
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 22/22/2179   مجلسه هفتاد

، موطأ مالک، سنن دارمی و مسند های سنن ترمذی و ابن ماجهکتاب -اهل سنتحدیثی اهم منابع »موضوع: 

 (احمد

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 پرسش:

 :آیهحاج آقا ببخشید! 

اِبُقونَ   ُلونَ  )َوالسَّ َوَّ َنأَصاِر َوالَِّذينَ  الأُمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْلأ َبُعوُهمأ  َواْلأ َسان   اتَّ  َعنأُه( َوَرُضوا نأُهمأ عَ  اللَّهُ  َرِضي ِبِإحأ

 ايشان از خدا کردند پيروي آنان از نيکوکاري با که کساني و انصار و مهاجران از نخستين پيشگامان و

 خشنودند او از[ نيز] آنان و خشنود

 211(: آیه 7سوره توبه )

 ، دلیلی است؟خارج کنیم هاكتب آناز آیه  ر و عمر را از اینابوبک توانیممی چطوری

 :پاسخ

 ببینید!

اِبُقونَ  ُلونَ  )َوالسَّ َوَّ َنأَصاِر( الأُمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْلأ  َواْلأ



 شمد نظرو آیه گذاشته  تبعیضیه است و شرائطی که «نأ مِ » در آیه« نأ مِ » شود،ه را شامل نمیکه هماوالً این

 را ببینید است

اِبُقونَ   ُلونَ  )َوالسَّ َوَّ َنأَص  الأُمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْلأ َبُعوُهمأ  َوالَِّذينَ  ارِ َواْلأ َسان   اتَّ  لَُهمأ  َوَأَعدَّ  َعنأهُ  َوَرُضوا َعنأُهمأ  اللَّهُ  َرِضي ِبِإحأ

ِري َجنَّات   َتَها َتجأ َنأَهارُ  َتحأ زُ  َذلِكَ  َأبًَدا ِفيَها َخالِِدينَ  اْلأ  الأَعِظيُم( الأَفوأ

 ايشان از خدا کردند پيروي آنان از نيکوکاري با که کساني و انصار و مهاجران از نخستين پيشگامان و

 روان نهرها آن[ درختان] زير از که کرده آماده باغهايي آنان براي و خشنودند او از[ نيز] آنان و خشنود

 بزرگ کاميابي همان است اين اندجاودانه آن در هميشه است

 211(: آیه 7سوره توبه )

 َعنأُه( َوَرُضوا َعنأُهمأ  اللَّهُ  )َرِضي 

 ها راضی است؟ها معتقد بودند که از خدا راضی هستند یا خدا از ایننآیا خود ای

 طور بودندهمینابتدای امرشان 

َطانًا يَ وَ »  «َتِريِنيعأ ِإنَّ لِي َشيأ

 اإلسالمي المكتب:  النشر دار ، 222: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو:  المؤلف اسم ، المصنف

 113 ، ص22 اْلعظمي، ج الرحمن حبيب:  تحقيق ، الثانية:  الطبعة ، 2011 - بيروت -

آخرش  (کسی که رضی هللا عنه باشدکند. )چنین کاری نمی ،َعنأه( باشد اللَّهُ  َرِضياین مشخص است کسی که )

 گوید:یا مدفوع گوسفند باشد! چنانکه عمر میکه گوسفند کند آرزو نمی



َتِنی َیا » َش  ُکنأُت  َلیأ ِلی َکبأ ُنوِنیَس  َأهأ ى ، َلُهمأ  َبَدا َما مَّ َمنَ  ُکنأُت  ِإَذا َحتَّ ُض  َزاَرُهمأ  َأُکونُ  َما َأسأ ونَ  ِمنأ  َبعأ  ُیِحبُّ

ِضی َفَجَعُلوا ِضی ِشَواءً  َبعأ َرُجوِنی َأَکُلوِنی ُثمَّ  َقِدیَداً  َوَبعأ  « َبَشَراً  َأُکنأ  َوَلمأ  َعِذَرةً  َفأَخأ

:  المؤلف اسم ، 2213 رقم 129 ص 21 ج ،(  الکبیر لجامعوا وزوائده الصغیر الجامع) االحادیث جامع

/  هـ 2020 – بیروت – دارالفکر:  النشر دار ،  هـ722: الوفاة  السیوطی الرحمن عبد الدین جالل الحافظ

 عبدالجواد احمد – الصقر احمد عباس:  ترتیب و جمع ، م 2770

 هستند یعنی: ؛َعنأُه( َرُضواوَ  َعنأُهمأ  اللَّهُ  )َرِضي كهکامالً مشخص است، كسانی 

ُس  َأيُتَها )يا  ِجِعي النَّفأ َمِئنَُّة، ارأ ِضيًة(  َراِضيةً  َربِِّك  ِإلَى الأُمطأ  َمرأ

 .بازگرد پروردگارت سوي به خداپسند و خشنود مطمئنه نفس اي

 29 -29(: آیات 97سوره فجر )

 ید:فرماالمؤمنین )سالم هللا علیه( می یرام ست. همان کها َعنأُه( َوَرُضوا َعنأُهمأ  اللَّهُ  )َرِضياین 

  «فزُت ورب الکعبه»

ناشر:  ،173، ص2ج هـ(، أسد الغابة في معرفة الصحابة،311ابن أثير الجزري، علي بن محمد )متوفاى

 ان، تهران.یلیاسماع –روت ی، بیدار الکتاب العرب

 فرماید: یا می

 هأم   بثدي الطفل من بالموت آنس طالب أبي البن وهللا

 .از عالقه طفل به پستان مادرش استعالقه فرزند ابیطالب به مرگ، بیش  



 تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده، ،02، ص2ج سيد رضي، نهج البالغة، خطب االمام علي عليه السالم،

 ش  2191 - هـ 2022چاپ: اْلولى قم، -ناشر : دار الذخائر 

ها انجام دادند که این یکارهاینین علیه السالم مقایسه کنید. شما حرف عمر بن خطاب را با فرمایش امیر الموم

 !کند؟تطبیق می (َعنأهُ  َوَرُضوا َعنأُهمأ  اللَّهُ  )َرِضي :با

 پرسش:

 شان که ثابت شده که ابوبکر، آدم پولداری بوده که این همه انفاق کرده؟هایدر کتابببخشید! 

 پاسخ:

 گرفت.پول میو کشید جار می !کردمینن نوکری ثروتمند بود پدرش برای دیگرا اگر ابوبکر

 پرسش:

 ست؟شان ههایدر کتاب

 پاسخ:

سنت بر خالفت نقد ادله اهل»از متأخرین به خوبی کار کرده کتابی ایشان در رابطه با « طبسی»بله، آقای 

  ست.هدارد که کتاب قطوری هم « خلفاء

 پرسش:

« شعب ابیطالب» درکه  است در مورد کسانی است كه این آیهسابقون( در بعضی از روایات آیه )ال !حاج آقا

  .ی کشیدندیهاو سختی بودههای دیگری هم چون قبل از هجرتی که پیغمبر داشتند هجرت ،هجرت کردند

 



 پاسخ:

  .اصالً روایات متعددی هم داریم که مراد از )سابقون( حضرت امیر )سالم هللا علیه( است

كه عمل کنیم  تعبیر آقا امام صادق )سالم هللا علیه(همان د با معاندان و نواصب باید به ما در رابطه با نحوه برخور

 فرماید:می

 « و يكشف عن مخازيهم ويبين عوارهم »

، تحقيق: تعليق ومالحظات: السيد 22، ص2ق_، االحتجاج، ج 309الطبرسي، أحمد بن علي _متوفاى 

 م. 2733 - 2193النجف اْلشرف،  -عة والنشر محمد باقر الخرسان، ناشر: دار النعمان للطبا

دوستان عزیز تعابیری که حضرت دارد  ا نیست.هجا بحث مناظره با اینآن .ی استیتعبیر، تعبیر خیلی زیبا

َح »  :آبرویش کند یا تعبیری که داردو بی یعنی خفه ؛«َمهُ فأفأ

َتَح » َهرُ  الأِعلأمِ  ِمنَ  َباباً  َلَك  َأفأ َيِتك -لنَّاِصِبيَّ ا ُفاَلناً  َتقأ  «ِفي َقرأ

مشهد، چاپ:  -مرتضى  جلد، نشر2طبرسى، احمد بن على، اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، 

 29ص ؛ 2جق،  2011اول، 

 یا تعبیر دیگر:

هُ » رِ  ِفي َمنأ َكاَن َهمُّ َواِصِب  َكسأ  «النَّ

 ها است. حیثیت آن از بین بردنبلکه بحث  ؛جا بحث مناظره نیستاینها را بشکنید، باید این

ِشُف َعنأ َمَخاِزيِهمأ »  «َو َيكأ

 ها ایجاد کنیدذلت برای این



َراِتِهم» ُن َعوأ  «َو ُيَبيِّ

 شان را ببریدها را رسوا کنید آبرویاین

حسن بن على عليه السالم، امام يازدهم، التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، 

 107ق، ص 2017ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -رسة اإلمام المهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف جلد، مد2

تعبیر، تعبیری خیلی زیبای است یکی دو تا روایت نیست نزدیک سی تا روایت پیدا کردم که نحوه برخورد با این 

 به این شکل است. «نواصب»

 گوید:می كندی را مطرح میشبهات «اسحاق كندی»کند مثالً حضرت عسکری وقتی احساس می یا

 «َرِشيد   َرُجل   َأ َما ِفيُكمأ »

 یک جوانمردی پیش شما نیست که برود شبهات این را جواب بدهد؟

جلد، 0ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبي طالب عليهم السالم )البن شهرآشوب(، 

 020ص ؛ 0ق، ج 2197قم، چاپ: اول،  -عالمه 

 گوید:راوی می است كه از امام حسن عسکریهم  یا باز

َنا» َتجُّ َعَليأ ِذيَنا َو َيحأ اِب ُيؤأ ِضيلِ  ِفي -َيا ابأَن َرُسوِل اللَِّه ِإنَّ َلَنا َجارًا ِمَن النُّصَّ لِ  َتفأ َوَّ اِني وَ  اْلأ الِِث  وَ  الثَّ  َعَلى الثَّ

ِمِنينَ  َأِميرِ  َها ، َو ُيوِردُ لیه السالم(ع) الأُمؤأ َف الأَجَواُب َعنأ ِري َكيأ َنا ُحَججًا اَل َندأ  «َو الأُخُروُج ِمنأَها -َعَليأ

 گوید:امام می

، وَ  » ِحُمُه َعنأُكمأ ُكمأ َمنأ ُيفأ ُكمأ  َأَنا َأبأَعُث ِإَليأ ُر َشأأَنُه َلَديأ  «ُيَصغِّ

 اش کند یعنی هیمنه و عظمت و ابهت او را بشکند و خفه



  «َتاَلِمَذِتهِ  َفَدَعا ِبَرُجل  ِمنأ »

 :فرموداش یکی از تالمذه به اند.داشتهبه کار نیروهای آماده  معلوم است ائمه

ُعوَن ِمنأَك الأَكاَلَم َفَتكَ » َتدأ ، َفَيسأ ِهمأ عأ ِإَليأ َتِمِعيَن َيَتَكلَُّموَن َفَتَسمَّ ، َو ُمرَّ ِبَهُؤاَلِء ِإَذا َكاُنوا ُمجأ ِحمأ َصاِحَبُهمأ ، َو َأفأ لَّمأ

ِس  َتهُ اكأ ِق َلُه َباِقَيةً َحدَّ  ُفلَ  وَ  رأ ِعزَّ  «ُه َو اَل ُتبأ

 چیزی برایش باقی نگذار....

باید کامالً  بحث علمی کردن و قانع کردن نیست، ها به این صورت است. بحث مناظره کردن وبرخورد با این 

 شاگرد امام عسکری رفتبعد كه کنند؟ ها چه کار میمشخص بشود که این

َرأضَو كَ  » َماِء ُهَو، َأوأ ِفي اْلأ ِري ِفي السَّ َرُه اَل َيدأ َحَمُه، َو َصيَّ ُجُل َفأَفأ  «لََّم الرَّ

 بالیی بر سرش آورد که اصالً نفهمید در آسمان یا زمین است؟

حسن بن على عليه السالم، امام يازدهم، التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، 

 132ق، ص 2017ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -اإلمام المهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف جلد، مدرسة 2

چنان تنگ کنند که اصالً کنند عرصه را آنها بحث میطوری نیاز داریم که وقتی با اینهای ایننیرو به امروزما 

 نفهمد چه خبری است؟ 

ذیل ابو ه»با « هشام ابن حکم» دارد «شیخ صدوق»دوستان دقت بکنید  ستدیگر هم هیک روایت جالب 

 گوید:خیلی شنیدنی می هایمناظرهدر یکی از آن  .چند تا مناظره داشت« الفع

 

 



ُت » َتِني َرَجعأ َهِبَك  ِإَلى ُأَناِظُرَك َعَلى َأنََّك ِإنأ َغَلبأ َهِبيَغلَ  ِإنأ  وَ  ،َمذأ َت ِإَلى َمذأ ُتَك َرَجعأ  « بأ

مناظره کنیم اگر من پیروز شدم مذهب من را قبول کن تو پیروز  بیا با هم« هشام»گفت « ذیلهابو »

 کنم.شدی من مذهب تو را قبول می

 .شومتو پیروز شدی من شیعه می ،یعنی من پیروز شدم تو بیا سنی شو 

َتِني!» : َما َأنأَصفأ  «َفَقاَل ِهَشام 

 انصاف را رعایت نکردی هم گفت« هشام» 

َهِبي َبلأ ُأَناِظُرَك َعلَى َأنِّي» َت ِإَلى َمذأ ُتَك َرَجعأ  «ِإنأ َغَلبأ

 شوی شیعه می تو اگر من پیروز شدم

ُت ِإَلى ِإَماِميَو ِإنأ َغلَ » َتِني َرَجعأ  «بأ

 دهم!جوابت را می آیم وبعد میگیرم روم یاد میاگر نتوانستم جوابت را بدهم، پیش امام می

ايران ؛ قم، چاپ:  -جلد، كنگره شيخ مفيد 2وق(، ابن بابويه، محمد بن على، إعتقادات اإلمامية )للصد

 01ق، ص2020دوم، 

  .است جالبخیلی  مناظره امام صادق علیه السالم با ابن ابی العوجاء است که ،ی دیگرمناظره

ُعُم َأنَ » َس َتزأ ِد اللَِّه َفَقاَل َأَليأ َجاِء َعلَى َأِبي َعبأ دِ  َأُبو َفَقالَ  -ء  َشيأ  ُكلِ  َخالُِق  اللَّهَ  َدَخَل ابأُن َأِبي الأَعوأ  ع اللَّهِ  َعبأ

ُلُق  َأَنا َفَقالَ  َبَلى َف  َلهُ  َفَقالَ  َأخأ ُلُق  َكيأ ِدُث  َفَقالَ  َتخأ ِضعِ  ِفي ُأحأ  الَِّذي َأَنا َفأَُكونُ  َدَوابَّ  َفَيِصيرُ  َعنأهُ  َألأَبُث  ُثمَّ  الأَموأ

ُتَها دِ  َأُبو َفَقالَ  َخَلقأ َس َخااللَِّه أَ  َعبأ يأ َليأ ِرُف  ءِ لُِق الشَّ ِرُف  َقالَ  َبَلى َقالَ  َخلأُقهُ  َكمأ  َيعأ َكرَ  َفَتعأ َها الذَّ ُنأَثى ِمنَ  ِمنأ  وَ  اْلأ

ِرُف َكمأ ُعُمُرَها َفَسَكَت تَ   «عأ



ق، 2179ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -جلد، جامعه مدرسين 2ابن بابويه، محمد بن على، التوحيد )للصدوق(، 

 273ص

 چیز همه خالق خداوند کنیمی گمانشما  آیا: گفت علیه السالم آمد و صادق د امامنز« ابن ابی العوجا»

 جایی در: آفرینی؟ گفتمی چگونه: امام فرمود !هستم خالق هم من: گفت .بله: فرمود است؟ امام

 !آفریدم را آنها  من پس آیند؛در آن کرمهایی بوجود می ماند باقی که پس از مدتی و کنممی مدفوع

 .بله: داند؟ گفتتعداد آفریده های خود را نمی هست چیزی خالق که کسی آیا: فرمود صادق امام

نیز  و یک مونث؛ کدام و پس تو باید بدانی که کدام یک از این کرمها مذکرند: امام فرمود داند( )می

 .شد ساکتابن ابی العوجاء پاسخی نداشت و  (اینجا بود که) !است؟ چقدر هریک عمر باید بدانی که

 در هر صورت ...

ترین جزء مهم این راها را مفصل آوردیم، كه این« سنن ابی داود»سنت بود، ما بحث ما روی صحاح اهل

 دانند.شان میكتاب

های است از جمله كتاب ، این كتابگویندمی هااست كه این «صحیح ترمذی» یا« سنن ترمذی»كتاب بعدی  

در یك  تیم یك كلیاتی از آن داشته باشیم.یر هسكنیم. ما ناگزبهات استفاده میث پاسخ به شكه ما خیلی در بح

 جا اگر سند ضعیف هم است بتوانیم یك طوری تحویلش بدهیم.

 گوید:می «مباركفوري»

ِمِذيُّ  قال» رأ ُظهُ  ما الأِعَللِ  ِكَتاِب  في ِكَتاِبهِ  آِخرِ  في التِّ ُمول   هو ديثالح ِمنَ  الأِكَتاِب  هذا في ما َجِميعُ  َلفأ  َمعأ

 «ِبهِ 



جا آوردم كه همه آن معمول به است؛ یعنی روایت غیر معمول به گوید من روایاتی در اینمی« ترمذی»

 !نیاوردم

ُض  َأَخذَ  َوِبهِ » لِ  َبعأ نِ  َخاَل  ما الأِعلأمِ  َأهأ   «َحِديَثيأ

 تمام علمای عصر من، كتاب من را قبول دارند، غیر از دو تا روایت!

 أبو المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد:  المؤلف اسم ، الترمذي جامع بشرح وذياْلح تحفة

 099 ص، 2 ج، بيروت – العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 2131: الوفاة العال

 عرضه شد، راضی شدند و گفتند:« خراسان»و « عراق»و « حجاز»گوید كتابش بر علمای می

 !«يتكلم نبي بيته في فكأنما بيته في الجامع ييعن الكتاب هذا كان ومن»

 ، 909: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 نعيم محمد,  اْلرناؤوط شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 2021 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

 290 ص ،21 العرقسوسي، ج

 زند!و نقدی هم برایش نمی كندنقل می« ذهبی»این را 

و « صحیح بخاری»بعد از « سنن ترمذی»تعبیرش این است كه « صاحب كشف الظنون»ها مثل بعد بعضی

 .روایت استش هم سه هزار نهصد پنجاه و شش است. مجموع روایات« صحیح مسلم»

سنن »است، البته اختالف است كه آیا همشهری ما « وینیسنن ابن ماجه قز»بعد تعبیری دیگری كه در مورد 

دانند، می« صحاح سته»را جزء « مؤطأ»مالك؟ بعضی علما « موطأ»است یا « صحاح سته»جزء « ابن ماجه

 را! « سنن ابن ماجه»بعضی هم 



 گوید:تعبیری دارد كه می« ابن ماجه»

 «ثرهاأك أو الجوامع هذه تعطلت الناس أيدي في هذا وقع إن أظن»

 !ریزدتعطیل شده و بهم می شانیا بیشتر اگر سنن من در اختیار مردم باشد، تمام جوامع روایی

 ، 909: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 نعيم محمد,  اْلرناؤوط شعيب:  قيقتح ، التاسعة:  الطبعة ، 2021 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

 299 ، ص21 العرقسوسي، ج

 گوید:می بوده قرن ششم هجری که در «ابن عربی خبیث ناصبی»است،  291ایشان متوفای 

 «الباب هذا في الثاني اْلصل هو البخاري وكتاب واللباب اْلول اْلصل هو الموطأ »

 اصل دوم است« بخاری»اب اصل و مغز احادیث ما است، كت« موطأ مالك»گوید می

 (27 ص/  2 ج) - الحسن بن محمد رواية - الموطأ

 گوید:می« شافعی. »است« موطأ مالك»یعنی بعد از 

 «مالك كتاب من أصح هللا كتاب بعد العلم في كتاب اْلرض ظهر على ما»

: الوفاة السخاوي الرحمن عبد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، الحديث ألفية شرح المغيث فتح

 23 ، ص2 ج ،اْلولى:  الطبعة ، هـ2011 - لبنان - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ712

 گوید:می« سیوطی»ها مثل مرسالت الی ما شاء هللا دارد، و لذا بعضی« موطأ مالك»البته 

 



 «شرط بال عنده حجة كونها مع فإنها المراسيل من فيه ما»

 دار ، هـ2120: الوفاة القاري محمد سلطان بن علي:  المؤلف اسم ، صابيحالم مشكاة شرح المفاتيح مرقاة

عيتاني،  جمال:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، م2112 - هـ2022 - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب دار:  النشر

 33 ، ص2 ج

درآوردند،  «بخاری»سنت است، از همان كسانی است كه بال بر سر اران علم رجال اهلنگذاز بنیا« ابو زرعه»

 :گویدمی

 «يحنث لم كلها صحاح أنها بالموطأ التي مالك أحاديث على بالطالق رجل حلف لو زرعة أبو وقال»

قطعا اگر  است! صحیح نباشد زنم مطلقه« موطأ مالك»اگر كسی به طالق قسم بخورد، بگوید اگر تمام احادیث 

 است! طالق ندهد، حنث قسم نكرده؛ یعنی قسمش، قسم واقعی 

 پرسش:

 اش درست است!حتما مثل روز برایش روشن است كه همه

 پاسخ:

 بله.

 «و حلف على حديث غيره كان حانثاً ول»

 بن عياض الفضل أبو:  المؤلف اسم ، مالك مذهب أعالم لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب

 - هـ2029 - لبنان/  بيروت - يةالعلم الكتب دار:  النشر دار ، هـ300: الوفاة اْلندلسي اليحصبي موسى

 211 ، ص2 هاشم، ج سالم محمد:  تحقيق ، االولى:  الطبعة ، م2779



ر طالق ندهد باید كفاره هم اگر قسم به طالق بخورد، قطعا باید زنش را طالق بدهد، اگ« بخاری»حتی نسبت به 

  قسم بدهد!

ها گفتم مرفوع در شیعه غیر از مرفوع در ! این را من باریعنی منسوبه در بین اهل سنت، مرفوعه؛حدیث 

به طور  پریده و رفته است.مرفوع در نزد شیعه یعنی روایتی که چند تا راوی حذف شده و سند سنت است، اهل

ولی  است. یعنی پرانده؛ «علی ابن ابراهیم رفعه عن الصادق علیه السالم»زیاد دارید « کافی»مثال شما در 

 .به عکس ما است« وب الی النبیسمن»ی سنت یعنمرفوع در نزد اهل

 گوید:می

 «الصحيحين كأحاديث الصحة في هي بل كلها صحاح»

 (023 ص/  9 ج) - المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مجلة

 بعد دارد: 

 «لیس فیه حدیث مسند إال وهو صحیح»

 شان این را دارند.نسبت به مسندات

بعد از آن پانصد  ،بعد از او ده هزار تا انتخاب کرد ،روایت جمع کرده بوداول صد هزار « مالک» دانید كهشما می

 این پانصد تا را در سننش آورد. ،تا بیشتر نتوانست انتخاب کند

یعنی  ؛آوردند« صحاح سته» او را جزءها بعضی نیست،« صحاح سته»هم است، البته جزء « رمیداسنن »بعد 

بعضی از آقایان مثل  آوردند،« صحاح سته»را جزء « دارمیسنن »، «موطأ مالک»و « سنن ابن ماجه»به جای 

 گوید: می« عالئی»



 الضعفاء الرجال قليل فإنه ماجه ابن كتاب بدل الخمسة للكتب سادسا الدارمي كتاب يعد أن ينبغي»

 «وموقوفة مرسلة أحاديث فيه كانت وإن والشاذة المنكرة اْلحاديث نادر

ر صحابه است برخالف یعنی متوقف ب ؛«موقوفه»، «ن رجل؛ عمن حدثهع»هم كه مشخص است « مرسله»

است؛ یعنی « وبا الی الصحابهموقوفه منس»، «مرفوعه منسوب الی النبی»رابر مرفوعه است، ه در بمرفوعه، موقوف

 متوقفا الی الصحابه!

 «فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه»

 093 ص، 2 ج، :النشر دار ، 932: الوفاة( م)حجر ابن  :المؤلف اسم ،( م)الصالح ابن كتاب على النكت

را ما « ارمیمسند د»گویند اگر می« ابن حجر»و « عالئی»و « نووی»و « ابن صالح»بعضی از حفاظ مثل 

 ی است. قرار بدهیم اول« صحاح سته»ششمین کتاب از 

 گوید:می بن حنبلاحمد  نیست ولی خود« صحاح سته» است که جزء« مسند احمد»کتاب حدیثی بعدی 

 « اليه فارجعوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث من فيه المسلمون اختلف فما»

 در تمام روایات اختالفی از پیغمبر، مردم به مسند من مراجعه کنند.

 «بحجة فليس واال فيه وجدتموه فإن»

 روایت حجت نیست اگر در مسند من پیدا کردید بدانید این درست است و اگر پیدا نکردید این

 ، 909: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 نعيم محمد,  اْلرناؤوط شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 2021 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

 127 ص، 22 ج، العرقسوسي



 :اندهم گفتهبعضی از آقایان  د،ها هم اشکال کردنبعضی

 «للمتابعات يوردها إنما منها والضعاف جياد غالبها أحاديثه أن والحق»

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، اْلربعة اْلئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيل

 هللا إكرام. د:  تحقيق ، اْلولى:  طبعةال ، بيروت - العربي الكتاب دار:  النشر دار ، 932: الوفاة الشافعي

  3ص، 2 ج، الحق إمداد

و هم در دیگر صحاح احادیثی که نقل « صحیح مسلم» هم در و« صحیح بخاری»در هم کنند عزیزان دقت 

کنند به عنوان یک حکم شرعی و احادیثی است که برای استناد نقل می دسته یک ست،کنند دو دسته امی

« مؤید»که  یهایآن کند،نقل می« مؤید»به عنوان به تبعیر ما  ند.کننقل می حادیثی که تبعاً و یک دسته ا !تکلیف

دوستان ما در  است كه خیلی از روایاتنیست، « مسلم»و « بخاری»جا شرایط گوید در آنکند مینقل می

؛ «مقرونا»، یا «بعةاذكره البخاری مت» گویندمیها کنند وهابیاستناد می« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»

را « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»شرایط  ت از دیدگاه این آقایان، آن روایاتابعتًا و مقرونًا استی که میهاآن

مثل  .جا هم خیلی از رواتش ضعیف است چه بسا متن روایتش هم نباشددانند در آنندارد و ضعیف می

این است که اولین روایت، « کلینی»نظر  ،آوردروایت می در هر بابی پنج شش تا« کلینی»ما معموالً « کافی»

 است.« کلینی»ترین روایت نزد صحیح

ها را هم نیاورده بود با آن روایت اول که اگر این ،آوردمی« مؤید»آورد به عنوان میرا كه ایشان روایات بعدی 

هزار روایت ضعیف در  7گوید می« بحرینال لوئة»در «بحرانی»گویند مرحوم که بعضًا میمسئله تمام بود. و این

در برابر شش هفت هزار روایت ضعیف  7 است این ما را به وحشت نیاندازد شاید هم درست باشد.  «کافی»

آورد بعدًا شش هفت، اصالً اول باب یک روایت دو روایت صحیح می« کلینی»مرحوم  هزار روایت صحیح است،

تا روایت صحیح  2تا روایت  23از این  ،تا روایت ایشان آورده 23امامت  بحث 29، صفحه 2بعضی از جاها در جلد 



تا روایت برای  2روایت نبود آن  21آورده که اگر این  «مؤیداً »ها را روایت ضعیف است و این روایت 21است 

 کند.استناد فقیه کفایت می

تا  1یعه این است روایت ضعیف باشد نکته دیگر مبنای ش داشته باشند این یک نکته!ولذا این را عزیزان را 

ست مثل خبر واحد هم حجت ا« مستفیض»شود روایت می« مستفیض»ضعیف با همدیگر جمع بشود  روایت

گذارد در سند خیلی مته به خشخاش میکه « خویی»آقای شما ببینید است. اقوی از خبر واحد  اگر نگوییم

  گوید:کند میبحث سندی نمیدیگر خیلی از جاها 

 ؛«البحث فی السندروایات الباب مستفیضة تغنینا عن »

 ست احتیاجی به بررسی سندی نداریم!ا« مستفیض»روایت این باب، 

تا دوستان  شودگذاشته میدر حقیقت خالصه بحث این فصل است، ان شاء هللا این بحث در كانال  این هم 

 32 -31ما تقریبًا  .است «فی االحادیث الصحیحه مصنفات  »داریم  ما های دیگری کهبحثاز جمله  .استفاده كنند

، «یمهصحیح ابن خذ»، «صحیح ابو ابانه»گویند صحیحًا می« صحاح سته»سنت داریم غیر از کتاب از کتب اهل

ان»  ها را آوردیم. و مصنفات دیگری است که پانزده شانزده تا از این« صحیح ابن حب 

سنت ما یک مقداری دقت بکنیم مایند در مقام احتجاج در برابر اهلهم دارد دوستان مطالعه بفر «فایدة  »یک 

ها احتجاج های آنسنت به کتابسنت با مبنای شیعه به همدیگر نخورد اگر ما در یک جا برای اهلمبنای اهل

 یم.کنما به این استدالل می« قاعده الزام»خودمان قبول نداریم از باب ما کنیم این در مقام احتجاج است می

 والسالم علیکم ورحمة هللا


