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ﺳﻮال
در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻣﺎ را ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻀﺒﻌ ﻣﺎ را ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ
از ﮐﻬﻤﺲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪة از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا! اﮔﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺒ ﺷﺐِ ﻗﺪر اﺳﺖ در
آن ﺷﺐ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻮ :اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻚ ﻋﻔﻮ ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮ ،ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨ .ﺷﯿﺦ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻢ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ داده و
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻟﻔﻆ ﮐﺮﯾﻢ در اﯾﻦ دﻋﺎ از ﺳﻮی ﯾ از
ﻧﺎﺳﺨﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﺷﯿﺦ در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ آﻧﻪ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺰد وی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺮده اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻘﺪ ﺗﻼش و اﺟﺘﻬﺎد ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن دﭼﺎر ﺳﻬﻮ و ﺧﻄﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻫﯿﭻ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وارد ﻧﻤﺳﺎزد ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اذن اﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻼش اﺟﺮ ﻣﺑﺮد و اﯾﻦ از وﺳﻌﺖ ﮐﺮم اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ و ﻟﻄﻒ او ﺑﻪ
ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻄﺎ ﯾ اﺟﺮ و ﺑﺮای رای ﺻﺤﯿﺢ دو اﺟﺮ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﺮان و
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ از روش ﺻﺤﯿﺢ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎه ﯾ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد از ﻣﺮاﺟﻌﮥ دﻟﯿﻞ و ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻋﻠﻢ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋ و ﺑﻃﺮف اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺷﻮد و ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺰد
ﻧﺎمﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﺧﺎﺻ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ـ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎم واﻻﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی اﻓﺰودن ﻟﻔﻆ ﮐﺮﯾﻢ در دﻋﺎی ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر در اﯾﻦ
رواﯾﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮق ﺑﺴﯿﺎری رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺟﻮاﻣﻊ و ﺳﻨﻦ و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻟﻔﻆ ﮐﺮﯾﻢ اﺷﺎره ﻧﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن دﻋﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻚ ﻋﻔﻮ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨ را آوردهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻬﻮ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ) (۳۵۱۳رخ داده اﺳﺖ.
وﻟ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﺮان ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ﺗﻼش ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻠﺴﻠﮥ دﯾﺮ اﯾﺸﺎن
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ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺴﻨﻦ و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺴﻨﻦ اﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی اﻓﺰودن اﯾﻦ ﻟﻔﻆ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻌﺪ از ﻟﻔﻆ ﻋﻔُﻮ ﻟﻔﻆ ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ در ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪم و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻧﯿﺴﺖ و ﻇﺎﻫﺮا از ﺳﻮی ﺑﺮﺧ ﻧﺎﺳﺨﺎن ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه زﯾﺮا در ﭼﺎپ ﻫﻨﺪی ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ﮐﻪ ﺷﺮح
ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذی ﻣﺒﺎرﮐﻔﻮری ) (۲۶۴ /۴ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ آن ،وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋ در ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت ،اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻘ آورده ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی آورده و
ﻫﺮ دو از ﺷﯿﺨﺸﺎن ﻗﺘﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺰد ﻧﺴﺎﺋ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺮادر ﻓﺎﺿﻠﻤﺎن ﻋﻠ اﻟﺤﻠﺒ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﺔ اﺑﻦ ﺳﻨ (۲۰۲) آﻣﺪه اﻣﺎ ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻨ ﮐﻪ آن را
از ﺷﯿﺨﺶ ﻧﺴﺎﺋ ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ـ از ﻗﺘﯿﺒﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺬی و دﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ! در ﻓﻦ ﺗﺨﺮﯾﺞ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ] [ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﺸﺪار داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ از اﻓﺮاد ﺗﺮﻣﺬی
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد ﻣﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آﻧﻪ اﺻﻠ ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻻزم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﻮد« )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ.(۱۴۰ /۱۳ :
از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺑﺮﺧ از ﭘﮋوﻫﺸﺮان اﯾﻦ ﺣﻢ آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ را ﺑﺮﮔﺸﺘ ﺻﺮﯾﺢ از ﺳﻮی ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ از
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﻣداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻪ اﯾﻦ را ﯾ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﯾ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮاب رﺳﯿﺪه و از ﺧﻄﺎ دوری ﮐﺮده.
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﻓﺰوده از ﺑﺮﺧ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ـ و ﻧﻪ از رواﯾﺎت ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ـ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎﯾ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻟﻔﻆ ﮐﺮﯾﻢ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ از آن روی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾ ﺧﻄ را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮥ ﻟﻔﻆ ﮐﺮﯾﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭼﺎپ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۲۳۶ /۴۲ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﮥ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :در )ق( ﻋﻔُﻮ ﮐﺮﯾﻢ .و )ق( اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪای ﺧﻄ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ آﻧﺎن ) .(۱۰۴ /۱و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﺎپ ﻣﻨﺰ )/۱۱
 ،۶۱۱۸ﺷﻤﺎرۀ  (۲۶۰۲۱ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در )ق( ﻋﻔﻮ ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﯾﻢ از ﺑﻘﯿﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ) (۳۲۴ /۴و
ﻋﻤﺮاﻧ در اﻟﺒﯿﺎن ﻓ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌ (۵۶۸ /۳) و ﺧﺎزن در ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱۴۳ /۲و ﺧﻄﯿﺐ ﺷﺮﺑﯿﻨ در اﻹﻗﻨﺎع ﻓ ﺣﻞ
أﻟﻔﺎظ أﺑ ﺷﺠﺎع ) (۲۴۷ /۱و اﻣﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧ در اﻟﺘﺤﺒﯿﺮ ﻹﯾﻀﺎح ﻣﻌﺎﻧ اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ) (۲۶۸ /۴و ﻃﺤﺎوی در ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠ ﻣﺮاﻗ
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اﻟﻔﻼح ﺷﺮح ﻧﻮر اﻹﯾﻀﺎح ).(۴۰۱
ﻫﻤﮥ آﻧﺎن ﻟﻔﻆ ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻞ و ﺑﺪون ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧ آن را ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ارﺟﺎع ﻣدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻓﺮض
دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷ در اﯾﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻪ از اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﻪ از ﻣﺘﻦ آن اﺳﺖ زﯾﺮا در دهﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻨﺪ و رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﺺ ﺑﺪون اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و در آن ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﭼﺎﭘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ) (۴۹۰ /۵اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﭼﺎپ دﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻌﯿﺐ ارﻧﺎووط ).(۱۱۹ /۶
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(140759
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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