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 موضوعهبر احادیث ) ره( شناسی نقد عالمه امینيروش
 

 ٢ آتنا بهادری١∗،نائینی له غرویهن

 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس٢استاد دانشگاه تربیت مدرس، ١
 )٢٦/١١/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا ٨/٣/٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 دهیچک

 است  ي قمر يهجر١٤ع در قرن    یم تش  عال ي گرانقدر و کوشا   ي از علما  )ره(ينیعالمه ام 
ر یالغددر خالل کتاب . ر استینظ يب »ریغد«رامون واقعه ی تفحص پ  درشان  یکه زحمات ا  

و دفـع   » عهیث شـ  یحـد «دفـاع از    در   يان ذکـر  یمطالب شا   و االدب  ة الکتاب و السن   يف
زه یـ  کـه بـا انگ     يبخـش . وجـود دارد  » ان کتب آنها  یدر م  يث ساختگ یدرواج احا «تهمت  
 بر کثرت وجـود مجعـوالت      يعه مبن ی عامّه به محدّثان ش    ي از علما  ي برخ طعنهبه  پاسخ  

  .در آثار آنان، نگاشته شد
ـ  ي، اسام يعالمه ابتدا در روش نقض     ان و  یـ ش از هفتـصد نفـر از سلـسله دروغگو         ی ب

ا یـ ث موضوعه را در مـدح       ی از احاد  یيها کند و نمونه  ميسازان اهل سنّت را ذکر       ثیحد
، برخورد دوگانه و متعصّبانه را      يسپس با روش حلّ   . آوردميهارگانه آنان   ذمّ ائمه فرق چ   

کـه  یبـه طور  . دهدميشان، نشان   یدر مقابل دشمنان ا   ) ع(تی اهل ب  يثیت حد یبا شخص 
 از تالش مغرضان را در سـرپوش   يکند تا بخش  مي يث را سنداً و متناً بررس     یحد) ١٤٥(

 ي ثـالث و برخـ     ي خلفـا  ي برا يختن مناقب و برسا ) ع(ي مؤمنان عل  رینهادن بر فضائل ام   
 .دا سازدیگر از صحابه، هوید

 
 ثی نقد حد، جعل و وضع،ث موضوعهی احاد،ری الغد،ينی عالمه امها د واژهیکل
 

 مقدمه
 »فیـ ا تحر یـ وضع  «کند،  ميد  ین اسالم را تهد   ین مب ی که از درون د    ياز جمله خطرات  

 آن بـا اخطـار      يها ن نشانه یبروز اول  که   يندیفرآ. ، است »سنّت« عت،ین منبع شر  یدر دوم 
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گاه یت جا یل اهم یدله  ب. دی، روبرو گرد  )ص( رسول اکرم  ياز سو » تبوّأ مقعده من النّار   یفل«
ح ی اسـالم، درصـدد ردّ مجعـوالت و تـصح          يشان علما یو به تبع ا   ) ع(نیث، معصوم یاحاد
 يمّتـ  اياذا ظهـرت البـدع فـ     « :ينبـو ف  یث شر یحداساس  ها برآمدند؛ که بر     ف شده یتحر
 کـه بـدعتها در امّـت مـن          يهنگـام ( » هللا ةه لعن یفعل فعل یظهر العالم علمه، فمن لم      یفل

د لعنـت  یـ ن ننمایش را آشکار سازد و آنکـه چنـ  ید، بر عالم است که علم خو      یآشکار گرد 
ده، به نقد   یق د یش را در آشکار نمودن حقا     یفه خو یوظ )١/٥٢ ،ينیکل( .)خداوند بر او باد   

 .مجعوالت پرداختند
ن احمـد   یخ عبدالحـس  یشـ .  بـود  )ق١٣٢٠م( )ره(ينـ یعالمـه ام  علمـا،   ن  یـ از جمله ا  

) ١٤(  در قرنيعیافته نجف و محقق برجسته شیز، پرورش  یار تبر ی از د  ي عالم )ره(ينیام
درس خوانـده محـضر     . ات عرب بود  یخ و ادب  یه و رجال، تار   یث، فقه، درا  یر، حد یعالم تفس 

م یالکـر  خ عبـد یش ،يرازی شيرزا علی، م ينی نائ نیحسرزایم: اتی چون حضرات آ   يدیاسات
) ٢٥ــ ٢٢ ،يشاکر( ين کمپان یخ محمد حس  ی و ش  يد ابوالحسن اصفهان  ی، س يزدی يحائر

 ي اصـغر ملکـ    يخ علـ  ی چـون شـ    يد و بزرگان  یات از اسات  ین و اجازه نقل روا    یو مورد تحس  
 )٢٩ـ٢٦، جاهمان( .یي خویيحیرزا یخ می، شيخ محمد حسن آقا بزرگ تهرانی، شيزیتبر

شان، محققـان و    یف ا ی سال عمر شر   چهل حاصل   »دباأل و ة الکتاب و السن   ير ف یالغد«
 و  يجـه مطالعـه، بررسـ     ی کـه نت   يفیتأل. ش نشاند ی کوثر خو  ي اسالم را بر سر جار     يعلما

درآباد دکـن،   یاعم از ح  .  نقاط عالم اسالم بود    ي در اقص  يخیاستنتاج مآخذ و مالقات مشا    
 فوعـه،    و حلـب، دمـشق،    ) ١٣١ـ١١٠ ،جاهمان (هو، کانپور هند  گره، لکن ی، الهور، عل  يدهل

 ،جـا همان( هیـ  ترک او اسـالمبول و بورسـ     ) ١٤٥ـ١٣٢ ،جاهمان( هین و نبل سور   یمعره مصر 
 )١٤٩ـ١٤٥

از طـرق اهـل     ) ع(ين مجموعه در اثبات خالفت حـضرت علـ        یو به واقع توانست برتر    
عه باشد و دسـت مغرضـان       یشری غ ي و چاپ  ي خط يها  و رساله  يخ فرق اسالم  یسنت، توار 

 .دیات را رو نمایمتعصب و جاعالن در نقل روا
فصاحت کالم برگرفته از منابع  در اوج انسجام و) مجلد٢٠بالغ بر(ر یف الغدیکتاب شر

ست یـ دوب  یدر خالل جلد پنجم، قر    .  برجسته است  یيها لیه و تحل  ی با تجز  ه همرا ،اریبس
  . دارد»اتموضوع« مبحثصفحه اختصاص به 

داده  نـشان    ،ثی جعل و وضع حـد     يبررسشان در   ی ا ي از تالشها  يا شمّه هن مقال ی ا در
 .شده است



 ٣١ بر احادیث موضوعه) ره(شناسی نقد عالمه امینی  روش

 

 ث موضوعهیاصطالح حد
 مـصطلح  ياست که علمـا ) جعل کردن و برساختن =وضع(اسم مفعول از ماده     » موضوع«
یح توضـ » المکذوب المختلـق المـصنوع    «را به صورت    » ا موضوعه یث موضوع   یحد«ث،  یالحد

ثِ فـردِ دروغگـو     ینکه مطلق احاد  ی نه ا  ،، آن را برساخته است    ن معنا که سازنده   بدی. داده اند 
 )شود ميراست پنداشته . (گرددميق ی اوقات تصديگاهسخن او را که یند؛ زیرا بگو
 ي کـه بـه سـاختگ      ي کـس  يف است و برا   یث ضع ین اقسام حد  یبدتر» ث موضوع یحد«

بـرخالف  . ح دهـد  یت آن را توضـ    ینکه وضع یست؛ مگر ا  ینز  یبودنش علم دارد، نقل آن جا     
ب یـ ب و تره  یـ  ترغ يت آنها برا  یرود؛ لذا روا  مي آن   يف که احتمال درست   یگر انواع ضع  ید
 )٧٧ و ابن صالح، ١٥٢، يد ثانیشه. (ز استیجا

 
 ریدر الغد» موضوعات«مبحث ف یزه تألیانگ

بـدانجا  عه  یث شـ  ی شدت حمالت مغرضان به احاد     ،)ره(ينی عالمه ام  يدر عصر زندگان  
ـ  الـصّراع « در کتاب    يمیعبدهللا قص  همچون   يد که فرد  یرس  در  »ةیـ ن اإلسـالم و الوثن    ی ب

ث و سنت   یضربه زنندگان به حد   «عه غلوّ نمود و آنان را       یجعل به محدثان ش   دادن  نسبت  
 ،ينـ یام. ( دانست » از کذب و وضع    يّ بر کامالً«ه را    و در مقابل رجال عامّ     »)ص(رسول خدا 

 )١/٨٥ ، به نقل از الصراع٥/٢٠٨
عه و آشـکار  ین تهمت از دامان محدثان شـ  یردّ ا را به    »ریالغد« از کتاب    يبخشعالمه  لذا  

 .د، اختصاص دا)با استناد به کتب رجال اهل سنّت(  جعلينمودن دست عامالن اصل
 

 »نین و الوضّاعیابّسلسله الکذ«بخش 
 از جعـل    يه بـر   ادعا نمـود   يمیبرد که قص  مي نام   يان روات ینفر را از م    عالمه هفتصد 

 رجال يث ساز بودنشان از علمای بر حدیي نقلها ،ين اسام یاند و در مورد تک تک ا       ثیحد
و اسـتناد   ن ارجـاع    یشتریکه ب ) ٢٧٥ـ٥/٢٠٩ ،جاهمان( .داردميان  یث اهل سنت ب   یو حد 

 :ل استیذ يرجالبه کتب عالمه 
خ ی تـار  ،)مـورد ٢٠٦( يوطی المـصنوعه سـ    ي اللئـال  ،)مورد٣٦٧( يزان االعتدال ذهب  یم

 ة تـذکر  ،)مورد١٥٦( يزان ابن حجر عسقالن   ی لسان الم  ،)مورد١٥٧( يب بغداد یبغداد خط 
 ).مورد٨٥( يالموضوعات مقدس

ک یـ شان در اکثر موارد به      ینکه ا ید، ا یافزاميت کار عالمه    ین بخش بر اهم   یآنچه در ا  
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ر یـ نظ. ندرسـاند به هشت کتاب ش را یاستناد خو ي حتيمنبع بسنده نکردند و در موارد     
و ) ٥/٢١٦ ،جـا همان( يبـن صـلت حمـان      محمـد  بـن  اب بودن احمـد   ّگزارش جاعل و کذ   

 )٥/٢١٩ ،جاهمان( فه اولی نواده خليمی تیيحیل بن یاسماع
 

 »نیابّسلسله الزّهّاد و الکذ«بخش 
ذر داشته و   حز بودن مطالب بر   ی عالمه خواننده را از گمان به اغراق آم        يدر بخش بعد  

ـ   ید که همه از عبّاد و زهّاد عصر خو        ینماميت  ی شکا ياز گروه   از کـذب بـر      يش بودند ول
 نداشتند بلکه آن را عامل تقرب به خداوند         یين ابا یو ثقات صحابه و تابع    ) ص(رسول خدا 

ن ی از وضّـاع   ياریبـس : دیـ افزامـي نفرشـان    ٢٤کر نام   ذشان پس از    یا. دانستندميمتعال  
ت و  یـ خ روا ی مورد اعتماد، مشا   يهور، فقها  مردم، حافظان مش   ياز ائمه مورد اقتدا   مذکور  
 به خداوند،   يبافتند تا خدمت  مي از آنان به عمد کذب       يگروه. ره دست بودند  ی چ يخطبا

ها  اد شد و در ذکر حسنیلذا برساختن ز.  بر مذهبشان باشديدیا مؤی بر امام يبزرگداشت
 ي دروغ بـر نبـ     آنکس که دسـتش از    .  رخ داد  ي اختالفات ،رق و مذاهب  ف رجال   يها بیو ع 

 .رفتمي آن يؤساث از او کوتاه بود، سراغ مذاهب و ریبا نقل حد) ص( مکرم
، ي، شـافع  ي حنفـ  يهـا  هرد فرقـ  ور مـ  دث  یاز جعل حـد   را   یينه ها ودر ادامه عالمه نم   

 در مورد نعمان بن ثابت، به کتاب        يت جعل یروا ١٥ پس از ذکر  . آوردمي ي و حنبل  يمالک
رد و یـ گمـي  اوجرسـد کـه شـکوه عالمـه         مـي  يخـوارزم ب  یـ  اثـر خط   »فهیمناقب ابوحن «

سد و  یـ نوميفه  ی درباره مناقب ابوحن   ي که کتاب بزرگ   يم درباره مرد  یچه بگو « :دیفرما مي
 يآورد و آن را در جوامـع اسـالم        مي شاخدار   يهوده و دروغها  ینگونه مطالب ب  یا در آن از  

 دروغـش  ي اسـت روز کند که ممکنميچ فکر نیکند و هميق مسلم پخش  یهمانند حقا 
 )٥/٢٧٩ ،ينیام(» .ش روشن گرددیآشکار و زشت

 و  ي شـافع  سیـ ه محمد بن ادر   یفه و له و عل    یه ابوحن ی عل يذکر مجعوالت پس از   سپس  
: کـه ) ص( از رسول اکرم   يث ساختگ یشان در نقد حد   یا. مالک بن انس و احمد بن حنبل      

و آن را بـر مالـک       » .ابنـد یيمنه ن یاگر مردم همه جا را جستجو کنند، عالمتر از عالم مد          «
 :دیفرماميق دادند، یتطب

 مـورد توجـه در آنجـا    ي عـالم ،تخت اسالم نبوده و قبل و بعد از مالـک       ینه پا یا مد یگو«
ن قرآن قـرار  یشان را قر  ی ا ،که حضرت ) ص(امبر بزرگوار اسالم  یا خاندان پ  یافت نشده و گو   ی

 يتنها عامل نشر علـم بـرا      ) ص(دا که صادق آل محم    ینبودند و گو  ) ص(امبریداده، وارث پ  



 ٣٣ بر احادیث موضوعه) ره(شناسی نقد عالمه امینی  روش

 

 )٥/٢٨٤ ،جاهمان( ».ا در آن روزگار نبوده و مالک از شاگردان حضرت نبوده استیائمه دن
 منعـشان نکـرده   یيزه  و هوسها از حق گو      ین بخش عالمه آنان را که انگ      ی ا يدر انتها 

 بـاب    کـه در   »کشف الخفاء « در   ي و عجلون  »ةسفر السعاد « در   يروزآبادیر ف ی نظ ؛دیستامي
 نـدارد و  يحین بـاب مطلـب صـح   یـ ا« :ندیگو)  و مذمت آنها يفه و شافع  ی حن يفضائل اب (

 )٥/٢٨٨ ،جاهمان( ». و افتراستي ساختگ، شان ذکر شدهیا آنچه از
ه ختـ ین ابـواب ر   یـ  را بر ا   ي آب پاک  » المطالب يأسن«ش الحوت در    ین ابن درو  یهمچن

 چـه   ين مـذهب، نـصّ بخـصوص      ایشوایـ چکـدام از پ   یدرباره مناقب و مثالب ه    «: کهاست  
 )جاهمان( ».ف وجود نداردیح و چه ضعیصح

 
 »ث موضوع و مقلوبیسلسله احاد«بخش 
شـود کـه مجموعـاً      مـي ث مجعولـشان ذکـر      یـ نفر با تعـداد احاد     ٤١ ينجا اسام یدر ا 

شـمارد کـه    مـي نفـر را     ٢٣ در ادامه عالمـه   . ستیرفته ن یشان پذ یث از ا  ی حد )٤٠٨٦٨٤(
ن نـسخ را  یـ  از ايخ جز مقدار کمیح که تارین توضیبا ا( .داشتندموضوعه ک اثر یحداقل  

 در کثـرت اخبـار موضـوعه        )ره(ينیام که عالمه    يتیمطلب حائز اهم  .) بدست نداده است  
 صحاح و   يث برا یدر انتخاب احاد  اهل سنّت   ث  ی حد انیشوایپدهد، سخن   ميبدان توجه   

 :سنن شان است
. انتخـاب نمـود  مـورد   ٥٠٠٠٠٠ان یـ ش را از م یث سـنن خـو    یحـد  ٤٨٠٠ابو داوود   «
در . ده شـد  یـ ث برگز یحد ٦٠٠٠٠٠است که از حدود      ٢٧٦١ بدون تکرار    يث بخار یاحاد
احمد بن  . ف شد یث تصن ی حد ٣٠٠٠٠٠ انیث بدون تکرار از م    یحد ٤٠٠٠ح مسلم   یصح

ـ  یـ ث ذکر نمـود کـه از م       یحد ٣٠٠٠٠حنبل در مسند خود       مـورد  ٧٥٠٠٠٠ش از   یان ب
 ٣٠٠٠٠٠ث نگاشت کـه از آنهـا        ی حد ١٥٠٠٠٠٠،  )٢٥٨م( فراتانتخاب شد و احمد بن      

 )٢٩٣و٥/٢٩٢ ،ينیام(» .د بودیر و احکام و فوایث در تفسیحد
 کـه مـا     ف بـود  یث ضـع  یـ  از شـئون احاد    يکـ ینها   ت ،»جعل« :دیافزاميدر انتها عالمه    

 يگـر ی بـا الفـاظ جـرح د       ،ر از کـذب و جعـل دارنـد        ی غ ي که مشکل  يثی احاد ؛ میبرشمرد
 .شماردمي لفظ را بر چهل کهشوند يمشناخته 

 
 »مشکل ثقه و ثقات«بخش 

کند که از نظر کتب رجال عامّـه        مي جلب   ي نظر خواننده را به افراد     )ره(ينیامعالمه  
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اد ی ز:لیاز قبنفر،  شانزده .دهدمي خالف آن را شهادت   ،خیکه تار ی در حال  . مورد اعتمادند 
شانند یـ  از جمله ا   ،)س خوارج یرئ(ن بن حطان   وقاص و عمرا   يه، عمر بن سعد بن اب     یبن اب 

در  ؛ز اسـت  یت کـردن از آنهـا جـا       یـ ن حـال روا   یـ  مرتکب شدند؛ با ا    ياریات بس یکه جنا 
هم یعلـ ( يصادق، رضا و عسگر   ن  یمعصومت  ا عالم وجود، حضر   ين انسانها یبرترکه  یحالت

و ز وثاقـت    ا) ي و ابن جـوز    يان بست ، ابن حبّ  يب بخار یبه ترت (ه  از نظر رجال عامّ   ) السالم
 )٥/٢٩٦ ،جاهمان( .اند اعتماد  خارج

 
 » الخالفة فحسبيف«و » )ص(نی األمي النبیعل«بخش سلسلة الموضوعات 

 نگاشـته شـده   ) ع(يرمؤمنـان علـ   یت خالفت ام  یر در باب حقان   یاز آنجا که کتاب الغد    
 : دهدميات اختصاص یروا مجعول را به دو دسته خاصّث ی احاديبررسمؤلّف ، است

گـر  ی د ي بـرا  يو منـاقب  ) ع(ریل حضرت ام  ی که درصدد پوشاندن فضا    يمجعوالت )الف
 ثی حد ١٠٠ شامل   »)ص(نی االم ي النب ي الموضوعات عل  ةسلسل«خلفاست، با عنوان    

 : رینظ
ما في الجنة شجرة إال مکتوب على کل ورقة : )ص(عن ابن عباس قال قال رسول هللا«
 ». ذو النورین  ،عثمان. الفاروق ،عمر:  بکر الصدیق  أبو. محمد رسول هللا  . ال إله إال هللا   : منها

در بهـشت   : فرمـود ) ص(از ابن عباس نقل است که رسول خـدا        : یعنی) ٥/٢٩٧،  جاهمان(
محمـد  . ستیـ  جـز هللا ن    يمعبـود :ست جز آنکه بر هر بـرگ آن نوشـته اسـت           ی ن يدرخت

 .ر استباطل و عثمان، صاحب دو نوز حق و یابوبکر، راستگو؛ عمر، مم. فرستاده اوست
جعـل شـده، تحـت عنـوان        ) ص(امبر اکـرم  یـ  پ ينیرامـون جانـش   ی که پ  يثیاحاد )ب

 :ری نظثیحد ٤٥ شامل »ة الخالفي الموضوعات فةسلسل«
إن الخلیفـة   : یا بالل أذن فـي النـاس      : )ص(عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا        «

 : یا بالل ناد فـي النـاس       .إن الخلیفة بعد أبي بکر عمر     : یا بالل ناد في الناس    . بعدي أبوبکر 
 ،جاهمان( » ـ ثالث مراتـ یا بالل امض أبى هللا إال ذلک  .  الخلیفة من بعد عمر عثمانإنّ
ان ی بالل در م   يا: فرمود) ص(از عبدهللا بن عمر نقل است که رسول خدا        : یعنی) ٥/٣٣٦

ده کـه   ان مردم ندا سـر      ی بالل در م   يا. فه بعد من ابوبکر است    یمردم بانگ سر ده که خل     
فه بعد عمر عثمان    یان مردم ندا سر ده که خل      ی بالل در م   يا. فه بعد ابوبکر عمر است    یخل

 سه بار فرمودـ ـ کندین را ردّ میان ده که خداوند جز این پای بالل آنرا چنيا. است
 



 ٣٥ بر احادیث موضوعه) ره(شناسی نقد عالمه امینی  روش

 

 ثی احادي سنديات بررسیخصوص
، »ریالغـد «در بحـث موضـوعات کتـاب        ) ره(ينـ ی عالمـه ام   ي مجموع کار سند   يبررس
تـوان آن را در قالـب       مـي  است کـه     يات کل ی خصوص يشان دارا یدهد که کار ا   ميبدست  

 .چهار نکته ذکر نمود
 

  آخر؛ يعدم ذکر سلسله سند بجز راوـ ١
ث اسـت، در نقـل      ی حـد  يش از سـند بـه محتـوا       یر ب یاز آنجا که اهتمام صاحب الغد     

 سـخن از وضّـاع   ي وقتلذاست؛ یان نیره سند درم  ی از زنج  ي، ذکر ين راو یات جز آخر  یروا
 . را در سـند دانـست      يگـاه و  یکـرد تـا جا    گر کتب رجوع    ید به د  ی، با شودمي يبودن فرد 

أوحى هللا إلى النبي صـلى هللا علیـه وسـلم اسـتکتب             :  قال عن عبادة بن الصامت   « :رینظ
از عبـادة بـن صـامت نقـل اسـت کـه             : یعنی) ٥/٣٠٥،  ينیام( ».معاویة فإنه أمین مأمون   

کـن کـه او     ) قرآن(ه درخواست کتابت    ی نمود که از معاو    يوح) ص(امبراکرمیخداوند به پ  
 .نان استیامانتدار و مورد اطم

 
 ث؛ یخ در نقد سند احادیث و رجال و تاری حديذکر نظرات علما ـ٢

: ریـ نظ يافـراد . کندمي اهل سنّت، اشاره     يث به اقوال علما   یعالمه در نقد سند احاد    
ـ زان االعتدالی در ميذهب  در يب بغـداد یـ  خط ـ  ضعفاء الرجالي در الکامل فين عد اب 
ـ خشیتار ـ خشیر در تاری ابن کث  ـ زانیـ  ابـن حجـر در لـسان الم      ي در اللئـال يوطی سـ  

ـ المصنوعه نظـر  ن صـورت  یبد ،١٨ث یحدمورد مثالً در .  الموضوعاتة در تذکري مقدس 
 :آوردمي را يرجالهشت عالم 

: ابـن عـدي   وقـال    . هذا الحدیث باطـل موضـوع      :ابن حبان   و النسائي  و الخطیبقال  «
 فـي   ابن کثیر وذکره   . ، هذا کذب   ٢٣٣ ص   ١ في میزانه    الذهبيوقال   .باطل من کل وجه   

ال یـصح مـن   : واثلة بـن األسـقع فقـال    أنس و  من طریق أبي هریرة و١٢٠ ص   ٨تاریخه  
 أورد ابـن الجـوزي األول فـي الموضـوعات         : ٢٢٠ص ٢لسان المیـزان  وفي  . جمیع وجوهه 

: ٣٦٦ص  ٢شذرات الـذهب     في و )یعني وضع الحسن بن عثمان      ( وجزم بأن هذا وضعه،     
 )٥/٣٠٦، جاهمان(» .ه ابن الجوزي من موضوعات أبي عیسى أحمد الخشابعدّ

 
 ؛لما عنظر بر نقد ـ٣

 يرا، توان در نقـدها » ثیسند احاد«در مبحث ) ره(ينی از علم سرشار عالمه ام   يبخش
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 :که در چهار شکل قرار دارند. ث مشاهده نمودی حدين به علماشایعالمانه و منصفانه ا
 

ـ الف  کـه در صـفحه قبـل از    يثیحددر مورد  مثالً :ثین نوع حدیی اشکال بر تع 
 مـن طریـق     ٢٠٥: ٧ذکره ابن کثیر فـي تاریخـه         و«: آوردميان شد، عالمه    یابن عباس ب  

، جاهمان( ». یخلو من نکارة   ال إنه حدیث ضعیف في إسناده من تکلم فیه و        : الطبراني فقال 
ف و  یضـع " را   " و باطـل   يسـاختگ "ث  یر تعجب دارد کـه حـد      یاز ابن کث  : یعنی )٥/٢٩٨

 ،دانـد مـي شان  یـ ن که او خود را از ا       که در اصطالح اهل ف     يخواند در صورت  مي "مجهول
 .شودميخوانده ن» فیضع «يثین حدیچن

 
عن جـابر بـن عبـد    «:  که٦٠ث ی حددر مورد :ث از قصاصی اشکال بر اخذ حد ـ ب

یطلع علیکم رجل لم یخلـق هللا بعـدي   : کنا عند النبي صلى هللا علیه وسلم فقال: هللا قال 
فما برحنا حتـى طلـع أبـوبکر        . أحدا هو خیر منه وال أفضل وله شفاعة مثل شفاعة النبیین          

ابر بـن   جـ : یعنی )٥/٣١٩ ،ينیام(» .التزمه له و الصدیق فقام النبي صلى هللا علیه وسلم فقبّ       
د کـه   یآمي نزد شما    يمرد«: م که فرمود  یبود) ص(ما نزد رسول خدا   : دی گو يعبدهللا انصار 

شـفاعتش همچـون شـفاعت    . ده اسـت یـ افریاز او نو برتـر   را بهتـر  يخداوند بعد من، مرد   
بلنـد شـد و او      ) ص(رسول خدا . ق آمد یم که ابوبکر صد   ی نرفته بود  ما هنوز » .امبران است یپ

. ه٤٠٩ سـال   يب بغداد یث را خط  ین حد یا«: سدینوميعالمه  ،  اش کرد   يهد و همرا  یرا بوس 
ر بـود کـه در مـسجد        یـ  فق ياو فـرد  . دیقصه گو شـن   ابوبکر  ن  یاز محمد بن عباس بن حس     

ث ین حـد یـ  لـذا ا  )٣/٣٣٩،  يب بغداد یخط( .گفتميجامع منصور و سر راه و بازارها قصه         
 )٥/٣١٩ ،ينیام( »!دارد؟ ي ندارد چه ارزشين است و اصل محفوظیکه مأخذش چن

 
  ؛»نی الکذابةسلسل«ارجاع به بخش  ـ٤

بـه  ث،  یحـد  ياز نـوع ضـعف راو     خواننـده    اطالع   يبرامورد  زده  یر در س  یصاحب الغد 
ــه در آن جزئيبخــش ــابش ک ــ از کت ــی ــراد را آورده اســت يات جــرح برخ ، جــاهمان( اف

 :رینظ. دهدی، ارجاع م)٢٧٥ـ٥/٢٠٩
إن أبابکر فـي الجنـة مثـل         عمر، و  أبوبکر و  ل الجنة سیدا کهول أه  : عن أنس مرفوعاً  «

نقل ) ص(امبر اکرم یانس به صورت مرفوع از پ     : یعنی) ٥/٣٢٢،  جاهمان(» .الثریا في السماء  
ابـوبکر در بهـشت     . انساالن اهل بهشت ابـوبکر و عمـر هـستند         ی م يآقا: نموده که فرمود  



 ٣٧ بر احادیث موضوعه) ره(شناسی نقد عالمه امینی  روش

 

ث از سـاخته    ین حد یا«: سدینومي که در ادامه عالمه      .درخشدميا در آسمان    یهمچون ثر 
سلـسلة  بـه بخـش   ـ ث ساز بـود   یار و حدیاست که او دجّال و بسعنبسة  بن یيحی يها

 ... و٩١ـ٨٨ـ٨٦ـ٧٨ـ٧٧ـ٧٥ـ٧٤ـ٢١ ثیاحادگر موارد، ی و د»ـ دیمراجعه کنالکذابین 
 

 ثی احادي متنيات بررسیخصوص
 يژگـ ی، سـه و   يث سـاختگ  یرامون احاد یپ) ره(ينی عالمه ام  یي محتوا ي تالشها يبررس

 . دینماميشان برجسته ین نوع کار ای را در ايکل
 

 ؛ي بر سنديتقدم نقد متن ـ١
شان بـه   یـ  است که ا   يت فراوان یاهم گواه   ، مجموع مطالب عالمه در موضوعات     يبررس

 .داردمـي ن ایـ بآن را ز یـ  ن١٩ث یل حـد ی به صراحت ذ   دهد و ميث  ی حد ي محتوا يبررس
 )٥/٣٠٧ ،جـا همان(»  الحدیث قبل البحث عـن سـنده       أن واجب المحدث النظرة في متن     «

 .دی سند آن دقت نمايث قبل از بررسیست که بر متن حدیبر محدث ضرور: یعنی
ف یرد که فقط رجال سند را تـضع       یگمياشکال   بر ابن عساکر     ٢٢ ثیل حد ی ذ شانیا

 لـم   من العجب أن تفنید الحفاظ لهذه الروایـات        و«.  به محتوا نداشته است    ينموده و کار  
یعد ناحیة السند مع أن متونها أدل على وضعها ، لکنهم ال یهمهم أن یکون مثل معاویـة                  

هـي  : نعـم . امیس مطردة أوعزنا إلى یسیر منهـا   معرفا بتلک الحدود مع ما یصادمها من نو       
ب یکـه تکـذ    اسـت    ی شگفت ی بس یجا: یعنی )٥/٣١٠ ،ينیام( ».شنشنة أعرفها من أخزم   

، بـا وجـود آنکـه       رودميفراتر ن ه سند   یات از ناح  ین روا یثال ا ث بر ام  یعلما و حافظان حد   
معاویه مانندِ  آنان اهمیت ندارد که     یبرالکن  . کندميمتون آنها بر موضوع بودنش داللت       

 ، زشـت  یایـن خـو   : یآر .دیمنمـو اشاره  را  آنها    از یشود که برخ  ردّ   یيهایژگیوبا چنین   
 .آنهاست يعت ابا و اجدادیطب

 
  ؛ مطالبدقت در نقل ـ٢

 ي علمـا ي سبب بـرمال شـده خطـا     ي موضوعات، گاه  يظرافت و دقت عالمه در بررس     
 : به صورتباشدمي بخش دوم ١٨ث یاز آن جمله حد. ث عامّه شده استیحد

عـن  ... أخبرنا أبوالفرج عبدالوهاب بن الحسین بن عمر بن برهان البغـدادي أخبرنـا              «
هللا بن عباس   علي عن أبیه عن جده عبد      عیسى بن    عمر بن إبراهیم بن خالد القرشي عن      
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لى رسول هللا   جاء العباس إلى علي فقال قم بنا إ       ) إذا جاء نصر هللا والفتح    : (لما نزلت : قال
یا : ، فصارا إلى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فسأاله عن ذلک فقال            صلى هللا علیه وسلم   

 بابکر خلیفتي على دین هللا و     عباس یا عم رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إن هللا جعل أ            
، جـا همان(» .فأطاعوه وهللا فرشدوا  : قال العباس ) وحیه، فاسمعوا له تفلحوا وأطیعوا ترشدوا     

 نـازل شـد،     )إذا جاء نـصر هللا والفـتح      (ه  ی آ يوقت: دی عبدهللا بن عباس گو    :یعنی) ٥/٣٤٣
) ص(خـدا ا نزد رسـول     یرفت و گفت ب   ) ع(طالبی بن اب  ينزد عل ) ص(امبری پ يعباس عمو 

 خداونـد ابـوبکر را      ! عبـاس  يا: فرمـود . ه سوال کردند  یآمورد  شان در   یرفتند و از ا   . میبرو
د ید و اطاعتش کن   ید تا رستگار شو   یپس از او بشنو   . ش قرار داد  ین و وح  یفه من در د   یخل

خطیب . (ددنت ش یپس اطاعتش کردند و قسم به خدا هدا       : فتگعباس  . دیت شو یتا هدا 
 )١١/٢٩٢ ،بغدادي
، يوطیسـ  (»ابّکـذ عمـر   «: المصنوعه آورده  يللئا در ال  بیبه نقل از خط    يوطیسن  لک

١/٢٦٩( 
هذا ال یوجـد فـي المطبـوع         و«: سدینوميو  تفاوت شده   ن  یامتوجه  ) ره(ينیامعالمه  

فتـه خدمـة للمبـده، وعمـر هـو ابـن إبـراهیم        من تاریخ بغداد فکأن ید الطبع األمینة حرّ 
هذا الحـدیث لـیس     : ٢٤٩ ص   ٢وقال الذهبي في میزانه     . القرشي الکردي الکذاب الوضاع   

ا یخ بغداد وجود ندارد گوی تارين مطلب در نسخه چاپی ا:یعنی )٥/٣٤٣ ،ينیام( ».بصحیح
عمـر   .سـت ف نمـوده ا ی را تحرآنث، ی خدمت به جاعل حد  چاپ با هدف   !!!دست امانتدار 

ث ین حـد  یزان االعتدال ا  یز در م  ی ن يذهب. ار دروغگو و جاعل است    یم بس یهمان ابن ابراه  
 .داندمين» حیصح«را 

 
 ؛نقد بر نظر علما ـ٣

و نـه   (یيطـه محتـوا  یاهـل سـنّت، در ح    ث  ی حـد  يعلمار  ب) ره(ينیالمه ام ع ينقدها
 :توان در قالب سه شکل عمده مطرح نمودميرا، ) يسند

ـ الف  يب بغـداد یر و خطیث ابن کثی احادي عالمه در برخ:ب از تعصّيبردار  پرده 
کـه وضـع و     یکنـد؛ در حال   مـي وب آن   یـ ا سـکوت از ع    یـ رش و   یب در پذ  را متهم به تعصّ   

 ٢خش ج یب آن را در تـار     یـ خط: سدیـ نومـي  ٦١ث  یل حـد  یمثالً ذ . بطالنش واضح است  
 مثل الخطیب   یند عل  ما في الس   یال یخف « لکن   ،)٣/١١٥،  يب بغداد یخط ( آورده ٣١٣ص

) ٥/٣١٩ ،ينـ یام (»غیر أن من شأنه السکوت عن غمز ما یروقـه متنـه مـن الموضـوعات               
 سـکوت از    ، او يژگـ یوست جز آنکه    یب پنهان ن  ی همچون خط  ياشکال سند بر کس   : یعنی



 ٣٩ بر احادیث موضوعه) ره(شناسی نقد عالمه امینی  روش

 

، ١،٦٢ث  یاحاد: نکـ  گر موارد   ی و د  .عیوب احادیث موضوعه است که ظاهرى آراسته دارند       
٨٤، ٦٥. 

ـ ب  ي کار علمـا ي موارد با بررسير در برخیصاحب الغد: کر همه اشکاالت عدم ذ 
شان در  یـ  ا يث موضوعه مورد نظرشان، متوجه عدم دقت و جامع نگر         ی احاد يعامه بر رو  

 : استآمدهث دوم یحدبه عنوان نمونه در . ث شده استیان اشکاالت حدیب
هـاتوا أصـحاب   : لعـرش إذا کان یوم القیامة نادى مناد تحـت ا    : عن ابن عباس مرفوعاً   «

قف على باب الجنـة فأدخـل       : محمد فیؤتى بأبي بکر وعمر وعثمان وعلي فیقال ألبي بکر         
قف على المیزان فثقـل مـن شـئت برحمـة           : یقال لعمر  و. رد من شئت   فیها من شئت، و   

یعطى عثمان غصن شجرة من الـشجرة التـي غرسـها هللا بیـده               و. هللا، وخفف من شئت   
خـذهما فـإني    : یعطـى علـي حلتـین فیقـال لـه          و. الحوض من شئت  د بهذا عن    ذ: فیقال

ابـن عبـاس   : یعنـی ) ٥/٢٩٨، جاهمان( ».ادخرتهما لک یوم أنشأت خلق السماوات واألرض      
: دهدمي در عرش ندا يامت منادیروز ق: کند که فرمودمينقل ) ص(مرفوعاً از رسول خدا

بـه ابـوبکر    . ورنـد آمـي را  } ع{يلابوبکر و عمر و عثمان و ع      . دیاوریرا ب } ص{اران محمد ی
 يخواهمي وارد کن و هر که را        يخواهميست و هر که را      یبر در بهشت با   : شودميگفته  

ست و وزن آن را     یـ با) له سـنجش اعمـال    یوس( زانیبر م : شودميبه عمر گفته    . بازگردان
  از يا به عثمـان شـاخه    .  سبک گردان  يخواهمين و هر که     ی سنگ يخواهمي هر که    يبرا

له آن هـر  یبه وس: ندیشود و گو ميش کاشته است، داده     ی که خداوند با دست خو     يدرخت
 آنهـا را    :شـود  مـی  داده و گفتـه      جامه دو   }ع{یعلو به   .  از حوض دور کن    يکه را خواست  

 . ذخیره کرده بودموت براينها را یا ، که آسمان و زمین را خلق کردمی من از روز.بگیر
ر یـ غ«: سدینومي در وضّاع بودن دو تن از رجال سند،          يعالمه پس از نقل سخن ذهب     

جامه بـه   : آمده ٣٢ ص ١ ج ریاض النضرة  چنانکه در     .ز شده است  یاز آفت وضع، مقلوب ن    
ن را از حـوض دور      یشـود تـا منـافق     مـي داده  } ع{يبه عل  ،عوسجعثمان و شاخه درخت     

صـحابه نقـل    از   يث از طرق متعّدد   ین را حافظان حد   یث دور ساختن منافق   یو حد . سازد
 ) همان(» .اند نموده
 : استآمده ١٤ث یحددر  نیمچنه
] أراد بـه عبـد الـرحمن      [لقد هممت أن أرسل إلى أبي بکر وابنـه          : عن عائشة مرفوعاً  «

أنـا  : أي کراهة أن یقول قائل    [أن یقول القائلون    ] أي أوصي أبا بکر بالخالفة بعدي     [وأعهد  
ثـم  ] أي أو یتمنى أحد أن یکون الخلیفـة غیـره      [أو یتمنى المتمنون    ] أحق منه بالخالفة  
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 عن  ی یأب ی أن هللا تعال   ییعني ترکت االیصاء اعتمادا عل    [یدفع المؤمنون     هللا و  ییأب: قلت
 ،جـا همان(» .المؤمنـون ی  یـأب  یـدفع هللا و   : أو] کون غیره خلیفة وأن یدفع المؤمنون غیره      

تصمیم گـرفتم   : فرمود) ص(برامی پ از عایشه به طور مرفوع آمده است که       : یعنی) ٥/٣٤٠
وصیت کنم که   ( بفرستم و عهد کنم      )منظور عبدالرحمن (بکر و پسرش    وکسى را پیش اب   

 یکـس  اینکـه    ازبخـاطر کراهـت     ( : مبادا گویندگان بگویند   )ابوبکر خلیفه بعد از من است     
رزو  آییا کس: یعنى( آرزو کند یا  یا آرزو کننده  )امر خالفت از او سزاوارترم     من در : بگوید

د نـ نز مـی کنار  و مومنان   کند  مي ردّخدا  :  سپس گفتم  ) باشد ی دیگر ، فرد کند که خلیفه  
کنـد و    مـی  را ردّ نکـه خداونـد خلیفـه غیـر او          یااعتماد  ه   ب ،وصیت را ترك کردم   : ییعن(

 .کنندميردّ ند و مومنان زمي کنار یا خدا )ندزن میکنار غیر او را ز ینمومنان 
هذه صورة ممسوخة من حـدیث الکتـف والـدواة المـروي            «: دسینوميعالمه در ادامه    

بأسانید جمة في الصحاح والمسانید وفي مقدمها الصحیحان حولوه إلى هذه الـصورة لمـا               
، لکنها الرزیة کل الرزیة کما قالـه ابـن          لصحیحة من الحدیث ال تتم بصالحهم     رأوا الصورة ا  

کتف و «ث یافته حدیر ییرت تغاین همان صو: یعنی) ٥/٣٤٠،  ينیام( »عباس في الصحیح  
 و  ی صحیح بخـار   ،پیش از همه آنها   و  د  ی در صحاح و مسان    اریبساست که با اسناد     » دوات

 ؛ تغییـر دادنـد    شـکل ین  د آن را ب   ست،یشان ن یبه نفع ا  چون دیدند   اما   .مسلم آمده است  
این قـضیه مـصیبت بـسیار        آمده است،    يبخارصحیح  در  ابن عباس   از قول   لکن چنانکه   

مذکور را  ث  ی حد ،البالغة در شرح نهج  ز  یند  ی الحد يو ابن أب   )٥/١٣٨،  يبخار(.  بود یبزرگ
 )١١/٤٩د، ی الحديابن اب. (داندمي بیاض توني بدواة ویاث یحدمقلوب شده 

ـ ج  ين جعلـ یی عامه در تبي علماي از اشکال عملهايکی :يث ساختگی نقد با حد 
بـا  ث  یحـد  نقـد    ؛خته اسـت  یرا برانگ ) ره( که دقت نظر عالمه    ث مورد نظرشان،  ی حد بودن
بـه   "عثمـان " ي معرفبه دلیل يذهب ،٢٥ ثیحددر مورد  : مثالً.گر استی د يث جعل یحد

 بـه   "عثمـان "ر نـام    ییـ اسـت و بـا تغ      دانـسته    يساختگآن را    ،)ص(امبریدوست پ عنوان  
ـ أکه ابن   » مؤاخات«ث  یالمه با استناد به حد    اما ع  .دیمانميح  یتصح "ابوبکر" د یـ  الحد يب
 )٥/٣١١ ،ينیام. (داندمي يرا ساختگقبل  هر دو شکل ؛)همان( است نمودهز نقل ین

 
 ينی نقد عالمه اميمالکها

 دارد،  يشتریـ  آنچـه نمـود ب     ،ثیـ  بـودن احاد   يسـاختگ  حات عالمه در  یان توض یدر م 
بخـصوص سـده    (خ اسـالم    ی را بر تـار    شانیاتسلط  گستره   است که    »يخیتار« يها يبررس
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لـذا در   .  نقد بهره برد   ي مالکها عموم نمود از    ي سع شانین حال ا  یبا ا . ددهمينشان  ) اول
ان مغفول  شدی از د  يپرداختند، اگر مطلب  مي يبه نقد سند  تنها   عامه   يکه اکثر علما  یحال
 بخـش دوم    ٢٠ث  یچنانکه در حـد   . شتدا يح در آن جهت وام    یماند، عالمه را به توض    مي

ارسـال  «اش را    ين عامـل سـست    یعالمه بزرگتر رفتند،  ی آن را پذ   يوطیکه ابن عساکر و س    
 )٥/٣٤٥، جاهمان( .داندمي »سند
 عنـوان بـر   پـنج  در قالـب  ،ث موضـوعه یشان را بر احادی ایي محتواينک اهمّ نقدها یا
 .میشمار مي

 
  میتعارض با قرآن کر ـ١

 أنـا و    وحیـه جبریـل و     یإن هللا ائـتمن علـ     : عن واثلـة مرفوعـاً    «: آمده ٢٢ث  یدر حد 
 کـالم ربـي، یغفـر هللا        یائتمانـه علـ     وکاد أن یبعث معاویة نبیا من کثرة علمه و         معاویة،

، جـا همان(» . بـه  یهـد   مهـدیا و   مه کتابه، وجعله هادیـاً    علّ لمعاویة ذنوبه، و وقاه حسابه، و     
ش قـرار داد و بخـاطر   ین وحیه را ام یو معاو ) ص(امبریل، پ یخداوند، جبرئ : یعنی) ٥/٣٠٨

امبر قـرار دهـد؛ گناهـانش را        یـ  او را پ   ونـد ک بـود خدا   یـ ه، نزد یـ کثرت علم و امانت معاو    
 و  ي، مهـد  ي را هـاد   يمش داده و و   ی را تعل  يده، از حساب معافش کرده، کتاب اله      یآمرز
 .ت گرداندیله هدایوس

 : کهدیجومياستناد ذیل ات یعالمه در ردّ آن، به آ
 ان او وارد شـده    ، راجع بـه خانـد     )ص(امبری در قرآن و گفتار پ     »ة ملعون ةشجر«ه  یآ ـ
 .است
ـ     اعـو یعوا هللا و اط   یاط« هیک آ ی يه حت یمعاون  یهمچن ـ  االمـر   ي الرسـول و اول
رمؤمنـان  یمگـر ام  . کرده است ميدانسته، عمل ن  ميا اگر   یدانسته  مي ن يخوبه   را ب  »منکم

 چگونـه  يوپـس   !  االمر نبوده اسـت؟    يه، اول ی آ يری، بنا به هر کدام از وجوه تفس       )ع(يعل
 .دینماميکند و حدودش را اقامه نمي عمل نيه ایرآن است که به آبر ق ينیام

 اً فجزائه جهـنم خالـد      متعمداً و من یقتل مومناً   « )نساء ال ٩٣( هی به آ  ي حتّ ي و ـ
 را از روى عمد بکشد کیفرش جاودانه بودن در جهنم است            یهر کس مومن  : یعنی »فیها

 بغیر مااکتسبوا فقد احتملـوا   مناتؤمنین و الم  ؤلذین یوذون الم  أ« )حزابالا ٥٨(و  
کننـد،   یکسانیکه مردان و زنان با ایمان را بدون جرم اذیت م          : یعنی » مبیناً  و اثماً  بهتاناً

 !!انـد  گویا که آیات قـرآن نبـوده      حمله برده    آنیر  ا و نظ  .شوند ی را مرتکب م   یگناه آشکار 
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 )٥/٣٠٩امینی، (
 

 حیث صحیتعارض با احاد ـ٢
ات بـا   یـ ن روا یـ شتر ا یـ متـون ب  «: دیـ ث در بخـش اول گو     ی حد صدعالمه پس از ذکر     

 و پـس    ».میآورميث صدم را    یث معارض حد  یحه معارضند که ما تنها احاد     یث صح یاحاد
 )٣٣٢و٥/٣٣١ ،جاهمان( .کندميث ذکر ی حدهجدهاز آن 
هـود و   ی( اهـل کتـاب    در کتب    »قیفه صد یخل« که اشاره به نام      ٢٠ ثیمثالً در حد  * 
 ) ٥/٣٤٥ ،جاهمان.(در تعارض است» ریغد«و » نیثقل« ث متواتری دو حدکند، بامي )ينصار

ـ   ) ص(امبریـ ابن عباس که پ   از    به نقل  ٣٣ث  یا در حد  ی*  ال داشـت   ؤ کـه سـ    يبـه زن
عالمـه آن را    » .فه پس از من است    ی نزد ابوبکر برو که خل     يافتیا و اگر مرا ن    یبعداً ب «: فرمود

 رسـا خالفـت بالفـصل       ي بـا صـدا    و او از ابـن عبـاس نقـل شـده          کـه    يادیـ ث ز یاحادبا  
. دانـد مـي ، در تعـارض     »رهیعـش «ث  یر حـد  یرا اعالم داشته است؛ نظ    ) ع(يرمؤمنان عل یام
 ) ٥/٣٥٢ ،جاهمان(

با غاصـبان خالفـت از مـوارد قابـل          ) ع(يث محاجّه عل  یو احاد » هیشقشق«و خطبه   * 
 :استل یذث یتعارض با احاد

ي، أعز الناس علّ  : نبي صلى هللا علیه وسلم    قال ال : قال علي رضي هللا عنه    «: ٤٤ث  یحد
قوني، صدّ أصحابي الذین آمنوا بي و: آکدهم عندي حاالً ي، وأحبهم إلّ أکرمهم عندي، و و
أبـو  : أفضلهم في الدنیا واآلخرة    أکرمهم على هللا، و    خیرهم عندي، و    و أعز أصحابي إليّ   و

 آمـن بـي، و   کفـروا بـي و   ي، وقنصـدّ  بوني و یق رضي هللا عنه، فإن النـاس کـذّ        بکر الصدّ 
رغب فـي،    زهدوا في و   جني، و زوّ ي و أنفوا منّ  صحبني، و  ترکوني و  آنسني، و  أوحشوني و 

نـي  ماله، فالله تعـالى یجازیـه عنـي یـوم القیامـة، فمـن أحبّ                نفسه وأهله و   یآثرني عل  و
طـع فهـو    هللا تعالى فلیـسمع ولی  یفلیحبه، ومن أراد کرامتي فلیکرمه، ومن أراد القرب إل        

:  گفت که رسول خدا فرمـود      }ع{علي: یعنی) ٥/٣٥٥ ،ينیام (». أمتي یالخلیفة بعدي عل  
 کـه بـه     ؛اصحابم هستند ،   من  نزد ترین و محبوب ترین و بهترین افراد      ميعزیزترین و گرا  

ــصدیقم   ــد و ت ــرین اصــحاب نمومــن ایمــان آوردن ــرین و بهت ــد و عزیزت ــندن ــزد م  و  ن
 زیـرا مـردم     ؛ در دنیا و آخرت ابوبکر صدیق است       شانترینو بر شان نزد خداوند    ترین ميگرا

 يلدند وآزر مرا . او ایمان آورديل به من کافر شدند و. او تصدیقم نمود يلتکذیبم کردند و  
 او به من زن     يلودند  ی گز ياز من دور   . بود همراهم او   يل مرا ترک کردند و    .دم ش نسمواو  
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بخـاطر   خداوند   . و اهل و مالش ترجیح داد      خودبر   او به من گروید و مرا        يل از من بریدند و    .داد
 او را دوسـت داشـته       ،پس هـر کـس مـرا دوسـت دارد          . خیر دهد  يبدو جزا  در روز قیامت     من

خواهـد بـه خـدا نزدیـک        مـي و هر کـس     .  دارد ي را گرام   او دارد،مي يمرا گرام باشد و هر کس     
 .است از من بر امتم پساو خلیفه که  . و از او اطاعت نمایدسپاردگوش د بدو یبا ،شود

إن عبد الرحمن بن عوف کان : عن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف قال«: ٤٥ث یحد
إن محمد بن مسلمة کسر سیف الزبیـر، ثـم قـام أبـوبکر فخطـب            مع عمر بن الخطاب، و    

رنـا عـن    مـا غـضبنا إال ألنـا قـد أخّ         : الزبیـر  قال علي رضي هللا عنه و     : إلى أن قال  . الناس
إنا نرى أبابکر أحق الناس بها بعد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إنه لصاحب            و المشاورة،

لقد أمره رسـول هللا صـلى هللا علیـه وسـلم            کبره و  الغار وثاني اثنین، وإنا لنعلم بشرفه و      
لرحمن بـن عـوف    از ابراهیم بن عبـدا    : یعنی) ٥/٣٥٦ ،جاهمان(» .هو حي  بالصالة بالناس و  

 عمر بن خطاب بود که محمد بن مسلمة شمشیر زبیـر            همراه پدرش: نقل شده که گفت   
 و زبیـر    }ع{علـي کـه    یيجا تا   .  ابوبکر بپا خواست و براي مردم خطبه خواند        .را شکست 

ابـوبکر را   غـضب نکـردیم و گرنـه         ،در مـشورت  ن  کنار گذارده شد   به دلیل  جزما  : گفتند
 }ص{امبریـ  پ یرا او همراه  دانیم، ز مي }ص{سزاوارترین فرد به خالفت بعد از رسول خدا       

و امر فرمود با مردم     دب }ص{ش آگاهیم و رسول خدا    ا در غار بود و ما به شرافت و بزرگي        
 . زنده بودهنوز خودکه یحال در ،نماز بخواند
ـ  يح از نظر علمـا    یث صح ی حد ٣٩ ،»ری التزو ةثیغث«در بخش   عالمه  ت  یو در نها   ه  عامّ

 .در خالفت خلفا دارد »خاباجماع و انت«  ت از صرفاًیآورد که حکامي
 

 نیتعارض با اصول د ـ٣
 ؛ مـثالً  اسـت هدف جاعالن را مقابله با اصل نبـوت دانـسته  ، يا دهیدر موارد عد عالمه  

، ي در کالم اله   يه به علّت کثرت علم و امانتدار      یک بود معاو  ید نزد یگوميکه   ٢٢ ثیحد
. هیـ ت نـه علـوّ مقـام معاو    کاستن مقام نبوت اس يبراشود؛  ) ص(امبر بعد از رسول خدا    یپ
) ص(امبریـ ل بـه پ   یـ د جبرائ یـ گومـي که  ز  ین ٧ث  یو در بخش دوم حد    ) ٥/٣٠٨،  جاهمان(

 يا نمونـه نت در زمان ممات توست؛      یات تو و جانش   یرت در زمان ح   یگفته است ابوبکر وز   
 بـه   »ي در ابالغ امـر الهـ      يکوتاه«و تهمت   ) ص( مکرم اسالم  يگر از جسارت به مقام نب     ید
 ).٥/٣٣٧ ،جاهمان( .تشان اسیا

 :ندیگوميکه  ٩  و٨ ثیدو حدمورد در 
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اللهـم اجعـل الخلیفـة مـن        : قال لما عرج بي قلـت     : عن أبي سعید الخدري مرفوعاً    « ـ
ومـا تـشاؤن إال أن   : فارتجت السماوات وهتف بي المالئکة یا محمـد إقـرأ  :  قالبعدي علیاً 

  از  به طور مرفوع   یسعید خدر واب: یعنی) ٥/٣٣٧،  جاهمان(» .یشاء هللا، وقد شاء هللا أبا بکر      
خـدایا  : ، گفـتم بردنـد بـه معـراج   مـرا   کـه  یهنگـام : فرمـود آورد که مي )ص(رسول خدا 

 یها لرزید و فرشتگان به نـدا دادنـد کـه ا            ده، آسمان  من قرار   از پس را خلیفه    }ع{على
 .واسته استبکر را خو خدا ابورا بخوان  »خواهد ی آنچه خدا مجزخواهید  ینم«ه یآمحمد 
یا علي سألت هللا ثالثا أن یقدمک فـأبي علـي إال            : مرفوعاً] أمیر المؤمنین [عن علي « ـ

 کـه    بطور مرفوع آمـده اسـت      }ع{ امیرالمومنین یاز عل : یعنی) جاهمان(» أن یقدم أبا بکر   
را مقـدم دارد، امـا قبـول        و   سه بار از خدا خواستم که تـ        !ی عل یا«: فرمود) ص( اکرم ينب

 ».داشتبکر را مقدم  ابوونکرد 
 هللا یوکیف خفـي علیـه صـلّ    . نجل نبینا عن االسفاف إلى هذه الضعة      «: سدینوميعالمه  

 یختار لها من یـأبى هللا والـسماوات ومـن فیهـا و             علیه وآله من یستأهل الخالفة من أمته و       
ر از  مقـام پیامبرمـان را بـاالت      : یعنـی  )جـا همان(» المؤمنون له ذلک؟ نعوذ بالله من السفاسف      

 یش چه کـس ت بود که در میان امّیچگونه بر او مخف! دانیم می یسقوط تا این درجه از پست     
 که خدا و آسـمانها و       دیدرخواست نما را   يگریوند فرد د  تا از خدا   داردرا   خالفت   یشایستگ

 .میبرميپناه به خدا  ها یيگو اوهیاز این ؟ ندیرا ردّ نماآن  ،منانؤ و مستاکه در آن هر 
 

  اسالميقطعخ یعارض با تارت ـ٤
 در ردّ   يخی اسـتنادات تـار    )ره(ينیام کار عالمه    يشتر اشاره شد محور اصل    یچنانکه پ 
  :مثالً. کنندمي اثرشان بدان اشاره ي جايدر جا است که یيمجعوالت روا

ـ  به دلیـل  ) ص(امبریه پس از پ   یاحتمال نبوّت معاو   يث وضع ی در ردّ حد   شانیا  ي فزون
 ي کـه حتـ    »نبـوت  «فقـط در امـر    نه   اوت  ی اثبات عدم صالح   ي برا آن،علم و عملش به قر    

د عامل قائل  یه پرس ید از دوستداران معاو   یبا«: دسینومي،  »نانا مسلم يحکومت و زمامدار  «
ا اصرار بـر کفـرش      یل فرع ناپاک و ستمکار اوست؟       ی او به دل   ي برا ين مقام یشدن به چن  

 و عمـر بـن      ي چون حجر بن عـد     يزرگانا کشتن ب  ی؟  )ص(امبریماه قبل از وفات پ    تا چند 
ا ید جوانان بهشت در قنوت نماز؟       یو دو س  ) ع(يرمؤمنان عل یا لعن ام  ی؟  ... و يحمق خزاع 
 )٥/٣٠٨ ،جاهمان (»...شان؟یه ایات نادرست علیجعل روا

سمع النبـي صـلى هللا   : عن الزبیر بن العوام قال   « : که آمده  بخش دوم  ٦ت  یل روا یذو  



 ٤٥ بر احادیث موضوعه) ره(شناسی نقد عالمه امینی  روش

 

 علي فأخبرناه   یفقمنا إل . لیفة بعدي أبو بکر وعمر ثم یقع االختالف       الخ: سلم یقول  علیه و 
، جـا همان(» .سـلم یقـول ذلـک      ى هللا علیـه و    صدق الزبیر سـمعت رسـول هللا صـلّ        : فقال

 پـس از مـن   يخلفـا : فرمود) ص(د رسول خدایر بن عوام گفت که شن  یزب: یعنی) ٥/٣٣٦
: م، او گفـت یـ م و بـدو اطـالع داد     یرفت} ع{ينزد عل . سپس اختالف افتاد  . ابوبکر و عمرند  

اگـر  «: سدیـ نومـي عالمـه   .) دمین شـن  یچنـ ) ص(ز از رسول خـدا    یر راست گفت من ن    یزب
دانـست، چـرا هنگـام      ميده بود   یشن) ص(ر از رسول خدا   ی آنچه را زب   )ع(ي عل رمؤمنانیام
ان خالفـت   یع خالفت را از آن خود عنوان نمود؟ چگونه مشاجرات حضرت بـا مـدّ              ،عتیب

ر یشمـش ) ع(يلـ  مخالفان ع  يبه رو فه  ی سق ر در روز  ی زب  پر کرده است؟ چرا خودِ     جهان را 
 )٥/٣٣٦، ينیام (»...د؟یبرکش

  از بخـش اول و     ٢٩ـ٢٨ـ٢٧ـ١٨ـ١٧ث  یاحاد در مورد    يخیتارب نقد   ین ترت یو به هم  
 از بخـش دوم و اکثـر        ٤٥ــ ٣٧ــ ٣٦ـ٣٥ـ٣٤ـ٣٣ـ٢٩ـ٢٨ـ٢٧ـ٢٤ـ١٨ـ٦ـ٤ـ٣ـ١ ثیاحاد

 .شودميده ی د٣٧ ثیمطالب بخش سوم بخصوص حد
 

 يات عقلیهیتعارض با بد ـ٥
 ».إن هللا لما اختار األرواح اختار روح أبـي بکـر          : رفوعاًم«:  است که آمده  ٥٣ ثیدر حد 

 .دیـ ار نمود، روح ابوبکر را برگز     ی که خداوند ارواح را اخت     يهنگام: یعنی )٥/٣١٧ ،جاهمان(
لمعلوم بطالنها ببدیهة العقل کمـا      من الموضوعات المشهورة والمفتریات ا    «: آوردميعالمه  

 وقـال ابـن     "کـشف الخفـاء   " والعجلـوني فـي      "سفر الـسعادة  "صرح به الفیروزآبادي في     
موضوع کما ذکره مال علـي نقـال عـن ابـن            : ٦٠ ص " المطالب یأسن"درویش الحوت في    

 معلـوم   ي است که بطالنش با بداهت عقل      ي مشهور يث ساختگ ین از احاد  یا: یعنی ».القیم
ز ی ني قاريش در کتبشان آوردند و مال علی و ابن دروي، عجلونيروز آبادینانکه ف چ .است

 )جاهمان(» .م نقل نمودیاز ابن ق
 
 گیری نتیجه

ات مجعـول،   یـ ن روا یـ ا« :دیار گو ی بس يها  پس از شکوه   »ریالغد«  صاحب اثر گرانسنگ  
له چنان یوسخ بدان یست؛ که صفحات تاریق نی دروغ و وارونه جلوه دادن حقايجز رنگها

 ،لکرده آگاهیچ تحصیپسندد و هميندار آن را نیچ دانشمند دیزشت جلوه داده شده که ه
چ طالـب   یند و هـ   یگزميح برن یچ سالک راه خدا آن را راه صح       یکند و ه  ميبدان اعتماد ن  

ــ نويو ورا.. .دیــجومــي مقــصودش را در آن ن،يحقــ چهــارده، سندگان منحــرف قــرن ی
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  ثیاب و حـد    عدم وجود کـذّ    يار، ادّعا ی بس يها ن نمونه یا وجود ا  قرار دارد که ب   » يمیقص«
 )٥/٣٧٧ ،جاهمان (»! استانی در انتظار دروغگويحکمچه بد. ان عامّه داردیساز را در م

 حضور جاعالن اهـل سـنّت در عرصـه          رامونیپ ي نقض يصورت عالمه هم مثالها    نیبد
و . سـازد ميان، وارد   شیث ا ید حد نقروش   را به    ياترادیدارد و هم ا   ميان  ی ب ،يساز ثیحد
 و  يخ قطع یم، تار ی، عقل سل  يکتاب خدا، سنّت نبو    (ين راه از مشترکات فرق اسالم     یدر ا 

 .دیجوميبهره ) نیاصول د
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