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  مقدمه

 .سالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش
الیل شیعیان در مقابل اھل در این مقاله مختصر به بررسی یکی از د

 .معناست کنیم که دلیلی پوچ و بی یو ثابت م ،پردازیم سنت می
نیز دائم دیده باشید که در ھنگام مناظره بین شاید شما خواننده گرامی 

 :گوید می انی شیعی مرتبروح ،نفر از اھل سنت شیعه با یک روحانی یک
از فالن  ،اھل سنت (که به نفع شیعه است) در فالن کتب از فالن حدیث

به احادیث موجود در کتب  و برای مقابله با اھل سنت دائماً  ،ثبت شده عالم
حال  ،خواھند بدینوسیله حقانیت خود را ثابت کنند و می کنند میآنھا اشاره 

کنیم که وجود این احادیث دلیل بر  می ما در اینجا دالیل متعددی را ذکر
 .باشد عیان به ھیچ عنوان صحیح نمیو این دلیل شی ،حقانیت شیعه نیست

 اجتهاد
باشد که با این استدالل شیعیان  می اولین دلیل ما مسئله اجتھاد علما

 در تضاد است. کامالً 
و اخبار را بدون  اخباری که تمام احادیث مسلکدانند که به جز  می ھمه

در  البته (که کنند و معتقد به صحیح بودن ھمه آنھا ھستند اجتھاد قبول می
اجتھاد و بررسی احادیث  قرار دارد که به مقابل مکتب اصولی) در ١اشتباھند

                                                 
ھر حدیثی که از ما  :باشند که در آنھا آمده و امامان می صاحادیث فراوانی از پیامبر -١

به شما رسید و با قرآن مخالف بود آن حدیث را به دیوار بزنید و قبول نکنید، پس 
طبق این احادیث ما حدیث جعلی نیز داریم و چنانچه این احادیث را نپذیریم و 

صورت ھردو  ھمچون اخباریون قبول نکنیم پس خود این احادیث اشتباه ھستند و در
 شود.  یادعای اخباریون رد م
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رای مکتبی اصولی ھستند و در ز داو حتی شیعیان نی ،پردازند مختلف می
و به عالمان خود درجه  ھا مشغول تدریس و بررسی اخبار ھستند حوزه

(توسط مجتھدی دیگر) و تمامی اخبار کتب خود را نیز  دھند اجتھاد می
اھل سنت نیز دارای اجتھاد ھستند و در فروع  ،از آن طرف ،قبول ندارند

بن احمد  شافعی و ،ابوحنیفه ،(مالک ھستند دین نیز دارای چھار امام
معنای  و اصالً  .طرف ماجراستھردو  حنبل) پس موضوع اجتھاد منحصر به

احادیث صحیح را  ،اجتھاد یعنی اینکه از میان احادیث صحیح و ضعیف
(علم الرجال) و متن حدیث  که اینکار را با بررسی سند حدیث ،بیرون بکشید

چونکه شما ھر حدیثی که  ،١دھند می و موارد دیگر تشخیص احادیث انجام
 ،بخوانید مطمئن باشید که به احتمال قوی حدیث ضد آن نیز موجود است

ھمینطور احادیث جعلی فراوانی که توسط یھودیان یا مسیحیان یا افراد 
بایست  پس می ،٢انداسالم وارد کتب شیعه یا سنی شده غالی و دشمنان

 ی نمود.احادیث مختلف را بررس
ی اھل ھا کتاب گوئید در پرسیم اینکه دائم می می شیعیان زحال ما ا

ود بفرمائید اجتھاد ش پس می ،وجود دارد و فالن حدیث سنت فالن مطلب
پس اجتھاد را باید  ،اگر قرار باشد ھر حدیثی را پذیرفت !؟چه معنی دارد

(حتی در کتب  و آیا شیعه ھر حدیثی که در کتب خویش دارد ،کنار گذاشت
یا اینکه توسط مجتھدین خود احادیث مورد  ؟کند ) قبول می٣شیعهاربعه 

                                                 
کنند ، مثل  بینید که احادیث را نیز طبق میزان سنجش خود طبقه بندی می و می -١

 ادیث صحیح یا ضعیف یا مرسل و... اح
یی وارد کتب شیعه و سنی شده، ھا داستان ھمانطور که از جانب یھودیان و مسیحیان -٢

باشد یا ھمانطور نیز از کتب شیعه ممکن است احادیثی وارد کتب اھل سنت شده 
 برعکس.

صول کتب اربعه شیعه: کافی، من الیحضره الفقیه، استبصار و تھذیب که مثًال در األ -٣
باشد مبنی بر اینکه االغی بنام عفیر که از نسل  می حدیثی ۲۳۷ص ۱من الکافی ج
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 پس اجتھاد یعنی ھمین که ما ھر حدیثی را قبول ،؟کند را بررسی می نظر
 .١و این منحصر به خود شیعه نیز ھست کنیم نمی

 محققین ضد اسالمی در غرب
الب و برای توجیه عقاید خود مط ،غربی مخالف با اسالم محققین

که حتی ممکن است از آن  ،کشند بیرون می ا از کتب مسلمیناحادیثی ر
که فوری  بینی آنوقت می ،استفاده کنند صمطالب بر ضد شخصیت پیامبر

مگر ھر چه در کتب ما ثبت شده صحیح  ،: ای آقاگویند می روحانیون شیعی
 !! ؟است

ل سنت دانیم چرا وقتی نوبت به مجادله خود ایشان با اھ نمی پس ما
جوابی که شیعیان به  ،؟!!آورند می از کتب ایشان مطالب دائماً رسد  می

 توانند به خود شیعیان بدھند. می دھند اھل سنت نیز می غربیان
 ،کنند را که به نفع خودشان است قبول میتازه شیعیان فقط احادیثی 

ه باشد ب شیعه عقاید اگر در فالن کتاب از اھل سنت مطلبی به ضرر مثالً 
یا  سولی چنانچه بر ضد حضرت ابوبکر ،کنند شیعیان قبول نمیطور حتم 

 .پذیرند می اشد با جان و دل آن راحدیثی ب سحضرت عمر

 احادیث کتب شیعه
آیا  :پرسیم می و ما ،است حدیث خود شیعیان مورد بعدی پیرامون کتب

بلھی در کتب شیعه ھیچ مطلبی بر ضرر شیعه نیست؟ به طور حتم ھیچ ا

                                                                                                         
پدر و مادرم  :به گفتگو پرداخته و گفته صاالغ کشتی حضرت نوح بوده با پیامبر

 س آیا این حدیث کلینی قابل قبول است؟!!فدایت شود و ...، پ
اگر اینطور باشد شما علم الرجال، علم درایه، تاریخ و عقل را کنار بگذارید و تنھا ھر  -١

حدیثی که در کتب اھل سنت به نفع شماست قبول کنید و ھر حدیثی به ضرر 
 شماست قبول نکنید!!
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 ،احادیث بحاراالنوار را بررسی کند اگر کسی مثالً  ،گوید نمی چنین سخنی را
(و ممکن است دو عدد شاخ در آورد)  متوجه احادیث وحشتناکی خواھد شد

ه من الیحضر کتاب مثل ،باشد در کتب اصلی شیعه نیز مطالبی می و یا حتی
ذیفه بن منصور دوق که در روایت محمدبن سنان از حشیخ ص ۀنوشت الفقیه

و  ،روز است ۳۰رمضان  : ماهگفت آمده که ÷ام ابوعبدالله صادقاماز 
ی بر حتی در کتب خود مطالبی مبن یا .١شود! نمی ھیچگاه کمتر از آن

مثل  ،دانند اعتقاد به چنین امری کفر است تحریف قرآن دارند که ھمه می
دالله کتاب اصول کافی که از علی بن حکم از ھشام بن سالم از امام ابوعب

آورد  ص: قرآنی که جبرئیل برای محمدروایت کرده که گفت ÷صادق
ریخ یعقوبی که در آن در کتب تاریخی شیعه مثل تا یا ٢ھفده ھزار آیه بود!

(این ازدواج  ر نوشته شدهکلثوم دختر فاطمه زھرا با حضرت عمازدواج ام 
 ) که این ازدواجنیز آمده االحکام شیخ طوسی تھذیب بحاراالنوار و ،در کافی

یا  و .و علت آن نیز روشن است ،زیاد مورد خوشایند روحانیون شیعه نیست
 این عملساختن قبور که در احادیث زیادی در کتب خود شیعه از  ۀمسئل

سازد یا برعکس این احادیث  نمی (و آیا شیعه روی قبور را نھی شده است
که  ،یا مسئله خواندن نمازھا در پنج وقت و به طور جداگانه کند؟) عمل می

پس در کتب  کتب شیعه پیرامون این مسئله ھست.بیش از یکصد حدیث در 
و به ھر دلیلی که علمای شیعه  ،شیعه نیز مطلب بر ضد شیعه موجود است

 مثالً  ،آورند می بخواھند آنھا را رد کنند علمای اھل سنت نیز ھمان دلیل را
اھل سنت نیز  ،بگوئید این احادیث ما جزء احادیث ضعیف ھستند اگر

 .احادیث مورد نظر شما ضعیف ھستند :د گفتنخواھ
 

                                                 
 .۱۶۹ص ۲یحضره الفقیه ج من ال -١
 .کتاب فضل القرآن ۶۳۴ص ۲ج صول من الکافیاأل -٢
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 طرفی اهل سنت بی
مطلب مھم دیگر این است که وجود احادیثی در کتب اھل سنت که 

تواند مرتب مورد استناد  نمی ،باشند می ÷بیانگر صفات خوب حضرت علی
چونکه اھل سنت با حضرت علی دشمنی ندارند و بر  ،شیعیان قرار بگیرد

عکس او را دوست دارند و وجود چنین احادیثی در کتب اھل سنت امری 
در کتب شیعه باشد  سولی چنانچه حدیثی به نفع حضرت عمر ،عادی است

چونکه شیعیان کینه حضرت عمر را در دل دارند و او  ،بسیار تعجب آور است
دانند!! و معتقدند که حضرت فاطمه را مضروب  می را غاصب خالفت الھی

!! پس با وجود چنین افکاری که در کرده و باعث سقط جنین او شده است
حضرت عمر یا وجود چنین احادیثی که به نفع  ،ذھن شیعیان بوده است

حضرت علی یا  احادیثی که مثالً  .باشد بسیار عجیب است حضرت ابوبکر
و یا تعریف و اند  عثمان و عایشه داشته ،عمر ،بکرفرزند با نام ابو ،مان دیگراما

وسط تشیع صفوی (که البته تمامی این احادیث ت تمجیدھای ائمه از خلفا
کلثوم دختر علی با یا روایات مربوط به ازدواج ام  د)شو حمل بر تقیه می

 یدر کتب اصلی اھل سنت مطالب :و چنانچه کسی بگوید و غیره ... شعمر
: گوئیم در جواب می .نرا قبول دارندھست و مجتھدین آنھا تمامی احادیث آ

آنھا تمامی احادیث دیگر مجتھدین شما ھم دو راه بیشتر ندارید یا اینکه مثل 
ر و صحابه ھستند یا عم ،احادیثی که در مدح ابوبکر ،ریداین کتب را نیز بپذی

انید فقط قسمتی را به نفع تو نھا را اشتباه بدانید و شما نمیاینکه تمامی آ
ارید یا ندارید چون یا اجتھاد علمای اھل سنت را قبول د ،خود گزینش کنید

تازه در کتب اصلی اھل سنت نیز مطلبی راجع به  .و راه سومی نیست
توان  بلکه تنھا می ،خالفت بالفصل از جانب خداوند در غدیر خم نیست

احادیثی که در مورد مدح  -۱ :احادیث ایشان را به دو دسته تقسیم کرد
 ،شما ربطی ندارد عقایدعلی و اھل بیت ھستند که این احادیث نیز به 



 احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت    ٦

 

لغزشی را از یکی از  احادیثی که مثالً  -۲ و... ١عقایدی چون خالفت بالفصل
که آنھا نیز ربطی به مسائل مطرح شده شما ندارد  ٢صحابه یا خلفا نقل کرده

ی ھا لغزش دانند و برای ھمین عصوم نمیت نیز خلفا و صحابه را مو اھل سن
 .معناست مطرح نمودن این خطاھا بی واند  ایشان را ثبت کرده

طرف را  بی شخصی غربی و ،برای قضاوت بین شیعه و سنی :گوئیم ما می
جانشینی  در مورد مسئله خواننده گرامی بداند اکثر محققین غربی ،بیاورید

موافق ھستند و اگر شیعه بگوید که غربیان پیامبر اسالم بیشتر با اھل سنت 
کنند و بیشتر کتب  نھا اعتنایی نمیه کتب شیعه دسترسی ندارند و یا به آب

تب اھل سنت گوئیم: شما که دائم از میان ک می ،خوانند اھل سنت را می
خواھید که از این طریق ادعاھای خود را  کنید و می دالیل خود را مطرح می

ت را خوب ھم اکنون نیز غربیان ھمان کتب اھل سن ،به اثبات برسانید
  .پس شما نباید معترض شوید ،خوانند می

در ضمن باید از خودتان سوال کنید که چرا فالن عالم اھل سنت با 
باز سنی مانده و چرا شیعه نشده است؟  ،وجود این احادیث در کتب خویش

عالمان احادیث  دلیل این است که آن !؟اندودهآیا تمامی آنھا متعصب ب
به  ،و بنابراین .و ھمینطور مطالبی بر ضد این احادیث شما ،دیگری نیز دارند

                                                 
بسیاری از احادیث ثبت شده در مدح علی ھستند و بیانگر صفات خوب او و ربطی به  -١

خالفت کردن از جانب خداوند و جانشینی ندارند و در مورد دیگر صحابه نیز چنین 
باشد، مثل دادن پرچم در جنگ به علی یا من شھر علم ھستم و علی  احادیثی می
توان از آنھا  ره ... که به فرض صحیح بودن این احادیث باز ھم نمیباب آن و غی

    معنای خالفت بالفصل از جانب خدا را بیرون کشید.
خواھد بگوید که مثًال در فالن مکان  کشد و می شیعه دائمًا این احادیث را بیرون می -٢

اشتباه کردن دیگران چه ربطی  :بگوئیمھا  این ابوبکر یا عمر اشتباه کرده اند، باید به
دانیم و این شما ھستید که  به خالفت بالفصل علی دارد و تازه ما آنھا را معصوم نمی

 دانید. می امامان خود را بدون ھیچ لغزش، سھو و خطایی
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که مذھب شیعه اند  طور کلی و جامع و از روی تمامی احادیث متوجه شده
این علما را به نفع آید و تنھا یک حدیث از  ولی شیعه می ،قابل قبول نیست

در صورتیکه باید کل آن کتاب را و احادیث دیگر و  ،کشد خود بیرون می
و تنھا خبرھای ، ١نه اینکه گزینشی عمل کند ،نظرات علما را بررسی کند

                                                 
گوئیم:  کنند، می اگر شخصی بگوید اھل سنت نیز ھمین کار را در مورد شیعیان می -١

ه اصول و عقاید خرافی و اشتباه که در شیعه ھست با قرآن بسیاری از مطالب مربوط ب
(مثل خواندن غیرخدا یا خالفت و امامت که شیعه از اصول دین  قابل اثبات است

داند و در قرآن نیست) ولی دالیل شیعه بر ضد اھل سنت پایه و اساسی در قرآن  می
یا وجود امام (مثل خالفت بالفصل علی  و بیشتر متکی به احادیث ھستند ،ندارد

زمان یا ساختن قبور ائمه یا گریه و زاری برای حسین و...) و البته احادیثی نیز که 
مورد پسند شیعه است نه احادیث مخالف با عقایدشان، بنابراین اھل سنت مجبور 

و  ،در قرآن نیستھا  این شود توسط احادیث با ایشان مناظره کند چونکه عقاید می
خود اھل سنت دلیل آورد بطور حتم دالیل بیشماری ارائه  اگر ھم بخواھد از کتب

کنند، در ضمن خیلی از منابع اولیه اخذ حدیث  دھد ولی شیعیان آنھا را قبول نمی می
و چنانچه متن  ،در شیعه نیز از اھل سنت است. متن احادیث مھمتر از سند آنھاست

توان نسبت داد،  نمی ولی به پیامبر یا امام ،توان پذیرفت می آنھا موافق با قرآن بود،
احادیث موافق با قرآن که در تشیع است مورد استناد اھل سنت قرار  إلبنابراین

گیرند ولی بالعکس شیعیان چنانچه بخواھند احادیث خود را با متن قرآن مطابقت  می
ًال برای شوند چونکه برای عقاید خود متنی در قرآن ندارند، مث دھند دچار مشکل می

و  ،خالفت بالفصل علی یا برای تولد و وجود امام زمان یا نص برای فرقه اثنی عشریه
 و ،اگر ھم بخواھند با معجزات و آیات قرآنی قیاس کنند که امری اشتباه است

کنند. در  بینیم که بیشتر علمای شیعه احادیث خود را بر آیات قرآن تحمیل می می
ھمان احادیث مورد استناد اھل سنت که در کتب شیعه  شویم که انتھا نیز متذکر می

توان  ھستند نیز باید بررسی شوند و چنانچه صحیح بودند قابل قبول است وگرنه نمی
 طرف شیعه و سنی مشترک است. ھردو  پذیرفت و این مسئله میان



 احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت    ٨

 

ن و سایر ھای یک خبر و روات و متن آ بلکه باید قرینه ،کشدبواحد را بیرون 
 .موارد را نیز بررسی کرد

 بازی در تشیع حقه
خواھند به کتب اھل  عه وقتی میر این است که علمای شیمورد مھم دیگ
کنند و  لبی را به صورت گزینشی انتخاب میآیند و مط می ،سنت اشاره کنند

به فالن آورند و سپس آن سخن را  الت قبل و بعد از آن مطلب را نمیجم
در صورتیکه آن عالم در صفحه بعدی  ،دھند عالم از اھل سنت نسبت می

و یا حتی  ،نظر و اعتقاد خود را بیان داشته است ،(یا در جمله بعدی) کتابش
و نظر  ،آن جمله مورد نظر را از شخصی دیگر بصورت نقل قول آورده است

 خودش نبوده است.

 طرف اشخاص بی
یث در کتب اھل سنت فقط و شما این دلیل خود را مبنی بر وجود احاد

ھم طبق مطالبی (تازه آن  توانید در مقابل خود اھل سنت بیان کنید تنھا می
طرف در مقابل  است) و چنانچه شخصی مسیحی یا بی که بیان شد اشتباه

چون آن مسیحی خواھد  ،توانید چنین دالیلی را بیان کنید ما باشد نمیش
در ضمن  ،قبول دارم و نه کتب اھل سنت راگفت که من نه کتب شیعه را 

ه مطالبی را ای دیگر چون بھائیت بیایند و از کتب شیع ممکن است فرقه
پس آیا شما  ،(مثل ظھور منجی) برای صحت عقاید خود بیرون بکشند

 کنید؟ ھای دیگر را قبول می ا فرقهبھائیت ی

 مسئله آخرت و پیشگاه عدل الهی
پرسند  است که در جھان آخرت از شما نمی دیگر این مسئله بسیار مھم

یا حتی در کتب خود  ؟!!که در کتب اھل سنت چه چیزی نوشته شده بود
از  نھمه در مورد قرآن و عمل نمودن به آ بلکه در آن جھان اول از ،شیعه
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 صریح و عقل متواتر سنت ،و احادیث نیز چنانچه با قرآن ،ودش شما سوال می
 پرسش یا (و دیگر موارد صحیح بودن حدیث) مخالفت نداشته باشند مورد

فالن کتاب از فالن عالم ثبت  گیرند و صرف اینکه حدیثی در قبول قرار می
معصوم و  چونکه به طور حتم آن علما ،تشده دلیل بر درست بودنش نیس

توان  و نمیاند  دارای خطاھایی بوده و حتماً اند  وحی الھی نبوده مجھز به
آن احادیث  بایست تمامی احادیث ثبت شده توسط ایشان را قبول کرد و می

تطبیق دادن متن احادیث با قرآن  ،بررسید و مھمترین راه را بررسی نمو
 یو ھمچنین عقل و مراحل دیگر صو سپس سنت متواتر پیامبر ،است

 ھای ثبت شده آن و تاریخ. حدیث و قرینهچون بررسی سند 
احادیث  ،تعصب داشتن بدون در ضمن الزم به تذکر است که علمایی

امیدواریم  ،بانیعالمه آل مثل عالمه برقعی و ،اندگوناگون را بررسی کرده
   .ان شاءالله ،روش را انتخاب کنندبقیه علما نیز ھمین 

 پایان
 ھجری شمسی ۱۳۸۶پاییز 
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