتتا دا فاستتتتتا نَّتِي ِعنتتْ                                           « اَلتمستتتتتك بِستتتُ
)چنگ زننده به سوونت من در هنگام فسوواد امتم،پاداش یک  ترجمه:

 .شهید را دارد(
  «ضعي: است»                          

 «حلیة ارولیاء» درأبو نعیم  و( ۱/۹۵)«اروستت » درطبرانی آن را 
اند. اما به دو کردهبه صورت مرفوع روایت  از ابوهریره  (8/۱00)

 علت شدیداً ضعیف است! 
کووه در این  عبوود المجیوود بن عبوود العزیز بن أبی روادتفرد  -۵

 حاالت ضعیف است. 
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. چنانکه امام هیثمی در محمد بن صالح العذریمجهول بودن  -۱
به آن اشوواره کرده اسووت. به همین دالیل؛   (۵/۵7۱) «جممع الزوائد»

 داند. آن را آورده و ضعیف می( ۹۱7) «السلسلة الضعیفة»آلبانی در 
 
کسووی که  ترجمه: «من ععتتتق و كتم و عر فامت فهو شتتتهید » -۱۵

همانند  و در آن عشق بمیرد، پنهان کندعشوق بورزد و آن عشوق را   
 یک شهید از دنیا رفته است.
 «است موضوع»

( و الخطیب  ۹۱۳/ ۵) «اَلجروحنی » درابن حبان این حدیث را 
 ،(۵8۱ ۵۹/0،  ۱۳8/  7۵،  ۱۵ - ۱0/  6،  ۱6۱، ۵۱6/  ۱)  در تاریخ
) «مفتاح اَلعان» درأبو بکر الکالباذی  ،(۵/۵۱۳) «حدیثال» درثعالبی 

تاریخ » در( و ابن عساکر ۱/۱۱) «الطیوريات» درسولفی  ال ،(  ۱/۱8۵
سووید بن سعید الحدثانی حدثنا  از طریق  ( ۱/  ۱6۹/  ۵۱) «دمشوق 

 به عن ابن عباس ى القتات عن مجاهدعلی بن مسوووهر عن أبی یحی
اند. اما باید گفت: به دو علت سووند آن صووورت مرفوع روایت کرده

 ضعیف است:
که اسم او زاذان است، ابن حجر  أبی یحیى القتات: ضوعف  اول 
 است.  ن الحدیثلیّفرماید: می «  التقري »در 

بن سووعید که ابن حجر در موردش  : ضووعیف بودن سوووید دوم
در نفس خود راستگوست اما به علت نابینا شدن و ضعف گوید: می

حافظه؛ دچار اختالط در احادیث شوووده اسوووت. همچنین یحیی بن 
داند.  ائمه به سووبب همین حدیث او را ضووعیف می  او را معین 

 «صتتةاخلال »درابن الملقن متقدم بر تضعیف این حدیث اتفاق دارند، 
، داننود، ابن عدی، حاکم گویود: ائموه آن را معلول می  می ( ۱/۱۱) 
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بیهقی، ابن طاهر و دیگران این حدیث را بر سوووید بن سووعید منکر 
 «لو کان لی فرس و رمح لکنت أغزوه»گوید: می  شدند. ابن معین

یعنی: اگر اسوب و نیزه ای داشوتم، به جنگ با او می رفتم )به سبب   
 روایت کردن این حدیث!(

 
ْو بِا »-۱۱ لا نیِ اْطُلُبوا اْلِعْلما وا لب علم کنید اگر چه ط ترجمه: «لصتتِّ

 .در چین باشد
 «باطل است» 

أخبتتار  »درأبو نعیم  ،( ۱/۱07) «الکوواموول»در ابن عوودی آن را 

 ،(۱/۱۱۵) «الفوائد»در علیک النیسووابوری  ابن ،(۵06/  ۱) «أصتتبهان
 «بغداد تاریخ» درخطیب  ،( ۱/۵۱۵) «األربعین»درأبو القاسم القشیری 

 ۱۱۵) «المدخل »دربیهقی ، ( ۱/  ۵) «كتاب الرحلة» در( و  ۹6۱/ ۳)
 و ضوویاء ( 8 - 7/  ۵) «جامع بیان العلم» درابن عبد البر  ،( ۹۱۱ و

همگی از طریق  (  ۵/۱8) «المنتقى من مسووموعاته بمرو» در الدین
به  طریف بن سووولمان عن أنسعاتكة حدثنا أبو  عطیتة حسووون بن

فإن طل  »ا این عبارت اند. و همه آنهصوووورت مرفوع روایت کرده

آن اضووافه کرده اند.  ابن عدی  را به« العلم فريضتتتة عىل كل مستتتلم
ده روایت کر عطیةحسن بن را فق :  «و لو بالصتنی »گوید: جمله:می

ابن اند. چنان که گفتهاسوووت. مواننود این کالم را؛ خطیب و حاکم    
: کند. اما باید گفتاز حاکم نقل می« الفوائد»در حواشووویه   المحوب 
حماد بن خالد الخیاط قال : از طریق  ( ۵۳6) «الضتتتعفاء»عقیلی در 

و لو »ن آورده اسوووت که: این عبارت: حودثنوا طریف بن سووولیموا   

روایت شده است. در حالی که او متروک  تكةعاأبی تنها از «بالصتنی
 عاتكةالیل ضوووعف این حدیث: ابو الحدیث اسوووت! پس یکی از د
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 . چنانکه امام بخاریق وجود داردباشد که بر ضعیف بودنش؛ اتفامی
 گوید: ثقهمنکر الحدیث است و امام نسائی میگوید: در موردش می

ث است، چنانکه پسرش از گوید: جاعل حدییسوت و ابو حاتم می ن
« اَلنتخ  »همچنین، ابن قوداموه در   ( ۱۳۱/ ۵/ ۱)کنود  او نقول می 

ین در از الودوری نقول کرده که گفت: از یحیی بن مع   (۵/ ۵0/۵۳۳)
شناسم )یعنی مجهول سوال کردم، فرمود: او را نمی عاتكةأبی مورد 

 «الموضووووعات»در اسوووت(. همچنین، این حدیث را ابن جوزی
گوید: ابن حبان گفته: باطل بوده و هیچ اصلی آورده و می ( ۵/۱۵۱)

 کند.به آن اقرار می (6۹ /)ص «اَلقاصد»ندارد. همچنین، سخاوی در 
ُء » -۱۹ اِئیتلا ُعلااما نِي إرِْسا  با

ِ
اء ْنبِیتا أا تِي كتا علمای امت من ترجموه:  «ُأمَّ

 انند پیامبران بنی اسرائیل هستند.هم
 «ء هيچ اصلی نداردبه اتفاق علما»

( آمده اسوووت که 6/۵۱8) « ح الزرقان عىل اَلواه  اللدنیة»در 
اند: دَّممیری و زرکشوووی، در مورد این حدیث فرموده،  ابن حجر

اند: در هیچ یک از کتب و بعضی از آنها اضافه کرده« له إنه ال أصل»
آن را ذکر کرده است.  «اَلقاصتد»معتبر وجود ندارد. سوخاوی نیز در 

در مورد  آمده است: از حافظ عراقی  «شرح زرقانی»همچنین در 
فظ هیچ اصلی ندارد و حدیثی آن سوال شد؛ ایشان فرمودند: با این ل

ه کند کز آن بی نیاز میما را ا «األنبیاء ثةورالعلماء »فرموایود:   کوه می 
« کشووف الخفاء»باشوود. همچنین؛ عجلونی در حدیثی صووحیح می

 گفته: هیچ اصلی ندارد. «الدرر»گوید: سیوطی در می
به  خود؛های گمراه؛ برای اثبات کردن عقیده بواید گفت: قادیانی 

نند! و ک کنند تا بقای نبوت را با آن ثابتاین حدیث باطل استناد می
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احادیث ضووعیف و موضوع بر این یکی از بزرگترین تأثیرات مضور  
 باشد.عقیده می
وفه  » -۱۱ من َل َير اهلل خا ء وا ْ افا اهلل خوف اهلل ِمنُْه كل يشا من ختا

ء ْ کسوی که خدا ترس باشد خداوند خوف و  ترجمه: «اهلل من كل يشا
خداوند  هیبت او را در همه چیز می افکند و کسی که از خدا نترسد

 .او را از همه چیز می ترساند
 «است منار»
عامر ( از طریق ۱/۹6) «مسند العهاب»این حدیث را قضاعی در 

عمرو عن إبراهیم بن  بن المبارک العالف قال : أخبرنا سووولیمان بن
روایت  به صورت مرفوع از پیامبر  بن األسقع اثلةعن وعلقمة أبی 

 است! کرده است. اما سند آن شدیداً ضعیف 
ها بقیه آناز رجال آن فق  سلیمان بن عمرو شناخته شده است و 

کذاب و از جاعالن  باشوند. و سلیمان بن عمرو النخعی؛ مجهول می
 «الترغیب»باشوود. همچنین حدیث را منذری درمشووهور حدیث می

 باشوود. و حافظ عراقیگوید: منکر میروایت کرده و می (۱/۵۱۵)
فرمووایوود: عقیلی می (۵۱8/ ۱)« اإلحیوواءاحووادیووث توخوریج   »در 
از ابو هریره مانند آن را روایت کرده اسووت که هر دو  «الضووعفاء»در

 آنها منکر می باشند. واهلل أعلم.
 
۱۱- « 

ِ
ُة اْراْنبِیااء نتَّ ستتتُ ُة اَْلُْؤِمِن وا متا الا ا عا صتتتا ُل اْلعا ْ همراه ترجمه:  «محتا

 ء است.داشتن عصا از نشانه های مومن و سنت انبیا
 «است موضوع»

 زهر الفردوس ( - ۳7/  ۱)  « مستتند الفردوس»آن را دیلمی در 
به صووورت  عن أنس ةیحیى بن هاشووم الغسووانی عن قتاد از طریق 
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باشد. کرده است.  اما موضوع و جعلی می روایت مرفوع از پیامبر 
ذکر کرده اما در  ( ۱0۵/  ۱)« احلاوي للفتاوي»امام سیوطی آن را در 
آورده «اجامع الصوري»ه است! همچنین آن را در مورد آن سکوت کرد

ٍم می فرماید:  اسوووت. اما شوووارح آن یعنی: مناوی اشتتتِ یاى ْبُن ها ْ ُيا

اِنُّ  ستتَّ  «الضتتعفاء »از جاعالن حدیث می باشوود، چنانکه ذهبی در  اْلوا
  .«قالوا: کان یضع الحدیث  »گوید: می
 
ار أذى بجادفنوا موتتاكم وستتت  قوم صتتتاحلنی، فإن اَلیت يت» -۱6

مردگان خود را در میان ترجمه:  «الستتوء، كام يتأذى احلي بجار الستتوء
 بیندده هم از همسایه بد آزار میهای صالح دفن کنید، زیرا مرانسان

  ه ها از همسایه بد آزار می بینند.همانطور که زند
 «است موضوع»

یم نع ( و أبو۵/۳۵) «الفوائد» درقاضووی أبو عبد اهلل الفالکی آن را 

طریق سلیمان بن عیسى : حدثنا مالک بن  از (۹۱۱/ 6) « احللیة » در

به صوووورت   ةعمه أبی سوووهیل عن أبیه عن أبی هریر أنس عن

د: از گویسوووپس ابو نعیم می روایوت کرده اند.  مرفوع از پیوامبر  
و تنها از این طریق آن را  باشووودروایت مالک اسوووت که غریب می

. باشدسلیمان کذاب و از جاعالن حدیث میایم. اما باید گفت: آورده

، ابن گویوود: جوزقووانی( می۵/۱۱۳« )فیض القتتدير»در  منوواوی 

ذکر کرده و آن را « اَلوعوعات»جوزی و همچنین سیوطی آن را در 

داننود، و غایت روایاتی که برای شووواهد و متابع این  موضووووع می
ین ابن حدیث ذکر می کنند؛ همه آنها چنین وضوووعیتی دارند! همچن
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، َل هتذا خع باطل»می فرماید: (۵/۱۳۵) «المجروحین»در  حبوان 

باید  چنین. همانتهى "أصل له من كالم رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم 

گفت: در سووونت نبوی دلیلی وجود ندارد که مردگان از مجاورت با 
 قبر یک فاجر یا کافر؛ دچار تعذیب شود. واللّه أعلم.

 

إِن اْلقل  كالزر  َلا تیتوا الْ  » -۱7 اب فا الِّشتتا ام وا ة الطَّعا ْثرا ُقُلوب بِكا

ْیِه اَلااء لا ُموت إِذا كثر عا وردن و آشووامیدنِ زیاد؛ دلها را با خترجمه:  « يا

آن آب دهید  اگر زیاد به چراکه دل مانند زمینی اسوووت کهنمیرانید. 
 می میرد.

 «هيچ اصلی ندارد»

در  ده و حافظ عراقی ذکر کر «اإلحیتاء»آن را اموام غزالی در  

 فرماید: اصلی برای آن پیدا نکردم.می(  70/  ۹)تخریج آن 
 

ناُكْم » -۱8 ُدوا إِياما دِّ نااق «جتا نا ُد إِياما دِّ ْیرا ُنجا كا ولا اهللِ، وا ستتتُ ا را : يا ، ِقیتلا

: الا ها إَِلَّ اهلُل »قتا ْوِل َلا إِلتا ایموان خود را تجدید  ترجموه:   «أاْكثُِروا ِمْن قا

کرار إله اال اهلل را زیاد ته شد چگونه یا رسول اهلل؟ فرمود:ال کنید،گفت
 کنید.

 «است :ضعي»

 «مستتند»در أحمد  امام ( و۱۱6/  ۱) «اَلستتتدر »آن را حاکم در 

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

اما  !«صحیا اإلسناد»در ادامه حدیث می فرماید:  ند. حاکمکرده ا

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

. همچنین باید گفت: اندرا ضوعیف دانسته  بن موسوى  قةصود یعنی: 

که به او سمیر هم می گویند؛ مجهول می باشد چنانکه  شتیر بن نهار

سووومیر بن نهار  فرماید:می (۱/۱۹۱)«لمیزان اإلعتدا»اموام ذهبی در  

  ة.نکرة عن أبی هریر

 

اُروتا » -۱۳ نْیِ هتتا ِت اَْلالاكا تانتتا ا ِهيا التِي فا ا إِ تتَّ رة، فتتا هتا نا اهللَُّ التزا عتا لتا

اُروتا  متتا فتنووه دو لعنووت خوودا بر زهره بوواد،چرا کووه او  ترجمووه: «وا

 فرشته:هاروت و ماروت بود.
 «است موضوع»

 درابن منده  ،( 6۱8) « ل الیوم و اللیلةعم» در ابن السوونیآن را 

طریق  از(  ۱۱6/ ۵)و همچنین ابن کثیر در تفسیر خود  «شتفسویر »
 ورتبه صوووعلی رضوووی اهلل عنه که او نیز از جابر عن أبی الطفیل 

فرماید: صحیح می اند. ابن کثیرمرفوع روایت کرده اسوت؛ آورده 
 جعفیال ابن یزیدکه  نبوده و شودیداً منکر است. اما باید گفت: جابر 

باشود؛ شوخصی کذاب و متهم به جعل احادیث بوده و معتقد به   می

که در قرآن آمده منظور  ایداباةگفت: اسوووت و می رجعت علی 
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علی است که در آخر الزمان خواهد آمد! همچنین حدیث را سیوطی 

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

 

لاكِن برس وقر ِي ما » -۱0 ة وا الا َلا صا یاام وا
ة صتِ ْثرا ا فاضتلُكْم أاُبو بكر بِكا

دره ابوبکر به خاطر کثرت نماز و روزه بر شووما برتری ترجمه:  «صتتا

  .سینه اش می باشد نیافته است،بلکه به خاطر ایمانی است که در
 «به صورت مرفوع؛ هيچ اصلی ندارد»

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

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

 روایت کرده اسوت که به صورت مرفوع از پیامبر  اهلل المزنی  عبد

 «اَلقاصتتتد احلستتتنة»در  آن را پیدا نکردم. همچنین امام سووخاوی

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

( به ابوبکر بن عیاش ۵۵۱/ )ص «اَلنار اَلنیر»روایت را ابن القیم در

وْ »دهد که لفظ آن چنین است: نسبت می ِة صا ْثرا ْكٍر بِكا ُكْم أاُبو با باقا ا سا ٍم ما

ْدرِ  را ِي صا قا  وا
ٍ
ء ْ ْا
ُكْم بِ باقا الٍة إِنَّاما سا َل صا  واهلل أعلم.«هِ وا

 

ا من » -۱۵ ها كا را ْن تا ُموٌم، ما ستتتْ ی ا ما
اِم إِْبلِ ها

ْهٌم ِمْن ستتتِ ةا ستتتا إِنَّ النَّْظرا

ْلبِهِ  ُه ِي قا تا الوا ُِد حا ِا ًنا  ْلُتُه إِياما دا تِي أابتْ افا ا حرم تیری نگاه به نامترجمه:  «ُمتا

از طرف شیطان است، هر کس به خاطر خوف خدای عزوجل آن را 
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یدهد که حالوتش را در قلبش حس ند ایمانی به او مترک کند خداو
 کند.می

 «شدیداً ضعي: است »

إسووحاق بن سوویار از  (۵/۱۵) «مستتند العتتهاب»آن را قضوواعی در

قال:أخبرنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلی عن هشیم عن  النصویبی 

بن زفر عن  صلةابن دثار عن  عبد الرحمن بن إسوحاق عن محارب 

 ةإبراهیم بن سلیمان قال : أخبرنا أرطااز طریق و سپس آن را حذيفة 

أخبرنا هشووویم عن عبد الرحمن بن إسوووحاق عن  بن حبیوب قال: 
روایت  به صووورت مرفوع از پیامبر  محارب بن دثار عن ابن عمر

 از ( ۹۵۱- ۱/۹۵۹) «اَلستتتتتدر »می کند. همچنین آن را حاکم در 

يِشُّ  اِحِد اْلُقرا ْبِد اْلوا اُق ْبُن عا حا مْحاِن ْبِن طريق إِستتتْ ْبِد الرَّ ْن عا ْیٌم عا ناا ُهعتتتا ، ثا

ةا  ْيفا ْن ُحذا ، عا را ةا ْبِن ُزفا لا
ْن صتتتِ اٍر، عا ْن ُُمااِرِب ْبِن ِدثا ، عا اقا حتا روایت  إِستتتْ

ما امام ذهبی آن را رد کرده کرده و می گوید: صحیح اإلسناد است! ا

اِحدِ گوید: و می ْبِد اْلوا اُق ْبُن عا حا ضعیف بوده و  ، واهی و شوودیداًإِستْ

اقا همچنین  مْحاِن ْبِن إِْسحا ْبِد الرَّ همان واسطی است که او را ضعیف  عا

و امام  (۹/6۹) الَتغی در  می داننود. همین کالم را امام منذری 

ضووعیف بیان می کنند و حدیث را  (8/6۹) «جممع الزوائد»هیثمی در 

بْ دانند. باید گفت: علما بر می اُق ْبُن عا حا اِحدِ تضتتتعیر إِستتتْ فاق ات ِد اْلوا

 د.نفرمایمیدیگران دارند چنانکه امام نووی و 
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آنچه برای ماست بر  ترجمه: «ُلم ما لنا ، و علیهم ما علینا» -۱۱

آنان نیز هست و بر آنان است هر آنچه که بر ماست یعنی اهل ذمه(  
 «هيچ اصلی ندارد»

ر داست که بسیاری از خطیبان متأسوفانه این حدیث از احادیثی  
ند کنهایشان آن را ذکر میها و حتی بسویاری از علما در کتاب خطبه

داية اُل»و بر اساس این حدیث باطل فتوا می دهند! چنانکه در کتاب 

باشووود، های مهم در فقه حنفی میکه از کتاب« ي  ح بداية اَلبتدي

ة ِي اَلبايعات كاَلستتلمنی» آمده اسوت:  «بیو »در آخر باب  مَّ أهل الذِّ  وا

ا  ُم متتا ِديتتا فتتأعلمهم أان ُلا لتِتك احلتتا لَّم اِي ذا ستتتا ِه وا یتتْ لا ىلَّ اهللَُّ عا ْولتته صتتتا لقا

ْیِهم  لا ا عا ْیِهم متا لا عا ترجمه: اهل ذمه در معامالت؛ مانند  .«لْلُمستتتلمنی وا

مسوولمانان هسووتند و هیچ تفاوتی میان آنان نیسووت و دلیل آن این   

ا »اسوووت که فرمودند:  حدیث پیامبر  ُم ما ا ُلا ْیِهم ما لا عا لْلُمستتتلمنی وا

ْیِهم لا  ! «عا

 ( ۱/۱۱)  «نصتتت  الرايتة رحاديا اُلداية »در حافظ زیلعی

ا » فرماید:می ذا ْم ِي ها دَّ تاقا ْ يا َلا نُِّر، وا ْیِه اَْلُصا ارا إلا ِذي أاشا ْ أاْعِرْف احْلاِدياا الَّ َلا

تااِب الزَّ 
ُهوا ِي كِ اٍذ، وا ِديتُا ُمعتا ُهوا ِي اَْلاْعناى إَلَّ حتا ، وا ةا ْيدا ِديُا ُبرا حا اِة، وا كا

لِكا  ْی ا فِیِهاما ذا لا ، وا ِ ريا تااِب الستتِّ
ترجمه: حدیثی را که مصوونف به آن  «كِ

اشواره می کند را نمی شوناسم و تنها حدیثی که نزدیک به این معنا   

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

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

 بیان کرده است. (۱8۳ /ص)« اُلداية

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

باه اشت« اُلداية»کنند که حدیث هیچ اصلی ندارد و صاحب کتاب می

ت. باید گفت: حدیثی که زیلعی به آن اشاره کرده؛ حدیث کرده اسو 

بَّاٍس ابن عباس اسووت که در بخاری و مسوولم آمده اسووت:  ِن اْبِن عا عا

اًذا رال اهلل عنه  اا ُمعا : أانَّ النَّبِيَّ صتىل اهلل علیه وسلم باعا نُْهاما اِلا اهللَّ عا را

 : الا قا ِن، فا ِة »إَِلا اْلیاما ادا ها إِْن اْدُعُهْم إَِلا شا ُسوُل اهللَِّ، فا أانِّ را ها إَِلَّ اهللَُّ وا أاْن َل إِلا

اٍت ِي  لاوا ْ ا صتتا ْیِهْم  ا لا ا ا عا ِد اْفَتا ْمُهْم أانَّ اهللَّا قا
أاْعلِ ، فا لِكا ُهْم أاطااُعوا لِذا

ا  ْمُهْم أانَّ اهللَّا اْفَتا
أاْعلِ ، فا لِكا اُعوا لِذا إِْن ُهْم أاطتا ٍة، فتا ْیلتا لا ْوٍم وا لِّ يا ْیِهْم كتُ لا  ا عا

ُذ ِمْن أاْغنِیااِئِهْم وا  ْم، ُتْؤخا
اُِلِ ًة ِي أاْموا قتا دا اِئِهمْ صتتتا را ىلا ُفقا دُّ عا ز اترجمه:: «ُترا

ابن عباس رضری اهلل عنهما روایت اسررت که نبی اکرم صلهلل اهلل  

ل اه»عليه وسرلم معاذ رضی اهلل عنه را به یمن فرستاد و فرمود:  
ادن بره وحردانيت خداوند و   یمن را بره توحيرد یعنی گواهی د  

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   
دانيده برگرکرده که از يروتمندان آنها گرفته شده و به فقرای آنها 

 «.شود
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چنانکه مشووخص اسووت؛ این حدیث هیچ ارتباطی با حدیثی که  

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

کرده اسووت؛ مخالف احادیث صووحیح  ذکر «اُلداية»که مولف کتاب 

ها  »می فرماید: باشوود. پیامبر می عتتْ تَّى يا اتِلا النَّاسا حا ُدوا ُأِمْرُت أاْن ُأقا

ْأُكُلوا  أاْن يا تاناا وا ْستاْقبُِلوا ِقْبلا أاْن يا ُسوُلُه وا را ْبُدُه وا ًدا عا أانَّ ُُمامَّ ها إَِلَّ اهللَُّ وا أاْن َلا إِلا

اُ ُهْم  ْیناا ِدما لا ْت عا ُرمتا لِتكا حا ُلوا ذا عا ا فا إِذا ا فتا نتا تا الا لُّوا صتتتا أاْن ُيصتتتا ا وا تانتا بِیحا ذا

ها  قِّ اُُلُْم إَِلَّ بِحا أاْموا ىلا اَْلُْسلِِمنیا وا ا عا ْیِهْم ما لا عا ِمنیا وا
ا لِْلُمْسلِ ُْم ما جمه: تر «ا ُلا

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  
و مانند ما نماز بخواند، قبلره مرا رو کنرد و ذبيحره ما را بخورد     

ن کار را کردند، خون و مالشان بر ما حرام است مگر به هرگاه ای
خاطر حق آنها. و حقوقی که برای مسررلمانان هسررت، برای آنان 

هم هسرت و واجباتی که بر عهده مسلمانان است، بر عهده آنان  
( و ۵00/ ۱ترمذی )، (۱6۱۵أبو داود )این حودیث را   «.نيز اسررت

 اند. با سند صحیح روایت کرده (۱/۵6۵،۱6۳نسائی )

در  کند؛ کسانی را که پیامبر این نصوی صوریح بوده و بیان می  
)یعنی معنی آن نه  لهم موا لنوا، و علیهم ما علینا  »حق آنهوا فرموده:   

قی هستند، باشند که بر دین خود بااهل ذمه ای نمی«  خود حدیث( 
ف؛ ین نزد سلکه ا باشند که مسلمان شده اند! بلکه کسانی از آنها می

باشد. چنانکه در حدیث صحیح آمده؛ سلمان ف و مشوهور می معرو
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فارسووی که در یکی از نبردها امیر بود؛ یکی از قصوورهای فارس را  

إِْن »با همین معنی به آنها فرمود:  محواصوووره کردند. سووولمان   فتا

ْیناا  لا ِذي عا ْیُكْم ِمْثُل الَّ لا عا ناا وا ِذي لا لاُكْم ِمْثُل الَّ ْمُتْم فا لا و  ترمذیآن را  «أاستتْ

 اند.روایت کرده ( ۱۱۱و  ۱۱۵و  ۱/۱۱0) امام احمد 
پس این حدیث باطل سووبب صوودور فتاوایی از علمای متقدم و 
معاصرین شده که با احادیث صحیح مخالف هستند. مثال در مذهب 

هم برابر و مسلمان به سبب قتل ذمی  حنفی حقوق مسلمان وذمی با
در حالی که در ک ذمی است. کشته خواهد شد، و دیه او مانند دیه ی

؛ دیه اهل کتاب نصووف دیه یک مسلمان بود. چنانکه زمان پیامبر 

ىلا »کند: ت میآن را ابوداود با سووند صووحیح روای ِة عا يا ُة الدِّ اناْت ِقیما كا

نِیاةا آ اما ِة ِدينااٍر أاْو ثا نا ِمائا لَّما ثااما سا ْیِه وا لا ىلَّ اهللَُّ عا ُسوِل اهللَِّ صا ْهِد را ٍم َلا عا ِف ِدْرها

لِِمنیا  ِة اَْلُستتْ ُر ِمْن ِديا ِئٍذ النِّصتتْ ْوما تااِب يا
ُة أاْهِل اْلكِ ِديا  : ترجمه:قیمت دیه«وا

ی اهل هشتصد دینار یا هشت هزار درهم بود و دیه پیامبردر عهد 
 مسلمین بود. کتاب نصف دیه

من کانت له ذمتنا ،  »همچنین در حدیث دیگری آمده اسوووت:  
یعنی: هر کس که در ذمه ما باشووود؛  .«، و دیته کدیتنا فودموه کدمنا  

 خونش مانند خون ما و دیه او مانند دیه ماست! 
روایت  ( ۹۱0دارقطنی )  ( و ۵۱۱۳) این حدیث را امام شوافعی  

د وجو أبو الجنوبباشد، چرا که؛ در سند آن کرده اند که ضعیف می
اره او اش باشد و دارقطنی نیز به ضعفکه شوخصی ضعیف می دارد 

با این  «ُلدايةا»کرده اسووت. همچنین این حدیث را صوواحب کتاب  
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إنام بذلوا اجزية ، لتكون دما هم كدمائنا ، و أمواُلم »لفظ آورده است: 

نصتتت   »درزیلعی که هیچ اصووولی ندارد چنانکه حافظ  « كتأموالنا

می فرماید. پس الزم دیدم از نسووبت دادن چنین  ( ۹8۵/  ۹) «الراية

 انذار کنم.  واهلل أعلم.  ث باطلی به پیامبر احادی
 

ْوم»-۱۹ د الصَّ اة اْجاسا كا زا اة وا كا ء زا ْ برای هر چیزی ترجمه:  «لكل يشا

 .زکاتی است و زکات بدن روزه گرفتن است(
 «ضعي: است»

این حدیث از دو صحابی جلیل القدر ابو هریره و سهل بن سعد 

 ابوهریره روایت شوووده اسوووت. حدیث   الزهد »در کیعورا» 

به صورت موقوف روایت کرده  ةعبید موسى بن از طریق(  ۹/8۱/۱)

ابن ماجه  ،(  ۹/7) « اَلصنر»در شیبةابن أبی اسوت. همچنین آن را  

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

 ازطریق ابن مبووارک از ( ۵۱7/۱)ق  «مفتتتاح اَلعتتان »درالکالبوواذی 

 روایت کرده است. اما: مرفوعصورت به  ةیدموسى بن عب

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

ود بر تضعیفش اتفاق وج ةضوعیف می باشد چرا که موسی بن عبید 

المنتخووب من »درعبوود بن حمیوود دارد. همچنین در روایتی دیگر، 

لحمید نا یحیى بن عبد اآن را از  ( يةظاهر - ۵۱۱/۵) ق « المسووند 

آورده اسوووت؛ این روایت نیز به سوووبب ابن المبارک عن األوزاعی 
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ضعیف می باشد. چرا که  امام ذهبی در  یحیى بن عبد الحمیدوجود 

بوده و امام احمد در  گوید: منکر الحدیثدر مورد او می«  الضعفاء»

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

 « تقري  التهذي»داند. حافظ ابن حجر نیز درضعیف مینسائی او را 

 او را متهم به سرقت حدیث کرده است.

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

اَلعجم  »در طبرانی ،(  ۵/7۹) «الکوامل » درابن عودی   ،( ۱/8۳/۱)

ا يالعلل اَلتناهیة ي ارحاد»در( و ابن الجوزی 6/۱۹7/۱۳7۹) «الكبري

ه ب حماد بن الولید عن سفیان الثوری عن أبی حازم از طریق «الواهیة

 اند. صورت مرفوع روایت کرده
گویود: این روایوت را تنها حماد از ثوری   سوووپس ابن عودی می 

روایت کرده اسوت و او کسی است که دارای احادیث متفردی بوده  
ین نشوند. همچمتابعتی ندارند پس ضعیف محسوب میکه عامه آنها 

گوید: احادیث را می ( ۵/۱۱۱) « الضتتعفاء و اَلَتوكنی »ابن حبان در

افراد ثقه و مورد اعتماد نسوووبت برد و روایاتی را به به سووورقت می
گوید: این حدیث صووحیح ه از آنها نبود. ابن جوزی نیز میداد کمی
کند. همچنین هیثمی در ه و سوووپس کالم ابن حبوان را ذکر می نبود

و فیتته محتتاد بن الولیتتد، و هو  »گویوود:می (۹/۵8۱) «دجممع الزوائتت»

داند. واهلل او را متروک می« الضتتتعفاء»امام ذهبی نیز در  .«عتتتعیر

 أعلم.
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مْحن» -۱۱ ُروُس اْلُقْرآِن الرَّ عا ُروٌس وا  عا
ٍ
ء ْ برای هر ترجمه:  «لُِكلِّ يشا

 .چیزی عروسی است و عروس قرآن سوره الرحمان است
 «ر استمنا»

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

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

ر کند: دچنین بیان می« فیض القدير»علت ضعف آن را در  مناوی

وجود دارد که امام ذهبی او را از  ()دبیس أحمد بن الحسن سند آن
گوید: طنی در مورد او میمیداند و دارق جملوه ضوووعفوا و متروکین  

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

الحدیث بوده و از نوشته دارقطنی دیدم گوید: منکرکند و میذکر می
 که او را ثقه نمی دانست. 

ٌة وآِخُرُه ِعْتٌق ِمنا النَّارِ  » -۱۱ ْوِفرا طُه ما محاٌة وأْوسا ماضانا را ْهِر را ُل شا    «أوَّ

مغفرت و آخر آن نجات ابتدای ماه رمضان رحمت، وسطش ترجمه: 
 از جهنم است.

 «است منار»

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

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

( و ابن  ۵۵ - ۵0/  ۵/ ۵) « مسند»در  دیلمی، (  77/ ۱) «اَلوعا»در

سووالم بن سوووار عن از طریق  (۵/  ۱06/  8)در تاریخش ر عسوواک
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به  ةأبی هریر عن ستتتلمةبن الصووولت عن الزهری عن أبی  مستتتلمة

 اند.صورت مرفوع روایت کرده
چ اصلی ندارد. همچنین گوید: از حدیث زهری هیمی عقیلی 

ن ب مستتلمة؛ منکر الحدیث بوده و سالم بن سوارگوید: ابن عدی می

 «میزان اإلعتدال»ل است. این کالم را امام ذهبی در نیز مجهو الصلت

اند. دالحدیث میکند و ابوحاتم نیز او را متروکمینقل ( نیز ۱/۵7۳)
رحمت ماه مبارک  باشووود. چنانکهنیز منکر می همچنین از نظر متن

  در ابتدای آن نیست، و طبق حدیث اگر فق  ابتدای این رمضان فق
توان در وس  و یا پایان این را نمی اه رحمت است آیا این رحمتم

 ماه یافت؟ واهلل أعلم.
 

لِّما » -۱6 تَّى ُيستتتا اِم حا ًدا إَِلا الطَّعا ْدُعوا أاحا الاِم وَلا تا ْبلا الكا الاُم قا                                 «الستتتَّ

سووالم باید قبل از سووخن گفتن باشوود،و کسووی را برای غذا ترجمه: 
 ه سالم کند.دعوت نکنید تا زمانی ک

 «موضوع است» 
( ۱/۵۵۱)  «مسند » درأبو یعلى  ،( ۱/۵۵7)«سنن»در ترمذی آن را 

بن عبد الرحمن  عنبستتةاز  ( 78/ ۱) « أخبار أصووبهان»درأبو نعیم  و

به زاذان عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اهلل  عن محمود بن 
 اند.صورت مرفوع روایت کرده
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ْعِرُفُه »گوید: ترمذی بعد از ذکر حدیث می  ٌر، َلا نا ِديٌا ُمنْكا ا حا ذا ها

ُة  نْباستتا ُقوُل: عا ًدا ) يعني : البخاري ( ، يا ِمْعُت ُُمامَّ ْجِه و ستتا ا الوا ذا إَِلَّ ِمْن ها

ُر  انا ُمنْكا اذا ُد ْبُن زا ُُمامتتَّ ٌ  وا
اهتتِ ِديتتِا ذا ِعیٌر ِي احلتتا مْحاِن عتتتا ِد الرَّ بتتْ ْبُن عا

ِديِا  ر بوده و فق  از همین طریق آمده ترجمه: این حدیثی منک «احلتا

مْحانِ شوونیدم که گفت:  اسووت، و از بخاری ْبِد الرَّ ُة ْبُن عا نْباستتتا در  عا

نیز منکر  مرحَموَّدر بْنُ زَاذَانَ روایوت کردن حودیوث ضوووعیف بوده و    
 الحدیث است. 

ُة در مورد « تقري  التهذي »در همچنین حافظ ابن حجر نْباسا عا

مْحانِ  ْبِد الرَّ حاتم او را از جاعالن  گوید: متروک اسوووت و ابومی ْبُن عا

 داند. احادیث می

ُه ينظر بِنور اهلل» -۱7 إِنَّ ت و از فراسوو ترجمه: «اتَّقوا فراستتة اَْلُؤمن فا

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

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

ام احمد و وجود دارد که ام بن سووعید العوفی عطیةسووند آن که در 

مصووعب بن دانند. همچنین در اسووناد آن ابوزرعه او را ضووعیف می
داند و ابن او را ضووعیف می علی بن المدینیوجود دارد که  سووالام

باشووود و به او احتجاج می کثیر الغل گویود:  حبوان در مورد او می 
از احادیثی که از مصوووعب ذکر  گوید: غیرشوووود، ابن عدی مینمی

هایی دیگر نیز دارد و روایاتی نقل کرده که کردم؛ غرائب و ضوووعف
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توان بوه آنهوا اعتماد کرد.   کوه نمی در آنهوا دچوار اشوووتبواه شوووده    
 (  8/88)الکامل:

قطعاً این روایت ازجمله روایاتی اسووت که در آن دچار اشووتباه  

 مةأبی أمارا از  آن «اَلعجم الكبري»شووده اسووت. همچنین طبرانی در 

 عبد اهلل بن صالحکرده اسوت که در اسناد آن  روایت  رضوی اهلل عنه 

و ابن ة ح جزروجود دارد که امام احمد، ابن المدینی، نسووائی، صووال

 .۵دانندحبان او را ضعیف می
أبو نعیم  ( و۱6/  ۵۱)همچنین ابن جریر طبری در تفسووویرش 

روایت مر رضوووی اهلل عنه ابن ع آن را از( ۳۱/ ۱) «حلیة ارولیاء»در

فرات بن کرده اند. که اسناد آن شدیداً ضعیف است. چرا که در آن؛ 
الحدیث و دارقطنی او وجود دارد که امام بخاری او را منکر  السائب

( بوواز، ابن جریر در ۹/۹۱۵عتوودال:داننوود. )میزان اإلرا متروک می
ن هم آن را روایت کرده است که آ از ثوبان  (۱6/ ۵۱)تفسویرش  

مؤمل بن سعید وسلیمان شودیداً ضعیف است! چرا که در إسناد آن  

وجود دارنود که هر دو آنها منکر الحدیث می باشوووند.   ستتتلمتةبن 

چونووانوکووه ابووحوواتم رازی و ابن حبووان می فرموواینوود. )میزان     

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

 «الستتتلستتتلة الضتتتعیفة»ی درحکم به موضووووع بودن آن داده و آلبان

 آن را ضعیف می داند.  (۵8۱۵)

                                                           
  1. میزان اإلعتدال:۱۱۵/۱ 
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باید گفت: حدیثی در این مورد آمده اسوووت که ما را از روایت 
 از پیامبر  گرداند: انس دن چنین احادیث ضعیفی بی نیاز میکر

اسا »روایووت می کنوود کووه فرمود:  ْعِرُفونا النتتَّ اًدا يا لَّ ِعبتتا جتتا زَّ وا إِنَّ هللَِِّ عا

مِ بِالتَّوا   راستفرا با ترجمه: قطعاً اللّه متعال بندگانی دارد که مردم  «سُّ

 «اَلعجم اروستت »درطبرانی شووناسووند. این حدیث را و بصوویرت می

روایت   (۱6/ ۵۱)« تفسووویرش » در ابن جریر طبری (  و۹/۱07)

فرماید: آن را بزار ( می۵0/۱68« )جممع الزوائد»هیثمی در  واند کرده

اند که سوند آن حسن  روایت کرده«  معجم األوسو  ال»و طبرانی در 

( حسن ۵6۳۹) «السلسلة الصحیحة »اسوت. همچنین آن را آلبانی در 
 می داند. واللّه أعلم.

ْیِه » -۱8 لا یاُتوُب اهلُل عا یاُتوُب فا یاْزِن فا ُجلا لا ناا ، إِنَّ الرَّ دُّ ِمنا الزِّ اْلِویباُة أاشتتا

ِة َلا  ِویبتتا  ا التْ
احتتِ إِنَّ صتتتتتا ُه ، وا اِحبتتُ ُه صتتتتتا ا لتتا هتتا ْوِفرا تَّى يا ُه حا ُر لتتا                                                                                        «ُيْوفا

 ، چرا که زنا با توبه بخشیدهگناه غیبت از زنا شودیدتر است  ترجمه:
 شووود اما غیبت تا زمانی که صوواحب آن، شووخص را نبخشوود،  می

 شود.نمیبخشیده 
 «شدیداً ضعي: است»

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

ر عن جاب ةعن عباد بن کثیر عن الجریری عن أبی نضوور الخراسووانی

. اندفوع روایت کردهبه صورت مرالخدری  بن عبد اهلل و أبی سوعید 
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بن  داود از طریق( ۵/  ۱) «اللطائر » درأبو موسى المدینی  همچنین

 ذکر کرده است.  المحبر : حدثنا عباد بن کثیر
باشد که می عباد بن کثیر الثقفی باید گفت: علت ضعف حدیث؛

گوید: می( ۳۱/  8) «مجمع الزوائد»در  متروک اسوت. امام هیثمی 

د بن کرده که در إسووناد آن؛ عبا روایت «اروستت  »آن را طبرانی در  

در          باشووود. همچنین حافظ منذریکثیر وجود دارد که متروک می

ذم الویبة »می فرمواید: آن را ابن أبی الدنیا در   (۹00/ ۹)« الَتغیت »

شوووعووب اإلیمووان »و بیهقی در « اروستتت »طبرانی در  ،  «والنمیمتة

روایت  ید خدری از طریق جابر بن عبداهلل و ابوسووع (۱/ ۱/۹0۱)
اند. و همچینین بیهقی از شووخص دیگری از انس روایت کرده کرده

 که آن شخص مجهول است. 

آورده و حکم به  «اَلوعوعات»در  چنین حدیث را صغانیهم

در  (۱/۹۵۳)العلل:موضووووع بودن آن داده اسوووت. ابن ابی حاتم در 
شان در کند، ایش )ابوحاتم رازی( سوال میمورد این حدیث از پدر

 (۱/۵۱0)علل الحدیث: چنانکه در « لی  له أصل»جواب می فرماید: 
 نیز آمده است. 

ْأُكُل النَّاُر  » -۱۳ اما تا نااِت كا ْأُكُل احْلاستتتا دا يا إِنَّ احْلاستتتا ، فا دا احْلاستتتا اُكْم وا إِيَّ

 از حسد بپرهیزید، زیرا حسد نیکی ها را می خورد ترجمه: «احْلاطا ا 
 کند.نابود میمانطور که آتش هیزم یا علف را ، هبردو از بین می

 «ضعي: است»
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(  ۵۱۱ - ۵۱۹)  «اَلنتخ  من اَلسند» درعبد بن حمید دیث را ح

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

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

 «شتتتع  اإليامن»در بیهقی ،  (۱/ ۹76) « تاح اَلعانمف» درالکالباذی 

جمل  إمالء ي ر يتتة اهلل تبتتارك »درأبو عبووداهلل الوودقوواق  ( و۱/۱66)

أبی  ازإبراهیم بن أبی أسووویود عن جده   از طریق (۹۵0)ص:«وتعتاَل

به صورت مرفوع روایت کرده اند. امام بخاری بعد از ذکر آن  ةهریر

 .« َل يصا»می فرماید: 
 باشد. همچنینمیگفت: جد ابراهیم بن أبی أسوید مجهول   باید  
ده که هر دو آنها شدیداً حدیث از دو طریق دیگر نیز روایت شو این 

توان به عنوان شاهدی برای حدیث مذکور باشند و نمیضوعیف می 
 ( و۱۱۵0برقم:  ۱/۵۱08ابن ماجه )به شمار آورد. حدیث اول: آن را 

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

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

تقري  »نیز او را متروک می داند. آمده است. ابن حجر (۹/۹۳۱)

 .(۱۹۱۱رقم: 770)ص: «التهذي 

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

عن األعمش عن یزید الرقاشووی عن أنس رضووی اهلل عنه  يةأبی معاو

بسیار ضعیف بوده و  یزید بن أبان الرقاشوویروایت کرده اسوت. اما  
او را منکر الحدیث میداند  قوابول احتجواج نیسوووت. امام احمد   
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الضتتتعفاء  » در و امام نسوووائی (۵۱۹رقم: ۱/۱۹)»هتذي  الكامل»

داند. واهلل می الحودیوث  متروکاو را  (6۱۱رقم: ۵/۵۵0) «واَلَتوكنی

 أعلم.
اُء  » -60 دا ها ُء، ُثمَّ العتتتُّ ٌة: اْراْنبِیااُء، ُثمَّ اْلُعلااما ثا ِة ثاالا ْوما اْلِقیااما ُع يا فا عتتتْ                                 «يا
 انبیا، سپس علما،در روز قیامت سه گروه شفاعت می کنند:  ترجمه:

 .سپس شهداء
 «ع استموضو»

 «الضتتتعفتتاء » درعقیلی ، ( ۱۹۵۹رقم ابن موواجووه )دیووث را حوو
نصووور  ،( ۹0/ ۵) «جتامع بیان العلم »در  ابن عبد البر ، ( ۹۹۵ص)

( ۵/ ۹۳۵/  ۳( و ابن عساکر) ۵/۱۱۱) «جزء من حديثه» درالمقدسوی  
ن أبی الق بالقرشی عن ع عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة از طریق

به صورت مرفوع    مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان
 اند. روایت کرده

 گوید: بخاری اومیبن عبد الرحمن  عنبستةعقیلی در شرح حال 
گویود: از  بوایود گفوت: ابوحواتم در مورد او می    دانود.  را متروک می

در تخریج احادیث احیاء  جواعالن احوادیوث بود! حوافظ عراقی    
، باشدبودن حدیث داده است که تساهل می حکم به ضعیف ( ۵/6)

حدیث وجود دارند؛ قطعاً چرا که با چنین افراد جاعلی که در سووند 
 باشد. واللّه أعلم. موضوع می

 
اِدلِ  »-6۵ ِك اْلعا

ِن اَْلالِ ما در زمان پادشاه عادلی به دنیا :  «ُولِْدُت ِي زا
  . )یعنی انوشیروان(آمدم

 «ردهيچ اصلی ندا»
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گوید: بعضی در مورد آن می (۱/۳7/۵) «شتع  اإليامن »دربیهقی 
نسوووبت  از افراد جواهول و نوادان آن را روایت کرده و به پیامبر    

در بطالن آن سخن گفته است. و همچنین استاد  دهند، حلیمیمی
داند. آن را باطل می ()صوواحب المسووتدرک  أبو عبد اهلل الحافظما، 

را در خواب دیدند و سخن ابو عبداللّه   رپیامب بعضوی از صالحان 
عرز کردند، ایشووان  را در باطل دانسووتن این حدیث به پیامبر 

کالم ابو عبداللّه را تایید کرده و فرمود: هرگز چنین چیزی نگفته ام. 
 پایان کالم بیهقی.

 «الآلل  اَلنثورة ي ارحاديا اَلعهورة »همچنین آن را زرکشی در
( ، عجلونی در ۵/707) «اَلقاصتد احلسنة»سخاوی در ( ، امام ۵/۵7۳)
الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا »( ، شوکانی در ۵/۹۱۳)« كعر اخلفاء»

محمد بن محمد درویش، أبو عبد الرحمن ( و ۵/۹۱7) «اَلوعتتتوعتة
أسنى اَلطال  ي أحاديا  »در  هووو(۵۱77الحوت الشافعی )المتوفى: 

گوینود: هیچ  انود و می ذکر کرده( آن را ۹۵۹/ )ص « ُمتلفتة اَلراتت 
 ه أعلم.واللّ اصلی ندارد.

 
انا  » -6۱ فتتَّ ُن ْبُن عا ا ُعْثاما فِیِقي فِیهتتا را ِة وا فِیٌق ِي اْجانتتَّ بِي  را لِّ نتا                                      «لِتكتتُ
نجا یق من در آبرای هر پیامبری در بهشت رفیقی است، و رف ترجمه:

     .عثمان بن عفان است
 «است ضعي:»

 (۱/۱8۳/۵۱8۳) «السنة  »در، ابن أبی عاصم (۵0۳ابن ماجه )آن را 
، ( ۵/۱66/7۱7)  « فضتتتائل الصتتحابة»زوائد  درعبد اهلل بن أحمد  ،

 «الكرم و اجود» در( ، ابن العسووکری ۹/۵۳۳) «الضتتعفاء» درعقیلی 
سووواکر ( ، ابن ع ۳۵/ ۵) «الفوائد»در(، أبو عبد اهلل الفالکی  ۱/۵۵۱)
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 از(  ۱/۳7)  «اَلنتقى من مستتموعاته بمرو» در( و ضوویاء  ۵۵/۵00/۵)
عثموان العثموانی قال : حدثنی أبی عثمان بن    أبی مروان محمود بن 

أبیه عن األعرج عن أبی  خوالود عن عبود الرحمن بن أبی الزناد عن   
 اند.به صورت مرفوع روایت کردهة هریر

در اغلب احادیثش خطا عثمان بن خالد العثمانی گوید: عقیلی می
و اشوتباه دارد و این حدیث نیز تنها از طریق او روایت شووده است.  

فرماید: ضعیف است و نزد او احادیث در مورد او می امام بخاری
گوید: منکر می منکر زیوادی وجود دارد. همچنین ابوحاتم رازی 

گوید: ثقه نیسووت. حاکم و ابو می باشوود. امام نسووائیالحدیث می
و دیگران احادیث موضوع روایت  گویند: از مالکیم اصفهانی مینع
 به صوووورت فرماید: احادیث را از افراد ثقهکرد! ابن حبان نیز میمی

 ،کرد و جایز نیسووت به او احتجاج شووودمقلوب و متغیر روایت می
 ۵گوید ضعیف است.کند و می سوپس همین حدیث را از او نقل می 

 داند.الحدیث می نیز او را متروک ابن حجر
( ، ابن أبی  ۵/7۱) «زوائد اَلستتند »درعبد اهلل بن أحمد چنین؛ هم
( ، أبو یعلى  ۹/۳8( ، حاکم )۵۱88/ رقم ۱/۱8۳) « السنة » درعاصم 
، و عقیلی  {( ۵778المقصوود العلی )  } رجوع شووود به« الكبري»در 
: القاسووم بن الحکم األنصوواری از طریق  ( ۹/۱7۳)  «الضتتعفاء » در

 أبیه قال : الزرقی األنصوواری عن زید بن أسوولم عن  ةحدثنا أبو عباد
أنشوودک اهلل : أما تعلم أن  طلحةسوومعت عثمان یوم حصوور قال : یا 

 ...الحدیث.علیه وسلم  رسول اهلل صلى اهلل

                                                           
  1. میزان االعتدال:۹۱/۹
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ر از تدیث با إسنادی صالحگوید: این حعقیلی بعد از ذکر آن می
 در بن الحکم األنصاری القاسماین روایت شوده است. و در معرفی  

ت. صحیح نیس ةأبی عبادمی گوید: بخاری فرموده: حدیث  «الضعفا»
 ( می۹/۹70)« میزان اإلعتدال»)یعنی همین حودیث(. امام ذهبی در  
او را در داند. همچنین ابن حجرفرماید: ابوحاتم او را مجهول می

ا این حدیث ر« اَلستتتتتدر »دانود. حواکم در   می «لنیا » «التقريت  »
فرماید: امام ما امام ذهبی آن را رد کرده و میداند اصحیح اإلسناد می

بخاری در مورد قاسم فرموده: حدیثش صحیح نیست و ابو حاتم نیز 
 او را مجهول دانسته است. 

( و ابن عساکر ۱/۱۳۱) «سونن »در  چنین حدیث را ترمذیهم
 األنصووار یحیى بن یمان عن شوویخ من قریش عن رجل من از طریق

به صورت مرفوع روایت بن عبید اهلل  طلحةیقال ] له [ الحار  عن 
 کرده اند.

فرماید: حدیثی غریب، سوووند آن قوی ترمذی بعد از ذکر آن می
نبوده و منقطع اسوووت. بوایود گفت: همه این طُرُق معلل بوده؛ اول:   

به آن اشاره کرده ، یعنی میان طلحه و  انقطاعی اسوت که ترمذی 
باشد و از طلحه سماعی می د الرحمن بن أبی ذبابعب بنحار  که ا
 نداشته است.

تقریب »در  دوم: خود حوار  اسوووت کوه اموام ابن حجر      
شووود. سووتگو بوده اما دچار وهم و خطا میفرماید: رامی« التهذیب

سووم: مجهول بودن شویخ قریشوی است که در سنن ترمذی آمده و    
در مورد او  جر است. حافظ ابن ح یحیى بن یمانچهارم: ضعف 

 تقریب»شووود.و بوده اما بسوویار دچار اشووتباه می گگوید: راسووتمی
 (.۵/۱۳8)«التهذیب
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اد اْراْكعا » -6۹ ها
ر إَِلا اْجِ اد اْراْصوا ها جْعناا من اْجِ از جهاد ترجمه:  «را
 .کوچک به سوى جهاد بزرگ بازگشتیم

 «است منار»
فرماید: آن می ( ۱/6)« ختريج احاديا إحیاء»در حافظ عراقی 

را بیهقی در کتاب زهد از حدیث جابر روایت کرده و گفته: إسوووناد 
در تخریج احادیث کشاف  آن ضوعیف است. همچنین ابن حجر 

فرماید: این حدیث یهقی میبعود از ذکر کالم ب  ( ۹۹رقم  - ۱/۵۵۱)
عیسوووى بن إبراهیم عن یحیى بن یعلى عن لیث بن أبی از روایوت:  

 باشند، امام نسائی هر سه نفر آنها ضعیف میباشود که  می سولیم 
)یکی از تووابعین(  عبلتتةإبراهیم بن أبی از قول  «الكنى»آن را در 

 (۵70 /) ص«الدرر»روایت کرده است. کالم ابن حجر را؛ سیوطی در
نیز نقل می کند. همچنین شووویخ زکریا انصووواری در تعلیق خود بر 

کند که گفت: نقل میاز ابن تیمیه  ( ۵۵0/۵)ق  «تفسوویر بیضوواوی »
 هیچ اصووولی نوودارد و خود نیز آن را قبول می کنوود. ابن تیمیووه در

 گوید: هیچ اصلی ندارد.می (۵۵/۵۳7) «مجموع الفتاوی»
بووا این لفظ  (۵/۱۱)همچنین حوودیوث را بیهقی در کتوواب زهوود  

قدمتم خري مقدم ، قدمتم من اجهاد ارصور إَل اجهاد  »کند:روایت می

أبو بکر الشوووافعی همین حوودیووث را  «.ة العبتتد هواهاركع: جمتتاهتتد
ابن إبراهیم البرکی  طریق عیسووى از( ۵۹/8۹/۵) «ةالفوائد المنتقا»در

به    قوال: نوا یحیى بن یعلى قوال : نوا لیوث عن عطاء عن جابر     
اند. اما إسووناد آن بسوویار  روایت کرده صووورت مرفوع از پیامبر 

یحیی بن یعلی هر دو  یم وضووعیف اسووت. چرا که: لیث بن ابی سوول
 باشند. ضعیف می
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 از(  ۱۱۱ - ۵۹/۱۱۹) چنین حدیث را خطیب در تاریخش هم
 هاشووم عن یحیى بن أبی العالء، قال : حدثنا لیث طریق الحسوون بن

ى یحیبن ابی سلیم روایت کرده است. اما حسن بن هاشم مجهول و 
هاد طعاً جباشد. و ق؛ کذاب مییحیى بن العالءیا همان  بن أبی العالء

 باشد. واللّه أعلم.کفار از بزرگترین اعمال صالح می علیه
ْبُد اهللَّا » -6۱ اِر اْلعا ْ َيا ا َلا إِذا ، فا

ٍ
ء ْ افا ِمنُْه ُكلَّ يشا ْبُد أاخا افا اهللَّا اْلعا ا خا إِذا

 
ٍ
ء ْ ُه اهللَُّ ِمْن ُكلِّ يشا افا وقتى بنده از خدا بترسووود خداوند ترجمه:  « أاخا

او بترسواند و اگر بنده از خداى نترسد خداوند او را  همه چیز را از 
                                                        .از همه چیز بترساند

 «موضوع است»
عمرو بن زیاد الثوبانی: از طریق  (۹0۱الضعفاء ) »آن را عقیلی در

ر یحدثنا ابن المبارک عن األوزاعی عن یحیى بن أبی کثیر عن أبی کث
به صووورت مرفوع روایت کرده   عن أبی سوولمة عن أبی هریرة

 است. اما باید گفت:
ب را کذااو  «عمرو بن زیاد الثوبانی»یحیی بن معین و ابوحواتم  

( امام ذهبی آمده ۱8۱/ ۱)«المغنی فی الضووعفاء»دانند، چنانکه در می
داند. این حدیث است. همچنین دارقطنی او را از جاعالن حدیث می

باشد. نیز روایت شده که بسیار ضعیف می« من خاف اهلل....»لفظ: با
ذکر کرده و آن را  (۱/۹۹۱) «العلتتل اَلتنتتاهیتتة»آن را ابن جوزی در 

دارقطنی مذکور را بیان کرده و دانود و در تأیید آن، قول  بواطول می  
کذاب بوده و گویود: ابوزرعوه در مورد عمرو بن زیاد می گوید:   می

 کند. واللّه أعلم.ل میاحادیث موضوع نق
ارمغوان مؤمن در این  ترجموه:   «حتفتة اَلؤمن ي التدنیتا الفقر »-6۱

 (جهان فقر است
 «است ضعي:»
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ابن السنی از طریق  (۱6/ ۵/ ۱)« مسند الفردوس»آن را دیلمی در 
عن عثموان بن خرزاذ : حودثنوا محمود بن عبداهلل بن عمار : حدثنا     

دالرحمن بن غنم عن معاذ بن صفوان عن أبی حاجب عن عب ةمسور 
 به صورت مرفوع روایت کرده است. بن جبل 

 أبو حاجباما باید گفت: سند این حدیث ضعیف است، چرا که 
د و نام آنها در هیچ یک از کتب مجهول هسووتن بن صووفوان ةمسور  و

« فیض القدير»در  مچنین مناویهجرح و تعدیل نیامده اسوووت. 
 داند. ( آن را ضعیف می۱/۱۹۱)

ْومُ » -66 ِد الصَّ اُة اْجاسا كا زا اٌة، وا كا  زا
ٍ
ء ْ ، لُِكلِّ يشا

ْعِ یااُم نِْصُر الصَّ                                     «الصتِّ
و  ی استروزه گرفتن نصوف صوبر است.و بر هر چیز زکات  ترجمه: 

 زکات جسم روزه گرفتن است.
 «است ضعي:»

 «امنشتتتعتت  اإلي» در( ، بویوهقی   ۱۹۵/ ۵ابون موواجووه ) آن را 
 از( ۵/۵۹) «مسند العهاب» درقضواعی   ( ، و۹۱78و  ۹/۱۳۱/۹۱77)

به صورت مرفوع   ة، عن جمهان ، عن أبی هریرةموسى بن عبید
 اند. روایت کرده

حدیث ضعیف است. چرا که  ةموسى بن عبیداما به علت وجود 
  ۵بر تضعیف او اتفاق وجود دارد.

ْعِ جمله اول نیز )  ُر الصَّ یااُم نِصتْ ( از طریق دیگری در سنن  الصتِّ
باشد چون آورده روایت شوده است، که ضعیف می  (۹۱۵۱)ترمذی 
مجهول می باشد. واللّه  «رجل»که آن  عَنْ رَجرلٍ ممنْ بَنمی سرلَیْمٍاست:  
 أعلم.

                                                           
  1. میزان اإلعتدال: ۱۵۹/۱.
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ْعِ  »-67 ٌة ِي اْلقا ِد ُظْلما
جتِ ُك ِي اَلستتتْ

حتِ خندیدن در ترجمه: «الضتتتَّ
 .مسجد، سبب تاریکی قبر می شود
 «موضوع است»

عثمان بن عبد اهلل القرشووی، عن مالک،  از( ۱76/ ۱)آن را دیلمی 
به صووورت مرفوع روایت کرده  عن الزهری، عن أنس بن مالک 

 است.
هم ذکر شووود؛ از  چنانکه قبال عثموان بن عبد اهلل القرشوووی اموا  

گوید: از افراد باشووود. ابن عدی در مورد او میجاعالن احادیث می
کرد و حاکم اعتمواد، احوادیوث موضووووع روایوت می    د ثقوه و مور 

  ۵فرماید: از مالک و دیگران احادیث جعل می کرد.می
بِیِا » -68 ِة : التَّستتتْ ِئكتتا اُم اَْلاالا اِل، طاعتتا جتتَّ ِن التتدَّ ما اِم اَْلُْؤِمننِیا ِي زا طاعتتا

التَّْقِدي بِیاا وا ِئٍذ التَّستتتْ ْوما ُقُه يا
نْطِ انا ما ْن كتا ما ِديِ ، فا التَّقتْ نُْه  ا أاْذها ا اهللَُّوا  عا

ا  ْشا ُجوعتً ْم َيا لا ، فا غوذای مومنان در زمان دجال طعام مالئکه  :«اْجُو ا
اسووت یعنی اذکار گفتن.پس هر کس در آن زمان خدا را با اذکار یاد 

دیگر از گرسنگی ترسی کند و د خداوند گرسنگی را از او دور میکن
 نخواهد داشت.

 «شدیداً ضعي: است»
سعید بن سنان، عن أبی  از (۱۵۵/ ۱)«اَلستتدر »کم در آن را حا

به صوووورت مرفوع روایت ، عن ابن عمر ة، عن کثیر بن مريتةالزاهر
آن را  اما، امام ذهبی «صتتحیا اإلستتناد»کرده اسووت. و می گوید: 

 ضعیف است. سعید بن سنانگوید: رد کرده و می

                                                           
 (.  7/۵۵۱)تهذیب التهذیب. 1
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سووَعمیدر بْنُ فرماید: می( 8/6۱8)« إحتاف اَلهرة»نیز در  ابن حجر
( در ۱/۵۱۱) «میزان اإلعتدال»امام ذهبی در  باشد.ضعیف می سومنَانٍ 
ی  وقال مرة: ل -ععفه أمحد.وقال ُيیى: لی  بثقة گوید: او میمورد 

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

 . البخاري: منكر احلديا وقال النسائي: مَتوك
 
ِعْلُم ِعلْ » -6۳ ِعْلُم ارديتتان التْ اِن، وا دا ِن: ِعْلُم ارابتتْ علم دو نوع :«اما
م اسووت )پزشووکی( و علم دین و علمی که مربوط به جسوو اسووت:
 دیانت.

 «موضوع است»
الفوائتتد اَلجموعتتة ي ارحتتاديتتا »آن را در  امووام شووووکووانی

آن را ( ۹8)ص اَلوعتتتوعات»( و صوووغانی در۵/۱8۱) «اَلوعتتتوعة
( آمده است: در ۱/80) «كعتر اخلفاء» دانند. همچنین درموضوع می

داند و همچنین از )امام نووی( آن را موضوووع می« اخلالصتتة»کتاب 
ستتألت النبي »حسوون که او هم از حذیفه روایت کرده اسووت آمده : 

صتتىل اهلل علیه وستتلم عن علم الباطن ما هوق فقال: ستتألت جعيل عنه 

 قلوِبم َل أودعه ي فقال: هو رس بیني وبنی أحباِب وأولیائي وأصفیائي

اما ابن حجر آن را موضوووع « يطلع علیه ملك مقرب وَل نبي مرستتل
 داند، و همچنین گفته حسن هرگز حذیفه را ندیده است. می

گوید: سیوطی در اوایل خطبه سوپس صواحب کشوف الخفاء می   
 کند که این از کالم امام شوووافعی نقل می« الط  النبوي»کتواب  
 باشد. می
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( آن را به 8/۱۱۵) « ستتري أعالم النبالء»در  ام ذهبیهمچنین ام
یاى بِن  نسووبت می دهد. امام شووافعی ْ ُد بُن ُيا ناا ُُمامَّ ثا دَّ ٍم: حا اتا )أاُبو حا

ُهوا الِفْقُه  ْيِن وا ِن: ِعْلُم الدِّ ُقْوُل: الِعْلُم ِعْلاما افِِعيَّ يا ِمْعُت العتتتَّ اِن ستتتا ستتتَّ حا

ُهوا الطِّ ُّ  ْنیاا وا ِعْلُم الدُّ باٌا( واهللا  وا عا نااٌء وا عا ِه فا رْيِ غا ْعِر وا اُه ِمنا العتتِّ وا
ا ستتِ ما وا

 أعلم. 

تِي» -70 ْهُر ُأمَّ اُن شا ضا ما را ْهِري، وا ْعبااُن شا شا ْهُر اهللَّ، وا ٌ  شا جا   «را
  ن ماه من و رمضان ماه امت من است.رجب ماه خدا،شعباترجمه: 

 «بسيار ضعي: است.»
( ، عن قران بن تمام ، عن ۵/۱۱6)« الَتغی » درأصووبهانی  آن را

 روایت کرده است. ...عن النبی یونس ، عن الحسن 
مچنین ضووعف قران بن اما إسووناد آن به سووبب مرسوول بودن و ه

ذی مافظ زین العراقی در شرح ترباشد. همچنین، حتمام؛ ضعیف می
فرماید: این حدیث شوودیداً ضووعیف اسووت چرا که از مرسووالت می

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 

 . ۵صحیحی وجود ندارد
تبینی العجت  فیام ورد ي » در کتاب همچنین حافظ ابن حجر

روایت کرده که  أبو بکر النقاش المفسووورفرموایود: آن را   می«رجت 
 . ۱ضعیف است. باید گفت: ابوبکر النقاش متروک است

                                                           

  1. فیض القدير.)۵8/۱( 

  2. میزان اإلعتدال: ۱۱0/۹
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فرماید: ابوبکر النقاش می طلحه بن محمد بن جعفر حافظو   
فرماید: تمام احادیثش منکر می کوذاب اسوووت. همچنین برقانی  

به صورت مرفوع  گوید: آن را دیلمی از انس یی مهستند. عجلون
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  

  .۵آن را صحیح نمی داند. «تبینی العج »
باید گفت: این حدیث از طریق ابوسعید خدری و انس بن مالک 

   شوووده کووه حوودیووث ابوسوووعیوود را ابن جوزی روایوت  در
ذکر کرده و آن را « تنزيه الِّشتتيعة»در  و ابن عراق «اَلوعتتوعات»

 دانند. واللّه أعلم.صحیح نمی
7۵-«  

ٍ
اء اٌء ِمْن كتتلِّ دا فتتا

ما شتتتِ ْمزا اُء زا : آب زمزم شوووفووای تمووام «متتا
                                                 دردهاست.

 «: استبسيار ضعي»
طریق الحسووون بن أبی جعفر : حدثنی  از( 6۹/ ۱دیلمی ) آن را

به صوووورت مرفوع روایت کرده صتتتفیة محمد بن عبد الرحمن، عن 
 است.
ت اس با اینکه از اهل تقوا بوده -جفری-حسن بن أبی جعفراما: 

 تقریب»باشد، چنانکه ابن حجر در اما در روایت حدیث؛ ضعیف می
محمد بن عبد بیان کرده اسوووت. همچنین  ( آن را۵/۵۱۳) «التهذیب
 باشند. به همین دلیل؛ سیوطیو صفیه هر دو مجهول می  الرحمن

ستتتنتده »فرموایند:  ( وحوافظ ابن حجر می ۵/۵7۹) «التدرر اَلنتثرة»در

 چنانکه مناوی آن را نقل میکند. واللّه أعلم.«ععیر جداً 

                                                           
  1. کشف الخفاء)۱8۱/۵( 
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ْج  »-7۱ نا وا ستتتُ ْیِل حا الُتُه بِاللَّ ْت صتتتا ُثرا ْن كا ارِ ما هر  ترجمه: «ُهُه بِالنَّها

هره خوب و کس در طول شوووب نمواز بیشوووتر بخواند؛ در روز چ 
 درخشانی خواهد داشت.
 «هيچ اصلی ندارد»

( ۵۱8 /)ص «قیام اللیل» در ( ، ابن نصر۱00/ ۵ابن ماجه )آن را 
و  ۹۱۵/ ۵) «التاریخ» در( ، خطیب 7۱/ ۵)«العلل» در، ابن أبی حاتم 

ثابت  از طریق( ۵۵0/ ۱)« اَلوعتتوعات» درزی ابن جو (  و۵۱6/ ۵۹
به بن موسووى عن شووریک عن األعمش عن أبی سووفیان عن جابر   

 اند.صورت مرفوع روایت کرده
گویود: پودرم )ابوحواتم( گفت: این حدیث را    ابن ابی حواتم می 

برای ابن نمیر ذکر کردم، ایشووان گفتند: منکر اسووت! سووپس ابن ابی 
عقیلی در  ۵یث را موضوووع دانسووت. حاتم می گوید: پدرم بعدا حد

گوید: این حدیث او می ثابت بن موسى( در مورد ۱/۹0)«الضتعفاء»
 باطل بوده و هیچ اصلی ندارد.

( ۵/60۵)«خالصة ارحكام»در  همچنین، حدیث را امام نووی
( ، بوصیری ۹/۹۵8) «ختريج احاديا تفسري كعاف»ظ زیلعی در حاف ،
( ،امام سوووخاوی ۵/۵۱7)« ن ماجهمصتتتباح الزجاجة ي زوائد اب »در
( ۹۱8/ ۱)«کشف الخفاء »( ، عجلونی در۵/666) «اَلقاصتد احلسنة»در

( ۹۱)ص«الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعوعة»، امام شوکانی در 
محموود بن محموود درویش، أبو عبوود الرحمن الحوت الشوووافعی و 

                                                           
 . (۵/7۱) «العلل». 1
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 «رات أستتنى اَلطال  ي أحاديا ُمتلفة اَل»در  هووووو(۵۱77)المتوفى: 
 ( موضوع و بی اصل و اساس می دانند. واللّه أعلم.۱8۱)ص 
 
بِدي اَْلُؤمن » -7۹ َلا ستتتامئي ووستتتعني قل  عا ا وستتتعني أرال وا ما

مرا در زمین و آسووومان من توان جای دادن  ترجموه:  «اللنی الواد  
ی من، آنکس که مومن، آرام و مطمئن خود نودارنود، اموا قلب بنده   
 .دارد است، چنین گنجایشی را

 «ی ندارد و از اسراليليات می باشدچ اصلهي»
فرماید: هیچ اصوولی می (۵۹/ ۹) «ختريج اإلحیاء»حافظ عراقی در 

( ۵/۱۳0)«اَلقاصتد احلسنة »در  برای آن پیدا نکردم! امام سخاوی 
ز گوید: اشووی میفرماید: زرککند که هیچ اصوولی ندارد و میبیان می

اطل بوده و از ند: این حدیث ببعضوووی از اهل علم شووونیدم که گفت
باشوود که بیشووتر این گونه روایات که بر زبان  جعلیّات ملحدین می

آنها را جعل  «علی بن وفا»مردم عوام آمده اسووت؛ شووخصووی به نام 
آن را در هنگام وجد و کرده تا به مقاصوود و اهداف خود برسوود و  

کنوود! چنووانکووه در این حووال گفتووه: طواف بیووت  رقص ذکر می
 راتان کنید )یعنی من را طواف کنید(!!!پروردگا
اذلی أبو الحسن الشفرماید: اید گفت: علی بن وفا که زرکشی میب

گوید: هیچ می( ۹۹۵/ 6) ابن السووبکیباشوود. همچنین می صوووفی
( آن ۱/۵۵6) «كعتر اخلاء»اسنادی برای آن پبدا نکردم. عجلونی در 

نیز  (۵۱۱،۹76/ ۵8)داند و ابن تیمیه در مجموع الفتاوی باطل می را
 داند. واللّه أعلم.آن را از اسرائیلیات می
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تر اهل بهشووت ابلهان و بیشووترجمه:  «أكثُر أهِل اجنِة الُبْلُه  » -7۱
 نابخردانند.

 «منار است »
 در ، بزار(۵۱۵/ ۱) «معتتتكل اآلثار»در  آن را اموام طحواوی  

 ( ،۹/۹۵۹)«الكامل » درالکشووف( ، ابن عدی  - ۱۵۵/ ۱)« اَلستتتند»
العلتتل » در( ، ابن جوزی ۵۹67/ ۱/۵۱6) «العتتتعتت »در بویهقی  

 در( ، ذهبی ۵۱/۵08)در تاریخ( ، ابن عساکر ۱/۱۱۱/۵۱۱۳)«اَلتناهیة
بن روح عن عقیل عن  مةطریق سووال همه آنها از (۹/۹0۹) «الستتري»

روایت  به وصوووورت مرفوع از پیامبر  ابن شوووهاب عن أنس 
 اند.کرده

باشوود و آن را ویند: با این إسووناد منکر میگبزار و ابن عدی می
از عقیل روایت کرده است و ابن جوزی نیز به آن اقرار  مةتنها سوال 

قال ( می گوید: ۱/۵8۹) «میزان اإلعتدال»در  می کند. امام ذهبی
ین سپس هم : منکر الحدیث.عةقال أبو زر و أبو حاتم: یکتب حدیثه

ف می داند. ابن حجر نیز حدیث را از او نقل می کند و آن را ضووعی
را ضعیف می داند. همچنین حدیث را مة سوال  «تقري  التهذي »در 

ضعیف به شمار  (۱0۱و ۵0/۱6۱و  8/7۳) «جممع الزوائد»هیثمی در 
 می آورد.

این حودیوث از چنود طریق دیگر نیز روایوت شوووده که همگی     
ابن عیسى الخشاب قال : ثنا  أحمدضوعیف اند. مانند این سند: عن  

الثوری عن محمد بن  : ثنا مصعب بن ماهان عن سلمةرو بن أبی عم
 ،(۱/۵۱۱/۵۹66). این حدیث را بیهقی عن النبی  المنکدر عن جابر

 در( ، أبو بکر الکالبوواذی ۵۱۱8جوزی ) ( ، ابن۵/۵۳۵ابن عوودی )
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 "تاریخ دمشوووق"در ابن عسووواکر  و ( ۵/ ۱7۱)ق  «مفتاح اَلعان»
 روایت کرده اند.  (۵۱/۹۱۱/۱)

و ابن عدی ، «  منكر ِبذا اإلستتتناد»بیهقی در مورد آن می گوید: 
باطل ِبذا »رحمهم اللّه می گویند:  عسووقالنی الذهبی و، ابن جوزی 

میزان »در  ابن عیسووى الخشوواب أحمدابن طاهر در مورد  «.اإلستتناد

وقال الدارقطنی:  .«كذاب يضع احلديا ( می گوید: ۵/۵۱6) «اإلعتدال
 «ختريج احتتاديتتا إحیتتاء»نین؛ حووافظ عراقی در همچ لیس بووالقوی.

( آن را ضووعیف می ۵/۵۹7) «اَلقاصتتد»( و امام سووخاوی در ۵/8۳۱)
 دانند. واللّه أعلم.

ُ  نباتًا للحم، » -7۱ ُر، وأرسا اْختِنوا أوَلدكم يوما الستتتابعا إ فإنه أطها

ُح للقلتِ   فرزندانتان را در روز هفتم ختنه کنید. این ترجموه:   «وأاْروا
ها را سووریع تر اسووت و رشوود و پرورش آنی آنان بهتر و پاکیزهبرا

 و باعث فراخی قلب است. خواهد کرد
 «موضوع است»

ابن  طریق عبد اهلل از( ۵/۱6) «مستتند الفردوس» دردیلمی آن را 
أحمد بن عامر: حدثنا أبی : حدثنا علی بن موسى الرضا عن أبیه عن 

ن ععن علی رَضووومیَ اللاهر عَنْهر عن أبیه عن أبیه عن أبیه عن أبیه  أبیه
 .النبی 
کذاب و جاعل حدیث است، چنانکه  «عبد اهلل ابن أمحد بن عامر»

روى عن آبتائه »:فرماید( می۱/۹۳0« )میزان اإلعتتدال»اموام ذهبی در  

در تابع  .« نستتخة موعتتوعة باطلة ، ما تنفك عن وعتتعه أو وعتتع أبیه
علی بن موسى از »گویدمی  داود بن سلیمان الجرجانیاین حدیث؛ 

می  شونیدم...سوپس سند را ذکر می کند تا آن را به پیامبر    الرضوا 



تاثیر احادیث ضعیف بر عقیده                                                022 

 (۱/۹۱)ق  «الفوائتد»أبو عثمان البحیری فی رسووواند. این حدیث را 
 روایت کرده است. 

 ذهبی اما داود بن سلیمان نیز کذاب و جاعل بوده است. امام 
داند و ابو حاتم می وید: یحیی بن معین او را کذابگد او میدر مور

باشوود که از علی بن شووناسوود، در کل شووخصووی کذاب میاو را نمی
  ۵موسی الرضا احادیث موضوع نقل کرده است.

الفوائد اَلجموعة ي »در  همچنین حودیوث را امام شووووکانی  

داند. ده و آن را موضوع می( ذکر کر۵۳۳/)ص «ارحاديا اَلوعوعة
 واللّه أعلم.
مرة: ستتتبحان القائم الدائم، ستتتبحان احلي  من قتال كل يوم» -76

القیوم، ستتتبحتان احلي الذي َل يموت، ستتتبحان اهلل العظیم وبحمده، 

سبوح قدوس، رب اَلالئكة والروح، سبحان رِب العَِّّ ارعىل، سبحانه 

ى لته ى مكتانته من اجنتة، أو ُيرا را ت حتى يا متُ ار )اذک ترمجه:«وتعتاَل، َل يا
ستبحان القائم الدائم،  یک بار بخواند:)هر کس این دعا را  رمضان!(

ستبحان احلي القیوم، سبحان احلي الذي َل يموت، سبحان اهلل العظیم 

وبحمتده، ستتتبوح قتدوس، رب اَلالئكتة والروح، ستتتبحتتان رِب العَِّّ 

 ت، نمی میرد مگر آنکه مکان خود را در بهشسبحانه وتعالى ارعىل،
 می بیند یا به او نشان می دهند.
 «تموضوع اس»

 طریق إبراهیم از( ۱/۱8۹) «تاریخ دمشووق» درابن عسوواکر  آن را
نبأنا شووهاب بن خراش الحوشبی عن أبان عن  :ابن هشوام الغسوانی  

 روایت کرده است. به صورت مرفوع از پیامبر أنس ... 

                                                           

  1. میزان اإلعتدال: 8/۱
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متروک است. و بعضی او را اما أبان بن أبی عیاش به اتفاق علما؛ 
نیز متروک و  ابن هشووام الغسووانی إبراهیمهمچنین  ۵دانند.کذاب می
 ۱ .دانندب میزرعه او را کذاابوحاتم و  ابو باشد! کذاب می
اا » -77 جتتا را                                                     « لتتو ُوِزنا إيتتامُن أِب بتتكتتٍر بتتإيتتامِن أهتتِل اررِ  ، لتتا
وى ق ررضى اللّه عنه به ایمان خل بو بکر صودیق اایمان  اگرترجمه: 
  اشد.بسنجند، ایمان او بیشتر برا  زمین

 «منار است»
 این حدیث از طریق مرفوع و موقوف روایت شده است.

 «تاریخ دمشق»در ابن عسوواکر  و (۱/۱0۵)«الكامل»ابن عدی در 
 أبی رواد أخبرنی أبی بن العزیز عبد بن الله عبداز طریق  (۳/۱۳7/۵)

روایت کرده  یامبر به صوووورت مرفوع از پ عمر بن عن نافع عن
 عبد بن الله عبداسوت. اما سوند آن شودیداً ضوعیف است، چرا که     

( ۱/۱۱۱« )میزان اإلعتدال»در  در آن وجود دارد. امام ذهبیالعزیز 
گویند: احادیثش منکر ابو حاتم و دیگران در مورد او میفرمواید:  می

( ۵/6۱) «ختريج احاديا احیاء»است. به همین دلیل حافظ عراقی در 
كعر »( و عجلونی در ۵/۱۱۱) «اَلقاصتد احلسنه»، امام سوخاوی در  

داننوود. همچنین امووام (  حوودیووث را ضوووعیف می۱/۵۳۱« )اخلفتتاء
 «الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا اَلوعتتتوعة»آن را در شووووکوانی 

گوید: سووخاوی گفته: به صووورت موقوف از  ( ذکر کرده و می۹۹۱)
 عیف است. صحیح اما به صورت مرفوع ض عمر 

                                                           
  1. میزان اإلعتدال: ۵۵/۵ 

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

 «شتتتع  اإليامن»( ، بیهقی در ۱8)ص «الونیتة عن الكالم وأهله »در 
( از طریق ۹0/۵۱6) «تاریخ دمشق»( و ابن عساکر در ۹6رقم: ۵/6۳)

ن ع ةشوذب عن محمد بن جحاد عبداهلل بنمبارک عن عبد اهلل بن ال
  بن کهیل عن هزیل بن شووورحبیل عن عمر بن الخطاب ستتتلمة

لو وزن إيامن أِب بكر بإيامن أهل ارر  » انود که فرمود: روایوت کرده 

 «لرجا ِبم

فرمایند؛ صحیح ؛ چنانکه سخاوی و حافظ عراقی می که سند آن
 باشد.می

اهلل علیه وسلم صوتًا هاله، فأتاه جعيل سمع رسول اهلل صىل » -78

علیه الستالم، فقال رستول اهلل صتىل اهلل علیه وسلم: ما هذا الصوت يا 

جعيلق فقال: هذه صخرة هوت من شفريجهنم من سبعنی عامًا، فهذا 

حنی بلوت قعرها.فأح َّ اهلل أن يستتمعك صتتوهتا.فام ر ي رستتول اهلل 

                                             « احكًا ملء فیه حتى قبضه اهللصتىل اهلل علیه وستلم بعد ذلك الیوم عت
آمد و  جبرئیل نزد پیامبر صوودای مهیبی شوونید،  پیامبر ترجمه: 
ی صدای سنگ جبرئیل گفت: از او در مورد این صدا پرسید، پیامبر

بود کووه در لبووه جهنم افتوواد و بعوود از هفتوواد سوووال بووه عمق آن  
بعد از این هیچ  دوست داشت که این صدا را بشنوی. رسید.خداوند
  دان ندیدند تا زمانی که وفات کرد.را خن وقت پیامبر

 «منار است»
طریق أحمد  از(  8۵۳/ ۱۱۹/ ۵) «اَلعجم الكبري »آن را طبرانی در

یى یح بن عبید الصومد األنصواری قال: حدثنا إسماعیل بن قیس عن  
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د باب سعید بن یسارعن أبی سعیبن سعید عن أبی سعید عن أبی الح
 الحدیث. الخدری قال:... 
ن إسووماعیل بفرماید: از یحیی بن سووعید فق  آخمر میطبرانی در 

 است.  أحمد بن عبد الصمدآن را روایت کرده که متفرد به  قیس
تنها زمانی احادیثش معتبر  أحمد بن عبد الصووومدبوایود گفوت:    

چنانکه ابن حبان  هسوووتنود کوه از افراد ثقوه روایوت کرده بواشووود     
کند. در حالی که این حدیث چنین بیوان می  (۹0/ 8)  «الثقتات»در

به اتفاق علما  إسوووماعیل بن قیسنیسوووت. چرا که شووویخ او یعنی: 
باشوود. بلکه امام بخاری، ابوحاتم و دارقطنی شووخصووی ضووعیف می

 ۵دانند.حمهم اللّه او را منکر الحدیث میر
/ ۵0)« جممع الزوائتتد»در  . همچنین این حوودیوث را امووام هیثمی 

سعید  داند. در سوند این حدیث؛ ابو رده و ضوعیف می ذکر ک ( ۹8۳
 باشد.آمده است که شخصی مجهول می

 اما:
کند صوحیح خود حدیثی صحیح را روایت می در  امام مسولم 

نقل  که مضووومون آن نزدیک به این حدیث اسوووت. ابو هریره 
ىلا اهلُل»کند: می ْجباًة فقال: كنا مع رستول اهللَّ صتا ِمعا وا لَّم إِذ سا ْیِه وسا لا  » عا

ْدُرونا ما هذاق ْل تا ٌر ُرِميا بِِه ي « ها جا ُسوُلُه أاْعلام، قال: هذا حا را ُقْلناا: اهللَّ وا

ا،  ْعِرها ى إَِل قا تَّى اْنتاها ُهوا ُّْيِوي ي النَّاِر اآلنا حا ريفًا فا ْبِعنیا خا اِر ُمنُْذ ستتتا النتَّ

ِمْعُتْم وْجبا  افاستا ما با رسوول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بودیم   ترجمه:«تاها
 دانید که اینادن چیزی را شنید، فرمود: آیا میکه ناگهان صودای افت 

 فرمود: این سنگی بود که اند.گفتیم: خدا و رسول او داناتر چیست؟

                                                           
  1. میزان اإلعتدال: ۱۱۱/۵
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هفتاد سوووال پیش در دوزن انداخته شووود و او بطرف پایانهء دوزن 
قعر آن رسوید و شما اکنون صدای افتادن آن را  آمد تا که حاال به می

باشوود. بجز امام مسوولم در صحیحش، حدیث صوحیح می  شونیدید. 
(  ۹7۵/ ۱) « مسند»در أحمد امام (،  ۱۹۵/ ۱6۱)  « البعا»دربیهقی 

 و اللّه أعلم.  اند.نیز روایت کرده 
مْ » -7۳ ْدِر ُعُقوُِلِ ىلا قتا اسا عا لِّما النتَّ ا أاْن ُنكا ما گروه  رجموه: ت «ُأِمْرنتا

 .ردشان سخن گوییمخمعقل و پیمبران مأموریم تا با مردم به اندازه 
 «شدیداً ضعي: است»

طریق أبی عبد الرحمن السوولمی، آن را دیلمی در مسووند خود از 
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن قریش حدثنا الحسون بن سوفیان، حدثنا   

 ، عن أبیإسووومواعیول بن محمد الطلحی حدثنا عبد اهلل بن أبی بکر  
به صورت مرفوع روایت کرده  ، عن ابن عباس مةمعشر، عن عکر

 است.
  ۵باشد.از جعل کنندگان احادیث می أبی عبد الرحمن السلمی

( آن را ذکر کرده و ۵/۵6۱) «اَلقتاصتتتد»در  اموام سوووخواوی  
را به مسند حسن ( آن  فرماید: شویخ ما )ابن حجر عسوقالنی  می

با این لفظ روایت  ابن عباس  دهد که ازبن سوووفیان نسوووبت می
و می فرماید: « أمرت أن أخاط  الناس عىل قدر عقوُلم»کرده است: 

 «الدرر اَلنتثرة»در  سوند آن بسیار ضعیف است. همچنین سیوطی 
 ظ عراقی حاف( ، ۵/۱۱۱)« كعتتر اخلفا»( ، عجلونی در ۱۱ /)ص
محمد بن محمد درویش، ( و ۱/۱0۳۱) «ختريج احتاديتا إحیتاء»در 

أستتنى  »در  هوووو(۵۱77أبو عبد الرحمن الحوت الشووافعی )المتوفى: 

                                                           
  1. میزان اإلعتدال: ۱۱۹/۹ 
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( حدیث را ضوووعیف 7۹)ص« اَلطتالت  ي أحتاديتا ُمتلفتة اَلراتت 
گویوود: این ( می۵8/۹۹۳« )جممو  الفتتتاوی»داننود. ابن تیمیووه در  می

ها مورد اعتماد حودیث را هیچ یک از علمای مسووولمین که کتب آن 
برای  لّه متعال و رسوووولش اند و خطاب الاسوووت؛ روایت نکرده

عموم مردم است که همه مکلفین را شامل می شود. مثالً می فرماید: 
ا النَّاُس } ا ا أاُّيتُّ ُنوا} {يتا ِذينا آما اا الَّ ا أاُّيُّ ا ِعبااِديا } {يا اِئیلا } {يا نِي إرْسا ا با  .{يا

داد و همه بر خود هموه مردم را خطاب قرار می نیز بر من پیوامبر  
ند اما در فهم آن؛ بر اساس قدرت درک آنها تفاضل و شونید آنها می

 تفاوت وجود دارد. واللّه أعلم.
ره تا گور از گهوا ترجمه:«أطلت  العلم من اَلهتد إَل اللحد» -80

  دانش بجوئید.
 «هيچ اصلی ندارد»

در اما در هیچ یوک از کتُب حدیثی اهل سووونت نیامده اسوووت.  
ىلا ُكلِّ  طالاُ  »فرماید: می حدیث صوووحیح پیامبر  ٌة عا ِريضتتتا اْلِعْلِم فا

ایت ابن ماجه و رو. طلب علم بر هر مسلمانی واجب است: «ُمْسلِمٍ 
 دیگران.
ةِ  »-8۵ افا ىلا النَّظتا يُن عا ی بر نظافت و پاکیزگ دینترجمه:  «ُبنِيا التدِّ

  بنا شده است.
 «ظ وجود نداردبا این لف»

حتتاديتتا الفوائتتد اَلجموعتتة ي ار»در  آن را امووام شووووکووانی

( ذکر کرده و می گوید: این حدیث را امام غزالی ۵۱)ص «اَلوعوعة
گوید: آن را در هیچ جا می ذکر کرده و حافظ عراقی «اإلحیاء»در 

( ، سیوطی در             ۵/۱۹۳)«اَلقاصتد احلستنة»نیافتم! همچنین سوخاوی در 
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ر كع»( و عجلونی در ۳۱)ص  «الدرر اَلنتثرة ي ارحاديا اَلعتهرة»

( حدیث را ذکر کرده و حکم به ضعیف بودن آن داده ۵/۹۹0)«اخلفاء
 اند. و اللّه أعلم.

ِن احلمري»-8۱ ْطرا ِدينُِكْم عا نتان را از نصووف دیترجمه:  «اءُخُذوا شتا
 حمیرا )عایشه( بگیرید.

 «موضوع است»
حافظ عماد الدین بن فرماید: آن را نیافتم اما می امام سوویوطی

ث گوید: این حدیمی « حاديا ُمتْصتتت ابن احلاج ختريج أ» درکثیر 
حافظ أبا الحجاج بسوویار ضووعیف، بلکه منکر اسووت. از شوویخ خود  

در مورد آن سووال کردم ایشان آن را نشناختند. و شیخ ما   المزی
باشد که إسنادی واهی می ذهبی فرمود: این حدیث از جمله احادیث

 از حدیث انس  «مسوند فردوس »برای آن شوناخته نشوده. اما در   

اما « عتائعتتتةخذوا ثلث دینکم من بیت »فرمود:  آموده کوه پیامبر   
  ۵سندی برای آن ذکر نکرده است.

اَلنتتار اَلنیر ي الصتتتحیا  »همچنین این حوودیوث را ابن القیم در 

الفوائد اَلجموعة ي ارحاديا »( ، شوکانی در 6۵ /)ص «والضتعیر

( و ۱۹۵/ ۵) «فاءكعتتتر اخل»( ، عجلونی در ۹۹۳ /)ص «اَلوعتتتوعة
دانند. ( ذکر کرده و آن را موضوع می۵/۹۱۵) «اَلقاصد»سوخاوی در  
 واللّه أعلم.
 «قصتتتة موت النمرود صتتتاح  إبراهیم بذبابه دخلت رأستتته» -8۹

 ای کهکم زمان ابراهیم که به وسوویله پشووهداسووتان نمرود حا ترجمه:
 داخل سرش شد و به سبب آن فوت کرد.

 «هيچ اصلی ندارد»
                                                           

 (.۵۵۹) ص/  الدرر اَلنتثرة ي ارحاديا اَلعتهرة  .1
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 یچ یک از کتُب حدیث نیامده است. واللّه أعلم.در ه
ُر ِمْن هاُروتا وماُروتا » -8۱ حا ا أستتْ ْنیا فإِ َّ ُروا الدُّ از  ترجمه: «اْحذا

 .دنیا حذر کنید که افسونگرتر از هاروت و ماروت است
 «منار است»

 « ذم الدنیا»درابن أبی الدنیا می فرمواید: آن را   حوافظ عراقی 
أبی  روایت از( 7/۹۹۳/۵0۱0۱) «العتتتع » ردبیهقی  ( و۱۱/۵۹۱)

گوید: بیهقی می اند.روایت کرده به صوورت مرسل الدرداء الرهاوی 
که او نیز از یک  أبی الدرداءبعضوووی از آنها گفته اند: این روایت از 

ه اسووت! شووخص و او هم از یک نفر دیگر از صووحابه روایت کرد 
  ۵هیچ اصلی ندارد.گوید: منکر بوده و )إسنادی ندارد( و ذهبی می
به آن  ( ۹7۱/  6) «لسان اَلیزان»در  همچنین؛ حافظ ابن حجر

اسوونادی برای آن  گوید: می (۹۱۱/ 6) ابن السووبکیکند. و  اقرار می
 نیافتم.
داند و ( ضعیف می۵/67) «كعر اخلفاء»حدیث را عجلونی در  

 به صورت مصعب بن سعداز طریق  «الزهد»می گوید: امام احمد در 
 واللّه أعلم. «احذروا الدنیاإ فإ ا خُضة حلوة»مرسل روایت کرده: 

ة »-8۱ ْنیاا مزرعة اآْلِخرا  دنیا مزرعه آخرت است.ترجمه: « الدُّ
 «دهيچ اصلی ندار»

رده و حافظ عراقی در ذکر ک «اإلحیتاء»در  آن را اموام غزالی 
ر د فرموایود: با این لفظ چنین حدیثی نیافتم اما عقیلی  تخریج آن می

ق »درأَبرو بکر بن الل و  «الضوووعفاء» اِرم اْراْخالا كا حَدمیث طَارق از  «ما

                                                           
  1. تخریج احادیث احیاء ) ۹/ ۵77( 
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ا آلخرته»آورده اسووت:  بن أَشووْیَم ود ِمنْها ْنیاا َلن تزا ار الدُّ ه ک «نعمت الدَّ
 سند آن نیز ضعیف است!

( و عجلونی ۹۱۵/ ۵) «اَلقاصد»در  این حدیث را امام سخاوی
گویند هیچ اصووولی اند و میرده( ذکر ک۵/۱7۵« )كعتتتر اخلفاء»در 

الفَتانمی ( ، 6۱ /)ص «اَلوعتتوعات»ندارد. همچنین آن را صووغانی در 
اررسار »، مال علی قاری در «تذكرة اَلوعوعات»در  ه(۳86)المتوفى: 

مرعی بن یوسووف بن ( ، ۵۳۳ /)ص «اَلرفوعة ي ارخبار اَلوعتتتوعة
در  هووو(۵0۹۹ى: أبى بکر بن أحمد الکرمى المقدسی الحنبلى )المتوف

أحمد بن ( ۵۹۹ /)ص «لفوائد اَلوعتتتوعة ي ارحاديا اَلوعتتتوعةا»
اجد »در  هو(۵۵۱۹عبد الکریم بن سعودی الغزی العامری )المتوفى: 

محمد األمیر الکبیر ( ، ۵0۵ /)ص «احلثیتا ي بیتان متا لی  بحتديتا
النخبة البهیة ي ارحاديا اَلكذوبة »در  هووو(۵۱۱8المالکی )المتوفى: 

گویند هیچ اصووولی ندارد. ( ذکر کرده و می60)ص « عىل خري العية
 واللّه أعلم. 

اُتوا اْنتاباُهوا» -86 ا متا إِذا اٌم، فتا اُس نِیتا  در خوابند،مردم ترجموه:   «النتَّ
 .میرند بیدار خواهند شدوقتی می

 «به صورت مرفوع اصلی ندارد»
فوع از به صووورت مر (۱0/  ۱) «اإلحیاء»در  آن را امام غزالی

در تخریج آن و به تبع  روایت کرده است. حافظ عراقی پیامبر 
فرمایند: آن را به صورت مرفوع می   (۱  /۵70 - ۵7۵)او سبکی

 «اَلقاصتتد»باشد. امام سخاوی در می نیافتم. بلکه منسوب به علی 
( ، عجلونی در ۵۳7/ ۵) «التتدرر اَلنتثرة»( ، سووویوطی در ۵/6۳۵)
( ۵/۱۱6) «الفوائد اَلجموعة»( ، شوووکانی در ۱/۹78) «كعتتر اخلفاء»
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دهند و نسوووبت می انود و آن را بوه علی   حودیوث را ذکر کرده  
 فرمایند: به صورت مرفوع هیچ اصلی ندارد. واللّه أعلم.می

ا أاْهُل  » -87 تاْبِّشتتتا ْد استتتْ قا ُد لا ا ُُمامَّ الا يا قا يُل فا
لا ِجْعِ ُر نازا لاما ُعما َلاَّا أاستتتْ

 
ِ
ء اما را  الستَّ ِم ُعما الا مر اسالم آورد جبریل نازل شد وقتی عرترجمه: « بِإِستْ

 .دهندمر بشارت میو گفت: یا محمد! اهل سماء به اسالم عر
 «شدیداً ضعي: است»
( ۱۵8۱)«صحیح»در ( ، ابن حبان ۱۵/ ۵) آن را ابن ماجه در سنن

( 8۱/ ۹) «اَلستدر »در حاکم  ( ،۹۹)رقم  «الستنة» در، ابن شواهین  
بن خراش : حدثنا العوام بن حوشب، عن سعید بن  عبد اهلل طریق از

 اند. ع روایت کردهبه صورت مرفو، عن ابن عباس جبیر
اما امام ذهبی آن را !  «صوحیح اإلسناد »فرماید: حاکم در ادامه می

یعنی:  «قلتت : عبد اهلل عتتتعفه الدارقطني»رد می کنود و می گویود:   
داند.  همچنین باید گفت: ضعیف میرا  عبد اهلل بن خراشدارقطنی 

در  داند و امام بخاری او را کذاب می محمد بن عمار الموصوولی
عتتعیر »گوید: می و سوواجی  «منکر الحدیث»گوید: موردش می

 ۵.«احلديا جدًا ، لی  بْء ، كان يضع احلديا
ُه اهللَُّ اْجانَّةا  » -88  لا ُه أاْدخا ِفظا حا أا اْلُقْرآنا وا را ْن قا ٍة ِمْن  ما ا ِّشا ُه ِي عا عا فَّ شتا وا

ُبوا النَّارا  تاْوجا ْد استتْ ُهْم قا ْیتِِه ُكلُّ هر کس قرآن بخواند و آن ترمجه:  «أاْهِل با
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»

                                                           
  ۱/۱۵۹میزان اإلعتدال: . 1
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  (۱۵6، رقم  ۵/78)، ابن ماجه  (۱۳0۱، رقم ۱/۵7۵)ترمذی  آن را
( ، ۱/۹80)«الکامل»در ابن عدى ، ( ۵۱77، رقم ۵/۵۱۳أحمد )اموام  
در ابن عسووواکر ، ( ۵۳۱7، رقم ۱/۹۱۳) «شتتتع  اإليامن» دربیهقى 

( ۱۵۹0، رقم ۱/۱۵7)«اروس » درطبرانى و ( ۵۵/۳۱) «تاريخ دمعق»
 اند. روایت کرده

ِديٌا »: فرمایدبعد از روایت کردن آن می اموام ترمذی  ا حا ذا هتا

ْفُص ْبُن  حا ِحیٍا وا نااُدُه بِصتتتا ْی ا إِستتتْ لا ْجِه وا ا اْلوا ذا ْعِرُفُه إَِلَّ ِمْن ها ِريٌ  َلا نا غا

ُر ِي احْلاِديِا  عَّ نا ُيضتتا ْیاما لا ه تنها از ده کیعنی: این حدیثی غریب بو «ستتُ
صر حَفْحیح نیست چرا که شناسیم و إسناد آن صاین طریق آن را می

بعد از ذکر  ضوعیف است. همین کالم را امام بیهقی  بْنُ سورلَیْمَانَ 
همین  (۱/8۵) «تاریخ»حدیث بیان کرده اسوووت. خطیب بغدادی در 

. هذا حدیث منکرگوید: روایت کرده و می حدیث را از عایشووه 
( ذکر 77/ )ص «تتتذكرة اَلوعتتتوعتتات»آن را در  همچنین الفتنی

 گوید: خطیب فرموده این حدیث ثابت نیست.و میکرده 
 
ًة ِمنا النَّارِ  » -8۳ اءا را ُه با تا ا اهللَُّ لا ْبعا ِسننِیا كا ًبا ستا

نا ُُمْتاستِ ْن أاذَّ ترمجه: «ما

داوند خند اذان بگوید، وکسوووى که هفت سوووال به نیت پاداش خدا
 متعال برائت از آتش جهنم را برای او رقم می زند. 

 «استشدیداً ضعي: »
طبرانی ، ( 7۱7/ رقم ۵ابن ماجه )، ( ۱06 - ۵/۱67ترمذی )آن را 

ابن ، ( ۵/  ۹) «التاستتع من الفوائد» درابن السووماک ، ( ۱/ ۵0۳/  ۹)
 «شتاریخ»بغدادی در( خطیب ۵/ ۵۱۱/ ۱) «ارمايل الفوائد» دربشران 

ابن  و او نیز از مةعکر که ازجابر  بوا دو سوووند از طریق ( ۱۱7/ ۵)
 اند.کند، روایت کردهنقل می عباس 
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یعنی ضووعیف. عقیلی نیز  «حدیث غریب»می فرماید:  ترمذی
گوید: در إسناد آن شخصی لیّن وجود ( می۵۱۱/ )ص «الضعفاء»در 

فرماید: إسناد آن ضعیف ( می۵/۱8« ) ح الستنة»در  دارد. بغوی
( به ضعف آن ۵/۵۵۵) «التوري »در  اسوت، همچنین امام منذری 

 کرده است.  اشاره
د اشبعف حدیث؛ جابر بن یزید الجعفی میباید گفت: علت ضو 

مچنین امام نسووائی او را دانند. هکه بعضووی از ائمه او را کذاب می
  ۵داند.متروک می

( از طریق ۱/۳۳) «الکامل»همچنین این حودیث را ابن عدی در  
رده اسوت که شووخصی کذاب و متروک  روایت ک محمد بن الفضول 

  ۱باشد.می
 
ُة قاالا النَّبِيُّ » -۳0 الا ْت الصَّ اما ْد قا لاامَّ أاْن قاالا قا ِة فا اما قا ذا ِي اإْلِ ًَل أاخا أانَّ باِلا

ا  ها اما أادا ا اهللَُّ وا ها اما لَّما أاقا سا ْیِه وا لا ىلَّ اهللَُّ عا  -ه رضی اهلل عن -وقتى بالل «صتا
رسید، « لَاةُقَدْ قَامَتم الصوَّ »کرد و به این کلمات: می شوروع به اقامه  
ها»فرمود:  -صلى اهلل علیه وآله وسلم  -رسول اکرم  اما أادا ا اهللاُ وا ها اما  «أاقا

 «شدیداً ضعي: است»
عمل الیوم  » در( ابن السووونی  ۱۱8)  «سووونن»آن را ابوداود در 

 اند:از این طریق روایوت کرده (  ۱۵۵/ ۵بیهقی ) ( و۱۵0) «اللیلتةو
ابِ  ُد ْبُن ثا ناا ُُمامَّ ثا دَّ ٍ  حا ْوشا ْهِر ْبِن حا ْن شا اِم عا ُجٌل ِمْن أاْهِل العَّ نِي را ثا دَّ ٍت حا

. لَّما سا ْیِه وا لا ىلَّ اهللَُّ عا اِب النَّبِيِّ صا ْعِض أاْصحا ْن با ةا أاْو عا اما ْن أاِِب ُأما   عا

                                                           
  1. میزان اإلعتدال: ۹80/۵.  

  2. میزان اإلعتدال: 6/۱. 
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اما باید گفت: محمد بن ثابت العبدی ضعیف است. چنانکه امام 
ا بیان کرده اسووت. همچنین ( آن ر۹/۱۳۱) «میزان اإلعتدال»ذهبی در

تقري  »در  شوووهر بن حوشوووب نیز ضوووعیف بوده و ابن حجر 

کند. و معرفی می« كثري اإلرسال واروهام»(  او را ۱/۱6۳) «التهذي 
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 

( ۵/۱۵۱)« التلخیص احلبري »اشوووواره کرده انوود. ابن حجر در  اهلل
لا َلِاا » فرماید:می ا َلا أاصتتتْ ذا كا اا ، وا لا ُلا ُة فِیِه َلا أاصتتتْ ادا يا الزِّ ِعیٌر وا ُهوا عتتتا وا

ُه ِي  را كا رْيٌ ِمْن النَّْومِ  "ذا ُة خا الا یعنی: این حدیث ضووعیف بوده و  « الصتتَّ
رْيٌ ِمْن »مورد  قسوومت اضووافی آن و همچنین آنچه که در  ُة خا الا الصتتَّ

ذکر کرده اسوووت هیچ اصووولی ندارند. یعنی این ذکر که در  « النَّْومِ 
رْيٌ ِمْن النَّْوِم  »هنگام  ُة خا الا  !«صدقت وبررت»گویند: می« الصَّ

را نیز  «صووودقت وبررت»ذکر  پس چنوانکه دیدیم ابن حجر 
 بدون اصل و اساس می داند. واهلل أعلم.

 
ةِ اخْلارْيُ » -۳۵ امتتا ْوِم اْلِقیتتا تِي إَِلا يا ي ُأمَّ در  خیر و برکووتترمجتته: « ِيَّ وا

 وجود من و در امتم تا روز قیامت وجود دارد. 
 «هيچ اصلی ندارد»

قال شیخنا: ال »گوید: ( می۵/۹۹7) «اَلقاصتد احلسنه»ی در سوخاو 
حجر عسقالنی( فرموده: آن را  یعنی: شویخ و اسوتاد ما )ابن  «  أعرفه
 (۵۹۱) «الفتاوى احلديثیة»همچنین ابن حجر هیتمی در  اسم.شون نمی

یعنی: این لفظ وارد نشوووده اسوووت. « َل يرد هتذا اللف »می فرماید: 
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آن را در  )حودیثی بووا این لفظ روایووت نشوووده(. همچنین فتنی  
ذيتتل ارحتتاديتتا  »( و سووویوطی در 68) «تتتذكرة اَلوعتتتوعتتات»

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

گویند: هیچ ( آن را ذکر کرده و می۵۳۱/ )ص «اَلوعتتتوعتة ارخبتار
 اصلی ندارد.  

باید گفت: حدیث صحیحی که در بخاری و مسلم آمده ما را از 
ٌة ِمنْ »این حدیث، بی نیاز می کند لفظ آن چنین اسووت:  اِئفا اُل طا زا  َلا تا

، َلا يا  ىلا احْلاقِّ ظااِهِرينا تِي عا تَّى ُأمَّ هم حا فا ن خالا ُْم وا َل ما ُلا ذا ْن خا ُهْم ما ُّ ُضتتتُ

ْأِِتا أاْمُر اهللَِّ تبتارك و تعتايل همواره گروهی از امت من بر حق یعنی: «يتا
پایبند بوده و پیروز هستند و مخالفت مخالفان )یاری ندادن دیگران( 

 رساند، تا قیام قیامت.نمیبه آنان ضرر 
اءٌ »-۳۱ فا ْؤُر اَْلُْؤِمِن شتتِ  مانده غذای مؤمن خورده و تهنیمترمجه :«ستتُ

 شفاست.
 «هيچ اصلی ندارد»
اررسار اَلتترفتتوعتتة ي ارختتبتتار »در  مووال عوولووی قوواری  

 داند. ( آن را بدون اصل می۱۵7«)اَلوعوعة
الجد الحثیث فی بیان  "همچنین احمود الغزی عامری در کتاب  

( بیان می کند که حدیث نیسوووت و ۵۵6)ص  " موا لیس بحودیوث   
( به آن اقرار نموده اسووت. و ۵/۱۱8) "کشووف الخفاء "عجلونی در 

هیچ تصریح و تلویحی در این مورد وجود ندارد که باقی مانده غذا 
 یا آب مؤمن شفا باشد. واهلل أعلم. 
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ِِب   » -۳۹ را اُن أاْهِل اْجانَِّة عا لِستتتا ، وا ِِب  را اْلُقْرآُن عا ، وا ِِب  را ترجمه: «  أاناا عا
 رآن عربی و زبان اهل بهشت عربی است.من عرب، ق

 «موضوع است»
از طریق  (۳۹0۵/ ۵/ ۱8۱/ ۱)« معجم اروستت »آن را طبرانی در 

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

« المغنی»فرماید: ذهبی در می (۱۱۱/ ۵) « ي ارحتاديا اَلوعتتتوعة
گفته : دارای روایات  بْلُ بْنُ الْعَلَاءمشووومگویود: ابن عدی در مورد  می

- ۱۱/  ۵0)  «جممع الزوائد»در  منکر است. همچنین: امام هیثمی
 عَبْدر الْعَزِیزِ بْنُ عممْرَانَگوید: در آن حودیوث را ذکر کرده و می   ( ۱۹

 «اَلحجة» در کتاب باشد.  حافظ عراقی وجود دارد که متروک می
چنانکه نسووائی و دیگران  در الْعَزِیزِ بْنُ عممْرَانَعَبْ فرماید:می (۵/ ۱6) 

گفته اند متروک است. بخاری در مورد او می گوید: حدیثش نوشته 
نمی شوود. پس این حدیثم او صووحیح نیست چنانکه ابن عراق در  

 ( به آن اشاره کرده. ۱0۳) «تنزيه الِّشيعة»
( و سوووخوواوی ۵۵۱) «تتتذكرة اَلوعتتتوعتتات»همچنین: فتنی در 

 اند. ه باطل بودن این حدیث اشاره کرده( ب۹۵) «َلقاصد احلسنها»در
این حودیث مخالف با آیات قرآن اسوووت. اهلل متعال می فرماید:  

اُكْم } ْتقا ُكْم ِعنْدا اهللَِّ أا ما همانا نزد خدا بهترین شررما ترجمه:  {إِنَّ أاْكرا
 . متقيترین شما است

ىلا َلا فا » فرماید: در حدیث صووحیح می و پیامبر  ِِب  عا را لا لِعا ضتتتْ

را  مْحا ىلا أا دا عا َلا أاْسوا دا وا ىلا أاْسوا َلا ِرامْحارا عا ِِب  وا را ىلا عا ِمي  عا جا َلا لِعا ِمي  وا أاْعجا
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ى هيچ عربی بر هيچ عممی و هيچ سررفيدی بر هيچ  .۵« إَِلَّ بِالتَّْقوا
  سياهی فضيلت ندارد جز بتقوی.

 
یْ »-۳۱ لا اما تاُكوُنوا يويل عا  یهمانطور که هستید، سرانترجمه: «: ُكمكا

 .کنندمی یدر خور شما بر شما زمامدار
 «شدیداً ضعي: است»

 یَحْیَى بْنُ هَاشممٍز طریق اآن را دیلمی و بیهقی در شوعب اإلیمان  
 ۱اند که یحیی از جمله جاعالن و وضاعان حدیث است!روایت کرده

جمیع  ابنرا: اموا این حودیوث از طریق دیگری نیز آمده که آن    
از طریق  ( ۵/  ۱7) « مسند» در( و قضاعی ۵۱۳ /)ص « معجمال»در
ختريج »در  اند. حافظ ابن حجرروایت کرده« اَلبارك بن فضتتتالة»

 « و ي إستتناده إَل مبارك جماهیل»فرماید: ( می۱/۱۱) «احاديا كعتتاف
یعنی: إسووونواد آن قبل از مبارک همه مجهول اند. در حالی که خود  

  ۹ضعیف است! «  بن فضالهمبار»
(، ۱/۵۳۳7)«كعر اخلفاء»به ضعیف بودن این حدیث عجلونی در 

تتتذكرة »و فتنی در (6۱۱) «لتفتوائتتد اَلتجتموعتتةا»شووووکووانوی در  

 اند. ( اشاره کرده۵8۱«)اَلوعوعات
 
الُِفوُهنَّ » -۳۱ خا اِوُروُهنَّ وا ت کنید و با زنان مشوووورترمجه:  «شتتتا

  خالف مشورتشان عمل کنید.
 «ردچ اصلی نداهي»

                                                           
  1. روایت امام احمد در مسند ) ۱ / ۱۵۵ (. 

  2. میزان اإلعتدال )۱۵۱/۱(. 

  3. میزان اإلعتدال ) ۹/ ۱۹۵(.
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ض فی»( و مناوی در ۵/۱00) «اَلقاصتتد احلستتنه»در  یسووخاو

می گویند: هیچ اصووولی ندارد. اما عسوووکری  ( ۱6۹/  ۱)  "القدير
خالفوا النستتتاء فإن ي خالفهن »روایت کرده:  از عمر  «الْأَمْثَال»در

یعنی: با زنان مخالفت کنید چرا که در این کار برکت وجود «العكتة 
الآلَلء اَلصتتنوعة ي ارحاديا »ین روایت را امام سوویوطی در دارد! ا

 داند. ون سند ذکر کرده و آن را باطل می( بد۱/۵۹7) «اَلوعوعة 
أبی از طریق  (۵/ ۵77/ ۵۱)در علی بن الجعد جوهری همچنین 

کند؛ آن را روایت کرده نقل می حفص بن عثمان که او هم ازعقیول  
 است. اما باید گفت:

حدیث با دو دلیل بسوویار ضووعیف است: اول: مجهول سوند این  
 «اجرح و التعديل». چنانکه ابن ابی حاتم در حفص بن عثموان بودن 

ا مجروح بودن او؛ به بدون هیچ ذکری از ثقه بودن و ی ( ۵8۱/ ۱/ ۵)
یحیى بن کند.  علت دوم: ابو عقیل اسووت که اسووم او: او اشوواره می

در  اشد. چنانکه ابن حجر به که ضوعیف می بود المتوکل العمری
( آن را بیان کرده اسوووت. همچنین این ۵/۱۳6) «تقريت  التهتذيت »

اللؤلؤ »در  أبو المحاسووون القاوقجی الطرابلسوووی الحنفیحدیث را 

تذكرة »( ، فتنی در ۱6۱)«اَلرصتو  فیام َل أصتل له أو بأصتله موعو  

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

 
ق غیباة » -۳6

استِ ْی ا لفا  غیبت کردن فاسق ناروا نیست و ترمجه: «لا
 اشکالی ندارد!

 «باطل است»
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 «توواریخ  » درأبو الشووویخ  ،«اَلعجم الكبري» در یطبرانآن را 
 أبو بکر بن سوولمان فقیه ،(۱/6۵)  «الكامل»در  یابن عد ،(۱۹6)ص
 «حوودیووث» درأبو بکر الوودقوواق  ،( ۵۱/ ۱) «متتايلجمل  من ار»در
مستتند » در یقضوواع ،(۵/  8۵/ ۱)« الکالم ذم» در یهرو، ( ۱/۱۱/۱)

 خطیب در                ( و ۵/ 8۱/ ۱)«تفسوویر»ی درواحد ،( ۳7/ ۱) « العتتهاب
اللیثی که او  بن یحیىبة جعدهمگی از طریق  ( ۱۱) ص  «الكفتايتة»

اند. اما سند این روایت روایت کرده د؛نقل می کنعالء بن بشرهم از 
 بسیار ضعیف است. 

در  داند. چنانکه ابن حجر را متروک می«  جعدبة»دارقطنی
همچنین عالء بن بشر نیز ( بیان کرده است. ۱/۵0۱« )لسان المیزان »

ضوعیف است. چنانکه أزدی او را تضعیف کرده است. ابن حبان در  
روى عنه جعدبة بن »فرموایود:   می ( در معرفی عالء8/۱0۱«)الثقتات»

 از او احادیث منکر روایت کرده بن یحیى جعدبةیعنی: « ُيیى مناكري
حدیث را شوودیداً تضووعیف  «الکامل »اسووت. همچنین ابن عدی در 

فرماید: حاکم ( می۱/۹77« )فیض القدير»در  کرده اسووت. مناوی
دی ن عاب شود وث صحیح نبوده و به آن اعتماد نمیگفته: این حدی

 کند که گفت: این حدیث منکر است. از احمد بن حنبل نقل می
همچنین بوایود گفت: این روایت را از طریقی دیگر ابو نعیم در   

روایت کرده که در سلسله  (۱۱0 - ۱۹۳/  ۱) «أخبار أصبهان»کتاب 
وجود دارد که إبراهیم بن سالم المکی و  محمد بن یعقوبسوند آن  
 (6۵/) ص « اَلنار اَلنیر»را ابن القیم در  باشند. و حدیثمجهول می

انود: از چنود طریق   گویود: دارقطنی و خطیوب گفتوه   ذکر کرده و می
 اند. روایت شده که همگی باطل
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آن را  (۱۳7/)ص «اررسار اَلرفوعتتة»در  همچنین علی قوواری
 داند. باطل می
 
یئاة » -۳7

طِ ه رشتدنیا دوستی سر  ترجمه:«ُح ُّ الدنیا رأُس كلِّ خا
 همه خطاهاست.

 «است موضوع»
گویوود: بیهقی گفتووه ( می۹/۹68«  )فیض القتتدير»در  منوواوی

 باشد. نمی است: هیچ اصلی ندارد و از احادیث پیامبر 
ی فرماید: سیوطمی « التیستري بِّشتح اجامع الصتوري»همچنین در 

فرموده: مرفوع دانستن آن وهم و خطا است، بلکه حفاظ  «فتاوی»در 
در  اند. و علی قاری آن را از جمله موضوووعات دانسووته ث،حدی
تتتذكرة »چونویون فتنی در    ( و هومو  ۵7۳/)ص «اررسار اَلترفتوعتتة»

 دانند. ( آن را موضوع می۵7۹)« اَلوعوعات
 
ِقي  » -۳8 دُّ ُكلِّ تا  د همه متقین هستم.من جترجمه: «أاناا جا

 «هيچ اصلی ندارد»
( و عجلونی در ۱/8۳) «احلاوي للفتاوي»در  چنانکه سوویوطی

 ( آن را بیان کرده اند. ۵/۱۹0)  «كعر اخلفاء»
 
نْیِ » -۳۳ بِیحا ا اْبُن التذَّ یکى جد ) من فرزند دو ذبیح هسوووتم: «أانتا

 ( پیشین اسماعیل و یکى پدر خویش عبد اللاه
 «هيچ اصلی ندارد»
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محمد األمیر الکبیر ( ۱۹)« رستتتالة لطیفة»در چنانکه ابن قدامه
 «النخبتتة البهیتتة ي ارحتتاديتتا اَلكتتذوبتتة عىل خري العيتتة»در المووالکی 

ؤ اللؤل»در   أبو المحاسوون القاوقجی الطرابلسووی الحنفی( و ۹7/)ص

(، عجلونی در ۱۳ /)ص «اَلرصتو  فیام َل أصتل له أو بأصتله موعو  
« تخریج احادیث کشووواف »(، زیلعی در ۵/۱۱6) «کشوووف الخفاء»
 «احادیث کشووواف ریجتخ» دربن حجر احوافظ  (، همچنین ۹/۵77)
آن را  (۵۱ /)ص « اَلقاصتد احلسنة» ی درسوخاو و ( ، ۱۳۱/  ۱/۵۱۵)

 بیان کرده اند. 
 

اِئِر » -۵00 ىلا ستتا ِل اْلُقْرآِن عا ضتتْ فا ُهوِر كا ىلا العتتُّ ٍ  عا جا ْهِر را ُل شتتا فاضتتْ

اِئِر اراْنبِ  ىلا ستتا َِّ عا ضتتْ فا ُهوِر كا ىلا العتتُّ ْعباانا عا ْهِر شتتا ُل شتتا فاضتتْ الِم، وا ، یا اْلكا
ِ
اء

اِئِر اْلِعبااد ىلا ستتا ِل اهللَّ عا ضتتْ فا انا كا ضتتا ما ْهِر را ُل شتتا فاضتتْ  فضوول وترجمه:  «وا
د: فضل و عظمت قرآن بزرگی ماه رجب بر سوایر ماه های سال مانن 

ها مانند فضل من بر ها و فضول ماه شعبان بر سایر ماه بر سوایر کالم 
 عظمت سوایر پیامبران و همچنین فضوول شهر رمضان مانند فضل و 

 اهلل متعال بر بندگان است!
 «موضوع است»

قَالَ شَیْخُنَا: فرماید: ( می۵/۱7۳« )اَلقاصتد احلسنه»در  سخاوی
و ٌ » ْوعتُ ُه ما یعنی: استاد ما )ابن حجر عسقالنی( فرموده موضوع «   إِنَّ

هو موعو  » فرماید:( می۱/۳۳« )کشف الخفاء»است. و عجلونی در 

ه یعنی: این حدیث چنانک«  ي تبنی العج  كام قتاله احلاف  ابن حجر
 ( فرموده؛ موضوع است. ۵۵/)ص «تبنی العج » ابن حجر در کتاب :
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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 

إخوانه من النبینی واَلرستتتلنی أ ف العاَل وستتتید بني آدم وعىل ستتتائر 

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 

ا ما قدر العبد علیه ومن أتى بخري منه وأن يتقبتل ذلك بمناه وكرمه وهذ

فلريجع إلیه واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصتتاحلات وصتتىل اهلل وستتلم 

 عىل سیدنا ُممد وعىل آله وصحبه أمجعنی.

 
 


