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  خدا دستور به نيقي

  همقدم
 الـسالم   عليهم معصوم امامان پيامبر، صفاتش، تمام با خداوند به اعتقاد از بعد انسان

 شده بيان قرآن در كه خدا دستور به عمل در است، الهي كتاب قرآن كه  اين و قيامت و
 دليـل  بـه  نيـازي  اسـت،  گرديده تفسير و تببين السالم  عليهم معصومين ائمه توسط و
 كـافي  نمـودن  عمل براي خداست طرف از دستور اين شود مشخص كه همين و اردند

 عمـل  شـرط  ولي است مفيد و خوب بسيار خدا دستورات حكمت دانستن اگرچه است
  .نيست
  :كه شود مي مطرح سؤال اين مقدمه اين از بعد
 نتوا  مي طور  چه عبارتي به يا و باشد داده را دستوري خدا كه شود  مي معلوم كجا از

  .خداست طرف از دستور اين كه رسيد يقين اين به
  قرآن

 و نمـود  تحقيـق  بايـد  آن بـودن  معجزه و قرآن به اعتقاد براي كه شد اشاره باال در
 صـورت  آن در تحريفـي  هـيچ  و خداسـت  طـرف  از قـرآن  كه مطلب اين قبول از پس

   .دانست را خداوند دستورات قرآن به مراجعه با توان مي است نگرفته
  نيست كافي نقرآ
 زيـرا  باشد آمده قرآن در كه دارند قبول را احكامي فقط كه نمايند  مي مطرح بعضي
 كه اند  مدعي افراد از دسته اين .فرمود  مي بيان را ها  آن قرآن در خواست  مي اگر خداوند
  .دانند مي معجزه را آن و بوده قرآن مطيع
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 ما كه دارد مانعى چه 1هست زچي همه بيان قرآن در كه اين به توجه با« :گويند  مي
 صـدا  هـم  "است بس را ما خدا كتاب قرآن ـ اللّه كتاب حسبنا" :گفتند كه ها آن با هم

 و مجعـول  احاديـث  صـحيح،  احاديـث  ميـان  در كـه  شـنويم  مى كه خصوص هب شويم؟
   .»است ها آن ي همه شدن اعتبار بى باعث اين و دارد، وجود نيز نادرست

  

  است سلم و آله و عليه اهللا صلي پيامبر از اطاعت قرآن دستور
 چـه  است دانسته خدا سخن را سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر گفتار صراحت به قرآن

  .باشد نيامده قرآن در چه و باشد آمده قرآن در
 نفـس  هـواى  روى از هرگـز  )پيـامبر ( و ــ  يُـوَحى َوْحـىٌ  ِإالَّ  ُهـوَ  ِإنْ  * َهَوىالْ  َعنِ  يَنِطقُ  َما وَ  «
  )4و3/نجم( .»نيست شده نازل او بر كه وحى جز چيزى گويد مى چه آن * گويد نمى سخن

 واليـت  همـه  بر زير آيه طبق سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر كه است اين بعدي نكته
  .است خداوند واليت امتداد در او واليت و دارد

 راِكُعـون ُهـمْ  وَ  الزَّكاةَ  يـُْؤُتونَ  وَ  الصَّالةَ  يُقيُمونَ  الَّذينَ  َمُنواآ الَّذينَ  وَ  َرُسولُهُ  وَ  اللَّهُ  َولِيُُّكمُ  ِإنَّما« 
ــ ــي ـ ــما ول ــدا ش ــول و خ ــؤمنيني و رس ــستند م ــه ه ــام در ك ــوع هنگ ــات رك  زك
  )55/مائده.(»دهند مي

 كـرد،  اطاعـت  او از بايـد  اسـت  الهي واليت او واليت وقتي كه نيست بيان به نيازي
 سـخن  بفرمايـد  او چـه  هـر  قبـل  آيـه  طبـق  زيرا .يمكن  مي اطاعت خدا از كه همچنان
  .خداست

 سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر از اطاعت به دستور بسياري آيات در خداوند همچنين
 خـود  از اطاعـت  عـدم  را فرمـانش  از سـرپيچي  و خـدا  از اطاعت را او از اطاعت و داده

                                     
 ما ايـن كتـاب را بـر تـو نـازل كـرديم كـه بيـانگر همـه چيـز          ـ  نـَزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبيانـاً ِلُكـلِّ َشـْيءٍ . 1

 )89/نحل(ـ.است
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  .است داده عذاب وعده سرپيچي براي و پاداش وعده رسول از اطاعت براي و دانسته
 !ايد  آورده ايمان كه كسانى اى ـ َعْنـهُ  تـََولـَّْوا ال وَ  َرُسوَلهُ  وَ  اللَّهَ  َأطيُعوا آَمُنوا الَّذينَ  أَيـَُّها يا «
  )20انفال( .»ننماييد سرپيچى و كنيد اطاعت را پيامبرش و خدا

 را خداونـد  شـك   بى كند، پيروى ار پيامبر كس هر ـ اللَّـهَ  َأطـاعَ  فَـَقدْ  الرَُّسولَ  يُِطعِ  َمنْ  «
  1 )80/نساء( .»است كرده اطاعت

  ؟ سلم و آله و عليه اهللا صلي پيامبر از اطاعت گيچگون
 حـال  .اسـت  برقرار قيامت تا كه است هميشگي دستوراتي ها  اين كه است مشخص

 سـلم   و آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر از بايد چگونه كنيم عمل آيات اين به بخواهيم امروز اگر
 فرمايـشات  دانـستن  حـضرت  آن از اطاعـت  راه يگانه كه است شخصم .نماييم اطاعت
  .نيستيم نياز بي سلم و آله و عليه اهللا صلي پيامبر روايات از پس .هاست آن به عمل و ايشان

  است خداوند و رسول از اطاعت بيت اهل از اطاعت
 راه پايـان  سلم  و  آله  و  عليه  اهللا صلي اكرم رسول از اطاعت كه گردد  مي معلوم زير آيه از
  .نمود اطاعت ايشان مانند نيز االمر اولي از بايد و .نيست
 كـه  كـساني  اي ــ  ِمـْنُكم اْألَْمـرِ  ُأولِـي وَ  الرَُّسـولَ  َأطيُعـوا وَ  اللَّـهَ  َأطيُعوا آَمُنوا الَّذينَ  أَيـَُّها يا« 
  )59/نساء( .»كنيد اطاعت امر صاحبان و رسول و خدا از ايد آورده ايمان

 ائمـه  احاديـث  و گـردد   مي تاييد قرآن آيات با سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر احاديث
  .شود مي تاييد سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر جمالت با السالم عليهم

  .است »ثقلين حديث« شيعه و سنّت علماى ميان مشهور و معروف احاديث از يكى

                                     
 )12/تغـابن ( )71و66و33احزاب(. در بيش از بيست آيه ديگر هم بر اين موضوع تأكيد شده است            . 1
 )92/همائــد( )33/محمــد) (132و32و31/عمــران لا ()54و52/نــور ()13/مجادلــه) (46و1/انفــال(
 )7/حشر() 14/حجرات( )69/نساء ()13/نساء( )17/فتح( )79/توبه(
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 سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  پيامبر از بالواسطه صحابه، از عظيمى گروه را حديث اين
 صـحابه  از تـن  سـى  بـر  بـالغ  را حـديث  راويـان  بزرگ علماى از بعضى و اند،  كرده نقل
 و اند،  آورده خود كتب در را آن مورخان و محدثان و مفسران از كثيرى گروه 1.دانند  مى
  .ردك ترديد توان نمى حديث اين تواتر در رفته هم روى

 را كعبـه  خانـه  در كـه  حـالى  در او« :است چنين غفّارى ابوذر گفته به حديث اصل
 كـه  شـنيدم   مـى  پيـامبر  از مـن  گفـت   مـى  چنـين  كـرده  مردم سوى به رو بود گرفته

  :فرمود مى
ـــَرِيت  وَ   اللَّـــهِ   ِكَتـــابَ   الثـََّقَلـــْنيِ   ِفـــيُكمُ   تَـــارِكٌ   ِإينِّ   َعَلـــيَّ  يَـــرَِدا  َحـــىتَّ  تـَْفَرتِقَـــا نْ لَـــ ِإنـَُّهَمـــا وَ  بـَْيـــِيت  َأْهـــلَ   ِعتـْ
 هرگز دو اين و خاندانم و قرآن :گذارم  مى بها گران يادگار دو شما ميان در من ـ  اْحلَـْوض

 بنگريد پس شوند، وارد من بر كوثر حوض كنار در كه هنگامى تا شوند،  نمى جدا هم از
   2»كنيد؟ مى رعايت دو اين درباره مرا سفارش چگونه ببينيد و

  .:است مالحظه قابل نكته چند جا اين در 
 روشنى دليل »گرانمايه چيز دو« يا »خليفه دو« عنوان به عترت و قرآن معرّفى ـ1
 كـه  قيـد  اين با مخصوصاً برندارند، دو اين از دست هرگز بايد مسلمانان كه  اين بر است
 گمـراه  هرگـز  نكنيـد  رهـا  را دو ايـن  اگـر « :فرمايـد   مى كه آمده روايات از بسيارى در

  .شود مى ثابت مؤكّدترى صورت به حقيقت اين .»شد نخواهيد
 كـه  اسـت  ايـن  بر دليل قرآن كنار در عترت و عترت كنار در قرآن گرفتن قرار -2
 و مـصون  خطـا  گونه هر از و شد، نخواهد انحراف دستخوش هرگز قرآن كه گونه همان

  3.دنباش مى متعص مقام داراى نيز پيامبر خاندان و عترت است محفوظ
                                     

 308، ص 33سيره حلى، ج . 1

 37 نقل از جامع ترمذى، طبق نقل ينابيع الموده، ص . 2

 .گردد به وضوح مشخص مي) 33/احزاب(ين مطلب در بررسي آيه تطهير  ا. 3
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  احكام جزييات
 چـشم  سـنّت  از اگـر  و اسـت؛  اسـالم  اساسى قوانين و كلّى دستورات محتوى قرآن
ت  كـه  ذهنى كلّياتى گونه به و داد، خواهد دست از را خود عملى جنبه بپوشيم، قابليـ 

 و عملـى  هـاى   نامـه  ينيـ آ و هـا  كاري ريزه و ياتيجز تمام زيرا ماند؛  مى باقى ندارد اجرا
  .است شده بيان سنّت در همه كلّى قوانين آن ايىاجر

   :است داده دستور قرآن در خداوند مثال عنوان به
  )٤٣/بقره( الزَّكاةَ  آُتوا وَ  الصَّالةَ  َأقيُموا ـ بپردازيد زكات و كنيد اقامه را نماز
  )183/بقره( الصِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  ـ بگيريد روزه
  )216/بقره( اْلِقتالُ  َلْيُكمُ عَ  ُكِتبَ  ـ كنيد )جهاد( قتال

  )93/عمران ال( َسبيالً  ِإلَْيهِ  اْسَتطاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى ِللَّهِ  وَ  ـ برويد حج به
 يَـْأُمُرونَ  وَ  اْلَخْيـرِ  ِإلَـى يَـْدُعونَ  أُمَّـةٌ  ِمـْنُكمْ  لْـَتُكنْ  وَ  ــ  نماييـد  منكر از نهي و معروف به امر

َهْونَ  وَ  بِاْلَمْعُروفِ    )104/عمران ال( اْلُمْنَكرِ  َعنِ  يـَنـْ
 لِـِذي وَ  ِللرَُّسـولِ  وَ  ُخُمـَسهُ  ِللَّـهِ  فَـَأنَّ  ءٍ  َشـي ِمـنْ  َغِنْمـُتمْ  أَنَّمـا اْعَلُموا وَ  ـ كنيد پرداخت خمس

  )41/انفال( السَِّبيلِ  اْبنِ  وَ  اْلَمساِكينِ  وَ  اْليتامي وَ  اْلُقْربى
  )178/بقره(  ِقصاصالْ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  ـ كنيد قصاص

 بيـان  را هـا   آن چگـونگي  ولـي  ديـن،  احكـام  موضـوع  در ديگر دستورات بسياري و
   كرد؟ بايد چه قرآن دستورات اين اجراي براي حال .است نفرموده
 طـواف  دور چنـد  يا نماز ركعت چند بدانيم كجا از ما .كنند جدا ما از را حديث اگر
 مسلمان چگونه :خالصه است؟ چگونه حج و روزه و نماز و همسر عقد يا است؟ صحيح
  باشيم؟

هاي زيادي در اين خصوص بـوده اسـت كـه ابتـدا               البته در طول تاريخ اسالم بحث     
  .حديث را ممنوع نمودند و سپس دست به تحريف آن زدند
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  1 حديث نقل از ممانعت
 زمـان  در سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  اكـرم  رسول از روايت و حديث نقل كلى طور  به
   :گويد الحفاظ ةتذكر در ذهبى بود، ممنوع دوم و اول خليفه
   زد، آتش را ها آن بعد ولى بود نوشته را اكرم رسول از حديث پانصد بكرابو
   :گويد زبير بن ةعرو
 تـدوين  و جمـع  را روايـات  و احاديث كسى دهم  نمى اجازه من :گفت خطاب  بن  عمر

  .گردد مى مخلوط خدا كتاب با زيرا كند،
 خـدا  رسـول  روايـات  و اخبـار  وى كـه  آمـده  معـروف  صـحابى  هريـره   ابو االتح در
 مطلـع  جريـان  ايـن  از دوم خليفه كرد،  مى نقل مردم ميان در را سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
 تازيانه را او اين از بعد كنى،  مى نقل را پيامبر حديث چرا :گفت و كرد احضار را او شد،
   .»ىينما نقل را اهللا رسول هاى روايت ناي از بعد ندارى حق« :گفت و زد

 از حـديث  و رجـال  كتـب  در آورديـم،  مـورد  ايـن  در مـا  كـه  بود هايى  نمونه ها  اين
   است، فراوان مطالب گونه اين

 داشـت  جهـاتى  و علـل  سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اكرم رسول احاديث نقل از جلوگيرى
 رجال كتب به توانند  مى دگانجوين گردد  مى سخن اطاله موجب آن تفصيل و شرح كه

  .كنند مراجعه حديث
   روايات و احاديث جعل

 رسـول  روايـات  و اخبـار  نقل از دوم و اول خليفه زمان در داديم تذكر كه طورى  به
 شكـسته  جـو  اين اندكى عثمان زمان در اما شد، جلوگيرى سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا

 كـه  گاه آن تا گرديدند، مشغول روايات لنق به و شدند جمع مسجد در گروهى گرديد،
                                     

ترجمـه   / 64ترجمه كتاب اإليمان و الكفر بحار األنوار جلـد          ( » ايمان و كفر  «لب از كتاب    اين مط . 1
 )28 تا 6 از صفحات  خالصه. ( ؛نقل شده است1؛ ج ) عطاردى
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  .آمد پديد ىي ها فتنه و شده اصحاب بين در تفرقه و اختالف موجب
 را خـود  مـذهب  سـه  هر كه منبه بن وهب و دارى تميم ،االحبار  كعب است معروف

 و اخبـار  و داشـتند  مجلـس  خـدا  رسـول  مـسجد  در بودنـد،  شده مسلمان و كرده رها
 مـسلمانان  بـراى  هم را مجيد قرآن و كردند،  مى نقل مردم راىب را اقوام و ملل احاديث
  .بود گذاشته آزاد را آنان هم خليفه و نمودند مى شرح و تفسير

 و بـود  مـسيحى  دارى تمـيم  ام،  شـده  مـسلمان  :گفت  مى و بود يهودى االحبار  كعب
 هـم  او بود، شده متولد يمن در كه بود ايرانى يك منبه بن وهب كرد،  مى اسالم ادعاى
 از هـم  را روايـاتى  و بودنـد  قرآن تفسير دار  ميدان نفر سه اين نمود،  مى مسلمانى اظهار
 بـين  روزهـا  از يكـى  كـه  طـورى   بـه  كردنـد،  مى نقلوسلم    وآله  عليه  اهللا  صلي خدا رسول
  .شد گفتگوهايى عليه اهللا رحمت غفارى ذر ابو و االحبار كعب
 مسلمانان و كند  مى نقل قرآن تفسير در اخبارى االحبار  كعب ديد كه هنگامى ذر  ابو

 بيـاموزى  من به شريعت و دين خواهى  مى تو يهودى اى« :گفت او به دهد،  مى فريب را
 گرديد، بدل و رد سخنانى ها آن بين جا اين در ،»دهى؟ تعليم من به را اسالم احكام و
  .نرسيد جايى به ذر ابو اعتراضات كرد مى حمايت االحبار كعب از روز جريان چون و

 تا كرد وادار را گروهى معاويه گرفت، رونق بسيار حديث جعل بازار معاويه زمان در
 در هـم  روايـاتى  و نماينـد  پخش مسلمانان ميان در و كنند جعل را اخبارى و احاديث
 از را مردم و كنند وضع سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول زبان از المؤمنين  امير نكوهش

  .بكاهند او منزلت و مقام از و زندسا دور حضرت آن
 خلفـاى  دوره در بـود،  شـده  آغـاز  معاويـه  زمـان  در كـه  روايات وضع و اخبار جعل

 و ايمان  بى گروهى توسط اميه  بنى زمان در بسياري روايات نهاد، فزونى به رو مروان  بنى
 ىجمـاعت  و كـرد  پيدا ادامه هم عباس  بنى زمان در جريان اين و گرديد، وضع طلب جاه
  .پرداختند احاديث جعل به
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 از مرسـل  ضـعيف،  از صـحيح  نادرسـت،  از درست حديث تشخيص دليل همين به
 دسته  ب را الصدور موثوق اخبار خواستند مى كه كسانى بود، مشكلى كار بسيار مسند،

 در تحقيق و آمد پديد درايه و رجال علم جا همين از شدند، مى مشكالت گرفتار آورند

  1.شد تاليف باره اين در هايى كتاب و گرديد آغاز محدثان و راويان حاالت
  

  كارشناس به مراجعه لزوم
  

  صحيح حديث تشخيص ـ1
 مربوطـه  كارشـناس  بـه  آيـد   مـي  وجـود  به روزمره زندگي در كه اموري تمام در ما

  .رويم نمي خياطي به برقي لوازم تعمير براي هيچگاه مثال براي .نماييم مي مراجعه
 تـر   جزيي هم تخصصي كار مختلف، علوم شدن تر  جزيي و علوم رشگست به توجه با
 اكنـون  ولـي  داشت وجود پزشكي رشته يك فقط گذشته در شايد مثال عنوان  به .شده

 گـوش  پزشـك  به چشمش درد براي شخصي اگر و دارد مختلف رشته چندين پزشكي
  .دانست خواهند اطالع كم فردي را او كند مراجعه
 باشد هم عالم بهترين اي  رشته در كسي اگر كه است مهم حدي تا بودن تخصصي اين
 دان  فيزيك ترين  بزرگ اگر مثال عنوان  به .بود نخواهد يمعل ،ديگر رشته در وي نظر اظهار
 كـه   آن مگـر  .كـرد  خواهند تقبيح را كارش همگان بدهد نظريه شيمي خصوص در جهان
  .باشد داشته مهارت هم شيمي در دارد مهارت فيزيك در كه اندازه همان به وي

 آخرت با و است علمي بحث ترين  مهم كه رسيم  مي دين حوزه به وقتي متاسفانه اما
 را خـود  همگـان  و شـده  فرامـوش  كارشـناس  بـه  مراجعـه  اصـل  اسـت،  ارتبـاط  در ما

 خواهد  مي كه ديني عالم يك كه حالي در .پردازند  مي نظر اظهار به و دانسته كارشناس
                                     

 » ايمان و كفر«پايان مطلب ترجمه كتاب . 1
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 سـاليان  به نياز تبحر اين و باشد تبحر م علوم از رشته چند در ايدب كند بيان را حكمي
  .دارد ديني علوم حوزه در علمي كار و مطالعه و تفحص و تحقيق دراز

ويژه بايد نسبت به قرآن شناخت زيادي داشته باشد و محتواي روايات را با قرآن                 به
  .بسنجد زيرا روايتي كه با قرآن مخالف باشد، به يقين جعلي است

ٍء َمـْرُدوٌد ِإَىل اْلِكتَـاِب َو الـسُّنَِّة َو ُكـلُّ َحـِديٍث َال  ُكـلُّ َشـيْ « : السالم فرمود  امام صادق عليه  
ـ  ـ   يـَُوافِـُق ِكتَـاَب اللَّـِه فـَُهـَو ُزْخـُرفٌ  قـرآن و سـنت ارجـاع شـود و هـر      ه هر موضوعى بايـد ب

  1 .»ست خوش نما احديثى كه موافق قرآن نباشد دروغي
 نماييم  مي مراجعه آن كارشناس به روزمره مختلف كارهاي براي كه نهگو  همان پس

  .كنيم مراجعه كارشناس به هم دين براي بايد
 در مـوظفيم  مـا  است، رسيده ما به متواتر و معتبر احاديث و آيات از كه چه  آن اساس بر

 خداونـد  دستور عنوان به آنان چه  آن و نماييم مراجعه وارسته عالمان به ديني علوم موضوع
  .بود خواهيم معذور و مأجور قيامت در و بوده اجرا قابل نمودند اعالم ما به و يافتند

  :فرمايد مي كريم قرآن در خداوند
 ُأولِـي  ِإلـى وَ  الرَُّسـولِ  ِإلَـى َردُّوهُ  لَـوْ  وَ  ِبهِ  َأذاُعوا اْلَخْوفِ  َأوِ  اْألَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  جاَءُهمْ  ِإذا وَ  «
ُهمْ  اْألَْمــرِ  ُهمْ  يَــْستَـْنِبُطونَهُ  الـَّـذينَ  َلَعِلَمــهُ  ِمــنـْ  الَتـَّبَـْعــُتمُ  رَْحَمتُــهُ  وَ  َعَلــْيُكمْ  اللَّــهِ  فَــْضلُ  ال لَــوْ  وَ  ِمــنـْ

 كننـد،   مى پخش را آن برسد ناامنى يا امن از خبرى آنان به چون و ـ َقليالً  ِإالَّ  الشَّْيطانَ 
 آنان از كسانى قطعاً دادند  مى اعارج خود امر اولياى و پيامبر به را آن اگر كه آن حال و

 و فـضل  اگـر  و فهميدنـد،   مـى  را آن ] كذب و صدق[ كنند استنباط را آن توانند  مى كه
ــر خــدا رحمــت ــدكى، شــمار جــز مــسلماً نبــود شــما ب  پيــروى شــيطان از همــه ان

  )83/نساء(.»كرديد مى

                                     
 69 ص1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1
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 بـن  اسـحاق  هـاي   پرسـش  بـه  پاسخ در الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  عصرعجل  ولي حضرت
  :نوشتند شان مبارك خط به يعقوب

 هـا   آن زيـرا  كنيـد  مراجعـه  مـا  حديث راويان به افتد  مي اتفاق كه رويدادهايي در «
  1.»هستم آنان بر خدا حجت من و شما بر من حجت

  :خوانيم مي شده نقل السالم عليه صادق امام از كه حديثي در همچنين
 احكـام  و دارد نظر ما حرام و حالل در و كند  مي نقل را ما حديث شما از هركس «

 پـس  دادم قـرار  شما حاكم را او من همانا دهيد رضايت او حكومت به شناسد  مي را ما
 ماسـت  بر رد و خدا حكم شمردن سبك نشود، قبول اگر كرد حكم ما حكم به او وقتي

  2.»خداست به شرك حد در آن و خداست رد ما رد و
 بـا  و شـده  دراز اسالمى احاديث سوى هب جاعالن دست كه است درست« نتيجه در
 احاديث كه نيست چنان ولى پرداختند، احاديث ساختن آشفته به مختلفى هاى انگيزه
 ساخت؛ جدا هم از را ها آن نتوان و باشد، نداشته ضوابطى مشكوك و مجعول و صحيح
  1.»است ممكن كامالً كار اين ،3درايه و حديث علم و رجال علم به توجه با بلكه

                                     
  469ص 2ج ، االحتجاج. 1

  67ص 1جالكافي . 2

حديث چون شرح لغـات      علمي است كه از مفاد الفاظ متن      ) در مقابل رواية الحديث   (اية الحديث   در. 3
هـا   حديث و بيان حال حديث از لحاظ اطالق و تقييد و عموم و خصوص و داشتن معارض و مانند اين                   

 .مصطلح الحديث) 2    علم رجال) 1: ه دو رشته تقسيم شده است ككند بحث مي

يكان رجال سند از لحاظ عدالت آنان و وثوق و اعتماد به روايت و نقل آنها بحـث  اگر از احوال يكان     
 .شود ناميده مي» علم رجال «شود، 

و اگر از كيفيت نقل حديث به توسط راويان از لحاظ اتصال و انقطاع زنجيره حديث و يا داشتن سـند                     
 .تعبير نمايند» رايه د«و گاهي به » مصطلح الحديث «و يا ارسال و مانند آن سخن رود، به 
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   ديني مفاهيم از غلط برداشت ـ2
 نشده متوجه خوب را مذهبي مفاهيم كه اند بوده زيادي افراد ، اسالم تاريخ طول در

 بـدون  و پسند فطرت نه و است بوده پذير عقل نه كه اند    داشته هايي برداشت نتيجه در و
 از جوانـان  ويـژه  بـه  هـا  انـسان  از بـسياري  دوري باعث غلط هاي برداشت همين ترديد
   .است شده مذهبي ايمان و مذهب

 مهم وظيفه مجعول؛ مطالب و خرافات از دين زدودن و ديني مفاهيم صحيح تبيين
   .است ديني متخصصان

 َهـَذا ِعَمـادُ  وَ  ِعَمـادٌ  ءٍ  َشـيْ   ِلُكـلِ  « :دنا ودهفرم  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي اسالم گرامي رسول
  2.»است آگاهي و فقه نيز دين ستون و است ستوني چيز هر براي ـ  اْلِفْقه الدِّينِ 

   :فرمايد مي كريم قرآن

   ـ تـَْعَلُمون َال  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  َأْهلَ  َفْسئَـُلوا «
 )7/انبياء و 43/نحل( .»بپرسيد آگاهان از دانيد، نمى اگر

 و مـادى  زنـدگى  هـاى  زمينـه  تمـام  در اسـالمى  اساسى اصل يك بيانگر فوق آيه «
 اطالعـش  اهل از دانند نمى را چه آن كه كند مى تاكيد مسلمانان همه هب و است معنوى

 ايــن بــه .نكننــد دخالــت ندارنــد آگــاهى كــه لىيمــسا در خــود پــيش از و بپرســند
 بـه  قـرآن  سـوى  از دينـى  و اسـالمى  ليمسا زمينه در تنها نه "تخصص مسأله"ترتيب

 ايـن  روى و اسـت،  تاكيـد  و قبـول  مـورد  ها زمينه همه در بلكه شده، شناخته رسميت
 در نظـر  صاحب و آگاه افراد زمان و عصر هر در كه است الزم مسلمانان همه بر حساب

                                                                                         
 اهللا مكارم شيرازي  ـ نوشته آيت128، ص )عج(حكومت جهانى مهدى . 1

 216ص 1 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 2
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 مراجعـه  هـا  آن بـه  داننـد  نمـى  را لىيمسا كسانى اگر كه باشند داشته ها زمينه ي  همه
 مراجعـه  نظرانى صاحب و متخصصان به بايد كه است الزم نيز نكته اين ذكر ولى .كنند
 يـك  بـه  هرگـز  مـا  آيا است، محقق و ثابت ها آن نظرى بى و درستى و صداقت كه كرد

 خود، كار همان در درستكاريش و صداقت از كه خود رشته در متخصص و آگاه طبيب
 و تقليـد  بـه  مربـوط  مباحـث  در دليـل  همـين  بـه  !كنيم؟ مى مراجعه نيستيم مطمئن

 تقليـد  مرجع يعنى اند، داده قرار اعلميت يا و اجتهاد كنار در را عدالت صفت مرجعيت،
 ليمـسا  « پـس  1.»پرهيزكار و تقوا با هم و باشد اسالمى ليمسا به آگاه و عالم بايد هم
  2.»دارد دين با آشنايى اندك كس هر نه پرسيد،  دين  كارشناس از بايد را دين

 انـد،  فرمـوده  مرقـوم  شـان  اصـحاب  بـه  كه مفصلي رساله در السالم عليه صادق امام

 تعـالي  خـداي  كه درستي به ،)شيعه( رستگار و خدا رحمت مورد گروه اي « : اند آورده

 كـه  نيست او امر و الهي علم از كه بدانيد .است كرده تمام شما حق در را نعمت و خير

 كنـد؛  عمل قياس و خود نظر و رأي و هوس و هوي به خدا دين در مخلوقات از احدي

 اسـت  شده بيان آن در روشني به خدا اماحك كه است كرده نازل را قرآني خداوند زيرا

 را آن فهـم  اهليت و شايستگي كه داده قرار را كساني آن احكام آموزش و قرآن براي و

 قيـاس  و رأي به يا و نفس هواي به خدا دين در كه نيست زيجا هم آنان براي و دارند

 ــ  كنند السؤ آنان از است داده دستور خداوند كه ـ ذكر اهل به بايد بلكه كنند؛ حكم

  3.»نمايند مراجعه

                                     
 245 ص11 تفسير نمونه؛ ج. 1

 525 ص4 ج) جلدى10(تفسير نور . 2

 6، ص8 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي ... كُم أَيتُها الْعصابةُ الْمرْحومةُ الْمفْلحة إِنَّ اللَّه أَتَم لَ. 3
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 ميـان  در رمـز  و اشـاره  و دارد، متـشابه  و محكـم  كـريم  قرآن مانند هم احاديث «

 از بـشر  فهـم  كـه ( حقـايق  گونـه  ايـن  مثل در خصوص به و است، شايع بسيار احاديث

 مسجور، بحر و معمور، بيت و آسمان، و حجب، و قلم، و لوح، مانند )است عاجز دركش

 كـالم  واقعـى  معنـاى  آوردن دسـت  هب براى كه است الزم دانشمند ردف يك بر جرم ال

 1 .»آورد دست به را كالم نيقرا كند سعى

  :كنيم مي نقل را روايت دو خصوص اين در

   :فرمود السالم  عليه علي اميرالمؤمنين ـ1

 َكـانَ  َقدْ  ُمَتَشاِبهٌ  وَ  ُحمَْكمٌ  وَ  َعامٌّ  وَ  َخاصٌّ  وَ  َمْنُسوخٌ  وَ  نَاِسخٌ  اْلُقْرآنِ  ِمْثلُ  ص النَِّيبِّ  أَْمرَ  فَِإنَّ  «

 اللَّــهُ  قَــالَ  وَ  اْلُقــْرآنِ   ِمثْــلُ  َخــاصٌّ  َكــَالمٌ  وَ  َعــامٌّ  َكــَالمٌ  َوْجَهــانِ  لَــهُ  اْلَكــَالمُ  ص اللَّــهِ  َرُســولِ  ِمــنْ    َيُكــونُ 

تَـُهوا َعْنهُ  َنهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتاُكمُ  ما ـ ِكَتاِبهِ  ِيف  َجلَّ  وَ  َعزَّ   َعلَـى فـَيَـْشَتِبهُ  ــ )٧/حـشر( فَانـْ

 هـم  وسلم آله  و  عليه  اللَّه  صلّى پيغمبر امر ـ  ص َرُسـولُهُ  وَ  بِـهِ  اللَّـهُ  َعَىن  َما َيْدرِ  ملَْ  وَ  يـَْعِرفْ  ملَْ  َمنْ 

 خـدا  رسـول  گـاهى  دارد، متشابه و محكم و  عام و خاص و منسوخ و ناسخ قرآن مانند

 مثـل  خـاص  سخنى و عام سخنى :فرمود مي سخن طريق دو هب وسلم آله  و  عليه  اللَّه  صلّى

 اخـذ  آورده تـان  بـراي  پيغمبـر  را چـه  آن ـ :فرموده كتابش در جلّ و عزّ خداى و .قرآن

 و نفهمد را رسولش و خدا مقصود كه كسى ـ ايستيد باز كرده تان نهي چه آن از و كنيد

  2.»شود مشتبه او بر )امر( نكند درك
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  :اند فرموده نيز السالم عليه رضا امام بطهرا همين در ـ2

اً  َأْخَبارِنَــا ِيف  ِإنَّ  قَــالَ  ُمثَّ   ُمــْسَتِقيمٍ  ِصــراطٍ   ِإىل ُهــِديَ   ُحمَْكِمــهِ  ِإَىل  اْلُقــْرآنِ  ُمَتــَشاِبهَ  َردَّ  َمــنْ  «  ُمَتــَشاِ
ـــُردُّوا اْلُقـــْرآنِ  َكُمْحَكـــمِ  ُحمَْكمـــاً  وَ  اْلُقـــْرآنِ  َكُمَتـــَشاِبهِ  َِ  فـَ ََها تـَتَِّبُعـــوا َال  وَ  ُحمَْكِمَهـــا ِإَىل  َهاُمَتـــَشا  ُمَتـــَشاِ

 راه بـه  دهـد،  ارجـاع  آن محكمـات  به را قرآن متشابهات كس هر ـ فـََتِضلُّوا ُحمَْكِمَها ُدونَ 

 متشابه و محكم قرآن همانند نيز ما اخبار در :فرمودند سپس است، شده هدايت راست
 دنبـال  به فقط و دهيد ارجاع آن محكمات به را آن متشابهات همين براي دارد، وجود

  1.»شويد مي گمراه كه نرويد آن متشابهات
  :ديني بيان شد كارشناسراي مراجعه به بمهم  دليل دو به پس

   تشخيص احاديث صحيحـ1
  ـ برداشت صحيح از قرآن و روايات2

  نكته مهم
  :فرمايد هر كس در راه خدا تالش كند هدايت خواهد شد قرآن كريم مي

ت (ها كه در راه ما      و آن ـ   َو الَّذيَن جاَهُدوا فينا لَنَـْهـِديـَنـَُّهْم ُسـبُـَلنا«  جهـاد  ) با خلوص نيـ
  )69/عنكبوت (.»هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد كنند، قطعاً به راه

همچنين هركس تقوا پيشه نموده و ترك گناه نمايد خداوند قوه تـشخيص حـق از                
  :فرمايد باطل به او عنايت مي

! ايـد  اى كسانى كـه ايمـان آورده   ـ  يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َيْجَعـْل َلُكـْم فـُْرقانـا« 
اى جهت جدا سـاختن حـق از         خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله    ) مخالفت فرمان (اگر از   

ى كـه در پرتـو         روشـن ( دهد؛ باطل قرار مى   آن، حـق را از باطـل خواهيـد          بينـى خاصـ 
  )29/انفال (.»)ختشنا
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