
 
 
 
 

  
  
  
  
  
    
  

  کاوشی در روایت تأبیرالنخل
  

  *تبار حمیدرضا فهیمی
  

  
  

  :چکیده
ابـن   سـنن احمد بـن حنبـل،    مسندمسلم،  صحیحاي از منابع روایی اهل سنت از جمله  در پاره

آمده، و این روایـت  » تأبیرالنخل«هیثمی، روایتی مشهور به  مجمع الزوائدابن حبان و  صحیحماجه، 
نگارنده در این نوشتار ابتدا بـه نقـد سـندي ایـن     . هاي اهل سنت قرار گرفته است مستند دیدگاه

ایت پرداخته و نشان داده است که برخی راویان این حدیث، در نگاه علماي رجالی و حدیثی اهل رو
گاه به نقد داخلی و اشکاالت محتوایی روایت پرداخته و نشان داده اسـت کـه    اند و آن سنت ضعیف

، هـم بـه عقـیم مانـدن رسـالت و بعثـت       )ص(پذیرفتن اجتهاد به عنوان یکی از منابع علم پیامبر
در خالل این نوشتار، به تناسب موضوع، اختالف اهل . خوانی ندارد انجامد و هم با قواعد عقلی هم می

  .نیز مورد بررسی قرار گرفته است) ص(سنت و شیعه در عصمت و علم پیامبر
  

  : ها کلیدواژه
  ).ص(، عصمت پیامبر)ص(روایت تأبیرالنخل، معتقدات کالمی، علم پیامبر
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  مقدمه

اهل سنت، روایتی آمده که در برخی منـابع از آن روایـت بـه    در منابع حدیثی 
 »النخل تلقیح«اي دیگر به  ، در پاره)116و  16ـ 15ق، ص1409نووي، (»تأبیرالنخل«
ــن ماجــه،  ( ــی متــون از آن بــه     )175، ص3ق، ج1416اب و همچنــین در برخ
ــی، (»ابارالنخــل« ــن عرب ــرده) 489ش، ص1366اب ــر ک ــد تعبی ــت و . ان ــن روای ای

افق آن، مستند برخی از مبانی کالمی، اعتقادي اهل سنت واقع شده  هاي هم روایت
است به طوري که این حدیث مستمسک سیر و سلوك اخالقـی عرفـانی کسـانی    

گوید بـه فرمـودة رسـول خـدا در روایـت       وي می همچون ابن عربی قرار گرفته،
امور دنیوي چندان اهمیتی ندارد، پـس همگـی   ) انتم اعلم بامور دنیاکم(تأبیرالنخل

مـراد ابـن   ) جـا  همان.(باید پرداختن به امور اخروي را بر امور دنیوي ترجیح دهیم
، اهـل  بر پایۀ روایـت تأبیرالنخـل  . عربی از امور دنیوي همان علم به امور دنیاست

در  )ص(را اجتهـاد دانسـته، معتقدنـد پیـامبر     )ص(سنت، یکی از منابع علم پیامبر
صدور احکام غیر وحیانی به اجتهاد پرداختـه و چـه بسـا اجتهـادات او بـا نـزول       

انـد کـه    را مجتهـدي دانسـته   )ص(بر ایـن مبنـا پیـامبر   . شده است اي نقض می آیه
لذا با پذیرفتن اجتهاد در سـخنان  . دباز اجتهادش با اجتهاد دیگر مجتهدان رنگ می

بر ایـن  . دهد عصمت مطلق او معنا و مفهوم خود را از دست می )ص(رسول خدا
پایه، اهل سنت با تمسک به این روایـت و روایـات مشـابه در اعتقـاد بـه علـم و       

  .شوند و حدود آن از شیعه جدا می )ص(عصمت پیامبر
آثار فقهی، سیاسـی و اعتقـادي    از آنجا که پذیرش یا عدم پذیرش این روایات

  :شود رو می چنین روبه هایی این دارد، ذهن با پرسش
و مشابه آن مستند و راویان سلسله سند این روایات » تأبیرالنخل«آیا روایت . 1

  اند؟ تعدیل شده
و سـنت قطعـی کـه دو معیـار نقـد و ارزیـابی        قرآنآیا مفاد این حدیث با . 2

  خوانی دارد؟ روایات است هم
  :تنظیم شده استپرسش، مقالۀ حاضر در پنج بخش در پاسخ به این دو 
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  متن و مصادر حدیث؛. 1
  بررسی رجالی راویان حدیث؛. 2
  جایگاه روایت تأبیرالنخل در مبانی اعتقادي اهل سنت؛. 3
   ؛از دو دیدگاه )ص(عصمت و علم پیامبر. 4
  .اشکاالت محتوایی یا نقد متن حدیث. 5
  

  حدیثمتن و مصادر . 1
باب وجوب امتثال ما قاله شـرعاً دون  «، سه روایت با عنوان 1مسلم صحیحدر 
  :آمده است» من معایش الدنیا علی سبیل الرأي )ص(ما ذکره

بن سعید الثقفی و ابوکامـل الجحـدري و تقاربـا فـی الحفـظ       قتیبۀحدثنا . 1ـ1
ن ابیه قال ع طلحۀوهذا حدیث قتیبه قاال حدثنا ابوعوانه عن سماك عن موسی بن 

ـ ما ی«: وس النخل، فقالئبقوم على رسلم   )ص(مررت مع رسول اهللا ع هـؤالء نَص «

                                                
ابـن  . ترین کتاب است بخاري، صحیح صحیحو  قرآنمسلم بعد از  صحیحاند  عموم اهل سنت گفته.  1

لیس تحت ادیم السماء کتاب اصح من البخـاري و مسـلم بعـد    «: گوید مسلم می صحیحتیمیه دربارة 
اتفق «: مسلم، چنین آورده است همچنین نووي، شارح صحیح) 74، ص18جعاصمی نجدي، (».القرآن

 االمۀالعلماء رحمهم اهللا علی انَّ اصح الکتاب بعد القرآن العزیز الصحیحان البخاري و مسلم و تلقتهما 
عبـدالعزیز خـولی،   / 317ق، ص1409عجـاج الخطیـب،   / 14، ص1، ج»شرح نووي«مسلم (».بالقبول
  )380و  228ق، ص1395ضیاء عمري، / 63م، ص1986

وي . مسلم تردید کرده است صحیحنووي در صحت روایات زیادي در  ،به رغم این ادعاي غلوآمیز    
ده، صحیح دانسـته و در مـورد بقیـه    سان اکثر اهل سنت، اولین روایتی را که مسلم در هر بابی آور به

و این ) 14، ص1، ج»شرح نووي«مسلم (روایات بعد از روایت اول از باب استشهاد است«: گوید می
آید،  بدان معنی است که روایت اول، شروط صحت را داشته و اسناد آن صحیح و آنچه بعد از آن می

  .با اسانیدي ضعیف و صرفاً از باب استشهاد آورده شده است
نام گرفته، نوعی تجدید نظر » اصح الکتاب«، صحیح بخاريو  قرآناین داوري دربارة کتابی که بعد از   

 . گردد تلقی می
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مـا أظـن   «: )ص(رسـول اهللا  قالفلقح، تیجعلون الذکر فی األنثى فو یلقحونه : قالواف

إن «: بذلک فقـال  ،)ص(لبروا بذلک، فترکوه، فأخبر الرسوقال فخ »یغنی ذلک شیئاً
ظننـت ظنـاً؛ فـال تؤاخـذونی بـالظن، ولکـن إذا       انّمـا  کان ینفعهم فلیصنعوه؛ فإنی 
  . »عزّ وجل ؛ فإنی لن أکذب على اهللاحدثتکم عن اهللا شیئاً؛ فخذو

قـال   )ص(فیه حدیث ابارالنخل و انّـه : نووي، در شرح این حدیث آورده است
ن کان ینفعهم ذلک فلیصنعوه قال انما فخرج شیصاً فقال ا ما أظن یغنی ذلک شیئاً«

 ».ا بـه ظننت ظناً؛ فال تؤاخذونی بالظن، ولکـن إذا حـدثتکم عـن اهللا شـیئاً؛ فخـذو     
  ) 340، ص2تا، ج مسلم، بی(

و عباس بـن عبـدالعظیم العنبـري و احمـد بـن       حدثنا عبداهللا بن الرومی. 1ـ2
حـدثنا  » و ابن عمـار و ه «بن محمد حدثنا عکرمه  جعفر المعقري قالوا حدثنا نضر 

هـم یـأبرون    و المدینـۀ ب )ص(قـدم النبـی  : خدیج قـال ابوالنجاشی حدثنی رافع بن 
لعلکـم  «: کنا نصنعه، قال: قالوا »ما تصنعون؟«: النخل، یقولون یلقحون النخل، فقال

إنّما أنا بشـر،  «: فذکروا ذلک له، فقال: ت قالضَفَلو لم تفعلوا کان خیراً، فترکوه، فنَ
إذا أمـرتکم بشـیء مـن رأیـی فإنمـا أنـا        دینکم فخذوا به و أمرتکم بشیء منإذا 
  )جا همان.(فنفضت لم یشک: نحو هذا، قال المعقري ا: عکرمۀقال .بشر

حدثنا ابوبکر بن ابی شیبه و عمرو بن الناقد کالهما عن االسود بن عـامر   .1ـ3
عن ابیـه   ةشام بن عروعن ه سلمۀقال ابوبکر حدثنا اسود بن عامر حدثنا حماد بن 

مرّ بقومٍ یلقحون فقال لو لم تفعلـوا   )ص(و عن ثابت بن انس عن النبی عایشۀعن 
لصلح قال فخرج شیص ثمره بهم فقال مال نخلکم قالوا قلت کذا و کذا قال انـتم  

  )جا همان.(اعلم بامر دنیاکم
در مدینـه،  ) ص(شود، این است کـه حضـرت رسـول    آنچه از این روایات فهم می

کشاورزانی را دید که در حال گردافشانی درختان نخل بودند یعنی خوشه نخل نـر را  
افشـاندند تـا بـارور     شود، گرفته بر درخت ماده مـی  نامیده می» طلع«که در زبان تازي 

» ما اظـن ذلـک یغنـی شـیئا    «: را از گردافشــانی نهی کرد و فرمود نحضرت آنا. شود
کشـاورزان بـه فرمـودة او از گردافشـانی دسـت       .بدین معنا که کار شما سودي ندارد
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چون خبر به حضـرت  . شده خرمایی حاصل نشد در آن سال، از درختان عقیم. شستند
آنچه گفتم گمان شخصی مـن بـود، مـن بشـري چـون شـما هسـتم و        : رسید، فرمود

 اهاي من مثـل شـما گـاهی بـه خطـ      زنی برم و گمانه شما به اموري گمان می نهمچو
آن (گـویم  گویم، دروغ نمی در آنچه از قول خدا به شما می. نی به صوابرود و زما می

بـه امـور    طآنچـه مربـو  : و در روایت دیگر فرمـود ) را حق بپندارید و بدان عمل کنید
  .ترید، ولی امور دینی خود را از من فراگیرید دنیوي شماست، شما بدان آگاه

  :ابن ماجه نیز، دو روایت به صورت ذیل آمده است سنندر 
ثنا عبیداهللا بن موسى، عن اسرائیل، عن سماك، أنّه سمع . حدثنا على بن محمد. 1ـ4

. فی نخل) ص(مررت مع رسول اهللا: بن عبیداهللا یحدث عن أبیه، قال طلحۀموسى بن 
خذون من الذّکر فیجعلونه فـی  یأ: فقال ما یصنع هؤالء؟ قال. فَرأى قوماً یلقحون النخل

، فقال إنَّما )ص(فَبلَغَ النبی. فَنَزَلُوا عنها. فَبلَغَهم، فترکُوه. االنثى قال ما أظنُّ ذلک یغنى شیئاً
. وإنَّ الظنَّ یخطئ و یصـیب . فإنَّما أنا بشرٌ مثلکم. إِن کان یغنى شیئاً فاصنعوه. هو الظن

  )175، ص3ق، ج1416ابن ماجه، .(لن أکذب على اهللاـ ف قال اهللا: ولکن ما قلت لکم
ثنا ثابت عن انس بن مالک، و . ثنا حماد. ثنا عفَّان. حدثنا محمد بن یحیى. 1ـ5

فقـال مـا هـذا    . سـمع أصـواتا  ) ص(، أن النبیعائشۀ، عن ابیه، عن ةهشام ابن عرو
روا عامئذ فصـار  فقال  لو لم یفعلوا لصلح  فلم یؤب. النخل یؤبرونها: الصوت؟ قالوا

وإن کـان  . فقال إن کان شیئاً من أمر دنیاکم، فشأنکم بـه ) ص(فذکروا للنبى. شیصاً
جا همان.(من أمور دینکم، فإلی(   

ابـن  .(مضمون این روایات در دیگر منابع روایـی اهـل سـنت نیـز وجـود دارد     
ق، 1414ابـن حبـان،   / 179، ص1ق، ج1408هیثمـی،  / 162، ص1تا، ج حنبل، بی

  )169، ص4جعفر مرتضی، ج: نیز رك/ 202، ص1ج
  

  بررسی رجالی راویان حدیث . 2
انـد وهمگـان    روایات، چه در سـند و چـه در مـتن از تحریـف مصـون نبـوده      

تـا،   احمد امین، بـی .(اند که نقد سندي یا متنی روایات امري ضروري است پذیرفته
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بررسی رجالی راویان بنابراین ابتدا به ) 51ق، ص1406عتر، / 217و  130، ص2ج

  .پردازیم حدیث می
خورنـد کـه توسـط     در سلسله سند روایات تأبیرالنخل، راویانی به چشم مـی   

انـد، هشـام بـن عـروه، حمـاد بـن        علماي رجالی و حدیثی اهل سنت، جرح شده
  .ها هستندآن ۀعبیداهللا بن موسی و عفّان از جمل سلمه، عکرمه، 

مباالتی در نقل حـدیث، پـس از ورود بـه     بیاو به خاطر : هشام بن عروه. 1ـ2
بعد : مورد او چنین آورده است ذهبی در. ها انکار شده است عراق از سوي عراقی

ذهبـی،  (».عن ابیه فانکر ذلک علیه اهل بلـده  الروایۀما صار الی العراق فانّه انبسط 
  )239، ص30و ج 144، ص1تا، ج بی

ۀ حاصل از کهولت سن در نقل وي به دلیل ضعف حافظ: حماد بن سلمه. 2ـ2
  : گوید بیهقی دربارة حماد بن سلمه می. شود روایت از او احتیاط می

لما طعن فی السن ساء حفظه فلذلک لم یحـتج بـه البخـاري و امـا مسـلم      ... «
ره و اماسـوي        فاجتهد فیه و اخرج من حدیثه عن ثابت ممـا سـمع منـه قبـل تغیـ

حـدیثاً فـی الشـواهد دون االحتجـاج     حدیثه عن ثابت فـاخرج نحـو اثنـی عشـر     
و  169، ص20ق، ج1415مـزي،  (».فاالحتیاط ان ال یحتج به فیما یخـالف الثقـات  

173 (  
نسائی، عکرمه را ضعیف و عقیلی، او را راوي احادیث مضطرب : عکرمه. 2ـ3

» لیس بقوي«و ابو احمد الحاکم در مورد او، عبارت  » لین الحدیث«و بزاز، وي را 
  ) 210تا، ص عسقالنی، الجزء الرابع، بی.(گرفته است را به کار

عفّان، نامی براي دو نفر، یکی عفان بن سعید کـه از زبیـر روایـت    : عفّان. 2ـ4
کنـد، و هـر دو توسـط     کند، و دیگري، عفّانی است که از ابـن عمـر نقـل مـی     می

و مزي به نقـل از سـلیمان بـن    ) 204همان، ص.(اند عسقالنی مجهول دانسته شده
» شعبۀواهللا دخل عفّان قبره و هو نادم علی روایاته عن «: گوید رب، دربارة او میح

مـزي،  (».و یعـرض بالعشـی   ةکان عفّـان یسـمع بالغـدا   «: کند و از ابوطالب نقل می
  )173و  169، ص20ق، ج1415
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را چنـین وصـف کـرده     ایـن راوي احمد بـن حنبـل،   عبیداهللا بن موسی، . 2ـ5
و  168، ص19همـان، ج (»...حدث باحادیـث سـوء  کان صاحب تخلیط و «: است
169(  
سماك در نگاه احمد بـن حنبـل و مـدینی، مضـطرب     : سماك بن حرب. 2ـ6

الحدیث و نزد زکریاي بن عدي، فردي ضعیف است و محمد بـن عبـداهللا عمـار    
  )120و  119، ص12همان، ج.(موصلی نیز سماك را اهل غلو دانسته است

رالنخل، بر پایۀ مبانی رجالی اهل سنت، ضعیف بدین ترتیب، اسناد روایت تأبی
است و دانشمندان شیعه نیز، روایت تأبیرالنخل را از حیث سند ضـعیف بلکـه آن   

ن، اند انگیزة جعل این حـدیث و امثـال آ   اند و برخی گفته را حدیثی جعلی دانسته
و مستند کردن حـوادثی اسـت کـه پـس از رحلـت      اي  برداري سیاسی و فرقه بهره

نجمـی،  / 440، ص4ش، ج1382عسـکري،  .(پـیش آمـده اسـت    )ص(خدارسول 
  ) 241تا، ص بی

  
  در مبانی کالمی اهل سنت» تأبیرالنخل«جایگاه روایت . 3

این روایت به رغم ضـعف سـند، مسـتند مبـانی کالمـی، فقهـی و اخالقـی و        
  .فته استرگ سیاسی اهل سنت قرار

فـی  االمـۀ المحمدیـۀ   ظهر ذاك فـی  «: براي نمونه، ابن عربی چنین آورده است
و ال شـک ان العلـم   . انتم اعلـم بمصـالح دنیـاکم   : حدیث ابارالنخل فقال الصحابه

فقـد اعتـرف   . بالشیء خیر من الجهل به و لهذا مدح اهللا نفسه بانه کل شیء علـیم 
له بـذلک فانـه علـم ذوق و     ةخبرالصحابه بانهم اعلم بمصالح الدنیا منه لکونه ال 

تجربۀ و لم یتفرّع لعلهم ذلک بل کان شغله باالهم فقـد نبهتـک علـی ادب عظـیم     
ابن عربی، بر پایه همین روایت پذیرفتـه اسـت   » .ننتفع به ان استعملت نفسک فیه

بـه   )ص(داناترنـد و پیـامبر   )ص(که مردمان به امور دنیاي خـود از رسـول خـدا   
دانـد کـه    پردازد و این را درس بزرگی مـی  تـر است، می مهم اموري غیر دنیوي که

و نفـس خـود را بـه آن تأدیـب      )ص(همه بایـد بـه رســـول خـدا تأسـی کننـد      
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این بدان معناست که روایت تأبیرالنخل نزد ) 489ش، ص1366ابن عربی، .(نمایند

   1.ابن عربی روایتی پذیرفته شده است
مسـلم، در   صـحیح با کمی اختالف در گونه که ذکر گردید، سه روایت،  همان 

وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکـره مـن معـایش الـدنیا علـی      «بابی با عنوان 
دهـد، مسـلم معتقـد اسـت، آنچـه       ظاهر عنوان نشان مـی . آمده است» سبیل الرأي

کند، یا وحیانی است که ممکن اسـت موضـوع آن دنیـوي یـا      بیان می )ص(پیامبر
این سـخنان  . اخروي باشد و یا غیر وحیانی است و موضوع آن امري دنیوي است

اسـت و امتثـال آن    )ص(غیر وحیانی مربوط به امور دنیوي، نتیجۀ اجتهـاد پیـامبر  
وي، در واجب نیست و آنچه امتثال آن واجب است، امور وحیـانی اسـت امـا نـو    

اذا امرتکم بشیء من دینکم فخـذوا   روایۀو فی «: گوید شرح روایت تأبیرالنخل می
انتم اعلم بامر دنیاکم قـال   روایۀبه و اذا امرتکم بشیء من رأي فانما انا بشر و فی 

فاما ما قاله . من راي اي فی امر الدنیا و معایشها ال علی التشریع )ص(العلماء قوله
اً یجب العمل به، و لیس من ابارالنخل من هذا النـوع بـل مـن    باجتهاده و رآه شرع

علی المعنـی لقولـه فـی آخـر      عکرمۀالرأي انما اتی بها  لفظۀالنوع المذکور مع ان 
محققا قال العلماء و لم  )ص(الحدیث قال عکرمه او نحو هذا فلم یخبر بلفظ النبی

فـی   رایـۀ لروایـات قـالوا و   کما بینه فی هذه ا. یکن هذا القول خبراً و انما کان ظنا
امور المعاش و ظنه کغیره فال یمتنع وقوع مثل هذا و ال نقص فـی ذلـک و سـببه    

، رأي »مـن رایـی  «مراد پیامبر از عبارت . و معارفها واهللا اعلم باالخرةتعلق هممهم 
ایشان در امور دنیوي و معایش آن است نه آنچه از طریق وحی بر او نـازل شـده   

در امور شرعی واجب است، تلقیح نخل  )ص(به اجتهاد پیامبر هر چند عمل. است
. امري شرعی نبوده و کلمه رأي را عکرمه از باب نقل به معنا اضـافه کـرده اسـت   

                                                
گفتنی است معیار صحت حدیث نزد عرفا با آنچه نزد فقها و محدثان مطرح است، تفاوت فاحشـی  . 1

واسـطه از   ف و شهود، یعنـی بـی  دانند که مستقیماً و از راه کش برخی عرفا حدیثی را صحیح می. دارد
شود که یا در منابع روایی از این روي، روایاتی در متنی عرفانی دیده می. شنیده شود) ص(رسول خدا

  )85، ص39ش، ش1385موسوي، .(اند ن آن را ضعیف دانستهوجود ندارد و یا محدثا
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ممتنع نیست و نقصی در نبـوت او   )ص(وقوع چنین اجتهاد و ظنّی از سوي پیامبر
، نـووي .(شود، زیـرا اهتمـام بـه امـور آخـرت و معـارف آن اسـت        محسوب نمی

  )116، ص16و  15ق، ج1409
سـخنانی  . 1: کنـد  بدین ترتیب، نووي، سخنان پیامبر را به سه دسته تقسیم می

هـا امـور    سخنانی که رأي و اجتهاد اسـت و موضـوع آن  . 2. که منبع وحیانی دارد
سخنانی که نتیجه رأي و اجتهاد پیامبر است و موضوع . 3. شرعی و اخروي است

است و عمل به نوع سوم از ) امور دنیا و معایش(اخرويها، امور غیر شرعی و  آن
نووي و مسلم، هر دو، یکی از منابع علم پیامبر را اجتهاد . سخنان او واجب نیست

دانند با این تفاوت که مسلم، سخنان حضرت را به دو دسته، ولـی   شخصی او می
  .کند نووي به سه دسته تقسیم می

زهاي کالمی اهل سـنت در موضـوع   ، شاخص مر1این روایت و روایات مشابه
با امامیه است و همین روایات است که بـه معتقـدات    )ص(علم و عصمت پیامبر

در ایـن  . بخشـد  ویژه امامیه، هویـت مـی   اهل سنت، در برابر دیگر فرق اسالمی، به
متولی بیان امور دینی مردم است و آنچه در امور دنیاي مـردم   )ص(روایت، پیامبر

بنابراین، اجتهاد او با اجتهـاد  . ه، ظن و گمان اجتهادي اوستدر کالم حضرت آمد
گونه کـه در روایـت    همان) 55ش، ص1372جناتی، .(بازد مجتهدي دیگر رنگ می

سخن من، همچون سخن شما زمانی به صواب و زمـانی دیگـر   : تأبیرالنخل فرمود
  .رود به خطا می

در امور دنیوي نه گناه است و  )ص(مخالفت با اوامر پیامبر ،این روایات ۀبر پای
نه مذموم، اگر مخالفت به طریق اجتهاد صورت گیرد، هر چنـد بـه خطـا رود، از    

بـن زیـد    اسامۀالحدید، دربارة متخلفان سپاه  ابن ابی. اجر و ثواب برخوردار است
) صالرسول (انّه«: گوید شدند، می با آن همراه می )ص(که باید به دستور رسول خدا

بعسپاه را )ص(رسول خدا» .ث السرایا عن اجتهاد العن وحی یحرم مخالفتهکان ی ،
                                                

 ۀفلسـف کـه محمصـانی در کتـاب    » نا اقضی بینکم بـالرأي فیمـا لـم ینـزل فیـه وحـی      أ«مثل روایتی . 1
  )77ش، ص1372جناتی، .(نسبت داده است) ص(، به پیامبرگذاري در اسالم قانون
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. کرد نه اینکـه بـه دسـتور وحـی عمـل کنـد       با نظر و رأي شخصی خود بسیج می

ق، 1387الحدیـد،   ابن ابی.(بنابراین، مخالفت با نظر شخصی حضرت حرام نیست
  )188، ص18و  17ج

و اهـل  ) ع(یـت فاطمـه  فاضل قوشچی، در فرمان مربـوط بـه عمـر در محروم   
ن مخالفتـه المجتهـد لغَیـره فـی المسـائل        ... « :گوید از خمس می) ع(بیت فانّـه مـ

 )ص(یعنی عمر مجتهدي است که در برابر نظر اجتهادي رسـول خـدا  » االجتهادیه
  )68، ص2ق، ج1410عسکري، .(به اجتهاد خود عمل کرده است

بر یـک طریـق    )ص(گفتنی است اهل سنت در اجتهادي بودن علم رسول خدا
انـد کـه در صـورت نبـود نـص،       گروهی از اهل سنت بر این عقیـده . اندیشند نمی

کـرد و گـاهی ایـن     بر اساس اجتهاد خـود، احکـامی صـادر مـی     )ص(رسول خدا
نمونۀ آن دستوري بـود کـه در جنـگ بـدر از     . شد احکام با نزول وحی، نقض می

حضرت در ایـن جنـگ بـه اسـیر گـرفتن مشـرکان،       . سوي رسول خدا صادر شد
و  67فرمان داد و چون این دستور، بر خالف سیرة نظامی انبیاي گذشته بود، آیـۀ  

ما کَانَ لنَبِی أَن یکُونَ لَه أَسرَى حتَّى یثْخنَ فی األَرضِ تُرِیـدونَ  «: رة انفال نازل شدسو 68
 یم کـزِیزٌ حع اللّهرَةَ واآلخ رِیدی اللّها ونْیالد رَضا         *ع یمـف کُم سـقَ لَمب سـ نَ اللّـه مـ تَـابالَ کو لـَّ

یمظع ذَابع را نگـاه دارد، مگـر   ] دشـمن [هیچ پیامبري را نسزد که اسـیران  : »أَخَذْتُم
خواهیـد و   زمانی که در این سرزمین، استیال و استقرا یابد، شما متـاع دنیـوي مـی   

اگـر  . خواهد و خداوند پیروزمنـد فرزانـه اسـت    می] براي شما[خداوند آخرت را 
مگین به شما نـازل  حکم پیشین الهی نبود، به خاطر آنچه گرفته بودید، عذابی سه

  .گردید
فکان االمر موضوع اجتهاد منه اذ لـم ینـزل علیـه    «: گوید عبدالرحمن العک می

اي در مـورد   یعنی چون آیـه ) 73ق، ص1419عبدالرحمن العک، (».وحی فی ذلک
  .اسیر گرفتن نازل نشده بود، حضرت به اجتهاد روي آورد

و چون این اجازه امري دوم آن، اجازة حضرت به متخلفان از جنگ بود  ۀنمون
عفَا اللّه عنک لم أَذنت لَهم حتَّى یتَبینَ لَـک  «: سورة توبه نازل شد 43 ۀاجتهادي بود، آی
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خداونـد از تـو درگـذرد، چـرا پـیش از آنکـه حـال        : »الَّذینَ صدقُواْ وتَعلَـم الْکَـاذبِینَ  
  ناسی، به آنان اجازه دادي؟ راستگویان بر تو معلوم گردد و دروغگویان را بش

کان االولی ان ال یأذن له بل یتوقف و «: گوید عبدالرحمن العک در این باره می
یتأنی حتی ینجلی امرهم و ینکشف حالهم و هذا یدل علی ان ذلک کـان اجتهـاده   

  )73جا، ص همان(».منه اذ لم یأته نص فی ذلک فوقع اختیاره علی خالف االولی

کند و ممکن است اجتهاد او  اجتهاد می )ص(ه، رسول خدابر اساس این دیدگا
معاقـب نیسـت و   » هو ان ال یعاقب المخطئ فی اجتهاده«به خطا رود ولی بر پایۀ 

برخـی از اهـل سـنت    ) 241همـان، ص .(شـود  خطاي او با نزول آیه تصحیح مـی 
د خـود  اند که در اجتها اند، اما او را مجتهدي دانسته هرچند پیامبر را مجتهد دانسته

تفسیر که در  چنان. داشت رفت، زیرا خداوند او را از خطا بازمی هرگز به خطا نمی
االصول بجواز الخطاء فی االجتهـاد علـی     و قد صرح علماء... «: آمده استالمنار 

علمـاي  : »...االنبیاء قالوا والکن ال یقرهم اهللا علی ذلک بل یبین لهم الصـواب فیـه  
انـد خداونـد خطـاي     داننـد ولـی گفتـه    پیامبران را جایز میاصول، خطا در اجتهاد 

  )466، ص10تا، ج رشید رضا، بی.(کند ها را تصحیح می اجتهادي آن
حـق   )ص(گروهی دیگر از اهل سـنت در اینکـه در چـه زمـانی رسـول خـدا      

اند اجتهـاد زمـانی بـر حضـرت      اند، بعضی گفته اجتهاد داشته است، اختالف کرده
همـین گـروه در   . ر انتظار وحی بماند و وحی نازل نشـود که مدتی د.واجب است

همـان،  .(انـد  اینکه حضرت چه مدتی باید در انتظار وحـی بمانـد، اخـتالف کـرده    
با فرض اجتهاد براي پیامبر و احتمال خطا دایرة عصـمت  ) 466و  465، ص10ج

به عصمت او  )ص(شود و اختالف اهل سنت و شیعه در علم پیامبر او محدود می
  .کند ت میسرای

  
  از دو دیدگاه) ص(عصمت و علم پیامبر. 4

مردود است، زیرا اجتهاد، تـالش   )ص(در نگاه شیعه، اصل تحقق اجتهاد پیامبر
براي تحصیل علم نسبت به یک حکم شرعی است براي کسی که حکم شرعی را 
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بنابراین، مجتهد قبـل از اجتهـاد نسـبت بـه حکـم،      ) 35تا، ص صدر، بی.(داند نمی

ثانیاً تاریخ فقه نشـان  . ست و این نوع اجتهاد، براي حضرت متصور نیستجاهل ا
دهد، قواعد اجتهاد فقهی، یک جریان تدریجی رو به رشد بوده است که اصول  می

نسبت دادن اجتهاد مصـطلح در  . آن به مرور زمان تدوین شده و بارور گشته است
ي حضـرت متصـور باشـد،    اگر اجتهاد برا. معنی ندارد )ص(فقه و اصول به پیامبر

وجود اختالف در احکـام اجتهـادي او، همچـون همـه مجتهـدان، امـري طبیعـی        
، گزارشی از این نوع اختالفـات نرسـیده   )ص(خواهد بود و حال آنکه براي پیامبر

  )68ـ 63ش، 1372جناتی، .(است
. گشـاید  وحیانی است و او جز به حق لب نمـی  )ص(در نظر شیعه، علم پیامبر

است و یا وحی  قرآنگوید، یا لفظاً و معناً وحی است که همان  می )ص(آنچه پیامبر
بر پایـۀ آیـۀ   ) 9: جمعه/ 8و  5: انفاق.(غیـر قرآنی و از نوع الهــام به قلب اوست

ـ « م کلَّمعۀَ وکْمالْحو تَابالْک کلَیع أَنزَلَ اللّهو   لَـمتَکُـنْ تَع مـراد از انـزال کتـاب و    » ا لَـم
بـه رسـول   » علّمـک «بـا خطـاب    هاست ولی علمی کـ  قرآنحکمت، همان وحی 

تعلیم شده است، غیـر از انـزال کتـاب و حکمـت اسـت زیـرا آیـه در         )ص(خدا
افتد هر چند این آرا  و در مورد حوادثی است که اتفاق می )ص(هاي پیامبر قضاوت

متوقف است، اما خود کتاب و حکمت نیست بلکه رأي و نظر  بر کتاب و حکمت
از این رو، براي . است که از طریق الهام الهی ایجاد شده است) ص(شخص پیامبر

دو نوع علم است که یکـی از رهگـذر وحــی و فـــرود آمـدن       )ص(رسول خدا
 )ص(رشود و دیگري علمی است که با القا و الهام به قلب پیغمب االمین پیدا می روح

عـاملی،  / 121ش، ص1363طباطبـایی،  .(شـود  و بدون دخالت فرشته حاصل مـی 
و ) 84، ص2ش، ج1383مهر،  سعیدي/ 74ش، ص1372جناتی، / 236ق، ص1296

شود و از سنخ علـم   این علم، منشأ عصمت است و جز توسط خداوند افاضه نمی
  . راه ندارد بنابراین، اشتباه در علم پیامبر) 135ق، ص1417حیدري،.(حصولی نیست

. موجـب اخـتالف در عصـمت شـده اسـت      )ص(اختالف در منبع علم پیامبر
پذیرفتن اجتهاد به عنوان منبع علم به معنـاي پـذیرفتن جهـل و خطـاي احتمـالی      
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بر خالف اشاعره و حشویه که گناه صغیره و کبیره را نافی عصـمت  . مجتهد است
ق، الجزء الرابع و الخـامس،  1409تفتازانی، (دانند و بر خالف بعضی از معتزله نمی
دانند، جمهور شیعه امامیـه   که گناه صغیره را براي معصوم جایز می) 50و  49ص 

در تلقـی وحـی و ابـالغ آن و مصـونیت او از گنـاه       )ص(به عصمت رسول خـدا 
عالمـه  (کبیره، عمدي و سهوي چه قبل از نبوت و چه بعد از نبـوت قائـل اسـت   

و به عصمت مطلق ) 423، ص1372اق الهیجی، عبدالرز/ 471ق، ص1417حلی، 
مظفـر،  .(نگـرد  پیامبر و حجیت کالم و سنت قطعی او بـه عنـوان یـک قاعـده مـی     

: گویـد  شیخ مفید، متکلم بزرگ شـیعه، در ایـن بـاره مـی    ) 368، ص1ق، ج1369
و  ةاقول ان جمیع انبیاء اهللا صلوات اهللا علیهم معصومون مـن الکبـائر قبـل النبـو    «

بعدها و مما یستخف من الصغائر کلها و اما ما کان من صـغیر ال یسـتخف فاعـل    
و علی غیر تعمد و ممتنع منهم بعدها علی کل حـال   ةفجائزٍ وقوعه منهم قبل النبو

اقـول ان نبینـا   ... باسـرها تخـالف فیـه    «و » ۀالمعتزلو  ۀامامیو هذا مذهب جمهور 
خلقه اهللا عز و جل الی ان قبضه و ال ممن لم یعص اهللا عز و جل منذ  )ص(محمد

، 18ق، ج1413مفیـد،  (»...تعمد ال خالفا و ال اذنب ذنبا علی التعمـد و ال النسـیان  
اي از متکلمان امامیه همچون ابن ولید، شیخ صدوق  ناگفته نماند که پاره) 111ص

، 3ق، ج1417سـبحانی،  .(شـمارند  و طبري، صدور سهو از پیامبران را ممکـن مـی  
  )204 و 203ص

ابوحنیفـه در ایـن مـورد    . دانند اهل سنت، عصمت را محدود به تبلیغ وحی می
و السالم منزهون عن الصغائر و الکبائر و الکفـر و   ةاالنبیاء علیهم الصلو«: گوید می

عبدالرحمن / 303ق، ص1404ابوحنیفه، (».القبائح و قد کانت منهم زالت و خطایا
مبران را در لغــزش و خطــا، معصــوم ابوحنیفــه پیــا) 463ق، ص1419الخمــیس، 

مراد او از زالت و خطا، همان احکام و فرامینی است کـه در نگـاه اهـل    . داند نمی
  .سنت از سوي پیامبر بر اساس اجتهاد شخصی صادر شده است

بتبلیـغ الـوحی    خاصـۀ المتفق علیهـا   العصمۀوانما «: آمده است تفسیر المناردر 
ه    ببیانه و العمل به فیستحیل علی الرسول ان یکذب او یخطیء فیما یبلغه عـن ربـ
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 رشـید (»...او یخالفه بالعمل و یؤیده تفسیر القرآن حـدیث طلحـه فـی تأبیرالنخـل    

و  241ق، ص1419عبــدالرحمن العــک، : نیــز رك/ 465، ص10تــا، ج رضــا، بــی
البته برخی علماي اهل سنت مثل ماوردي، ) 116، ص16و  15ق، ج1409نووي، 

انـد و حتـی در عنـوان بعضـی      را قبل از عصمت نیز پذیرفتـه  )ص(عصمت پیامبر
عصـمته فـی صـبا و عصـمته فـی شـبابه عـن        «: اند فصول کتب خود چنین آورده

  ) 276ق، ص1407ماوردي، (».المعاصی
  

  اشکاالت محتوایی یا نقد متن روایت. 5
نقد حـدیث  . نیست )ص(یابی و انتقاد از کالم رسول اهللا مراد از نقد متن، عیب

، سنت، عقل، واقعیات تاریخی و قطعیـات  قرآنه معناي مقایسۀ مدلول حدیث با ب
  . است... علمی و
بنـابراین، هـر روایتـی کـه     . ، قطعی الصدور و روایت، ظنی الصدور استقرآن

روایـت تأبیرالنخـل،   . باشد، از درجۀ اعتبار سـاقط اسـت   قرآنمدلول آن، مخالف 
دانـد و بـر    بیان احکام، تابع وحی می مخالف تمامی آیاتی است که حضرت را در
/ 4و  3: نجـم .(کنـد  داللـت مـی   )ص(عصمت مطلق علمی و عملی رسـول خـدا  

: جـن / 158: اعـراف / 1: مجادلـه / 203: اعـراف / 50: انعام/ 15: یونس/ 2: احزاب
پرداختن تفصیلی به این آیات، مجال ) 23: زمر/ 86: آل عمران/ 3و  2: صف/ 23

  .طلبد دیگري می
در اینجـا روایتـی را   . سنت معتبر و معقول، دومین معیار ارزیابی حدیث اسـت 

  : کنیم که از قول عبداهللا بن عمر در منابع روایی اهل سنت آمده است مرور می
رید حفظـه فنهتنـی قـریش،    ا )ص(سمعه من رسول اهللا ءکتب کل شیاکنت «

بشر یتکلم فی  )ص(رسول اهللا و )ص(تکتب کل سمعته من رسول اهللانک قالوا ف
اکتـب  : فقال )ص(لرسول اهللا الرضا فأمسکت عن الکتاب، فذکرت ذلک الغضب و

مـن آنچـه را از رسـول    : ».اال الحـق ) مـن فمـی  (منّیفو الذي نفسی بیده ما خرج 
قریش مـرا بـر حـذر داشـت و     . نوشتم تا آن را حفظ کنم شنیدم، می می )ص(خدا
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ی درحـالی کـه او بشـري اسـت کـه      نویس شنوي، می می )ص(گفت آنچه از پیامبر
با گفتۀ قریش از نوشتن دسـت  . گوید همچون دیگران در رضا و غضب سخن می

بنویس سـوگند بـه کسـی    : فرمود )ص(پیامبر. کشیدم و ماجرا را به حضرت گفتم
، 3داوود، ج ابـی .(شـود  که جانم در اختیار اوست، جز حق از دهـانم خـارج نمـی   

، 6ق، ج1409ابن ابی شیبه، / 366ق، ص1404رامهرمزي، / 46ـ 36، رقم 318ص
ــر،  / 229ص ــن کثی ــز رك/ 264، ص4ق، ج1412اب ــی، : نی ، 2ق، ج1403مجلس
  )62ش، ص1372جناتی، / 148ص
در این روایت، ) ص(این روایت، معارض روایت تأبیرالنخل است، زیرا پیامبر 

دهـد و حـال آنکـه آنچـه در      مطلقاً به حق بودن تمامی سخنان خود شهادت مـی 
  .روایت تأبیرالنخل آمده، نقیض آن است

  : پردازیم اي از مشکالت محتوایی روایت می در اینجا فقط به پاره
ت آن      )ص(دانیم که سنت پیامبر می. 1 ت نـدارد و حجیـ به خودي خود حجیـ

قطعی الصـدور حجـت پیـدا     قرآننیاز به اثبات دارد، زیرا ظنی الصدور است و با 
تقسـیم  . اسـت  قـرآن گونه که اصل سنت، حجیـت خـود را وامـدار     همان. کند می

باشـد و حـال آنکـه در     قـرآن سخنان پیامبر به اجتهادي و وحیانی باید مستند بـه  
تقسیمی که  اهل سنت . ، سخنان او به اجتهادي و وحیانی تقسیم نشده استقرآن

بنـدي   پذیرفتن این تقسیم. گرفته از روایات استاند، بر براي سخنان حضرت قائل
  . نیازمند دلیلی قرآنی است

ان کـان مـن   «اجتهاد باشد، جمــلۀ  )ص(اگر تمام سخنان غیر قرآنی پیامبر. 2
که در روایـت تأبیرالنخـل آمـده    » انتم اعلم بامور دنیاکم«و جملۀ » امر دینکم فالی

تواند بـا اجتهـاد دیگـران مـردود      است، سخنی غیر قرآنی و اجتهادي است که می
مقبـول   )ص(شود؟ بنابراین، استناد به این دو جملـه بـراي اثبـات اجتهـاد پیـامبر     

 .نخواهد بود
اند شما بـه امـور دنیـاي خـود      با فرض صحت روایت اگر حضرت فرموده. 3
پرسـش ایـن اسـت کـه      ،تر هستید و فقط امور دینی خود را از من فراگیریـد  آگاه
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امور دنیوي از امور دینی کدام است؟ آیا تبیین معیار آن بـه عهـدة   معیار تشخیص 

اوست یا به عهدة مردم و اگر به عهدة اوست آیا آن را بیان کرده یـا بیـان نکـرده    
اگـر   در رسالت خود سسـتی ورزیـده اسـت و    ،است و اگر معیارها را بیان نکرده

  اند؟  ، آن معیارها کداممعیارها را بیان داشته
حضرت در امور غیر وحیانی اعم از دنیوي و غیر دنیوي اجتهـاد کـرده   اگر . 4

هاي نماز و تمـام سـخنانی کـه از     است، پس بیان جزئیات احکام همچون رکعت
وجـود نـدارد، اجتهـاد و رأي     قرآندر تبیین و تفسیر آیات رسیده در  )ص(پیامبر

روعیت خود حضرت است و چون اجتهاد او با اشتباه همراه است، صحت و مشـ 
  .رود ها زیر سؤال می این تفسیرها و تبیین

روایات پرشـمار رسـیده از حضـرت کـه در      )ص(با پذیرفتن اجتهاد پیامبر. 5
منابع روایی اهل سنت وجود دارد و مربوط به امور دنیوي است، بایـد بـا اجتهـاد    

فرمـوده اسـت شـما     )ص(دیگران مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و چون حضرت
از جملـه  . ترید، این روایات کنـار گذاشـته خواهـد شـد     خود از من آگاهبه دنیاي 

حـدیث بـوده و در    100کـه شـامل بـیش از     الطـب رود، کتاب  آثاري که کنار می
بخـاري یعنـی    صـحیح  )134، ص10تـا، ج  بخاري، بی.(بخاري آمده است صحیح

دانسته شـده   قرآنترین کتاب بعد از  همان کتابی که در دیدگاه اهل سنت، صحیح
  .است
اظهار نظر اجتهادي حضرت در تلقیح نخل یا پس از رعایت و طـی کـردن   . 6

ها صورت گرفتـه اسـت؟ اگـر حضـرت      اصول استنباط بوده و یا بدون رعایت آن
بدون رعایت اصول استنباط رأي داده از روي هوي و هوس است، مرتکـب گنـاه   

استنباط به این نتیجه رسیده که شده است و اگر گفته شود پیامبر با رعایت اصول 
شود کـه آیـا موضـوع تلقـیح نخـل،       از تلقیح نخل نهی کند، این سؤال مطرح می

تـا،   صـدر، بـی  .(موضوعی فقهی بوده که نیاز به رعایت اصول استنباط داشته باشد
بنـابراین اجتهـاد در موضـوع نخـل     . معلوم است که پاسخ منفی است) 4، ص3ج

  .معنا ندارد
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با نظر دادن در امري که به آن ناآگاه بوده، موجب اضرار به غیر  )ص(پیامبر. 7
شده است، هرچند قصد اضرار نداشته اما از آنجا که قبالً از ورود به آنچـه بـه آن   

و ) 101ق، ص1382عمید زنجانی، (ناآگاه بوده است، منع شده است ضامن است
، 4تـا، ج  تضی، بیجعفر مر.(حال آنکه ضرر مردم کشاورز را پرداخت نکرده است

  )169ص
در نفی تلقیح نخل دچار اشـتباه شـده    )ص(دهد پیامبر متن روایت نشان می. 8

کـه  ) قـرآن (از کجا معلوم در تبلیغ و ابالغ وحی. و به اشتباه خود اقرار کرده است
دانند، این اشـتباه صـورت نگرفتـه باشـد؟ و      اهل سنت پیامبر را در آن معصوم می

ۀ کسی اعتماد کرد که اغلب سخنانش اجتهـادي و محتمـل   توان به گفت چگونه می
  . الکذب است

شـود و او را   سخن از روي جهل، حتی براي انسان عادي، سفاهت تلقی می. 9
تواند اسوه و الگوي عملی قرار  در این صورت، نمی. کند در نظر اجتماع سبک می

کی تحت گیرد تا چه رسد به شخصیتی که صاحب رسالت آسمانی است و از کود
  )406، ص11ق، ج1409متقی هندي، .(تعلیم و تربیت غیبی قرار داشته است

پیروي از پیامبري که گفتـار و اعمـالش، دو پیـام متنـاقض داشـته باشـد،       . 10
آنچه در این روایت مسلم اسـت، حضـرت از   . برد پیروان را در سردرگمی فرو می

عالمانـه بـوده اسـت،     تلقیح نخل نهی کرده است و سپس معلوم شده نظر او غیر
از یـک طـرف   . عمل کرده است» والَ تَقْف ما لَیس لَک بِه علْـم «یعنی برخـــالف آیه 

از پیروان خود خواسته که بدون علم اظهار نظر نکنند، از سـوي دیگـر، خـود در    
امري که علم نداشته، اظهار نظر کرده است یعنی رفتار و گفتار او دو پیام متناقض 

  )82ش، ص1363طباطبایی، .(کند به طوري که هر یک دیگري را باطل میدارد 
کنـد دیگـران از او    توان بـه کسـی اعتمـاد کـرد کـه اقـرار مـی        چگونه می. 11

 )ص(بنابر آنچه در روایـت آمـده اسـت، مـردم در امـور دنیـا از پیـامبر       . ترند آگاه
تـر از دیگـران    ترند پس پیامبر مجتهدي است که خود را در حالی کـه جاهـل   آگاه
این اجتهـاد و اظهـار نظـر، ظلـم بـه      . داند، در امري مجهول اجتهاد کرده است می
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پیروي از چنین مجتهد جاهـل، ظلـم بـه مجتهـدان     . تر از خود اوست مجتهد عالم
 . عالم است

تـرین اشـکال    وایـات مشـابه آن، بـزرگ   با پذیرفتن روایت تأبیرالنخـل و ر . 12
نماید، عقیم ماندن رسالت پیامبر است، زیرا هدف از رسـالت   محتوایی که رخ می

هـا جـز بـا پیـروي از رسـول       هاست و هـدایت انسـان   ، هدایت انسان)ص(پیامبر
ؤْ  «: شود محقق نمی )ص(خدا ي یـذ ه   فَآمنُواْ بِاللّه ورسوله النَّبِی األُمی الـَّ اتـمکَلو نُ بِاللّـهم

و بنیان هر گونه پیـروي و اطاعـت بـر اعتمـاد     ) 158: اعراف(»واتَّبِعوه لَعلَّکُم تَهتَدونَ
ورزد و  مخالفـت مـی  ) تلقیح نخـل (نهاده شده است حال پیامبري که با سنت الهی

توانـد   ه مـی کند، چگون تلویحاً اقرار به دروغ می» ما اظنّ یغنی ذلک شیئاً«با جملۀ 
تـا،   نجمـی، بـی  / 154ق، ص1419سـبحانی،  (مورد اعتمـاد پیـروان خـود باشـد؟    

  )241ص
اي  توان پذیرفت فردي کـه نـیم قـرن عمـر خـود را در منطقـه       چگونه می. 13

خبر بوده باشد؟ مگـر   گذرانده که محل پرورش نخل بوده است، از تلقیح نخل بی
چنان دور  زندگی را درك کند و یا آناینکه آنقدر سفیه باشد که نتواند امور عادي 

از مردم زندگی کرده باشد که از تلقیح نخل چیزي نداند، در هـر صـورت چنـین    
الـدین   جالل. فردي شایستگی بر عهده گرفتن رسالت و هدایت را نخواهد داشت

: گویـد  مـی  فصـوص الحکـم  آشتیانی در مورد نقل این حدیث در نـص موسـوي   
هایی است کـه اکثـر کودکـان و افـراد      سل، از دانشدانستن جا و مکان کندوي ع«

آشـتیانی،  (».در شـگفتم ) روایت تأبیرالنخل(من از نقل این خرافات. دانند سفیه می
 )134ش، شرح فصوص الحکم، ص1375
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  گیري نتیجه
هرچند روایت تأبیرالنخل، در منابع روایی متعددي از منابع مورد عنایـت اهـل   

احمد بن حنبل آمـده اسـت،    مسندابن ماجه و  سننمسلم،  صحیحسنت همچون 
اد بـن    تعدادي از راویان در سلسله سند این حدیث همچون هشام بن عروه، حمـ

ل اهـل  سلمه، عکرمه، عبیداهللا بن موسی، سماك بن حرب نزد خود علمـاي رجـا  
ی، عقیلی، ذهبـی، ذیلعـی و مـزي جـرح شـده و      سنت مثل احمد بن حنبل، نسائ

از طرف دیگر، . این رو، این روایت از حیث سند ضعیف است از. اعتباري ندارند
دهد، متن این روایت با کتاب، سنت و عقـل در   دقت در محتواي حدیث نشان می

از این روي، این حـدیث کـه مسـتند مبـانی کالمـی و اعتقـادي و       . تعارض است
سیاسی قرار گرفته است، هم دچار ضعف سند و هم با اشکاالت محتوایی جـدي  
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