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 26/03/2017               م. اسحاق نگارگر      

 عرایض عاجزانه  من 
 

 خدمت استاد نـور احراری

 قسمت دوم

 صحیح این است: شرِط بخاری برای انتخاب حدیث

 اشته باشندد نظر یک صحابی اتفاق فرِد سلسله  راویان تا فرد نگارگر( –بودن  )قابل اعتماد بزرگ به وثاقت محدثان»

 وثاقت و اتقان صحیح؛ اتصال سند؛ این اساس بخاری برای گزینش حدیث بر مقطوع باشد. متصل وغیر آن نیز سند و

ری به یعنی بخا «کرده است. می مراعات حدیث )عدم علل( را متن یا سند ضعف در اشکال و نبودن نیز رجال و

 اما دیث راواثق بودن راویان ح رونییب به عنوان عامل و گیردمی  نظر در حدیث را عنوان یک عامل درونی الفاظ

کی من ی داشته باشند.می حدیث آنرا درنظر دانند وهنگام جعلمی را شرط بخاری  بدبختانه حدیث سازان حرفوی نیز

 ۶2۹بن علی معروف به خطیب بغدادی ص  احمد ابی بکر بغداد از جلد پانزدهم تاریخ که دررا جعلی  این احادیث از

خوب  خودکار عامه  مردم در نزد کم در کم از که حدیث سازان نیز بفرمایند دهمشاه کنم تا اُستادمی آمده است نقل 

 وارد استند.

ا َزَکری قال حدثنا بن علی االیادی؛ قال حدثنا محمد بن محمد االدمی؛ بن احمد قال: حدثنی محمد اخبرنی البرقانی؛»

 اْ؟تحفظ فی هذا شی هارون اذاک یُطیرالحمام؛ فقال هل هوقاض و و الرشیدقال بلغنی اِّن اباالبختری َدَخَل علی  الساجی؛

هارون اِخرج عنی؛ ثُم قال: لوال  الفق کان یِطیرالحمام. )ص( عن عائشه: اّن النبی فقال: حدثنی هشام بن عروه عن ابیه؛

 «انه رجٌل من قُریش لعزلته.

ود بر ری که قاضی بالساجی گفت که البخت ی گفت که زکریابن محمداالدم بن احمد که محمد البرقانی به من خبرداد»

ام بن هش پس او گفت: داری؟ اداین باره چیزی به ی در» پس به البختری گفت: کبوتر می پراند. او هارون وارد شد و

 زکبوتر می پراند! هارون گفت: ا )ص( نبی هبه تحقیق ک :قول عایشه برایم گفت که پدرش از خود و قول پدر عروه از

 «را معزول می کردم. نمی بود او ریشقُ  یکی از این مرد بعداْ گفت: اگر من خارج شو و پیش

ند اما نگفته ا ولی هرگز به البختری چنان چیزی سه اشخاص واثق استند عروه وعایشه هر این جا می بینیم که هشام؛

 هفده هشام وعایشه حدیث روایت کرده است!! گوید که ازقبلی شاید ب مانند حدیث ساز البختری نیز

شان  صحت وردم که درعه  صحیح بخاری بدین احادیث برخجریاِن مطال من در می گردم به امام بخاری: اینک بر و

 تردید شدم: شک و گرفتار
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ی سلّی محکم موسیوقتی که نزدش رفت  و موسی فرستاده شد فرشته  مرگ نزد ابوهریره روایت کرد:» اول: حدیث

 گفت: فرشته نزِد پروردگاِرخود برگشت و انداخت. کار ازرا یک چشمش  و زد بر روی او

 گوبرایش ب گرد و باز گفت: و احیاء کردرا  هللا چشِم او« خواست بمیرد.می فرستادی که او ن نزدیِک بنده  خود مرا

 رد.ک خواهد دستش بیایدعمر که زیرِ  های گاو موی تعداد به اندازه   زیرا او بگذارد یک نرگاو پُشت بررا  خود تا دست

ت مرگ زمانه آنگا» گفت: او «شد؟ واهدچه خ من بعد ای پروردگارِ » موسی پُرسید: گفت. به او پس فرشته رفت و

 یک سنگ انداز به ارِض مقدس به فاصله   را خواست که او داخ از او «باشد. حاال بگذار» گفت: او« رسد.می  فرا

)بخاری ج دوم « دادم.می  ه  ریِگ سرخ نشانرا نزدیک تپ او من آنجا می بودم مزارِ  رسوِل خدا گفت: اگر برساند.

 (۴۹3شماره  حدیث کتاب الجنایز

نوعی  نآ در بزرگوار به دو پیامبر و بود قرآن کریم نیز ضد من این حدیث را نه تنها مخالِف عقل سلیم یافتم که بر

باره  مرگ  چیزی در داد که حضرت موسی پیش ازآنکه فرشته  مرگ به سراغش برودمی نشان  و اهانت شده بود

حضرت  خدا بود و سوی دیگر فرشته  مرگ قاصدِ  از وی ُمرده باشد. که پیش از کسی را ندیده بود دانست ومی ن

 که قابل سلّی مادی ندارندبدن  الب اینکه به تصریح قرآن فرشته هباالخره جا و را با سلّی نمی زد موسی هرگز او

 خوردن باشد!

 دمی کش شما فــــاژه یکی از اگر شیطان است. فاژه کشیدن از» رسوِل خدا گفت: ابوهریره روایت کرد: دوم: حدیثِ 

 ۵۴کتاب  ۴خندد.)بخاری جلدمی او  شیطان بر «ها» بگوید اگر مواظب فاژه کشیدن باشد. تواندمی که  آنجا تا او

 (۵0۹حدیث شماره 

خسته  خواب و دلیل که بی کس به هر هر خوابی است و بی خستگی و برابر فاژه کشیدن عکس العمل طبیعی بدن در

ا این خد بر بنا آن مسؤولیت ندارد و توان خارج باشد شخص در اراده و وقتی عمل از فاژه می کشد و باشد ناگزیر

 ازگرفت. برای اطمینان قلب برا شک گریبان م حدیث نیزباره  این  در و سازدمی توانش مکلف ن از نفس را به باالتر

ودم که صحیح بخاری همتای قرآن کریم نب من بدین باور زیرا گرفتم؛را امام بخاری  باره کار هم دنبال تحقیق در

خواندم که  مختلِف او دست یافتم و مؤتلف و قطنی و من به موسوعة االقوال امام دار جو ریاِن جست وج در باشد؛

بخاری را  رجال احادیث تن از حتی هشتاد بخاری به دیده  اعتراض می نگرد و ده حدیث و یکصد قطنی بر امام دار

ی به بخار دفاع از عسقالنی نیز در دلچسپ است که شارح بخاری یعنی ابن حجر و کندمی رفی قابل اعتماد مع غیر

 گوید:می  قطنی را می پذیرد و دار مستقیم ایراد امام  شیوه  غیر

 و استند نفر دچن سی و و صد آنها اخراج حدیث نکرده چهار مسلم از آنها اخراج حدیث کرده و آنان که بخاری از»

وایت ر ازآنها بخاری آنان روایت کرده و مسلم از آنانکه تنها و باشندمی  نفر بحث شده هشتاد آنها آنان که به ضعف از

 ت نفرشس و گو شده صد اره  آنان گفت وب عده کسانی که به ضعف دراین  از و استند بیست نفر و نکرده شش صد

شیوخ  شان از آمده بیشتر نان سخن به میانآضعِف  از آنها روایت کرده و نان که بخاری منَفِرداْ ازآسپس  است؛

را  َجیِِد آنها ه وآنها اطالع داشت احادیثِ  بر را می شناخته است و احواِل آنها مجالسه کرده و آنها که با بخاری استند

به  قطعاْ آن قدح مردود است مگر گیرد دحی صورتآنها ق امکان داشته باشد که بر اگر داده است و ُمَوِهم تمییز از

 «اسباِب جرح مختلف است....را موجهی زی قادح واضح و
 

 (2۵۶و2۵۵)ابن حجرعسقالنی مقدمه  فتح الباری ص 
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است که این  ردهجماعت نوعی ترس روانی ایجاد ک میان مسلماناِن اهل سنت و امام بخاری در هیبت متأسفانه نام و

فته  امام گ هنگامیکه از حاالنکه همین ابن حجـرعسقالنی و گونه اشتباه پنداشته اند هر مطلق بری از به طوررا کتاب 

ن شرح ای در ظ بن حجربود حاف شست گز قامِت او و قد خلق کردرا وقتی حضرت آدم  که خداوند کندمی  بخاری یاد

 نویسد:می حدیث 

 از های قوم ثمود؛ مثاْل مکان اند وداقوام پیشین موج آثاری که از چون است؛ صحِت این روایت اشکال وارد بر»

جواب این  البه ح تا و شودمی سابق معلوم  بیان نبوده که از دراز آنان آنقدر که قامت شودمی ثابت  مشاهده  آنها

 (11۵و11۴سلیمان ندوی ص  سید شبلی نعمانی و )به نقل فروغ جاویدان از ام نیافتهرا اشکال 

به دجـــال  واما مهم ترازهمه این است که شیخ رشیدرضای لبنانی دربین برخی ازاحادیِث بخاری ودیگران راجع

بیند. اودرجــــلدنهم می برمیت عبدهللا بن اُبی تعارضی باقرآن کریم  )ص(واقامه  نمازجنازه ازجانِب نبی کریم

والتعـــارض فی »االشکال واالشتباه فی احادیث الدجال» به بعدبحثی مفصل دارددرباره  ۴۸۹تفسیرالمنارازصفحه  

 گرانقدر که استاد «الحدیث ارض بین القرآن والتحقیق فی التع«العلل واشکاالت فی حدیث الجساسه«»احـادیث الدجال

 که شرح آن همه دالیل رمایندمطالعه ف و توانند به سراغش بروندمی عربی دارند خودزبان  تَبَُحری که در تسلط و با

ازحـوصله  این نگارِش که همین حاالهم به قدرکافی طوالنی شده بیرون است واما بازهم رشید رضا درجلد دهم 

رآن ب )رض(اُبی که حضرت عمرتفسیرالمنارراجع به نمازجنازه  نبی کـــریم برمیت منافِق معــــروف عبــــدهللا بن 

 گوید:می گیردوحدیثش دربخاری شریف ذکر است چنین می ایراد

الظنیه لم  الدالئل الحق اِن هذاالحدیث معرض لآلیتین فالذین یعنون باصول الدین ودالئله القطعیه اکثرمــن الروایات و»

ومن جهة متنه وفی مقدمتهم اکبراساطیـــن یجدواما یجیبون به عن هذاالتعارض االالحکم بعدم صحة الحدیث ولـــــ

النظـــارکالقاضی ابی بـــکرالباقالنی وامام الحرمین والغزالی ووافقهم علی الذلک الداودی من شراح البخاری.واماالذین 

اِن واالصول فقدتکلفوا مابینا خالصته عن احفظ حفاظهم ... یعنون باالسانید اکثرمن عنایتهم بالمتون وبالفروع اکثر من

عدم امکان الجمع؛ فمن اطمان قلبه لما ذکروامن الجمع ولوجه آخرظهرله  القرآن مقدم علی االحادیث عندالتعــارض و

لم یظهرله ذلک فالمندوحة له عن الجزم بترجیح القرآن؛ والتماس عذر لرواة الحدیث  فهوخیرله من ردالحدیث ومن

 تفسیر(۹ج۴۸۹ص «)تعارض احادیث الدجال بنحو ما ذکرنا فی

 

 پایان قسمت دوم

 ادامه دارد

 قسمت اول این بحث جالب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:
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