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  :چکیده
یکی از مسائلی که جزو اختالفات اعتقادي در بین شیعه و اهل تسنّن است، مسـئلۀ جـواز و عـدم جـواز     

ریق شیعه و اهل تسنن وارد شده است که همـۀ علمـاي اهـل    روایاتی در این زمینه از ط. سهوالنبی است
را زیر  تسنن و برخی از علماي شیعه، این دسته از روایات را صحیح دانسته و عصمت مطلقۀ نبی اکرم

در نمـاز، خـواب مانـدن ایشـان از نمـاز صـبح و        این روایات در سه حیطۀ سهو پیامبر. اند سؤال برده
در این مقاله، فقط به بررسی سندي و انگیزشـی روایـات   . مطرح شده است راهنمایی خطا در تأبیرالنخل

گونـه احادیـث،    شود که جاعالن ایـن  تسنن وارد شده، پرداخته و اثبات می  سهو در نماز که از طریق اهل
انـد، زیـرا    سطح قرار دادن ایشان با خلفـا نداشـته   و هم هدفی جز پایین آوردن شخصیت پیامبر اکرم

 خطا و سهو کند، اشتباهات خلفا توجیه خواهد شد؛ اما ساحت مقـدس نبـی اعظـم    امبرجایی که پی
عالوه بر اینکه این روایات، ضعف سندي نیـز  . برتر و باالتر از آن است که گرد سهو یا إسها بر آن بنشیند

  .دارند

   .ـ سندي روایات، اهل تسنن، سهوالنبی، بررسی تاریخی :ها کلیدواژه
                                                             

  s1.abdollahi@yahoo.com /دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان *
  www.davoudi313@gmail.com /کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث **
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  مقدمه
هوالنبی بین محدثان شـیعه و اهـل سـنت مطـرح بـوده و درخصـوص آن،       بحث از س

ثقـۀ االسـالم کلینـی و    «اي بـا عنـوان    مقاالت و کتبی تدوین شده است؛ از جمله مقاله
: ك.ر(که در آن، روایات کافی در این موضوع، بررسـی شـده اسـت   » روایات سهوالنبی

ایـن   ؛ هرچنـد در )146ــ 125، ص10پژوهی، شـمارة   دیاري بیدگلی و جدي، حدیث
خصوص دیدگاه هاي متفاوتی هست؛ اما موضوع این مقاله بررسی روایات سـهوالنبی  

انـد؛ البتـه    غالب علماي اهل سنت، روایات سهوالنبی را پذیرفته. در میان اهل سنت است
بـا   برخی از اهل سنت، سخنانی شبیه نظر شیخ صدوق ابراز داشته و بین سـهو پیـامبر  

اي بـه   هـا، چنـین نکتـه    هاي بیشـتر آن  اند؛ اما در واژه ها تفاوت قائل شده سهو سایر انسان
بیشتر این روایات ضـعف سـندي   ) 105ـ104تا، ص عبدالغنی، بی: ك.ر. (خورد چشم نمی

پایه و نادرست است؛ خواه سـهو و   دارند و فرضیۀ سهو و نسیان در حق پیامبران الهى، بی
واه در امور شرعی باشد یا در امور عادى، زیرا سـهو  نسیان در گفتار باشد یا در افعال و خ

سازد و در برخـى   هاي الهی خدشه وارد می و نسیان در برخی از امور یادشده به ابالغ پیام
  .دیگر، با اصل وثوق و اطمینان الزم در باب نبوت منافات دارد

  سهو در لغت. 1
مـازش دچـار سـهو    و انسـان در ن  اسـت  توجه بـه امـري دیگـر    غفلت از چیزي و ،سهو
ایـن   مفـردات لف ؤم) 71، ص4جق، 1409فراهیدي، .(شود، وقتی که از آن غفلت کند می

؛ دانـد  از اختیار انسـان مـی   را خارج ند و نوعی از آنک بندي می غفلت را به دو نوع تقسیم
داند کـه توسـط فـراهم     را ناشی از اختیار انسان می و نوع دوم آن مانند غفلت فرد مجنون

مانند فردي کـه شـراب    ؛سبب غفلت خودش شده است، سبابی به صورت اراديآوردن ا
 )تا، واژة سهو بیراغب اصفهانی، .(باشد اخذه نیز میؤنوشد و این نوع داراي م می

  سهو در اصطالح. 2
معناي اصطالحی مـدنظر در ایـن   ، گیرد زمانی که واژة سهو در کنار واژة نبی قرار می

بـه صـورت    ند که ارتکاب اعمالی از حضرت رسولک گونه القا می پژوهش را این
و  اسـت طبیعـی   کامالً م که ناشی از سهو و غفلتشان استاو انبیا به صورت ع خاص

 ) 2ملکی طجر، ص.(استها فقط از گناهان  ویژة آن) عصمت(مصونیت
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  روایات سهوالنبی در منابع اهل سنت. 3
براي بررسی این روایات بـه  . ردروایات سهوالنبی در میان اهل سنت رواج بیشتري دا

پنج روایت بـراي  . آوري شد ترین کتب اهل سنت مراجعه و روایات مربوط جمع مهم
  :شود نمونه آورده می

 روایت اول. 1ـ3
 حدثنا عبداهللا بن یوسف أخبرنا مالک بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالرحمن األعـرج 

رکعتـین مـن بعـض     اهللا رسولا صلى لن: عن عبداهللا بن بحینۀ رضی اهللا عنه أنه قال
نظرنا تسلیمه کبر قبل  الصلوات ثم قام فلم یجلس فقام الناس معه فلما قضى صالته و

  :هو جالس ثم سلم التسلیم فسجد سجدتین و
عبداهللا بن یوسف از مالک بن انس و ایشان از ابن شهاب و از عبـدالرحمن االعـرج و او از   

دو رکعت از یکی از نمازها را با ما خواند، بعـد   رسول خدا: اند عبداهللا بن بحینه روایت کرده
که ما  برخاست و تشهد نخواند و مردم با او برخاستند؛ پس هنگامی که نمازش تمام شد، درحالی

که نشسته بود،  که سالم بگوید، تکبیر گفت، سپس درحالی منتظر بودیم سالم بگوید، پیش از این
  )1166، ح411، ص1ق، ج1407بخاري، .(جاي آورد و سالم گفت دو سجده به

  :اند از اند که عبارت پنج نفر در سند این روایت قرار گرفته
که رجالیون اهل سنت، او را ثقه ) ابومحمد(بن یوسف التنیسی الکالعی  عبداهللا. الف

/ 610، ص1ق، ج1413ذهبـی،  / 333، ص16ق، ج1400قضـاعی،  .(انـد  و متقن دانسته
  )365، ص17ق، ج1420صفدي، 

، امام دارالهجره و رأس متقین است تا آنجا )ابوعبداهللا(مالک بن انس االصبحی. ب
بنداري و سید .(ترین اسناد، مالک از نافع از ابن عمر است صحیح: گوید که بخاري می

، 7تـا، ج  بخاري، بی/ 5، ص10ق، ج1404ابن حجر، / 494ص، 3ق، ج1413کسروي، 
  )31ص

بنداري و سید .(فقیه و حافظ است) ابوبکر(ريابن شهاب، محمد بن مسلم الزه. ج
  )461ص، 3ق، ج1413کسروي، 

. ثقـه و ثبـت اسـت   ) ابـوداود (عبدالرحمن بن هرمز المدنی: عبدالرحمن االعرج. د
  )216، ص5ق، ج1410ابن سعد، / 297، ص5ق، ج1271رازي، (

عبداهللا بن مالک بن القشب معـروف بـه ابـن بحینـه، حلیـف      : عبداهللا بن بحینه. ه
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ابـن  / 508، ص15ق، ج1400قضـایی،  .(، صحابی معروف است)ابومحمد(المطلب بنی
  ) 320، ص1، ج]الف[ق 1406ابن حجر، / 333، ص5ق، ج1404حجر، 

این روایت در . اند اهل سنت این روایت را بر اساس آنچه گفته شد، صحیح دانسته
. یی قرار داردجاي عبداهللا بن یوسف، یحیی بن یح مسلم هم آمده است، ولی به صحیح

یحیی بن : گوید که بخاري دربارة آن می)85، ح399، ص1تا، ج قشیري نیشابوري، بی(
بنداري / 310، ص8تا، ج بخاري، بی.(ثقه و ثبت است) ابوزکریا(یحیی التمیمی الحنظلی

  )237، ص4ق، ج1413و سید کسروي، 
ارمی هم ذکر د سننابن ماجه و  1206داود و  ابی 1037و  1036این روایت در رقم 

ق، 1407دارمی، / 381، ص1تا، ج ابن ماجه، بی/ 397، ص1تا، ج ابوداود، بی.(شده است
  )421، ص1ج

نسایی با این اختالف که سـجدة سـهو را بعـد از     601و  597همچنین در حدیث 
، موافق با بخاري بیان کرده و درحـدیث  598اتمام نماز بیان کرده، آمده و در حدیث 

  )208، ص1ق، ج 1411نسایی، .(را آشکارا نماز ظهر ذکر کرده استنماز  600و  599
  روایت دوم. 2ـ3

حدثنا عبداهللا بن یوسف أخبرنا مالک عن یحیى بن سعید عن عبد الرحمن األعـرجعن  
إن رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم قام من اثنتین : عبداهللا بن بحینۀ رضی اهللا عنه أنه قال

  ؛ فلما قضى صالته سجد سجدتین ثم سلم بعد ذلکمن الظهر لم یجلس بینهما 
عبداهللا بن یوسف از مالک و ایشان از یحیی بن سعید و او از عبدالرحمن االعرج و از عبداهللا بـن  

رسول خدا در رکعت دوم از ظهر برخاست و تشهد نخواند؛ پس هنگـامی کـه   : اند بحینه روایت کرده
، 411، ص1ق، ج1407بخـاري،  .(س سـالم گفـت  جـاي آورد و سـپ   نمازش تمام شد، دو سجده بـه 

  )1167ح
  :اند پنج نفر زیر در سند این روایت آمده

که رجالیون اهل سنت، او را ثقه ) ابومحمد(بن یوسف التنیسی الکالعی  عبداهللا. الف
/ 610، ص1ق، ج1413ذهبـی،  / 333، ص16ق، ج1400قضـاعی،  .(انـد  و متقن دانسته

  )365، ص17ق، ج1420صفدي، 
، امام دارالهجره و رأس متقین است تا آنجا )ابوعبداهللا(ک بن انس االصبحیمال. ب

بنداري و سید .(ترین اسناد، مالک از نافع از ابن عمر است صحیح: گوید که بخاري می
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، 7تـا، ج  بخاري، بی/ 5، ص10ق، ج1404ابن حجر، / 494ص، 3ق، ج1413کسروي، 
  )31ص

را نیـز ثقـه و کثیرالحـدیث    ) بوسـعید ا(یحیی بن سعید بن قـیس انصـاري الفهـري   . ج
  )591، ص1، ج]الف[ق 1406ابن حجر، / 414، ص11ق، ج1404ابن حجر، .(اند دانسته
. ثقـه و ثبـت اسـت   ) ابـوداود (عبدالرحمن بن هرمز المدنی: عبدالرحمن االعرج. د

  )216، ص5ق، ج1410ابن سعد، / 297، ص5ق، ج1271رازي، (
الک بن القشب معـروف بـه ابـن بحینـه، حلیـف      عبداهللا بن م: عبداهللا بن بحینه. ه
ابـن  / 508، ص15ق، ج1400قضـایی،  .(صحابی معروف اسـت ) ابومحمد(المطلب بنی

  )320، ص1، ج]الف[ق 1406، ابن حجر، 333، ص5ق، ج1404حجر، 
ایـن  . انـد، صـحیح اسـت    این روایت نیز بر اساس آنچه رجالیون اهل سنت آورده

نسایی هم آمده است؛  سنندارمی و  سننرقطنی و دا سننابن ماجه و  سننروایت در 
، 381، ص1تـا، ج  ابـن ماجـه، بـی   .(دارمی سجدة وهم گفته شـده اسـت   سننولی در 

ــی، / 1207و  1206ح ــی، / 377، ص1ق، ج1386دارقطن ، 421، ص1ق، ج1407دارم
با این اختالف  604و  603در حدیث ) 602، ح209، ص1ق، ج1411نسایی، / 1500ح

هر سجدة سهو تکبیر گفتند و علت سجده هم فراموشی تشـهد بـود،    در که پیامبر
  )209، ص1ق، ج1411نسایی، .(ذکر شده است

 روایت سوم. 3ـ3
حدثنا أبو الولید حدثنا شعبۀ عن الحکم عن إبراهیم عن علقمۀ عن عبـداهللا رضـی اهللا   

لصـالة؟  أن رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم صلى الظهر خمسا فقیل له أزید فـی ا  :عنه
  :قال صلیت خمسا فسجد سجدتین بعد ما سلم) ما ذاك و(فقال

ابوالولید، از شعب و او از حکم حدیث کرده و ایشـان از ابـراهیم و از علقمـه و از عبـداهللا     
آیا در نمـاز  : نماز ظهر را پنج رکعت خواند؛ پس به او گفته شد رسول خدا: اند حدیث کرده

پنج رکعت خواندید؛ پس بعد از آنکه سالم : ه چیزي؟ گفتندو چ: چیزي اضافه شده است؟ فرمود
  )411، ص1ق، ج1407بخاري، .(جاي آورد گفت، دو سجدة سهو به

  :شش نفر زیر در سند این روایت وجود دارند
. اند هشام بن عبدالملک الباهلی الطیالسی، که او را ثقه و ثبت دانسته: ابوالولید. الف
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ذهبـی،  / 195، ص8تـا، ج  بخاري، بی/ 142، ص4ج ق،1413بنداري و سید کسروي، (
  )341، ص10ق، ج1405
بنداري و سید .(ثقه و حافظ است) ابوبسطام(بن الحجاج الواسطی العتکی شعبۀ .ب

  )297، ص4ق، ج1404ابن حجر، / 150، ص2ق، ج1413کسروي، 
ابـن  .(که ثقه و ثبت معرفی شده است) ابومحمد(حکم بن عتیبه الکندي النهاس. ج
، 5ق، ج1405ذهبی، / 332، ص2تا، ج بخاري، بی/ 175، ص1، ج]الف[ق 1406 حجر،

  )308ص
بخـاري،  .(انـد  که او را نیز ثقه دانسته) ابومحمد(ابراهیم بن سوید النخعی االعور. د

در : با وجود این دارقطنی گوید) 109، ص1ق، ج1404ابن حجر، / 291، ص1تا، ج بی
، 1ق، ج1413بنداري و سید کسروي، .(حدیث او جز حدیث سهو، چیز منکري نیست

  )57ص
ابـن حجـر،   .(نیز ثقه و ثبت معرفی شده است) ابوشبیل(بن قیس النخعی علقمۀ .ه

ق، 1406العکـري الحنبلــی،  / 104، ص2ق، ج1407اصـبهانی،  / 244، ص7ق، ج1404
  ) 281، ص1ج

و  از طبقۀ صحابه و از علماي بزرگ) ابو عبدالرحمن(عبداهللا بن مسعود الهذلی. ي
ابن / 2، ص5تا، ج بخاري، بی/ 27، ص6ق، ج1404ابن حجر، .(سابقان در اسالم است

  )36، ص2ق، ج1412حجر، 
ایـن  . اند، صحیح است این روایت نیز بر اساس آنچه علماي رجال اهل سنت گفته

من نیز مانند شما بشري هستم کـه  : فرمود روایت با این اختالف در متن که پیامبر
کنـد کـه    کنم، آمده و نیز عبداهللا بن مسعود مشخص نمی و فراموش میآورم  به یاد می

طور در حدیث  مسلم با دو سند دیگر از عبداهللا، همین صحیحکدام نماز بوده است، در 
همچنین در ) 204، ص1ق، ج1411نسایی، .(نسایی با سند اول مسلم آمده است 580
نسـایی و   578دارمـی و   1498ابن ماجه و حدیث  1205، و 1021داود رقم  ابی سنن

تا،  ابن ماجه، بی/ 389، ص1تا، ج ابوداود، بی.(احمد ذکر شده است مسند 3983حدیث 
ــی، / 380، ص1ج ــایی، / 420، ص1ق، ج1407دارم ــن / 203، ص1ق، ج1411نس اب

  )90، ص7ق، ج1420حنبل، 
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  روایت چهارم. 4ـ3
ی هریرة رضی اهللا عنه حدثنا آدم حدثنا شعبۀ عن سعد بن إبراهیم عن أبی سلمۀ عن أب

صلى بنا النبی صلى اهللا علیه و سلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو الیدین الصالة : قال
قـالوا  ). أحق ما یقـول (یا رسول اهللا أنقصت؟ فقال النبی صلى اهللا علیه و سلم ألصحابه

  :فصلى رکعتین أخریین ثم سجد سجدتین. نعم
ی سلمه روایت کرده و ابی سلمه از ابی هریره حدیث کرده شعبه از سعد بن ابراهیم و او از اب

آیا : ذوالیدین به او گفت. نماز ظهر یا عصر را با ما خواند؛ سپس سالم گفت رسول خدا: است
بله؛ : گوید؟ گفتند آیا او درست می: به اصحاب فرمود نماز کم شده است یا رسول اهللا؟ پیامبر

، 411، ص1ق، ج1407بخاري، .(جا آورد دو سجدة سهو بهپس دو رکعت آخر نماز را خواند و 
  )1169ح

  :چهار نفر در سند این روایت قرار دارند
  .شعبه که وثاقتش در روایت سوم گذشت. الف
، 3ق، ج1404ابن حجر، .(ثقه و فاضل است) ابواسحاق(سعد بن ابراهیم الزهري. ب

  )418، ص5ق، ج1405ذهبی، / 51، ص4تا، ج بخاري، بی/ 402ص
بنداري و سـید کسـروي،   .(ابی سلمه، عبداهللا بن عبدالرحمن الزهري، ثقه است. ج
  )310، ص1، ج]الف[ق 1406ابن حجر، / 404، ص4ق، ج1413
ابوهریره، عبدالرحمن بن صخر الدوسی یا عبداهللا بن عامر که بیش از بیست نام . د

، 12ج ق،1404ابـن حجـر،   .(اند، از صحابی معروف و حـافظ اسـت   برایش ذکر کرده
  )288ص

این روایت در . اهل سنت این روایت را نیز بر اساس آنچه گفته شد، صحیح است
نسایی هم با اسناد دیگر، از  564و  563و  562و  561مسلم و  صحیح 100و  99رقم 
نسـایی،   575و  562مسـلم و   100هریره آمده، با این تفاوت که در مـتن حـدیث    ابی
و ... کند کـه آیـا نمـاز کـم شـده اسـت       سلیم سؤال می جاي ذوالیدین، مردي از بنی به

، نماز عصر 99با اینکه در حدیث ! گوید که سهو در نماز ظهر بود ابوهریره با یقین می
ها نبوده است، نـه    یک از این هیچ«: گوید در جواب ذوالیدین می پیامبر. آمده است

  » .کوتاهی نماز و نه فراموشی



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    14

هـردوي  . 1: دو تأویل است» کلُ ذلک لم یکن«: دفرمو در این سخن که پیامبر
تر  دوم که درست. 2کند؛  ها را نفی نمی وجود یکی از آن ها با هم نبوده و پیامبر این

ها، نه فراموشی و نه کوتاهی نماز در گمان مـن نبـوده    یک از این هم است اینکه هیچ
ویل داللت دارد چیـزي  یقین، من چهار رکعت کامل خواندم و بر این تأ است؛ بلکه به

لم تقصر «: فرمود که در روایات بخاري آمده و غیرِ آن هم جایز نیست، اینکه پیامبر
تعلیـق  ، 402، ص1تـا، ج  قشیري نیشابوري، بـی .(؛ پس هردو را نفی فرمود»ولم انسی
  )199، ص1ق، ج1411نسایی، / 99اد عبدالباقی در ذیل حدیث محمد فؤ

داود، با این اختالف کـه نـام مـردي کـه از      ابی ننسنسایی و  سنناین روایت در 
بـا   1213ابـن ماجـه، رقـم     سـنن کند، نیامده است و همچنـین در   سؤال می پیامبر

سـبب   دارمی که حسین سلیم اسد، سند آن را بـه  سنناختالف مشخص نبودن نماز و 
، 388، ص1تـا، ج  ابوداود، بـی .(وجود عبداهللا بن صالح ضعیف دانسته، ذکر شده است

، 1ق، ج1407دارمـی،  / 383، ص1تا، ج ابن ماجه، بی/ 1019و  1018، 1017، 1016ح
  )560، ح199، ص1ق، ج1411نسایی، / 1497، ح420ص

احمد با این تفاوت که ذکر نشده که  مسند 7666نسایی و حدیث  565در حدیث 
 نسایی تأکیـد  568و در حدیث ! جا آوردند، آمده است دو سجدة سهو را به پیامبر

ابن / 199، ص1ق، ج1411نسایی، !(جا نیاورد سجدة سهو به کند که رسول خدا می
تأکید دارد که  572و  571و  570و  569و در حدیث ) 97، ص13ق، ج1420حنبل، 

 9925در روایـت  ) 202ـ199همان، ص.(جاي آوردند سجدة سهو را به رسول خدا
در جواب ذوالیدین  و پیامبراحمد با این تفاوت که تأکید بر نماز عصر شده  مسند

ق، 1420ابن حنبل، .(ذکر شده است» ها نبوده است یک از این هیچ«: فرماید آشکارا می
  )19، ص16ج
  روایت پنجم. 5ـ3

و ،درٌو النَّاقمی عثَندرٌو حمنَۀَ، قَالَ عیینِ عنِ ابا عیعمرْبٍ، جنُ حرُ بیهانُ  : زـفْیثَنَا سدح
قَالَب ،وبثَنَا أَیدنَۀَ، حییقُولُ: نُ عیرِینَ، ینَ سمحمد ب تعمقُـولُ : سرَةَ، یرَیا هأَب تعمس :

، صلَّى بِنَا رسولُ اهللاِ صلَّى اهللاُ علَیه وسلَّم إِحدى صلَاتَیِ الْعشی، إِما الظُّهرَ، وإِما الْعصـرَ 
ف لَّمـو   فَسمِ أَبی الْقَـوفا، وغْضَبا مهإِلَی تَنَدفَاس ،جِدسلَۀِ الْمبی قا فأَتَى جِذْع نِ، ثُمتَیکْعی ر
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: بکْرٍ وعمرَ، فَهابا أَنْ یتَکَلَّما، وخَرَجسرَعانُ النَّاسِ، قُصرَت الصلَاةُ، فَقَام ذُو الْیدینِ، فَقَالَ
اهللاِ أَقُصرَت الصلَاةُ أَم نَسیت؟ فَنَظَرَ النَّبِی صلَّى اهللاُ علَیه وسلَّم یمینًـا وشـمالًا،   یا رسولَ 

سلَّم، ثُم  فَصلَّى رکْعتَینِ و«صدقَ، لَم تُصلِّ إِلَّا رکْعتَینِ، : قَالُوا» ما یقُولُ ذُو الْیدینِ؟«: فَقَالَ
  ؛»ثُم سجد، ثُم کَبرَ فَرَفَع، ثُم کَبرَ وسجد، ثُم کَبرَ ورفَعکَبرَ، 

اند که عمرو از سفیان بن عینیه و او  بن حرب، هردو از ابن عینیه روایت کرده  عمرو الناقد و زهیر
ت از دو رکعـ  رسـول خـدا  : کننـد  از ایوب و او از محمد بن سیرین و او از ابوهریره حدیث مـی 

نمازهاي ظهر یا عصر را با ما خواند و در رکعت دوم سالم گفت؛ پس برخاست و بـه سـوي تختـه    
و ابـوبکر و عمـر در میـان    . چوبی که در جلوي مسجد بود رفت و با حالت غضب به آن تکیه کـرد 

کـه از مسـجد خـارج     مردم بودند و ترسیدند که چیزي بگویند و مردمی که عجلـه داشـتند درحـالی   
آیـا   اي رسـول خـدا  : نماز کوتاه شده است؛ پس ذوالیدین برخاست و گفـت : گفتند ند، میشد می

: نگاهی بـه راسـت و چـپ خـود کـرد و فرمـود       نماز کوتاه شده یا فراموش کردید؟ رسول خدا
دو  شما دو رکعت خواندید؛ پس رسول خدا. گوید راست می: گوید؟ مردم گفتند ذوالیدین چه می

تـا،   قشـیري نیشـابوري، بـی   .(جاي آوردند و سالم و تکبیر گفتند و دو سجده به رکعت دیگر خواندند
  )401، ص1ج

  :احوال سند این روایت به قرار زیر گزارش شده است
. ثقـه و حـافظ اسـت   ) ابوعثمان(عمروالناقد، عمرو بن محمد الناقد البغدادي. الف

، ]ب[ق 1406، ابن حجر/ 77، ص2ق، ج1407اصبهانی، / 275، ص6تا، ج بخاري، بی(
  )327، ص7ج

، 3تا، ج بخاري، بی.(ثقه و ثبت است) ابوخثیمه(زهیر بن حرب الحرشی النسایی. ب
  )217، ص1، ج]الف[ق 1406ابن حجر، / 28، ص2ق، ج1411الغزي، / 429ص

ق 1406ابـن حجـر،   .(ثقـه و حـافظ اسـت   ) ابی عمران(سفیان بن عینیه الهاللی. ج
  )94، ص4تا، ج بخاري، بی/ 104، ص4، جق1404ابن حجر، / 245، ص1، ج]الف[

ق، 1404حجـر،    ابن.(ثقه و ثبت است) ابوبکر(ایوب بن ابی تمیمه سختیانی العنبري. د
  )115، ص1ق، ج1404قشیري نیشابوري، / 98، ص1ق، ج1419ذهبی، / 348، ص1ج

  .احوال ابوهریره در روایت چهارم گذشت
این روایـت  . اند د، صحیح دانستهاهل سنت این روایت را با توجه به آنچه گفته ش

بخاري آمده است کـه   صحیحهریره در  با تفاوت کمی در متن و با سند دیگري از ابی
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نه فراموش کردم و نه نماز کوتاه شده : فرماید در جواب ذوالیدین می در آن، پیامبر
ابـن ماجـه و    سننداود و  ابی سنندر ) 1172، ح413، ص1ق، ج1407بخاري، .(است
، 1013، 1010، ح385، ص1تـا، ج  ابوداود، بـی .(ارقطنی و دارمی هم آمده استد سنن

ــا، ج ابــن ماجــه، بــی/ 1015و  1014 ــی، / 1214، ح383، ص1ت ، 1ق، ج1386دارقطن
  )1496، ح420، ص1ق، ج1407دارمی، / 366ص

رسـول  «این روایت با این اختالف که تأکید بر نماز عصر شده و این عبـارت کـه   
ه سوي تخته چوبی که در جلوي مسجد بود رفـت و بـا حالـت    برخاست و ب خدا

ق، 1420ابـن حنبـل،   .(احمد ذکر شده اسـت  مسندنیامده، در » غضب به آن تکیه کرد
  ) 263ـ261، ص27ج

شاذ و ضعیف است، به : نویسد ابوداود می 1015و  1014البانی در توضیح روایت 
د و به سبب حکم فقهی که دو بار دان دلیل وجود محمد بن کثیر که او را کثیرالخطا می

ـ 381، ص1ق، ج1423البانی، .(داند تکبیر گفتن در سجدة سهو را درست نمی و  383ـ
  )7201، ح130، ص12ج

با اینکه سند غالب این روایـات،   توان گفت با نگاهی گذرا به روایات ذکرشده می
متفاوت  ذکر احادیث با سند یکسان و متن نزد اهل سنت صحیح تلقی شده است؛ ولی
است که در پذیرش این روایات مـا را   هیدر یک موضوع خاص، از نکات قابل توج

  .سازد دچار تردید می
  نقد روایات سهوالنبی. 4

در عبادت نقـل شـده اسـت، داراي مضـامین      احادیث بسیاري که در زمینۀ سهو پیامبر
ظـر مـتن نیـز    از ن. سند بیشـتر روایـات ضـعیف اسـت    . متفاوت و احیاناً متناقضی هستند

هاي  خورد؛ براي مثال، داستان ذوالیدین به صورت ها به چشم می تناقضات بسیاري بین آن
در یک روایـت،  . مختلف و متضادي نقل شده و به هیچ وجه قابل جمع با یکدیگر نیست

که این نکته در روایات مشابه وجود  بعد از نماز مطرح شده است، درحالی خشم پیامبر
بیان نشده است، آیا ناراحتی و غضب  این روایت نیز دلیل غضب پیامبر در خود. ندارد

کرد کمبود و نقصانی در نمازش عـارض شـده اسـت؟ در     بدین سبب بود که احساس می
نه من چیـزي  «: این صورت، چرا در ابتدا به روشنی، سخن ذوالیدین را رد کرده، فرمودند
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  »داده است؟را فراموش کردم و نه در حکم نماز تغییري رخ 
داراي اشـکاالت   ـاعتمـاد نیستندـ   که قابلـ پوشی از نظر سند این روایات با چشم

  :اند از ها عبارت متعددي هستند که بخشی از آن
را  این روایات از نظر متن داراي اضطراب و اختالف هستند و سهو پیامبر. الف
  :اند هاي متعدد نقل کرده به گونه

را در نماز ظهر، بعضـی در نمـاز    و در نماز پیامبربعضی از این روایات، سه .1
معلوم نیست  اند و در برخی دیگر، اصالً دهکرعصر و بعضی مردد بین ظهر و عصر ذکر 

  .در کدام نماز بوده است که سهو پیامبر
ولی بعضی از این  ،دهند این روایات از یک واقعه خبر می ۀبا اینکه در ظاهر، هم .2

رکعت، بعضی دیگر فراموشی یک رکعت و برخی زیاد شدن یک روایات فراموشی دو 
  . دهند نسبت می رکعت را در نماز به پیامبر

بعـد از نمـاز و تکیـه دادن آن    ، زمان تذکر به پیـامبر : در روایاتی آمده است .3
که بر اسـاس روایـات دیگـر، زمـان      در مسجد بوده است؛ درحالیستونی حضرت به 

بعد از ورود ایشان بـه  ، ماز بوده و در برخی دیگر زمان تذکربالفاصله پس از ن، تذکر
  . منزل بوده است

را به  در برخی از این روایات آمده است که پس از آنکه ذوالیدین سهو پیامبر. 4
بدیهی است غضب و خشم در چنین مقامی . خشمگین شدند پیامبر او یادآور شد،

  .نداردسازگاري  با صاحب خلق عظیم بودن پیامبر 
را بـه او یـادآوري    در این روایات آمده است که وقتی ذوالیدین سهو پیامبر. 5

آنـان  . با سخن وي به سهو خود پی نبرد، بلکه از سـایرین هـم پرسـید    کرد، پیامبر
چنـین   .به سهو خود یقین کرد سخن ذوالیدین را تصدیق کردند و در نتیجه پیامبر

مکی عاملی، : ك.ر.(نبوت و پیامبري سازگاري نداردوجه با مقام  صفت و حالتی به هیچ
  )194، ص2ق، ج1417

است که  روشنبا توجه به اضطراب و اختالفی که در متن این روایات وجود دارد، 
  .مضمون این روایات قابل اعتماد نخواهد بود

و مسلمانان صورت اصلی نماز را  آن است که پیامبربرمضمون این احادیث . ب
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روي  از جاي خود برخاست و بر پیامبر: چون در روایاتی آمده است ؛ندا به هم زده
ال کرد که سخن ذوالیدین ؤتکیه داد و از مردم س، چوبی که در حیاط مسجد قرارداشت

: و در روایات دیگر آمـده اسـت  . یید کردندأو مردم سخن او را ت. را قبول دارند یا نه
و وقتی که سهو و اشتباه ایشان گفته  و داخل منزل خویش شد پیامبر از مسجد خارج

این اعمال مستلزم اعراض ازقبله و به هم زدن . رکعات را ادا کرد ۀبرگشت و تتم، شد
بـه اجمـاع   ، عملی که صـورت نمـاز را بـر هـم زنـد      صورت اصلی نماز است و هر

  )151، ص2ق، ج1408هیثمی، .(کند نماز را باطل می، مسلمانان
گرفتـار سـهو    شود که در همان نمازي که پیامبر می این احادیث استفاده از. ج

 برمشده و ذوالیدین اعتراض کرده است، ابوهریره هم حضور داشته و نماز را با پیا
است که در جنگ » ذوالشمالین بن عبد عمر«خوانده است؛ درحالی که ذوالیدین همان 

پس چگونه . ه بودسال قبل از مسلمان شدن ابوهریره، به شهادت رسید بدر، یعنی پنج
بـا   ـ سال بعد از شهادت ذوالیدین مسلمان شـده اسـت   که پنج ـ ممکن است ابوهریره

 .نماز بخواند حضور ذوالیدین در پشت سر پیامبر

  بررسی محتوایی روایات سهوالنبی. 5
کتاب، سنت، اجماع و عقل، تمسک شده است  به ادلّۀ عصمت، از در عدم سهوالنبی
باید  طوري که پیامبر باشد؛ پس همان یرة این ادله شامل سهو نیز میبا این بیان که دا

  .مصون از گناه و خطا باشد، باید مصون از سهو و نسیان نیز باشد
مضمون روایات سهوالنبی با ادلۀ مختلف عقلی و نقلی در تعـارض اسـت کـه در    

  .شود ها پرداخته می ادامه به ذکر آن
  قرآن کریما آیات ب تعارض روایات سهوالنبی. 1ـ 5

توان بر عدم سهوالنبی استفاده کرد که به چند آیـه آن   می قرآن کریماز دوازده آیۀ 
  :شود اشاره می
  )4ـ3: نجم(» إن هو إلّا وحی یوحی* ما ینطقُ عن الهوي«آیه شریفۀ . الف

م اند که این آیه مطلقاً هوا و هوس را از کـال  عالمه طباطبایی در ذیل این آیه گفته
و هم دعوت به سوي حق،  قرآنکند و همۀ سخنان ایشان، هم  نفی می رسول خدا

  )27، ص19ق، ج1417طباطبایی، .(اي از سوي خداي سبحان است همگی وحی
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 گونه اطالقات و عمومات، هرگونه سهو و خطایی از سـوي پیـامبر اکـرم    با این
اعمال و حرکات ایشان  وقتی کالم ایشان عاري از هرگونه خطاست، قطعاً. منتفی است

  .هم به دور از هرگونه سهو و خطاست
  )21: احزاب(»اهللا أسوةٌ حسنَۀ  لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ«آیۀ شریفۀ . ب
معناي آیه این است که شما باید هم در رفتار و هم در گفتار : آمده است المیزاندر 

  )451، ص16همان، ج.(تأسی کنید به رسول خدا
بهترین الگو براي شما در همۀ زندگی، : گویند مکارم در تفسیر این آیه می آیت اهللا

که اگـر سـهو و خطـا    ) 244، ص17ش، ج1374مکارم، .(است شخص پیامبر اکرم
  .تواند الگو باشد کند، دیگر نمی

  )7: حشر(»و ما آتاکم الرَسول فَخُذُوه و ما نَهاکُم عنه فَانتَهوا«آیه شریفۀ . ج
بـه انجـام آن دسـتور     طور عام، مشتمل است بر هر آنچـه رسـول خـدا    آیه به

  )204، ص19ق، ج1417طباطبایی، .(کنند فرماید یا از آن نهی می می
  تعارض روایات سهوالنبی با ادلۀ نقلی. 2ـ5

روایات معتبري در مقابل روایات سهوالنبی وجود دارد کـه سـهو را از معصـوم نفـی     
انبیا را به صورت مطلق در تمام حاالت و از همۀ گناهان این روایات، عصمت . کند می

  : ترین این روایات عبارت است از برخی از مهم. کند عمدي و سهوي بیان می
من و علی و حسن و حسـین و  : کند که فرمودند نقل می ابن عباس از پیامبر. 1

/ 201، ص25ق، ج1404مجلسی، .(پاك و معصوم هستیم نُه نفر از فرزندان حسین
  )261، ص1ق، ج1395صدوق، / 64، ص1ق، ج1378صدوق، 

خداوند «: فرمود امام صادق: کافی آورده است عقل و جهلکلینی در کتاب . 2
ها لشکر خیر  سپس براي عقل هفتاد و پنج لشکر قرار داد که از آن... عقل را خلق کرد

شک، و تذکر و  و علم و ضد آن جهل، و تسلیم و ضد آن... و ضد آن شرّ را قرار داد
شود مگر در  ها جمع نمی و همۀ این خصلت... ضد آن سهو، و حفظ و ضد آن نسیان

کلینـی،  (»...نبی یا وصی یا مؤمنی که خدا قلبش را بـراي ایمـان خـالص کـرده اسـت     
  )23و  22، ص1ش، ج1372
بـه امـام   : از عمرو بن یزید روایت شده است که گفـت  من ال یحضره الفقیهدر . 3
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کایت کردم که شیطان بر من مسلط شده و سهو در نماز مغـرب، بسـیار   ش صادق
ام یـا   کنم که دو رکعت خوانده کنم و غالب آن است که بعد از اتمامِ نماز، شک می می

بعد از این، نماز را به سورة توحید و کافرون بخوان؛ پس : سه رکعت، حضرت فرمودند
  ) 338، ص1ق، ج1413صدوق، .(چنان کردم و سهو از من برطرف شد

این . کند و ظاهراً خاصیت این دو سوره این است که شیاطین را از مؤمنان دور می
کند و دربارة سهو معصوم، نفیاً و اثباتـاً    روایت سهو را دربارة صحابۀ معصوم ثابت می

  .کند چیزي را بیان نمی
 و ائمـه  وقتـی پیـامبر  : نویسـد  شیخ حرّ عاملی بعد از نقل این روایـت مـی  

دهنـد، چگونـه    کند و آن را به مردم تعلـیم مـی   دانند که چه چیزي سهو را دفع می می
مبـاالتی   کنند و حال آنکه تغافل و بی توان معتقد بود که خود به علمشان عمل نمی می

  )38تا، ص حرّ عاملی، بی.(در عبادات واجبه، برآنان جایز نیست
  تعارض روایات سهوالنبی با دالیل عقلی. 3ـ5

اگر دلیل عقلـی  . هاي شناخت حدیث موضوع، مخالفت آن با دلیل عقلی است جمله راهاز 
بر مطلبی داللت داشت و در عین حال دیدیم که روایاتی در این زمینه وجود دارد کـه آن  

هـاي بـارز    از مثال. اند کنیم که این روایات موضوعه روایات مخالف عقل هستند، حکم می
حدیث معروف ذوالیدین و عموماً طیف روایاتی که بر رسول  توان به مخالفت با عقل، می

  )145ش، ص1387ربانی، .(دانند، اشاره کرد سهو را جایز می خدا
  .توان روایات سهوالنبی را موضوعه دانست با چند دلیل عقلی زیر می

اش آن  هستیم و اگر سهو او جایز باشـد، ثمـره   ما مأمور به اطاعت از پیامبر. 1
فعلِ خطا نیز مأمور به تبعیت باشیم که صدور این امر از خـداي سـبحان    است که در

  . ممکن نخواهد بود
عبارت است از امکان خطا و اشتباه در میان امـت و بایـد    دلیل نیاز به پیامبر. 2
دچار سهو شـود، او نیـز    باشد تا جلوي اشتباه را بگیرد و اگر خود پیامبر پیامبر

ت تا اشتباهش را برطرف سازد که در این صـورت تسلسـلِ   نیاز به کسی خواهد داش
  . باطل واقع خواهد شد

اش آن  اگر سهو را جایز بدانیم، دیگر بین قلیل و کثیر آن فرقی نیسـت و ثمـره  . 3
روایـت و شـهادت غیرضـابط مقبـول     : ضابط نباشد و باید گفت شود که پیامبر می
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  .خواهد داشتنیست؛ پس پذیرش این مطلب نفی رسالت را در پی 
  هاي جعل روایات سهوالنبی بیان انگیزه. 6

اختالفی که بین شیعه و سنی در مسئلۀ عصمت مطرح است، این اسـت کـه شـیعیان    
اند، ولی اهل سـنت معتقدنـد کـه     قبل و بعد از بعثت هم معصوم معتقدند پیامبران

انند دیگر افراد بشر، ها، م اند و در غیر آن پیامبران فقط در بازگو کردن کالم الهی معصوم
اند  هایی را نقل کرده و به همین مناسبت در صحاح خود، روایت! کنند اشتباه میگاهی 

هاي گوناگونی اشتباه کرده و برخی از اصـحاب،   در مناسبت کند پیامبر که ثابت می
رد پذی ها را می هایی که نه عقل آن بسیاري دیگر از دروغ. اند اشتباه ایشان را اصالح کرده

هـا، هـیچ غرضـی جـز      هـا و دروغ  و نه دین و نه وجدان انسانی و قطعاً از این تهمت
ارزش جلوه دادن آن شخصیت بزرگ و گرامی و از آن  و بی کوچک شمردن پیامبر

  .طرف، خود را منزّه نشان دادن و آن همه پلیدي را از خود دور ساختن ندارند
 هاي دروغینی که با عصمت پیامبر بیشتر شیعیان بر این باورند که چنین روایت

ها و یارانشـان سـاخته شـده اسـت تـا اوالً ارزش واالي       منافات دارد، از سوي اموي
ثانیاً . را زیر سؤال ببرند را پایین آورده، وانگهی ارزش اهل بیت حضرت رسول

اي بتراشند؛ پس  ـ بهانه براي کارهاي زشت و نارواي خودـ که در تاریخ ثبت شده است
کند، دیگر جایی براي  کند و پیروي از هواي نفس خود می خطا می اگر رسول خدا

. ماند ترین گناهان شدند، نمی سرزنش معاویه و یزید و دیگر خلفایی که مرتکب زشت
فقط در ابـالغ وحـی معصـوم     گویند پیامبر و اینکه می) 61ش، ص1376تیجانی، (

لیل و منطقی نیست، زیرا هـیچ دلیلـی   اي است که مبتنی بر هیچ د است، سخن بیهوده
 وجود ندارد که این بخش از سخنان حضرت، وحی است و بخش دیگر، سخنان خود
! اوست که در قسمت اول، معصوم باشد و در قسمت دوم، احتمال خطا بـر او بـرود  

شود  هم خدشه وارد می قرآنگونه باشد، در درست بودن و وحی بودن  وگرنه اگر این
داري و  شده، در دریافـت و نگـه   علوم که پیامبري که گاهی دچار سهو میکه از کجا م

  )66همان، ص(ابالغ وحی دچار سهو نشده باشد؟
إنّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس أهلَ البیت و یُِطهِـرَکُم  «: چنین است قرآناستدالل 

ست، مفید عصمت ها اگر دور ساختن رجس که شامل تمام پلیدي) 32: احزاب(»تَطهیراً
  نیست؛ پس عصمت دیگر چه معنایی دارد؟
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إنَّ الَذینَ اتَقَوا إذا مسّهم طائف منَ الشّیطان تَـذَکّروا فَـإذاهم   «: خداوند متعال فرمودند
، آنگاه اگر شیطان بخواهد یک مـؤمن بـاتقوا را فریـب دهـد،     )201: اعراف(»مبصرون

بیند، چه رسد به کسانی  شود و حق را می تذکر میدارد و او فوراً م خداوند او را نگه می
  !که خداي سبحان آنان را برگزیند و پاك و طاهرشان گردانید؟

بنابراین، آیا عقل، عصمت کسی کـه خداونـد سـبحان او را بـراي هـدایت مـردم       
کند؟ حتماً چنین نیست؛ بلکه به عکس، عقـل آن را واجـب و الزم    برگزیده، انکار می

تواند  کسی که مسئولیت راهبري و هدایت بشریت به او واگذار شده، نمیداند، زیرا  می
یک انسان معمولی باشد که اشتباه و فراموشی به او دست دهد و در معرض انتقـاد و  

  )308ـ301ش، ص1376تیجانی، .(کوچک شمردن مردم قرار گیرد
  کوشش براي شکستن شخصیت پیامبر

  :کنیم ن معاویه نقل میعامل و انگیزة اصلی این کار را از زبا
مـردم  «: چنین گفتـه کـه   معاویه با خشم و عصبانیت شدیدي نسبت به رسول خدا

است و این لقبـی اسـت کـه ابوسـفیان بـه       ـ مقصود پیامبر نام این مرد، فرزند ابوکبشه
دادـ را هر روز پنج بار در سراسر جهـان اسـالم    عنوان تمسخر در جنگ احد به پیامبر

! به خدا سوگند» أشهد أنّ محمد رسولُ اهللا«کنند  زنند و به بزرگی یاد می گ میبه فریاد بان
» !آرام نخواهم نشست مگر اینکه این نام را دفن کنم و این ذکر و یاد را بـه خـاك بسـپارم   

ــی ( ــن اب ــد،  اب ــدي،  / 1299، ص1ق، ج1418الحدی ــی االس / 219، ص1ق، ج1416قرش
  )54، ص2تا، ج مسعودي، بی
سوگند خود وفادار ماند و نهایت کوشش خویش را در راه انجام آن بـه   معاویه به

، 1ش، ج1374عسکري، .(کار بست؛ لذا این احادیث در عصر معاویه جعل شده است
شود و  از شخصیت و قداست خویش ساقط می و در اینان است که پیامبر) 263ص

تـر معرفـی    زید هم پاییندر مقام مقایسه، از ابوبکر و عمر و عثمان و حتی معاویه و ی
. 2احکـام اسـالم را تحریـف کردنـد؛     . 1: ها در این طرح سه کار کردند این. شود می

کارگزاران و حاکمان پس از او را از وي . 3. را شکستند شخصیت و حیثیت پیامبر
  )265ـ263، ص1ش، ج1374عسکري، !(تر بخشیدند باالتر بردند و شخصیتی عظیم

آورنـدة مقـام ومنزلـت رسـول      همۀ این احادیث پـایین  خطبۀ قاصعۀ امام علی
من لَدن أن کان  ولَقَد قَرَنَ اهللا به«: آنجا که فرموده. کند را نقض و نابود می خدا
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را از شـیر گرفتنـد، خداونـد     ؛ از آن زمـان کـه پیـامبر   ...فطیماً اعظم مـن مالئکتـه  
او را در طریق کرامت و اخالق  روز اش را مالزم وي ساخت، تا شبانه ترین فرشته بزرگ

  )195البالغه، خطبۀ  نهج(»... .نیک براند
دور کـرده   کوشید تا مردم را از مکتب اهل بیت سیاست معاویه سیاستی بود که می

و بدین سبب معاویه بر آن شد تا با جعـل احادیـث، نظـر    . و به سوي مکتب خلفا بکشاند
تغییر دهـد و آن   و انسانی یعنی رسول خدامسلمانان را نسبت به نمونۀ اعالي اسالمی 

هـاي نفسـانی معرفـی کنـد و      حضرت را در حد و اندازة یزید و معاویه و پیرو خـواهش 
نیز احادیث اسـرائیلی منسـوب بـه انبیـاي     . خلفاي بعد با او قابل قیاس و بلکه برتر باشند

هاي دروغـین   د، نسبتدادن ها را در بین مسلمانان انتشار می پیشین که علماي اهل کتاب آن
بـازار   کرد و آنچه بـر ایـن آشـفته    و ناروایی بود که این خواستۀ سیاسی معاویه را تأیید می

و اعتمـاد بـر حافظـۀ راویـان و روایـات       زد، منع نوشتن حـدیث رسـول اهللا   دامن می
ها بود که خوب و بد را درهم کرد و اسـرائیلیات اهـل کتـاب را     نامکتوب و غیرمستند آن

  )83ـ82، ص1ش، ج1388عسکري، !(رویات مسلمانان درهم آمیختبا م
  گیري نتیجه
در انجام دادن اعمال عبادي ذکر شده، روایاتی » سهو النبی«ترین دلیلی که براثبات  اصلی

در خواندن نماز نقل شـده   سهو و اشتباه پیامبر ةاهل سنت دربار منابعاست که در 
در انجام دادن اعمال شـرعی مثـل    که پیامبرشود  استفاده می، از این روایات. است
، او را قرآن کریمچطور ممکن است پیامبري که  .گرفتار سهو و اشتباه شده است، نماز

داند  کند و همۀ گفتارش را وحی می و مطهر از هر نوع رجس معرفی می» اسوة حسنه«
اگر مرتکب  داند، دچار سهو شود؟ و و اطاعت مطلق از ایشان را وظیفۀ هر مؤمنی می

، دهنده به رسول خـدا  سازد و آیا شخص آگاهی سهو شود، چه کسی او را آگاه می
برتر و باالتر از ایشان نخواهد بود؟ و باز آیا اطاعت مطلق از ایشـان جـایز اسـت؟ و    

ماند؟ و آیا فایدة بعثت با فرض سـهو ایشـان،    در جاي خود باقی می منزلت پیامبر
  پذیرد؟ ن چیزي را میمنتفی نیست؟ آیا عقل چنی

توان دریافت که احادیث مربـوط بـه سـهوالنبی از لحـاظ      شده می از مباحث انجام
در مصادر روایی اهل  بسیار اندك بوده است و جزو اخبار آحاد هستند و عموماً، تعداد
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مضمون ، ها عالوه بر این .اند که البته از لحاظ سندي نیز ضعیف هستند سنت ذکر شده
  .در تعارض است، دارد با دالیل عقلی و نقلی که عصمت انبیا را بیان میاین احادیث 

عصمت ، مبین قرآنبلکه جاي جاي  ؛کند یید نمیأوجه این احادیث را ت نیز به هیچ قرآن
گونه  علماي امامیه این ةبنابراین عمد؛ هرگونه سهو و نسیان از او است و رد پیامبر

این : اهر باید گفتدانند و علی الظّ لی و نقلی میاحادیث را مطرود و مخالف دالیل عق
احادیث براي توجیه کارهاي ناپسند خلفاي غاصب ساخته شده تا با نسبت دادن سهو، 

 .کارهاي ناپسند خود را نیز از روي سهو و خطا معرفی کنند خطا و نسیان به پیامبر
ته از تفکر یهـود نیـز   تواند برگرف توان گفت که جعل این روایات، می عالوه بر آن، می

خواهند پیامبر ما  اند؛ پس می باشد که چون پیامبران خود را متهم به انواع گناهان کرده
را نیز از زبان خود مسلمانان، شخص گناهکـار و غیرمعصـوم معرفـی کننـد و کـاري      

این شـیطنت و دشـمنی   . را پایین بیاورند کنند که بتوانند شخصیت رسول اکرم می
، آنان را دوست قرآندهد که به فرمودة  هالت برخی مسلمانان را نشان مییهودیان و ج

ها این بود که ایـن سـراج منیـر را     ها متأثر شدند و همۀ تالش آن خود گرفته و از آن
فروغ نیـز نخواهـد    شدنی نیست؛ بلکه کم تاریک سازند؛ ولی نور خدا نه تنها خاموش

  .اثبات کرد هو و حتی اسها را براي پیامبرتوان از این روایات، س در نتیجه، نمی. شد
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