
اثبات ش��د که برای عمل به دس��تور خدا نیازی به 
دلیل نیس��ت و فقط قرآن برای دریافت دستور خداوند 
کافی نیس��ت و به احادیث نیز نیازمندی��م. اما با توجه 
به جعل حدیث در طول تاریخ اس��ام، چگونه می توان 

حدیث صحیح را شناخت.
لزوم مراجعه به کارشناس

ما در تمام اموري که در زندگي روزمره به وجود مي آید 
به کارش��ناس مربوطه مراجعه مي نمایی��م. برای مثال 

هیچ گاه برای تعمیر لوازم برقی به خیاطی نمی رویم.
این تخصصي بودن تا حدي مهم است که اگر کسي در 
رشته اي بهترین عالم هم باشد اظهار نظر وي در رشته 
دیگ��ر، علمي نخواهد بود. به عنوان مثال اگر بزرگ ترین 
فیزی��ك دان جهان در خص��وص ش��یمي نظریه بدهد 
همگان کارش را تقبیح خواهند کرد. مگر آن که وي به 
همان اندازه که در فیزیك مهارت دارد در ش��یمي هم 

مهارت داشته باشد.
اما متاسفانه وقتي به حوزه دین مي رسیم که مهم ترین 
بحث علمي اس��ت و با آخرت ما در ارتباط اس��ت، اصل 
مراجعه به کارش��ناس فراموش ش��ده و همگان خود را 
کارش��ناس دانسته و به اظهار نظر مي پردازند. در حالي 
ک��ه یك عالم دیني که مي خواه��د حكمي را بیان کند 
باید در چند رشته از علوم متبحر باشد و این تبحر نیاز 
به س��الیان دراز تحقیق و تفحص و مطالعه و کار علمي 

در حوزه علوم دیني دارد.
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جهت مطالعه متن کامل و شنیدن فایل صوتی مربوط به این مطلب می توانید به نشانی های زیر مراجعه نمایید.
telegram.me/MenTasnim صفحه تسنیم                      کانال  AbbasDavudi.ir سایت
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به ویژه باید نس��بت به قرآن شناخت زیادی داشته باشد 
و محت��وای روایات را با قرآن بس��نجد زیرا روایتی که با 

قرآن مخالف باشد، به یقین جعلی است.
امام صادق علیه الس��ام فرمود: »ه��ر موضوعی باید به 
قرآن و س��نت ارجاع شود و هر حدیثی که موافق قرآن 

نباشد دروغي است خوش نما«.)1(
پ��س همان گونه که ب��رای کارهای مختل��ف روزمره به 
کارش��ناس آن مراجعه می نماییم باید برای دین هم به 

کارشناس مراجعه کنیم.
بر اس��اس آن چه که از آی��ات و احادیث معتبر و متواتر 
به ما رس��یده اس��ت، ما موظفیم در موضوع علوم دیني 
به عالمان وارسته مراجعه نماییم و آن چه آنان به عنوان 
دس��تور خداوند یافتند و به ما اع��ام نمودند قابل اجرا 

بوده و در قیامت مأجور و معذور خواهیم بود.
خداوند در قرآن کریم مي فرماید:

»و چون به آنان خبری از امن یا ناامنی برسد آن را پخش 
می کنند، و حال آن که اگر آن را به پیامبر و اولیای امر 
خود ارجاع می دادند قطعاً کس��انی از آنان که می توانند 
آن را اس��تنباط کنند ]صدق و کذب [ آن را می فهمیدند، 
و اگر فضل و رحمت خدا بر ش��ما نبود مسلماً جز شمار 

اندکی، همه از شیطان پیروی می کردید«.)نساء/83(
حضرت ولي عصرترواحنا فداه در پاس��خ به پرسش هاي 

اسحاق بن یعقوب به خط مبارک شان نوشتند:
»در رویدادهایي ک��ه اتفاق مي افتد به راویان حدیث ما 
مراجعه کنید زیرا آن ها حجت من بر ش��ما و من حجت 

خدا بر آنان هستم«.)2(
در نتیجه: »درس��ت اس��ت که دس��ت جاعان به سوی 
احادیث اس��امی دراز ش��ده و با انگیزه های مختلفی به 
آشفته ساختن احادیث پرداختند، ولی چنان نیست که 
احادیث صحیح و مجعول و مش��كوک ضوابطی نداشته 
باش��د، و نتوان آن ها را از هم جدا ساخت؛ بلكه با توّجه 
به عل��م رجال و علم حدیث و...، ای��ن کار کامًا ممكن 

است«.
پینوشت:

1� الكافي )ط - اإلسامیة( ج 1 ص69
2� االحتجاج،  ج2 ص469 

کهپرداختخواهیممطل�باینبهبعدش�مارهدر
باعثتخصصب�دونروایاتوآی�اتازبرداش�ت

گمراهیخواهدبود.


