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مقدمه
موضوع سهوالنبی در کتب متقدم حدیثی شیعه و اهل سنت مورددقتت قترار فرهتته
است .متکلمان و محدثانی چون شیخ صتدو و شتیخ مدیتد در ایتب بتاب بته بحتث
اتخاذ داشتهاند .مصنف شیعی مرحوم آقابزرگ تهرانتی در الذریعته ،بته آثتاری در ایتب
زمینه اشاره میکند ، ۳۰۴۱(.ج ،۳1ص )122از ایب قدما میتوان به رستال شتیخ حتر

عاملی با عنوان التنبیه بالمعلوم مب البرهان علی تنزیته المعصتوم عتب الستهو والنستیان
اشاره کرد .مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی هم در ایب زمینه ندی ستهوالنبی را عرضته
داشته است .عالمه مجلسی نیز در جلد  ۳1بحاراالنوار بابی بتا عنتوان ستهو پیتامبر
آورده است .همچنیب در ایب باب ،مقالتهای بتا عنتوان «ثقت االستالم کلینتی و روایتا
سهوالنبی(»دیتاری بیتدفلی و جتدی )۳۱۳1 ،نوشتته شتده کته در آن بته روایتا
سهوالنبی مندرج در کاهی اشاره و به تحلیل وجوه مختلف آنها پرداخته شده است.
اما هدف ایب مقاله و تأکید آن استخراج نظر عالمته مجلستی در ایتب موضتوع استت.
مجلدا  ۳1تا  11بحاراالنوار با عنوان «کتاب تاریخ نبینا و احواله» دربتارۀ زنتدفی

پیامبر اسالم از والد

تا وها

ایشان استت .در یکتی از ایتب مجلتدا (جلتد)۳1

عالمه بابی با عنوان «سهو پیامبر و خوابماندن ایشان از نماز» آورده است و در آن،
به بیان روایاتی در باب سهو پیامبر پرداختته و ست د در بیتانی مدصتل ،بته نقتد و
بررسی ایب روایا و بیان نظر بزرفان درایبباره پرداخته است .شایان ذکر است که در
ایب مسیر به برخی دیگر از آثار عالمه ازجمله مرآة العقول نیز مراجعه و نظر عالمته در
ایب آثار را نیز بررسی کردهایم.
 .۱بررسی روایات دربارۀ سهوالنبی در بحاراالنوار
عالمه در جلد  ۳1بحاراالنوار به هدده روایتت دربتارۀ ستهوالنبی اشتاره کترده کته
میتوان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
روایا دست اول :روایا دال بر سهو پیامبر در تعداد رکعتا نمتاز .ایتب دستته
شامل یازده روایت است؛ هدت روایت از تهذیب(روایا شمارۀ  ۳تتا  ،)1سته متورد از

کاهی(روایا شمارۀ  ۳۳تا  )۳۱و یک مورد از عیون اخبار الرضا(روایت شمارۀ .)۳۰
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دال بر عدم سهو پیامبر در نماز .ایب دستته شتامل دو

روایت است .روایت شمارۀ  8از تهذیب و روایت شمارۀ  ۳2از بصائر الدرجا (.البتته
در ادامه اشاره خواهد شد که عالمه عالوهبر ایب دو روایت که جزء  ۳1روایتی هستتند

روایا

دست سوم :روایا

دال بر سهو پیامبر در قرائت نماز .هقط یک روایتت

از محاسب در ایب زمینه آمده است(روایت شمارۀ .)۳1
روایا دست چهارم :روایا دال بر خوابماندن پیامبر از نماز صتب در ستدر.
ایب دسته شامل سه روایت است روایا

شمارۀ  ۳و  ۳۴از کاهی و روایت شمارۀ  ۳1از

مب ال یحضره الدقیه.
در ادامه ،بررسی ایب چهار دسته روایت با تأکید بر نظر عالمه مجلسی و تطبیت بتا
دیگر صاحبنظران خواهد آمد.
قبل از ورود به بحث الزم است دربارۀ روایا
عالمه در هدده روایتی که آورده ،هقط روایا

دستت اول ،توضتیحی ارائته شتود.

شیعه دربارۀ سهوالنبی را بیتان کترده

است؛ اما در خاتمه بخش روایی ،در مقام نقد و بررسی و رد روایا سهوالنبی ،بته
تعدادی از روایا اهل سنت نیز اشاره کرده و نقد علما و نیز دالیتل ختود بتر رد ایتب
روایا

را آورده و در بررسی سندی و مدلولی آنها نکاتی را بیان کرده است .از همیب

رو ،ما در ابتدای بحث ،به بیان اجمالی روایا
عالمه و دیگران دربارۀ آنها تبییب شود.

اهل سنت نیز خواهیم پرداخت تتا نقتد

۱ـ .۱بررسی روایات دستۀ اول(روایات دال بر سهوالنبی)
الف .روایات شیعه
چنانکه فذشت ،ایب دسته مشتمل بر روایاتی است کته داللتت بتر ستهو و هراموشتی

پیامبر در نماز دارند .از مجموع هدده روایت ایب باب که عالمته بیشتتر آنهتا را از
کتابهای تهذیب و کاهی آورده است ،یازده روایت در ایب دسته جای میفیرد.
طب نظر جعدر مرتضی عاملی ،از بیب روایا شیعه در باب سهوالنبی ،هقط پتن
مورد دارای سند صحی و بقیه ضعیفالستند هستتند(.عتاملی ، ۳۰12 ،ج ،1ص)۳1۳
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برخی دیگر از محققان نیز شش متورد آن را صتحی الستند دانستته و بقیت روایتا

را

بهعلت وجود اهرادی چون مدضل بب صال ابیجمیلته ،موستی بتب عمترو بتب یزیتد،
محمد بتب ستنان ،منصتور بتب عبتا و تمتیم القرشتی در سلستلهستند آن ،ضتعیف

آورده ،اشاره میشود.

۳

 .1در روایتی از کاهی ،سماع بب مهران از امام صاد  ایب فونه نقتل متیکنتد:
«رسول خدا سهو نمود و نماز ظهر را در رکعتت دوم ستالم داد .شخصتی بته نتام
ذوالشمالیب پرسید :آیا دربارۀ نماز چیزی نازل شده است؟ هرمود :چطور؟ فدتت :شتما
دو رکعت خواندید .پیامبر از مردم پرسید :آیا شما هم مثل ذوالشتمالیب متیفوییتد؟
عرض کردند :بلی .س د پیامبر برخاست و دو رکعت دیگر خواند و نمتاز را تمتام
کرد و دو سجدۀ سهو بهجا آورد(».مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۴۰؛ همو ، ۳۰۴۰ ،ج،۳1
ص1۴۳ت)1۴1
 .2در روایتی دیگر از کاهی ،سعید اعرج 1از امام صاد  نقل میکند کته هرمتود:

«رسول خدا نماز خواند و در رکعت دوم سالم داد .کسی از پشت سرش پرسید :در
نماز تغییری رخ داده است؟ هرمود :چطور؟ فدت :شما دو رکعت خواندید .هرمتود :ای
ذوالیدیب ،آیا همیبطور است که میفویند؟ عرض کرد :بلی .س د حضر

دو رکعت

دیگر خواند و نماز را چهاررکعتی تمام کرد .امام هرمود :خداوند از جهت رحمتت
به امت ،پیامبر را به هراموشی مبتال کرد(».مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴1

 .3در روایتی از تهذیب ،ابو بصیر ۱میفوید« :از امام صاد  دربارۀ شخصتی کته
نماز را به اشتباه در رکعت دوم تمام کرده و از جای خود برخاسته و دنبال انجتام دادن
کارهای خود رهته است ،سؤال کردم .امام هرمود :نماز را باید اعاده کند .به امتام

عرض کردم :پد چرا پیامبر هنگامی که به اشتتباه نمتازش را در رکعتت دوم تمتام
کرد ،اعاده ننمود؟ امام هرمود :چون پیامبر از جای خود برنخاسته و صور نماز
را بههم نزده بود(.طوسی ، ۳۰۴1 ،ج ،1ص۱۰1ت۱۰2؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴۴
 .4ایب روایت نیز که از تهذیب است ،مانند روایت شمارۀ قبل است که هردی به نام
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«جمیل» آن را از امام صاد  نقل میکنتد(.طوستی ،۳۰۴1 ،ج ،1ص۱۰1؛ مجلستی،
بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴۴
 .5روایت پنجم و ششم نیز از تهذیب هستند که یکی از آنها را ابو بکرحضرمی ۰و

ص ۳۴۴و )۳۴۳
فدتنی است که شیخ طوسی پد از بیان ایب روایا در تهذیب(کتاب الصالة ،بتاب
احکام سهو) ،روایتی دیگر را که با سند صحی از زراره از امام صاد  نقتل شتده و
دال بر بطالن سهوالنبی است بیان کرده ،س د به تعارض ایب روایت با روایا

دال

بر سهوالنبی اشاره نموده و میهرماید« :بعضی از روایا دال بر سهوالنبی هرچند
دارای سند صحی هستند ،بهعلت مواهقت با عامه قابلقبول نیست و مب روایتت زراره
را میپذیرم(».طوسی ، ۳۰۴1 ،ج ،1ص۱1۴ت )۱1۳او عالوهبرایب ،دالیل عقلی و نقلتی
در بطالن سهوالنبی ارائه میکند .عالمه مجلسی نیز روایت زراره را همتراه بتا بیتان
شیخ طوسی ذیل آن ،در ادام روایا

ایب باب بیان کرده که در روایا دستت دوم ،بته

بیان آنها پرداخته خواهد شد.
نکت دیگر اینکه بعضی از روایا

شیعه یتا اهتل ستنت کته مبنتیبتر ستهوالنبی

هستند ،جدای از بحث سندی ،بهعلت مخالدت با احکام مسلم هقهتی ،از ستوی علمتا
غیرقابلپذیرشاند؛ همانطورکه شیخ طوسی در تهتذیب(کتتاب الصتالة ،بتاب احکتام
سهو) ،به ایب روایت اشاره میکند:
«امام علی هرمودند :پیامبر اکرم نماز ظهر را پن رکعت خواند ،پد هردی بته
ایشان فدت :آیا عدد رکعتهای نماز اضاهه شده؟ حضر هرمود چه شده؟ فدت :شما
پن رکعت خواندید .آن وقت حضر

برای یک رکعت نماز اضتاهی دو ستجدۀ ستهو

بهجا آورد(».همان ،ج ،1ص۱۰۳ت)۱1۴
شیخ طوسی پد از ایب روایت میفوید« :ایب خبر شاذ 2است و بتر طبت آن عمتل
نمیشود؛ زیرا ما بیان کردیم که هرکد چیزی به نماز اضاهه کند و بعد آفاه شود ،بایتد
نماز را دوباره بخواند و افر در ایب زیاد

شک کند ،باید دو سجدۀ سهو بتهجتا آورد.
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دیگری را حارث بب مغیره 1از امام صاد  نقل کردهانتد .مضتمون ایتب دو روایتت
مانند روایاتی است که بیان شد(.طوسی ، ۳۰۴1 ،ج ،1ص۳8۴؛ مجلسی ،بیتتا ،ج،۳1
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بنابرایب ممکب است که پیامبر به ایب علت ایب کار را انجام داد که با قول یتک ندتر
قط و یقیب به مسئله حاصل نمیشود؛ زیرا ممکب است آن هرد اشتباه کرده باشتد ،بته
همیب دلیل پیامبر دو سجده احتیاط انجام داد(.همان ،ج ،1ص)۱1۴
همانطورکته در ابتتدای بحتث نیتز اشتاره شتد ،عالمته در هدتده روایتت منتدرج در
بحاراالنوار ،هقط به بیان روایا شیعه در بتاب ستهوالنبی پرداختته ،ولتی در پایتان
روایا و در مقام نقد و بررسی روایا سهوالنبی ،به چنتد متورد از روایتا اهتل
سنت نیز اشاره کرده است .به همیب علت ،در ادامه به چند متورد از ایتب روایتا
عالمه آنها را موردنقد و بررسی قرار داده ،اشاره میشود.

کته

 .1ابب سیریب از ابوهریره نقل میکند که رسول ختدا یکتی از دو نمتاز ظهتر یتا
عصر را با ما خواند و در رکعت دوم ،نماز را سالم داد و از جای خود بلنتد شتد و بتا
حالتی غضبناک ،به چوبی که در وسط مستجد انداختته شتده بتود ،تکیته داد و دستت
راست خود را روی دست چپ فذاشت و انگشتانش را در هم هروبرد و فون راستش
را به پشت دست چ ش نهاد و نمازفزاران با عجلته از در مستجد بیترون متی رهتنتد و
می فدتند :آیا نماز کوتاه شده است؟ ابوبکر و عمر هم در میان مردم بودند ،ولتی تتر
مان فردید که آنان با پیامبر در ایب موضوع فدت وفو کنند .از میان مردم متردی بته
نام ذوالیدیب(که دست هایش کمی بلندتر بود) عرضه داشت :یا رسول اهلل ،آیتا نمتاز را
هراموش کردی یا کوتاه شده است؟ رسول خدا هرمود :نه کوتاه شده و نه هرامتوش
کرده ام .آنگاه رسول خدا سؤال کرد :آیا جریان چنان است که ذوالیدیب متی فویتد؟
فدتند :بلی .آنگاه پیامبر در صف جلو ایستاد و رکعاتی را که نخوانده بتود ،بتهجتای
آورد و سالم داد و سجدهای مانند سجده نماز یا قتدری طتوالنیتتر ادا کترد(.بختاری،
 ، ۳۰۳8ج ،۳ص۱11؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۳1ت)۳۳۱
 .2در روایتی از سنب نسائی ،ابوسدیان از ابوهریره نقل میکند که فدتت« :پیتامبر
نماز عصر میخواند ،پد در رکعت دوم سالم داد .س د ذوالیدیب از ایشان پرسید :آیتا
نماز کوتاه شد یا هراموش کردی؟ پیامبر هرمود :هیچکدام از ایبهتا نبتود .ذوالیتدیب
فدت :ولی یکی از ایبهتا رخ داده استت .پیتامبر رو بته متردم کترد و پرستید :آیتا
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ذوالیدیب راست میفوید :فدتند بله .س د پیامبر دو رکعت نماز خواند و دو سجدۀ
سهو بهجا آورد(».نسائی ، ۳۰۳۳ ،ج ،۳ص1۴۱؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۳1
 .3در روایت دیگری هردی به نام علقمته متیفویتد« :عبتداهلل بتب مستعود فدتت:

چنانکه در روایا

شیعه بیان شد ،شیخ طوسی نیز ایب روایت را در تهتذیب آورده

است؛ ولی آن را(جدای از بحث سندی و نیز مخالدت با ادل قطعی دال بتر عصتمت و
حدیث موث زراره) بهدلیل مخالدت با احکتام مستلم هقهتی ،متردود و غیرقابتلقبتول
میداند.
 .4در روایت دیگری آمده که عمران بب حصیب میفویتد« :پیتامبر نمتاز عصتر
خواند و در رکعت سوم سالم داد .س د برخاست به منزلش رهت .هردی به نام خربا
که دستهای بلندتری داشت ،دنبال پیامبر رهت و فدت کته شتما در رکعتت ستوم
سالم دادید .پیامبر با عصبانیت از منزلش خارج شد و به مردم فدت :آیتا ایتب هترد
راست میفوید؟ فدتند :بله .پد پیامبر یک رکعت دیگر خواند و ستالم داد ،ست د
دو ستتجدۀ ستتهو انجتتام داد(».نستتائی ، ۳۰۳۳ ،ج ،۳ص1۴۱؛ مجلستتی ،بتتیتتتا ،ج،۳1
ص۳۳۱ت)۳۳۰
۱ـ .۲دیدگاه عالمه دربارۀ روایات دستۀ اول(مبنیبر سهوالنبی)
عالمه پد از روایا دال بر سهوالنبی ،چند مبحث را درایبباره مطرح میکند:
۱ـ۲ـ .۱وجود اختالف در این روایات

عالمه پد از نقل روایا

شیعه و اهل سنت مبنیبر سهوالنبی ،به وجود اختالف در

متب آنها اشاره میکند و میهرماید اختالف بیب ما و اهل سنت در نقل ایب احادیث ،بر
کسی پوشیده نیست .ایشان در بیان ایب اختالف به نکا زیر اشاره میکنند.
 .1اختالف در نماز و زمان آن :در اکثر روایا

ما ایب اتدا در نماز ظهر و در اکثتر

روایا اهل سنت در نماز عصر آمده است و در بعضی در نماز عشاء.
 .2اختالف در تعداد رکعا نماز :طبت بعضتی روایتا  ،پیتامبر در دو رکعتت
سالم داد و طب بعضی در سه رکعت و. ...
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 .3اختالف در راوی ایب روایا  :دربارۀ هردی بته نتام ذیالشتمالیب هتم اختتالف
وجود دارد؛ زیرا در بعضی روایا نام او بهصور ذیالیدیب و در بعضتی بتهصتور
«خربا » آمده است(.مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص )۳۳۰شیخ مدیتد درایتببتاره متیفویتد:

ص)۳18
جعدر مرتضی عاملی نیز پد از نقل روایتا دال بتر ستهو پیتامبر ،درایتببتاره
میفوید« :با مراجعه به مناب مختلف و مقایسه ایب روایا  ،مشخص میشود کته ایتب
روایا

مضطرب 1و ناهماهنگ است؛ بنابرایب ممکب نیست همه آنها صحی باشتند».

(عاملی ، ۳۰12 ،ج ،1ص۳82ت )۳81او در ادامه میفوید« :در بیب روایا شیعه ،هقط
پن مورد آن بهلحاظ سندی مشکلی ندارد(.عتاملی ، ۳۰12 ،ج ،1ص۳8۴تت )۳8۳امتا
شیخ طوسی پد از نقل ایب روایا  ،آنها را چون مواه بتا نظتر اهتل ستنت استت،
ن ذیرهته و میفوید« :مب طبت حتدیث زراره هتتوا متیدهتم(».طوستی ، ۳۰۴1 ،ج،1
ص)۱1۳
۱ـ۲ـ .۲حمل روایات سهوالنبی بر تقیه

عالمه بیشتر روایا دال بر سهوالنبی را با وجود کثتر آن ،بتهعلتت شتهر بتیب
عامه ،حمل بر تقیه میداند .ایشان با اشاره به تعارض روایا دال بتر ستهوالنبی بتا
روایت موث زراره و دیگر روایا

مبتنی بر بطالن آن ،روایا

سهوالنبی را بهعلتت

شهر بیب عامه ،حمل بر تقیه میدانند .عالمه در مرآة العقول نیز(کتاب الصتالة ،بتاب
مب تکلم هی صالته او انصرف قبل ان یتمها او یقوم هی موض الجلو  ،حدیث  ،)۳با
بیان روایتت ذیالشتمالیب ،آن را حمتل بتر تقیته متیدانتد(.مجلستی ، ۳۰۴۰ ،ج،۳1
ص1۴۳ت)1۴1
از همیب جا مشخص میشود که یکی از مالکهای عالمه در حمل حدیث بر تقیه،
شهر آن میان عامه است.
عالمه در ادامه در علت رد کردن روایا

دال بر سهوالنبی ،به دالیل زیتر استتناد

میکند(.ذیل دالیل عالمه ،بهنظر برخی دیگر از صاحبنظران نیز اشاره کردهایم).
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 .۳اختالف و مخالدت ایب روایا با اصول مذهب ،از ایب جهت که پیامبر نمتاز
واجب را ترک کرد ،هرچند سهوی بوده باشد .همچنیب عدم اعادۀ نماز بتا وجتود روی
برفرداندن از قبله یا سخب فدتب بیب آن ،زیرا سخب عمدی در نماز سبب بطتالن نمتاز

است ،درحالی که ایب سخب اشتباه است؛ زیرا حکم کالم در نماز ،در مکه بیتان شتده و
ایب واقعه را در مدینه فزارش دادهاند و ابوهریره نیز به عنوان راوی اصتلی از متتأخریب
در اسالمآورندفان است(.مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۳۱
از ایب سخب عالمه پیداست که تسلط ایشان به مباحتث تتاریخی و توجته بته ایتب
مباحث در مقام نقد روایا  ،باعث ره مشکل میشود.
جعدر مرتضی نیز درایبباره متیفویتد« :روایتاتی کته در دستت ماستت ،اهعتال و
تصرهاتی را برای پیامبر بیان میکند که منجر به برهم زدن صور نماز متیشتود و
محو صور نماز به طور قط باعث بطالن نماز میشود ،مانند اینکه پیتامبر از قبلته
روی برفرداندند و برفشت از قبله حتی سهوی نمتاز را باطتل متینمایتد .او در ادامته
میفوید :نمیههمم چگونه نمازی که هرد در اثنای آن به خانهاش برود ،س د برفردد و
ادامه آن را بخواند ،صحی است؟»(عاملی ، ۳۰12 ،ج ،1ص۳18ت)۳1۳
 .1عالمه میهرمایند« :طب روایا

اهل سنت ،پیامبر در پاسخ هردی که پرستید:

آیا نماز کوتاه شده یا هراموش کردی؟ فدت :هیچکدام از ایبها نبتود .ست د وقتتی آن
هرد دوباره فدت ،ولی شما دو رکعت خواندید ،پیامبر از متردم پرستید و آنهتا نیتز
تأیید کردند .درنتیجه براسا

ایب روایت ،پیامبر دروغ فدته است(».مجلسی ،بیتا ،

ج ،۳1ص)۳۳۳
جعدر مرتضی در همیب باره میفوید« :دربتارۀ پاستخ ایشتان بتا جملته(کتل ذلتک
لمیکب) ،افر ایشان سهو را بر خودشان روا میدانستند ،باید میفدتند(ظنی ان ذلک لتم
یکب) ،اما ایشان به بیان چیزی پرداختند که به آن معتقد بودند؛ زیرا به عدم وقوع ستهو
مطمئب بوده و سخب ذوالیدیب هیچ تردیدی در ایشتان ایجتاد نکترد و ایشتان بتر نظتر
خودشان مصر بودند ،مگر فدته شود که به دلیل اصرار ذوالیدیب شک نمودند(».عتاملی،
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 ، ۳۰12ج ،1ص)۳1۳
یکی دیگر از محققان درایبباره میفوید« :چگونه ممکب است که پیامبر هرمتوده
باشد :نه نماز کوتاه شده و نه مب هراموش کردم ،ولی بالهاصله با شهاد چنتد تتب ،از

خالف واق که از مسلما بیب مسلمانان استت ،معصتوم بتدانیم؟»(نجمتی۳۱88 ،ش،
ص)1۱۰
درنتیجه باید فدت ایب روایا

تهاهت داللی نیز دارند؛ بهعبار دیگتر ،تضتادی در

پذیرش داللت آنها وجود دارد که احتماالً از دید سازندفان ایب روایا

به دور مانتده

و باعث بیان ایب چنیب مطالب ازهمفسیخته و درهمی از جانب آنان شده است.
 .۱ایب روایا با حدیث موث زراره از امام صاد  که هرمتود پیتامبر هرفتز
سجدۀ سهو انجام نداد ،در تعارض است.
 .۰حمل ایب روایا بر اینکه پیامبر ایب سهو را عمداً انجام داد تا احکام سهو را
به مردم بیاموزد یا بهدلیل مصالحی دیگر ،بعید است(.مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۳۳
جعدر مرتضی میفوید« :زمانی که بدون سر زدن سهوی از پیامبر ،امکتان تعلتم
احکام سهو به مردم وجود دارد ،لزومی ندارد که از ایشان سهوی سر بزند ،چنانکه بقیه
احکام را از راههای دیگر به مردم تعلیم داده است(».عاملی ، ۳۰12 ،ج ،1ص)۳8۳
ایشان در نقد ایب روایا به نکتهای دیگر نیتز اشتاره کترده و متیفویتد« :بعضتی
روایا اهل سنت میفوید که پیامبر از تذکر آن هرد عصبانی شد .دلیتل عصتبانیت
پیامبر چه بوده است؟ آیا ازسخب ذوالیدیب عصبانی شدند؟ آیا بهخاطر روبهرو شدن
با واقعیتی بود که در شأن ایشان نبود؟ آیا بهخاطر اهترایی بود که به ایشان زدند و همت
ایب اهترا و نسبت ناشایست را تأیید نمودند؟ در ایب صتور

چترا ایشتان برفشتتند و

نماز را تمام نمودند و سجدۀ سهو خواندند؟»(همان ،ج ،1ص)۳1۳
 .1عالمه در ایب دلیل ،نقد عالمه حلی بر راوی روایا اهل سنت را بیتان کترده و
میهرماید« :روایا

اهل سنت که از ابوهریره نقل شده و دال بر حضتور او هنگتام رخ

دادن سهو پیامبر در نماز و تذکر ذوالیدیب به ایشان متیباشتد ،متردود استت؛ زیترا
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کشته شد و ابوهریره هدتت ستال

پد از هجر اسالم آورده است .پد چگونه ممکب است او با ذوالیتدیب پشتت ستر
پیامبر نماز بخواند؟ عدهای در توجیه ایب مطلب فدتهاند :هردی کته در جنتگ بتدر

بود و در روزفار معاویه از دنیا رهت و نامش خربا است کته در روایتت عمتران بتب
حصیب نیز با ایب نام آمده است .پاسخ ایب توجیه ایب است که اوزاعی همیب روایت را
نقل کرده و میفوید :ذو الشمالیب ایب سؤال را پرسید و او همتان کستی استت کته در
جنگ بدر کشته شد و در ایب مطلب شکی نیست(».حلی ، ۳۰۳۰ ،ج ،۱ص11۰ت112؛
همو ، ۳۰۳1 ،ج ،1ص18۴ت  18۱هصل سوم ،در تروک ،ذیل مسئل «ویجب علیه ترک
الکالم هی الصالة»؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۳۳ت)۳۳1
۱ـ۲ـ .۳رد نظر شیخ صدوق

عالمه پد از بیان نظر شیخ صدو  ،با سه دلیل نظر او را رد میکند .قبل از بیان دالیتل
عالمه در رد نظر شیخ صدو  ،الزم است ابتدا به بیان نظر شیخ صدو توستط عالمته
پرداخته شود.

۳

عالمه میهرمایند شیخ صدو در مب الیحضره الدقیه میفوید« :غال  8و مدوّضته
سهو و هراموشى رسول خدا را قبول ندارند و قائلاند :افر جائز باشد کته پیتامبر

در نماز که جاى حضور قلب است سهو نماید ،پد ممکب است در تبلیغ احکام الهتى
نیز دچار سهو شود؛ زیرا نماز بر آن حضر مانند تبلیغ واجب است .اما ایب دلیتل کته
ایشان اقامه مىکنند ما را متقاعد و ملزم نمىکند که لزوماً چنیب باشد؛ زیرا شک نیستت
که هم احوال مشترکه ،یعنى آنچه انبیا و اوصیا با ستایر متردم در آن شتریکانتد مثتل
خوردن و آشامیدن و ،...بر آن حضر نیز عارض میشتد .همچنتیب ،آن حضتر بته
نماز مأمور بود همانفونه که دیگران نیز مأمور بودند ،بته همتیب دلیتل چتون ستهو از
وقایعى است که برای همگان پدید مىآید ،پد افر بتر آن حضتر نیتز واقت شتود،
مناها با نبو او ندارد و حالتى که مختص آن حضر است رسالت است و تبلیغ از
شرایط و لوازم رسالت است ،و جایز نیست کته در تبلیتغ ستهو واقت شتود؛ زیترا آن
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مخصوص پیامبر است و نماز عباد

مشترکه است و بهسبب نمتاز بنتدفى

آن حضر ظاهر مىشود و با اثبا خواب که بر آن حضر عارض مىشتود ،معلتوم
مىشود که آن حضر خدا نیست؛ زیرا کسى که خواب یا چتر او را هرانمتیفیترد

شده و آن حضر

را جدا از خداوند ،پروردفار و معبود خویش قرار ندهند ،و مردمان

هنگامى که خود دچار هراموشى میشوند با ستهو پیتامبر حکتم آن را بداننتد؛ ولتی
سهوى که ما دچار مىشویم ،از طرف شتیطان استت ،درحتالىکته شتیطان بتر رستول

خدا و امامان راه و تسلط ندارند و "تنها تسلط شیطان بر کستانى استت کته بته
دوستى و طرفدارى از او پیروى مىکنند و همان کسانى کته او را در اطاعتت شتریک
خداوند میفیرند" .و نیز بر آن کسانى که از فمراهاناند و پیروى او مىکنند .استتاد متا
محمد بب حسب بب احمد بب ولید میهرمود :نخستیب مرتبه در غلتوّ ندتى هراموشتى و
سهو از پیامبر است و افر جایز باشد که اخبار وارده درایتببتاره را ردّ کنتیم ،جتایز
خواهد بود که همه اخبار را ردّ کنیم ،و ردّ همه اخبار مستتلزم ابطتال دیتب و شتریعت
۳۴

است(».ابب بابویه ،۳۱21 ،ج ،۳ص111ت118؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۴1ت)۳۴۱
عالمه با سه دلیل نظر شیخ صدو را رد میکند.
دلیل اول :اجماع علمای امامیه بر عصمت و عدم سهو

عالمه میهرمایند« :امامیه بر عصمت مطل پیامبران و ائمّه از فناهتان صتغیره و
کبیره ،عمدی و اشتباهی و از روی هراموشی ،قبل از نبو و امامت و بعد از آن ،بلکته
از زمان والد تا زمان مالقا خدای سبحان ،اجماع دارند؛ همچنیب امامیه در واجبا
و محرما و حتی در مباحا و مکروها  ،اجماع بر عتدم ستهو پیتامبر دارنتد و
سهو را در هیچ زمینهای بر پیامبر جایز نمیدانند؛ زیرا در غیر ایب صور  ،یعنی افر
فناه یا سهوی از ایشان سر بزند ،باعث ندر مردم از آنتان متیشتود و کستی بتا ایتب
اجماع مخالدت نورزیده ،جز شیخ صدو و استادش ابب ولید .ایب دو بزرفوار ،اِسها از
جانب خداوند را ممکب دانستهاند ،نه سهوی که از ناحیه شیطان است؛ لتیکب مخالدتت
ایب دو ندر ،زیانی به اِجماع نمیرساند و باطل بودن سهوالنبی به حال خویش بتاقی
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تنها خداوند است ،البته سهو پیامبر مانند سهو ما نیست؛ زیرا هراموشى آن حضتر
از جانب خداوند است تا معلوم شود که او انسانى است که چون سایر آدمیتان آهریتده
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است .ظاهراً بیشتر اصحاب ما امامیه دربارۀ ستهو در غیتر واجبتا
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و محرمتا (ماننتد

مباحا و مکروها ) ،نیز اجماع بر عدم صدور آنها دارنتد(».مجلستی ،بتیتتا ،ج،۳1
ص)۳۴8

«أَتَّبِعُ إِالَّ م یوحى إِلَی»(انعام )1۴:میهرمایند« :ایب آیتا

و آیتا

دیگتری کته در قترآن

آمده ،همه نشاندهندۀ عصمت پیامبر هستند(».مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴8

دلیل سوم :روایا معصومیب

عالمه میهرمایند« :روایاتی از ائمه سخب ما را تأیید میکند .ازجمله سخب امتام

رضا که در وصف امام میهرماید" :امام معصوم ،برخوردار از تأییدا و توهیقتا و
راهنماییهای الهی و از هر خطتا و لغزشتی در امتان استت ".همچنتیب امتام علتی
میهرماید" :از نشانههای پیشوا ایب است که او از تمتامی فناهتان معصتوم استت ،چته
فناهان صغیره و چه کبیره و در صدور حکم ،لغزش نمیکند و پاسخ خطا نمیدهد ،نه
سهو در او راه دارد و نه نسیان " .درنتیجه ،چگونه پذیرهتنی است که کسی که در نمتاز،
به اهراد پشت سرش آفاهی و اشراف کامل دارد و آنها را ماننتد اهترادی کته مقتابلش
ایستادهاند ،میبیند ،دچار سهو و نسیان شود؟! درحالیکه او هردی است کته ختواب در
او اثر نداشته و تغییری ایجاد نمیکند و آنچه را میان مشر و مغرب استت متیدانتد».
(همان ،ج ،۳1ص۳۴8ت)۳۴۳
بهنظر میرسد مؤید ایب سخب عالمه ،همان روایت دو است که در دستته روایتا
دال بر بطالن سهوالنبی فذشت.
جعدر مرتضی عاملی نیز به بیان نظر شیخ صدو پرداخته و س د بتا دالیلتی آن را
رد میکند .او میفوید« :ایب توجیها در اثبا سهوالنبی کاهی نیست ».س د همت
دالیل شیخ صدو را برشمرده و به آنها پاسخ میدهد .او متیفویتد« :افتر ستهو بتر
پیامبر جایز باشد ،مردم به چیزهای دیگری که پیامبر بترای آنتان بیتان متیکنتد،
اطمینان نخواهند داشت ».همچنیب او دربارۀ تعلیم احکام سهو به مردم ،که یکتی دیگتر
از توجیها

شیخ صدو است ،میفوید« :زمانی که بدون سر زدن سهوی از پیامبر،
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دلیل دوم :آیا قرآن
عالمه با استناد به آیا «وَم ینْطِقُ عَنِ الْهَوى*إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْی یوحى»(نجتم ۱ :و  )۰و
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امکان تعلیم احکام سهوی به مردم وجود دارد ،لزومی ندارد که از ایشتان ستهوی ستر
بزند ،چنانکه بقیه احکام را از راههای دیگر به متردم تعلتیم داده استت .ازایتبرو ،چته
ضرور و نیازی اقتضا میکند که خداوند برخی احکام را از راه استهاء النبتیبته

میفردد .نسبت غلو به پیامبر هم ممکب است ،از طر دیگری که محتذوری نتدارد

۳۳

ده شود ،درنتیجه الزم نیست برای ده غلو از پیامبر ،سهو از ایشتان ستر بزنتد».
(عاملی ، ۳۰12 ،ج ،1ص۳8۴ت)۳8۳
۱ـ۲ـ .۴بیان نظر بزرگان شیعه مبنیبر رد سهوالنبی

عالمه در ادامه بهطور مدصل ،به بیان نظر بزرفانی مانند محقت طوستی ،عالمته حلتی،
شهید اول ،سید مرتضی و شیخ مدید در رد سهوالنبی پرداخته است .باتوجهبه اینکته
بیان کامل نظر ایب بزرفان از حوصل ایب نوشتار خارج است ،باید فدت ماحصل کتالم
هم ایب اهراد ایب است:
«پیامبر و امام باید معصوم از سهو باشند ،بهعلت وجود دالیل قطعی عقلی و
نقلی و اجماع علما(».مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۴۳ت)۳۳۳
عالمه ،ایب باب را با بیان رسالهای که شیخ مدیتد در رد ستهوالنبی نگاشتته ،بته
پایان میبرد .در اینجا به خالصهای از نظر شیخ مدید در رسالهاش اشاره میشود.
شیخ مدید روایا

دال بر سهوالنبی را اخبار آحادی میدانتد کته نتهتنهتا هایتدۀ

علمی ندارند ،بلکه سبب وجوب عملی نیز نمیشوند و هقط مدید ظب هستتند و عمتل
از روی ظب طب دستورا الهی در قرآن و سنت باطل میباشد .او همچنتیب احادیتث
سهوالنبی را از نواصب(دشمنان اهل بیت )و مقلّدان شیعی آنتان دانستته استت؛
بهویژه اختالف آنها را در اینکه نماز ظهر یا عصر یا عشا بوده ،دلیتل بتر سستتی ایتب
حدیث و سقوط آن از حجیت و مای حکم به وجوب ترک عمل به آن دانستته استت.
ایشان در رسال خود مینویسد :سُستی ایب روایت(روایتت ذوالیتدیب) ،ماننتد سُستتی
همان خبری است که در آن آمده است کته پیتامبر در نمتاز صتب ستهو کترد و در
رکعت اوّل ،سورۀ نجم را تا آیا

«أَفَرَأَیتُمُ الالَّتَ وَ الْعُزَّى*وَ مَن ةَ الثَّ لِثَةَ الْاُُْْرى» تتالو
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تعالیم و فدتار پیامبر وجود دارد و قداست و کرامتت پیتامبر نتزد متردم خدشتهدار
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هرمود؛ آنگاه شیطان جمال
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«تلتک الغرانیت العلتی * وإن شتداعتهبّ لترتجتی» را بتر

زبانش جاری کرد ،س د پیامبر متوجه شد .ازایبرو ،به سجده اهتاد و مسلمانان نیتز
به پیروی او سجده کردند .مشرکان نیز از روی خوشحالی و شادمانی ستجده کردنتد و

مردم او را ببینند و به او فوشزد کنند ،باید ممکب باشد در روزه و مناسک ح و ستایر
اعمال شریعت نیز سهو کند و آنها را در غیر اوقاتشان انجام دهد .ایبها همه چیزهایی
است که هیچ مسلمان و نه هیچ غالی و نه هیچ موحدی ،آن را اجازه نمیدهد .بنابرایب،
کسی که سهوالنبی را تجویز میکند ،از حدّ اعتدال خارج شده ،رسوایی به بار آورده
است(.شیخ مدید ، ۳۰۳۱ ،ص۳1ت۱1؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳1۰ت)۳18

تحلیل و بررسی
پد از بررسی بیانا عالمه در ایب باب ،نکاتی به ذهب میرسد که عبار اند از:
 .1بهنظر میرسد از میان دالیل عالمه در در روایتا

ستهوالنبی ،دلیتل اول کته

عبار بود از وجود اختالف در ایب روایا  ،بسیار قویتر از باقی ادله عمتل متیکنتد.
همچنیب از بیب سه دلیلی که عالمه در رد نظر شیخ صدو میآورد ،استتناد بته آیتا
قرآن میتواند از مهمتریب ادله از دیدفاه ایشان باشد.
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پنداشتند پیامبر به دیب آنان داخل شده است ...افتر ممکتب باشتد کته پیتامبر در
نمازش سهو کند(درحالیکه امام جماعت است) و پیش از اتمام نماز روی برفردانتد و
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 .2از نحوۀ پرداختب عالمه به ایب بحث مشخص متیشتود کته موضتوع «عصتمت
پیامبر از سهو» ،در نظر ایشان بسیار بااهمیت بوده است؛ زیترا ایشتان پتد از بیتان
روایا دال بر ایب موضوع ،به اختالف آنها اشاره کرده و در ادامه بهطتور مدصتل ،بته

 .3نکت دیگر اینکه عالمه بهخوبی توانسته است ذیل ایب مبحتث ،از مبتانی کالمتی
شیعه دهاع کند.
۱ـ .۳روایات دستۀ دوم(روایات دال بر بطالن سهوالنبی)

چنانکه در ابتدای بحث نیز اشاره شد ،از مجموع هدده روایت ایب بتاب ،دو متورد بته
عدم سهوالنبی و بطالن آن اشاره دارند .یک روایت از تهذیب(روایت شمارۀ  )۳8و
روایت دیگر از بصائر الدرجا (روایت شمارۀ  )۳2البته اهزون بر ایب ،عالمه ذیل بیتان

پایانی خود(در خاتمه روایا ) ،بته دو حتدیث دیگتر در بطتالن ستهوالنبی اشتاره
کردهاند ،بنابرایب ایب دو روایت نیز در ایب دسته قرار میفیرد.
 .۳در روایتی از تهذیب آمده است که زراره از امام باقر متیپرستد :آیتا رستول

خدا هیچوقت سجدۀ سهو انجام داد؟ امام میهرماید« :خیر ،نه رسول ختدا و نته
هیچ امام هقیه در دیب ،سجدۀ سهو انجام ندادند(».طوسی ، ۳۰۴1 ،ج ،1ص۱1۴ت۱1۳؛
مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۴۳ت)۳۴1
شیخ طوسی پد از ذکر ایب روایت در تهذیب میفوید« :مب ایب روایت را صحی
دانسته و طب ایب روایت هتوا میدهتم و روایتا

دال بتر ستهوالنبی ،مواهت عامته

هستند؛ برایباسا نمیتوان از آن روایا  ،سهوالنبی را نتیجه فرهت و علت اینکته
ما آنها را ذکر کردیم ،اشتمال برخی از ایب روایا بر احکامی است که به آنها عمتل
میشود(».طوسی ، ۳۰۴1 ،ج ،1ص۱1۴ت۱1۳؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴1
او همچنیب در استبصار(کتاب الصالة ،ابواب السهو و النسیان ،باب السهو هی صتالة
المغرب) ،در رد روایا سهوالنبی میهرماید« :ادله قطعی کته ستهو و اشتتباه را بتر
پیامبر جایز نمیداند ،باعث رد حدیث ذیالشمالیب مبنیبر سهو پیامبر میشتود».
(طوسی ، ۳۱۳۴ ،ج ،۳ص)۱1۳
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بیان نظر بزرفان شیعه در رد اعتقاد سهوالنبی پرداخته و در پایان نظر خودش را کته
مبتنی بر بطالن سهوالنبی است ،بیان میکند.
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 .1در روایتی از بصائر الدرجا
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مدضل از امام صاد  نقل متیکنتد کته هرمتود:

«اى مدضّل ،همانا خداوند براى پیامبر پتن روح قترار داده استت :روح حیتا کته
بهوسیل آن حرکت و سیر مىنماید ،روح قو که بتهوستیل آن برمتىخیتزد و جهتاد

روحالقد

نمىخوابد و غاهل نمىشود و سهو و اشتباه نمىکند؛ امتا ارواح چهارفانته

مىخوابند و دچار غدلت و اشتباه مىشوند .زمانی کته پیتامبر از دنیتا متیرود ایتب
روحالقد به امام منتقل میشود و او نیتز ماننتد پیتامبر دچتار ستهو و غدلتت
نمی شود و با روح القتد

استت کته شتر و غترب عتالم و خشتکی و دریتا و ...را

میبیند(».مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴2
عالمه عالوهبر ایب دو روایت ،پد از آخریب روایت ایب باب ،در بیانی که آن را بتا
عنوان «تبییب» آورده است ،به دو روایت دیگر نیز که داللت بر معصوم بتودن پیتامبر
و ائمه دارند ،اشاره میکند؛ ازایبرو ،ایتب دو روایتت را نیتز در ایتب دستته جتای
میدهیم(.شایان است که ایب دو روایت در قسمت دالیل عالمه در بطالن سهوالنبی
نیز بیان خواهد شد)
 .۱امام صاد  از امام علی نقل میکنند که هرمود« :از صدا

امام ایب استت

که از تمامی فناهان صغیره و کبیره معصوم باشد ،در هتوا دادن هیچ اشتتباهی نکنتد ،در
جواب سؤاال خطایی از او سر نزند و در هیچیتک از امتور دنیتایی ستهو(اشتتباه) و
هراموشی یا بیهودفی در او راه نیابد(».همان ،ج ،۳1ص۳۴8ت)۳۴۳
 .۰امام رضا در وصف امام میهرماید« :امام ،معصوم و برختوردار از تأییتدا و
توهیقا و راهنماییهای الهی و از هر خطا و لغزشتی در امتان استت(».همتان ،ج،۳1
ص)۳۴8
۱ـ .۳روایت دستۀ سوم(روایت دال بر سهو پی مبر در قرائت نم ز)

در روایتی از محاسب ،ابب القداح ۳1از پدرش از امام صاد  نقل میکند کته هرمتود:
«پیامبر در نماز ،بعد از آن که حمد را خواندند سورهای را شروع کردند که بعضی از
آیاتش را نخواندند .بعد از نماز به صحابه فدتند :آیا مب چیتزی از قرائتت را هرامتوش
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کردم؟ همه ساکت ماندند .هرمود :آیا در بیب شما ابتی ابتبکعتب هستت؟ فدتنتد بلته.
پیامبر هرمود :تو چه میفویی؟ فدت :آری قسمتی از قرائتت را انتداختی .آن وقتت
حضر ناراحت شد ،و هرمود :شما چگونه ندهمیدید که قرائت متب اهتتادفی داشتت؟

ص12۴ت12۳؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۴1ت)۳۴2
عالمه پد از اینکه ایب روایت را ضعیفالسند و هاقد ارزش سندی دانسته ،با بیتان
سه احتمال ،داللت محتوای ایب روایت بر سهوالنبی را نیز رد کرده است.
 .1ممکب است پیامبر ایب کار را عمداً انجام داد تا آنها را بر غدلتشان آفاه کنتد
و ایب بهدلیل «جواز اکتدا به خواندن قسمتی از ستوره» در نمتاز استت کته بستیاری از
بزرفان ما قائل به آن هستند(.بیشتر عالمان قائلاند کته تمتام خوانتدن ستوره در نمتاز،
واجب نیست).
 .2ممکب است خداوند ،پیامبر را هقط در خصتوص آن نمتاز ،بترای مصتلحتی
خاص ،به ایب کار امر کرد .قرین مؤید ایب مطلب ایب است که ابتدا پیامبر شروع بته
سؤال از صحابه کرد و پد از نماز ،حضر خود به مردم اعتراض کرد و کستی دیگتر
اعتراض نکرد(.یعنی افر ایب کار ،واقعاً از روی سهو بود ،اعتراض پیامبر به دیگتران
مبنیبر حضور قلب نداشتب و حوا پرتی در نماز ،ابتدا به خود ایشان وارد باشد).
 .3ممکب است ایب هقط اعتراضی به آنها ،بهعلتت اتدتا و استمرارشتان بتر ایتب
غدلت باشد(.مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴2
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تحلیل و بررسی

به نظر میرسد منظور سخب عالمه ایب باشد که ایب روایت نمیفوید که پیامبر سهو

را بهاختیار و میل خود صحی و کامل نخواند.
۱ـ .۵روایات دستۀ چهارم (روایات دال بر خوابماندن پیامبر از نماز صبح)
همانطورکه بیان شد ،درایبباره ،سه روایت در بحاراالنوار آمده است.

روایت اول(روایت شمارۀ  ،)۳از کاهی است که سماع بب مهران میفوید« :از امتام
صاد  دربارۀ هردی که هراموش کرده نماز صبحش را بخوانتد تتا اینکته خورشتید
طلوع کرده ،پرسیدم ،امام هرمودند :هر زمان کته یتادش آمتد بایتد نمتازش را بخوانتد،
بهدرستی که پیامبر نیز از نماز صب غاهل شد و خواب ماند تا خورشید طلوع کترد،
س د زمانی که بیدار شد آن را بهجای آورد(قضا کرد) ،البتته ایشتان کمتی از مکتانش
(مکانی که نمازش در آنجا قضا شده بود) دور شتد ست د قضتای آن را بتهجتا آورد.
(کلینی ، ۳۰۴1 ،ج ،۱ص1۳۰؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳۴۱ت)۳۴۰
روایت دوم(روایت شمارۀ  ،)۳۴نیز از کاهی است که سعید اعرج از امام صتاد 

نقل میکند که هرمود« :رسول خدا یک روز در وقت نمتاز صتب  ،ختوابماندنتد و
(درحقیقت) خداوند ایشان را به خواب برد تا آهتاب طلوع کرد ،ایب کار رحمتت ختدا
بود بر مردم تا هرفاه کسی برای نماز صب خواب ماند و دیگران او را برای ایب اتدتا
مذمت کرده و بگویند در وقت نماز صب خواب ماندی ،در جتواب بگویتد :پیتامبر
هم در وقت نماز در خواب ماند .پد ایب کار پیامبر الگو و رحمتی شده و خداوند
با ایب کار ،ایب امت را مورد رحمتت قترار داده استت(.کلینی ، ۳۰۴1 ،ج ،۱ص1۳۰؛
مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴۰
روایت سوم(روایت شمارۀ  ،)۳1از مب الیحضره الدقیه است که حسب بب محبتوب

از على بب حسب بب رباط و او از سعید أعرج روایت کرده که فدت« :از امام صاد 
شنیدم که میهرمود :همانا خداوند تبارک و تعتالى رستول ختود را بته ختواب برد(یتا
خواب را بر او غالب فردانید) و وقت نماز صب فذشت تا اینکه آهتتاب طلتوع کترد،
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آنگاه پیامبر از خواب برخاست و ابتدا دو رکعت ناهل صب را که قبل از طلوع هجر
باید بهجا میآورد خواند ،و پد از آن نماز صب را بهجا آورد و یک بار نیز خداوند آن
حضر را در نماز چهار رکعتى دچار هراموشى ساخت و آن حضر در رکعتت دوّم

افر مسلمانى را خواب درربود و نمازش قضا شد یا در نماز دچتار هراموشتى شتد ،بتا
خود بگوید رسول خدا نیز دچار سهو و هراموشی شده است(.ابتب بابویته، ۳۰۳۱ ،
ج ،۳ص111؛ مجلسی ،بیت  ،ج ،۳1ص۳۴2ت)۳۴1
بررسی بی ن عالمه

عالمه مجلسی پد از ایب روایا  ،بهنظر شهید اول ،شیخ بهائی و شیخ مدیتد اشتاره و
س د نظر خود را بیان کرده است.
عالمه بهنقلاز شتهید اول در ذکتری متیفویتد :زراره در حتدیثی صتحی از امتام
باقر از پیامبر نقل میکند که هرمود :هنگامی که وقت نماز واجتب ،داختل شتود
نباید به نماز ناهله پرداخت .زراره میفوید :مدتی بعتد از ایتب حتدیث ،امتام بتاقر
حدیث قضاشدن نماز صب پیامبر را بیان کرد و در پایان آن هرمتود :پتد از اینکته
نماز قضا شد ،پیامبر ابتدا دو رکعت نماز ناهله خواند و س د نماز صتب را بتهجتا
آورد .زراره میفوید :از امام پرسیدم ایب حتدیث نتاقح حتدیث اول شماستت .امتام
هرمود :زیرا در ایب حدیث ،هر دو وقت(وقت نماز واجب و ناهلته) ،هتو شتده بتود،
بنابرایب پیامبر قضای آنها را بهجا آورد.
شهید اول پد از بیان ایب مطالب میفوید :کسی را نمیشناسیم که بهختاطر تتوهم
مخالدت ایب روایا با عصمت پیامبر ،آنها را کنار فذاشتته و قائتل بته توقتف در
آنها باشد(.عتاملی ،شتهید اول ، ۳۰۳۳ ،ج ،1ص۰11تت۰1۱؛ مجلستی ،بتیتتا ،ج،۳1
ص)۳۴1
عالمه پد از بیان نظر شهید اول ،به بیان نظر شتیخ بهتائی پرداختته و بتهنقتلاز او
میفوید« :ممکب است فمان شود ایب روایت بهعلت مخالدت بتا عصتمت پیتامبر،
ضعیف و مردود است؛ ولی شهید اول در ذکری فدت که ایتب روایتت از ایتب جهتت
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اشکالی ندارد(یعنی مخالدتی با عصمت پیامبر ندارد) و بزرفان ،صدور ایب روایت و
امثال آن را از معصوم جایز میدانند(».مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳۴8
شیخ مدید در همان رسالهای که عالمه از او روایتت کترده ،درایتببتاره متیفویتد:

باعث وجوب عملی میشوند و هقط مدید ظب هستند و هرکد به آن عمل کنتد ،هقتط
به ظب عمل کرده است».
شیخ مدید در ادامه بیب خواب و سهو تداو

قائل شده و میفوید« :البتته متا منکتر

ایب مطلب نیستیم که بر انبیا نیز ممکب است در اوقا نمازشان ،خواب غالتب شتده و
وقت نماز خارج شده و نمازشان قضا شود؛ زیرا هیچ بشری از غلبه خواب مبرا نیست؛
ولی آنچه ما میفوییم ایب است که در ایب صور نیتز عیتب و نقصتی بتر آنتان وارد
نیست؛ ولی سهو ایبفونه نیست و ایب مسئله با سهو تداو دارد؛ زیرا ستهو نقتص و
عیبی در کمال انسان است؛ همانطورکه ما میبینیم حکما از س ردن اموال و اسرارشتان
به اهرادی که دچار سهو و نسیان میشوند ،اجتناب میکنند یا هقها آنچه را کته از اهتراد
هراموشکار روایت شده ،طرد مینمایند مگر اینکه اهراد هوشیار و با ذکاوتی نیز در نقتل
آن حدیث با آنان شریک مشارکت داشته باشند(».همان ،ج ،۳1ص۳12ت)۳11
عالمه مجلسی پد از بیان نظر ایب اهراد ،میهرمایند« :اهل سنت نیتز ایتب احادیتث
را(مبنیبر خوابمانتدن پیتامبر از نمتاز صتب ) ،بته طتر زیتادی نقتل کتردهانتد؛
همانطورکه بغوی در کتاب شرح السنه به اسنادش از سعید بب مصیب نقل میکند کته

پیامبر هنگامی که از خیبر بر میفشت ،شبانه برای استراحت در مکانی توقف کردند
و به بالل هرمودند تو نگهبان وقت نماز باش و ست د خوابیدنتد .بتالل تتا جتایی کته
توانست بیدار بود و س د به مرکبش تکیه داد و نافاه خوابش برد ،پد هیچکد بترای
نماز صب بیدار نشد تا وقتی که خورشید طلوع کرد ،پیامبر پد از بیدار شدن هریاد
زد و علت را از بالل پرسید ،بالل فدت :چیزی که بر شما غالب شد بر مب نیتز غالتب
شد .س د پیامبر به اقامه نماز صب پرداخت و هرمود :هرکد نماز را هراموش کنتد

باید هر زمان که یادش آمد آن را بخواند زیرا خداوند میهرماید" :أَقِامِ الصَّاالةَ لِاِِررِ

"
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(طه(».)۳۰ :مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳1۴
عالمه در ادامه با اشاره به اینکه ایب روایت در مناب اهل سنت ،با اسانید دیگری نیز
آمده ،به بیان نظر متقدمان و متتأخران درایتببتاره پرداختته و متیهرماینتد« :از قتدمای

کردهاند با ایب روایت مناهاتی ندارد؛ زیرا ظاهر ایب است که مراد آنهتا از عصتمت ،در
حال تکلیف و تمییز و قدر داشتب است هرچند سهوی باشد و هرچند قبل از امامت
و نبو باشد ،وفرنه ظاهر ایب است که معصومیب در زمان شیرخوارفی ،نمتاز و روزه
و سایر عبادا

را انجام نمیدادند ،باوجوداینکه تترک بعضتی آنهتا ،از فناهتان کبیتره
"

است و به همیب علت شیخ مدید میفوید :از زمانی که خداوند عقلهایشتان را کامتل
کرد" و ایب با روایاتی که میفوید معصومیب از کاملتریب اهراد در عالم ذر بودنتد و در
شکمهای مادرانشان و هنگام والدتشان صحبت میکردند ،مناهاتی ندارد؛ زیرا خداونتد
بااینکه ارواح ایشان را در عالم ذر کامل کرد و در سایر احوال ایشان ،از آنهتا غرایبتی
بهصور

معجزه ظاهر فردانید ،ولی ایشان را از لحاظ رشد و کودکی و رضاع و بلتوغ

مشابه با سایر مخلوقا قرار داد؛ هرچند بلوغ ایشان بهواسط کمتال عقولشتان قبتل از
دیگران بوده و خداوند آنها را در هنگام شیرخوارفی و عدم قدرتشان بتر راه رهتتب و
قیام به نماز و غیر آن مکلف نکرده است ،پد هنگامی که بهحدی رسیدند که هعلها و
ترکها از آنها ظاهراً قابل صدور باشد ،هیچ معصیتی هعتالً و ترکتاً ،عمتداً و ستهواً از
آنها صادر نمیشود و حکم خواب نیز مثل حکم دوران رضاع و کودکی استت(.یعنتی
در ایب حالت تکلیدی ندارند) و سهو هم ایب حالت را شامل نمیشود .هرچند در ایتب
مطلب اشکالی وجود دارد از جهت روایاتی که قبال ذکر شد که خواب پیامبر ماننتد
بیداری است و آنچه را در بیداری میداند در خواب نیز میدانتد پتد چطتور ممکتب
است نمازش را ترک کند با وجود علم به دخول و خروج وقت نماز و چگونه ممکتب
است که در ایب مسئله به بالل تکیه کند؟ از ایب جهتت توقتف در ایتب اخبتار ممکتب
است با وجود شهر

ایب داستان میان مخالدان .احتمال صدور ایب داستان از روی تقیه

نیز وجود دارد و ممکب است که اشکال موجود را با چهار وجه پاسخ دهیم.
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مانند بیتداری ایشتان استت امتا فتاهی

اوقا خداوند خواب را بهخاطر مصلحتی بر ایشان غالب میفرداند ،در ایب حالتت،
خوابش همانند سایر مردم است همانطورکه بعضی روایا نیز به ایب مستئله اشتاره

عبادا

نبوده است ،بیشتر تکالیف ایشان تاب تکالیف سایر مخلوقا

استت و قطعتاً

ایشان کدر مناهقیب و نجد بودن اکثر مخلوقا یا اشیاء و آنچه را بتر ایشتان و غیتر
ایشان وارد شود میداند و باوجودایب مکلف به عمل به ایب علم نیستند.
وجه سوم :پیامبر در آن زمان از طرف خدا بهخاطر وجود مصتلحتی ،متأمور بته
ترک نماز بود ،با علم ایشان به دخول و خروج وقت.
وجه چهارم :اطالع پیامبر بر اموری در خواب ،با عدم قدر

ایشان بر قیام به آن

امور تا زمانی که آن حالت(خواب) از ایشان زایل نشده مناهتاتی نتدارد؛ چتون علتم و
اطالع ،از جانب روح ایشان است و خواب از حاال جسم و جسد ایشان(».مجلستی،
بیتا ،ج ،۳1ص۳1۴ت)۳1۳
عالمه در ادامه بهنظر قاضی عیاض در شرح شداء پرداخته و میفوید« :افتر اشتکال
شود که حدیث قضا شدن نماز صب پیامبر با حدیث دیگری که هرمود :بتهدرستتی

که چشمم میخوابد اما قلبم نمیخوابد ۳۱متعتارض استت ،بایتد فدتت علمتا بته ایتب
تعارض چند جواب دادهاند.
 .1مراد ایب است که ایب حدیث حکم قلب و چشمان پیامبر را در غالب اوقا
بیان میکند ،ولی در مواق نادری خالف ایب اتدا میاهتد .مؤیتد ایتب مطلتب ،ستخب
پیامبر است که هرمود :خداوند ارواح ما را قبح کرد و همچنتیب ستخب بتالل کته
فدت :تا آن شب چنان خوابی بر مب غالب نشده بود .بنابرایب ،چنیب مواردی بتهختاطر
ایب است که خداوند اراده میکند حکمی را اثبا یا سنتی را تأستید و یتا شترعی را
اظهار کند؛ همانطورکه پیامبر در حدیث دیگری میهرماید :افر خداوند میخواست
ما را بیدار میکرد ،ولی خداوند اراده کرد که ایب ماجرا مبیب حکمی برای مابعتد از متا
باشد.
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دارد.
وجه دوم :پیامبر به آنچه واق شده علم داشته اما در آن حالت ملکف به انجام
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 .2اینکه قلب پیامبر را خواب هرانمیفیرد تا زمانی که حدثی از او ظاهر شتود و
فدته شده که قلب او نمیخوابد؛ زیرا به او در خواب وحی میشود و در ایتب داستتان
نیز هقط چشمان پیامبر خواب بود و نتوانست خورشید را رؤیت کند و ایب از هعتل

پد افر اشکال شود که افر عاد

پیامبر ایب بود که خواب ،او را درنمتیربتود،

چرا به بالل فدت تو نگهبان وقت نماز باش؟
در پاسخ فدته شده شأن پیامبر ایب بود کته نمتاز صتب را اول ست یده دم هجتر
میخواند و ایب چیزی است که با اعضا و جوارح ظاهری درک میشود .به همیب علت
ایشان ،مراعا اول هجر را به بالل وافذار کرد .همانطورکه افر بته کتار دیگتری نیتز
مشغول می شد ،ایبفونه عمل میکرد(».قاضتی عیتاض ، ۳۰1۳ ،ج ،1ص111تت111؛
مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص۳1۳ت)۳11
عالمه مجلسی پد از اتمام سخب قاضی عیاض در سخنی کوتاه میهرمایند« :خطتا
و اشتباهی که در ایب دو توجیه هست ظاهر و آشکار است؛ از همتیب رو متا متعترض
بیانش نمیشویم(».مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص)۳11
توقف در این روای ت
روای ت دسته چه رم
(ْواب م ندن پی مبر از نم ز صبح)

صدور این اح دیث از ب ب تقیه
پِیرش این روای ت از طریق
توجیه اشک لی ره در آن وجود دارد

تحلیل و بررسی

پد از بررسی نظر عالمه ،باید فدت که تعامتل ایشتان بتا ایتب احادیتث(خوابمانتدن
پیامبر از نماز صب ) ،به سه صور است:
 .1توقف در ایب اخبار با وجود شهر
 .2صدور احادیث از باب تقیه؛

آن میان مخالدان؛

 .3پذیرش ایب روایا ازطری توجیه اشکالی که در آن وجود داشت.
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قلب نیست و پیامبر هرمود :خداوند ارواح ما را فرهتت و آن را در هتر زمتانی کته
بخواهد ،به ما برمیفرداند.
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ایشان پد از بیان ایب سه رویکرد ،بهطتور واضت هتیچکتدام از آنهتا را انتختاب
نمیکند؛ ولی بهنظر میرسد ترتیبی که عالمه در بیان ایب سه نظر دارد ،ختود ،نشتانگر
میزان اعتبار آنها نزد او باشد .اهزون بر ایب ،حجم مطلب نیز میتواند بیانگر نظر عالمه

در اینجا الزم است دربارۀ وجه سوم و چهارمی که عالمه بیان هرمودند ،دو نکتته را
یادآور شویم:
نکت اول ،دربارۀ وجه سوم است که در نگاه اول ممکب است ایبفونه بهنظر برستد
که ایب سخب عالمته ،همتان نظتر شتیخ صدو (استهاءالنبی لمصتلحه) استت کته
میفوید :افر از پیامبر سهوی سر بزند ،ایب بهمانند سهو انسانهتا از ناحیت شتیطان
نیست ،بلکه از جانب خداوند و بهخاطر مصلحتی خاص است .ولی باید فدت بیب ایب
دو دیدفاه تداو اساسی وجود دارد و ایب نگاه بدوی ،نگاه درستی نیست؛ زیترا طبت
نظر عالمه ،پیامبر مرتکب سهو نشده بلکه با وجود علم به دختول و ختروج وقتت
نماز ،بهعلت مصلحتی خاص ،ایب کار را به ارادۀ خداوند ترک میکند ،نه اینکته ستهواً
واجبی را ترک کرده باشد؛ بهعبار دیگر ،پیامبر بهخاطر مصتلحتی اهتم ،مهمتی را
ترک میکند و تقدیم اهم بر مهم نیز یک حکم عقالیی است که عقال نیتز بته آن عمتل
میکنند و ایب موجب منقصتی بر پیامبر نیست .پتد تدتاو

نظتر عالمته بتا شتیخ

صدو  ،در علم داشتب پیامبر بر ایب مسئله و عدم غدلتت استت کته عالمته بته آن
اشاره و شیخ صدو اشاره نکرده است.
نکت دیگر دربارۀ وجه چهارم است که بهنظر میرسد خالی از اشکال نباشد ،زیرا
چطور ممکب است روح ایشان از ایب مسئله آفاه باشد و باوجودایب ،جسم ایشتان از
انجام ایب هریضه بازماند و تحت تدبیر روح ایشان نباشد؟ و چطور ممکب است کته
جسمی که تحت تدبیر روح است از ایب مسئله آفاه نباشد درحتالیکته روح احاطت
کامل بر جسم و جسد دارد ،درنتیجه ایب وجه از ایب جهت خالی از اشکال نیست.
نتیجهگیری
عالمه مجلسی معتقد به بطالن سهوالنبی و از مخالدان آن استت .ایشتان بتا بررستی
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باشد .نکت دیگری که به ذهب میرسد ،ایب است که عالمه عقلفرایانه در ایتب موضت
ایستاده است نه در مقام یک اخباری.
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سندی و داللی روایا

شیعه در باب سهوالنبی ،نتیجه میفیرد که ایتب روایتا

بته

دالیلی ازجمله مخالدت با اصول مذهب ،تهاهت و تعارض داللی آنهتا و مخالدتت بتا
حتتدیث موثت چتتون حتتدیث زراره و ستتایر روایتتا مبنتتیبتتر بطتتالن ستتهوالنبی،

با استناد به سه دلیل اصلی ،یعنی اجماع علمای شیعه مبنیبر عصمت مطلت پیتامبران و
ائمه ،آیا قرآن و روایا  ،سهوالنبی را رد میکند .عالمه در مواجهه با احادیث
خوابماندن پیامبر از نماز صب  ،سه موضت را اتختاذ متیکنتد .۳ :توقتف در ایتب
روایا ؛  .1صدور آنها از باب تقیه؛  .۱پذیرش آنها پد از توجیه تعارضتی کته بتیب
آنها با روایاتی دیگر از پیامبر وجود دارد .هرچند عالمه هیچکدام از ایب نظریا را
با صراحت برنگزیده ،بهنظر میرسد ترتیبی که در کالم او در بیان ایب سه موض وجود
دارد ،نشاندهندۀ درج مقبولیت آنها نزد عالمه باشد.
پینوشتها:
 .1نجاشی میفوید« :سماع بب مهران بب عبدالرحمب الحضرمی موال عبد بب وائل بب حجر الحضترمی
که کنیهاش ابا ناشره است ،هردی ثقه است و از امام صاد  و امام کتاظم روایتت نقتل کترده و
عثمتان بتب عیستی ازجملته اهترادی استت کته روایتا او را نقتل کترده استت(».نجاشتتی، ۳۰۴1 ،
ص۳۳۱ت)۳۳۰
 .2نام او در کتابهای رجالی بهصور سعید بب عبدالرحمب ،سعید بب عبداهلل االعرج و سعید السمان
آمده است .او از امام صاد  حدیث نقل کرده است(.خویی۳۱2۳ ،ش ،ج ،8ص )۳۴1شیخ طوستی
میفوید« :او دارای اصلی است که علی بب نعمان ازجمله اهرادی استت کته احادیتث او را نقتل کترده
است(».طوسی ،بیتا ،ص)1۳۳
« .3لیث بب البختری المرادی ابومحمد»(ابوبصیر) ،از امام باقر و امام صاد  حدیث نقل میکرده
است .او کتابی دارد که عدهای در آن روایا او را نقل کردهاند؛ ازجملته ابوجمیلته مدضتل بتب صتال
اسدی(.خویی۳۱2۳ ،ش ،ج ،۳۰ص۳۰۴ت)۳۰۳
 .4ابوبکر حضرمی که نام دیگرش عبداهلل محمد الحضرمی است ،از امام صاد  حدیث نقل کرده و
سیف بب عمیره روایا او را نقل کرده است(.همان ،ج ،1۳ص)28
 .5نجاشی ،او را هردی ثقه و از راویان امام باقر ،امام صاد  و امام کاظم و زید بب علی بتب

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:13 +0430 on Sunday August 19th 2018

غیرقابلپذیرش هستند .ایشان در ایب مسیر به تعدادی از روایا اهل سنت نیز اشاره و
آنها را از جانب خود و سایر بزرفان موردنقد و بررسی قرار میدهد .عالمه درنهایتت
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حسیب میداند(.همان ،ج ،۰ص)1۴۰
« .6شاذ روایتی است که در مقابل و معارض حدیث مشهور یا حدیثی که رواتش حاهظتر است ،واقت

صور و بار دیگر بهفونهای مخالف صور قبل روایت شده باشد؛ ختواه اختتالف از یتک یتا چنتد
راوی یا از مؤلدیب یا از ناسخان کتب باشد؛ بهفونهای کته واقت امتر مشتتبه شود(.ستبحانی۳۱88 ،ش،
ص۳11ت)۳1۱
 .8غلتو در لغتت بته معنتای فذشتتب و تجتاوز از حتد و زیتاده روی استتت(.هراهیدی ، ۳۰۴۳ ،ج،۰
ص۰۰2؛ راغب اصدهانی ، ۳۰۳1 ،ص )2۳۱هرفاه غلو در علم هرقهشناسی بتدون قرینته بتهکتار رود،
منظور از آن اهراد یا هرقههایی هستند که به خدایی امامان شیعه یا حلتول روح ختدایی در آنتان اعتقتاد
داشتند(.مشکور۳۱21 ،ش ،ص )۳1۳علیرغم آنکه در طول تاریخ اسالم به فروههایی برمیخوریم کته
به خدایی بعضی از خلدای عباسی مانند منصور معتقد بودند کته بته آنتان غتال عباستیه متیفوینتد.
(اشعری۳۱2۳ ،ش ،ص )2۳بههرحال ،اصطالح غلو در علتم کتالم و رجتال شتیعه موردبررستی قترار
فرهته است .اصحاب و یاران نکتهبیب ائمه بته فتزارش صتاحب الذریعته ،در رد غالیتان آثتاری را
تدویب کردهاند که به حضور هعال آنان در صحنههای اجتماع و دقتت در شناستایی انحراهتا جامعته
اشاره می کند ،هرچنتد متا امتروزه ایتب آثتار را در دستتر نتداریم(.آقابزرگ تهرانتی ، ۳۰۴۱ ،ج،۳۴
ص )1۳1مثل الرد علی الغالی المحمدیه از هضتل بتب شتاذان نیشتابوری از اصتحاب امتام جتواد.

همچنیب مرحوم مامقانی در مقبا

الهدایه بهشکل تحلیلی و دقیت بته هتر مختلتف ازجملته غالیتان

میپردازد(.نک :مامقانی۳۱82 ،ش)
 .9شیخ مدید در تعریف «مدوضه» میفوید« :مدوضه عدهای از غال اند و تداو

آنهتا بتا غتال

در

ایب است که ائمه را حادث و مخلو دانسته و میفویند خداوند آنان را آهریده و امتر خلت را بته
آنان تدویح کرده است(».شیخ مدید ، ۳۰۳۰ ،ص۳۱۱ت)۳۱۰
 .11محققان بحاراالنوار در پاورقی ،دربارۀ نظر شیخ صدو میفویند :شیخ صدو در ایب کتالم ،بتیب
سهو و إسها هر فذاشته است .او میفوید :سهو پیامبر از قبیل سهو مردم عادی نیست که ریش آن

تسلط شیطان باشد ،بلکه پیش آمدن ایب سهو به ارادۀ خداوند است که فاهی برای مصلحتی چیتزی را
از ذهب پیامبر محو نموده ،او را دچار سهو میکند .وی ایتب رختداد را «إستها» متینامتد .ازایتبرو،
نسبت دادن اعتقاد به سهوالنبی به صدو صحی نیست .آنچه موردنظر ایشان است «إستها النبتی
لمصلحه» است(.مجلسی ،بیتا ،ج ،۳1ص ،۳۴۱پاورقی)
 .11ایب پاسخ جعدر مرتضی ناظر به ایب دلیل شیخ صدو است کته متیفویتد افتر از پیتامبر هتیچ
سهوی سر نزند ،ممکب است عدهای از مردم دربارۀ او غلو کرده و او را خدا بخوانند.
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شود(».مدیرشانهچی ،۳۱81 ،ص)۳۳
« .7مضطرب» هر حدیثی است که در متب یا سندش اختالف وجتود داشتته باشتد؛ یتک بتار بته یتک
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 .12نام او در اسناد  ۳۴۳روایت آمده است .او از امام صاد  و از پدرش نقل روایتت کترده استت.
ابب هضال و جعدر بب محمد و جعدر بب محمد اشعری و جعدر بب محمد بب عبیداهلل کسانی هستند که

در ایب حدیث زراره ،بهنقلاز امام باقر ،ده مورد از نشانههای امام را بیان متیکنتد ،در یکتی از ایتب
موارد آمده است« :تَنَامُ عَینَاهُ وَ لَا ینَامُ قَلْبُه»؛ چشمانش میخوابد اما قلبش نمتیخوابتد(.کلینی، ۳۰۴1 ،

ج ،۳ص)۱88

منابع
 .1قرآن کریم ،ترجم آیتاهلل مکارم شیرازی.
 .2آقابزرگ تهرانی ،محمدمحسب ،الذریع الی تصانیف الشیعه ،چ ،۱بیرو  :داراالضواء. ۳۰۴۱ ،
 .3ابراهیمی راد ،محمد« ،تحلیل و بررسی روایا سهوالنبی ،»هصتلنام علتوم حتدیث ،شتمارۀ ،11
تابستان .۳۱88
 .4ابتتب بابویتته ،محمتتد بتتب علتتی ،متتب ال یحضتتره الدقیتته ،ترجمتته علتتیاکبتتر غدتتاری ،چ ،۳تهتتران:
صدو ۳۱21،ش.
 .5اشعری ،سعد بب عبداهلل ،المقاال والدر  ،چ ،1تهران :مرکز انتشارا علمی و هرهنگی۳۱2۳ ،ش.
 .6بخاری ،ابوعبداهلل محمد بب اسماعیل ،صحی البخاری باختالف الروایا  ،تحقی محمد بنید ،چ،۳
بیرو  ،لبنان :دارالدکر. ۳۰۳8 ،
 .7برقی ،احمد بب محمد بب خالد ،المحاسب ،چ ،1قم :دارالکتب االسالمیه. ۳۱1۳ ،
 . .8تبریزی ،میرزا جواد ،ندی سهو النبی ،بی جا ،بی تا.
 .9حلی ،حسب بتب یوستف ،منتهتی المطلتب هتی تحقیت المتذهب ،تحقیت بختش هقته در جامعته
پژوهشهای اسالمی ،چ ،۳مشهد :مجم البحوث االسالمیه. ۳۰۳1 ،
 .11تتتتتتتتتت  ،تذکرة الدقهاء ،تحقیت فتروه پتژوهش مؤسسته آل البیتت ،چ ،۳قتم :مؤسسته آل
البیت. ۳۰۳۰ ،
 .11خویی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،قم :مرکز نشر آثار شیعه۳۱2۳ ،ش.
 .12دیاری بیدفلی ،محمدتقی ،و مهدی جدی« ،ثق االسالم کلینی و روایا سهوالنبی ،»دوهصتلنامه
حدیثپژوهی ،شمارۀ  ،۳۴پاییز و زمستان .۳۱۳1
 .13راغب اصدهانی ،حسیب بب محمد ،المدردا هی غریب القرآن ،تحقی صدوان عتدنان داودی ،چ،۳
بیرو  ،لبنان :دارالعلم الدار الشامیه. ۳۰۳1 ،
 .14سبحانی ،جعدر ،اصول الحدیث و احکامه هی علم الدرایه ،چ ،۳ترجم ستید علتی آل طیتب ،قتم:
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روایا او را نقل کردهاند(.خویی۳۱2۳ ،ش ،ج ،1۱ص)۳2
 .13حدیثی که قاضی عیاض به آن استناد کرده ،در کاهی(کتاب الحج  ،باب موالید االئمه) آمتده استت.
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باقیا ۳۱88 ،ش.
 .15طوسی ،محمد بب حسب ،الدهرست ،نجف :المکتب المرتضویه ،بیتا.

دارالکتب االسالمیه. ۳۱۳۴ ،
 .18عاملی ،محمد بب حسب ،التنبیه بالمعلوم مب البرهان علتی تنزیته المعصتوم عتب الستهو و النستیان،
تصحی و تعلی سیدمهدی الجوردی حستینی و محمتد درودی ،بتی چتا ،قتم :المطبعت العلمیت ،
. ۳۰۴۳
 .19عاملی(شهید اول) ،محمد بب مکی ،ذکری الشیع هی احکام الشریعه ،تحقی جمعی از پژوهشگران
در مؤسس آل البیت ،چ ،۳قم :مؤسسه آل البیت. ۳۰۳۳ ،
 .21عاملی ،جعدر مرتضی ،الصحی مب سیرة النبی االعظم ،چ ،۳قم :دارالحدیث. ۳۰12 ،
 .21هراهیدی ،خلیل بب احمد ،کتاب العیب ،چ ،1قم :هجر . ۳۰۴۳ ،
 .22قاضی عیاض ،مال علی قاری ،شرح الشداء ،تصحی عبداهلل محمد خلیلی ،چ ،۳بیترو  :دارالکتتب
العلمیه. ۳۰1۳ ،
 .23کلینی ،محمد بب یعقوب ،الکاهی(ط .اسالمیه) ،تحقی علیاکبتر غدتاری و محمتد آخونتدی ،چ،۰
تهران :دارالکتب االسالمیه. ۳۰۴1 ،

 .24مامقانی ،عبداهلل بب محمد ،تلخیص مقبا

الهدایه ،تحقیقی علیاکبر غداری صدت ،تهران :ستمت،

۳۱8۳ش.

 .25مجلسی ،محمدباقر ،مرآة العقول هی شرح اخبار آل الرسول ،تحقیت هاشتم رستولی محالتتی،
چ ،1تهران :دارالکتب االسالمیه. ۳۰۴۰ ،
 .26تتتتتتتتتت  ،بحاراالنوار الجامع لدرر اخبار االئم االطهار ،تحقی ستید جتواد علتوی ،محمتد
آخوندی ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،بیتا.
 .27مدیرشانهچی ،کاظم ،درای الحدیث ،چ ،1قم :دهتر انتشارا

اسالمی۳۱81 ،ش.

 .28مشکور ،محمدجواد ،تاریخ شیعه و هرقههای اسالمی تا قرن چهارم هجتری ،چ ،۱تهتران :اشتراقی،
۳۱21ش.
 .29مدید ،محمد بب محمد بب نعمان ،عدم سهوالنبی ،چ ،۳قم :کنگره شیخ مدید. ۳۰۳۱ ،

 .31تتتتتتتتتت  ،تصحی اعتقادا

االمامیته ،تحقیت حستیب درفتاهی ،چ ،1قتم :کنگتره شتیخ مدیتد،

. ۳۰۳۰
 .31نجاشی ،احمد بب علی ،رجال النجاشی ،قم :انتشارا جامعه مدرسیب. ۳۰۴1 ،
 .32نجمی ،محمدصاد  ،سیری در صحیحیب ،چ ،۳قم :دهتر انتشارا اسالمی۳۱88 ،ش.
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 .16تتتتتتتتتت  ،تهذیب األحکام ،چ ،۰تهران :دار الکتب االسالمیه. ۳۰۴1 ،
 .17تتتتتتتتتت  ،االستبصار هیما اختلف مب االخبتار ،تحقیت حستب الموستوی خرستان ،چ ،۳تهتران:

3۲۶

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابسهان 139۶

 .33نسائی ،ابی عبدالرحمب احمد بب شعیب ،السنب الکبری ،تحقی عبدالغدار سلیمان البنتداری و ستید
کسروی حسب ،چ ،۳بیرو  ،لبنان :دارالکتب العلمیه. ۳۰۳۳ ،
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