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مطالب فهرست

٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مؤلف/ مقّدمة
از سـهو نـفي بـه كـه مـا فقهاي و دانشمندان از جمعي عبارات نخست: mnopqفصل پيامبر
٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / دارند/ تصريح آنها, غير و عبادات rstuvدر امامان و

را امام و پيامبر بر سهو عبادت, درخصوص كه كسي سخن : دوم فصل
٢٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ميداند/ جايز

نسيان و شك و سهو كه اين بر ميكند د9لت كه چند عباراتي ذكر : سوم فصل
٣٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ندارد/ rstuvوجود امامان mnopqو پيامبر در
شك و سهو نفي بارة در اعتماد مورد كتابهاي از معتبري احاديث : چهارم فصل
٤٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /rstuv معصومان از نسيان و
و شك سـهو, غـلط, خـطا, صـدور عـدم بـر عـقلي ادلّـة بـيان پـنجم: فصل
٧٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نسيان///
است مترتّب معصوم در سهو جواز بر كه مفاسدي از برخي بيان در ششم: فصل
٩١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

روا تبليغ, در نه عبادت, در را معصوم بر سهو كه كساني اشكال هفتم: فصل
٩٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ميدانند
عمل آنها ظاهر به نميشود و ضعيفاند روايات اين كه اين بيان هشتم: فصل
١٠١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كرد
١١١ / / / / / / / / / / و/// آن ضعف و سهو حديث آشفتگي توضيح در نهم: فصل
١٢٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سهو احاديث تأويل بيان, دهم: فصل
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احاديث از و گذشتهاش سخن در بابويه ابن استد9ل از پاسخ يازدهم: فصل

١٣٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تفصيل به سهو
١٤٩ / / / / / / / سهو/// احاديث براي اشباه و نظاير برخي بيان در دوازدهم: فصل
١٦٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نمايه



مؤلّف مقّدمة

بـه را اوصـيايشان و پيامبران كه است كي پا ايزد شايستة سپاس و ثنا
و داد قرار حجت پريان و آدميان بر را آنان و گزيد بر ايمان حافظان عنوان
از پـليدي قـرآن, نـّص طـبق بـر كـرد, ممتاز جهانيان تمام بر زمان هر در
و شك و سـهو از و فـرمود موصوفشان كي پا به و كرد دور آنان ساحت
باد/ زمانها تمام در آنان بر خدا درود صلواتو ساخت; منّزهشان نسيان
با خدا كه عاملي حّر بنحسن محّمد بينياز, خداي به نيازمند بعد; امّا
از سهو درنفي است رسالهاي اين ميگويد: كند مدارا او با پنهانش لطف
و آن بـر نـقلي نـصوص و عـقلي ازدJيل اندكي بيان rstuvو عصمت اهل
در سـهو كـه كسـاني شـبهة رّد و باب اين در اصحاب از گروهي سخنان
دJلت ظـاهر بـه كـه احـاديثي تـوجيه و دانستهاند جايز برآنان را عبادت
داشته مناسبت مطلب بااين وآنچه آنها نظاير برخي و ميكنند آنان برسهو

باشد/
از برخي درخواست نخست خواند, فرا رساله اين تأليف به مرا آنچه
و مسأله اهـميّت سـوم, و ديگـر بـعضي بـر امـر اشتباه دوم, و بود Uفض
سـخناني و كـافي دJيـلي باره اين در كه را كساني نديدم كه اين چهارم,
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نارسا/ سخناني به هم آن اندك گروهي مگر باشند, داشته مستدل

هـر بـراي و شود طرف بر كلي به شبهه رساله اين با اميدوارم من امّا
شود/ روشن حق انديشهاي و بصيرت صاحب

عـدد بـه ك تبّر منظور به كردهام مرتّب فصل دوازده بر را مطالب اين
[rstuv امام ١٢^ شريف

به كردهاند تصريح كه دانشمندانمان عبارات از چند جمUتي كر ذ ـ ١
آنها/ جز عباداتو rstuvدر امامان mnopqو پيامبر از سهو mnopqنفي پيامبر بر را تبليغ در َنه عبادت, در سهو كه كسي سخن متن كر ذ ـ ٢

ـ عليه cا رحمة ـ بابويه ابن شخص واين است دانسته cdefgجايز امام بر و
ميباشد/

طور rstuvبه امامان mnopqو پيامبر از سهو نفي بر كه قرآني آيات بيان ـ ٣
ميكند/ دJلت اطUق

دارد/ دJلت امر اين بر كه اعتماد مورد احاديث كر ذ ـ ٤
مورد/ اين در عقلي ادلة بيان ـ ٥

است/ معصوم بر سهو جواز بر مترتب كه مفاسد برخي شرح ـ ٦
ميدانند/ روا را معصوم بر سهو كه كساني شبهة كر ذ ـ ٧

شبهه/ اين بودن ضعيف بيان ـ ٨
شبهه/ اين بطUن و بودن مخدوش بيان ٩ـ

سهو/ احاديث تأويل و توجيه ـ ١٠
تفصيل/ طور به بابويه ابن استدJل از پاسخ ـ ١١

ظـاهرشان آنهابر حمل كه سهو احاديث براي نظاير برخي كر ذ ـ ١٢
شوند/ توجيه و تفسير بايد نيستو درست



نخست فصل

mnopqو پيامبر از سهو نفي بارة در علما از جمعي عبارات

فـراوان كـ	م, و عـقايد كـتابهاي بيشتر mnopqدر النبي سهو مسألة به راجع سخن بر١ـ و rstuvاست امامان و كرم ا رسول از سهو نفي مورد, اين در اماميه شيعة انديشة و خـبراست خـ	ل از دو, ايـن كـه اسـتادش و صدوق مثل اندكي مگر دارند, اجماع گفته واين mnopqدادهانـد كـرم ا رسول ساحت به سهو نسبت كردهاند, روايت بعضي كه شيخذواليدين اينها, همة بر مقدم كه نوشتهاند كتاب آن بط	ن و رّد در فقها و دانشمندان از مخصوصدربسياري رسالهاي دو, اين از ويكي هستند, مرتضي سيّد EFGHIو نعمان بن محّمد كـتابمفيد, در را آن تـمام هـم مـجلسي عـ	مه كـه نوشته مسأله اين به راجع صدوق بر بيانرّد در و كرده طوKني مورد اين در را سخن نيز خود كه چنان آورده, ١٠٤.١٧ است/بحارا�نوار كرده بحث تفصيل به كردهاند, استدKل آن به سهو به گويندگان كه اخباري ايـنشذوذ ١٣٣.٢ أ�نـوار مـصابيح و ٩٣١ اليقين, حق كتابش EFGHIدر شبّر Zعبدا سيد است/همچنين كرده رّد را درعقيده بـلكه نـيست كـ	مي كـتابهاي به منحصر صدوق انديشة اين رّد كه دانست ايـنها/بايد جـز و عـ	مه والمـنتهي التـذكره مـانند است, شـده رّد هم فقهي كتب از بسياري

آنها١ غير و عبادات rstuvدر امامان

تـمام نيز و فرعي مسائل در كتابهايشان بيشتر در اسUمي دانشمندان

طـور rstuvبه معصومين ك پا ساحت از سهو نفي به اصوليشان كتابهاي

آنـها غـير هـم و عـبادات شـامل هـم كه كردهاند تصريح اطUق و عموم

امّا آوردهاند, عبادات مورد در خصوص] ̂به فراواني دليلهاي و ميشود

بازگشت به فهرست
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من براي آنچه ايراد به كنون ا هم نيست, حاضر من نزد كتابها آن تمام چون

ميپردازم: است, ممكن

در EFGHI طـوسي حسـن بـن مـحّمد جعفر ابو قوم, رئيس بزرگوار, شيخ

دو mnopqهرگز خدا رسول ميگويد كه روايتي كر ذ از پس التهذيب, كتابش

ح٨/ ١٠٢.١٧ بحارا�نوار ;٤٢ `١٤٥٤bح ١.٢ـ٣٥٠ التهذيب ١ـ

گفته چنين نميدهد١, انجام را آن هم فقيهي هيچ و نداد انجام سهو سجدة
mnopqاست: پـيامبر كـه گذشته اخبار امّا است, خبر همين مضمون من فتواي

آنها هم ما و است, عامه فتواي طبق بر داد, انجام سهو سجدة و كرد سهو

اين بر ميكنند دKلت گذشته واخبار است قويتر گذشته خبرهاي از خبر اين سند ميگويند٢ـ آنها شرحآنچه در اخبار اين پس است/ بوده مشهور عامه بيان در مضمون اين مشخصات/كه همان التهذيب, است شده وارد

داديم/٢ شرح كه چنان عملاند, مورد احكامي متضّمن چون آورديم, را
داسـتان مـتضّمن كـه را حـديث دو كــه آن از پس ديگــر, جــاي در

ميداند يكي ذوشمالين با را او ذواليدين, ضمن ي د ي حرف در البحرين مجمع فـرامـوش٣ـ تـو يا شده كوتاه نماز آيا mnopqگفت: پيامبر به كه است كسي همان ميگويد كارو دو هر با چون يا بوده, دستهايشدراز چون گفتهاند, ذواليدين او به ميگويد: و ازكردي؟ پـانوشت در سپس كردهاند, اشاره دو آن ضعف به گويا گفتهاند, ذوشمالين و دوميكرده ايـن و كـرده اشـتباه فقيه در صدوق كه است كرده نقل ٣٩٧ مقاميص المقال اسلميتنقيح ِخرباق ذواليدين زيرا است; بزرگي سهو اين كه حالي در دانسته, يكي خزاعيشخصرا عمر عبد بن عمير محمد, ابو ذوشمالين, و رفت, دنيا از معاويه زمان در كه ٤ـ٥٧٥.٣/است البحرين مجمع است; شده كشته بدر جنگ روز كه است زهره بني حليف

اين بر عUوه است: گفته چنين كرده, كر ذ منافات عنوان به ذوشماليناند٣,
آن و آنهاست به تمسك مانع كه دارند بر در را چيزي اّول حديث دو كه
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از عـقل كـه است چـيزي ايـن و است النـبي سـهو و ذوالشمالين داستان

دارد/ امتناع آن پذيرش

حديث دو كه آن از پس المغرب, صUة في السهو باب استبصار كتاب

كـرده جمع گذشته حديثهاي و آنها ميان و كرده كر ذ منافات عنوان به را

كه دارد وجود چيزي حديث, دو اين در كه اين <با ميگويد: چنين است,

حـديث و ذوالشمالين اعتراض آن, و ميكند جلوگيري آنها به تمسك از

mnopqروا پـيامبر بـر غلط و سهو كه آن بر قاطع ادّله زيرا است, النبي سهو

/٣٧١.١ ا�ستبصار ١ـ

ميكنند/١ جلوگيري معنا اين از نيست,
نـماز قـومي بـراي بـيوضو كـه بـاب^كسـي اسـتبصار در هــمچنين

و است چنين استبصار و د> <ب, نسخه در وضوء غير علي بقوم صلي من باب است/٢ـ آمده <من> و <علي> جاي به ج نسخة در

گـروهي cdefgبـراي عـلي كه مضمون اين به حديثي كر ذ از پس بخواند]٢
cdefgبي مؤمنان امير زد: فرياد نمايندهاش سپس خواند نماز طهارت بدون

ح٥/ ا�ستبصار٤٣٣.١ ٣ـ

بـر و شـاذ خـبر, اين ميگويد: ـ كنيد٣ اعاده را نمازتان است, بوده وضو
نميشود/ عمل آن به باشد چنين آنچه استو احاديث خUف

امـير كه است اين ميرساند, زيان آن صحت به كه فسادي مهمترين

ايـن از را مـا آنـچه و است خوانـده نماز مردم براي وضو cdefgبي مؤمنان

ميباشد/ حضرت آن بودن معصوم جنبة ميدارد, امان در نادرستي

ح٦/ ٤٠.٣ التهذيب ٤ـ
شـيخ است/٤ فـرموده چـنين حـديث اين كر ذ هنگام نيز التهذيب در
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مـيشود گـمان كه را روايتي كرده رّد mnopqكه پيامبر سهو عدم در است رسالهاي است/١ـ داده س	م ركعتي دو به سهوا را ركعتي چهار mnopqنماز خدا رسول

mnopqو پيامبر بر سهو كه كسي هر رّد در او١ به منسوب رسالهاي EFGHIدر مفيد
مرتضي سيد به گاهي رساله ̂اين ميداند جايز عبادت در rstuvرا امامان

تـنزيه در است رسـالهاي بلكه است, اين از غير مرتضي سيد به منسوب رسالة آن٢ـ آخـر در و كـرده cdefgروايت مـحّمد بـن جعفر Zعبدا ابي از rstuvاعرج ائمه و گرانبياء ا ميگويند: و منكرند را نبي سهو كند, لعنتشان خدا كه مفّوضه <غ	ة ميگويد: آنصدوق بر نماز زيرا بود, خواهد جايز هم تبليغ در كند, سهو نماز در حضرت آن كه باشد <استادجايز است: سپسگفته و است/> واجب او بر هم تبليغ كه چنان است, واجب ازحضرت سهو نفي غلو درجة نخستين ميگويد: Zرحمها وليد بن احمد بن حسن بن محّمد ح١٠٣١/ما ٢٣٣.١ الفقيه يحضره � من mnopqاست/// پيامبر

برادر, اي ميگويد: استـ درستتر اول قول همان ميشود٢] داده نسبت
و نماز mnopqدر پيامبر سهو به راجع استادانت برخي قول از تو آنچه از من

سپس و يافتم/ گاهي آ نوشتهاي گذشت, نماز وقت كه زماني تا او خوابيدن

ميكند: نقل جا اين تا را صدوق آيندة عبارت مضمون

بـارة در را نظرم كه خواستي من از گرداند عزيز عبادتش با را تو خدا

كنم/ بيان را آن معناي وحقيقت بنويسم كردي نقل ^صدوق] او از آنچه

ميگويم: پاسخ در خداوند, از صواب ِ توفيق درخواست با حال

در كه است جايي بي تUش كردهاي, حكايت صدوق] ^شيخ ازاو آنچه

آشكـار را خود علمي ناتواني و نقص وسيله اين به بلكه نيست, او شأن

خـوب كه مطلبي در ميبود موفق خود, پيشرفت در گر ا و است ساخته

حرفي ندارد آن معرفت به راهي و نميباشد او تخصص در و نيست وارد



١٣ .mnopq پيامبر از سهو نفي بارة در علما از جمعي عبارات
از مـيكشاند, هـUكت بـه را آدمـي نـفس, هواي كه كنيم چه نميزد

و داريم گمراهي از درخواستحفظ او از و ميبريم پناه خدا به بيتوفيقي,

راهنماييمان كرمش و لطف به روشن طريق و حق راه در كه ميخواهيم

mnopqكند/ <پيامبر كه: كردهاند روايت تقليدي شيعيان و ناصبيها كه حديثي

اشتباه كه شد متوجه چون و داد سUم ركعتي دو و كرده سهو نمازش در

كـتابهاي, از بسـياري در و مـتعدد زمـانهاي در و گـون گـونا الفاظ با حديث اين cdefgدر١ـ Zعـبدا ابـي بـه مرفوع سند با ٣٥٥.٣ الكافي است, مشهور فريقين نزد سهواحديث, و ركعتخواند دو مردم با را ظهر mnopqنماز خدا رسول كه كرده نقل طوKني است؟حديث شـده نـازل چـيزي نـماز بـه راجع آيا خدا رسول اي گفت: ذوشمالين داد, بـهس	م bخطاب حضرت خوانديد/ ركعت دو گفت: است؟ شده چه مگر mnopqفرمود: بـاپيامبر را نماز شد بلند حضرت پس آري/ گفتند: ميگوييد؟ چنين هم شما آيا فرمود: ومردم` ٤٠٣.١ مسلم صحيح و آخر/ تا داد/// انجام آنها با نيز سهو سجده دو و كرد كامل ٤٤٧/مردم ـ ٤٣٥ ح ١١٨.١ـ١٢٢ داوود ابو سنن و ٢٠.٣ـ٢٥ النسائي سنن

اخـبار از داد/١ انجام سهو سجدة دو سپس و كرد اضافه ركعت دو كرده

آن به كه كسي و نميشود عمل آن به نيستو علم مفيد كه است واحدي

كه آن حال و يقين, به َنه است كرده اعتماد گمان به خود كار در كند عمل

ويقين علم غير به گفتار واز كرده نهي دين در گمان به عمل از تعالي خداي

است فرموده آيه چند در و داشته, برحذر دين در

بر را شما كه است دشمن اين تعلمون): 5 ما ا6 علي تَُقولُوا َاْن (///َو ـ ١
عـلم كـه را چـيزهايي خدا به نسبت و كنيد زشتي و بدي كه ميدارد آن

/١٦٩ . بقره ٢ـ

بگوييد/]٢ نداريد,
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َ̂نه علم روي از كه آنان مگر يعلمون):/// هم و بالحق شهد من (ا5ّ ـ ٢

/٨٦. زخرف ١ـ

دهند/١ حق به گواهي گمان]
نـداري, عـلم آن بـه كه را چيزي ِعلَم): بِِه لََک لَيس ا مى تَقُف 5ى (َو ـ ٣

/٣٦. اسراء ٢ـ

مكن/٢ پيروي
اين بيشتر شيئا): الحق من يغني 5 الظّن ان ا ظنّ ا5 كثرهم ا يتبع ما (و ـ ٤
بي گونه هيچ گمان كه صورتي در نميكنند, پيروي گمان جز چيزي از مردم

/٣٦. يونس ٣ـ

نميآورد/٣ حق از نيازي
جز چيزي از مشركان يخرصون): ا5 هم وان الظن ا5 يتبعون (ان ـ ٥

/٦٦. يونس ٤ـ

ندارند/٤ كاري ببافند دروغي كه آن جز و نميكنند پيروي گمان
بر خدا دين به راجع علم بدون گفتار از كه ] قرآن آيات در اينها جز و
عمل گمان به دين در كه را كساني ميكند مذمت و تهديد و ميدارد حذر

كار اين كه ميسازد گاهشان آ و ميدهد قرار سرزنش مورد را آنان و كنند

همان/ ٥ـ
است/ فراوان است]٥ خUفحق بر شرع و دين در

تـقسيم آحـاد و مـتواتـر بـه راويـان جهت از را روايات حديث, علم دانشمندان راويآن٦ـ خواه شمردهاند, آحاد نوع از باشد, نداشته متواتر ويژگيهاي كه را آنچه و بيشتر/كردهاند يا باشد يكي

هـر كـه است٦ آحادي اخبار mnopqاز پيامبر سهو حديث كه وقتي حال

قـطعي و صّحت به عقيده است, كرده ظّن به عمل كند عمل آن به كس
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تـوّسل چـيزي بـه و كرد نظر صرف آن از بايد بلكه نيست, روا آن بودن

عـصمت و حضرت آن كمال آن و ميكند يقين و علم اقتضاي كه جست

در و مـيكند نگهداري كارش در اشتباهي هر از را او خداوند كه اوست

در مقدار همين و ميدارد/ موفق شريعت, دينو به كردارشراجع و گفتار

مـيدهد حكـم نـمازش mnopqدر پيامبر سهو به كه كسي حكم بودن باطل

مفيد/ شيخ mnopqتأليف النبي سهو عدم رسالة از ١ـ

است/١ كافي
ميآيد/ آينده در cشاءا ان مذكور رسالة ماندة باقي

ميگويد: النافع مختصر كتاب در محّقق مرحوم

سـهو سجدة دو در كه شنيد صادق امام از كه است حلبي روايت در

ديگر مرتبة و , محّمد آل و محّمد علي cا صلي باcو اcو بسم ميگويد:

و cا رحـمة و ايـهاالنـبي عليک السUم cبا و cا بسم ميگويد: كه شنيد

در سهو از امامت منصب بودن باJتر حق ميگويد]: محقق ̂پس بركاته/

بمصر/ العربي دارالكتاب ط ,٤٥. النافع مختصر ٢ـ

از نبوت منصب بودن برتر اولي طريق به قول اين Jزمة و است٢ عبادت
نيز امام پيغمبر زيرا بوده, نيزهمين محّقق مقصود شك بدون استو سهو

است/ شده تصريح آن به وحديث قرآن در كه چنان هست,

شـنيد, كـه حـلبي قـول مـعناي باشد: اين محّقق منظور است ممكن

و فتوا عنوان به امام كه است اين ميگويد, چنين سهو سجدة cdefgدر امام

باشد/ داده انجام سجده و كرده سهو كه اين نه است, فرموده چنين تعليم

است اين فرموده, چنين سهو سجدة در امام كه اين معناي اين, بر بنا
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كرده سجده خودش كه اين نه است, سهو سجده كر ذ و دعا همان اين كه

/٢٦٤.٤ عمدةالقاري ;٣٦٥.٢ الّساري ارشاد ١ـ

است/ شتر صد قتل ديه١ rstuvگفتهاند: امامان كه چنان باشد;

است: فرموده التذكره EFGHIدر عUمه
و است mnopqمـعصوم پيامبر زيرا است, باطل ما نظر به ذواليدين خبر

مورد را آن حديث, اصحاب از جمعي عUوه به نيست, جايز او بر سهو

از پس سال دو كه است هريره ابو آن, راوي كه چرا دادهاند/ قرار اشكال

بـدر جـنگ در ذواليدين كه حالي در است, آورده اسUم ذواليدين مرگ

هفت هريره ابو استو هجرتبوده سالپساز جنگدو اين كه شد كشته

واللـغات ا�سـماء تـهذيب ;٢٩٠.١٢ التـهذيب, تهذيب ;٣٢٧.٤ الكبري الطبقات ٢/٤٢٢.١ـ ا�صابه ;٢٤٥.٣ نووي مسلم صحيح شرح ;١٨٦.١

شد/٢ مسلمان هجرت از بعد سال
روز در كه شخصي ميگويند ميكنند استدJل حديث اين به كه كساني

بـن و عـمر بـن cعبدا نامش كه است ذوالشمالين شد, كشته بدر جنگ

عمروبن عبد ٣٣٠.٣ اسدالغابه در و نوشته فضله نضله جاي به التذكره كتاب در بـن٣ـ نضلة عمروبن عبد بن عمير است: گفته `١٤١.٢b ديگري جاي در و خزاعي عامر/نضله عمروبن بن حارثة بن اقصي بن مالك بن سلم بن عبشان عمروبن
زمـان در و بود mnopqزنده پيامبر از پس ذواليدين امّا بوده, خزاعي٣ فضله
ِخـرباق نـامش و شـده واقـع ُخُشب ذي در قـبرش رفت, دنيا از معاويه

ذوشمالين نام و بوده, سليم بني از عمرو بن ِخرباق ذواليدين نام گفتهاند: برخي و٤ـ ذويـدين گـفتهانـد: ديگـر گـروهي مـيباشد, خزاعـي نضلة ابن عمرو عبد, بن دوعمير هر با كه است معنا اين به ذواليدين نام و اينها, جز و است يكشخص نام ١٨٥.١;ذوشمالين اللغات و ا�سماء تهذيب است/ بوده دراز دستهايش كه اين يا ميكرده كار دست

ميگويد: وسپس كرده روايت حديثرا اين بنحصين عمران زيرا است,٤
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نـووي تأليـف مسـلم صـحيح شـرح ,١٦٧.٣ الكـبري الطبقات ;٣٣.٣ و ٤٢٢.١ مـجمعالبـحرينا�صابه پـانوشت از تـحقيق آخرين دستنوشت ٥٠ صفحة پانوشت bدر bمترجم`/٢٤١.٣ شود مراجعه شده حنوشته ٢٦٧.١ داوود ابي سنن ;٢٦.٣ النسائي سنن ;١٣١٥ ح ٣٨٤.١ ماجه ابن سنن ١/١٠١٨ـ

است؟١ شده كوتاه نماز, آيا گفت: برخاستو خرباق
ذوشـمالين گـفته: اوزاعـي كـه است شـده داده پـاسخ اشكـال اين از

اي كـردي فـرامـوش تـو [يـا شـده كـوتاه نـماز آيـا گـفت: و بــرخـاست

نيست/ ب نسخة در جمله اين ح٥٩;٢ـ ٩٤.١ المــوطأ ;٢٢.٣ النســائي ســــنن ح٩٩; ٤٠٤.١ مســــلم صــــحيح ٣/٣٣٥.٢ـ ١٥٤/سننالبيهقي مسأله ٤٠٥.١ الخBفآورده, در شيخ را عبارت اين ٤ـ

رسيد/٤ قتل به بدر جنگ در شمالين ذو ولي ٢mnopq]٣؟ رسولخدا

ذواليـد, بـه كـه است شـده cdefgنـقل صـادق امـام از خـاّصه طريق از

ح١٤٣٣/ ٢٤٥.٢ التهذيب ح٦, ٣٥٧.٣ الكافي ٥ـ

ميگفتهاند/٥ نيز ذوالشمالين
جا اين در مسلمانان است: سعديهاشگفته رسالة در ̂عUمه] همچنين

و خـطا mnopqهـيچ پـيامبر بـر كه آنند بر گروهي گفتهاند سخن اختUف به

نيست/ روا سهوي

روزي گفتهاند: شده, قايل حضرت آن بر سهو جواز به ديگر گروهي

آيه اين به تا كرد شروع را <والنجم> سورة حمد, سورة از صبحپس نماز در

را تان سوم درجة و ديگر بت منات, و عّزا و Kت آيا مشركان اي :٢٠ و ١٩. نجم است`؟٦ـ اثر بي موجودي bكه ميبينيد

خواند: سپسچنين و خري)٦ ا5ُٔ الثة الث اة من و توالعّزي الZّى (افرأيتم رسيد
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<اKولي> <العـلي> جاي به سعديه رسالة در و است گونه اين غرانيق اسطورة در است/١ـ آمده

بـلند زيـباي پـرندگان ايـنها تـرتجي: الشـفاعة منها العلي,١ الغرانيق تلک
كت سا و شد متوّجه بعد امّا ميرود/ آنها از شفاعت اميد كه مقاميهستند

سـيد عـ	مه آنها جملة از كردهاند, تكذيب علما از بسياري را غرانيق افسانة اين سـند٢ـ و مـتن نـظر از آن ساختگي و بط	ن ساختن روشن بر كه است عسكري ارزشـمندشمرتضي كتاب در الدين شرف عبدالحسين ع	مه آنچه همچنين است/ يافته بنتوفيق اسحاق بن محّمد پرداختهاند, مسأله اين به كه كساني قدما, از است/ نوشته كتابيابوهريره باره اين ودر ميداند زنادقه ساختگيهاي از را غرانيق روايات ٣١١ه> <ت است/خزيمه كرده التحقيقتصنيف منهل كتابش در است المجيري يوسف بن عبدالفتاح بن احمد شيخ ١٥٢.١/ديگري شود, مراجعه اKعلم به خّطي> ـ الغرانيق مسألة في

است/ كفر حقيقت, در اين و گرديد/٢
گفتند: سپس

آن داد, سUم و خواند ركعت دو را عصر نماز mnopqروزي خدا رسول

آوردهاند/ را ذوالشمالين حديث گاه

اّول قول همان حق و است/ تباهي نهايت در عقيده اين ميگويد: عUمه

تمام به باشد روا مورد] يك ̂در گر ا زيرا است خطا] و سهو جواز ̂عدم

در و ميدهد خبر خدا جانب از آنچه به و ميكند سرايت افعالش و اقوال

سهوا كه اين احتمال چون نميماند, اعتمادي ميگويد اديان و شرايع بارة

ميشود/ منتفي بعثت فلسفه و دارد وجود كند, كم و زياد

عصمت, mnopqبه پيامبر توصيف كه است اين روشن خيلي چيزهاي از

سزاوار اين, بر بنا بستاييم/ آن ضّد به را او كه است آن از شايستهتر و بهتر

معلوم بلكه محتمل, ضرِر امر, اين در زيرا بدانيم, معصوم را او كه است
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اKشرف/ النجف ط ,٧٦. السعديه الّرسالة ١ـ
عبادت, در سهو كه اين در دارد صراحت عUمه, سخن اين ميشود/١ دفع

دارد/ منافات عصمت با

پـيامبر عـصمت وجوب المسترشدين نهج شرح كتاب در مقداد فاضل

قـوانـين تـبليغ بـه مربوط چهارگانه, اقسام از يك هر در سهو از را وامام

كـه دليلهايي و كرده نقل شيعه علماي از دنيايي, و ديني واعتقاد شرعي

گـفته المسـترشدين نـهج در عـ	مه /٣٠٣. المسـترشدين نـهج الي الطـالبين ارشاد از٢ـ چه شود, صادر خطايي, هيچ معصوم از نيست جايز كه شد معلوم گفتيم آنچه از واجباست: و باشد, تأويل در غلطي چه و سهوي چه و عمدي چه كباير, از چه و باشد باشد/صغاير منّزه و پاك خطاها, اين همة از آخر تا عمرش اّول از كه بـراست استدKل در ع	مه ميگويد: عبارت اين شرح در الطالبين, ارشاد در مقداد است:فاضل اين اقوال وخ	صة كرده مورد اين در مردم اخت	ف به اشاره نيست:مطلوبش بيرون بخش چهار از انبيا ديني/افعال اعتقاد ميشود/اّول, صادر آنها از كه ديني كارهاي شريعت/دوم, قوانين بيان و احكام تبليغ نيست/سوم, ديني امور از كه آنان, دنياي به مربوط كارهاي برچهارم, را كفر كه خوارج جز به آنان, عصمت به كردهاند اتّفاق مردم بيشتر اّول, بخش ازدر را گناه و است كفر شود, صادر آنها از كه گناهي هر معتقدند زيرا دانستهاند, جايز ميداندآنان جايز كه فورك ابن برخ	ف ميدانند, جايز ايشان بر را كفر پس ميدانند, روا نمييابد/آنها تحقق جايز, امر اين ميگويد: امّا كند مبعوث رسالت به را كافري خداوند, mnopqكه پيامبر بر كفر تقيه باب از ديگر برخي و شده قايل هم آن وقوع به حشويه برخي مـيشود,ولي دين اخفاي موجب كّلي طور به زيرا است, باطل قول اين امّا دانسته, جايز آنرا مـنكر مـردم كـثر ا كـه است دعـوت اظهار هنگام تقيه, براي زمان مناسبترين كه جـايزهستند/چرا آنـها بـر را صـغاير و كباير بعثت, از پيش اماميه, غير ميگويد: دوم بخش جـايزدر آنـها بر اص� كباير ميگويند: اشاعره كردهاند: اخت	ف بعثت زمان در و ميدانند,

است/٢ كرده استدJل آن بر آورده,
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امّا ميدانند, ممنوع مطلق طور به را كباير معتزله و است/ جايز سهوا صغاير, ولي كـهنيست, چـنان است, جـايز تـوجيه و تأويـل بـا مـيگويند: برخي دارند, اخت	ف صغاير كهدر حالي در كرد, تأويل مشخصي شجرة به را شجره از نهي ,cdefg حضرتآدم mnopqهذاميگويند: كرم ا رسول قول مثل ميشود, هم نوع به اشاره گاهي زيرا بود, شجره نوع Jالّرسـالةمراد نـميكند/ قـبول وضو با جز را نماز خدا به: Kا الص	ة تعالي Zا يقبل K كهالسعديهKوضوء زيادي ثواب خاطر به امّا است, جايز هم تأويل بدون ميگويند معتزله از جـايزبعضي را كـباير بـه اقـدام حشـويه مـيشود/ شمرده ناچيز آنها از گناه اين دارند, دانستهاند/پيامبران جايز را صغاير بر تعّمد و ممنوع را كباير بر تعمد آنها از برخي و دارند/دانستهاند اجماع احكام بيان و تبليغ امور در خطا جواز عدم بر سوم, بخش دانستهاند/در روا قسم اين در را انبيا بر سهو مردم بيشتر چهارم, بخش نبّوتچهدر از پيش چه دادهاند, پيامبران عصمت به حكم مطلق طور به ما اصحاب اطـ	قامّا ايـن بر دليل و سهوي چه و عمدي چه صغاير, از چه و كباير از چه آن, از گذشت/پس كه بود چيزهايي

المسـائل پـاسخ در عـاملي] ̂جـبل بـهاءالّديـن شـيخ مرحـوم ما شيخ

از ـ اجـمعين عليهم cا صلوات ـ ائّمه و انبيا عصمت ميگويد: المدنيّات

داريـم اجـماع آن, بـر شـيعه] ̂علماي ما كه است چيزي نسيان, و سهو

وارد اجماع به زياني صدوق] شيخ ̂مثل النسب معلوم فرد يك وخروج

از سزاوارتـر مسأله, اين در او خود به سهو دادن نسبت بلكه نميسازد,

rstuvاست/ انبيا به آن دادن نسبت

از mnopqرا پـيامبر سـهو EFGHIكه صدوق مرحوم منظور ميگويد: همچنين

مسلّط قبيل از حضرت, آن سهو سبب كه است اين ميداند, خدا جانب

بوده, دنيايي يا ديني مصالح منظور به و خدا ناحية از او, بر خواب ساختن

نيست, شيطان ناحية از اين و است, اغراض به معلّل خداوند كارهاي زيرا

كه اين از وي مراد و ندارد/ حضرت آن بر را تسليطخواب قدرت او چون
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شيطاني وسوسههاي آن سبب كه است اين است, شيطان ناحية از ما سهو

است/ شيطان كارهاي از همه كه است فريبنده خياJت و

آن بـر خـواب نماز, در ميگويد: كه روايتي است: گفته ادامه در وي

پذيرفتهاند, را آن ما اصحاب استو معتبر سند نظر از كرد, غلبه حضرت

كه اين و نديدهايم/ روايت اين براي رّدي است: الذكريگفته در شهيد حتي

راسـتيني گـواه پـذيرفتهانـد, را روايت اين هم صدوق از غير ما اصحاب

معنا اين بر دJلت نيز عرف و نميشمارند سهو را خواب كه اين بر است

شود/ مراجعه سنگي چاپ الذكري.١٣٤ كتاب به ١ـ

دارد/١
در حـديث ايـن ميگويد: ذواليدين خبر نقل از بعد الذكري در شهيد

سـهو mnopqاز پيامبر عصمت بر عقلي دليل زيرا است, متروك امامّيه ميان

استادش كه بابويه ابن مگر نپذيرفته را انديشه اين كس هيچ و دارد وجود

از سـهو نـفي غـلّو, درجة نخستين كه كرده نقل وليد بن حسن بن محّمد

رواياتشمعارضبه زيرا كرد, اعراض بايد گفته اين از امّا mnopqاست/ پيامبر

صحيح نقل كه فرضي بر و كرد, رجوع عقل حكم به بايد پس است/ مثل

پيش روزگاران در اماميه, اجماع كه اين بر شود توجيه و تأويل بايد باشد,

و پـيامبر از سـهو نـفي بـر آنـها, بعداز و استادش] و ^صدوق شيخين از

سنگي/ چاپ ,٢١٥. الذكري ٢ـ
rstuvاست/٢ mnopqامامان پـيامبر كـه است واجب است: گـفته التـجريد در ̂محّقق] طوسي

هـر و سـهو از بـوده, دارا را انديشه نيروي زيركي هوشمندي, عصمت,
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باشد/ دور به است, نفرت نقصو موجب كه عيبي

گفته آن از بليغتر بلكه گونه همين سخني تجريد شرح در حّلي عUمه

٣٤٩. إ�عتقاد تجريد شرح في المراد كشف ١ـ

است/١
به دارد, رسا و طوJني سخني بابويه, ابن اعتقادات شرح در مفيد شيخ

ندارد, غلّو به ربطي امامان و پيامبر از سهو نفي به عقيدة كه مضمون اين

مفيد/ شيخ مصّنفات ضمن شده چاپ و ١٣٥. الصدوق اعتقادات شرح ٢ـ

است/٢ اعتقاد اصل در نقص سهو, جواز به عقيده بلكه

آن از پس سهو, سجدة دو در تكبير مسأله در المنتهي كتاب در عUّمه

اين ما پاسخ ميگويد: است, mnopqآورده النبي سهو بارة در را حديثي كه

mnopqمحال پيامبر بر سهو زيرا است, باطل ما نظر در حديث اين كه است

سنگي/ چاپ ٤١٨.١ المطلب منتهي ٣ـ

مـالك, قول كه: است كرده نقل شيخ قول از ديگري مسألة در و است/٣

/٤١٩. همان ٤ـ

است/٤ mnopqمحال پيامبر بر سهو زيرا است, باطل

اين ميگويد: سهو, حديث كر ذ پساز المختلف, كتاب در طوسي شيخ

سـهو آن, و است مـتروك اجـماع, بـه كـه دارد بـر در را چيزي حديث,

بـه نسـبت حـديث در كـه سـهوي مـيگويد: سـپس mnopqمـيباشد/ النبي

̂بـعضي حـضرت كـه مـيشود ايـن بر حمل است, شده mnopqداده پيامبر

مـردم بـه ̂عم�] را نماز احكام كه كرده ترك اين براي را] نماز جزئيات

ميكنند عمل گفتههايش به جهت آن از صحابه كه ميداند زيرا بفهماند,
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/١٩٨ و ١٩٧.٢ الشيعه مختلف ١ـ

را نماز احكام ميخواست پسحضرت١ است/ مطابق اعمالش با غالبا كه

خوانده آنها با كه را نمازي منظور, همين به و بفهماند آنها به عملي زبانيو

بود/ كرده انتخاب ركعتي چهار از غير واجب, ركعت دو بود,

هـيچ كـه است آورده ضعيف گفتاري جا اين در بابويه ابن عUوه, به

شد/ اشاره آن به ٤ شمارة دستنويس, ٥٢ پانوشتص در ٢ـ

ميگويد: او آيندة عبارت كر ذ از مختلفبعد پسصاحب ندارد/٢ اعتباري
اين حق و ناصواب, است سخني البته و است بابويه ابن سخن آخر اين

كتابهاي در مطلبرا اين ما و بدانيم دور سهو از mnopqرا پيامبر مقام كه است

اسـ	مي, نشـر مـؤّسسة تـحقيق قــم جــديد چــاپ ٢٠٠.٢ الشــيعه مــختلف /ق/٣ـ ه تاريخ١٤١٤

كرديم/٣ بيان است, آن ويژة كه خود, كUمي
ابـن قـول بـه راجـع او از شخصي كه ميكنند نقل بهاءالدين شيخ [از
كرده سهو خود, بابويه ابن گفت: او پرسيد كرد, mnopqسهو پيامبر كه بابويه

ايـن و mnopqميباشد/ كرم ا پيامبر از سزاوارتر كردن سهو به او زيرا است,

به كه ديگر كس هر ذواليدينو به همچنين زيبايي/ نهايت در است پاسخي

به آنها همة زيرا داد, را پاسخ همين ميتوان دهد, سهو نسبت حضرت آن

ميآيد]/ باره اين در تحقيق cشاءا ان و تراند شايسته غلط و سهو
نفي موجب كه را آنچه خود اصولي كتابهاي در ^شيعه] ما دانشمندان

ساختهاند/ روشن است, سهو

و سـهو و خـطا نـفي و عـصمت اثبات بحث دين, اصول كتابهاي در

نـبّوت از پيش چه يعني اطUق طور cdefgبه امام mnopqو پيامبر از فراموشي
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دليلهاي با و آن, غير در يا ـ عبادي امور در چه و آن از پس چه وامامتو

ميآيد/ تعالي cشاءا ان كه است شده استدJل باره, اين در روشني

به وعمل آن از پيروي كه سّنتي ميشود يادآوري فقه اصول كتابهاي در

تـقرير يـا و آنها فعل يا امام و پيامبر گفتار است, واجب آن بر تكيه و آن

آنهاست/

تـقسيم بخش سه به فقط را ايشان فعل امام و پيامبر فعل از بحث در

و تـحريم به رسد چه تا كراهت از و اباحه و استحباب وجوب, ميكنند:

بر دال صراحت به او فعل كه ميكنند حكم گاه آن نميبرند/ نامي آن سهو

بـا آن, تـرك و است/ اسـتحباب وجـوب بـر دال قـرينه با و دست جواز

و ميشود/ تحريم و كراهت بر حمل قرينه, با و وجوب نفي بر صراحت,

به است حّجت آنها نزد امام, و پيامبر فعل كه است اين بر دليل اينها همة

واجب وي به اقتدا و آن از پيروي زيرا است, تبليغ از نوعي و اطUق طور

ديگر/ دJيل و نصقرآن به است,

هـم او تـبليغ و تـبليغ, قـطع طور به حضرت آن عبادت روي, هر به

ندارد/ وجود ـ گفتهاند برخي كه گونه آن ـ دو اين ميان فرقي استو عبادت

,٤٦٠.١ قـدامـه, ابـن المـغني, ,١٤٢. المـوطّا شرح اصّلي> رأيتموني كما <صلوا فعل١ـ جاي به منبع, اين در ;٥٣.٥ احمد مسند ;٢٠٣.٢ البخاري صحيح ٢٠١.٧ آوردهكنزالعّمال را روايت ايـن نـيز السعديه.٩٦ الّرسالة در حّلي ع	مة آمده, <تروني> است/<رأيتموني>
و ميكنم>١ نماز من ميبينيد كه چنان كنيد <نماز است: فرموده كه چنان
٦٩.٢ عبدالبر ابن التمهيد, ;١٢٥.٥ بيهقي الكبري, السنن مناسككم> عّني <خذوا ٢ـ
نقل از اشاره اندازه همين به اينها/ جز و بگيريد>٢ ياد من از را <عباداتتان
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البـدايـة ٤٣٧.٤ الزبـيدي المـتقين, الّسادة اتحاف ;٤٩٩ و ٢١٧.١ الباري فتح و٩٨; ٩١ ٢٧١.٤/و الباني الغليل, ٕارواء ;٢١٥ و ١٨٤.٥ والنهاية
Jزم گـر ̂ا مـنابع آن بـه است, كافي اصولي كتابهاي در اصحاب عبارات

گفتهايم/ ما آنچه بر است دليل كه كنيد مراجعه باشد]

در حـميدي كـه است روايتي دليلها, جملة از ميگويد: الطرائف در طاووس ابن در١ـ ابـوهريره, مسـند از اتـفاق مـورد احـاديث از ,٢٤٥ حديث در الصحيحين بين دوالجمع از mnopqيكي پيامبر گفت: كه كرده نقل هريره ابي بن محّمد از ابراهيم بن يزيد ايـنحديث بـر من بيشتر گمان ميگويد: سيرين بن bمحّمد داد/ انجام ما با را عصر و ظهر كهنماز جويي طرف به برخاست سپس گفت; س	م دوم ركعت در و بود` عصر نماز كه واست ابوبكر كه حالي در گذارد, آن بر را خود دست خشمگين و رفت بود, مسجد جلو بـيروندر سـرعت به مردم امّا بگويند, سخن حضرت آن با كه ترسيدند و بودند, هم راعمر mnopqاو پـيامبر كـه بـود مـردي جـمع, آن ميان در شده؟ كوتاه نماز آيا گفتند: و شـدهرفتند قـصر نـماز يـا كرديد فراموش شما آيا خدا, پيامبر اي گفت: ميناميد, شـما<ذواليدين> بـلكه خير, گفت: او است, نشده قصر هم نماز نكردم فراموش من فرمود: نمازاست؟ ركعت دو برخاست پس ميگويد, راست ذواليدين فرمود: حضرت كرديد/ طولفراموش را آن ولي ديگرش سجدههاي مانند كرد سجده و گفت تكبير س	م از پس و گفت/خواند تكبير و داشت بر سجده از سر سپس ازداد, ورزد جدايي كه كسي حال به خوشا ميگويد]: طاووس` بن bسيد روايات[عبدالمحمود گونه اين و ميگويند خود پيامبر بارة در گفتههايي چنين مثل كه مذهب چهار متوّجهاين عمر و ابوبكر كه است اين حديث, اين تازههاي از ميكنند/ تصديق او دربارة ازرا راويـان از يك كـدام ميدانستيم كاش است/ كرده اشتباه و سهو حضرت آن كه گـاهبودند آ آنـها عصمت از يا دهند گواهي گونه اين آنها براي تا بودهاند گاه آ نفر دو اين كسيباطن چه ع	وه, به بدانند/ گاهتر آ و حاضرالذهنتر و كاملتر پيامبرشان از را آنها تا تخفيفبودهاند نماز در كه ندادند احتمال چگونه و كرده اشتباه حضرت آن كه دانستند كجا از سوءو حضرت آن به كه دادند اجازه خود به چگونه و باشد شده ركعتي دو و شده كـاشحاصل كـردي؟ اشـتباه و سهو بگويند: كند, اعتراف خود, كه آن از پيش و كنند پيدا بگـويند:ظّن پبامبرشان به راجع كه ميدانند درست را حديث اين راويان چگونه آنميدانستم عـترت و هـاشم بني و صحابه ساير مقابل در را عمر و ابوبكر و كرده اشتباه و بـاسهو بـاره اين در كه داشتند بيم نجابتشان از دو آن و بدانند منّزه سهوي چنين از حضرت

عـباراتـي بـا ديگرش كتابهاي و الطّرائف١ كتابش در طاووس بن سّيد
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بگويند؟ بـهپيامبر مـورد چـند در كـه كـرده روايت نـفر دو اين از كسي چه ميدانستم كاش اي انو ديگر, برخي و شد كر ذ گذشته در روايات اين از برخي كه كردند mnopqاعتراض آمد/پيامبر خواهد نزديك آينده در Zوشاءا بگويند تناقض و ببندند دروغ برخود كه ميپسندند راويان اين چگونه طرفي از چراو اعتراضكنند: حضرت به كه داشتند شرم ابوبكر و عمر بگويند: و سازند متهم را است؟خود خوانده ركعتي دو را نـيزنماز عـبدالمـحمود را خـود خـلفا, از تـقيّه مـنظور به جاها و اوقات برخي در حسـنسيّد بن داوود به نسبش هستند, خدا محمود بندگان علما همة ثاني: شهيد است,ميناميد/ آمـده مـفاتيح در داوود اّم عـمل ميرسد, ششم امام رضاعي برادر داوود اّم م/پسر ـ الطرائف/

است/ فرموده تصريح كرديم, نقل گذشته در اصحابمان از ما آنچه, همانند

كه كردهاند تأليف رسالههايي و كتابها باره اين در ما اصحاب همچنين

نـقل گـذشته در را آن از قـدري كـه است مفيد شيخ رسالة آنها جملة از

ميآوريم/ آينده در را آن ماندة باقي cشاءا ان و كرديم

وي آورده, الّرجـال كـتاب در نـجاشي كـه است مطلبي آنها جملة از

ابـوالحسـين, جـاي بـه <د> نسـخة در و آمـده, چـنين نامش نسخهها, ساير در شده١ـ كر ذ العقرائي ابوالحسين بكران, بن حسن بن اسحق نجاشي, رجال در و است/ابوالحسن

ار, التـّم الغـفري١ ابـوالحسـين بكـران, بـن حسـين بـن اسـحاق ميگويد:

النجاشي/ رجال ٢ـ

جا آن در ديدم, كوفه در را او است]٢ ضعيف مذهبي نظر [از كثيرالّسماع

همان/ ٣ـ

غلّو اهل وقت٣ آن در [و ميكرد روايت او از را كليني كتاب بود, مجاور

زمـان بـه اشـاره وقت` bآن جـملة: كـه است اين ظاهر ميگويد: EFGHI خوئي سيّد ٤ـ

نفي الغ3ة, علي الّرد قبيل از دارد كتابهايي نشنيدم/ او از چيزي من و بود٤]



٢٧ .mnopq پيامبر از سهو نفي بارة در علما از جمعي عبارات

كـتاب اسحاق, كردن روايت كه است اين منظور و ميباشد كليني كتاب اسحق, چيزيروايت دليل, اين به و نداشته وجود زمان آن در نجاشي و بوده جواني عنفوان در را رجـالكافي مـعجم است/ بـوده كوفه مجاور او و ديده را او شيبه زمان در بلكه نشنيده, او ٤٥.٣/از ١٧٨/الحديث شماره ٧٤. النجاشي رجال ١ـ

توفيق خدا نيستو ذهنم در كه اينها جز و أئمه١, وعدد النبي, عن الّسهو

است/ دهنده



خطا از ك پا . ٢٨



دوم فصل

امام و پيامبر بر سهو عبادت, خصوِص در كه كسي سخن
ميدانند جايز را

قول اين او چه گر ا گذشت آن بر نص كه چنان است بابويه ابن تنها, او

آوري يـاد آيـنده در كه چنان داده, نسبت نيز خود مشايخ از برخي به را

داده آنـها بـه نسـبتي چـنين بـابويه ابـن كـه كساني از زيرا ـ كرد خواهيم

و غـلط و سـهو احـتمال كه نسبت همين جز نشده ديده آن به تصريحي

است/ بسيار اشتباهش

از محبوب, بن حسن ميگويد: الفقيه يحضره من كتاب در بابويه ابن

cdefgميفرمود: صادق امام كه است كرده روايت اعرج سعيد از او و رباطي

تـا كـرد mnopqمسـلّط پـيامبر بـر را خواب بامداد, نماز هنگام تعالي خداي

پيش ركعتِي دو آغاز در برخاست خواب از پسحضرت برآمد, خورشيد

سهو دچار را او خداوند و داد, انجام را صبح سپسنماز و خواند را فجر از

بيان را ذوالشمالين cdefgداستان امام آنگاه ـ داد سUم ركعتي دو در و كرد

شفقت رحمتو خاطر به فقط حضرت, آن بارة در را كار اين خدا ـ فرمود

بازگشت به فهرست



خطا از ك پا . ٣٠
سـهو نمازش در يا و برد خوابش مسلماني گر ا كه داد انجام امّت اين بر

كاينات فخر mnopqكه خدا رسول شود گفته بلكه شود, سرزنش مبادا كرد,

از است ممكن را///> كار اين <خدا جملة از ح١٠٣١ ٣٥٨.١ الفقيه يحضره � من باشد/١ـ بابويه ابن سخن از يا و حديث تتمه

دارد/١ خود جاي كه ما است, بوده چنين است,
خدايشان مفوضه غUتو ميگويد: حديث اين كر ذ از پس بابويه ابن

نماز در گر ا ميگويند و منكرند mnopqرا النبي سهو گرداند, دور رحمتش از

هم نماز چون بود, خواهد روا نيز تبليغ در باشد, روا حضرت آن بر سهو

است/ واجب او بر تبليغ مانند

چـه هـر مشترك كارهاي تمام در زيرا نميكند قانع را ما دليل اين امّا

همة مانند است واجب نماز او بر هست: نيز او براي هست ديگران براي

نيستند/ پيامبر او مثل كه ديگران

آنچه استو آن شرايط از تبليغ استو اوستنبّوت ويژة كه حالتي امّا

عـبادتي ايـن چـون نـيست, روا او بر تبليغ در است, جايز او بر نماز در

عبوديت امر, اين با كه مشترك است عبادتي نماز, امّا است, مخصوصاو

وظيفة انجام از اراده و قصد بدون كه اين از ولي ميشود ثابت او بندگي و

زيرا ميشود, ثابت او ربوبيّت عدم ميشود, مسلّط او بر خواب الهياش

است/ قيّوم حّي خداي نميگيرد, خوابش گونه هيچ كه كسي

طـرف از او سـهو زيـرا نـيست, مـا سـهو مـانند پيامبر سهو عUوه به

مـورد خـدا هـمچون و است مـخلوق و بشـر او شـود ثابت كه خداست

كـه وقـتي بدانند مردم كه اين براي همچنين نشود/ واقع ديگران پرستش



٣١ . ميداند جايز را پيامبر بر سهو كه كسي سخن
او امّا است شيطان ناحية از ما سهو و است/ چگونه حكمش كردند سهو

كه است كساني بر تنها او ̂تسلط ندارد rstuvتسّلطي امامان mnopqو پيامبر بر

يا فساق به مربوط آيه اين زيرا ندارد, تناسبي مورد اين در آيه اين كر ذ نحل.١٠٠, كه١ـ ميشود معلوم مصنف ك	م اين از امّا گرفتهاند, خود ولّي را شيطان كه است كـهكّفاري ايـن بـا بـاشد گـرفته خود ولّي را شيطان كه ميكند بروز كسي از تنها شيطاني خـودسهو ولّي را شـيطان كـه حـالي در مـيكنند, شك نـمازشان در نـيز مـؤمن نگرفتهاند/دانشمندان

و آورنـد]١ شـرك خـدا به كه آنان نيز و بگيرند خود دوست و ولّي را او
كنند/ پيروي شيطان از كه گمراهان از كساني

يـاران مـيان در مـيگويند: mnopqهسـتند, النبي سهو مخالف كه آنهايي

چنين براي حقيقتي و نداشته وجود ذواليدين نام به mnopqكسي خدا رسول

شـخص ايـن زيـرا گفتهانـد, دروغ اينها امّا نيست, حديثي چنين و انسان

ذواليـدين بـه معروف عمرو, عبد بن عمير محّمد ابو او و است معروف

منبع/ خود نسخة ٢ـ

[قـتال]٢ وصف كتاب در و كردهاند روايت او از موافق و مخالف و است

است/ شده نقل خبرهايي او از بصفيّن القاسطين

غـلّو, در درجه نخستين ميگفت: وليد, بن حسن بن محّمد ما استاد

مورد در شده وارد اخبار كه باشد روا گر ا و mnopqاست/ پيامبر از سهو نفي

و دين باشد, چنين گر وا كرد رد ميتوان را اخبار تمام شود, رد النبي, سهو

كـتاب cشاءا ان كه ميدانم مأجور را خود من و ميشود/ باطل شريعت

ايـن صـدوق, سـخن خ	صة ,١٠٣١ حديث ٣٦٠ ـ ٣٥٨.١ الفقيه �يحضره من بـراي٣ـ است كـرده مسلّط او بر خداوند كه است چيزي mnopqدرواقع پيامبر سهو كه است
بنويسم/٣ منكران رّد mnopqو پيامبر سهو بارة در مستقّلي



خطا از ك پا . ٣٢

حكم تعليم و مخلوق است بشري او كه اين واثبات او از ربوبيّت نفي قبيل از استمصلحتي شيطان از ميشود, عارض ما بر كه سهوي امّا آن/ امثال و عبادات, در مردم به نيست/سهو راهي او بر را شيطان زيرا است, اين از mnopqمنّزه پيامبر بـرو عارض كه است شيطاني بخشي است, بخش دو سهو, صدوق نظر از براين, امثالبنا و معصومين بر كه سويخداست از بخشي و معصومين استثناي به ميشود است/انسانها ساخته مقّدر را آن سبحان خداوند كه مصلحتي خاطر به ميشود عارض آنها

ما و است ضعيف بسيار بابويه, ابن سخن ميكنيد, مUحظه كه چنان

كرد/ خواهيم بيان را آن cشاءا ان

وسپس آورده رسالهاش اّول در را بابويه ابن سخن اين نيز مفيد شيخ

است/ كرده بيان كرديم نقل گذشته در ما كه را كUمي

في يخوضون الّذين رأيت اذا (و آية ذيل البيان, مجمع در طبرسي شيخ

تـا برگردان, روي آنها از ميگيرند, استهزا به را ما آيات كه را كساني ديدي هرگاه يادت١ـ به كه اين مجّرد به ببرد يادت از تكليفرا اين شيطان گر ا و پردازند ديگري سخن انعام.٦٨/به منشين; ستمگران با پس آن از و برخيز جا از آيد

كرده نقل جبائي از بعدالذكري)١ تقعد Zف الشيطان ينسينک ا امّ و ـ ا/// آياتن
روا را انـبيا بر نسيان كه است اماميه قول بطUن بر دليل آيه اين كه است

اماميه زيرا است, نادرست قول, اين ميگويد: طبرسي گاه آن نميدانند/

̂امـور دارنـد مأموريت خدا طرف از كه اموري در را معصومين بر سهو

يا نسيان شخصي] ̂عبادتهاي امور آن غير در امّا نميدانند, جايز تبليغي]

/٣١٧.٧ البيان مجمع ٢ـ

نشود/٢ عقل در اخUل به منجر كه صورتي در البته ميدانند; جايز را سهو

نـميدانـند, جايز را انبيا بر نسيان كه كرده نقل امامّيه از جبائي آنچه

حـاصل و نـيست/ اعـتباري آنـها از انـدكي گـروه گفتة به و است درست

نيستند, متفق قول اين در اماميه كه است اين جبائي بر طبرسي اعتراض



٣٣ . ميداند جايز را پيامبر بر سهو كه كسي سخن
ميدانند/ جايز را نسيان و سهو آنها از برخي بلكه

بـايد ميدانند> جايز انبيا بر را نسيان و سهو <امامّيه كه را او قول پس

چنان بود, خواهد نادرست سخني گرنه و كنيم امامّيه> از <بعضي بر حمل

نيست/ پوشيده كه

به تصريح ميشود, مشاهده كه چنان سخن اين در طبرسي عUوه, به

انعام] ٦٨^ آيه در خطاب ميرود احتمال كه اين با است, نكرده آن جواز

/٣٠ و ٢٧ انعام: سورة آيه دو اّول در جمله اين ١ـ

mnopq پـيامبر به خطاب چند هر يا ١( وقفوا اذ (ولوتري آية مثل باشد, عام
ليـحبطّن اشـركت (لئـن مـثل بـاشد حـضرت آن غـير مـنظور امّا است,

زمر.٦٥/ ميشود, باطل اعمالت شوي, مشرك تو گر ا ٢ـ

عملک)٢

نميسازد/ آيه معناي و سياق با كه است بعيدي احتمال اين ٣ـ

هم بابويه ابن و باشد٣, ترك معناي به نسيان استكه اين ديگر احتمال
آمد/ خواهد cشاءا ان كه چنان كند, تأويل و توجيه را آيه كه است ناچار



خطا از ك پا . ٣٤



سوم فصل

در نسيان و شك و سهو كه اين بر مبني عباراتي كر ذ
ندارد وجود rstuv امامان و mnopq پيامبر

عـصمت بـر قـرآنـي آيـات از بـرخـي دJلت عموم, و اطUق طور به

و است مشهود و معلوم عبادات غير در چه و عبادات در چه معصومين,

عقلي مقدمة ضميمه به آنها از برخي كه است فراواني آيات زمينه اين در

ايـن از مـا و ميكنند دJلت مطلب اين بر اعتمادي مورد روايت يا ديگر

: ميكنيم كتفا ا آيه دوازده كر ذ به آيات

آل و نوحا و آدم اصطفي ا6 (اّن است: تعالي خداي قول اين نخست
بـر را عمران خانوادة و ابراهيم خانوادة و نوح و آدم حضرت خداوند, راستي به ١/٣٣ـ . عمران آل برگزيد/ جهانيان
عليم])/١ بعضوا6سميع من بعضها العالمين[ذّرية علي عمران آل و ابراهيم
چنين البيان مجمع در َطبرسي بنحسن فضل علي ابو مفّسران, آمد سر

وزن بـر و است بـرگزيدن مـعناي بـه واختيار اجتباء و اصطفاء ميگويد:

كـه است سـخن نمونههاي بهترين از اين و ميآيد صفوه لغت از افتعال

بازگشت به فهرست



خطا از ك پا . ٣٦
آورده, مـحسوسات از نـمونههايي است, نـظر مورد و معلوم آنچه براي

و كـدورت لكّـههاي از كـه است مشـهود از چيزي معناي به صافي زيرا

و ظاهر فساد از را پيامبران اين خلوص خداوند جا اين باشد/ خالي تيرگي

معناي بارة در است/ كرده تشبيه لكههايچرك از صافي خلوص به باطن,

rstuvو بيت اهل قرآءت در استو ابراهيم آل معناي به گفتهاند: عمران آل

واجب و است محّمد آل ابراهيم, آل از منظور گفتهاند و آمده, محّمد آل

نـواقـص و نـاشايستگيها از ومـنّزه مـعصوم معّظم, بزرگان اين كه است

در بـاطنش و باشد چنين مگر نميگزيند بر را كسي خداوند زيرا باشند,

باشد/ ظاهرش مثل عصمت طهارتو

كـلمة زيـرا دارد, دJلت نـيز فـرشتگان بـر انـبيا فـضيلت بـر آيه, اين

آنچه خداوند و فراميگيرد/ آفريدگان از آنها جز و فرشتگان تمام <عالمين>

ميداند دارند, درون در كه را آنچه و ميشنود ميگويند, پيامبر ذرية كه را

بـر را آنـان است, گـاه آ گفتارهايشان و كارها در آنها پايداري از چون و

/٤٣٣.٣ البيان مجمع ١ـ

است/١ داده فضيلت و برتري غيرشان
انـبيا عـصمت بـر زيـر وجـه چـند بـه آمده آيه اين در كه تفسيري از

است: شده استدJل

عصمت وجود مستلزم انبيا, كردارهاي و گفتارها از پيروي وجوب ـ ١

آنهاست/ در

عـصمت Jزمـهاش است, مـحال مطلق طور به آنها بر خطا چون ـ ٢

است/



٣٧ .mnopq پيامبر از نسيان و شك و سهو نفي
تـمام از آنـها صـفاي و باطن و ظاهر طهارت بر آيه دJلت Jزمة ـ ٣

زيرا نيابد, راه آنها در نسيان و سهو گونه هيچ كه است آن عيبها و كدورتها

نميشود/ يافت آنها در آن براي موجبي سببو

آيـه اين از كه كردارهايشان و گفتهها در آنها پايداري و استقامت ـ ٤

Jزمـهاش زيـرا دارد, مـنافات آنـها در سـهو تـجويز بـا ميشود استفاده

به را ركعتي] ̂چهار نماز وقتي است]: تناقض ̂و واقوال افعال در نادرستي

ترك ركعتواجبرا ودو بگويد سخن و دهد سUم ركعت دو در آنها قول

مييابد؟ تحّقق استقامتي و درستي چه كند,

هم خدا تا كنيد پيروي من از ميداريد دوست را خدا گر ا بگو: مردم به پيامبر اي ١/٣١ـ . عمران آل بدارد/ رادوست شما

ا6)١/ ْحبِبْكُم يُ 6فاتّبعوني ا تحبون كنتم ان (قل دوم: آية
پيامبر گفتارهاي و فرمانها و كارها از پيروي اطاعتو بروجوب آيه اين

كه اين به توّجه با باشد, روا او بر اشتباه سهو گر وا دارد mnopqدJلت كرم ا

گر ا نيز و بود خواهد باطل از پيروي است, Jزم حّداقل واجبيا او اطاعت

قول اين و ميآيد اقوالش و افعال تمام در آن احتمال باشد, روا او بر سهو

وجـوب بـا مـنافي و آيه مدلول خUف قطع, طور به و فاسد آرا اتّفاق به

cdefgميباشد/ امام و پيامبر در عصمت

يرجواا6واليوم كان لَِمن حسنة 6ُأْسوة ا فيرسول لكم (لقدكان سوم: آيه
بـه امـيد كـه آنـها بـراي بـود, نـيكويي سرمشق خدا رسول زندگي در شما براي .٢/٢١ـ احزاب ميكنند/ ياد بسيار را خدا و دارند رستاخيز روز و خدا رحمت

6كثيرا)٢/ ا كر ذ و خر j5اmnopq پـيامبر به اقتداي وجوب بر آيه اين به شيعه دانشمندان از برخي
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است صريح زيرا است, حاصل آيه اين از ما مقصود و كردهاند استدJل

مـقدماتش چه گر ا است, راجح و نيكو حضرت آن به اقتداي كه اين در

هيچوجه به باشد سهو احتمال حضرت آن فعل در گر ا و باشد/ ثابتنشده

نفي بر دليل تركش نه و جواز بر دليل عملش نه نيست, روا او از پيروي

است/ تبليغ از نوعي او كارهاي تمام كه اين بر عUوه بود/ خواهد وجوب

مـنظور به يك كدام كه نيست مشخص ميدهد انجام كه عبادتهايي حتي

بـه تـبليغ را آنها تمام بايد بلكه آن, غير منظور به يك كدام و است تبليغ

نميشود/ معلوم تكليف ادامة گرنه و آوريم حساب

ويـطّهركم البـيت اهـل الّرجس عـنكم ليذهب 6 يريدا (انّما چهارم: آية
كيزهتان پا و پاك و بزدايد خانواده شما از را پليدي هر كه است خواسته خداوند .١/٣٣ـ احزاب بدارد/

تطهيرا)١/
اصول در كه دJيلي زيرابه ميكند, اهلبيت عصمت بر دJلت آيه اين

اهـلبيت مـخصوص آمـده خاصه و عامه از فراواني روايات و تفاسير و

كردهانـد, كر mnopqذ پيامبر بيت اهل به را آيه اين اختصاص كه كتابهايي از برخي ٥٢١.٥;٢ـ اسـدالغـابه طـبري٦.٢٢; تـفسير ;٢٨٥.٣ و ٢٥٩.٣ احـمد مسـند از: كـمعبارتاند الحـا مسـتدرك ;٣٣٢.١ ا̀�ثـار مشكل ;٩٦.٥ كنزالعمال ;١٩٩.٥ الّدرالمنثور ;١١.٤;١٧٦.٥ الحديد ابي ابن البBغه نهج شرح ;٥١. الطالبيين مقاتل ;٩٣. الطالب كفاية البـيهقي١٧٢.٣; سـنن ;٤٨٣.٣ كـثير ابـن تـفسير ;٣٦.٥ الصـحيح الجـامع ;١٤٦.٩ الّزوائد .٢١;مجمع ذخــائرالعــقبي النــزول.٢٣٩; اســباب ;٣٠١. المــعازلي ابــن المــــناقب ;٥٩٨.٢;١٥٢.٢ ا�ستيعاب ;١٨٨. النضره الّرياض ;٢٧٨.١٠ بغداد تاريخ ;٢٩١.٢ الّصادي.١٢/شواهدالتنزيل اشفته ;٢٧٤.٨ داوود ابي مسند

فراميگيرد غلط, و خطا دروغ, نقص, عيب, هر از را آنها كي پا نيز و است٢
شـد, خـواهـد بـيان كـه چـنان دارد, منافات هم ذوالشمالين حديث با و
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/cشاءا ان

وحـي جز به او سخن و نميگويد سخن هوس و هوا روي از mnopqهرگز پيامبر ١/٣ـ و نجم.٢ نيست/ الهي

يوحي)١/ وحي هوا5 ان الهوي عن ينطق ما (و پنجم: آية
از نميگويد, سخن وحي به mnopqجز كرم ا پيامبر كه دارد دJلت آيه اين

تـمام از پـيش و دهد سUم محلش غير در را نماز كه است محال رو اين

بوده صادق حّضار قول به كه را ذوالشمالين و بگويد سخن نمازش شدن

آيه مدلول با اينها همة نمايد; اعتراف خود خطاي به سپس و كند تكذيب

دارد/ منافات

ميدارد باز آن از را شما آنچه و بپذيريد ميدهد دستور شما mnopqبه پيامبر آنچه ٢/٦ـ آية از قسمتي حشر گذاريد/ وا

/٢( فانتهوا عنه ـكم مانهى و فخذوه الّرسول آتاكم (ما ششم: آية
فرمان و تسليم بايد قيدي و شرط هيچ بدون كه ميكند دJلت آيه اين

و سهو حضرت آن بر گر ا پس mnopqبود/ پيامبر كردارهاي و گفتارها بردار

معناي با مخالفتش ميشود, او قول و فعل هر شامل كه باشد روا اشتباه

روشنتر/ ذوشمالين, حديث با آن منافات استو روشن آيه,

/١٢. الحاقه ميشنود/ را پندها آن شنوا, گوش و ٣ـ

واعية)٣ اذٌن تعيها (و هفتم: آية
اين كه كردهاند روايت خاّصه و عاّمه طرق از ديگران و طبرسي مرحوم

<هرگز فرمود: حضرت آن كه است شده cdefgنازل مؤمنان امير بارة در آيه

بـحارا�نـوار, ,٣٤٥.٩ البـيان مـجمع mnopqفـنسيته/ Zا رسـول من شيئا ماسمعت ٨٢.٧ـ٤/٨٥ـ
كـUم ايـن بـاشم>٤ كـرده فراموش را آن كه نشنيدم خدا رسول از چيزي



خطا از ك پا . ٤٠
ميشود/ نيز آن غير و تبليغ شامل و دارد عموميّت

بـاشد كه مورد هر در را پيامبر cdefgسخن علي امام كه اين به توجه با

بر نسيان عروض آينده و گذشته دJيل با و َاوليى طريق به نكند, فراموش

بود/ خواهد mnopqمحال پيامبر

/٦. اعلي نميكني, فراموش را پسآنها ميخوانيم, تو بر را قرآن آيات ١ـ

ي)١/ تَنْسى فZَى ئَُک (َسنُْقِر هشتم: آية
عـدم حـّد زيـرا نـيست, تـبليغي امـور شامل تنها و است عاّم آيه اين

از پـيش مـيان فرق به قائل هم كسي و نشده محدود قراءت به فراموشي

فرق كه كسي بنابراين, است/ نشده آن از پس با قراءت از وپيش آيه نزول

است/ كرده مخالفت اجماع با بگذارد, اينها ميان

بر ايمان اهل اي هم شما ميفرستند, درود پيامبر ك پا روان بر فرشتگانش و خدا شويد/٢ـ فرمانش تسليم و گوييد س	م او بر واج	ل تعظيم با و فرستيد درود و صلوات احزاب.٥٥/او

تسليما)٢/ سلّموا و عليه َصلّوا آمنوا الّذين ايّها (يا نهم: آية
فـرمان و اطاعت آيه اين از منظور كه است آمده فراواني احاديث در

به امر دJلتفعل استو كرم ا پيامبر كردارهاي و گفتهها مقابل در برداري

استو روشن گذشته دJيل از حضرت آن سهو عدم mnopqبر پيامبر اطاعت

جـايز مـا بر چه گر ا است, فراوان احاديث و قرآن از هم تسليم بر دJيل

بكنيم/ اشتباه و سهو حضرت آن تسليم وجوب در كه باشد

يـؤتون و يتّقوَن للذين فسأكتبها شيٍء كُلَّ ِسَعْت َو َرْحَمتىي (َو دهم: آية
و كنند پيشه تقوا كه آنان براي و است گرفته فرا را موجودات همة من رحمت و ٣ـ

ا5ٔمّي///)٣/ النَبي الّرسول يتّبعون الّذين يؤمنون, ا بآياتن هم والّذين الزكوة
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و رسـول از مـيكنند پيروي كه همانهايي آورند, ايمان ما آيات به كه آنان و دهند اعراف.١٥٦/زكات اّمي///` پيامبر

ميشود/ روشن گذشت, كه مطالبي از مقصود, بر آيه اين دJلت

كـلماته و بـا6 يُْؤمن الّذي مِِّي ا5ُٔ النبي رسوله و با6 (فآمنوا يازدهم: آية

به ايمان كه ناخواندهاي درس پيامبر آن بياوريد, ايمان فرستادهاش و خدا به پس اعراف.١/١٥٨ـ يابيد, هدايت تا كنيد پيروي او واز دارد كلماتش و خدا

تهتدون)١/ لعلكم واتّبعوه
است/ روشنتر گذشته مطالب از مطلب, بر آيه اين دJلت

ميكنند/ غفلت نمازشان دادن انجام از كه نمازگزاراني بر واي پس ٢ـ

ساهون)٢/ صZتهم عن هم الّذين للمصلّين (فويٌل دوازدهم: آية
و تهديد اين مشمول كند اشتباه و سهو نمازش mnopqدر كرم ا رسول گر ا

محال/ است امري اين و ميشود مذمّت

نـجدله ولم فـنسي قـبل مـن آدم الي عهدنا (ولقد خداوند: قول اين امّا

بـرايش استواري عزم پس برد, ياد از او امّا بوديم, بسته پيمان پيش, از آدم با ما .٣/١١٥ـ ط�ه نيافتيم/

عزما)٣/
َك> <تَـَر مـعناي بـه كه كرده نقل عبّاس ابن از َطبرسي <ِنسَي> بارة در

/٣٢.١٦ البيان مجمع ٤ـ

است/٤
كـه است كـرده cdefgنـقل صـادق امـام از طوJني حديثي در EFGHI كليني
نتف نكتو <فيه باب در مطلب استواين <َتَرَك> معناي به <َنِسَي> فرمود:

امـام از ٤١٦ صـفحة ٢٢ شـمارة بـه بـاب اوايـل در حديث يك جلد١: الكـافي آخر٥ـ cdefgدر صادق امام از است طوKني كه ديگر حديثي شده, كر ذ كوتاه حّدي cdefgتا باقر

گـزيدههايي و نكتهها باب دراين است/ موجود الواJيه>٥ في التنزيل من
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جلد٢ مصطفوي دكتر ترجمة الكافي در و است/ شده كر ذ ٩٢ شمارة به ٤٣٦ صفحة م/باب ـ است آمده ٣١٧ صفحه در دوم حديث و ٢٨٣ صفحة در اول حديث باب/ همين

نتفوجوامٌع/// فيه بعدش [باب شده كر ذ وJيت, بارة در كه قرآن از است

امـام از حـديث اولين سوم قسمت والكافر, المؤمن طينة باب ح١ ٨.٢ الكافي, م/١ـ ـ است cdefgآمده باقر

است/١ آمده نيز باب اين غير در و ميباشد]/
ترك معناي به را جا اين در rstuvنسيان معصومين و بزرگان كه اين پس

ميكند دJلت گفتيم ما آنچه بر نيستـ تبليغ به مربوط كه اين با ـ گرفتهاند

منافات معصوم از فراموشي و نسيان صدور جواز با انبياستو عصمت كه

دليل كه اين با و آمد خواهد آينده در آنچه گذشتو آنچه بر عUوه دارد,

ندارد/ وجود مخالفان قول اثبات بر درستي

5) مـيكند: حكـايت مـوسي از كـه تـعالي خداي قول اين همچنين

/٧٣. الكهف بردم/ ياد از را شرط كه مكن مؤاخذه مرا ٢ـ

نسيت (فانّي جوان: از حكايت خداوند قول اين و نسيُت)٢ بما تُؤاخذني

/٦٣. سوره همان برد يادم از را آن كه بود شيطان و گذاشتم آنجا را ماهي من ٣ـ

الشيطان)٣/ ا5ّ انسانيه ما و الحوت
دو هر در <نسيان> از مقصود كه كردهاند روايت حديث اهل مفّسران

/٥٩٨.٢ التنزيل انوار ,٩٢.٤ الغيب مفاتيح ٤ـ

يكي ترديد بدون چون گفتيمو ما آنچه بر ميكند دJلت و است٤ ترك آيه,
در و گفتيم گذشته در كه دJيلي طبق بر پس است, ترك نسيان, معاني از

است/ واجب معنا اين بر حمل آورد, خواهيم آينده

با منافي ظاهرش كه را رواياتي و آيات تمام كه كسي كه است عجيب

تأويل بايد جدا كه مورد اين در امّا ميكند توجيه و تأويل است, عصمت
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ميكند/ توّقف دارد, هم امر اين در ظهور و شود

يا شود, تأويل صورت اين به بايد نيز بابويه ابن قول به اخير آية البته

بگويد: يا بوده معصوم غير كردم, فراموش ميگويد: كه جواني آن بگويد:

كه شد باعث او از خUصي براي شيطان با جنگ كه است اين منظورش

بگذارم/ جا همان را ماهي عمدا

است دليل اين به كند تأويل را آيه اين بايد نيز بابويه ابن گفتيم: كه اين

معصومان به نسبت باشد, شيطان ناحية از كه را نسياني و سهو نيز او كه

نـاحية از آنـها سـهو مـيگويد: گـذشت, كـه چـنان بلكه نميكند, تجويز

خداست/
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فصلچهارم

نفي بارة در اعتماد مورد كتابهاي از معتبري, احاديث
rstuv معصومان از نسيان و شك و سهو

من نزد حاضر حال در آنها همة چند هر استو فراوان نيز احاديث اين

ميشمارم/ بر دارم, دسترسي آنها به كنون ا كه را آنچه امّا نيست موجود

ثان, مـحّد رئـيس بـزرگوار, استاد كه است حديثي نخست: حديث
ايـن و آورده الفـقيه يـحضره من كتاب پايان در بابويه بن علّي بن محّمد

صحيح را آن و اوست فتواي مورد كرده كر ذ آن در آنچه كه است كتابي

از تمامش و ميباشد خدايش و او ميان حجت كه است معتقد و ميداند

است/ انديشه مرجع و اعتماد محّل كه شده برگرفته اصولي

بـن احـمد از طـالقاني اسحاق بن ابراهيم بن محّمد از كتاب, اين در

بنحسن علّي گفت: كه است روايتكرده كوفي, عقدة بن سعيد بن محّمد

كه است كرده نقل الرضا موسي بن علي ابوالحسن از پدرش از فّضال, بن

است/ نشانه چندين امام براي فرمود:

شـجاعترين ] بـردبارترين پـرهيزگارترين, قـويترين دانــاترين, امــام

بازگشت به فهرست
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پاك ميشود] متوّلد شده [ختنه است/ مردم عابدتريِن و سخاوتمندترين]
سايه [امام را رويش جلو كه چنان ميبيند را سرش پشت است, كيزه پا و

مـيآيد, دنـيا بـه دست دو روي بـر مـيشود متولد مادر از وقتي ندارد,

و ميخوابد چشمانش نميشود, محتلم است] بلند شهادتين به صدايش

خدا رسول [زره ميشود گفته سخن او با غيب عالم از نميخوابد, قلبش

زيراخداي نميشود, ديده او از غايطي و بول ميآيد] راست او اندام بر

ح٤; أ�خــبار.١٠٢ مــعاني آورده, تــفصيل بــه ٤١٨.٤ الفــقيه �يــحضره مــن .١/١ـ ح ١١٦.٢٥ بحارا�نوار طبرسي.٤٣٦; احتجاج ح١; الخصال.٥٢٧

حديث١/ پايان تا است/// كرده آن بردن فرو مأمور را زمين تعالي
Jmnopqزم پـيامبر حـالت و است آشكـار مـطلب بر حديث اين دJلت

cdefgباشد/ امام از باJتر كه است

ح١/ ١١٦.٢٥ بحارأ�نوار ح١; ٢١٢.١cdefg اخبارالّرضا عيون ٢ـ

امـام از امـام عـUمات بـاب در نـيز اJٔخـبار٢ عـيون در را روايت اين
است/ يكي نقل وطريق كرده cdefgنقل رضا

بـن مـحّمد ثـقةاJسـUم اجـّل, شـيخ كه است حديثي دوم: حديث
است: كرده روايت الكافي جهل و عقل كتاب در كليني يعقوب

سماعة از حديد بن علي از محّمد بن احمد از ما, اصحاب از گروهي

از وجـمعي بـودم ششـم امـام حضور گفت: كه كردهاند روايت مهران بن

امـام آمـد] ميان به سخن جهل, و عقل [از داشتند حضور نيز دوستانش

هـدايت تـا بشناسيد, را لشكريانش و جهل و لشكريانش و عقل فرمود:

شويد/
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مـا بـه شـما آنـچه جـز نـميدانـيم, چـيزي مـا, شـوم, قربانت گفتم:

آموختهايد/

بـراي سـپس ـ: فـرمود كUم ادامة از پس ـ آفريد را عقل خدا فرمود:

مخلوقي عقل پروردگارا, گفت: [جهل داد/ قرار سرباز پنج و هفتاد عقل,
فرمود: خداوند بده, دادهاي او به آنچه مثل نيز من به پس من مثل است

است/ آمده منبع اصل در جملهها اين ١ـ

كرد/]١ عطا سرباز پنج و هفتاد نيز او به استو چنين آري,

است/ بوده تكراري آنها از برخي ولي هشتآمده و هفتاد روايت, در ٢ـ

ضّد و بود خير يكي, داد, عقل به خداوند كه سربازي پنج٢ و هفتاد از
و است جـهل آن ضّد و علم و ـ فرمود: كه جا آن تا ـ داد قرار شّر را آن

آن ضّد حفظو استو سهو آن ضّد و تذّكر و است, شّك آن ضّد و تسليم

تمام گفت: سپس و ـ كرد كر ذ را جهل و عقل جنود ساير و ـ است نسيان

مؤمني يا پيامبر وصّي يا پيامبر در مگر نميشود, جمع كسي در عقل جنود

ما, پيروان از ديگران امّا باشد كرده آزمايش ايمان به را او دل خداوند كه

وقتي تا ميباشد او در جنود اين از برخي كه نيست بيرون اين از كس هيچ

در صورت, اين در كه شود ك پا جهل جنود از و برسد كمال مرحلة به كه

ح١٣ ٥٨٨. الخـصال در نيز صدوق شيخ است/ آمده تفصيل به ١٤ ٢٠ح الكافي است/٣ـ كرده كر ذ را آن
حديث/٣ آخر تا ميگيرد/ قرار واوصيا انبيا با Jبا رتبة

واوصـياء انبيا كه اين بر دارد صراحت حديث اين ميبينيد, كه چنان

حـفظ و تـذّكر و تسـليم و علم آنها جملة از كه عقلاند جنود تمام جامع

آنهاست, از نسيان و سهو شكو و جهل كه جهل جنود تمام از و ميباشد
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است, ما مطلوب آنچه بر نيز حديث اين دJلت و كاند پا خالصو خاليو

است/ روشن و واضح

حديث اختUف باب در كليني هم باز كه است حديثي سوم: حديث
عيسي بن حماد از پدرش از هاشم, بن ابراهيم بن علّي از است: كرده نقل

از هUلي قيس بن سليم از عبّاس ابي بن ابان از يماني عمر بن ابراهيم از

خدا رسول با را خود وضع آن, آخر در طوJني حديثي cdefgدر مؤمنان امير

كرد دعا و آموخت من به را خود دانشهاي mnopqهمة پيامبر كه ميكند بيان

در كه زمان آن از و كند/ عطا من به را آنها وحفظ فهم و دانايي خداوند, كه

علمي وهيچ خدا كتاب از آيهاي هيچ كرد, دعا چنين من براي خدا پيشگاه

و حUل از چيز وهيچ نكردم فراموش نوشتم, را آن و كرد Uام من به كه را

آينده چه گذشته به مربوط چه بود, آموخته او به خدا كه نهي و امر و حرام

و اطـاعت از است شـده نـازل او از پـيش كسـاني بـر كه كتابي در چه و

حفظ را آنها همة و آموخت من به كه اين مگر نكرد, فروگذار معصيت,

روي را دستش سپس نكردم, فراموش را آنها از حرف يك حتي و كردم

نور حكمتو و فهم و علم از را قلبم كه خواست خدا از گذاشتو سينهام

گرداند/ ُپر

در كه وقتي از باد فدايت مادرم و mnopqپدر خدا رسول اي گفتم: من پس

است/ عارضنشده من بر فراموشي كردي, دعا من براي خدا پيشگاه

بيم هم باز وضع اين با آيا باشم ننوشته كه نشد فوت من از چيزي نيز است/و آمده تفصيل به ١ ح ذيل ٦٢.١ الكافي هرگز/١١ـ فرمود: گيرد؟ فرا فراموشي مرا كه داري آن
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كرد/ توّجه بايد نكته چند به حديث اين پايان در

باJتر امام mnopqاز پيامبر موقعيت كه است اين قطعي امور از نخست ـ ١

است/

تبليغي امور از شده ياد اشياي از بسياري كه است اين امر ظاهر ـ ٢

نبودهاند/

ساير در باشد, ممكن غير حضرت آن بر امور اين در نسيان وقتي ـ ٣

بود/ خواهد چنين هم امور اين

دو و اشـتباه نمازش ركعات عدد در كه است mnopqمحال پيامبر بر ـ ٤

عالم اشياي همة به علم كه فرضي بر زيرا كند, ركعتخيال چهار ركعترا

آخر و است قطعي جهان اشياي كثر ا به نسبت وي گاهي آ نباشد, او نزد

ميشود/ آن غير و تبليغ شامل است, مطلق هم حديث

در الطـايفه رئـيس طـوسي, شـيخ كه است حديثي چهارم: cdefgحديث صادق امام cعبدا ابي از بكير بن cعبدا از اسنادش به تهذيب كتاب

mnopqهرگز خدا رسول آيا عرضكردم: حضرت آن به گفت: كه است آورده

داد؟ انجام را سهو سجدة دو

ح٨/ ١٠٢.١٧ بحارا�نوار ٣٥١.٢ التهذيب ١ـ
نميدهد/١ انجام را آن فقيهي هيچ و نه, فرمود:

امّا و ميدهم, فتوا حديث اين مضمون به هم من است: EFGHIگفته شيخ
است, داده انجام سهو mnopqسجدة پيامبر كه آورديم گذشته در كه اخباري

/٣٥١.٢ التهذيب ̂عـدم٢ـ نـزاع محّل بر خصوص به حديث اين ميباشد/٢ عامه رأي موافق
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ذوالشـمالين حـديث بـا مـخالفتش بـر و مـيكند دJلت [mnopq نـبي ســهو

حديث اين در تقيه احتمال كه اين بدون ميكند رّد را آن و دارد صراحت

بـاب از كـه است اين احتمال ذيالشمالين حديث در كه حالي در باشد,

آينده در آن تحقيق كه چنان باشد, شده نقل صادق امام از روايت, در تقّيه

تعالي/ cشاءا ان آمد, خواهد

پيامبر از خاصه و عامه ميان مستفيض مشهور حديث پنجم: حديث
ميبينيد كه چنان بخوانيد نماز اصّلي>: كمارأيتموني <صلّوا فرمود: كه كرم ا

گذشت/ كتاب ٢٤ صفحة در حديث اين منابع ١ـ

ميگزارم/١ نماز من
است داده mnopqدستور پيامبر كه است اين حديث, اين در دJلت وجه

مخصوصي نماز به كه اين بدون كنند پيروي او از و اقتدا او به نماز انجام در

در او به اقتداي بود, جايز او بر فراموشي و اشتباه احتمال گر وا باشد مقّيد

يك در مگر ميرفت, سهو احتمال نمازش هر در و نبود روا نمازي هيچ

مشتبه نمازهايش درميان هم آن و باشد داشته تبليغ و تعليم قصد كه نماز

احـتمالي چـنين نمازي درهر بلكه است نماز كدام نيست معلوم و است

پيدانميشود, نمازي هيچ نسخ به علم سهو, فرضتجويز بر و دارد/ وجود

است امري نسخ, آرا, اتّفاق به كه اين با ميشود, ممنوع كلي به نسخ بلكه

سهو/ خUف بر جايز,

است/ نداده اختصاص تبليغ به را نمازي هيچ حضرت خود عUوه به

كـه خـاّصه و عـامه مـيان مشـهور است حـديثي نـيز ششم: حديث
يـاد مـن از را تـان عـبادتهاي مـناسككم: عـني خـذوا mnopqفـرمود: پيامبر
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شد/ نوشته كتاب ٢٥ صفحة در نيز حديث اين اسناد ١ـ

بگيريد/١
است/ گذشته حديث مثل هم آن دJلت وجه

امـاميه شـيعيان حـديثي, كـتابهاي در را حـديث دو ايـن من چند هر

كه است ممكن ا, امّ كردهام, مشاهده استدJلي كتابهاي در تنها و نديدهام

عـموم در آنـها مـضامين ولي بـاشد, موجود عامه روايات در اينها اصل

ميشود/ يافت آينده و گذشته روايات

حـّجت كـتاب اول در كـليني مرحوم كه است حديثي هفتم: حديث
از ابراهيم, بن حسن از پدرش از ابراهيم, بن علّي از است: كرده روايت

من به آيا فرمود: حكم بن هشام به cdefgكه cعبدا ابي از يعقوب, يونسبن

پرسيدي؟ او از چگونه و كردي چه عبيد بن عمرو با كه نميدهي خبر

گفت: درآخر تا كرد, cdefgبيان امام خدمت بود, افتاده اتّفاق آنچه هشام

را شك كه رهبري بدون را تو اعضاي از يك هيچ خداوند گفتم: عمرو به

سرگرداني در را مخلوق همه اين آيا است, وانگذاشته كند, تبديل يقين به

و سـرگردانـي هـنگام كه رهبري آنها براي و ميگذارد اختUف و شك و

است؟ نداده قرار كنند, مراجعه او به ترديد

نگفت/ هيچ من, وبه شد كت سا عبيد عمروبن

تـو بـه كسـي چـه را [اسـتدJل] ايـن فرمود: و cdefgخنديد صادق امام

آموخت؟

فـراهـم و آمـوخته شما از كه است چيزي اين گفت: حكم بن هشام

بودم/ ساخته
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و ابـراهـيم صـحيفههاي در مـطالب ايـن خدا, به سوگند فرمود: امام

است/ آمده هشام cdefgبا صادق امام سخنان تفصيل به ح٣ الكافي.١٦٩ ١ـ

است/١ شده نوشته موسي,
كـه است هـمين امام و پيامبر به نياز علّت كه دارد دJلت حديث اين

پيدا نياز مردم به آنها باشد, شكروا هم آنها بر گر ا سازد, برطرف شكرا

و كرد, پيدا احتياج ذوالشمالين mnopqبه پيامبر شما قول به كه چنان ميكنند,

ميرود/ بين از مطلوب فايدة صورت اين در

و <نادر باب كتابحّجت در كليني استكه حديثي نيز حديثهشتم:
از عـUء, بـن قاسم محّمد ابو از آورده: امام صفات> و فضيلت در جامع

وامـام /// فرمود: طوJني حديثي cdefgدر رضا امام از مسلم بن عبدالعزيز

نشيني عقب كه است سرپرستي و ندارد راه او در جهل كه است دانايي

بـه كسـي است, خويش زمان يگانة امام, ميفرمايد: كه جا آن تا ـ ندارد

نـظير و هـمانند بـدل, نـباشد, برابر او با دانشمندي نرسد, او همطرازي

م/ ـ است آمده اول عبارات از قبل جم	ت اين الكافي در ٢ـ

ندارد/٢

م/ ـ است شده كر ذ وترتيب فاصله با آخر تا اينجا از ٣ـ

حكمت و علم خزانة از و ميدهد توفيق را وامامان پيامبران ٣خداوند
اهل از برتر آنها دانش لذا نداده, ديگران به را آنچه ميبخشد آنها به خود

ميفرمايد:/// ادامه در است/ زمانشان

سينهاش برگزيند, بندگانش امور اصUح براي را بندهاي خداوند چون

دانش و دهد قرار دلش در حكمت چشمههاي و كند باز كارها آن براي را
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راه واز نـماند در سؤالي هيچ از پاسخ در پس, آن از كه كند الهام او به را

تـوفيق بـا و شـده وتـقويت معصوم او رو, اين از نشود/ منحرف درست

به را او خدا است, امان در افتادني لغزشو و خطا هرگونه از گشته, استوار

ح١ جلد١ مصطفوي دكتر ترجمة در آمده, تفصيل به ح١ ٢٢٤ ـ ١٩٨.١ الكافي, شده١ـ نوشته ٢٩٠ تا ٢٨٣ صفحة از امام> صفات و فضيلت در جامع <مخصوصو باب تحفدر يعقوب, بن محّمد از اسنادش به ح٦ ـ٢٢٤ ٢١٦. نعماني غيبت كتاب در و .٩٨است/ ا�خـبار معاني ٣١ صدوق.١٧٥ح الدين كمال مسلم, بن عبدالعزيز از بـنالعقول.٤٣٨ قـاسم از ٤٣٣. إ�حتجاج ح١; ٢١٦.١cdefg اخبارالرضا عيون ح١ ٥٣٦. ا�مالي باK/ح٢ منابع تمام از ٤ ح ١٢٩ ـ ١٢٠.٢٥ بحارا�نوار مسلم/

آخر تا باشد١/// او رساي حّجِت بندگانش, بر تا بخشيده امتياز ويژگيها اين

حديث/

بزرگتر صفاتي صفاتو اين با شخصي كه ميشود تصّور چگونه حال

غير علم به و جاهل خود, كار در است, آمده آن غير حديثو اين در كه

و سرگردان درست, راه مسير در و ناتوان سؤال, پاسخ در و نيازمند خود

باشد؟ اشتباه لغزشو و خطا گرفتار ذوالشمالين حديث ظاهر طبق

الشـرايـع علل كتاب در صدوق مرحوم كه است حديثي نهم: حديث
نـه گـرفته, cdefgقرار حسين فرزندان در امامت سبب آن به كه دليلي باب:

بـن احـمد از ,cعـبدا بـن سعد از پدرش از است, cdefgآورده حسن امام

عمر بن ابراهيم از عيسي, حّمادبن از سعيد بن حسين از عيسي, بن محّمد

امـير mnopq[بـه خـدا cdefgرسـول جعفر ابو از الطفيل] ̂ابي فضيل از يماني

ميكنم/ Uام تو بر آنچه بنويس فرمود: [cdefg مؤمنان

مـن بـر فـرامـوشي از mnopqآيا خدا رسول اي كرد: عرض مؤمنان امير
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ميترسي؟

از و كردهام دعا تو براي زيرا ندارم, بيمي تو بر فراموشي از نه, فرمود:

گـفتم: بـنويس/ شـريكانت بـراي امّـا دارد, نگـاه را تو كه خواستهام خدا

كيانند؟ شريكانم

/١ ح ٢٠٨. الشرايع علل ١ـ

حديث/ آخر تا فرزندانت١/// از امامان فرمود:
نـوشته, را آنها امام كه دانشهايي اين ميشود: معلوم احاديث تتّبع از

مورد دو هر در فراموشي كه اين بر عUوه نبوده, تبليغي كارهاي از تمامش

نيست/ چيزي به مقّيد استو cdefgمطلق عـلي بـه وحـي راه mnopqاز پـيامبر كـه علومي در چگونه براين, بنا

حضرت آن برخود شما قول به امّا ندارد, او بر فراموشي ترس آموخته,

ميكند پيدا نياز و ميكند فراموش نصفنمازشرا ميشود: عارض نسيان

كنند بازگو را وخطايش بياورند يادش كرده, فراموش او را آنچه مردم, كه

و ^سـUم حـرام عمل و كرده ترك را واجب ندانسته, كه بفهمانند او به و

آورند؟ در سهو شكو از را او و داده, انجام مورد] غير در كUم

علم <امامان, كه اين باب در EFGHI كليني كه است حديثي دهم: حديث
علّي از است/ كرده روايت بردهاند> ارث به را رسوJن و انبيا تمام و پيامبر

از حكم, بن هشام از يونس, از ابراهيم بن حسن از پدرش از ابراهيم, بن

كه است نداده قرار زمين روي را حجتي خداوند فرمود: cdefgكه صادق امام

الكــافي ادري/ K فـيقول: شـيٍء عـن يسأل ارضـه فـي حــجة يــجعل K Zا ان ٢ـ
نميدانم/٢ بگويد: بپرسند, چيزي او از وقتي
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تـوحيد ح١; ٣٠٦.٢ العــوالم ;٢٥ ح ١١٤.٤٨ بــحارا�نــوار است; مــفصل .٢٧٣ح٢٢٧.١/١ح١ الصدوق:

mnopqراجع ̂پيامبر حجتخدا از كه است چگونه حديث اين به توجه با

ميگويد: او و ميپرسند است داده انجام همانوقت در را آن نمازشكه به

ميشود, آنها از علم كسب و مردم از سؤال به محتاج سپس و نميدانم,

است/ شگفتانگيز بسيار اين

جـفر و <صـحيفه بـاب در كـليني نيز را حديث اين يازدهم: حديث
از اصحابمان از گروهي است: روايتكرده <OPQRS فاطمه مصحف و وجامعه

كرب بن بكر از بشر ابي بن احمد از سعيد, بن صالح از , محّمد بن احمد

آن, بـا كـه است چـيزي مـا, نزد ميفرمود: cdefgكه صادق امام از صيرفي

ـ حـديث ادامـة در دارنـد/ نـياز مـا به مردم ليكن نداريم, مردم به نيازي

مـا سـپس مـيآييد, مـا, نـزد سـؤالي] ̂و كـاري بـه راجع شما و فرمود:

٢٤١.١ح٦/ الكافي تركتموه/ اذا نعرف و به اخذتم اذا فنعرف باKمر لتأتونا وانكم ١ـ

ميكنيد/١ ترك را آن يا و ميكنيد عمل آن به شما كه ميفهميم
در است كرده روايت كليني نيز كه است حديثي دوازدهم: حديث
از ; آن> وتـفسير شـده نازل او بر قدر شب در قرآن كه كسي <شأن باب:

بـن مـحّمد و زيـاد بـن سهل از حسن, بن محّمد و cعبدا ابي بن محّمد

جعفر ابي از جريشي عباس بن حسن از همگي محّمد, بن احمد از يحيي,

جـانم بـه فـرمود/ كردهانـد نقل طوJني حديثي cdefgدر جواد] ̂امام ثاني

شده تأييد كه اين مگر نيست, خدايي حّجت زمين, و آسمان در سوگند

لم ايّـد مـن و مـؤيّد هـو Kّا Zا ولّي من الّسماء, في Kو اKرض في ما ولعمري ٢ـ
نميكند/٢ خطا هرگز باشد شده تأييد كس هر استو
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/١ ح ٢٤٢.١ الكافي, يخطُا,

كري ذ آن در كه نادر <باب كافي در كليني همچنين سيزدهم: حديث
بن محّمد بن cعبدا از يحيي بن محّمد از كرده, روايت است> غيبت از

امـام از صيرفي َسدير از رئاب, بن علّي از محبوب, بن حسن از عيسي,

Uف الغيب عالم ميفرمايد: خدا, شد گفته حضرت آن به وقتي cdefgكه باقر

غـيب عـلم بر را كسي پس است غيب داناي خدا احدا: غيبه علي يظهر

مـن ارتـضي مـن (ا5ّ كـرد: تـUوت را آيه ادامة امام, نميكند/ گاه آ خود

/٢٧. جّن ١ـ

خـدا بـه گـفت: سـپس بـاشد, او پسـند مـورد كه پيامبري مگر رسول)١

/٢٨١.٦٧ بحارا�نوار آمد; تفصيل به ٢ ح ٢٥٦.١ الكافي ٢ـ

حديث/ آخر تا است/٢ او پسند مورد كه است mnopqكسي محّمد سوگند,

دJلت خـودش نـظير احـاديث مـانند اولوّيت, طـريق از حـديث اين

گذشت/ آن, مثل تحقيقي و ميكند

احمد از محّمد, بن احمد از كافي در كليني هم باز چهاردهم: حديث
از ساباطي: عّمار از صدقه بن مصّدق از سعيد بن عمرو از علي, بن حسن

وقتي امّا خير, فرمود: دارد؟ غيب علم امام, آيا كه cdefgپرسيدم صادق امام

ح٤/ ٢٥٧.١ الكافي ذلک, Zا اعلمه الشيَء يعلم ان اراد اذا ولكن ٣ـ

ميكند/٣ اعUم او به را آن خدا بداند, را چيزي بخواهد
علم از را آنچه خداوند جانب از تعليم با معصوم امام كه وقتي حال,

كـه خودش عمل از است, روا چگونه بتواندبداند, بداند بخواهد, غيب

هـم غـيب علم كه حالي در باشد, گاه ناآ است, داده انجام ساعت همان

نيست؟
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بـخواهـند هرگاه <امامان كه اين باب در كليني نيز پانزدهم: حديث
از نوح, بن ايوب از زياد, بن سهل از او, غير و محّمد بن علي از ميدانند>

روايت شامي ربيع ابو از وليد, بدربن از مسكان, ابن از يحيي, بن صفوان

بداند, را چيزي بخواهد هرگاه امام cdefgفرمود: صادق امام كه است كرده

/١ ح ٢٥٨.١ الكافي َعلَِم, يعلَم, ان شاء اذا اKمام, اّن ١ـ

ميداند/١
بن محّمد از اشعري, علي ابي از كليني, همچنان شانزدهم: حديث
امـام از ابـوربيع از وليـد بـدربن از مسكـان, ابن از صفوان, از عبدالجبار

ح٢/ ٢٥٨.١ الكافي, ُاعلم, يعلم ان شاء اذا اKمام ان ٢ـ

ميشود/٢ گاه آ بداند, بخواهد هرگاه امام فرمود: cdefgكه صادق

از موسي, بن عمران از يحيي, بن محّمد از كافي در هفدهم: حديث
امـام از مدايـني عبيده ابو از مدايني سعيد عمروبن از جعفر, بن موسي

او بـه را آن خـدا بـدانـد, را چـيزي بـخواهـد هـرگاه <امــام :cdefg صــادق

ح٣/ ٢٥٨.١ الكافي ذلک, Zا اعلمه شيئا, يعلم ان اراد اذا اKمام ان ٣ـ

ميآموزاند/>٣
خود نماز كيفيّت از كه است mnopqمحال پيامبر بر روايات اين به توّجه با

كند/ پيدا نياز ذوشمالين از سؤال به و نباشد گاه آ

آيـنده و گـذشته rstuvاز <امـامان كـه: ايـن بـاب در هجدهم: حديث
احمد از است: كرده روايت كليني نيست> پوشيده آنها بر چيزي و گاهند آ

مرحوم از شايد و است نشده كر ذ منبع اصل در امّا آمده, دستنوشتها در كلمه اين باشد/٤ـ مصنّف
از حسـين, بـن مـحّمد از يـحيي, بـن محّمد و عاصمي٤ يعني محّمد بن
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امـام از تـّمار سـيف از حـّماد, بـن cعـبدا از احـمر, اسحاق بن ابراهيم

بـه سـوگند و كـعبه پـروردگار بـه سـوگند فـرمود: حـديثي cdefgدر صادق

به بگيرم قرار خضر و موسي نزد گر ا ـ كرد تكرار بار سه ـ خانه/ پروردگار

كه ميكنم گاه آ چيزي از را آنها و داناترم دو, آن از من كه ميدهم خبر آنها

روز تـا حـال و آيـنده علم امّا گاهند آ گذشته از آنها زيرا نيست, آنها نزد

mnopqبـه خدا رسول از را علم اين ما ولي است نشده داده آنها به قيامت,

ح١١١.٢٦ و ٣٢ ح ١٤٤.١٧ البـحار, است; مفّصل حديث ح١, ٢٦١.١ الكافي است/١ـ آمده سودمند شرحي آن, در و ٩ ح

بردهايم/١ ارث
محّمد از است: كرده روايت كليني نيز را حديث اين نوزدهم: حديث
از يعقوب بن يونس از سنان, بن محّمد از محّمد, بن احمد از يحيي بن

همة خثعمي, بشر بن cعبدا و عبيده ابي و عبداJعلي و مغيره بن حارث

مـن سـوگند, خـدا بـه ^ فرمود كه كردهاند cdefgروايت صادق امام از اينها

و مـيباشد دوزخ و بـهشت در و زمين و آسمانها در كه را آنچه ميدانم

از را اينها فرمود: سپس بود/ خواهد كه را آنچه و بوده كه را آنچه ميدانم

شيء: كّل تبيان <فيه ميفرمايد: كه گرفتهام ياد ـ جل عّزو ـ خداوند كتاب

لكّل تبيانا الكتاب عليک لنا نّز و است: اين آيه متن زيرا شده معنا به نقل ظاهرا است/٢ـ مفصل روايت الكافيص٢٦١.١ /٨٩ آيه نحل سورة شيء/
هست/>٢ چيزي هر بيان آن, در

از يـحيي, بن محّمد از است: كرده روايت كليني نيز بيستم: حديث
حـمزه, ابي از فضيل بن محّمد از عبدالعزيز بن عمر از محّمد بن احمد

معصوم] ̂امام عالم خدا, به َنه, فرمود: كه cdefgشنيدم باقر امام از گفت:
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را ديگـري چـيز و بـدانـد را چيزي كه نيست چنان نباشد, جاهل هرگز,

از فـرمانبري كـه است آن از واJتر و گراميتر خدا فرمود: گاه آن نداند,

وجـود آن در كه است چيزهايي و آسمان حقيقت به علم آسمان, علم از منظور و١ـ فرشتگان از هستند جا آن در كه كساني و آنها حاKت و حركات و ستارگان قبيل از دودارد اين نيز زمين علم و ميآيد آسمان از كه است علمي منظور يا آنها, اوضاع و دارد/حاKت را معنا

سپس دارد, پنهان او از را زمينش و آسمان١ علم و كند واجب را بندهاي

الدرجـات بـصائر صـفحة٣٩١`; جـلد١ مـصطفوي bترجمة ٣ ح ٢٦٢.١ الكافي ح٢/٢ـ ١٠٩.٩٦ البحار ;٢ ح ١٢٤.

كان ما علم rstuvيعلمون اJٔئمة اّن ̂باب: نميكند/٢ پنهان او از را آن فرمود:
مايكون///]/ rstuvو واJئمة cا رسول الي <التفويض باب: در يكم: و بيست حديث

ُاذينه بن عمر از عمير ابي ابن از پدرش از ابراهيم بن علّي از امرالدين> في

را پـيامبرش متعال خداي فرمود: cdefgكه صادق امام از يسار بن فضيل از

فـرمود: كرد, كامل را او ادب چون و ساخت نيكو را ادبش و كرد تأديب

قلم.٤/ هستي, بزرگ خوشي خلق داراي `mnopq پيامبر bاي تو همانا ٣ـ

تـا كـرد تـفويض او بـه را وامّت ديـن امـور پس عظيم)٣ خلق لعلي (انّک
عنه مانهاكم و الّرسولفخذوه (ماآتاكم فرمود: گاه آن و كند اداره بندگانشرا

ترك كرده نهي آن از را شما آنچه و كنيد اطاعت داده دستور شما به پيامبر آنچه .٤/٧ـ حشر كنيد/

بود, القدس روح به مؤّيد و موفق و mnopqاستوار خدا رسول و /٤( فانتهوا
بـه و نداشت خطايي و لغزش گونه هيچ خلق تدبير و سياست به نسبت

/`٦ ـ ٥ صفحة جلد٢ مصطفوي bترجمة تفصيل/ به ح٤ ٢٦٦.١ الكافي ٥ـ

حديث/٥ آخر تا شد/// تربيت الهي آداب
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مانند او عمل سياستخلقو ازجملة معصوم, عبادت كه نيست شكي

چنان كنيم پيروي او از مطلق طور به كه مأموريم ما و است, قولشحّجت

آمد/ خواهد آينده در ونيز گذشت كه

از محّمد, بن علّي rstuvاز ائّمه مواليد باب: در دوم: و بيست حديث
فرمود: cdefgكه باقر امام از زراره از حريز از عمير, ابي ابن از اصحاب برخي

كه جا آن تا ـ ميشود متوّلد شده ختنه و كيزه پا است: نشانه ده امام واجباست]براي او بر غسل چه گر نميشود[ وارد او بر پليديجنابت ـ فرمود
كـردن باز بغل و كشيدن خميازه نميخوابد, دلش امّا ميخوابد چشمش

پيش مانند سر پشت از ندارد, است] آلودگي خواب كسالتو نشانة ^كه

جلد٢ الكافي ترجمة ح٣٧/ ١٦٨.٢٥ بحارا�نوار تفصيل, به ٨ ح ٣٨٨.١ الكافي ١/٢٣١ـ ـ ٢ صفحة

ميدهند/١ خبر او به فرشتگان عمرش پايان تا و ميبيند رو,

از سـهو نـفي بـر بـلكه است, روشـن مـطلب بـر روايت ايــن دJلت

حـالت بـه رسـد چـه تـا مـيكند دJلت خـواب حال در حتي معصومين

بيداري/

شيعيان نهادن گردن باب, اين از مقصود شوندگان, تسليم فضيلت و تسليم بيان پـايه٢ـ كـه اوضاع و احوال همة در است ديني معصوم پيشوايان نواهي و اوامر به ٢٣٤/نسبت صفحة توضيح جلد٢, مصطفوي دكتر ترجمة الكافي است شيعه عقايد وريشة

است; المسلمين>٢ فضل و <التسليم باب در سوم: و بيست حديث
ابي بن محّمد بن احمد از برقي محّمد بن احمد از اصحاب, از گروهي

قـومي گـر ا :cdefg صـادق امـام از كاهلي, cعبدا از عثمان حّمادبن از نصر
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حـّج و بدهند را زكات و دارند پا به را نماز و كنند عبادت را يكتا خداي

بـه نسـبت سپس و بدارند روزه را رمضان ماه و دهند انجام را خدا خانة

نكرد, چنين و كرد چنان چرا بگويند: داده, انجام پيامبرش يا خدا كه كاري

امام, گاه آن گيرند/ قرار مشركان جزو كنند, تصّور چنين خود انديشة در يا

اين مگر نياورند ايمان سوگند, پروردگارت بر َ̂نه, كرد: تUوت را آيه اين

تو آنچه از خود دلهاي در سپس كنند, كم اختUفاتخويشحا در را تو كه

نساء.٦٥/ ١ـ

گاه آن نهند]١/ گردن چرا و چون بي و نيابند گرفتگي و مUل كردهاي حكم

صفحة٢٣٥/ جلد٢, مصطفوي, دكتر ترجمه ح٢; ٣٩٠.١ الكافي ٢ـ

تسليم/٢ به باد شما بر فرمود:
يا داشته شمول آن غير عبادتو به نسبت خواه حديث, اين به توّجه با

كند چرا و چون معصوم كار در كه كسي براي باشد, عبادات به مخصوص

اثـبات نـيز ذوشمالين حديث با آن مخالفت و كرد, شرك اثبات ميتوان

ميشود/
از گـروهي شـده, يـاد بـاب در هـمچنين چـهارم: و بيست حديث
من cdefgگفتم: باقر امام به گفت كه كردهاند نقل َسدير از راويان و اصحاب
يكديگر از و داشتند اختUف هم با كه كردم ترك حالي در را شما دوستان

ميجستند/ بيزاري
شـناخت دارند: تكليف سه مردم كار؟ چه آنها وضع به را تو فرمود:
به اختUفات در رجوع و شده, وارد آنها از آنچه به نسبت تسليم و امامان/

ح١/ الكافي٣٩.١ ٣ـ
ايشان/٣
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فـراوان جـّدي طـور بـه معصومين پيشگاه در تسليم وجوب احاديث

آنان از سهو احتمال با و ميشود شامل را آنها افعال و اقوال امر اين استو

/cشاءا ان ـ است آينده به موكول مورد اين در بيشتر تحقيق دارد/ منافات

في شّك <من باب: در كليني استكه حديثي پنجم: حديثبيستو

كم/ يا است داده انجام زيادي كه نداند و كند شك نمازش تمام در كه كسي ١ـ

امـام از مسـلم بـن مـحّمد از آورده, نـقص١> او يدرزاد لم و كلّها صUته

نمازت و نكن اعتنا كردي, شّك زياد نمازت در هرگاه فرمود: cdefgكه باقر

مـن هـو انّـما يـدعک, ان يـوشک فـانه ص	تک في فامض السهو عليک كثر اذا ح٢/٨ـ ٣٥٩.٣ جلد الكافي, الشيطان/

است/٢ شيطان كار اين زيرا شود, برطرف شكّت تا بده ادامه را
كـتابش: در بـابويه ابـن ابــوجعفر مــحّدثان رئــيس را حــديث ايــن

بـن مـحّمد از اسنادش به نماز در سهو احكام باب در الفقيه منيحضره

كافينقل همان از حديثرا اين بابويه ابن كه ميشود [معلوم آورده مسلم
جـمع سند يك در راوي يك روايات تمام كه نيست چنين نه گر و كرده

cdefgنـقل جـعفر ابـو از مسـلم] بن محّمد ميگويد: چنين بابويه ابن شود/

/٣٣٨.١ الفقيه �يحضره من ٣ـ

حـديث بـا عباراتش ̂همة فدعه٣ السهو عليک كثر اذا فرمود: كه ميكند
<فدعه>/] كلمة جز است يكي ,Jبا

از مـطلق طـور بـه شك و سهو كه ميكند دJلت روايت اين خUصه

و اخبار برطبق معنا اين البته است/ فراوان احاديث گونه اين استو شيطان

خـصم, اعتراف و حديث و قرآن نّص دليل به امّا است, درست عبارات

حقيقي سهو باشدو داشته نميتواند معصوم بر سلطهاي گونه هيچ شيطان
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آينده در آن بحث كه چنان نيست, تصّور قابل هرگز هم خداوند طرف از

/cا شاء ان آمد خواهد

يـاد باب در بابويه ابن كه است حديثي نيز ششم: و بيست حديث
امام خدمت گفت: كه است كرده روايت يزيد بن عمر از اسنادش به شده

cا هو قل با را آن فرمود: كردم, شكايت مغرب نماز در شك cdefgاز صادق

بين از شّكم كردم, چنين هم من آور, جاي به الكافرون, ايّها يا قل و احد

/٣٣٨.١ الفقيه �يحضره من ١ـ

رفت/١
بزرگواران, اين كه وقتي حال, است/ آمده فراواني احاديث در معنا اين

هم ديگران به را آن و ميبرد بين از را سهو و شك چيز, چه كه ميدانند

بسيار موضوع كه اين با نكنند عمل علمشان به خود پسچرا ميدهند ياد

روا واجب, عبادات به نسبت توّجهي بي و غفلت و سستي و است مهّم

نيست/

از اسـنادش به صدوق كه است حديثي نيز هفتم: و بيست حديث
كه است كرده بزرگوارشروايت پدران از صادق امام از مسلم بن اسماعيل

در كه وسوسهاي از خدا رسول اي عرضكرد: كرم ا رسول حضور مردي

شكوه تو پيش كم, يا خواندهام زياد نميدانم كه چنان است, افتاده نمازم

چپت ران روي ميكني آغاز را نمازت كه هنگامي فرمودند: حضرت دارم/

,cبا و cا <بسم بگو: سپس بزن, ضربهاي راستت دست ابه سبّ انگشت با

ايـن بـه الّرجـيم>, الشـيطان من العليم الّسميع cبا اعوذ ,cا علي توكّلت
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/٣٣٨.١ الفقيه يحضره � من ١ـ

ميسازي/١ دور خود از را شيطاني وسوسة وسيله,
روايات مانند هم آنها دJلت و آمده فراواني احاديث مضمون اين به

به قب� كه بابي در كليني را روايت اين مثل و است/ روشنتر بلكه گذشته

امـام از سكوني از نوفلي از پدرش از ابراهيم, بن علّي از شد, اشاره آن

است/ كرده cdefgنقل صادق

از ابراهيم بن علّي از مذكور باب در كليني هشتم: و بيست حديث
و زراره از حريز از حّماد از شاذان بن فضل از اسماعيل بن محّمد پدرشو

شود/ مراجعه منبع اصل به ٢ـ

٢[cdefg جـعفر بـن ̂مـوسي حـضرت خـدمت گفتند: دو اين كه بصير, ابي

قدرش چه نميداند كه جايي تا ميكند, شك نمازشزياد در فUني گفتيم:

است؟ مانده قدرش چه و خوانده را

ميشود واقع زياد امر اين كرديم: عرض كند/ اعاده را نمازش فرمود:

را نمازش شك همان با فرمود: ميكند/ شك هم باز ميكند اعاده چه هر

خود, بر را شيطان نمازتان شكستن درهم با فرمود: سپس و ـ دهد ادامه

هر به استو پليدي موجود او زيرا نكند, طمع شما بر كه نسازيد, جري

شما از كدام هر بنابراين, ميآورد/ رو آن به پيوسته يافت, عادت كه چيز

تا نشكند درهم را آن زياد و دهد ادامه خود نماز به ميكند شك زياد كه

نكند/ شّك و برنگردد سويش به شيطان

شود/ مراجعه منبع اصل به ٣ـ
كه است اين پليد, شيطان هدف فرمود٣: ̂امام] سپس ميگويد: زراره
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ح٢/ ٣٥٨.٣ الكافي ١ـ

نميگردد/١ بر ديگر نشود, اعتنا او به چون و شود, اطاعت
تمام سخن است/ شيطان ناحية از شك كه دارد صراحت حديث, اين

/cا شاء ان ميافزاييم آن در تحقيق بر نيز آينده در گذشتو باره اين در

اوضيعها, صUته علي حافظ من باب: در كليني نهم: حديثبيستو
بـن حسـين از عـيسي, بن محّمد بن احمد از گروهي, از ميكند: cdefgروايت باقر امام از بصير ابي از سماعه, از عثمان, بن حسين از فضاله از سعيد,

ميكند, ايجاد آن در كاهشي شود, واقع نماز در كه سهوي هر فرمود: كه

ميگردد/ جبران نوافل وسيلة به كه اين جز

است/ نماز ميشود, واقع محاسبه مورد آن به بنده كه چيزي نخستين

وقت در گر ا نماز ميشود/ پذيرفته نيز ديگر َاعمال شود, پذيرفته نماز گر ا

سـوي بـه درخشـنده و سـفيد وضـعي بـا شـود] ̂خوانـده رود Jبا خود

را تـو خـدا كردي, حفظ مرا ميگويد: كه حالي در ميگردد, بر نمازگزار

̂خوانده رود Jبا حدودش, رعايت بدون وقتو غير در گر ا امّا كند, حفظ

كردي, ضايع مرا ميگويد: و ميگردد] ̂بر تاريك و سياه وضعي با شود]

ح٤/ ٢٦٨.٣ الكافي ٢ـ
كند/٢ ضايع را تو خدا

را نماز شود واقع نماز در سهوي هر كه است اين حديث, اين از منظور

در گر ا است طور همين نميشود قبول نماز همة نتيجه در ميكند, نقض

پيامبر نماز نيست ممكن كه است بديهي و شود/ خوانده وقتش از بيرون

مـنافات ذوشمالين حديث با حديث اين رو اين از نباشد, پذيرفته وامام
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دارد/

محّمد از الّساهي> صUة من يقبل <ما باب: در كليني ام: سي حديث
بن هشام از سويد نصربن از سعيد بن حسن از محّمد بن احمد از يحيي بن

فـرمود: كه است كرده cdefgروايت صادق امام از مسلم بن محّمد از سالم

سهو و نپردازد پريشان فكرهاي به و باشد داشته نمازشتوّجه در كه كسي

او بـه هم خدا باشد, داشته توّجه نمازش در او كه اندازه همان به نكند,

يكپنجم يا سوم يك نصفيا يا يكچهارم كه هست گاهي ميكند/ توّجه

ح١/ ٣٦٣.٣ الكافي ١ـ

ميشود///١/ پذيرفته نمازش

است نشده پذيرفته و كامل نا mnopqناقص, پيامبر نماز گفت: ميتوان آيا

توّجه نمازش در او چون بلكه و نداده قرار قبول مورد را آن تمام خدا و

تـوّجه با كه چرا است؟ كرده اعراض او نماز پذيرفتن از هم خدا نداشته

شـما, قول به چون و نيست/ تصّور قابل حقيقي سهو حضرت, آن كامل

نمازش گفتتمام ميتوان چگونه كرده, ترك نمازشرا از mnopqنيمي پيامبر

است؟ داده قرار توّجه مورد شايسته طور به را

روايت بـاب همين در كليني هم را حديث اين يكم: و سي حديث
از عـمير, ابي ابن از محّمد بن احمد از يحيي, بن محّمد از است, كرده

نماز از گاهي فرمود cdefgكه باقر امام از مسلم بن محّمد از سالم, بن هشام

هـمان جـز و مـيشود پـذيرفته آن خمس يا ربع يا ثلث يا نصف بندهاي

ح٢/ ٣٦٣.٣ الكافي نميشود///٢/٢ـ پذيرفته است, داشته قلب حضور آن, در بنده كه مقداري
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حسينبن از احمد از راوي همين از باب همين در دوم: cdefgحديثسيو صادق امام از بصير ابو از حمزه ابي بن علّي از محّمد بن قاسم از سعيد

گـمان را كسـي هـيچ گـفت: حـضرت آن بـه مردي كه است كرده روايت

كند/ سهو بيشتر من از كه نميكنم

آن چهارم سه و آن نصف و نماز سوم يك بندهاي از گاهي فرمود: امام

كرده نمازش در كه سهوي قدر به توّجه با ميرود Jبا آن, بيشتر و كمتر و

ح٣/ ٣٦٣.٣ الكافي ١ـ

است/١
بن علي از شده, ياد باب در نيز را حديث اين سوم: و سي حديث
از هـمگي شـاذان, بـن فضل از اسماعيل, بن محّمد و پدرش از ابراهيم

rstuvروايت صادق و باقر امام از يسار بن فضيل از حريز از عيسي بن حّماد

كه است سودمند تو براي نمازت از مقدار همان فرمودهاند: استكه كرده

از يا گردد غفلت نماز تمام در قلب حضور از گر ا داشتهاي توّجه آن, به

بـر و پـيچيده هم به پارچهاي چون شود تأخير فضيلت وقت در آن اداي

خـ	صه كـافي پـانوشت نقل به العقول مرآت از حديث, شرح ح٤, منبع, همان است/٢ـ شده

ميشود/٢ زده گزار نماز صورت
روشن مطلب بر هم آنها دJلت و فراوان نيز مضمون اين به احاديث

است/

كـتاب در بـابويه ابـن كـه است حـديثي چـهارم: و سـي حــديث
آمـده> امـام نشـانههاي cdefgدر رضـا حضرت از <آنچه باب: عيونأخبار
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ايـراد فصل اول در را گذشته حديث كه آن از پس او است, كرده روايت

و است, القدس روح مؤّيد امام كه است اين ديگر حديث ميگويد: كرده,

بندگان كارهاي كه دارد وجود نور, از عمودي ـ وجّل عز ـ خداي و او ميان

ميكند, پيدا گاهي آ آن بر كه دليلي وسيلة به دارند, نياز آن به كه را آنچه و

تـندرستي ميشود, فرزند صاحب و مييابد وJدت امام ميبيند, آن در

حاجت قضاي و تخليه مينوشد, و ميخورد ميشود, نيز بيمار و مييابد

مـيرود, نـيز خـواب بـه و مـيشود همبستر همسرش با ميدهد, انجام

ح١١ ٣٣٨.١٤ نـيز بـحارا�نـوار آمـده; تـفصيل به ٢١٤.١cdefg اخبارالرضـا عيون ١/٨١.٣ـ الغّمه كشف ;٣ ح ٢٨٥.١ البرهان, ح٢; ١١٧.٢٥

پـايان تـا و انـدوهگين/١ هـم ميشود, شاد هم ندارد, سهو و فراموشي,
حديث/

اين جز ميكند, مقصود بر دJلت صراحت, با حديث اين آخر و اّول

به صحيح نسخة امّا آمده سهو فراموشيو اثبات به نسخهها, برخي در كه

<J> حذف مورد اين در كرديم, آوري ياد ما كه استچنان فعل دو اين نفي

جملههاي كه ويژه به دارد, بيشتري اعتبار ـ اصل خUف بر ـ آن اثبات از

اين نسخها, برخي نويسندة رو, اين از مثبتاند, همه نيز آن, Jحق سابقو

نسـخههاي كـه ايـن بـا آورده, مـثبت بـعد و قبل جملههاي مطابق هم را

است/ نفي فعل, دو اين در گفتيم كه چنان درست

متعّرض وجه هيچ به ندارد وجود عبارات اين كه الخصال كتاب در امّا

ح٢/ ٥٢٨. الخصال ٢ـ
سهو و نسيان اثبات, پذيرفتن فرض بر است/٢ نشده هم آن اثبات و نفي
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معلوم و آمد/ خواهد نيز و گذشته كه دليلي به شود, توجيه و تأويل بايد

فراوان هم سهو و آمده ترك معناي به موارد از بسياري در نسيان, كه است

و رسـوKن و پـيامبران بـارة در مـا عـقيدة ميگويد: اعتقاداتش كتاب در صدوق آنان١ـ و كيزهاند, پا و پاك پليدي, هر از و معصوماند ايشان كه است اين فرشتگان, و اوامامان فرمان از است: فرموده خدا كه bچنان و باشد بزرگ چه كوچكو گناه چه نميكنند كسدرگناه هر و ,٦ آيه . تحريم ميدهند` انجام ميدهد, دستور او آنچه و نميكنند اعتقادي,سرپيچي نظر از و جاهل آنها شناخت در كند عصمت نفي آنها از زندگي, از جزيي بهاندك و معصوم شان زندگاني پايان تا آغاز از كه است اين آنها بارة در ما اعتقاد و است/ وكافر نـقص گـونه هـيچ بـه زندگاني از لحظهاي هيچ در و موصوفاند/ دانش تمام و .٩٩/كمال اKعتقادات نميباشند/ متصف جهل و عصيان

است/١ شده وارد نسيان معناي به

/٣٤٦.٤ آبادي, فيروز المحيط, القاموس ٢ـ

فراموش را آن يعني كرد, سهو كار فUن در ميگويد: قاموس٢ صاحب

كرد/

است/ ترك معناي به نسوه> و <نسيان است: گفته همچنين

آدم با اين از پيش ̂ما, خداوند: قول اين در نسيان بسياري احاديث در

/١١٥ طه, سورة ٣ـ

<تـرك> مـعناي بـه را آن جـز و كرد]٣ فراموش او امّا بستيم پيمان و عهد

كردهاند/ تفسير

و <يـنسي كـرده: نـقل امام بارة در صدوق كه روايتي معناي بنابراين,

را چـيزي گاهي ديگر, امور به اشتغال سبب به امام كه است اين يسهو>

ميگفتند كه است فرموده غلّو, رّد cdefgبر رضا امام را اين و ميكند, ترك

او به را خداوند صفت و نميدارد باز ديگري امر از را امام امري به اشتغال
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دعـاي نـميدارد/ بـاز ديگر سخنان شنيدن از را تو سخني شنيدن كه خدايي اي الجنان.٢٦/# مفاتيح نماز/ تعقيب در علويه صحيفة

اين كه ميرود احتمال سمع]/# عن سمٌع يشغله J من ̂يا ميدادند: نسبت
قول از سهو و نسيان استكه اين ديگر احتمال و شود تقّيه بر روايتحمل

اّول امّا نميشود, دليل صورت اين در و مرسل حديث از نه باشد, صدوق

ميباشد/ مطلب بر گواه استو حديث از ترديد بدون آن

هيثم بن محّمد بن احمد از خصال در بابويه ابن پنجم: سيو حديث
بن تميم از حبيب, بن cعبدا بن بكر از زكريا[القطّان] بن احمد از cdefgعجلي مـحّمد بن جعفر cعبدا ابي از مهران بن سليمان از معاويه, از بهلول

دارد: صفتوجود ده امام براي فرمود: كه كرده نقل

عصمت ـ ١

دارد پيشين], امام ̂از كه نّصي ـ ٢

است مردم داناترين ـ ٣

است خداوند معصيت از مردم پرهيزكارترين ـ ٤

است, داناتر خدا كتاب به نسبت همه از ـ ٥

است روشن پيشين] امام ̂از وصايتش ـ ٦

است معجزه داراي ـ ٧

ميخوابد چشمش ـ ٨

نميخوابد, دلش ـ ٩

الخصال.٣٩٧/ ١ـ
ميبيند١/// رويش جلو مثل سر, پشت از ـ ١٠
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///cdefg عسكري حسن امام بابوJدت در كليني ششم: سيو حديث
ابـي بـه نـامهاي كـه مـيكند روايت اقـرع از نـخعي محّمد بن اسحاق از

مـحتلم هـم امـام آيـا كـه كـردم سؤال حضرت آن از و cdefgنوشتم محّمد

احتUم, گفتم: خود با شد, خارج دستم از نامه كه آن از پس و ميشود؟

داشته كنار بر آن از اوليايشرا تعالي تباركو خداي شيطانيو است امري

است/

بـيداري هـمانند خواب در امامان حال بودند: فرموده امام پاسخ, در

برخورد از را خود اولياي خدا و نكند دگرگون را آنان حال خواب, است/

ح١٢/ ٥٠٩.١ الكافي ١ـ

گذشت/١ خاطرت به كه چنان است, داشته محفوظ شيطان
به دوم جزء اوائل در أخبار عيون در بابويه ابن وهفتم: سي حديث
هوا در پرندهاي بال فرمود: كه است كرده cdefgروايت رضا امام از اسنادش

cdefg اخـبارالرضـا عـيون عـلم, مـنه عـندنا و Kّا الهـواء فـي طـائر جناح مايتقلّب ٢/١٩.٢٦ـ بحارا�نوار ;٣٣٣.٢

گاهيم/٢ آ آن از ما كه اين مگر نميآيد, حركت به
جاهل خود كار به نسبت كه است جايز چگونه شخصي چنين بر حال

باشد؟!

دJيل كتاب از الغمه كشف در عيسي بن علّي هشتم: و سي حديث
بن حسن حديث cdefgدر رضا امام امامت بارة در حميري جعفر عبداcبن

/٣٠٣.٢ الغّمه كشف است, يكسان ما, بيداري و خواب ٣ـ
واحد/٣ يقظتنا َو مُنا منا فرمود: كه كرده cdefgنقل رضا امام از وشاء علي

صـفت بـاب الفـقيه يـحضره من در, بابويه ابن نهم: و سي حديث



خطا از ك پا . ٧٢
گرفتو mnopqوضو خدا رسول كه است كرده mnopqروايت cا رسول وضوء

فراموش آيا گرامي رسول اي كرد: عرض مغيره كشيد/ مسح نعلين روي

داده دسـتور چـنين مـرا پـروردگارم كـردي, فرامـوش تو فرمود: كردي؟

/٣٧.١ الفقيه �يحضره من رّبي, امرني هكذا نسيت, انت بل ١ـ

است/١
و كرده نفي خود از را فراموشي مطلق طور به حديث اين در حضرت

و افكار گونه اين نبود چنين گر ا چون است, شده منكر را آن خشمگينانه

او به نبود; روا كرد, او از پرسشي چنين كه كسي بر حضرت آن از خشم

كننده پرسش از ظاهر حسب به كه اين با كردي, فراموش تو بلكه فرمود:

سـؤال جـواب mnopqدر پـيامبر سـخن بنابرايـن, بود/ نشده واقع فراموشي

معنا اين به يا من, از نه رواست تو از نسيان كه است معنا اين به يا كننده,

به دوم معناي وشايد من شأن در نه است تو شأن در فراموشي كه است

باشد/ نزديكتر صّحت

ابطحي سيّد از وا̀�ثـار أ�خبار جمع ضمن آنچه و ١٨١. والمتشابه المحكم رسالة است/٢ـ شده چاپ اصفهاني

از نـقل به والمتشابه٢ المحكم رسالة در مرتضي سّيد چهلم: حديث
cdefgاز صـادق امـام از جـابر بـن اسـماعيل از اسنادش به الّنعماني تفسير

كـه است كرده روايت امام صفات حديث cdefgدر مؤمنان امير از پدرانش

تـمام از كـه كند گاه آ را دوستانش امام كه است اين آنها جملة از فرمود:

هيچ در و نميلغزد فتوايي هيچ در استو امان در بزرگ كوچكو گناهان

از امري هيچ با و نميشود عارض او بر نسيان و سهو نميماند, پاسخي
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از كردند گيري كناره مردم ـ فرمود كه جا آن تا ـ نميخورد فريب دنيا امور

و خـطا نَـه و مـيلغزند نَـه كـه بـياموزند كساني از را خود احكام كه اين

است/ دانسته واجب را آنها از پيروي خدا و دارند فراموشي

جميل از تفسيرش در اشي عبّ مسعود بن محّمد يكم: و چهل حديث
كرده hijklنقل صادق يا باقر امام دو از يكي از اصحاب, برخي از دّراج بن

دستورش كردن فراموش به را آدم خداوند چگونه كردم سؤال گفت: كه

كرد؟ مؤاخذه

خداوند كه حالي در كند فراموش چگونه نكرد, فراموش آدم فرمود:

از را شما <پروردگارتان, ميگويد: او به ابليس بلكه ميكند, يادآوري او به

بـهشت, در يـا و ميشويد فرشته دو كه اين مگر نكرده نهي درخت اين

/٤٣ ح ١٨٧.١١ بحارا�نوار ;٦.٢ البرهان ;١٠.٢ عياشي تفسير ;٢٠. اعراف ١ـ

ماند/>١ خواهيد جاويدان
: آوري ياد

وايـن دارد دJلت نـيز سـهو نـفي بـر عـصمت بـر دالِّ احـاديِث تمام

ذهني تبادر و عرف, لغتو در عصمت و است, بيرون شماره از احاديث,

به سهو نفي عصمت, از كه اين دليل به ميكند/ نفي مطلق طور به را سهو

آينده در ندارد/ دليليوجود مورد اين در تفصيل براي و ميكند تبادر ذهن

آمد/ خواهد مطلب اين پيرامون توضيحي خدا خواست به
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پنجم فصل

و شك سهو, غلط, خطا, صدوِر عدم بر عقلي, ادلّة بيان
چه گر rstuvا امامان و mnopq پيامبر از مطلق, طور به نسيان

واين ميباشد/ همراه نيز نقلي مقّدمة با دليلها, اين از برخي
است وجه چند بر

كه ميشود باعث باشد, روا معصومان بر عيبها اين از يكي گر ا اّول:
نـقض و نپذيرند را كردارشان و گفتار و باشند داشته نفرت آنان از مردم

ميآيد/ Jزم غرض

آنها از مردم نفرت موجب امر اين چگونه كه كند اشكال كسي گر ا حال

را تنّفر اين آنان, بر عبادت در سهو كنندگان تجويز كه حالي در ميشود,

برخي, حتي يا كثر ا براي كه همين ميگوييم: پاسخ در نميكنند؟ احساس

هر كه اين با است كافي عصمت, باوجود درمخالفت شود, پيدا نفرت اين

ندارد/ تنّفر آنها از نيست, قايل عبادت در سهو به .١١٩/كس ا�نبياء تنزيه و١ـ كـرده اسـتدJل آن به ديگران و مرتضي١ سّيد كه است وجهي اين

بازگشت به فهرست
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هم در را چهره ِغذا سفرة سِر شخصي كه آوردهاند نظيري چنين برايش

مانع آن خوردن از را آنها امّا ميكند مشمئّز طعام آن از را ديگران ميكشد,

ميخورند/ آن از و نميشوند متنّفر برخي كه اين دليل به نميشود,

اعتراضپيروي rstuvبدون امامان mnopqو پيامبر از داريم دستور ما دوم:
كه باشد واجب ما بر و جايز آنها از فراموشي و سهو و خطا گر ا حال كنيم,

كـار خطا از كه ميآيد Jزم باشيم, مأمور كار اين به و كنيم پيروي آنها از

ايـن امّـا است, زشت كار خطا از پيروي به امر كه حالي در كنيم, پيروي

از ̂اطاعت] حكم زيرا نيست, وارد شاهد و مفتي و راوي مورد در اشكال

نيست/ شرط آنها, در هم عصمت و ندارد عموميّت آنها

مردم, كه است cdefgاين امام mnopqو پيامبر به مردم نيازمندي دليل سوم:
نياز خود باشند الخطا جايز هم بزرگواران اين گر ا حال, هستند/ جايزالخطا

و است يكي دليل مورد, دو هر در چون ميكنند, پيدا امامي يا پيامبر به

دو هر كه ميآيد Jزم تسلسل يا دور سپس, و است/ مرجح Uب ترجيح گرنه

است/ باطل شده, ثابت كه چنان

عـبادت و است عـبادت نوعي امام, و پيامبر تبليغي كارهاي چهارم:
فعل استو واجب آنها از پيروي كه است معلوم زيرا است, تبليغ نيز آنها

آنها در پس است, قطعي مه, مقّد دو هر چون حّجتاستو هم آنها قول و

نيست/ نسيان و سهو

پيدا مردم به احتياج باشد, روا نسيان و خطا امام, و پيامبر بر گر ا پنجم:
غير و معصوم صورت, اين در و دارند باز خطايشان از را آنها تا ميكنند

مرا رفتم, كج وقت <هر كه ابوبكر پسگفتار شد, خواهند يكسان معصوم,
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محتاج خود رعيّت به چه گر ا بود, نخواهد او امامت از مانع كنيد> راست

است/ باطل قطع, طور به عقيده اين كه حالي در است,

تبليغ در باشد, روا معصوم بر فراموشي و سهو عبادت در گر ا ششم:
نيستوهيچ دو اين ميان تفاوت بر محكمي دليل زيرا بود, خواهد روا نيز

روا دو اين از يكي در چه هر بلكه نميكند, احساس را آنها ميان فرق كسي

كـه است ايـن حّدش كمترين رواست, قطع طور به هم ديگري در باشد

و گـفتهها از يك هـيچ بـه پس نـميگذارنـد, فرقي آنها ميان مردم بيشتر

و ميشود مختل او عصمت نتيجه, در نميماند, اطميناني معصوم كارهاي

است/ باطل قطعا هم اين

نسيان و سهو و خطا او بر گر پسا است/ شريعت حافظ معصوم, هفتم:
Jزم ̂حـقايق] دادن تغيير و ساختن گمراه و كشاندن ناداني به باشد, روا

درستي, احتمال و ميشود يكسان سهو, احتمال با نسخ احتمال و ميآيد

از مـطلوب غـرض نـقض سـخن, ايـن و ميكند تقويت را تباهي احتمال

دارد/ پي در را عصمت

و گـفتهها از كـدام هـيچ بـه بـاشد, جـايز معصوم بر سهو گر ا هشتم:
نصب از نقضغرض موجب اين و نميشود حاصل اطمينان كردارهايش

ميگردد/ او

حاصل معصوم گفتة و عمل از تبليغ, نخست, مرحلة در كه اين توضيح

بـيشتر هـمچنين و هسـتند او از بعد كه كساني براي امر اين امّا ميشود,

كـه خواندنش قرآن و او كردارهاي و گفتهها زيرا است, نامعلوم صحابه,

بـر كـه مـيآيد Jزم پس مـيشود, نـقل تـاريخ بدون است عبادتي خود,
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قـطع طور به سخن اين و بدانيم جايز را آنها در تبديل و mnopqغلط پيامبر

است/ باطل

وعـمل واجـبات تـرك باشد, روا نسيان و سهو معصوم, بر گر ا نُهم:
حـرام, تـرك و واجب فـعل زيـرا بـود, خواهـد روا او بر سهوا محّرمات

تمام ترك در باشد, روا عبادات برخي ترك در سهو چون استو عبادت

است, گناهان عموم نفي Jزمهاش, كه عصمتي و بود, رواخواهد نيز آنها

واجبات بعضي ترك كه شويم قايل تفصيل بخواهيم گر ا و نميكند, صدق

نميسازد/ عصمت با قطع طور به و داريم دليل به نياز بدانيم, روا را

بدون محّرمات دادن انجام و واجبات ترك و نسيان و سهو گر ا دهم:
دو تـرك يعني اقتضاميكند, ذوشمالين حديث كه چنان باشد, روا تعّمد

واقـع در كـه كUمي و سUم دادن انجام و بوده واجب واقع در كه ركعتي

در شٔي وضع از است عبارت ظلم زيرا است, ظلم عمل, اين بوده, حرام

تـعالي خـداي كـه ايـن دليـل به بود, نخواهد امام ظالم و موضعش, غير

/١٢٤. بقره ١ـ

امـامت <عـهد> از مـراد و نميرسد]١ ستمكاران به من ̂عهد ميفرمايد:

و ميآيد بر آمده, تفسيرش در كه حديثي و آيه ضمن از كه چنان است,

است/ كرده اشاره مطلب اين به استدJلش, در نيز محّققان از يكي

در نه عبادت در چند هر معصوم بر خطا, و نسيان و سهو گر ا يازدهم:
باشد, امام يا پيامبر كه آن از پيش كفر, حتي معاصي تمام باشد, روا تبليغ

دJئل با است استدJل Jزمة كه مطلب اين چون و بود/ خواهد روا او بر

هم آن ملزوم است باطل خصوص, اين در خصم واعتراف نقلي و عقلي



٧٩ .mnopq پيامبر از سهو و خطا صدوِر عدم بر عقلي, ادلّة بيان
بود/ خواهد باطل باشد, خطا و نسيان و سهو جواز كه

بـه نـيازي مـورد دو هـر در شـماست, مّدعاي كه چنان مUزمه: بيان

مـعصوم, بـر ونسـيان سـهو و خـطا بودن محال گر ا زيرا نيست, عصمت

امـامت و نـبوت از پيش كه اّوليه <حالت باشد, تبليغ مورد به مخصوص

شايستهتر حالت اين بلكه روشن است امري اين و نيست, تبليغي است,

هم ملزوم پس است, ظاهر بطUنش كه حالي در است, امور اين جواز به

ميباشد/ باطل تبليغ] نه است عبادت در امور اين جواز ^كه

فروبندد دم كّلي به بايد باشد, روا معصوم بر سهو و گرخطا ا دوازدهم:
مورادي در مگر نميكنند پيروي او از مردم زيرا نگشايد, سخن به لب و

از مگر نميشود معلوم هم آن درستِي باشندو داشته علم آن درستِي به كه

ميآيد/ Jزم دور پس او خوِد

بگويد: كه هم او گفتار از باشد, روا معصوم بر امور اين گر ا سيزدهم:
زيرا نميآيد دست به علم دادهام, انجام عمد يا سهو روي از را كار اين من

دارد, وجود سهو احتمال است, تبليغ از بيرون كه هم گفتار اين خود در

در كـرد, نـفي خـود از را mnopqسـهو پيامبر ذوشمالين حديث در كه چنان

وجـود به كه معتقد شما ̂بلكه نبود واقع با مطابق شما, قول به كه حالي

هستيد]/ سهو

كذب باشد, روا نسيان و سهو تبليغ, غير در معصوم بر گر ا چهاردهم:
از كدام هيچ به صورت اين در و بود خواهد روا او از تبليغ غير در سهوا هم

است/ قطعي قول, اين بطUن و نيست, اطميناني تبليغ, غير در او گفتههاي

كه عملي بيان از بعد باشد, تبليغ به مخصوص عصمت گر ا پانزدهم:
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واجب مـا بـر و دهـد انجام سهوا را آن كه است جايز نيز است معصيت

با مطلب اين كه حالي در كنيم, منكر از نهي معروفو به امر را او كه است

نهي معروفو به امر سقوِط با و ما] هدايت براي خدا طرف از ̂او نصِب

است/ ادّله برخUف و دارد منافات منكر از

جايز معصومين براي است تبليغ ويژة عصمت كه اين گر ا شانزدهم:
امكـان ايشـان كـردههاي و گـفتهها بـه استدJل, و احتجاج ديگر, باشد,

وجود نسيان و سهو احتمال شما خود قول به هم مورد اين در چون ندارد,

اجماعي امور, اين به استدJل زيرا است, باطل قطعا احتمال اين و دارد,

در نيز معصومان خود و باشد فرقي آن غير و تبليغ ميان كه اين بدون است

اين به شيعيان, و مسلمانان عمومي هدايت و ارشاد ضمن متواتر احاديث

و بـماند پـوشيده كـه است آن از روشنتر اين و كردهاند, استدJل امور,

به استدJل نخستين با كه حالي در آيد, در شماره به كه است آن از بيشتر

تـبليغي را استدJلها گر ا كه عUوه به ميشود, حاصل تبليغ فعل, يا قول

كه است نشده نقل موارد, اين در و دارد, تبليغ قصد ثبوت به نياز بگيريم

آن شناخت قطع طور به هم زمان اين در استو بوده تبليغ اينها از مقصود

نيست/ ممكن

صـادر عـملي فـرامـوشي يا سهو طور به معصوم, از گاه هر هفدهم:
غرض با استو باطل قطع, طور به بدانيم, راواجب او از پيروي گر ا شود,

برخUف ندانيم, واجب را او از پيروي گر ا امّا دارد, منافات او انتصاب از

پيروي من از ميداريد, دوست را خدا گر <ا است: خداوند قول اين نّص
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/٣١. عمران آل ١ـ

كنيد>/١
و نسـيان سهو, تبليغ] غير ̂در ميگوييد: شما كه چنان گر ا هجدهم:
چه نيست, پذيرفته تنهايي به گواهياش باشد, روا معصوم بر غلط و خطا

را او كـه است جـايز بـلكه كند, دعوا اقامة خودش براي كه اين به رسد

كنند/ توّقف تصديقش در كم دست يا كنند تكذيب

پـذيرفته بـّينه بـدون كـه <اّدعـاهايي باب الفقيه يحضره من كتاب mnopqدر پيامبر اّدعاي كه كسي قتل وجوب بر داّل احاديثي آن, جز و ميشود>

تـبليغ بـاب از قـطع طور به كه اين با است/ آمده نپذيرد, شاهد بدون را

نيست/

طـور بـه بـاشد, واجب خداونـد بر امام و پيامبر نصب گر ا نوزدهم:
واقعيّت مقّدمه چون ميباشدو محال دو آن از نسيان و سهو و خطا مطلق,

است/ آن مثل هم نتيجه دارد,

در بـاشد روا معصوم بر خطا گر ا كه است اين شرطيه جملة توضيح

خدا كه حالي در است, بزرگي فساد اين و بود, خواهد عباداتشروا تمام

نيست/ روا او بر مفسده وجه هيچ به استو حكيم

غصب غيرو مال اتUف باشد, عصمتروا اهل بر امور اين گر ا بيستم:
ديگران از حقي گر ا دارد امكان استونيز ممكن فراموشي روي از هم آن

فـرامـوشي روي از است مـمكن بلكه كنند, فراموش باشد, آنها ذّمة بر

كـه وقـتي و شـود, واجب آنان بر ديه و برسانند قتل به را مؤمنان برخي

احساس ديگري كم حا به نياز بخواهند, را خود حق حقوق, اين صاحبان
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Jزم تسـلسل يـا دور صورت, اين در و دهد حكم آنان عليه كه ميشود

است/ باطل اينها تمام قطع طور به كه حالي در ميآيد,

و قتل مقّدمات فراموشي روي از امام و پيامبر كه وقتي يكم: و بيست
بر را كارها اين كه است واجب مردم بر يا پس كنند, آغاز را غصب نهبو

دلها از موقعيّتشان صورت اين در كنند, تقبيح را آنها و بگيرند ايراد آنان

پيدا غير به نياز ارشاد] ̂در معصوم و ميشود مرؤوس رئيس, و ميرود,

اجماع و نّص خUف بر نيستواين واجب مردم بر انكار و تقبيح يا ميكند

صورتي در است همچنين است/ منكر از نهي و معروف به امر وجوب بر

كند/ واجب ترك فراموشي روي از معصوم كه

از و واجب عـبادتي ـ مـنكر از نـهي و معروف به امر دوم: و بيست
mnopqو پـيامبر دسـتور اين به انسان شايستهترين و است ديني ضروريّات

عبادتي زيرا نيست, تبليغ اقسام از حكم, اين و هستند معصوم پيشوايان

به مربوط تبليغ كه حالي در دارد, اختصاص جزئيات به و افراد ويژة است

كـاري را آن كـه فـرضي بـر و است, شـرعي احكام مورد در كّلي قواعد

به ديگر امور و زدن كتك قبيل از دست با نهي و امر ليكن بدانيم, تبليغي

امام و پيامبر بر وغلط نسيان و سهو و خطا استو تبليغ از خارج قطع طور

مـعروف از ونـهي مـنكر بـه امـر بنابراين, ميشود/ جايز صورت اين در

است/ ضروري وبطUنش آشكار فسادش كه كرد خواهند

شما, قول به پس نيست, تبليغ و است عبادت جهاد سوم: و بيست
طريق اين به است, جايز عصمت, اهل بر عمل اين در نسيان غلطو و سهو

وبدون بجنگند معصومان با بلكه مؤمنان با و كنند ترك را كفار با جهاد كه
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رها تيري يا نيزه امام و پيامبر كه باشد اين به چند هر بكشند, را آنها عمد

معصومي يا مؤمني به و شود, فراموش يا اشتباه بكشند, را كافري تا كنند

ميان فساد, در كه بيشتر فسادي با ديگر حوادث قبيل اين از و كند, اصابت

نيست/ فرقي آن خطاي و عمد

چنين به معصوم بگذارد استكه محال خدا براي كه كند اّدعا كسي گر ا

دليـل بـدون اّدعـايي ايـن ميگوييم: پاسخ در شود, Uمبت نسياني و خطا

خداوند ميگوييم كه است صحيح مطلب اين ما گفتار طبق بر بلكه است/

است/ گذاشته آزاد خطاها اين به تعّمد در را مكلّفان

نـباشد, مـصون نسـيان و سـهو mnopqاز پـيامبر گــر ا چهارم: و بيست
در كـه مـيرود احـتمال زيـرا بـاشد, گـواه مـردم كـارهاي بـر نميتوانـد

از وجه هيج به شهادت چون باشد, داشته دخالت فراموشي مشاهداتش

̂اين ميفرمايد كه داشت خواهد منافات قرآن آية با و نيست, تبليغ نوع

mnopqبر پيامبر و باشيد گواه مردم بر تا داديم قرار ميانه اّمتي را شما ما چنين

/١٤٣. بقره ١ـ

باشد]/١ گواه شما
و او بعثت فايدة گرنه و ببرند حساب امام از بايد مردم پنجم: بيستو
^كساني ميگويد: قرآن چون ميشود/ منتفي خدا ناحية از اطاعتش به امر

عـذابـي يـا ,Uب كه بترسند اين از بايد ميكنند مخالفت را خدا فرمان كه

/٦٣. نور ٢ـ
گيرد/]٢ فرا را آنان ك دردنا

روي از را عملي كه كسي هر همچنين و كند گناه سهو روي از كه كسي
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قـرار مـوضعش غـير در را شيء او زيرا است, ستمكار دهد, انجام سهو

̂مگـر مـيفرمايد: خـدا چون نيست, جايز ستمگر از ترس و است داده

/١٥٠. بقره ١ـ

نترسيد///]١/ آنها از پس ستمكارانشان,

باشد, روا نسيان و سهو معصوم, بر تبليغ, غير در گر ا ششم: بيستو
هرگاه و بود, خواهد جايز او بر سهو روي از نيز خداوند حدود از تجاوز

كس ̂هر ميفرمايد: كه چنان بود, خواهد ظالم شود, صادر او از كار اين

/١. ط	ق ٢ـ

از كه آنان ̂و است]٢ كرده ستم خويشتن به كند, تجاوز الهي حدود از كه

/٢٢٩. بقره ٣ـ

امامت عهد كه گذشت همچنين ستمكارانند]٣, كنند تجاوز خدا مرزهاي
نميرسد/ ستمكار به

بـاشد, روا معصوم بر تبليغ غير در ونسيان سهو گر ا هفتم: و بيست
و سهو روي از نيز آنها با محاربه و عصمت اهل با بلكه, مؤمنان با جنگ

به كه است جايز مؤمنان براي باشد, چنين كه وقتي بود/ خواهد روا نسيان

اين بر نقلي و عقلي ادّلة كه چرا برخيزند, معصوم با محاربه به دفاع عنوان

كـند, سـتم شما بر كس ̂هر ميفرمايد خداوند كه چنان است, قائم امر

/١٩٤. بقره ٤ـ
خدا راه ̂در و كنيد]٤ تUفي او از شما كرده ستم شما بر كه اندازه همان

/١٩٠. بقره ٥ـ
نيز احاديث و قرآن, در اينها جز و ميجنگند]٥ شما با كه كساني با بجنگيد
قـتل بـه منجر و باشد روا امري چنين كه وقتي است, فراوان باره اين در
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قطع طور به سخن اين و ميشود واجب بلكه جايز, معصوم كشتن گردد,

است/ باطل

از هم دروغ باشد, جايز معصوم بر نسيان و سهو گر ا هشتم: و بيست
هـر و بـود خـواهـد روا او بـر شـما قـول بـه بـنا تبليغ غير در سهو روي

بر كه كساني اين از ̂بعد ميفرمايد: خداوند زيرا است, ظالم دروغگويي

/٩٤. عمران آل ١ـ

ظـالم مـعناي بـه نـيز لغت در كاذب ستمكارانند]١ ببندند دروغ خداوند
افـتراِي كـه نشود تصّور گذشت, كه چنان نميشود, امام ظالم و ميآيد/

در اختصاصي لغتچنين نظر از زيرا است, تعّمد معناي به جا همه كذب

بـر آن جـز و صـحاح كتاب از كه چنان است, آن از اعّم بلكه نيست, آن

بسته دروغ خدا ̂به آمده: آيه اين در كه عمد مورد به تخصيص و ميآيد/

/٨. سبأ ٢ـ

كر ذ را آن معاني علماي از برخي كه چنان است]٢ ديوانه او كه اين استيا
روشن كه چنان زيرا نميكند, دJلت گفتهايم, ما آنچه برخUف كردهاند,

اراده جا آن در معنا اين است ممكن مقام, سياق و مقابله قرينة به است

شود/

را واجبهاي حقوق باشد, روا معصوم بر فراموشي گر ا نهم: و بيست
را اينها جز و خريده كه را كاJهايي بهاي قرضو قبيل از است او ذّمة بر كه

زيرا نپذيرد, كنند, مطالبه او از كه هنگامي و كند فراموش است جايز نيز

هم تبليغ جزو اينها كه است معلوم و ندارد ذّمهاش بر آنها ثبوت به علم كه

امام ظالم و كند, ظلم مردم حقوق به نسبت كه ميآيد Jزم بنابراين نيست/
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جا, اين در واجب ترك كه است واضح گذشت/ كه دليلي به بود, نخواهد

دليل جهل, قطع طور وبه است, روشنتر ظلم صدق پس است, عمدي

نيست/ ظلم صدق برعدم

گر ا پس تبليغ/ َنه است, عبادت حدود, اقامة كه است روشن ام: سي
است جايز باشد, روا معصوم بر عبادت در خطاي و غلط و ونسيان سهو

مرزهاي از و دهد تغيير را آنها حّتي و ببرد ياد از را حدود اقامة كّلي به كه

خـاطر بـه بـلكه سـازد, وارد آنـها بـر نقصان و زيادي و كند تجاوز الهي

اجرا مستحّق غير بر را قتل حّد حتي است, جايز سهو, و غلط و فراموشي

امام و پيامبر نصب از نقضغرض استو فساد نهايت موجب اين, و كند

ميآيد/ Jزم

او سر پشت مردم و كند سهو جماعت نماز در معصوم گر ا يكم: سيو
چهار بگويد: ديگري و خوانده ركعت دو بگويند: بعضي كنند; اختUف

ندارد, راهي كند, داوري آنها ميان كه باشد واجب امام بر گر ا حال ركعت,

را يكـي نـميتوانـد است يكسـان او بـراي طـرف دو هر و نميداند زيرا

به ميتوانند مردم نباشد, واجب او بر آنها ميان داوري گر ا و دهد/ ترجيح

كشت و ريزي خون جنگو به منتهي چه گر ا بپردازند, يكديگر با منازعه

كه نيست روا حكيم بر استو بزرگي فساد اين كه حالي در شود, كشتار و

موجبنقضغرضاز اين بر عUوه شود, متعّرضآن و دهد دستور آن به

ميشود/ معصوم نصب

مـردم بر كه است اين معصوم بر نقيصه اين جواز Jزمة دوم: و سي
او زيـرا بـپذيرند, حكـميّت بـه خود اختUفات در را او كه نيست واجب
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محال عبثو باشد, واجب مردم بر گر ا و ندارد را امر اين بر تواِن دانشو

بـه سـوگند <نـه, مـيفرمايد: خـداونـد كه چنان باطلاند, دو هر و است

در كـه ايـن مگر نميشوند, واقعي ايمان اهل ̂منافقان] آنها پروردگارت

در كـني تـو, كـه حكمي هر بر سپس و كنند كم حا را تو تنها نزاعهايشان

/٦٥. نساء ١ـ

باشند>/١ تو فرمان تسليم نداشته, آن به اعتراضي هيچ دلشان
مـيتوانـد بـاشد, روا مـعصوم بـر فراموشي و سهو گر ا سوم: و سي
و كـم مـيان فـرقي آن, امكـان در كـه چرا باشد, كثيرالّسهو و فراموشكار

زده هـم به را اجماع شود, قايل فرقي آن در كه كسي و نيست آن زيادي

و است نكرده قلّت به مقّيد را آن دانسته, روا را سهو كه كسي زيرا است,

نَـه بـاشد, چـنين مـعصوم حـاِل گـر ا و سـهو, كـنندة نفي است همچنين

رعيّت از بسياري از او موقعيّت و روايتش, َنه استو پذيرفتني گواهياش

ديدگاه از كه ميآيد Jزم فاضل بر مفضول تقديم نتيجه, در ميباشد, بدتر

است/ باطل و مردود نقل و عقل

فصل ̂در حديث دومين كه جهل, عقلو حديثجنود چهارم: سيو

شد/ كر ذ كتاب` bاز ٨٣ درص عباراتآن برخي ٢ـ
از پيروي سبب به معصوم, غير كه ميكند دJلت وگذشت, بود چهارم]٢
جـنود گرفتن كار به و فراوان عبادات با نيز و آن مقتضاي به عمل و عقل

به او از نسيان و سهو كه كند ترّقي حّدي تا ميتواند آن, از استفادة و عقل

اهـل و سـخنوران از را فراواني نمونههاي باره اين در و شود منتفي كلي

نـام رجـال و تـاريخ كـتابهاي در كه چنان بردهاند, نام دانشمندان و فضل
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فـرزند احـمد, الديـن, جـ	ل فـرزند عـبدالكـريم, الديـن, غياث نقيب, شريف ابـي١ـ بن محّمد بن احمد فرزند محّمد فرزند جعفر, بن موسي فرزند ابراهيم, وسعدالدين, آمد دنيا به / ٦٤٨ه سال شعبان, ماه در حسيني كرب	ي در <الطاووس> به مشهور ,Zكاظمين,عبدا در ٦٩٣ه سال در و يافت رشد بود, پدرانش وطن كه جايي مزيديّه حلّة شهر cdefgدر مؤمنان امير مرقد كنار اشرف نجف به جنازهاش و يافت cdefgوفات كاظم امام شد/مشهد دفن جا همان و بود,برده ممتاز حافظه, نيروي جهت از و هوشمند فقيه, عالم, وي گفتهاند: حفظهمزمانهايش را قرآن سالگي يازده در او كند/ فراموش را آن كه نشد وارد ذهنش به مطلبي فوطي.٤٨٠/هرگز ابن الجامعه, والحوادث ١٠٠.٤ الّرجال مجمع ك: ر/ كرد/

طاووس١ بن احمد فرزند عبدالكريم, آنها: جملة از است, آمده بسياري

را آن كه نشنيد را چيزي هرگز او گفتهاند: چنين رجال كتابهاي در كه است

اينها/ جز و كند, فراموش

ميآيد Jزم ميدارند, روا معصوم بر را سهو كه آنان قول به بنابراين,

آنـها بـر او تقّدم و باشند, معصوم از بهتر و برتر افراد, گونه اين همة كه

گذشت/ كه چنان باشد, محال

دليل cdefgحّجتو امام mnopqو پيامبر از كرداري و گفتار هر پنجم: سيو
دليل حفظ خاطر به دليلي هر استو شريعت احكام از حكمي بر قطعي

قـوِل بنابراين, نيست/ دليل وگرنه, ميكند رّد را مدلولش نقيض بودنش,

آن, بودن ونادرست وخطا ميكند, رّد را نقيضش آنها, وعمل وامام پيامبر

نـتيجه را مـطلق قـول بـه سهو نفي و عصمت مطلب, اين و است/ محال

ميدهد/

و دارند دJلت عصمت بر نقلي, و عقلي دليلهاي تمام ششم: و سي

ايـن در كـه دKيـلي حّلي, ع	مة cdefgاز مؤمنان امير امامت بارة در الفين كتاب: ٢ـ

و الفين٢ كتاب: به شما كه بس مقدار همين بيروناند/ شمارش حّد از اينها



٨٩ .mnopq پيامبر از سهو و خطا صدوِر عدم بر عقلي, ادلّة بيان

ميباشد/ دليل وهشت سي و يكهزار حدود است, آمده كتاب

نـفي مـوجب عـصمت, كـه است مـعلوم نـيز اين كنيد, مراجعه آن امثال

طور به سهو نفي و سهو, روي از چه و باشد عمدي چه است, معصيت

به آن عرفي و لغوي معناي از كه چنان ميشود شامل هم را نسيان مطلق,

دليل و نميشود فهميده آن, از قطعا تفصيل, به قول و ميكند تبادر ذهن

آشـنا آن بـا بـخواهـد خدا گر ا زودي به كه چنان است ناتمام برتفصيل,

ميشويد/
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ششم فصل

معصوم در سهو جواز بر كه مفاسدي از برخي بيان در
است مترتّب

اختصار به جا اين در و شديم آشنا مفاسد اين از بسياري با گذشته در

ميكنيم: كتفا ا مورد دوازده به و اشاره آنها از شّمهاي به

از كـه ايـن بـا دلهـا, از مـعصوم موقعيّت سقوط و مقامي تنّزل : اّول
و ميشود او افتادن نظر از موجب كه اينها جز برصو و جذام بيماريهاي

شدِن ديده از حتي و گرديده منّزه مادر و پدر كفِر و نسب در پستي از نيز

از ايـنها همة كه حالي در است, شده داشته نگه دور مدفوعش, و ادرار

است/ اهمّيتتر كم ميشود, آن بطUن و باعثنقصان كه عبادت, در سهو

گذشت/ كه چنان ميكند, پيروانشپيدا به نياز معصوم, : دوم
نميشود/ گذاشته فرقي نسخ, و سهو ميان : سوم

بيشتر در و بود نخواهد حّجت كردارش, و گفتار از يك هيچ چهارم:
ميشود/ اشتباه تبليغ غير با تبليغ امور,

روي از واجب تـرك و حرام عمل و گناه وقوع كه ميآيد Jزم پنجم:

بازگشت به فهرست
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است/ باطل امامّيه, اجماع به كه حالي در يابد, امكان سهو

معصيت آن, غير در و مييابد اختصاص تبليغ وقت به عصمت ششم:
است/ روشنتر بطUنش كه ميشود جايز سهوا چه و عم� چه

از ونـهي معروف به امر را معصوم كه ميشود واجب مردم بر هفتم:
گذشت/ كه چنان كنند, منكر

نشود/ پذيرفته ميتواند روايتش و گواهي صورتها, برخي در هشتم:
قـتل بـه را معصومان بلكه مؤمنان است ممكن نسيان و سهو با نُهم:

كند/ ترك را جهاد و رساند

ميشود/ جايز او بر حدود به تجاوز سهو روي از دهم:
از نـهي و مـنكر بـه امـر سـهو روي از جزئي صورتهاي در يازدهم:

ميشود/ جايز او بر معروف

افـضل او از صـور برخي در افراد برخي كه ميشود جايز دوازدهم:
و مـيباشد بـاطل امري كه ميآيد Jزم فاضل بر مفضول تقديم و باشند

/ است دانا خدا



هفتم فصل

در نه عبادت, در را معصوم بر سهو كه كساني اشكال
ميدانند روا تبليغ,

و متزلزل هم كه كردهاند استدJل معدودي و اندك اخبار به گروه اين
و زيـادتر روايـاتي وسيلة به هم و است فراواني توجيهات و تاويلها قابل

ميباشد/ تعارض مخالفتو مورد قويتر
از مـحّمد بن احمد از ,Fعبدا بن سعدي از سندش به التهذيب در cdefgشيخ Fعبدا ابي از حضرمي, بكر ابي از عميره, بن سيف از فضاله, از حسين,

در و كرد mnopqسهو خدا رسول است: اين آخرش كه كرده نقل حديثي در
گفت: كه است كرده كر ذ را ذوشمالين سخن سپس داد/ سUم دوم ١٠١.١٧ركعت بـحارا�نـوار ;٣٦٦.١ ا�سـتبصار تـفصيل; بـه ح٧٢٤ ١٨٠.٢ التهذيب دو١ـ كه وقتي ميخواندم, يارانم با را مغرب نماز فرمود: پيامبر است: اين حديث اّول راويح٤/ كردم/ اعاده را نماز من ركعتخواندي, دو گفتند: برخي دادم, س	م آري,ركعتخواندم, گفتم: كردي اعاده نمازترا هم تو شايد فرمود: گفتم, امام به كه را خبر اين دهـي,ميگويد انـجام ديگر يكركعت و خيزي بر كه بود كافي را تو فرمود: و خنديد امام mnopq///پس خدا رسول

افزود/١ آن به ركعت دو و شد mnopqبلند پيامبر پس

بازگشت به فهرست
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مـغيرة بـن حـارث از بشير, بن جعفر از حسين بن محّمد از سعد, از

چنين آيا فرمود: حديثي در كه است شده cdefgنقل صادق امام از نصري,

ركعت دو به را نماز و شد خارج نماز از ركعت دو در خدا رسول كه نبود

ح٣/ ١.١٧ بحارا�نوار ح٢٧٥; ١٨٠.٢ التهذيب شـامل١ـ حديث دو اين است: گفته پيشين حديث و حديث اين باره در طوسي mnopqكهشيخ سهوالنبي و ذوشمالين حديث يعني است آنها به تمّسك از مانع كه است دارد/چيزي امتناع آن از عقل

كرد؟١ تمام
عبّاس, بن منصور از برقي, از محّمد بن احمد از اسنادش به همچنين

الحسـن ابي به گفت: كه كرده نقل صدقه بن حسن از سعيد, عمروبن از

آري/ فرمود: داد؟ سUم اّول ركعت دو mnopqدر خدا رسول آيا cdefgگفتم: اّول

كرد؟! سهو خدا رسول آيا بود, حالتي چه اين, گفتم: من

ص	ته/// في تكلّم من باب الص	ة كتاب الكافي فروع ح١٤٣٢; ٣٤٥.٢ التهذيب ح٢/٣ـ ج٣,

بياموزد/٢ مردم به را خود حكم ميخواست خدا فرمود:
mnopqدر خدا رسول ///cdefg صادق امام از اعرج سعيد از نعمان بن علي از

امر نماز در آيا cا رسول يا پرسيد: سر پشت از يكي داد, سUم دوم ركعت

دو شـما, گـفتند: برخـي چيست؟, منظورت فرمود: است؟ آمده تازهاي

مـيشد ناميده هم ذوشمالين كه ذواليدين mnopqبه پيامبر خوانديد, ركعت

/cا رسول يا آري گفت: است؟ طور همين آيا فرمودند:

تمام ركعت چهار به را نمازش بود, خوانده آنچه مبناي mnopqبر پيامبر

به نسبت رحمت منظور به كه بود ـ جل و ّ عز ـ خداي اين فرمود: و كرد



٩٥ . عبادت در معصوم بر سهو جواز اشكال
ديگـري شـخص گـر ا كه چرا كرد, مسلّط پيامبرش بر را فراموشي اّمت,

امّـا نـيست, قـبول نمازت كه كنند سرزنش را او است ممكن كند, چنين

دو خدا رسول سپس است, او روش و خدا رسول سنّت ميگويد كنون ا

و ٢١٨.٨٨ بـحارا�نـور ح٦; مـذكور بـاب الكــافي ;١٤٣٣ ح ٣٤٥.٢ التــهذيب ح١/١٣ـ ١٠٥.١٧

داد/١ انجام جا بي كUم براي سهو سجده
شده cdefgنقل صادق امام از جميل از عمير, ابن از سعيد, بن حسين از

كـار پي و برخاست سپس داد, انجام نماز ركعت دو كه شخصي بارة در

اين در مردم گفتم: من بخواند/ نو از نمازشرا گردد, بر فرمود: رفت, خود

و كـرد يـادآوري را ذوشمالين حديث حضرت ميكنند؟ روايت چه باره

و مـيخاست بـر گـر وا نشـد بـلند خـود جاي mnopqاز خدا رسول فرمود:

ح١/ ١٠٠.١٧ بحارا�نوار ,٢٤٥.٢ التهذيب ٢ـ

ميخواند/٢ دوباره را خو نماز ميرفت
كـه شـده نقل بصير ابي از سماعه, از عثمان, بن حسين از فضاله, از

خواند, نماز ركعت دو كه شخصي بارة در cdefgپرسيدم صادق امام از گفت

من بگيرد, سر از را نماز فرمود امام رفت, خود كار پي و شد بلند سپس

از را آن بود خوانده ركعتي دو را نماز كه mnopqوقتي خدا رسول چرا گفتم

بيرون خود جاي از و خوانده نماز حضرت آن چون فرمود: نگرفت؟ سر

ح٢/ ١٠٠.١٧ بحارا�نور ;٣٤٦.٢ التهذيب ٣ـ
بود/٣ نرفته

كـه است شـده cdefgنـقل cعـبدا ابي از سماعه از زرعه, از حسن, از

بر سهو سجدة كند, تكميل كرده سهو را نمازش از آنچه كه كسي فرمود:
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سهو خواندو ركعتنماز دو مردم mnopqبا خدا رسول زيرا نيست, واجب او

پيامبر است؟ شده نازل چيزي نماز بارة در آيا گفت: ذوشمالين پس كرد,

خوانديد/ ركعت دو گفت: چيزي؟ چه فرمود:

آري/ گفتند: ميگوييد؟ را همين شما فرمود: مردم به كرم ا رسول

انجام سهو سجدة دو و كرد كامل آنها با را نماز و شد mnopqبلند پيامبر

/١٤٨.٨٨ و ح١١ ١٠٥.١٧ بحارا�نوار; ,٢٤٦.٢ التهذيب ١ـ

حديث/١ آخر تا جا] بي كUم و سUم ̂براي داد
زيد از خالد, عمروبن از علوان, بن حسين از الجوزاء, ابي از سعد از

رسول فرمود: كه است شده cdefgنقل علي از پدرانش, از پدرش از علي بن

يكي پس شد, خارج نماز از و ركعتخواند پنج ما, با را ظهر mnopqنماز خدا

است؟ شـده افـزوده چيزي نماز در آيا cا رسول يا گفت: مردم ميان از

فـرمود: امـام خـوانـديد/ ركعت پنج را نماز گفت: او چيزي؟ چه فرمود:

بدون سجده دو گفتو تكبير نشسته طور همان و كرد قبله به mnopqرو پيامبر

دو ايـن مـيگفت: كـه حالي در داد, سUم سپس و انجام ركوع, و قراءت

/٥ ح ١٠١.١٧ بحارا�نوار ;٢٤٩.٢ التهذيب شيطان٢ـ دماغ سجده دو اين زيرا است, سهو سجدة دو مراد, حديث در مُرغمتان, خـدا# مـيانـدازد, اشتباه به نماز در را آدمي او ميكنند, خوار را واو ميمالند خاك به نمازرا كه وقتي حديثآمده: در ميسازد/ ذليلش سجده دو اين با و ميكند باطل را او البـحرين:ت	ش مــجمع رود بيرون شما از تكبّر تا گذاريد خاك بر را بيني و پيشاني كهخوانديد, كسي فرمود است؟ كسي چه منظور گفتند: انفه, رغم فرمود: بار mnopqسه پيامبر م/ر/غ/ـم/ ـ رغم العرب, لسان نشود/ بهشت در داخل و كند درك زنده را آنها از يكي يا مادر و پدر

^شيطان]اند٢/# كنندة خوار <ُمرغمتان>: سجده
نميشود, عمل آن به و است واحد خبر روايت, اين ميفرمايد: شيخ



٩٧ . عبادت در معصوم بر سهو جواز اشكال
بيفزايـد برنمازش چيزي عمد و علم با كس هر كه داديم توضيح ما زيرا

افزوده, آن بر چيزي كه اين در كند شك گر ا و بگيرد سر از را نمازش بايد

را سـهو سـجدة دو mnopqهـرگز پيامبر كه التهذيب از نقل به كتاب همين ٤٩ ص /١ـ نداد/// انجام

دهد/١ انجام سهو سجدة دو بايد
آن قـول كه است كرده را كار اين دليل اين mnopqبه پيامبر است ممكن

و باشد كرده اشتباه شخص آن است ممكن بلكه نبوده آور يقين نفر يك

است/ داده انجام را سجده دو اين mnopqاحتياطا پيامبر

گذشت, سهو نفي بر كتاب اين اّول در كه را حديثي گفتار, از شيخپس

بـازگو, را آنـها نـظاير و گـذشته ايـرادهـاي هـمان و است كرده يادآوري

ميكند/

زيد از جميله ابي از فضال, بن علي بن حسن از محّمد, بن احمد از

تـا كـرده نـقل را حديث و پرسيدم مردي بارة در امام از گفت: كه شّحام

پس خـوانـد ركـعت دو مـردم بـا را mnopqنماز پيامبر فرمود: امام كه اينجا

در آيا خدا, رسول اي گفت: ذوشمالين شد, خارج نماز از و كرد فراموش

آيـا مـردم اي mnopqفـرمود: پيامبر است؟ آمده پديد تازهاي امر نماز, بارة

ركـعت دو فـقط شـما آري, گـفتند: مـردم مـيگويد؟ درست ذوشمالين,

/٦ ح ١٠١.١٧ بحارا�نوار ٣٥٢.٢ التهذيب; ٢ـ
كرد/٢ تكميل را نمازش باقيماندة شدو بلند حضرت cdefgخوانديد, cعبدا ابي از پدرش] [از عزرمي عبدالّرحمان از حكم بن علّي از

مردم با طهارت بدون را ظهر cdefgنماز علّي امام فرمود: كه است شده نقل
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دارد: اعـUم كـه فـرستاد را مناديش و شد ̂خانه] وارد سپس داد, انجام

و كنيد اعاده را خود نماز شما خوانده, طهارت بدون را cdefgنمازش علي

ح٥٢/ ٤٣٣.٣ التهذيب ١ـ

برسانند/١ غايبان به حاضران را پيام اين

ميباشد/ احاديث با مخالف و است واحد خبر اين كتاب, ٤٩ ص ٢ـ

گذشت/٢ كتاب اّول در حديث اين بر اشكال مورد در شيخ از عبارتي
ابـن از فضاله, از حسين, از احمد, از محبوب, بن علّي بن محّمد از

پـدرم فـرمود: كه است شده cdefgنقل صادق امام از بصير ابي از مسكان,

پشتتـان جـانب از قدري گفت: حضرت آن به كسي كرد, جنابت غسل

ميكردي, سكوت گر ا فرمود: او به امام است, نرسيده آن به آب كه مانده

ح١/ ٣٦٥.١ التهذيب ٣ـ

كرد/٣ مسح دستخود با را جا آن سپس نبود, تو بر چيزي

از عيسي, بن عثمان از محّمد, بن احمد از يحيي بن محّمد از كليني,

در كردم سؤال حضرت آن از گفت: كه است كرده نقل مهران بن سماعة

بـر خـورشيد تـا نخوانده را بامدادش ونماز كرده فراموش كه مردي بارة

رسـول زيرا دهد, انجام را آن آمد يادش به وقت هر فرمود: است, آمده

پسوقتي بود نخوانده را نمازصبح و برد خوابش خورشيد آمدن بر تا خدا

/٩ ح ١٠٣.١٧ بحارا�نوار ;١٩٤.٣ الكافي ٤ـ
خواند/٤ را نمازش سپس و شد دور مكان آن از شد, بيدار كه

اعرج سعيد از نعمان بن علّي از محّمد, بن احمد از يحيي بن محّمد از

نماز هنگام mnopqبه خدا رسول فرمود: كه cdefgشنيدم صادق امام از گفت: كه

را خـوابش خـورشيد طـلوع تـا ـ وجّل عّز ـ خداي و برد خوابش بامداد



٩٩ . عبادت در معصوم بر سهو جواز اشكال
ديگري گر ا زيرا بود, مردم براي پروردگار از رحمت اين ساختو طوJني

رعـايت كه: ميكنند سرزنش را او مردم باشد, خواب خورشيد طلوع تا

بگويد كسي به كسي گر ا كه آمد پيش امر اين اينرو, از نميكند/ را نمازش

آمـد پيش چنين هم خدا رسول براي ميگويد ربود, خوابت نماز هنگام

تسّلي امّترا اين وسيله اين به خداوند كه آمد حساب به عادي امري واين

به نزديك والفاظي ديگر طريقي به ١٠٣١ ح ٢٣٣.١ الفقيه ,٩ ح ٢٩٤.٣ الكافي ١ـ آن/

داد/١ قرار رحمت مورد و

١٥٥ عــبداZص ابــي از ســماعه از ـ ب بــصير, ابــي از ســـماعه از ـ الف دستنوشتـم/٢ـ

آن و كرده نقل گذشت٢, قب� كه را سماعه حديث دو كليني همچنين

/٩ ح ٢٩٤.٣ الكافي ٣ـ

است/٣ داده قرار يكحديث را دو

كـرده روايت گـذشت, قب� كه را صدقه بن حسن حديث گونه همين

/٣ ح ٣٥٦.٣ الكافي ٤ـ

است/٤
دJئـل وجه cdefgفي الّرضا عن <ماجاء باب أخبار عيون در بابويه ابن

ميگويد: والمفوضة> الغUة رّد في و اJئّمه

عـلّي بـن احـمد از پـدرش, از قـرشي, تـميم بـن cعـبدا بن تميم از

امـام به گفت: كه است شده نقل هروي صالح بن عبدالّسUم از mnopqانصاري, پيامبر ميكنند گمان كه هستند گروهي كوفه, نواحي در cdefgگفتم: رضا

تـنها كند, لعنتشان خدا ميگويند دروغ فرمود: نميكند/ سهو نمازش در
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ح١٤/ ١٠٥.١٧ بحارا�نوار ;٢٠٣.٢cdefg اخبارالرضا عيون ١ـ

نيست///١ ̂برحقي] معبود او جز كه خداست نميكند, سهو كه كسي
بن علّي بن محّمد كتاب از است كرده نقل سرائر آخر در ادريس ابن

cdefgراجع صادق امام از گفت فضيل, از ربعي از حّماد از عباس از محبوب,

است بوده بسا ميافتد, اتّفاق چنين گاهي فرمود: پرسيدم, نماز در سهو به

٢٤٧.٣ وسائل ,٤٨٦ السرائر ٢ـ

بمانم/٢ محفوظ نماز در سهو از تا نشاندهام سرم پشت را خدمتگزارم كه
شد, نوشته زمين در كه كتابي نخستين است: آمده الكافي از حديثي در

زنـدگي آدم كه وقتي داشت, اوعرضه بر را آدم ذّرية خداوند كه بود اين

را عمرم از سال چهل گفت, برد, پي او عمر كوتاهي به نگريستو را داود

او از نـوشتهاي فـرمود: مـيكائيل و جـبرئيل بـه خـداونـد بخشيدم, او به

وجـه دو العـقول مرآت از حديث همين آخر پانوشت در ٣٧٨.٧ الكافي ترجمه است/٣ـ شده نقل حديث اين بر اشكال

ميكند/٣ فراموش زودي به او زيرا بگيريد,

روا مـعصوم بـر را سـهو كه كسي است ممكن آنچه نهايت است اين

خواهد خدا خواست به آينده در آن شرح و كند استدJل آن به ميدادند,

آمد/



هشتم فصل

ظاهر به نميشود و اينرواياتضعيفاند كه اين بيان
كرد عمل آنها

توضيح براي امّا است روشن مطلب گذشت آنچه به توّجه با چه گر

است: شده كر ذ وجه دوازده اخبار اين ضعف بيان در ميگوييم: بيشتر

گـذشت, آنـها از بـرخـي كـه قـرآن آيـات ظـاهر بـا كـه ايـن نـخست

حـديث دو در كـه دادهانـد دسـتور مـا, مـعصوم پيشوايان و مخالفاند,

شود واقع عمل مورد است قرآن موافق آنچه شود رجوع قرآن متعارضبه

شود/ ريخته دور قرآناند, مخالف كه احاديثي و

در موافقاند, آيات از برخي با نيز روايات اين كه شود اشكال گر ا حال

بسـيار هـم آيـات گـونه ايـن كـه شديد متوّجه گذشته از ميگوييم پاسخ

چون و شدهاند توجيه و تأويل ديگري احاديث وسيلة به هم و اندكاند

عـدم آيـات با موافق روايات وسيلة به را سهو در ظاهر rstuvآيات امامان

نـيست, مـحكمات از آيـات آن كه ميشود معلوم كردهاند, تفسير سهو,

عمل حديثي به بايد حديث و قرآن نّص طبق و است متشابهات از بلكه

بازگشت به فهرست



خطا از ك پا . ١٠٢
باشد/ محكمات آيات با موافق كه كرد

دارند مخالفت خود از قويتر و فراوان احاديث با سهو, احاديث دوم:

گر ا كه كرديم, اشاره ديگر بسياري به و كرديم معّرفي را آنها از مقداري كه

بـه بـايد پس مـيرسد, كرديم كر ذ آنچه برابِر چندين به شود گردآوري

شود/ عمل است, فراوانتر و قويتر كه احاديثي

كـه حـالي در دارد, تعارض امامّيه شيعة اجماع با احاديث اين سوم:

كه اين بر عUوه است/ داخل اجماع در معصومين رأي مشهور, نّص طبق

از كـه كرد حمل درستي توجيه بر مورد اين در را مخالف سخن ميتوان

شد/ خواهد بيان خدا خواست به كه چنان آيد, بيرون مخالفت

بر دليل آورده, كتابش در را سهو احاديث اين از برخي كليني كه اين

هـمه كـه زيـراچـنان است, داشـته اعـتقاد آنـها ظاهر به او كه نيست اين

فهميده را همان شايد و آورده را بسياري مخالف روايات كليني ميدانند

فهميدهايم/ ميآيد كه رواياتي از ما كه

امامّيه بين آنچه با اجماع, ثبوت عدم فرض بر سهو احاديث چهارم:

امـامّيه اجـماع بـا موافق rstuvحديث امامان و دارد تعارض است مشهور

غير و حنظله بن عمر حديث مثل دادهاند ترجيح را آنها ميان مشهور بلكه

/ آن

سـند در زيـرا ضـعيفانـد, سـند لحـاظ از احاديث اين بيشتر پنجم:

اختUف تضعيفش, و توثيق در كه دارد وجود عميره سيفبن اّول, سنگي/حديث چاپ ,٣٤٠. أ�ذهان ارشاد شرح في الجنان روض و١ـ كرده, نقل اصحاب از گروهي از را او ضعف ارشاد١ شرح در شهيد است:



١٠٣ . روايات اين ضعف

/٥٤١.٨ الحديث رجال معجم ١ـ

حالشاين كه كسي و بوده,١ واقفي المذهبو فاسد او, كه كردهاند نقل نيز
حديثشعمل استبه مذهب مخالفبا كه امري در ميتوان چگونه است

كرد؟

تـحّقق بـرايش تـوثيقي نـه نيست, معلوم حالش هم حضرمي ابوبكر

است/ شده ثابت مذهبش درستي ونه اعتماد, مورد مدحي نه يافته,

هـم گـفتهانـد: كـه دارد وجـود برقي خالد بن محّمد سوم, حدث در

هم عباس بن منصور ميكند, روايت ضعفا از هم استو ضعيف خودش

فـطحي و المـذهب فاسد نيز سعيد بن و عمر است/ غلّو اهل و ضعيف

دليل به هم بصير ابو حديث و نامعلوم, حالش, صدقه, بن حسن و است/

هـمچنين است/ ضـعيف سـماعه, مـذهب فساد و خودش مذهب فساد

هـم آن از زيـد, حـديث و مـيكند/ نـقل او از زرعـه كـه سـماعه حديث

فـاسد ضـعيف, كـه دارد وجـود كسي آن, سند در زيرا است, ضعيفتر

است/ زيدي المذهبو

مفّضل جميله, ابو كه چرا است, ضعيفتر شّحام زيد حديث همچنين

است/ فاسدالمذهب فّضال, ابن ضعيفو بسيار صالح, بن

هـم, بـصير ابـو حـديث و است/ مـجهول و ضـعيف عزرمي حديث

آورده, مرادي ليث از را روايت اين گاهي مسكان ابن گر است[ا مشترك
بين از را ضعيف و ثقه ميان ك اشترا و نيست آن هميشگي تعيّن موجب

ندارد/ نيز سهو به تصريح حديث اين حال, عين در نميبرد],
بر دJلت وجه هيچ به راويش مذهب بودن فاسد با نيز سماعه حديث
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بن عبدالسUم حديث و اعرج/ استحديث همچنين ندارد, تقصير و سهو

حـديث اين راويان از كس هيچ [براي است ضعيف جّدي طور به صالح

و الحـالها مـجهول از آنـها هـمة بلكه است, نشده كر ذ مدحي و توثيق

عصمت منكر كّلي به و عامه رجال از عبدالّسUم خوِد و هستند] ضعيفان
از امام, از روايت اين صّحت فرض به كه است اين بر قرينه وهمين است

است/ شده گفته تقّيه روي

مـثل آن, در نسـيان سـندش, از نـظر قـطع بـا نيز داوود داستان خبر

/١١٥. طه كرد/ ترك را آن او پس بستيم پيمان آدم با پيش از ما ١ـ

كـه فـنسي)١ قـبل مـن آدم الي عـهدنا لقـد است:(و آيـه ايـن در <نسيان>

cdefg موسي استكه شده نقل خدا رسول از كعب بن ابي از عباس ابن از معنا اين مكـن,٢ـ مـؤاخـذه كـردم ترك تو عهد از آنچه به مرا يعني نسيت, بما تؤاخذني K بحارا�نوار١١٩.١٧/گفت:

ايـن از بـزودي داوود يـعني گرفتهاند٢ <ترك> معناي به را rstuvآن امامان

ميگردد/ بر پيمانش

سـرش پشت نـمازش حـفظ بـراي را خـادمش امـام, كـه روايـتي امّا

بـلكه آن, وقـوع بـه رسـد چه تا نميكند سهو جواز بر دJلت مينشاند,

تـعليم نـمازرا يـا بـاشد پاداشي خدمتگزار براي يا كه بوده ابن حكمتش

را نماز به توّجه اهميّت يا دهد قرار دقّت مورد را كار اذ و قراءت يا بگيرد

قـول بـه اعتماد ركعات عدد در كه باشد اين به اشاره يا بياموزد مردم به

آمده حديث در كه چنان نباشد, تنها خانه در كه اين يا است جايز ديگران

چنان نكند, سرزنش سهو خاطر به را ديگري كسي كه باشد اين يا است,

بياموزد, مردم به را سهو به توّجه كه اين استيا شده تصريح هم اين به كه



١٠٥ . روايات اين ضعف
را فـرشتگان خداونـد كه چنان است, داشته ديگري ومصالح حكمتها يا

قـرآن در كـه حـالي در مـيكند آدم بـني كـارهاي حـفظ و نـوشتن مأمور

٦٤. مريم نيست, فراموشكار تو پروردگار .١/٥٢ـ طه نمينمايد, فراموش و نميكند گم را راه من پرودگار ٢ـ

كه پاسخي هر ٢( ينسيى 5 و ربّي يضّل 5) ربُّکنسيّا)١ اَن كى ا مى (َو ميفرمايد
است/ همان ما جواب داريد, مورد اين در

بـه كـم حا است, ممكن مورد اين در كه احاديثي شد: روشن كنون تا

از سعيد, بن حسين از ـ ٢ حسين بن محّمد از سعد حديث ـ ١ اينهاباشد: ظاهرا م/٣ـ يحييـ بن محّمد از كليني روايت ـ ٣ عمير ابي ابن

است/٣ حديث سه تنها شود, آنها صّحت
كرديمو اشاره آن به ما كه احاديثي همه آن با احاديث, معدود اين حال

كند؟ مقاومت ميتواند چگونه كرد خواهيم يادآوري درآينده

شده, كر ذ سهو ضعفروايات توضيح به راجع كه ديگري وجه ششم:

كرديم بيان ما كه عقلي دليلهاي از بسياري با روايات گونه اين كه است اين

ايـن با آنچه عوض, در و تعارضاند در داشتيم اشاره آنها از برخي به و

است/ هماهنگ داشتيم, بيان ما كه ادّلهاي با دارد, مخالفت روايات

مستلزم شوند, واقع توّجه مورد ظاهرشان به گر ا احاديث اين هفتم:

ميباشند/ آنها جز و گذشته مفاسد همان

در عـاّمه عـلماي هـمة زيـرا تقّيهاند, با هماهنگ احاديث اين هشتم:

دارنـد, ايـنهاتعارض با كه احاديثي و مخالفاند امامّيه با عصمت مسأله

دستور بسياري احاديث rstuvدر امامان كه حالي در نميشوند, تقّيه شامل

آنها با آنچه شود, عرضه عامه برمذهب ترديد مورد حديث هر كه دادهاند



خطا از ك پا . ١٠٦
ريخته دور باشد, موافق آنها با آنچه و گيرد قرار عمل مورد باشد مخالف

شود/

بـيت اهـل احـاديث در اخـتUف مــاية بــيشترين كــه است بــديهي

طور همان تقّيه, استكه بديهي همچنين است, تقّيه rstuvمUحظة عصمت

با موافق روايت صدور انگيزة است, عاّمه با موافق فتواي صدور انگيزة كه

آمد/ خواهد آينده در خداوند خواست به امر اين نظاير ميباشد, نيز آنها

چـندين آنها از برخي بلكه يكي َنه پذيرند, تأويل سهو احاديث نهم:

كه مخالفشان احاديث خUف بر هستند, پذيرا را تفسير و توجيه و احتمال

با و هستند نيز يكديگر پشتيبان استو زياد تعدادشان زيرا نيستند, چنين

احاديث اين رو, اين از ميباشند/ هماهنگ آنها جز و واجماع عقلي دJيل

نـيستند, تـوجيه پـذيراي كـه احـاديثي آن با تا شوند تأويل و توجيه بايد

گردند/ هماهنگ

نيستو اشكال و اجمال از خالي بسياري موارد در احاديث اين دهم:

اينهاست/ بودن تقّيه بر دليل همين

بـه كـه دارد وجـود تـناقضاتي و آشـفتگي سـهو احاديث در يازدهم:

آمد/ خواهد آينده در آنها از برخي خداوند خواست

همين و هستند فاسدالمذهب احاديث اين راويان بيشترين دوازدهم:

بـررسي كـه وقـتي زيـرا است, روايات اين بودن تقّيه بر دليل نيز مطلب

ضـعيف يـا المـذهب فـاسد كه كساني را آنها كثر ا كه ميفهميم ميكنيم,

كردهاند/ روايت هستند,

حـديث در كه مرجحاتي بيشتر كه شد روشن مطلب, اين به توّجه با



١٠٧ . روايات اين ضعف
آنـها هـمة چـند هر دارد, وجود سهو نفي احادث در است, توّجه مورد

و اصـوليها نـزد مـعتبر شـرعي دJيـل تـمام بـا احـاديث ايـن و نـباشد/

ظـاهرشان بـر گـر ا اينها با مخالف احاديث و دارند هماهنگي اخباريها

است/ داناتر خدا و ضعيفاند گروه دو هر نزد شوند, حمل

از چـند روايـاتي گـفتهانـد: اخـير پژوهشگراِن از برخي مطلب: دنبالة

عـنوان بـه دارد وجود آن متن در كه اختUفاتي و آشفتگي با عامه طريق

: است شده mnopqنقل پيامبر سهو بر دليل

نماز آيا كرد: عرض حضرت آن به ذواليدين كه است آمده روايتي در

هـيچ فرمود: حضرت كردهايد؟ فراموش شما كه اين يا است شده كوتاه

;٢٥ ـ ٢٠.٣ النسائي سنن ;٥٧٣ ح ٤٠٣.١ مسلم صحيح ;١٢٣.١ بخاري صحيح ـ١/٤٤٧ـ ٤٣٥ ح ١٢٢ ـ ١١٨.١ داوود ابو سنن

بود/١ چيزي يك گفت: او باز است, نبوده كدام

نماز نه فرمود: پاسخ mnopqدر پيامبر كه است شده بخارينقل صحيح در

/١٧٥.١ بخاري صحيح ٢ـ

كردم/٢ فراموش را آن من ونه شده كوتاه

/٤٠٣.١ مسلم صحيح ,١٢٤.١ البخاري صحيح ٣ـ

از يكي و گفت را حرف اين ِخرباق كه وقتي آمده٣: صحيح دو هر در

زمـين روي عـبايش كه حالي در برخاست پيامبر داد, گواهي آن بر ياران

دو و آمـد بـيرون مـردم سوي به سپس شد, حجره وارد ميشد كشيده

آورد/ جاي به هم سهو سجدة دو و داد سUم و خواند نماز ركعت

نـماز در گفتهاند: بار يك ميشود: ديده اختUفاتي قضّيه اين نقل در

است/ بوده عصر نماز گفتهاند, ديگر بار بوده, ظهر



خطا از ك پا . ١٠٨
از است, پـيامبر بـه نسبت افترا آمده عامه طريق از كه حديثهايي اين

داستان/ متن بودن مغشوش نخست, جهت: چند

است اين به توّجه با گر ا است> نبوده كدام <هيچ :mnopq پيامبر گفتار دوم,

جـزم طـور بـه چگونه پس ميدانسته جايز برخود را آن وقوع و سهو كه

تحّقق فراموشي ونه شده كوتاه نماز نه كه اين يا نبوده, كدام هيچ ميگويد:

كـدام هيچ كه است اين گمانم ميگفت: بايد كم دست بلكه است؟ يافته

آيا و باشم/ كرده فراموش من يا شده كوتاه نماز كه نميكنم گمان يا نبوده,

كند انكار را آن خود, در سهو احتمال با كه mnopqهست پيامبر مقام شايستة

او, بر سهو اثبات منظور به كه شود ستم رتبهاش آوردن پايين در حّدي تا و

اثـبات و كـّلي نـفي يكن> لم ذلک <كّل از مراد كه كنند تأويل را گفتارش

است؟ جزيي

كار به حيله گويي پاسخ در كه است كسي سزاوار سخن گونه اين آري,

شـدن روشـن از و نكـند اعـتراف است, داده انـجام آنـچه بــه تــا بــرد

ميباشد, شخصي چنين شايستة معنا اين آيا نشود/ رسوا خUفكارياش

همراه كردهام> فراموش من ونه شده كوتاه نماز <نه گفتهاش: اين كه اين با

آن كـه دارنـد دJلت ايـن بـر است> بـوده ايـنها از <يكـي ذواليدين: قول

معنا اين و را, جزيي َنه كرده, اراده را كّلي سلب خود, سخن از حضرت

ميكند/ رفع را جواب در حيلة

از غلطخود تأويل روي گذاشتن صّحه با و رفته فراتر هم اين از برخي

شگفت بسيار و دانستهاند ديگري سهو نيز را mnopqاين خدا رسول سخن

يك ذواليـدين بر ولي ميدارند, روا سهو mnopqدو خدا پيامبر بر كه است



١٠٩ . روايات اين ضعف
را ذواليـدين و مـيكنند تكـذيب mnopqرا پـيامبر نـميدارنـد, روا هم سهو

است, شـايستهتر پـيامبري به حضرت آن از ذواليدين بنابراين, تصديق,

بـر كـه حـالي در نيست, روا سهو يك اوست, گواه كه كسي و او بر زيرا

است/ جايز زمان يك در سهو mnopqدو خدا رسول

كشيده زمين بر عبايش خشم از كه حالي در شد mnopqبلند پيامبر سوم:

خدا كه كسي براي آيا باشد, درست خشم اين خبر كه فرضي بر ميشد,

/٤. قلم هستي, عظمت با خويي داراي تو, همانا ١ـ

ارشاد حقو اظهار مأموِر و عظيم)١ ُخلٍُق (ٕانّکلعلي است: بارهاشگفته در

حالي در شود؟ خشمگين موضوعي چنين از كه است شايسته بوده, مردم

او بـر كـه افترايي دليل به بود سزاوار شود, خشمگين ميبايست گر ا كه

خشـمگين دادنـد, گواهـي او ضرر بر شان برخي به برخي و بودند بسته

ميباشد, حضرت آن غضب شايستة و او خشم با مناسب همين و باشد

از يـا اوست بـر آنها افتراي براي يا كردند, كر ذ سهو اهل كه خشمي امّا

است بوده او بر آنها رّد خاطر به يا و بوده سهو از انكارش دليل به خجالت

حضرت آن به است, قايل او نبّوت به كه كسي هرگز را اخير تاي دو كه

و آنها سوي به ديگر بار آمدن بيرون كار, اين از قبيحتر و نميدهد نسبت

را آنـها اّدعـاي توانست حضرت آن كه وقتي زيرا است, نماز كردن تمام

از پس اعتراِف از اين و دهد, ادامه را انكار همچنان ميتوانست كند, انكار

بود/ بهتر قدري انكار

معصوم/ سهو به قايUن احاديث حاصل بود اين

چـه گـر ا شـده] نـقل سـهو بـارة در شـيعه طريق از ^كه احاديثي امّا



خطا از ك پا . ١١٠
مـيان كه است چيزي با موافق چون ولي ندارد, را احاديث آن اشكاJت

با و نميكنند عمل آن به اندكي گروه جز اماميه علماي و دارد شهرت عاّمه

كردهاند/ ترك را آنها به عمل است, مخالف عقلي ادّلة

كتاب/ ٥٣ ص ١ـ

در كه را آنچه همچنين كرديم١, كر ذ قب� را تذكره از عUمه سخن نيز ما

داشتيم/ بيان رساله اين اّول در است گفته ذوالشمالين تضعيفحديث



نهم فصل

ظاهر بر حمل كه اين و آن وضعف سهو حديث آشفتگي
آن از گذشته در آنچه بر عRوه نيست/ جايز آن به اعتماد و

داشتيم/ بيان

را آن ابتداي كه است رسالهاي در مفيد شيخ سخنان از فصل اين تمام

مشتمل سخن اين و ميكنيم/ نقل را تمامش جا اين در و آورديم گذشته در

دارد/ اين بر رسالههايشعادت بيشتر در شيخ كه استچنان فصل چند بر

١ فصل
كه نمازي بارة در آنها خوِد سهو, به قول در گذشته اشكاJت بر عUوه

بـرخـي دارنـد: اختUف است, كرده سهو آن mnopqدر پيامبر كردهاند اّدعا

كه آنند بر برخي و بوده عصر نماز گفتهاند, برخي بوده, ظهر نماز گفتهاند

برهان حديثو اين ضعف بر دليل اختUف, همين و است/ بوده عشا نماز

است/ آن كردن وطرد آن به عمل ترك و آن سقوط بر

بازگشت به فهرست



خطا از ك پا . ١١٢
٢ فصل

زيـرا دارد, وجـود اخـتUفش بـر دليل حديث, اين خوِد در عUوه به

نـماز اّول ركـعت دو mnopqدر پـيامبر وقتي كه كردهاند روايت طرفدارانش

كوتاه را نماز mnopqآيا خدا ايرسول گفت: ذواليدين داد, سUم ركعتي چهار

كردي؟ فراموش يا خواندي

بـه آن در كـه الصـBة, كـتاب از ١٥٤ مسأله ;٤٠٧ ـ ٤٠٢.١ طوسي شيخ خBف است/١ـ گرفته ايراد شده قائل سهو به كه كسي بر و پرداخته مناقشه

نبود/١ اينها از يك هيچ فرمود: ـ كردهاند اّدعا كه چنان ـ كرم ا رسول

را خود فراموشي وهم كرد نفي را نماز شدن كوتاه mnopqهم پيامبر پس

دانست/ منتفي آن در

mnopqروا پـيامبر بـر را سـهو كـه حشـويه نزد هم و ما نزد هم بنابراين,

عـمد روي از خـواه نـيست, جايز حضرت آن بر واقع خUف ميدارند,

داده خـبر ـ است صادق خبرش در كه mnopqـ پيامبر چون و سهو/ يا باشد

نسبت حضرت آن به كس هر و ذواليدين كذب پس نكرده, سهو كه است

بدون مورد, اين در ذواليدين اّدعاي بطUن نيز و ميشود ثابت دهد, سهو

ميگردد/ روشن ريبي و شّك هيچ

٣ فصل
يكن> لم ذلک <كّل فرمود: كه را سخن اين حديث, اين راويان از برخي

از را سـخنش حـضرت, آن بـر سهو اثبات با كه كردهاند تأويل چيزي به

كرده, نفي هم با را دو اين mnopqجمع پيامبر گفتهاند: آنان كنند, بيرون كذب



١١٣ . ضعفآن و سهو حديث آشفتگي توضيح در
است/ داشته وجود حتما دو, اين از يكي بنابراين,

است: باطل جهت دو به تأويل اين امّا

آن پـاسخ سخن اين باشد, كرده اراده را معنا mnopqاين پيامبر گر ا mnopqاّول, خدا پيامبر بر كاري چنين و ميباشد بيهوده و لغو بلكه نيست, پرسش

نيست/ روا

نشده واقع اشتباهي پس ميكنند, اّدعا اينها كه باشد آن مراد, گر ا دوم,

بدون شده واقع يكي كه ميداند زيرا است, نكرده mnopqفراموش پيامبر و

اّدعاي شّك بدون و نشده, واقع هستند مّدعي آنها كه سهوي و ديگري

جايي امر, دو از يكي وقوع به حضرت آن فرضعلم در و است/ باطل آنها

بـاقي نه, يا است درست ميگويد ذواليدين آنچه كه مردم از سؤال براي

كرده اّدعا ذواليدين آنچه كه است اين بر دليل سؤال, اين زيرا نميماند,

واقـعيّت بـه يقين خود كه كسي از و است mnopqبوده پيامبر اشتباه موجب

نيست/ صحيح آن بارة در سؤال دارد, امري

٤ فصل
در راويان اختUف ميكند, حديث اين بطUن بر دJلت كه ديگري چيز

گـذشته بر را mnopqبنا پيامبر كه شده واقع آن در سهو كه است نمازي بارة

كرد/ اعاده را آن يا گذاشت

و گفته سخن نماز ميان در زيرا كرد, اعاده را نماز ميگويند عراق اهل

كه كساني و حجاز اهل امّا است/ اعاده موجب آنها نزد نماز ميان در سخن

و كرده اعاده َنه است, نهاده گذشته بر را بنا كه ميكنند اّدعا آنهايند, پيرو



خطا از ك پا . ١١٤
است/ داده انجام سهو سجدة دو تنها بلكه نموده, قضا نه

را عـراق اهـل مذهب كردهاند عمل حديث اين به كه كساني ازشيعه

نماز در mnopqعمدا پيامبر كه دارد آن از حكايت حديث, زيرا پذيرفتهاند,

و پـرسيد امر حقيقت بارة در مردم از و كرده قبله به پشت و گفت سخن

عUوه, به ميدانند/ واجب را نماز اعادة موارد, اين در اختUف بدون فقها

نماز و داد قرار گذشته بر را mnopqبنا پيامبر كه اين به دارد اشاره حديث اين

بـهترين شـديم, يادآور حديث, اين در كه اختUفي اين و نكرد/ اعاده را

آن نـادرستي و بـودن سـاختگي بر برهان روشنترين و آن بطUن بر دليل

است/

٥ فصل
است روايتي مانند شده روايت عامه و خاصه طريق از كه روايت اين

نـماز mnopqدر پـيامبر كـه است شـده نقل هم با طريق دو هر از نيز آن كه

الفقيه �يحضره من ;١٤٣٣ ح ٣٤٥.٢ التهذيب ;٦ ح ٣٥٧ و ح٩ ٢٩٤.٣ الكافي ١/١٠٣١ـ ح ٢٣٣.
قراءت را نجم سورة اّول درركعت كه صورت اين به كرد, سهو بامداد,١
ديگرتان بت سّومين منات, و را خود` بزرگ بت bدو عّزا و Kت آيا مشركان` bاي ٢/١٩ـ و نجم.١٨ است`؟ اثر بي جمادي كه ديديد را
اين ا5ٔخري)٢ الثة الث اة من و الZتوالعّزي (افرأيتم رسيد: آيه اين به تا كرد
شـفاعتهم واّن العـلي <تـلکالغـرانـيق آورد: چـنين او زبـان بر شيطان جا

ميرود/ شفاعت اميد آنها از كه هستند مقامي بلند زيباي پرندگان بتها, اين ٣ـ
افتاد سجده mnopqبه پيامبر رو, اين از شد; گاه آ سهوش سپسبر لترتجي>٣/



١١٥ . ضعفآن و سهو حديث آشفتگي توضيح در
وامّا بود او به اقتدا دليل به مسلمانان سجدة كردند; سجده نيز مسلمانان و

سجده است, شده آنها دين در داخل پيامبر كه اين خوشحالي از مشركان

از را آن كتاب صاحب و شده كر ذ جّصاص خبر ٢٤٧ ـ ٢٤٦.٣ القرآن احكام در است/١ـ آورده را آن ,٨٥ ـ تفسيرش٨١.١٢ در قرطبي نيز و انداخته اعتبار و ارزش

مـن ارسلنا ما (و است: كرده نازل باره اين در خداوند گفتهاند: كردند/١

آياتي چون كه اين مگر نفرستاديم, پيامبري و هيچرسول تو از پيش ما ,٥٢. حّج دسـيسه٢ـ القـاء الهي آيات آن در انس` و bجّن شيطان ميكرد, ت	وت خلق هدايت ميگويد:ميكرد/براي چنين مرتضي سيّد قول از آيه تفسير در ٩.٤ البيان مجمع در طبرسي است:شيخ سروده ثابت بن حّسان كه چنان است <ت	وت> معناي به آيه اين در المــــقادرتمّني حــــمام Kقــــــي آخره ليلهو اّول Zا كتاب ابنتمّني كرد/ م	قات را مقّدر مرگ شب آخر در و كرد ت	وت را خدا كتاب شب اّول لفظدر دو با را آن بلكه نداده, نسبت حّسان به را شعر اين <مني> ماّدة العرب, لسان در است:منظور كرده كر ذ چنين سپس و قبل صورت به رســليكي عــــلي داودالزبــــور تـمّني ليله آخر Zا كتاب تأّني/تمني و آرامش به را زبو داوود خواندن مانند ميكرد ت	وت را خدا كتاب شب آخر

در منظورشان, امنيّته)٢ في الشيطان القي اذاتمني ا5ّ نبي 5 و رسول قبلکمن
كردهاند: استشهاد شعر از بيتي به مطلب اين بر و بود, او قراءت

و بـود تشنه كه حالي در كرد صبح پس بخواند ايستاده را خدا كتاب كرد آرزو داشت/٣ـ تكيه بالش بر قراءت حال در

قاريا/٣ مّسد و ظمآنا واصبح قـائما يـتلوه cا كتاب تمّني

٦ فصل
در كـه نيست آن از مشهورتر فريقين ميان نماز در الّنبي سهو حديث

او بـر پـيروزي از خـدا كـرد گمان كه كردهاند روايت يونس حضرت بارة
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ان (فظّن هم را قرآن آية اين و بگيرد سخت او بر نميتواند استو عاجز

/٨٧. انبياء سورة گرفت/ نخواهيم تنگ او بر ما كه كرد يونسگمان پس ١ـ

و تـفسير دارند, عقيده او بارة در و كرده روايت آنچه بر عليه)١ نقدر لن

/٣٣١.١١ قرطبي تفسير ٢ـ

كردند/٢ cdefgتأويل داوود حضرت كه است آمده گروه اين رواياِت بيشتر در همچنين

او زن كشتو شوهرشرا نيرنگ, با و شد عاشق اوريا همسر به پيامبر

/١٨١.١٥ قرطبي تفسير ٣ـ

آورد/٣ در خود همسري به را
گرفت زنا به cdefgتصميم يعقوب cdefgفرزند يوسف كردهاند روايت نيز و

/١٦٢٦.٤ العربي ابن القرآن احكام ٤ـ

اينها/ امثال و كرد٤ اقدام آن به و
نسـبت و آفـريدگانش بـه خداست تشبيه آنها روايات جملة از ديگر

/١٦٦.٩ قرطبي تفسير ٥ـ

حكمش/٥ در اوست به ستمكاري دادن

آمـده كـتاب اين ٥٠ ٢ص شمارة پانوشت در كه چنان يحضر, � من در صدوق م/٦ـ ـ است

به كه است واجب كرديم,٦ حكايت او از ما كه شيخ بر برادر, اي پس

از تعدادي ٣ شماره حديث ضمن ٢٢ مجلس ,٩٢. امالي كتاب در صدوق, شيخ در٧ـ كه را آنچه همچنين و آورده روايتشده مسلمين جمهور راويان از كه را اخبار گونه است/اين كرده كر ذ شده cdefgنقل صادق امام از اخبار اين رّد

اّدعـا كه چنان سبب اين به تا شود, ملتزم دارد, بر در اخبار٧ اين چه هر
توحيد اصل از شود, ملتزم اخبار اين به گر ا حال آيد/ بيرون غلّو از ميكند

را خـود اعـتدال كـند رّد را اخبار اين گر ا و رفته, بيرون شريعت قانون و



١١٧ . ضعفآن و سهو حديث آشفتگي توضيح در
كه تناقضي نيست, خوب احاديث اين به التزام گر ا استو شكسته درهم

اوست/ بصيرت ضعف از ميكند, احساس احاديث ميان او

٧ سـعيدفصل از ١٠٣١ ح ٢٣٣.١ الفـقيه در صـدوق و ح٩ ٢٩٤.٣ الكافي> > در كليني تـعالي١ـ و تـبارك خـداي فـرمود: كـه cdefgشنيدم صادق امام از گفت: كه كرد, نقل حديث/اعرج آخر تا داشت/// خواب در خورشيد آمدن بر تا صبح نماز براي mnopqرا بابپيامبر ٢٥٤ .١ مسلم صحيح لفظ از هريره, ابي به اسناد با بخاري و مسلم صحيح آفـتابدر طلوع تا خوابيدم مكاني mnopqدر پيامبر با شبي آمده: چنين الفائتة` الص	ة ايـنقضاء از و شـويد سـوار خـود مركب بر كدام هر فرمود: حضرت بامدادان, برد, كرديم/خوابمان چنين ما گويد: هريره ابو است/ شيطان جايگاه جا, اين كه چرا كنيد فرار پاسرزمين بر نماز سپس آورد, جاي به سجده دو و گرفت وضو و خواست mnopqآب پيامبر گاه خواند/آن را صبح نماز و بـهشد مـا كه است گفته ارزشمندي نكات حديث, اين بارة در الدين شرف سيّد ميآوريم:ع	مه را آنها از برخي فايده, تكميل چشمهايشمنظور كه نوشتهاند mnopqچنين پيامبر ويژگيهاي از مسلمين علماي جمهور ـ از١ اين و دارد, صراحت باره اين در آنها صحيح اخبار و نميخوابيد, دلش امّا نمازميخوابيد خوابيدن, سبب به نيست ممكن بنابراين, است/ اس	م ع	يم و پيامبري بهنشانههاي است امان در غفلتي هرگونه از قلبش بخوابد, چشمش گر ا زيرا شود, فوت يكبامدادش نميدارد/ واجباتشباز از را او سنگين چه و سبك چه خواب, و پروردگارش, از وترويژه از پيش Zا رسول يا همسرانشگفت: از يكي خوابيد, وتر نماز از قبل شب نماز در خـاطربار به كه بود اين منظورش نميخوابد, دلم امّا ميخوابد چشمم فرمود: ديدهاشميخوابي؟ اوست, توّجه باعث دلش بيداري است, امان در فوتآن از َوتر نماز به ازاشتياقش پـيش خواب در كه وقتي است/ نگران وترش نماز به و بيدار دلش و است خواب داشت؟در خواهد حالتي چه صبح نماز از پيش خواب در باشد, چنين حالش وتر داستاننماز اين كه است گفته صراحت به هريره ابو آمده, مسلم صحيح در كه چنان ـ ابـوهريره,٢ حـال, ميگشت/ بر خيبر جنگ از كه افتاد اتّفاق mnopqوقتي خدا رسول اتّفاقبراي به كه اين با كجا؟ خيبر غزوه و كجا ابوهريره دارد, را خيبر در حضور اّدعاي چگونه

از شد,١ روايت بامداد نماز mnopqاز پيامبر خواب بارة در كه هم خبري
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اسـ	م خـيبر غزوة mnopqاز پيامبر خروج از پس ابوهريره اخبار, اهل اجماِع و علم است/اهل سوارآورده را خود مركب كدام هر كه كرده mnopqنقل پيامبر از حديث اين در هريره ابو ـ معلوم٣ كه اين با كرديم/ را كار اين هم ما و است/ شيطان جايگاه جا اين كه برويد و ابـوشويد كـه ميدانند مردم همة نيز و نميشود, mnopqنزديك پيامبر به شيطان هرگز كه مااست باشد گفته كه بوده مركبشكجا نداشته شكمشچيزي كردن سير براي زمان آن در كرديم!؟هريره را كار اين كردهم سجده سپسدو گرفت, وضو mnopqآبخواستو پيامبر اينحديثآمده: در ـ سـجده٤ دو بـراي ليكـن بود شده فوت قضاي كه صبح نماز حال خواند, را صبح نماز نميشناسيم/و اعراب از محّلي و نفرتوجيهي دويست كه بود نفر ششصد و هزار از متشكل لشكري در روز mnopqآن پيامبر ـ وقت٥ هم يكي حتي و بمانند خواب در همگي كه نيست ممكن و بودند كار سوار زمينمردان به پا و اسب دويست شيهة از نشوند, بيدار خودشان كه فرضي بر و نشود بيدار كـهنماز مرگبار سكوت اين پس ميشدند, بيدار بايد صبح هنگام علوفه طلب در ابوزدنهايشان عادات خوارق از اين شايد و بود؟ كجا از بود گرفته فرا را حيواناتآنجا و انسانها ١١٤>/همة ـ ١٠٨. هريره <ابو است! بوده هريره

موجب كه است آحادي اخبار از و نماز در حضرت آن سهو خبِر جنس

عمل آن به كسي گر ا و ندارد وجود آن به عمل براي ودليلي نميشود علم

به را اين نظير گذشته, در ما, و يقين به َنه است, كرده اعتماد گمان به كند,

اين كه اين با كرديم, بيان نباشد, باب اين در اعاده به نيازي كه اندازهاي

زيرا هستند, آن بر مسلمانان عموم كه است چيزي خUِف شامِل مطلب,

شود, فوت واجبش نماز كس هر كه ندارند اختUف اين در گروهي هيچ

و باشد شب در چه دهد, انجام را آن قضاي بايد آيد يادش به كه وقت هر

نباشد/ تنگ واجب نماِز اداي وقت كه اين به مشروط روز, در چه

فوت روز] ̂همان كه نمازي قضاي از قبل واجب, نماز اقامة كه وقتي

فوت كه نمازي قضاي از پيش نوافل, خواندن باشد, حرام انسان بر شده



١١٩ . ضعفآن و سهو حديث آشفتگي توضيح در
است/ ممنوع اولي طريق به شده

/١٦٦.٢ ايه الّر نصب كتاب ١ـ

معناي به صUة>١ عليه لمن صUة J> فرمود mnopqكه پيامبر روايت امّا

است/ فريضه نماز او ذّمة بر كه كسي براي نيست نافله كه است اين

٨ فصل
مسـلّط نمازشان اوقات rstuvدر انبيا بر خواب كه نيستيم اين منكر ما

نقصي آنهاعيبو بر هم اين و شود, قضا نمازشان و بگذرد وقت تا گردد

ندارد, تكليفي خوابيده و نميباشد بيرون خواب غلبة از بشر زيرا نيست,

كـه كسـي بـر و است او نقص انسان در سهو زيرا نيست, چنين سهو امّا

خـوِد عـمل از گاهي سهو, و ميآيد حساب به او عيب ميشود, عارض

چـيز يـا ^كسي او غير از گاهي و ميكند] توّجهي ^كم است كننده سهو

اين از خداست, طرف از فقط خواب امّا كند/ پرت را] او حواس ديگري

قرار بندهاي قدرت تحت كه هم فرضي بر نيست, بندگان قدرت تحت رو,

هـمة شـامل زيرا نميآيد, حساب به صاحبش براي عيبي و نقص گيرد,

خود ميتوان كامل] توّجه ̂با زيرا نيست, چنين سهو امّا ميباشد, انسانها

داشت/ نگه آن از را

ساهيان نزد اسرارشان و اموال امانتگذاردن از حكيمان كه ديدهايم ما

گـاهي كه كساني نزد سپردن امانت از امّا ميكنند, پرهيز فراموشكاران و

نـزد امـانت سـپردن از كه چنان ندارند, كي با ميكند غلبه آنها بر خواب

روايات كه ديدهام را فقها و نميكنند/ خودداري اسقام امراضو صاحبان
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و دJن بيدار قبيل از آنها غير كه وقتي مگر ميريزند, دور را سهو صاحبان

گفتيم, آنچه از شوند/ ضميمه آنها به مهارت و كاوت ذ اهل و هوشمندان

شد/ معلوم خواب و سهو ميان فرق

سهو كه باشد جايز است, جماعت امام كه حالي در پيامبر بر گر ا حال

كه حالي در كند, ترك را آن و دهد سUم نماز, شدن تمام از پيش و كند

ماه روز كند: سهو نيز روزه در كه بود خواهد جايز دارند, توّجه آن به مردم

مـورد و بـبينند را او آنـها و بياشامد و بخورد اصحابش, ميان در رمضان

تنبيه را او خUف, امر اين از برداشتن دست خاطر به و دهند قرار سرزنش

كنند///

تأخـير بـه وقتش از را آن و كند سهو زكات در است ممكن همچنين

فرامـوشي روي از و بدهد اهلش غير به را زكات سهو سبب به و اندازد

بيندازد/ قلم از را مستحقان از برخي

كند, سعي طواف از پيش حتي/// كند, سهو حج اعمال در است ممكن

اعـمال هـمة در گذشته, هم اين از كند, فراموش را جمرات رمي شمارة

به اوقاتو غير در و كند تجاوز آنها حدود از بگيرد, فراموشي را او شرع,

دهد/ انجام را آنها ناحق

يا بياشامد را آن سهوا كند, فراموش نيز خمر تحريم از كه نيست بعيد

مسـتي احساس از پس و بنوشد است, حUلي نوشيدنِي كه اين گمان به

است/ بوده حرام كه بفهمد

اداي به اختصاصيافتة منصوبو جانبخدا از كه آن از همچنينپس

خـودش از ميدهد, خبر را آنچه و كند سهو است, ممكن است, وظيفه



١٢١ . ضعفآن و سهو حديث آشفتگي توضيح در
خداوند/ از نه خودش, غير از يا باشد

است عـباداتـي ايـنها كـه است ايـن گـفتيم, كـه اينها همة جواز علّت

مفيد/ شيخ ١ـ

از كه عّلتي حسب بر نماز كه چنان ـ١ برادر اي وامتشـ پيامبر ميان مشترك

كه است اين براي نيز و است/ مشترك عبادتي كردي, نقل صدوق مرد آن

هـم و معبود, و قديم نه است, مخلوق نيز پيامبر كه شود اعUم مردم به

سبب همچنين ندانند, پروردگار را او كه باشد غلّو اهل مقابل در حّجتي

بـه نـماز در سـهو احكام مثل ديني مسائل تمام در سهو, احكام آموزش

باشد/ مردم

روا موّحدي ونه غلّو اهل نه و مسلمان هيچ را خUف كارهاي گونه اين

نبّوت مقام بر را اينها ملحدي هيچ دارد, روا كه اين فرض بر و نميدارد

آنچه او از كردي حكايت كه كسي قول بر بنا اينها همة امّا نميداند, جايز

هم علّتشرا و داده فتوا الّنبي سهو به كه آيد Jزم جا آن در كردي, حكايت

او انديشة تباهي و اختيار بدي عقلو ناتواني بر اينها تمام استو كرده كر ذ

دارد/ دJلت

از و غلّو اهل بايد بدارد, منّزه سهو از را پيامبر كس هر او قول به آري,

او خزيان باشد, قايل عقيدهاي چنين كسبه هر و باشد, بيرون اعتدال حّد

است/ بس همين

٩ فصل
جـانب mnopqاز پـيامبر سـهو مـيگويد: سـهو به قايل كه است, عجيب

عـلمي هيچ كه اين بدون است, شيطان سوي از او غير سهو و خداست



خطا از ك پا . ١٢٢
مستمسك كه باشد داشته دليلي شبه و دليل هيچ وحّتي اّدعايخود براي

اين در كه باشد وحي مّدعي خود, كه اين مگر باشد, خردمندان از يكي

برد/ خواهند پي او عقل ضعف به خردمندان تمام صورت,

جـانب mnopqاز پيامبر سهو ميگويد: نخست كه است عجيب همچنين

نميشود, mnopqچيره پيامبر بر شيطان زيرا شيطان, جانب از َنه خداست,

خداوند به و باشند او دوست كه مييابد تسلّط كساني بر ^شيطان كه چرا

/١٠٠. النحل ١ـ

ميكنند/ پيروي او از كه دارد تسلّط گمراهاني بر همچنين و آورند]١ شرك
به را بشر است[همةافراد شيطان جانب از كه سهو اين ميگويد: شـيطانند]سپس دوستان از كه آنان همة پس ميگيرد, فرا امامان و پيامبران جز

از آنها سهو و دارد سلطه و راه آنها بر شيطان زيرا مشركانند, و گمراهان

غفلت خواب از باب اين در كه كسي و جانبرحمان/ از َنه اوست, سوي

دارد/ قرار مردگان درزمرة نشود, بيدار ناداني و

١٠ فصل
بن محّمد ابو به استو معروفي شخص ذواليدين مذكور مرد گفتار امّا

بلكه نيست درست كردهاند, روايت او از مردم استو مشهور عمرو عبد

است معروف آنچه از غير نامي و كنيه كرده, تعريف گذشته در كه را كسي

و تعريف از ميكرد معّرفي را او ذواليدين به گر ا كه حالي در داده, او به

نـميشناسد, را او كـه كسـي زيرا بود, شايستهتر عمرو, به او نامگذاري

و كيست؟ عمرو عبد پسر و كيست؟ عمرو و كيست؟ ذواليدين ميگويد:



١٢٣ . ضعفآن و سهو حديث آشفتگي توضيح در
مجهولند/ و ناآشنا اينها همة

دليلي بي سخن كردهاند, نقل روايت ذواليدين از مردم كه اين اّدعاي
او از نامي و نشنيده مرد اين از حديثي راويان, و فقها اصول در ما استو

نديدهايم/
ابو و مسعود بن cعبدا و جبل معاذبن مثل باشد, هم معروف گر ا تازه
قـرار عـمل مـورد كند, نقل تنها او كه خبري هم باز اينها, امثال و هريره
سـاقط اعـتبار درجـة از واحد خبر به عمل كرديم: بيان كه چرا نميگيرد
است/ الحال مجهول و ناشناخته مرد, اين كه داديم توضيح كه اين با است,
Uعـق نـزد شبههاي هيچ بدون و متناقض كه است سخني اين رو, اين از

است/ mnopqباطل پـيامبر كه دارد بر در را اين ذواليدين خبر كه اين شگفتانگيزتر
صحابه آبرومندان و انصار و مهاجران و هاشم بني از كس هيچ و كرد سهو
و نكردند احساس را آن ميخواندند, نماز حضرت آن با كه قوم بزرگان و
الهويه مجهول ذواليدين جز به نساختند, گاه آ را او و ننمودند توّجه آن به
يا است/ بوده بياباني اعراب از يكي شايد نميشناختو را او هيچكس كه
گاه آ اشتباه اين به را حضرت آن و كردند احساس را آن مأمومين كه اين
مطلبي چنين كه نميبينم كس هيچ در را دنيا و دين صUح من و نساختند!
مـيان در الحال مجهول كه شخصي مگر mnopqبگويد, كرم ا پيامبر بارة در

باشد/ مردم
گـاه آ سـهوش از mnopqرا پـيامبر ذواليـدين كـه وقتي اينها, همة از پس
ميكند سؤال ابوبكر و عمر از او خبِر تصديِق براي حضرت آن ميسازد,
دلش آنها قول به جز نميكندو اطمينان امر اين در دو آن كسجز هيچ به و



خطا از ك پا . ١٢٤
نميگيرد! آرام

نقصو و سهو به عقيدة و ورزد اعتماد حديث اين بر كه شيعهاي هر
و ضعيف انديشة داراي خرد كم كند, امضا را پيامبر از عصمت برداشتن

است/ شده برداشته آنها از تكليف كه است بيماراني به شبيه
است/ نماينده نيكو بسو را ما او و ميخواهيم كمك خدا از

mnopqپرسيدند, پيامبر سهو بارة در او از آنچه به راجع حائر, اهل پاسخ
شد/ تمام

به گاهي و شد اشاره آن به گذشته در كه رسالهاي در مفيد شيخ سخن

اين گفته: اّولش در و آورده ١٢٩ ـ ١٢٢.١٧ بحار در را رساله اين تمام مجلسي جـليل,١ـ و نـقيب سيّد يا مفيد بزرگوار, شيخ به منسوب رسالهاي به ميكنيم ختم را است/باب مناسبتر مفيد شيخ به و است رسيده ما به EFGHIكه چهمرتضي گر كرديم, دريافت اينرساله از كه مطلبي آخرين بود اين است: گفته آن آخر در بـاو آورده رساله اين در باد او بر خدا رحمت بردار نسخه آنچه و بوده نادرست آن بياننسخة گذشته در آنچه از آنها از برخي كه نيست اعتراضات از خالي آنها, استحكام و راهنمايدرستي خدا نميماند/ پوشيده بنگرد آن در بينش با كه كسي بر و ميشود روشن خوبيهاست/داشتيم

رسيد/١ پايان به نيز ميشود, داده نسبت مرتضي سّيد
باشد اين بر دليل شد كر ذ كه واحد خبر به عمل سقوط از آنچه شايد
است اشكـال سـخن ايـن در البته است] مرتضي سّيد از رساله اين ^كه
بـلكه نـميكند, عـمل واحـد خبر به مورد, اين درمثل نيز مفيد زيراشيخ
كـه ميدهند نسبت شيعه علماي كثر ا به هم و مفيد به هم پژوهشگران,

نميدانند/ جايز را قرينه از خالي واحد خبر به عمل



دهم فصل

سهو تأويلاحاديث بيان,

خود, مخالف احاديث به نسبت سهو احاديث كه دانستيم گذشته در

حقيقِت با تا شود نظر صرف ظاهرشان از بايد رو اين از هستند, ضعيف

و دارند متشابه و محكم احاديث, زيرا شود, جمع صريح نّص و درست

اوقـات بـيشتر در و است واجب ترديد بي محكم, به متشابه برگرداندن

از غـفلت, علّت به شرعي, مسائل در اختUفات و ديني آشوبهاي وقوع

است/ بوده متشابه و محكم نشناختن مخالفو وجود

المـتفّرقه> <اJٔخبار باب أخبار عيون در حديث اهل سرآمد كه چنان

حيون, ابي از ابراهيم بن علّي از پدرش, از ماروت, هاروتو باب پايان در

كس <هـر فـرمود: كـه ميكند نقل حضرت آن از او cdefgو رضا امام غUم

مـيشود> هـدايت راست راه بـه گردانـد, بر محكمش به را قرآن متشابه

مـتشابهات مـثل دارد وجـود متشابهاتي ما, اخبار ميان در فرمود: سپس

متشابه احاديث پس قرآن, محكمات مثل دارد وجود محكماتي و قرآن,

پـيروي متشابهات از محكمات بدون و برگردانيد آنها محكمات به را ما

بازگشت به فهرست



خطا از ك پا . ١٢٦

/٢٩٠.١cdefg اخبارالرضا عيون ١ـ

ميشويد/١ گمراه كه نكنيد
ميان جمع و سهو احاديث توجيه ميگوييم: گذشته, مطالب به توّجه با

سهو نفي بر دJلت كه عقلي ادّلة و اجماع و سنّت و كتاب از آنچه و آنها

است: ممكن وجه دوازده به ميكند,

شـد مـعلوم كه چنان زيرا كردهاند تقّيه بر حمل را سهو روايات ـ اّول

را سهو حديث بسا چه و كردهاند اجماع عصمت نفي بر امامّيه, مخالفان

باشد/ آنها ساختگيهاي اختراعاتو از و نداشته اصلي كردهاند, روايت كه

گاهي و ميدهند فتوا تقّيه, انگيزة به گاهي معصوم, امامان ديگر, سوي از

و خـود جـان از ضـرر جـلو گـرفتن و فسـاد از پـرهيز و حال مقتضاي به

بـه آن نـظاير كـه مـيكنند, مـوافـقت عاّمه با روايت بيان در شيعيانشان,

ميآيد/ خدا خواست

نـاحية از كـه تـوجه قـابل حـقيقت, بـه نـزديك است تـوجيهي ايــن

سـببش كـه وجـهي اختUف, هنگام كه شده وارد آن بر نّص معصومين,

جملة از شد/ اشاره آن به گذشته در و ميشود, داده ترجيح است, معلوم

گاهي آ آن از سابق در كه است عاّمه از گروهي روايت توجيه, اين بر قراين

بر سهو احاديث بايد كه است كرده اشاره تهذيب در طوسي شيخ و يافتي/

/٨٤ صفحة ٢ـ
گذشت/٢ رساله اّول در كه چنان شود, حمل تقيه

چهار واقع mnopqدر پيامبر كه است شده حمل اين بر سهو حديث ـ دوم

بـا يـا كردند سهو به متهم را او نفر چند آن وقتي امّا بود, خوانده ركعت



١٢٧ . سهو احاديث تأويل بيان,
نماز ركعت دو و شد بلند حضرت آن كردند, اتّفاق او عليه چنين گماني

حقيقت مصلحتي دليل به امّا بوده, كامل نمازش كه اين به يقين با خواند,

كـه اين كم دست ميآورد, بار به ديگري مفسده زيرا نكرد, بيان را حال

او از را پـيامبر بـر سـهو بـودن مـحال اّدعـاي بـودند مـنافق آنــها چــون

اسUم اظهار امر, اوايل در كه كساني بيشتر است معلوم و نميپذيرفتند,

كه چنان بود, آنها با مداراي به مأمور mnopqهم پيامبر و بودند چنين كردند,

تدريج به و ميكند/ حكايت اين از آن, غير كافيو اصول در <المداراة> باب

قـرار آنـان, دلهـاي در قـوانـين مـيپذيرفتند, را اسـUم كـه آن حسب بـر

آن جـز و كـافي اصول از فراواني احاديث در نيز اين كه چنان ميگرفت,

دارد/ وجود

فـرمود: كـه ميكند cdefgروايت صادق امام از ̂العقل] كتاب در كليني

ح١/ ٢٣.١ الكافي ١ـ

و نگـفت/١ سـخن عـقلش حـقيقت بـه هـرگز مـردم mnopqبـا خـدا رسـول

خردهايشان اندازة به مردم با كه داريم دستور پيامبران گروه ما ميفرمود:

/٣٩٤ ح ٢٦٨. ح٨ و ١٥ ح ٢٣.١ الكافي ٢ـ

بگوييم/٢ سخن
كرم ا پيامبر كه ندارد اين به يكروايتتصريح در جز نيستكه پوشيده

از كـدام هـر كـه است ايـن ظاهر و باشد, خوانده را نماز آخر ركعت دو

mnopqدو پـيامبر كـه فـرضي بـر و خوانده, تنهايي به را خود نماز مأمومين

مأمـوريّت كـه نـيست بـعيد بـاشد, خوانده جماعت با هم را آخر ركعت

مشروعيّت گفتهاند: بعضي بوده, حضرت مخصوصآن حكم اين و داشته



خطا از ك پا . ١٢٨
احاديثبسياري در كه چنان زيرا دارد, فرايضاختصاص به جماعت نماز

ميخواندند/ جماعت به را آن نماز, وجوب از قبل آمده,

را ركـعت چهار واقع در حضرت كه شود حمل اين بر روايت ـ سوم

داشتند, اتّفاق اين بر و بردند او بر سهو گمان مأمومين, چون امّا خواند,

را نمازش و نكند آشكار آنها براي را حالش واقعيّت كه كرد امر او به خدا

و گيرند ياد را سهو احكام تا دهد انجام سجده دو و نمايد تكميل آنها با

نكند/ سرزنش سهو وسيلة به را ديگري كس

شده شناخته جا اين آنچه كه است اين اّول, وجه و وجه اين ميان فرق

ديگرش فوايد از و ̂تقيه], است عام جا آن در ولي است خاصي امر است

استحالة به اشاره و ميكرد روشن را خود حال حقيقت گر ا كه است اين

آن در كه ايمان ضعفجّدي دليل به آنها از بسياري مينمود, خود بر سهو

ميشدند/ غلّو اهل داشتند, زمان

كه آن از پيش خواند ركعت دو عمد روي mnopqاز پيامبر كه اين ـ چهارم

اّول, در نمازها كه است شده روايت زيرا باشد, شده واجب ركعت چهار

رسـول وسپس بوده واجب ركعت ده نماز, وقت پنج هر در و ركعتي دو

/١٢ ح الفرائض عدد باب ٣٤.٣ الوسائل ;٥٣٦ ح ٣٤٠.٨ الكافي ١ـ
كرده١ واجب مردم بر را آنها خداوند و افزوده آن بر ركعت mnopqهفت خدا

است/ شده سپسحرام و نبوده حرام نماز بين در گفتن سخن نيز و

كـتاب در مـرتضي سـّيد كرده, تصريح وجه اين به كه كساني از يكي

/١٨٠. اKنبياء تنزيه ركـعت٢ـ mnopqدو پـيامبر شـايد بـنابرايـن, مـيباشد/ آن جز و أنبياء٢ تنزيه



١٢٩ . سهو احاديث تأويل بيان,
وجـه بر و باشد شده واجب اخير ركعت دو كه آن از پيش است خوانده

انـجام را آن مـرتّب مـردم چـون و بود كرده امر آن به را مردم استحباب

وجوب به امر هنوز كه اينجا و است, واجب كه ميكردند خيال ميدادند,

جـلب و گـذشته بـه نسـبت مـفسده دفـع منظور به حضرت بود, نيامده

ركعت دو و خوانده ركعتي دو را نماز اينها, جز و آينده به مصلحتنسبت

است/ كرده ترك سهو به ظاهر در و عمد به درواقع را mnopqآخر پـيامبر اخـير ركـعت دو شدن واجب از پس است ممكن ـ پنجم

دليـل بـه تـا بخواند ركعت دو را نماز كه خاصي امر به باشد شده مأمور

شود/ پيدا او در سهو صورت شد, اشاره آن به كه حكمي و گذشته مصالح

روايت از نـيز بابويه ابن و شد تصريح آن به پيش در كه چنان رو, اين از

ظـاهر صـورت به يعني بوده, خداوند ناحية از امر اين فهميده, را همين

جانب از حقيقي سهو به دستور زيرا بوده, عمدي درواقع و سهو به مأمور

است اين كرد, فرض ميتوان كه چيزي تنها و نيست, تصّور قابل خداوند

را كار آن دادن انجام دستور پنهان يا آشكار مصلحتي منظور به خداوند كه

فرمايد/ صادر

ركعت دو ترك به مجبور وقت آن mnopqدر پيامبر گفت: ميتوان ـ ششم

خاطرشمحو از كّلي به ركعت دو كه اين يا شده سلب قدرتش [يا بود آخر
ويژهاي, رخداد در نيز اين نداشت, آنها دادن انجام به تكليف و بود] شده

است/ بوده مفوضه غUتو بر رّد منظور به و گذشته حكم طبق بر

كـه است گـروهي قـول تـفويض, در غـلّو جـملة از كـه است بديهي

وي از را آن سلب توان كس هيچ كه دارد كامل چنان قدرتي بنده معتقدند



خطا از ك پا . ١٣٠
نميتواند! دارد, باز كارش انجام از را او بخواهد گر ا هم خدا حتي ندارد,

كردهام/ آوري ياد را موضوع اين الكافر> <خلق رسالة در من

خدا كه ميكند اقتضا خداست> mnopqاز پيامبر <سهو كه: جملهاي ظاهر

باشد/ كرده مجبورش يا داده دستور كار آن به را او

مـجاز بلكه نيست حقيقي شده, واقع پيامبر از كه سهوي حال هر به

حقيقي سهو به مشابهت چند هر و است گسترده بسي مجاز باب و است

است/ باطل جا اين در هم جبر امّا است روشن خيلي مجاز, اين در

بـا هـم جـبر و است, خUف بر سهوي چنين گفت: ميتوان همچنين

دادن انجام از بندهاشرا قدرت خداوند گر ا پس است, تكليفباطل بقاي

آن بـر مـفسدهاي نـمايد, اوسـاقط از را وجوبش و كند سلب واجبي امر

نميشود/ مترتب

از يكـي زيـرا گـرفت, تـرك معناي به را ونسيان سهو ميتوان ـ هفتم

در كرديم, اشاره آن به گذشته در كه چنان و است همين آن لغوي معاني

است/ رفته كار به بسيار معنا اين

/٣٤٦.٤ آبادي فيروز المحيط, القاموس ١ـ
نسـيه; سـهوا: اJٔمر في سها است١: آمده آن جز و قاموس كتاب در

ترك معناي به نسوه و نسيان است: گفته ونيز كرد/ فراموش را كار آن يعني

هـم پيامبر وضع با و باشد چنين آن لغوي معاني از يكي كه وقتي است/

حكـم ايـن و شـود/ حـمل مـعنا هـمين بـر است واجب دارد, rstuvمــناسبت امامان كه اين و گذشته مصالح دليل به است حضرت آن مخصوص

ترك به قرآن در را عصمت اهل از او وغير آدم حضرت به منسوب نسيان



١٣١ . سهو احاديث تأويل بيان,
به بايد گذشته وجوه از يكي استو درستي معناي همين كردهاندو تفسير

شود/ ضميمه آن غير يا معنا اين

از پيش اين و ركعتخوانده دو mnopqعمدا پيامبر گفت: ميتوان ـ هشتم

زمان آن در كه است بوده معراج شب از پيش دراز مّدتي و نماز وجوب

نـماز ايـن نـمازگزاران وگـويا مـيخوانـدند جـماعت بـا را مسـتحب نماز

وجـوب مستلزم امر اين و ميخواندند ركعت چهار هميشه را مخصوص

ركـعت چـهار بودند, نادان كه منافقان برخي و ذوالشمالين چه گر ا نبود,

به آخر ركعت دو ترك بنابراين, ميدانستند/ آن دليلوجوب را آن خواندن

براي بلكه فراموشي, و سهو خاطر به نه بوده, گذشته مصالح درك منظور

سـهو سرزنش از نهي و سهو احكام آموزش و تفويض ابطال و غلّو نفي

بشريت اثبات در مبالغه يا و ديگران سرزنش در افراط از نهي يا كنندگان

است/ بوده پنهان يا آشكار حكمتهاي از اينها جز حضرتو آن

و مـؤمنان امـير كه است نشده نقل هرگز سهو, احاديث در عUوه به

در اعتبار با دانشمنداِن اخUصيا با مؤمنان از يكي rstuvيا حسين و حسن

باشند/ داشته حضور جا آن

و مـجمل طور به سهو داستان نقل گذشته, توجيهات و توجيه اين با

تـقّيه لحـاظ به همه <سهو> لفظ آوردن مطلق و حال حقيقت نكردن بيان

رعـايت تكـليف اهل مصالح امكان حّد تا كه است اين براي نيز و است

شيعه و سّني طريق از فراواني احاديث در معصومين خوِد كه اين با شود,

برخي كه كردهاند بيان را مطلب اين دارد, صراحت سهو با مخالفت در كه

گذشت/ آنها از



خطا از ك پا . ١٣٢
آنها ولي خوانده نافله ركعت دو واقع در پيامبر كه است ممكن ـ نهم

است, داده سUم حضرت چون و كردهاند اقتدا او به و برده وجوب گمان

بيان براي فرصتي حضرت آن و كردهاند گمان چنين و گفتهاند چنين آنها

خوانـده ديگر نافلة ركعت دو و شده بلند آن از پس و نكرده, پيدا قضّيه

با عقلش حقيقت mnopqبا پيامبر است, بوده آن ياغير ظهر نافلة از هم واين

اندازة به مردم با كه است مأمور او گذشت كه چنان زيرا نگفت, سخن آنها

و كرد را كار اين نشود, پيدا مفسدهاي كه اين براي و بگويد, سخن عقلشان

نمازشرا كرده, سهو او كه كردند گمان پسآنها داد, انجام شكر سجدة دو

است/ داده انجام هم سهو سجدة دو و رسانده آخر به

و كـردهانـد نـقل نفاق اهل عقيدة مبناي بر عاّمه را سهو احاديث اين

جاهUنهاي كار چنين منافقان از البته گفتهاند, تقّيه رعايت rstuvبراي امامان

و mnopqميشود پيامبر به سوءظّن باعث آن, در تعّمد بلكه نيست, زشت

ما كه آنچه با مخالف كند, بيان را حق كه است mnopqواجب پيامبر بر كه اين

پـيامبر گـاهي و است مفسده موجب حّق بيان گاهي زيرا نيست, گفتيم,

بوده مأمور بلكه نيست, هم بابتقّيه از و نميشود پذيرفته حّق كه ميداند

mnopqآن پـيامبر گـفتارهاي و كارها در قبيل اين از و بگويد چنين كه است

نيست/ حصر و حّد قابل كه دارد وجود اندازه

كـه است كـرده نقل كرم ا پيامبر از خود سند به روضه باب در كليني

mnopqاز مـحّمد بگـويند: مـردم كـه بود اين نه گر ا سوگند, خدا به فرمود:

قـتل بـه را يـارانش شـود پـيروز دشـمنش بـر تـا مـيگيرد كمك گروهي



١٣٣ . سهو احاديث تأويل بيان,

لقـّدمت قتلهم بعدّوه ظفر فلّما بقوم استعان محّمدا اّن النّاس: يقول ان Kلو Zوا ١/١٢٣ـ ح ١٤١.٢٢ بحارا�نوار ,٥٤٢ ح ٣٤٥.٨ الكافي اعناقهم/ فضربت اصحابي من كثيرا

ميزدم/١ را گردنهايشان و ميخواندم پيش را يارانم از بسياري ميرساند,

يا cdefgفرمود: علي به كه كردهاند روايت حضرت آن از خاصه و عامه

مـن, امّت از گـروههايي كـه نداشتم آن از بيم گر ا سوگند, خدا به علي,

كنون ا من cdefgگفتند, مسيح بارة در نصرانيان كه بگويند تو بارة در را چيزي

به پايترا زير ِك خا مردم بگذري جا هر از كه ميگفتم سخناني تو بارة در

في النصاري قالت ما اّمتي من طوائف فيک تقول ان اخاف اّني Kلو Zوا علي, يا به/٢ـ كون يتبّر تحتقدميک من اخذواالتراب Kا بم	ٍء تمر K قو�, اليوم لقلتفيک ٦٠٩.٤/المسيح, نورالثقلين ;١٥١ ـ ١٥٠.٤ بحراني, برهان تفسير ;١٨ ح ٥٧.٨ الكافي

است/ فراوان روايات گونه اين از آري, برگيرند/٢ ك تبّر
نبوده mnopqواجب پيامبر بر اصو¡ آخر, ركعت دو گفت: ميتوان ـ دهم

خدا و ساخته واجب امّت بر و افزوده را آن حضرت آن خود زيرا است,

كه ميرود احتمال ونيز گذشت كه چنان است داده او به را اجازه اين هم

به تصريح كه چند هر باشد, او خواص از او بر ركعت دو اين وجوب عدم

باخبر حضرت آن ويژگيهاي تمام از ما, زيرا باشد, نرسيده ما به امر اين

نيستيم/

روي از كه نيست بعيد پس نباشد, واجب او بر آخر ركعت دو كه وقتي

آن غير يا گذشته مصلحت حكمتو دليل به سپس و كند ترك را آنها عمد

دهد/ انجام را آنها

سـاختگيهاي از و نداشـته اصلي ذوشمالين, حديث كه اين ـ يازدهم

mnopqنسـبت پـيامبر بـه را آن ريشهاي و اصل هيچ بدون كه ميباشد عامه



خطا از ك پا . ١٣٤
است منظور اين به را حديث اين آنها نقل و شيعه امامان روايت و دادهاند

آنها مخالف عامه از بسياري كه شرعي احكام در تا دهند تعليم شيعه به كه

اصـحاب و امـامان احـتجاج كـه چرا كنند, احتجاج آنها برابر در هستند,

بـه اعـتقاد كـه عـامه اختراعـي و ساختگي احاديث مقابل در آنها خاص

نـقل بسـياري احـاديث در آنان والزام اقناع منظور به دارند, آنها حجيّت

است/ شده

بـراي امامان زيرا نميكند, رّد را سهو احاديث از يك هيچ وجه, اين

تصريح آن به روايات برخي در بلكه اشاره, مسائل گونه اين به يارانشان

آيد, نظر به بعيد مطلب اين سهو احاديث از برخي در گر ا پس كردهاند/

باشد/ معنا به نقل باب از شايد

در كـه ميدانستم ناپسند را اين شيعه علماي برخي از گذشته در من

انـديشههاي برخـي به ابتدا مطلبي, اثبات براي گاهي استدJلي كتابهاي

را اين ميگويند: مثال باب از سپس و ميكنند استدJل قياس حّتي ظّني

از عـاّمه كـه روايـتي بـه نـخست وگاهي ميكند/ تأييد نيز زراره صحيحة

و ميكنند استدJل كردهاند, روايت آنها امثال و هريره ابي و عمر و عايشه

به امر بايد كه حالي در ميآورند, تأييد آن براي خاصه احاديث به سپس

بر احتجاج منظور به كار, اين كه شدم متوّجه بعدها امّا باشد/ اين عكس

نـقل را شـيعه گـفتههاي و خـود گـفتههاي نـخست آنها زيرا است, عامه

ميآورند/ استدJل آن بر و ميگزينند بر را قولي سپس و ميكنند

بر تصريحي گونه اين به نوشتههايش از يكي در مرتضي سيد از سپس

به بسا چه و عامه روش به ظاهر در ما, ميشود: خUصه چنين كه خوردم



١٣٥ . سهو احاديث تأويل بيان,
اجماع ما, دليل امر, حقيقت و واقع در امّا ميكنيم, استدJل آنها احاديث

است/ حّقه طايفة

اين در اجماع از مرادش ميآيد, بر سّيد كUم از مواردي در كه چنان

و نـباشد آن مخالف عامه از كس هيچ كه فتواست در اجماع از اعّم جا,

اصـول از بـعضي rstuvدر امـامان از را حـديثي كـه اين به نقل, بر اجماع

روايت است, شده rstuvاجماع ائّمه از آن ثبوت و صّحت بر كه چهارگانه

ميكنند/

استوايشان كرده سرايت نيز متأّخران از برخي به جا اين از گمان اين

واقعيّتو ظّني انديشههاي اين به شيعه علماي استدJل كه بردهاند گمان

/٢٧٦.١ أ�صول عّدة ١ـ

از مـواردي در مـرتضي سـّيد و ُعـّده١ در شـيخ كـه اين با دارد, حقيقت

دارند/ آن خUف به تصريح محّققان از نفر دو اين جز سخنانشو

مـتشابهاتي از سـهو احاديث و ذوالشمالين حديث كه اين ـ دوازدهم

است ديگري معناي آنها براي بلكه است, مخالف محكمات با كه است

از بسياري كه چرا است, نيامده ما ذهن به و نيافتهايم اطUعي آن بر ما كه

امر و كنيم توّقف آنها در كه است واجب ما بر و گونهاند, اين از متشابهات

صرف و احتمال روي از ما آنچه و نماييم گذار وا معصومين و خدا به را آن

كـه است انـدازهاي به ميكنيم يادآوري محكم به متشابه رّد در كوشش

دادهاند/ دستور ما rstuvبه ائّمه كه چنان دارد امكان

گذشتو آنها از برخي كه بسياري مخالفتهاي وجود با كه است روشن

كـه چنان فراوان مفاسد ترتّب وجود يا و كرديم اشاره آنها ماندة باقي به



خطا از ك پا . ١٣٦
از سهو امكان به قطع و ظاهرشان, بر سهو احاديث حمل براي گذشت,

به نسبت ظن سوء براي راهي و نيست وجهي او از سهو صدور و معصوم

امر/ اين در شك از خدا بر پناه ندارد, وجود او كردارهاي و گفتهها



يازدهم فصل

از و گذشتهاش درسخن بابويه ابن استدUل از پاسخ
تفصيل به سهو احاديث

ميگوييم: چنين بيشتر توضيح براي ما امّا است مطلبروشن چه گر

از واقـعي سـهو تـحّقق كـرده ابـراز را آن اعـرج سـعيد كـه خـبري از

اين كه ميشود فهميده چنين عكس, بر بلكه نميشود, mnopqفهميده پيامبر

دليل حديث, اين پس است/ بوده خداوند ناحية واز نشده واقع او از سهو

و ميدانـد ك پا سهو, از را پيامبر زيرا شما, عقيدة ونه است ما عقيدة بر

مِر َا راِه از يا خدا از فعل اين وقوع حال, ميدهد/ نسبت خدا به را آن سبب

/٦٤. مريم است, نبوده فراموشكار تو, پروردگار و ١ـ
در سهوي نه حال هر به ا)١/ yربُّکنَسي كان ما (و آن بر جبر يا است آن به

كرد/ مسلّط پيامبرش بر را خواب خداوند ٢ـ
سـپس و اّو¡>٢ رُسوَله <انا لفظ بلكه خوابي, ونه دارد, mnopqوجود پيامبر

ساخت/ چيره او بر را فراموشي خداوند ٣ـ
و است يكـي حكـم مورد, دو هر در كه دارد دJلت ثانيا>٣ <اسهاه لفظ:

بازگشت به فهرست



خطا از ك پا . ١٣٨
انجام واقعي عمل و نبوده مورد دو اين از يك هيچ در اختياري را پيامبر

است/ نيرومندي بسيار قرينة همين و نداده,

اين بطUن بر دليل نيز مفّوضه و غUت به سهو اين انكار دادن نسبت

دانشـمندان بـلكه ندارد آنها به اختصاص كه دانستي زيرا نميشود, قول

طـور بـه مـفّوضه و غـUت شـايد و منكرند را سهو اين هم امامّيه بزرگ

ميآورند/ ميان به يادي رخداد اين از اجمال

نميتواند كس هيچ كه دارند عقيده چون منكرند, را سهو كه غUت,

امر را آنها چيزي به يا و كند منع چيزي از را معصوم امامان mnopqو پيامبر

كند/

به را دادن روزي آفرينشو كار خداوند, ميگويند: برخي مفّوضه, امّا

چـنان داراي خـدا بـندة گويند: برخي و كرده/ گذار rstuvوا وامامان پيامبر

يك هيچ از را او و كند سلب او از را آن نميتواند خداوند كه است قدرتي

نفس به آنها بر رّد سهو, حديث پذيرفتن فرض بر و بازدارد كارهايش از

دستوري يا شود, پذيرفته داستان اين گر ا زيرا ميشود, آشكار واقعه اين

اعتقاد با اين استو شده واقع او طرف از اجباري يا و آمده خدا جانب از

دارد/ منافات گروه دو هر

نـيز بـابويه ابـن سـخن شود, ظاهري و مجازي سهو بر حمل گر ا امّا

نامش دو هر كه ميكند پيدا لفظي صورت فقط بحث و ميشود درست

اين و نميشود استفاده حقيقي سهو بابويه ابن سخن از زيرا است, سهو

است/ توجه مورد توجيه

نـيز مـخصوص, عـبادت عنوان به تبليغ با مشترك, عبادت ميان فرق
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فـرق دو ايـن بين مردم كثر ا و نميپذيرد را آن كس هيچ كه است چيزي

تبليغ در را آن بپذيرد, معصوم بر را سهو مطلق كس هر بلكه نميگذارند,

ميدارد/ روا نيز

دهم/ فصل از ششم دستنوشت, ٣٠١ صفحة آخر حقيقي, نه باشد مجازي سهو ١ـ

مطلب جا اين در گفتيم١ ^صدوق] او سخن براي كه تفسيري بر بنا امّا
قـطعي, مـحال آن, بـه امر و باطل تبليِغ بر جبر فرض زيرا است درست

است/ نقضغرض موجب حكمتو با مخالف البطUن, ظاهر

از او غير سهو و جانبخدا از معصوم سهو كه بابويه] ̂ابن او گفتار امّا

Jزمة زيرا گفتيم, ما كه است چيزي همان به نزديك است, شيطان ناحية

و حـقيقي فـاعل يكـي كـه است آن رسـول, و خـدا به سهو دادن نسبت

باشد/ مجازي ديگري

از امـري كـه ايـن بدون mnopqباشد پيامبر سهو حقيقي, فاعل گر ا حال

نخواهد فرقي حضرت آن سهو و ما سهو ميان پس باشد, داشته خداوند

شيطان دخالت بدون خودش سوي از او سهو كه اندازه همين مگر بود,

بنابرايـن زيرا ميشود, باطل خدا به سهو انتساب صورت دراين و است

مـانع رفـع و بـخشيدن تـوان و گذاشتن آزاد سهو, انتساب معناي فرض,

برداشته كّلي به امتياز, پس است/ موجود نيز ما درسهو امر, اين و است

باطل ما سهو و پيامبر سهو ميان فرق نيست, پوشيده كه چنان و ميشود

براي دليلي و ندارد فرق براي صUحيّت شده ياد كه دليلي زيرا ميشود,

mnopqدر پيامبر كه آيد Jزم بلكه ندارد, وجود خدا به فعل حقيقي انتساب

عذر mnopqيك وپيامبر داريم عذر دو ما زيرا باشد, بدحالتر ما از سهو مورد
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دارد/

بـر مخصوصي خبر وسيلة به خواه ـ باشد خدا حقيقي فاعل گر ا امّا

انجام را كار آن كه برسد او به خدا از خاص دستوري يا آن, قبولي فرض

مّدعا عين اين, كه حالي در دارد, صراحت معصوم از سهو نفي بر دهد,

آن]/ بر دليل ̂نه است

از مـانعي كـرديم, نـفي معصوم از را حقيقي سهو تنها ما, چون ليكن

مجازي اطUق كه است آن بهتر چه گر ا نيست, او بر مجازي سهو اطUق

و اخـبار گـونه ايـن نقل مثل ضرورت مورد در مگر شود, ترك نيز براو,

آنها/ توجيه

اسناد سهو, فرضوقوع كه نيست پوشيده امّا خود, جاي مطلببه اين

ابن گفتار اين هم, آن قرينة نيست, آن در شّكي و دارد پي در رانيز مجازي

روشن و شيطان/ از ما سهو استو mnopqازخدا پيامبر سهو كه است بابويه

شخصرا بلكه نميكند, مجبور آن جز و سهو بر را انسان شيطان كه است

وقتي امّا ميكند/ وسوسه و ميدهد دستور ميخواهد آنچه دادن انجام به

خدا, به را سهو عمل دادن نسبت باشد, داده فرمان سهو, مورد در خدا كه

عمل و انسان ميان آزادي مورد در او به دادن نسبت از نزديكتر مراتب به

نسبت خدا به ميتوان را معصوم غير و معصوم افعال تمام گرنه استو او

داد/

,٦٨ ـ ٩ كـتابص هـمين است پـيامبر از سـهو نـفي غـلّو, جـة در نــخستين اKس	ميّه/١ـ دارالكتب چاپ ٢٣٤.١ بامن�يحضره كرده١ نقل وليد بن حسن بن محّمد از صدوق] ^شيخ كه را آنچه امّا
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مطلق/ سهو نفي است/١ـ آمده امر خدا از آن, دادن انجام بارة در ٢ـ

بيان و كرديم٢ يادآوري كه درستي محمل و گفتيم١ ما كه توجيهي پذيرفتن
ميشود/ برداشته ميان از مخالفت آنها, دليل

است/ نرسيده ما به آن از خبري داده, را آن تأليف وعدة كه هم كتابي

باشد, كرده تصريح را آن وقوع يا حقيقي سهو كتابتجويز آن در گر ا حال

اخبار حمل امّا ميشود, باطل گفتيم, سخنش براي كه را درستي محمل

در كه بسياري اجمال و معارضات دليل به صحيح, محمل اين بر ^سهو]

نميشود/ باطل آنهاست

كتاب/ همين ١٢٥ ص ٣ـ

آن, سـند ضعف از پوشي چشم با حضرمي٣ بكر ابي حديث در امّا
دارد, منافات فريقين اجماع با كه داده نسبت خدا رسول به را سهو راوي,

سوي از سهو اين ميگويد: ميداند, جايز پيامبر بر را سهو كه كسي زيرا

كه را فرقي يا كند مجاز بر حمل را سهو اين بايد بنابراين, است/ بوده خدا

سـهو و شـيطان از مـا سـهو ^كه mnopqگذاشته: پيامبر سهو با ما سهو ميان

بشود/ دو آن ميان مساوات به قايل و بداند باطل خداست] mnopqاز پيامبر

عمد ظاهرش بلكه ندارد, سهو در صراحت اص� هم حارث حديث

گـذشته تـوجيهات طبق بر فقط واين است مطلق فعل, اسناد زيرا است,

ميآيد/ در درست

صدور بر است مشتمل سندش ضعف با نيز صدقه بن حسن حديث

نسبت خدا ارادة به را سپسفعل و سهو به تصريح mnopqبدون پيامبر از فعل
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بر اسناد دو هر كه است اين حال ظاهر و سهو به تصريح بدون هم باز داده

گذشت/ كه چنان نيست تمام هم استواين حقيقي وجه

خـداواقـع رسـول از عمدا فعل كه است اين حقيقت به نزديكتر پس

گذشت/ كه چنان است, آمده آن بر امر خدا طرف واز شده

در اشكال از كمتر آن در اشكال و دانستي هم را اعرج سعيد حديث

و گـرفت ترك معناي به را <اسهاه> لفظ ميتوان و است, گذشته روايات

باشد/ آمده آن بر امري كه نيست بعيد

حديث ̂امام] ميگويد: فقط ندارد تصريح چيزي به نيز حديثجميل

آن مـثل روايـات در كـه است همان آن توجيه و كرد/ كر ذ را ذوالشمالين

ممكن آن در ميآيد و گذشته چه آن از وجوه نزديكترين بلكه گذشت,

است/

و راويش مذهب فساد و سند, از پوشي باچشم هم بصير ابو حديث

آن/ به تنبيهي نه و شده سهو به تصريحي نه آن, در راويان, از او غير

بيشترين نيز, آن متن در استو طور همين سندش هم سماعه حديث

قول كه اين با نباشد/ درست همهاش گر ا ميآيد, در درست گذشته وجوه

نيست/ Kزم او بر سهو سجدة دو كرد, تكميل را آن و حفظ را خود سهو كس هر ١ـ
حـديث يادآوري سپس و فأتّمه///>١ سهوة حفظ <من فرمود: cdefgكه امام

نظر در را ركعات mnopqشمارة خدا رسول كه است اين بر دليل ذوالشمالين,

نتيجة در و نبوده واجب او بر سهو سجدة پس كرد, كامل را آنها و داشت

به نيز و <حفظ> كلمة قرينة به بوده, مجازي بلكه نبوده هم حقيقي سهو

بـا حـديث, ايـن كه اين بر عUوه گذشته/ نقلي و عقلي مخالفتهاي قرينة
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نكرد, سهو mnopqسجدة خدا رسول ميگويند: كه سهو احاديث از بسياري

بلكه است, ضعيف روايت اين به استدJل تناقص, اين با و دارد/ مخالفت

دارد/ آخرشتناقض با حديث اين اّول

اّول بـا آخـر] تـا خدا/// ̂رسول كه: است كرده يادآوري كه را تعليلي

/١٢٨ ص ١ـ

از خـود اشكـال, و اجـمال و نـيست/١ پـوشيده كه دارد تناقضي حديث
گذشت سجده نفي بكير بن cعبدا حديث در نيز و است/ تقّيه نشانههاي

هم فقيهي هيچ و نداد انجام را سهو سجدة دو هرگز حضرت آن كه اين و

از و بـاشد داشـته تـوّجه نمازش به كه كسي يعني نميدهد انجام را آنها

كـامل, دانش و فـقه داراي بـاشد فـقيهي يـا باشد, بيدار دانش و فقاهت

گفتهاند/ تحقيق اهل از برخي كه چنان است, معصوم منظور

دJلت و سـند حـيث از ايـنها هـمة از عـلي بن زيد حديث همچنين

و است واحـد خـبر نيز و است اجماع با مخالف كه زيرا است, ضعيفتر

كـثر ا cdefgو عـلي امـام عـقيدة با موافق و نكرده عمل مضمونش به كسي

نـقل را روايت ايـن زيـدّيه تـنها و نـيست/ آنـها از يك هيچ بلكه شيعيان

اين اعتبار به را سهو سجدة دو حديث اين كه اين جهت به نيز و كردهاند,

در است, آورده <مـرغمتان> لفـظ بـه مـاليده ك خا به را شيطان دماغ كه

از نه باشد, خدا جانب از ـ قبولي فرض mnopqبر پيامبر سهو گر ا كه صورتي

سهو كه فرضي بر و نيست, جايز <مرغمتان> لفظ اين اطUق اص� شيطان,

درست عـادي مـردِم از برخي كه ميشود چگونه بپذيريم, mnopqرا پيامبر

است قطعي آن, عكس بلكه باشد؟ رفته خطا mnopqبه پيامبر ولي بينديشند
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شـود/ متوجه كه بود اين به سزاوارتر كس همه cdefgاز مؤمنان امير گرنه و

mnopqانجام پيامبر كه هم سجدهاي و بوده كامل واقع در آنها نماز بنابراين,

بـه هـم <مـرغمتان> لفـظ و ميشود حمل گذشته وجوه از يكي بر داده,

mnopqبـاطل پـيامبر نماز ميخواستند كه بوده منافقان ساختن خوار منظور

كند/ اعاده را آن و شود

قـب� وجـهش سـندش, در كـامل ضـعف بـا الّشّحام, زيد حديث امّا

گذشت/

/١٢٩ ص ١ـ

خواند]١ نماز مردم براي وضو cdefgبدون علي ^كه نيز عزرمي حديث

است/ احاديث با مخالف و واحد خبر ;٤٩ ص ٢ـ

گذشته وجوه و است/ كافي همان و دانستيد٢ بارهاش در را شيخ عبارت

هـمة از قـويتر و مـيكند, روشن را آن بيشتر آن, جز و تقّيه قبيل از نيز

به بلكه غلط و سهو به او كه است كننده ندا غلِط و كذب بر حمل وجوه,

و دشمنان برخي از او شايد كه چرا است, شايسته كذب در تعّمد و افترا

اين زيرا بپوشانند, را خود پيشوايان زشتيهاي ميخواستند كه بوده منافقان

كردهاند/ نقل دومي از را روايت

/١٣٠ ص ٣ـ
نقل عUوه به ندارد, سهو وقوع به تصريحي هيچ نيز بصير٣ ابو حديث
به حكم اّول, همان نه گر استو آن صّحت عدم بر دليل <قيل> لفظ: با آن

ميبودي, كت سا گر <ا ميفرمايد: كه است اين روشنتر اين از ميداد/ آن

امام را حرف اين ميبود راستگو راوي گر ا كه حالي در نبود> تو بر چيزي
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استحقاق سكوتش در ميبود واجب سخن اين گر ا زيرا نميگفت, او به

جايتصّور و ثواببود/ تركشفوت در ميداشت رجحان گر وا عذاببود

و تـقوا و نـيكي بـه كـمك آن, گـفتن كه چرا نيست مرجوحيّت و تساوي

است/ مؤمن براي مؤمن نصيحت

اختياري هم او <عمل نيست آن در اشكالي هيچ كه سماعه١ حديث
بر يا و ميكرديم منع را آن يا ما بود, نشده تصريح امر اين به گر ا و نبوده

mnopqچشـمانش پـيامبر كـه مـيكرديم حـمل را آن گـفتيم گذشته در آنچه

ايـن بـا واحد خبر آمد خواهد كه وچنان نميخوابد دلش ولي ميخوابد

ندارد/ منافاتي نص

مفّوضه/ و غ	ت رّدبر ١٣٠ ص ٢ـ و ١

اين در دارد صراحت زيرا است, اشكال بي نيز اعرج٢ سعيد حديث
بر را خوابش و كرده ملزمش و ساخته مجبور كار اين بر را پيامبر خدا, كه

استو نشده واقع ديگري چيز كوتاهيو حضرت آن از و ساخته مسلّط او

و غUت بر رّد گذشت كه چنان حديث اين در و نيست عصمت با منافي

است, چنين شود واقع كه فرضي بر سهو كه دارد اشاره نيز استو مفّوضه

جبر/ بر نه شود حمل امر بر جا اين كه است اين حق به نزديكتر امّا

مفّوضه/ و غ	ت بر رّد ١٣١ ص ٣ـ
آنچه با امّا است ضعيف سندش چه گر صالح٣ بن عبدالّسUم حديث

او از سهو نگفته: زيرا ميكند, تأييد را آن بلكه ندارد, منافاتي ميگوييم ما

يا شده مجبور او يعني ميشود, واقع او بر سهو گفته: بلكه ميشود واقع

است/ داشته مأموريت
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مـنكر كـّلي بـه را معصومين بر سهو گروه اين كه است اين امر ظاهر

اين از بودند, تفويض و غلّو به معتقد زيرا ميدانستند, محال را آن و بودند

به ونه مجاز نه حقيقت, عنوان به نه نميدانستند, جايز را كار اين وقوع رو

آنها رّد در حديث اين و كراه/ ا روي از نه و او, طرف از منع ونه خدا فرمان

از مـانع كـه هست آن احـتمال جـاي كـم دست شـد/ وارد تكـذيبشان و

باشد/ مخالف استدJل

cdefgدر مؤمنان امير كه است شده cdefgنقل باقر امام از الخصال كتاب در

به است مسلمانان دنياي و دين صUح ماية كه كلمه صد چهار جلسه, يك

كنيد, دوري ما, باره در غلّو از است: اين آنها جملة از آموخت, يارانش

را آنـچه مـا فـضيلت در و هسـتيم مـخلوق بـندگاني مـا كـه بدانيد را اين

الخـصال: شئتم, ما فضلنا في قولوا و مربوبون/// عبيد انّا قولوا فينا, والغلّو كم ايّا و١ـ ح٣٠ ٣٦.٧٠ و ;١٥ ح و٢٧٠.٢٥ ح١ ١١٦ ـ ٨٩.١٠ بــــــحارا�نــــوار ح١٠; ١١/.٦١١ ح ٣٩٥.٧٥

بگوييد/١ ميخواهيد,
غلّو معصوم, از سهو نفي مطلق كه ميشود فهميده حديثچنين اين از

عبوديت با زيرا است, غلّو هم با مجازي و حقيقي سهو نفي بلكه نيست,

دارد/ منافات

مـقابل cdefgدر رضـا امـام احتجاج باب در إحتجاج كتاب در طبرسي

نـدانـيد, فراتـر عبوديّت از را ما فرمود: كه است آورده مفّوضه و غUت

نخواهـيد آن عمق به هرگز و بگوييد ما بارة در ميخواهيد, آنچه سپس

,٤٣٨.٢ ا�حـتجاج تـبلغوا, ولن مـاشئتم فـينا قولوا ثّم العبوديّة, بنا Kتتجاوزوا ٢ـ
رسيد/٢



١٤٧ . بابويه ابن استدAل از پاسخ در

روش به بنا خبر اين اصل است: چنين مجلسي بحار عبارت /١١ ح ٢٧٣.٢٥ بهبحارا�نوار كليني است, ناصحيح متأّخران عقيده به چه گر ا است, اعتبار و وثاقت نهايت در ازقدما, او غير همچنين و آورده كافي ابواب در متفّرق طور به اجزايشرا كثر ا و كرده اعتماد كردهاند/آن نقل را آن محّدثين شد/بزرگان روشن هشتم فصل ١٣٥ ـ ٦ ص ١ـ

تـعالي وخـداي شـد١ شـناخته دو آن جـه و پـاياني, حـديث دو امّـا
داناست/



خطا از ك پا . ١٤٨



دوازدهم فصل

نيز آنها كه سهو براياحاديث واشباه نظاير برخي بيان در
نيست جايز برظاهرشان حمل و شوند توجيه و تأويل بايد

آنها از مورد دوازده به تنها ما ولي فراوانند, بسيار چه گر روايات اين

ميكنيم/ بسنده

الفقيه يحضره من كتاب در بابويه ابن جعفر, ابو كه است خبري ـ اّول

قول تفسير cdefgدر صادق امام كه است كرده روايت نمازگزار لباس باب در

بـالوادالمـقّدس انّک نعليک (فاخلع cdefg موسي حضرت به خطاب خداوند

/١٢. ط�ه گرفتهاي/ قرار مقّدس سرزمين در كه چرا آور در را كفشهايت ١/٢٤٨.١ـ الفقيه �يحضره من ٢ـ
است/٢ بوده مرده اJغ پوست از نعلينهايش فرمود: طوي)١

/٤٦٠.٢ الدين كمال ٣ـ
در طـبرسي شـيخ و الّديـن٣ كـمال كـتاب در بـابويه ابـن كه حالي در

/٤٦٣.٢ ا�حتجاج ٤/٤ـ ح بحارا�نوار٦٥.١٣ ٥ـ
حـضرت از را مـطلبي ,cعـبدا بـن سـعد از دو٥, ايـن غـير و احــتجاج٤

بازگشت به فهرست
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و دارد, صـراحت روايت اين انكار در كه كردهاند cdefgنقل صاحبالّزمان

كار چنين كه اين از است اجّل شأنش خدا پيامبر موسي حضرت كه cdefgاين امام و باشد/ پوشيده او بر امري چنين اص� يا دهد انجام جاهUنهاي

را عقيده اين كس هر فرمود: داشتو اصرار زياد تفسير اين ابطال و رّد در

است/ خوانده نبّوتشنادان در را او و بسته cdefgافترا موسي بر باشد, داشته

دل از را خانوادهات محبّت است: اين آيه معناي ميفرمايد: خود گاه آن

حديث/ تمام كن/// بيرون

روايت است تـقّيه طبق بر كه را چيزي rstuvگاهي معصومين كه ببينيد

مـفسده, دفـع و مصلحت رعايت و عاّمه با همراهي منظور به و ميكنند

را قرآن شد, كر ذ كه همين خاطر به و ميكنند نقل انبيا از را واقعيتي خUف

انكار جاي آنها از نيز سهو حديث نقِل بنابراين, ميكنند/ تفسير آن طبق بر

تـحقق واقعي طور به چه گر ا گذشته, حكمتهاي و مصالح دليل به ندارد

باشد/ نيافته

در قـمي هـاشم بـن ابراهـيم بن علّي بزرگوار, شيخ كه را آنچه ـ دوم

استچنان كرده rstuvروايت ائّمه از ماروت هاروتو داستاِن در تفسيرش

/٥٧ ـ ٥٦.١ قّمي تفسير ١ـ
است/١ موجود كتاب آن در و طوJني داستان كردهاند, روايت عاّمه كه

است, فـرموده انكـار را مـطلب cdefgاين عسكري حسن امام حضرت

/٢٦٩.١cdefg اخبارالرضا عيون ٢ـ
در أخـبار٢ عيون كتاب در بابويه ابن جعفر ابو ثان, محّد رئيس كه چنان

كـرده روايت آمـده, ماروت و هاروت بارة cdefgدر رضا امام از آنچه باب



١٥١ . سهو احاديث براي اشباه و نظاير برخي بيان در
بن علّي و زياد, بن محّمد بن يوسف از مفّسر قاسم بن محّمد ميگويد: و

rstuvدر پدرانش از پدرش از علي بن حسن از خود پدران از سيّار بن محّمد

بـبابل المـلكين عـلي انـزل ا مى (َو كردند حديث ما براي خداوند قول اين

/١٠٢. بقره شد/ نازل بابِل در ماروت و هاروت فرشته دو بر آنچه و ١ـ

ماروت)١/ و هاروت
زيـاد دروغگـويان و cdefgسـاحران نـوح از پس مـيگويد: كـه جا آن تا

كـه ابـزاري با فرستاد زمان آن پيامبر سوي به فرشته دو خداوند شدند,

را آنان كيد و ميكند باطل را آنها سحر آنچه و ميكنند سحر آن با ساحران

را آنها خدا فرمان به و دريافت آنها از را وسايل آن پيامبر, ميبرد/ بين از

شوند آشنا سحر با وسايل آن به تا فرمود امر آنها به و بندگانشكرد تسليم

واين كنند سحر را مردم كه اين از كرد نهي را بندگان و كنند باطل را آن و

و كند آشنا سّمي زيان به نسبت را ديگران انسان كه ميماند آن به دستور

مـتعال خداوند كه است اين كنند/ مبازره آن با چگونه كه بياموزد آنها به

آزمايش وسيلة ما ميگفتند: كه اين جز نميآموختند, چيزي كسي به نفر دو اين .٢/١٠٢ـ بقره شويد/ كافر مبادا پس هستيم,

آن يعني تكفر)٢/ Zف فتنة نحن انّما يقو5: حتي احد من يعلّمان ما (و فرمود:
انسـان دو صـورت بـه مـردم بـراي كه داد دستور فرشته دو آن به پيامبر

مـردم به است, داده ياد آنها به امور ازاين خداوند آنچه و شوند آشكار

يوسف كه ميرسد جا اين به تا ميدهد ادامه را حديث راوي, بياموزند/

گفتند, القاسم ابي بن حسن به سيّار بن محّمد بن علّي و زياد بن محّمد بن

فـرشتهاي دو مـاروت و هاروت ميكنند خيال كه هستند گروهي ما, نزد
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بـايك و بـرگزيد را آنـها خداوند شد, زياد آدم بني گناه وقتي كه هستند

فريفتة زمين روي در فرشته دو اين فرستاد, زمين به را آنها سومي فرشتة

محترمهاي نَْفِس و آشاميدند شراب كنند, زنا او با خواستند شدند, زهره

شكـنجه بـابِل ̂چـاه] در را آنـها خـداونـد رو, اين از رساندند/ قتل به را

همان كه را زن آن خداوند و ميآموزند سحر آنها از ساحران و ميدهد,

است! كرده مسخ است, زهره ستارة

لطـف بـه الهـي فـرشتگان تهمتها, اين از خدا بر پناه cdefgفرمود: امام

است: فـرموده خداونـد معصوماند, و محفوظ زشتيها و كفر از خداوند,

/٦. تحريم ميدهند/ انجام مأموراند آن بر آنچه و نميكنند خدا فرمان مخالفت ١ـ

مايؤمرون)١ يفعلون و امرهم ما 6 ا (5يعصون
خداوند آن از است زمين و آسمان در كس ̂هر است فرموده همچنين

سرپيچي او ازعبادت ـ فرشتگان يعني ـ هستند او نزد كه كساني و است

/١٩. انبياء ٢ـ

(وله فرمود: متعال خداي همچنين نميشوند]/٢ ملول و خسته و نميكنند
عبادتهو عن يستكبرون 5ى ـ مZئكه يعني ـ عنده من الّسمىواتوا5ٔرضو منفي
ديگري آيات هستند/ فرشتگان عنده> من <و از: مقصود يستحسرون) 5ى
بود, صحيح ميگويند اينها كه سخني گر ا فرمود: سپس فرمود, كر ذ هم

اينها و ميداد قرار زمين روي در خود جانشينان را فرشتگان اين خداوند

و محترمه نفس قتل وامامان انبيا از آيا بودند, امامان يا پيامبران مثل دنيا در

ميشد؟! انجام زنا

پيامبر كه بشري از را زمين هرگز خداوند كه نميداني آيا فرمود: گاه آن



١٥٣ . سهو احاديث براي اشباه و نظاير برخي بيان در
ميفرمايد: خداوند كه است چنين نه مگر نميگذارد/ خالي باشد, امام يا

/٥٢. حج و ٢٥. انبياء ١ـ

كه اين ̂جز نفرستاديم]١ خلق] سوي به پيامبري^ تو از پيش ما پيامبر, ̂اي

/F///اليهم نوحي Iرجا Aّا قبلک من ارسلنا ما Mو ١٠٩. يوسف ٢ـ

منظور به را فرشتگان كه است داده خبر خداوند پس بودند]٢/ مردان از
سوي به را آنها فقط و نفرستاده زمين به باشند كمان حا و پيشوايان كه اين

حديث/ آخر تا است/ فرستاده پيامبرانش

موافقت و تقّيه باب از ابراهيم بن علّي روايت كه ميشود روشن كنون ا

اين و اقتضاميكند موقعيّت كه چنان ضرر دفع منظور به شده صادر عامه با

است/ سهو حديث به نزديك هم

/٢٥١.١cdefg اخبارالّرضا عيون ٣ـ

ضـمن در أخـبار٣ عـيون كـتاب در بابويه ابن كه است خبري ـ سوم

نقل آورده, گانه جدا بابي در يارانش عليو بن زيد مدح بر داّل كه احاديثي

از دقّـاق عـمران بـن مـحّمد بن احمد بن علّي ميگويد: وي است, كرده

از نـاصري عـلّي بـن حسن حديث از او و قاضي حسين بن علّي حديث

از معّمر برادرش از خيثم بن سعيد معّمر ابو عمويش از رشيد بن احمد

مردي فرمود: كه است كرده cdefgحديث علي از پدرانش cdefgاز صادق امام

دار به كناسه در و ميشود كشته كوفه در زيد نام به ميكند قيام فرزندانم از

آسمان درهاي ميآيد, بيرون قبر از حشر براي كه قيامت در ميشود, زده

او ديـدن از زمـين و آسـمانها اهـل مـيشود, بـاز روحش رفتن Jبا براي

در تا ميگيرد, قرار سبزي پرندة چينهدان در روحش ميشوند, خوشحال
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بپرد/ بخواهد كه جا هر به بهشت ميان

احاديث در كه استچنان تقّيه بر محمول روايت اين كه نباشد پوشيده

در درست صحيح موازين با مضمون اين نه ̂وگر كرديم تجويز را آن سهو,

از ابراهيم بن علّي از مؤمنان ارواح باب در كليني مرحوم كه چنان نميآيد]

كـرده cdefgروايت صـادق امام از حنّاط وJّد ابي از محبوب ابن از پدرش

در مـؤمنان ارواح كـه مـيكنند روايت مردم شوم, فدايت گفتم: كه است

نـه, فـرمود امـام دارنـد, قرار عرش اطراف در سبز پرندگان چينهدانهاي

چـينهدان در را روحش كـه است آن از بـزرگوارتـر خـداونـد نـزد مـؤمن

̂قـالبهاي شـان ماّدي بدنهاي مانند بدنهايي در بلكه دهد, قرار پرندهاي

/٧ و ٦ ح ٢٤٥ و ١ ح ٢٤٤.٣ الكافي ١ـ

دارند/١ قرار مثالي]
ديگـر بـابهاي و بـاب ايـن در مضمون همين به نيز, ديگري احاديث

است/ موجود

عـلي مسـح <وجوب باب استبصار در شيخ كه است روايتي ـ چهارم

از منّبه, بن cعبدا از صّفار, بنحسن محّمد از اسنادش به آورده cdefgالّرجلين> علي از پدرانش از علي بن زيد از خالد بن عمرو از علوان, بن حسين

آب بشوي, را دهانت فرمود: خدا رسول بگيرم, وضو نشستم فرمود: كه

صورتم بار سه سپسمن بزن]/ ك ̂مسوا بشوي دندانهايترا بريز, بيني به

سپس است/ كافي وضو براي بار دو علي, يا mnopqفرمود: پيامبر شستم/ را

و بود, بس بار يك فرمود: كردم, مسح بار, دو را سرم و شستم را ذراعم

آتش بـه تا بشوي را انگشتانت ميان علي يا فرمود پس شستم, را پاهايم



١٥٥ . سهو احاديث براي اشباه و نظاير برخي بيان در

/٨ ح ٦٥.١ ا�ستبصار; ١ـ

نسوزد/١
شده وارد تقّيه مورد ودر است عاّمه با موافق خبر اين ميگويد: شيخ

اين و آنها شستن نه است پا دو بر مسح ما, مذهب در ترديد بي زيرا است,

شود/ واقع آن در شّكي كه است آن از مشهورتر

از او وغـير او نظر در كه اين با كرده حمل تقيه بر را روايت اين شيخ

در مگر نيست, mnopqروا پيامبر بر تقيه مسلمانان از يك هيچ حتي و شيعيان

اين مگر نيست, تقّيه براي وجهي هيچ جا, اين در و اندك/ بسيار مواردي

نقل تقّيه منظور به را rstuvآن بنحسين علّي و حسين امام و مؤمنان امير كه

نيز سهو احاديث همچنين ميكردند/ نقل را آن عامه كه چنان باشند, كرده

است/ روايت در تقّية باب از

النّفاس ايّام كثر ا باب در استبصار در شيخ كه است روايتي نيز ـ پنجم

روايت مسلم بن محّمد از عUء از فضاله از سعيد, بن حسين از اسنادش به

چند كه كردم سؤال زا تازه زن بارة cdefgدر باقر امام از گفت: كه است كرده

عميس بنت اسماء mnopqبه خدا رسول فرمود: كند؟ ترك را روزه و نماز روز

ديگر روز دو يا يك كه نيست كي با و كند, غسل هجدهم روز داد: دستور

/٢ ح ا�ستبصار١٥٥.١ ٢ـ
ورزد/٢ احتياط نيز

و آن ميان جمع پيرامون توجيه سه آن, مانند و حديث اين براي شيخ

تـقّيه از گونهاي بر حمل آنها, از يكي است, كرده كر ذ مخالفش روايات

است/ موافق عاّمه مذاهب با كه زيرا است,
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ثقات از كه سعيد بن حسين كتابهاي از منقول صحيح, حديث هرگاه

درستي به شيعه جامعة كه ميشود نقل مسلم بن محّمد از استو استوار

با ـ شود تقيه بر حمل كه باشد جايز دارند, اجماع ميشود نقل او از آنچه

بر حمل براي سهو, احاديث پس ـ نيست mnopqجايز پيامبر بر تقيه كه اين

مخالفت نقلي و عقلي ادّلة با احاديث اين زيرا ميباشد, شايستهتر تقيه,

دانستيد/ قب� كه چنان دارند,

كه كسي حكم باب در استبصار در شيخ كه است روايتي نيز ـ ششم

احـاديث كـر ذ از پس ـ شـود صبح وارد جنابت حالت به رمضان ماه در

بـن سـعد از اسـنادش بـه است, كـرده روايت آن, جواز عدم بر فراواني

احمد از عيسي بن محّمد از علي, بن محّمد و حسين بن محّمد از cعبدا

امـام از خـثعمي, حـبيب از عـثمان بـن حـّماد از نصر, ابي بن محّمد بن

را شب نـماز رمـضان مـاه mnopqدر خـدا رسـول فــرمود: cdefgكــه صــادق

تأخـير بـه فـجر تـاطلوع را غسـل عـمدا و مـيشد جنب پس ميخواند,

/٦ ح وص٨٨ ٤ و ٣ ح ٩.٢ ا�ستبصار ١ـ

ميانداخت/١
در توجيه ميگويد: حديث, اين مثل ديگري حديث كر ذ از پس شيخ

بـيان را آن مـا, آنچه بر و شوند حمل تقّيه بر كه است اين خبر, دو اين,

احتمال و كردهاند/ mnopqنقل پيامبر از عامل استكه روايتي اين زيرا كرديم,

به را غسل عمدا آن, غير يا سرما, قبيل از دليلي mnopqبه پيامبر كه ميرود

باشد/ انداخته تأخير

وقـوع تجويز جا اين بلكه است, قبل روايت مثل مورد اين در سخن



١٥٧ . سهو احاديث براي اشباه و نظاير برخي بيان در
فجر بر را فجر ميتوان, كه نيست پوشيده استو روشنتر روايت, در تقّيه

است/ صّحت به نزديك خيلي واين, كرد حمل كاذب] ̂فجر اّول

آورده, متعه حرمت باب در استبصار در كه است روايتي نيز ـ هفتم

بـن احمد بن محّمد از اسنادش به آن, اباحة در فراواني احاديث از پس

از علي زيد از خالد, عمروبن از علوان, بن حسين از ابوالجوزا, از يحيي

نكـاح و اهلي خر mnopqگوشت خدا رسول فرمود: cdefgكه علي از پدرانش

المتعه/ ونكاح حمراKهليّه mnopqلحوم Zا رسول حّرم ٥ ح ١٢٤.٣ ا�ستبصار ١ـ

است/١ كرده حرام را متعه
كنيم, حمل تقّيه بر را آن كه است اين روايت اين توجيه ميگويد: شيخ

اجماع و كتاب ظاهر با نخست روايات ولي است, عاّمه با موافق كه زيرا

شرح در الّدين زين شيخ كه است عجيب است: نوشته چنين ج نسخة هامش در از٢ـ و نيست آنها براي معارضي هيچ و دارد دKلت متعه اباحة بر ما اخبار ميگويد: است/لمعه كرده غفلت آن, جز و اينمعارض از و ميكند, تعجب اين

دارند/٢ موافقت حّقه طايفة
چنان است, توّجه مورد سهو دراحاديث است, گفته شيخ آنچه تمام

شناختي/ كه

خـر گـوشت حكم باب در استبصار در كه است حديثي نيز ـ هشتم

جواز بارة در متعّددي احاديث كر ذ از پس كرده, نقل قاطر اسبو اهليو

از محّمد, بن حسين از يعقوب, بن محّمد از اسنادش به آن, كراهيت بر

از واقد, بن هيثم از حّسان, بن اسحاق از مّره, بن بسطام از محّمد بن معلّي

رسول گفت: كه خدري سعيد ابو از هارون, ابي از عبدي, حسن بن علي

فلسو بدون mnopqماهي خدا رسول كه كند ندا داد دستور را mnopqبUل خدا



خطا از ك پا . ١٥٨

/٧٥.٤ ا�ستبصار ١ـ

است/١ دانسته حرام را اهلي خر و سوسمار
كنيم/ تقّيه بر حمل را حديث اين كه است آن بهتر ميفرمايد: شيخ

و اشعري محّمد بن حسين و كليني امثال كه ميشود معلوم جا اين rstuvاز امامان به اقتدا روايت, در تقّيه جهت از ما, راويان و علما از اينها جز

آنها مخالفت در آنچه از پس تقّيه, بر سهو حديث حمل بنابراين, كردهاند,

نيست/ انكار قابل شده, شناخته

جوان به موسي كه را وقتي بياور ياد دارد: بر در قرآن آية اين آنچه ـ نهم
دريـا دو ميان تZقي به دو, آن كه وقتي ميگويد: كه جا آن تا ـ گفت رفيقش
نبرد يادم از را ميگويد:آن كه جا تاآن ـ فراموشكردند را خود ماهِي رسيدند,

كهف٦٠ـ٦٣/ ٢ـ

كند, حمل ظاهرش بر نميتواند هرگز بابويه ابن را آيه اين شيطان٢/ مگر
بن يوشع جوان نيستواين شيطان از معصوم سهو كه است معتقد او زيرا

بايد پس بوده, معصوم است معلوم كه چنان و موسي حضرت وصي نون

با جنگ دليل به كه كند تأويل عمدي ترك معناي به جا دراين را فراموشي

نسيان و سهو پسحمل بود/ گذاشته جا آن عمدا را ماهي آن جز يا شيطان

كرد/ انكار نميتوان گذشت كه چنان ترك بر را ذوالشمالين حديث در

كفر بلكه گمراهي و گناه نسبت كه است قرآن در فراواني آيات ـ دهم

معصيتپروردگارش ̂آدم مثل: است عصمت خUف بر و داده پيامبران به

/١٢١. ط�ه ٣ـ
بار يك كه ابراهيم حضرت قول از حكايت و شد]٣ گمراه و داد انجام را



١٥٩ . سهو احاديث براي اشباه و نظاير برخي بيان در
گفت: و خورشيد به سوم بار و ماه به ديگر بار و زهره ستاره به كرد اشاره

/٧٨. انعام ١ـ

خداوند ̂تا ميفرمايد: اسUم پيامبر به وخطاب است]١ من پروردگار ̂اين

/٢. فتح ٢ـ

گمراه را ̂تو ميفرمايد: ديگر آية در و بيامرزد]٢ را تو وآيندة گذشته گناه

/٧. ضحي ٣ـ

از أنبيا تنزيه كتاب در كه چيزهايي از اينها جز و كرد]٣ هدايتت يافتپس

بغدادي/ Zا فيض از نبيا, أ� تنزيه كتاب مثل ٤ـ

است/٤ آمده نيز كتاب آن غير و مرتضي سيد
بر حمل را آنها بوده, ونقلي عقلي ادّلة برخUف آيات اين ظاهر چون

حمل را آدم عصيان مثال باب از گرفتهاند تقدير در چيزي يا كردهاند مجاز

و تحريم بر نه كردهاند, تنزيه بر حمل آمده كه را نهيهايي و اولي ترك بر

بـر يـا انكـاري استفهام بر است, من پرودگار اين گفته كه را ابراهيم قول

امّتيا گناه بر را اسUم پيامبر گناه و كردهاند, حمل او بارة قومشدر اعتقاد

اين بر را او گمراهي و كردهاند/ قومشحمل نزد در گناهش يا آنها از برخي

نَـه كرده گم هجرت هنگام مدينه و مكه ميان را راهش كه كردهاند حمل

يكي كه گرفتهاند دوستي و حّب معناي به را ^ضUل] يا و دين, در گمراهي

بيان مذكور كتاب در كه چيزهايي از اينها جز و است آن لغوي معاني از

است/ شده

قريب وجوهي بر ادّله بين جمع خاطر به را اينها تمام كه كسي از شگفتا

امـور از بلكه ندارند تبليغ در دخلي هيچ كه اين با ميكند, حمل بعيد يا

در امّا ميشوند, پيامبران و ما شامل كه هستند عمومي عبادات و مشترك



خطا از ك پا . ١٦٠
آن در گـذشته احتماJت همة كه اين با ميكند توّقف ذوشمالين حديث

و است مخالف نيز نكرديم و كرديم كر ذ ما آنچه تمام با و است موجود

دارد/ تعارض

بـه را مـعاصي و ذنـوب از برخـي كه آمده فراواني احاديث ـ يازدهم

نـيز بـخش ايـن كردهاند/ اقرار آن به خود و داده نسبت امامان و پيامبران

گذشت/ كه است شده آن امثال و تقّيه بر حمل

و انبيا از ديگر دعاهاي و كامله صحيفة از مأثوره دعاهاي در ـ دوازدهم

بـه اعتراف و گناه به اقرار بزرگواران آن خوِد كه rstuvآمده معصوم امامان

و توبه و پشيماني اظهار و كرده دوزخ آتش در دخول و عذاب استحقاق

است/ بيرون شماره از موارد گونه اين و ميكنند استغفار

دJيـلي آنـها مقابل در نيز و هستند فراواني توجيهات قابل اينها تمام

ايـن شيعه, دانشمندان نيست/ آنها در توجيه احتمال هيچ كه دارد وجود

گـاهي نمودهانـد: نظر صرف ظاهرشان واز كرده توجيه و تأويل را موارد

گـذرانـدن يا مستحب ترك كه طريق اين به ميكنند حمل مجاز بر را آنها

اينها مثل اعمالي يا آشاميدن و خوردن قبيل از عبادي غير عمل در وقترا

همه ميشود, انجام او حضور در آنهاستو ناظر خدا كه اين به توّجه با را

يا نفسي شكسته و خدا براي تواضع در مبالغه بر ياحمل ناميدهاند/ گناه را

از شـفاعت منظور به كه اين يا و تقيه جهت به يا مردم, به آموزش براي

توبه و داده قرار خود گناهان منزلة به را آنها گناهان وشيعيان, امّت گناهان

قـرار خـداونـد مـحافظت عدم فرض به معلّق را گناه به اقرار يا كردهاند,

خـواهـيم معصيت ما نداري نگه گناه از را ما تو گر ا كه اين يعني دادهاند



١٦١ . سهو احاديث براي اشباه و نظاير برخي بيان در
است/ شده گفته خود محل در كه وجوهي از اينها جز و كرد,

با ميكند توجيه و تأويل را اينها همة كه كسي از است عجيب بنابراين,

از ذيالشـمالين حـديث تـوجيه در امّـا نـيستند, تـبليغ بـه مربوط كه اين

يا شد گفته كه بعضوجوهي بر آن حمل در كه اين با دارد ترديد ظاهرش,

چيز همه بر متعال خداوند و نيست/ اشكالي و شبه شكو هيچ آنها امثال

است/ دانا

عـن المـعصوم تـنزيه في البرهان, من بالمعلوم <التنبيه كتاب: جا اين

تأليف رسيد, پايان به ١٠٧٨ رمضان ماه اواخر تاريخ به والنسيان> السهو

كند/ رفتار او با لطفپنهانش با خداوند كه عاملي حّر حسن, بن محّمد



خطا از ك پا . ١٦٢



نمايه

١٦٠ ,١٠٠ ,٧٣ ,٦٩ ,٣٥ ,١٩ آدم,
٣٦ ابراهيم, آل
٣٦ محّمد, آل

٤٨ عبّاس, ابي بن ابان
١٦٠ ,٥١ ,٣٥ ابراهيم,

٥٨ احمر, اسحاق بن ابراهيم
٥٣ ,٤٨ يماني, عمر بن ابراهيم

٧٢ اصفهاني, ابطحي
١٠٥ ,٦٦ ,٦٠ ,٥٩ عمير, ابي ابن

١٠٠ ادريس, ابن
,٣٠ ,٢٩ ,٢٣ ,٢٢ ,٢١ ,٨ بابويه, ابن
,٧٠ ,٦٧ ,٦٣ ,٦٢ ,٤٣ ,٣٣ ,٣٢
,١٤٠ ,١٣٩ ,١٣١ ,٩٩ ,٧٢ ,٧١
,١٥٥ ,١٥٢ ,١٥١ ,١٤٢ ,١٤١

١٦٠
١٠٤ عباس, ابن
٢٥ عبدالبر, ابن

٩٥ عمير, ابن
١٠٣ فّضال, ابن

١٩ فورك, ابن
٨٨ فوطي, ابن
٢٤ قدامه, ابن

١٥٦ محبوب, ابن
٩٨ ,٥٧ مسكان, ابن

١١٥ منظور, ابن
١٥٩ ابوالجوزا,

٤٥ الرضا, موسي بن علي ابوالحسن
١٤٦ ,١٤٤ ,١٠٣ ,٦٧ بصير, ابو

١٢٤ ,٧٦ ,٢٥ ابوبكر,
١٠٣ حضرمي, ابوبكر

٦٢ ,٥٣ جعفر, ابو
٥٧ ربيع, ابو

١٥٩ خدري, سعيد ابو
٥٧ مدايني, عبيده ابو

بازگشت به فهرست



خطا از ك پا . ١٦٤
٣٥ طَبرسي, حسن بن فضل علي ابو
عـمرو عـبد بـن عـمير مـحّمد ابــو

٣١ ,kذواليدينl
٥٢ عnء, بن قاسم محّمد ابو

١٥٥ خيثم, بن سعيد معّمر ابو
١٢٣ ,٢٥ ,١٨ ,١٦ هريره, ابو

٩٦ الجوزاء, ابي
٩٩ ,٩٨ ,٩٥ ,٦٥ ,٦٤ بصير, ابي

١٤٣ حضرمي, بكر ابي
١٠٤ كعب, بن ابي

٩٧ جميله, ابي
٥٨ حمزه, ابي

١٢٧ حيون, ابي
٩٩ ,٩٧ ,٩٥ ,٥١ ,١٣ ,pعبدا ابي

١٢ محّمد, بن جعفر pعبدا ابي
٥٨ عبيده, ابي

٥٧ اشعري, علي ابي
٧١ محّمد, ابي

١٥٦ حنّاط, و9ّد ابي
١٥٩ هارون, ابي

١٣٦ ,١١٧ هريره, ابي
٢٥ المتقين, الّسادة اتحاف

١٤٨ ,٥٣ ا9ٕحتجاج,
٤٦ طبرسي, احتجاج

١١٦ ,١١٥ القرآن, احكام
٩٨ ,٦٧ احمد,

٥٥ بشر, ابي بن احمد
٥٦ علي, بن حسن بن احمد

١٥٥ رشيد, بن احمد
٧٠ زكريا[القطّان], بن احمد
٩٩ انصاري, علّي بن احمد

,٥٧ ,٥٦ ,٥٥ ,٤٦ محّمد, بن احمد
٩٨ ,٩٧ ,٩٤ ,٦٦ ,٥٨
٦٠ برقي, محّمد بن احمد

,٦٠ نـصر, ابـي بـن محّمد بن احمد
١٥٨

عـقدة بـن سعيد بن محّمد بن احمد
٤٥ كوفي,

٦٥ ,٥٣ عيسي, بن محّمد بن احمد
٧٠ عجلي, هيثم بن محّمد بن احمد

١٠٧ اخباريها,
المسترشدين, نهج الي الطالبين ارشاد

١٩
٣٨ النزول, اسباب

,١٥٨ ,١٥٧ ,١٥٦ ,١١ ا9سـتبصار,
١٥٩

٣٨ ا9ستيعاب,
٢٧ اسحاق,

١٥٩ حّسان, بن اسحاق
بكــران, بــن حســين بــن اســحاق

٢٦ الغفري, ابوالحسين
٧١ نخعي, محّمد بن اسحاق



١٦٥ . نمايه
٣٨ ,١٦ اسدالغابه,

٧٢ جابر, بن اسماعيل
٦٣ مسلم, بن اسماعيل

١٥٧ عميس, بنت اسماء
١٩ اشاعره,

٣٨ الّصادي, اشفته
١٦ ا9صابه,

٦٩ اعتقادات,
١٠٤ اعرج,

٧١ اقرع,
٥٣ ا9مالي,
١١٦ امالي,

١٧ صادق, امام
,٥١ ,٣٣ ,٣٢ ,٢١ ,١٩ ,٩ امــاميه,
,١٢٨ ,١١٠ ,١٠٥ ,١٠٢ ,٩٢

١٤٠
٢٥ داوود, اّم

,٨٨ ,٧٢ ,٥٣ ,٤٨ ,٣٩ مؤمنان, امير
١٥٧ ,١٤٨ ,١٤٦ ,١٣٣

١٢٣ انصار,
٤٢ انوارالتنزيل,

١١٦ اوريا,
١٧ اوزاعي,

٥٧ نوح, بن ايوب
,٦٥ ,٦٢ ,٦١ ,٦٠ ,٥٨ ,٥٦ ,٤١ باقر,

١٥٧ ,١٤٨ ,٧٣ ,٦٧ ,٦٦

٥٨ البحار,
,٤٦ ,٣٩ ,١٧ ,١٠ ,٩ بــحارا9نـوار,
,٧١ ,٦٨ ,٦٠ ,٥٦ ,٥٤ ,٥٣ ,٤٩
,٩٨ ,٩٧ ,٩٦ ,٩٥ ,٩٤ ,٩٣ ,٧٣

١٤٨ ,١٣٥ ,١٢٤ ,١٠٤ ,١٠٠
١١٧ بخاري,

٢٥ والنهاية, البداية
٥٧ ,١٧ ,١٦ وليد, بدربن

٩٤ برقي,
٧٣ ,٦٨ البرهان,

٥٩ الدرجات, بصائر
٧٠ حبيب, بن pعبدا بن بكر

٥٥ صيرفي, كرب بن بكر
١٥٩ بnل,

١٢٣ ,٢٥ هاشم, بني
٢٣ بهاءالدين,

٢٠ ,kعاملي lجبل بهاءالّدين
,١٣ ,١٢ ,١١ ,١٠ ,٩ ,٨ ,٧ پـيامبر,
,٢١ ,٢٠ ,١٩ ,١٧ ,١٦ ,١٥ ,١٤
,٣١ ,٣٠ ,٢٩ ,٢٥ ,٢٤ ,٢٣ ,٢٢
,٤١ ,٤٠ ,٣٩ ,٣٧ ,٣٦ ,٣٥ ,٣٣
,٥٤ ,٥٢ ,٥٠ ,٤٩ ,٤٨ ,٤٧ ,٤٦
,٦٩ ,٦٦ ,٦١ ,٥٩ ,٥٧ ,٥٦ ,٥٥
,٨٢ ,٨١ ,٧٩ ,٧٨ ,٧٦ ,٧٥ ,٧٢
,٩٧ ,٩٦ ,٩٤ ,٩٣ ,٨٨ ,٨٦ ,٨٣
,١١١ ,١٠٩ ,١٠٨ ,١٠٧ ,٩٩
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,١١٧ ,١١٥ ,١١٤ ,١١٣ ,١١٢
,١٢٣ ,١٢٢ ,١٢١ ,١٢٠ ,١١٩
,١٣١ ,١٣٠ ,١٢٩ ,١٢٨ ,١٢٤
,١٣٩ ,١٣٥ ,١٣٤ ,١٣٣ ,١٣٢
,١٤٥ ,١٤٣ ,١٤٢ ,١٤١ ,١٤٠
,١٥٤ ,١٥٣ ,١٥٢ ,١٤٧ ,١٤٦
,١٦٠ ,١٥٨ ,١٥٧ ,١٥٦ ,١٥٥

١٦٢ ,١٦١
٣٨ بغداد, تاريخ

٢٢ التجريد,
٩ التذكره,

١١٠ ,١٦ تذكره,
١٠٠ الكافي, ترجمه
٣٨ كثير, ابن تفسير

٧٢ النّعماني, تفسير
١٣٥ بحراني, برهان تفسير

٣٨ طبري, تفسير
٧٣ عياشي, تفسير

١١٦ قرطبي, تفسير
٩٣ ا9ستبصار, تفصيل;

٢٥ التمهيد,
٧٠ بهلول, بن تميم

٩٩ قرشي, تميم بن pعبدا بن تميم
بـغدادي, pا فـيض از ا9ٔنـبيا, تـنزيه

١٦١
١٣٠ ,٧٥ ,١٢ ا9نبياء, تنزيه

٥٤ الصدوق, توحيد
,٩٣ ,٤٩ ,١٧ ,١٢ ,١٠ التـــهذيب,

١٢٨ ,١١٤ ,٩٧ ,٩٦ ,٩٥ ,٩٤
١٦ واللغات, ا9سماء تهذيب

١٦ التهذيب, تهذيب
٣٨ الصحيح, الجامع

٣٢ جبائي,
١٠٠ جبرئيل,

٩٤ بشير, بن جعفر
٧٠ محّمد, بن جعفر

٢٥ الصحيحين, بين الجمع
١٤٤ ,٩٥ ,٧٣ جميل,

٧٣ دّراج, بن جميل
٥٥ جواد,

٩٤ ,٥٨ نصري, مغيرة بن حارث
١٥٨ خثعمي, حبيب

١١٣ حجاز,
١٥٥ ناصري, علّي بن حسن حديث

٦٧ ,٦٤ ,٦٠ حريز,
١١٥ ثابت, بن حّسان
١٣٣ ,٩٥ ,٥٣ حسن,

٥٤ ,٥١ ابراهيم, بن حسن
١٥٣ القاسم, ابي بن حسن

٦٦ سعيد, بن حسن
١٤٣ ,٩٩ ,٩٤ صدقه, بن حسن

٥٥ جريشي, عباس بن حسن
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١٥٣ علي, بن حسن

٩٧ فضال, بن علي بن حسن
٥٦ ,٢٩ محبوب, بن حسن

١٠٣ صدقه, به حسن
١٥٢ ,٧١ عسكري, حسن

١٥٧ ,١٣٣ ,٩٨ ,٥٣ حسين,
,٩٥ ,٦٧ ,٦٥ ,٥٣ سعيد, بن حسين

١٥٨ ,١٥٧ ,١٠٥
٩٥ ,٦٥ عثمان, بن حسين

١٥٩ ,١٥٦ ,٩٦ علوان, بن حسين
١٥٩ محّمد, بن حسين

١٩ حشويه,
٩ اليقين, حق

١٥ حلبي,
٨٨ مزيديّه, حلّة
١٠٠ ,٦٤ حّماد,

١٥٨ ,٦٠ عثمان, بن حّماد
٦٧ ,٥٣ ,٤٨ عيسي, بن حّماد

٢٥ حميدي,
١٠٧ ,١٧ ِخرباق,

٧١ ,٦٨ ,٤٧ ,٤٦ الخصال,
٥٨ خضر,

١١٢ ,١٧ طوسي, شيخ خnف
٢٧ خوئي,
١٩ خوارج,
١١٧ خيبر,

١٠٤ داوود,
٢٥ حسن, بن داوود

٣٨ الّدرالمنثور,
٣٨ ذخائرالعقبي,
٢٢ ,٢١ الذكري,

,٥٠ ,٣٩ ,٢٩ ,١٨ ,١١ ذوالشمالين,
,١٣٧ ,١٣٣ ,١١٠ ,٥٣ ,٥٢

١٦٠ ,١٤٤
١٧ ذواليد,

,٣١ ,٢٥ ,٢٣ ,٢١ ,١٦ ,٩ ذواليدين,
,١١٣ ,١١٢ ,١٠٨ ,١٠٧ ,٩٤

١٢٣ ,١٢٢
بـني از عـمرو بـن ِخـرباق ذواليدين

١٦ سليم,
,٦١ ,٥٧ ,١٧ ,١٣ ,١٠ ذوشـمالين,
,٩٦ ,٩٥ ,٩٤ ,٩٣ ,٧٩ ,٧٨ ,٦٦

١٦٣ ,١٦٢ ,١٣٥ ,٩٧
١٦ ُخُشب, ذي

٢٩ رباطي,
١٠٠ ربعي,

٢٧ ,٢٦ النجاشي, رجال
١٤٧ مفّوضه, و غnت بر رّد

پـيامبر, سهو عدم در است رسالهاي
١٢

١٣٢ الكافر>, <خلق رسالة
٢٤ ,١٩ ,١٨ ,١٧ سعديه, رسالة
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شـيخ تأليـف النبي سهو عدم رسالة

١٥ مفيد,
٧٢ والمتشابه, المحكم رسالة

٧٢ ,١٩ ,٩ كرم, ا رسول
,٣٠ ,١٨ ,١٧ ,١٣ ,١٠ خدا, رسول
١٥٩ ,١٠٨ ,١٠٤ ,٩٤ ,٥٨ ,٥٣

,٩٩ ,٧١ ,٦٩ ,٦٨ ,٥٢ ,٤٦ رضـــا,
١٤٨ ,١٢٧

ا9ٔذهان, ارشاد شرح في الجنان روض
١٠٢

٣٨ النضره, الّرياض
٢٥ الزبيدي,

١٣٦ ,٦٤ ,٦٠ زراره,
١٠٣ ,٩٥ زرعه,

١٨ زنادقه,
١٠٣ زيد,

,١٥٦ ,١٥٥ ,١٤٥ ,٩٦ علي, بن زيد
١٥٩

١٤٦ ,١٠٣ ,٩٧ شّحام, زيد
١٠٣ زيدي,
١٤٥ زيديّه,

١٥٩ الّدين, زين
٦١ َسدير,

٥٦ صيرفي, َسدير
١٠٠ سرائر,

١٠٥ ,٩٦ ,٩٤ سعد,

١٥٨ ,١٥١ ,٥٣ ,pعبدا بن سعد
,١١٧ ,٩٨ ,٩٤ ,٢٩ اعــرج, ســعيد

١٤٧ ,١٤٤ ,١٣٩
٧٠ مهران, بن سليمان

٤٨ هnلي, قيس بن سليم
,١٤٤ ,١٠٣ ,٩٩ ,٩٥ ,٦٥ سـماعه,

١٤٧
٩٨ ,٤٦ مهران, بن سماعة

١٠٧ ,١٧ ,١٣ داوود, ابو سنن
١٧ ماجه, ابي سنن

٣٨ البيهقي, سنن
٢٥ بيهقي, الكبري, السنن

١٠٧ ,١٧ ,١٣ النسائي, سنن
٥٧ ,٥٥ زياد, بن سهل
٢٥ طاووس, بن سيّد

١١٧ الدين, شرف سيّد
٩ شبّر, pعبدا سيد

,١١٥ ,٧٥ ,٧٢ ,١٢ ,٩ مرتضي, سيّد
١٦١ ,١٣٧ ,١٣٦ ,١٣٠ ,١٢٤

١٨ عسكري, مرتضي سيد
١٠٢ عميره, بن سيف

٥٨ تّمار, سيف
٢٢ الصدوق, اعتقادات شرح

٢٤ الموطّا, شرح
١٦ مسلم, صحيح شرح

١٥٩ لمعه, شرح
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٣٨ البnغه, نهج شرح

٣٨ شواهدالتنزيل,
٢١ شهيد,

٢٥ ثاني, شهيد
٢٧ شيبه,

يوسف بن عبدالفتاح بن احمد شيخ
١٨ المجيري,

,٣٢ ,٢٦ ,٢٢ ,١٢ ,٩ مـفيد, شــيخ
١٢٤ ,١٢١ ,١١١

٦٠ ,٣٧ ,٢٣ شيعه,
١٣ تقليدي, شيعيان
١٥٢ صاحبالّزمان,

,٥٠ ,٤٩ ,٤١ ,٢٩ ,١٥ ,٧ صــادق,
,٥٨ ,٥٧ ,٥٦ ,٥٥ ,٥٤ ,٥٢ ,٥١
,٧٣ ,٧٢ ,٦٧ ,٦٦ ,٦٣ ,٦٠ ,٥٩
,١٢٩ ,١١٦ ,١٠٠ ,٩٨ ,٩٥ ,٩٤

١٥٨ ,١٥٦ ,١٥٥ ,١٥١
٥٥ سعيد, بن صالح

١٠٧ ,٢٤ البخاري, صحيح
١١٧ ,١٣ مسلم, صحيح

٧٠ علويه, صحيفة
١٦٢ كامله, صحيفة

,٤٧ ,٣١ ,٢١ ,٢٠ ,١٢ ,٩ صـدوق,
,١٤١ ,١٢١ ,١١٦ ,٦٩ ,٦٣ ,٥٣

١٤٢
٥٧ صفوان,

٥٧ يحيي, بن صفوان
١٤٨ ,١١٥ ,٣٩ ,٣٢ طبرسي,

١٦ الكبري, الطبقات
٢٥ الطّرائف,

١٢٨ ,٩٤ ,٤٩ ,٢٢ طوسي,
١٣٦ عايشه,
١٠٠ عباس,

٥٨ عبدا9علي,
١٨ الدين, شرف عبدالحسين

٩٧ عزرمي, عبدالّرحمان
١٤٧ ,١٠٤ صالح, بن عبدالسnم
٩٩ هروي, صالح بن عبدالّسnم

٥٣ ,٥٢ مسلم, بن عبدالعزيز
طاووس, بن احمد فرزند عبدالكريم,

٨٨
٥٨ خثعمي, بشر بن pعبدا

١٤٥ ,٤٩ بكير, بن pعبدا
٧١ حميري, جعفر عبداpبن

٥٨ حّماد, بن pعبدا
خـزاعـي, فضله بن و عمر بن pعبدا

١٦
٥٦ عيسي, بن محّمد بن pعبدا

١٢٣ مسعود, بن pعبدا
١٥٦ منبّه, بن pعبدا

٦٠ كاهلي, pعبدا
٩٨ عيسي, بن عثمان
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١٣٧ ُعّده,

١٣٧ ا9ٔصول, عّدة
١١٣ عراق,

١٤٦ ,١٠٣ عزرمي,
١١٠ ,١٩ ,١٨ ,١٦ ,٩ عnمه,

٨٨ ,٢٤ ,٢٢ حلّي, عnمة
١٥٧ عnء,

٥٤ ,٥٣ الشرايع, علل
,١٤٥ ,١٣٥ ,٩٦ ,٤٠ ,١١ عــــلي,

١٥٩ ,١٥٦ ,١٥٥
,٦٤ ,٥٩ ,٥٤ ,٥١ ابراهـيم, بن علّي

١٥٦ ,١٢٧ ,٦٧
بنهاشم,١٥٢,٤٨ ابراهيم بن علّي

٦٧ حمزه, ابي بن علّي
عـمران بـن محّمد بن احمد بن علّي

١٥٥ دقّاق,
٤٦ حديد, بن علي

٤٥ فّضال, بن حسن بن علّي
١٥٩ عبدي, حسن بن علّي

١٥٧ حسين, بن علّي
١٥٥ قاضي, حسين بن علّي

٩٧ حكم, بن علّي
٥٦ رئاب, بن علّي

٧١ عيسي, بن علّي
١٥٣ ,٦٠ ,٥٧ محّمد, بن علي

٩٨ ,٩٤ نعمان, بن علي

٧٢ وشاء, علي
٥٦ ساباطي, عّمار

١٣٦ ,١٢٤ ,٢٥ عمر,
٣٥ عمران,

١٦ حصين, بن عمران
٥٧ موسي, بن عمران

٥٩ ُاذينه, بن عمر
١٠٢ حنظله, بن عمر

٥٨ عبدالعزيز, بن عمر
٦٣ يزيد, بن عمر

١٥٩ ,١٥٦ ,٩٦ خالد, عمروبن
١٠٣ ,٩٤ ,٥٦ سعيد, بن عمرو

٥٧ مدايني, سعيد عمروبن
٥١ عبيد, بن عمرو

٥٤ العوالم,
,٧١ ,٦٨ ,٥٣ ,٤٦ اخبارالرضا, عيون

١٥٥ ,١٢٨ ,١٠٠
,٩٩ ,٧١ ,٦٨ ,٤٦ ا9ٔخـبار, عــيون

١٥٥ ,١٢٧
١٤٨ ,٣٠ غnت,

٥٣ نعماني, غيبت
١٩ مقداد, فاضل

٥٥ فاطمه,
٢٥ الباري, فتح

٩٤ الكافي, فروع
١٥٧ ,٩٨ ,٩٥ ,٦٥ فضاله,
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٦٧ ,٦٤ شاذان, بن فضل

١٠٠ فضيل,
٥٣ ,kالطفيل lابي فضيل
٦٧ ,٥٩ يسار, بن فضيل

١٠٣ فطحي,
١١٧ ,٩٩ الفقيه,
٦٩ آبادي, فيروز

٦٧ محّمد, بن قاسم
٥٣ مسلم, بن قاسم

١٣٢ ,٦٩ المحيط, القاموس
١١٥ قرطبي,
٨٨ كاظمين,

,٤٧ ,٤٦ ,٤٢ ,٤١ ,٢٧ ,١٧ الكافي,
,٥٩ ,٥٨ ,٥٦ ,٥٤ ,٥٣ ,٥٢ ,٤٨
,٩٨ ,٩٥ ,٧١ ,٦٧ ,٦٥ ,٦٢ ,٦٠

١٥٦ ,١٣٥ ,١١٧ ,١١٤
٨٨ كربnي,

٧٢ ,٧١ ,٦٨ الغّمه, كشف
تـجريد شـرح فــي المــراد كشــف

٢٢ ا9ٕعتقاد,
٣٨ الطالب, كفاية

,٥٥ ,٥٢ ,٥١ ,٤٨ ,٤١ ,٢٧ كليني,
,٩٩ ,٩٨ ,٦٦ ,٦٥ ,٦٢ ,٥٧ ,٥٦
,١٤٨ ,١٣٤ ,١٢٩ ,١١٧ ,١٠٥

١٦٠
١٥١ الدين, كمال

٢٤ كنزالعّمال,
٣٨ كنزالعمال,

١٥٥ ,٩٩ ,٢٧ ,٢٦ كوفه,
١١٥ ,٩٦ العرب, لسان

١٥٣ ,١٥٢ ,١٢٧ ماروت,
١٤٨ ,١٢٤ ,٩ مجلسي,
٩٦ ,١٦ مجمعالبحرين,

,٤١ ,٣٩ ,٣٦ ,٣٥ ,٣٢ البيان, مجمع
١١٥

٨٨ الّرجال, مجمع
٣٨ الّزوائد, مجمع

١٥ محّقق,
١٣٤ ,٥٦ محّمد,

طالقاني, اسحاق بن ابراهيم بن محّمد
٤٥

٥٥ ,pعبدا ابي بن محّمد
٢٥ هريره, ابي بن محّمد

١٥٩ يحيي, بن احمد بن محّمد
١٨ خزيمه, بن اسحاق بن محّمد

٦٧ ,٦٤ اسماعيل, بن محّمد
١٥٩ يعقوب, بن محّمد

٥٥ حسن, بن محّمد
وليـد, بن احمد بن حسن بن محّمد

١٢
,٣١ ,٢١ وليـد, بن حسن بن محّمد

١٤٢
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١٦٣ ,٧ عاملي, حّر حسن, بن محّمد

١٥٦ صّفار, حسن بن محّمد
١٠ طوسي, حسن بن محّمد

,١٠٥ ,٩٤ ,٥٧ حسـين, بـن مـحّمد
١٥٨

١٠٣ برقي, خالد بن محّمد
٥٨ سنان, بن محّمد

٢٥ سيرين, بن محّمد
٥٧ عبدالجبار, بن محّمد

١٥٨ علي, بن محّمد
٤٥ بابويه, بن علّي بن محّمد

١٠٠ ,٩٨ محبوب, بن علّي بن محّمد
١٥٨ عيسي, بن محّمد

٥٨ فضيل, بن محّمد
١٥٣ مفّسر, قاسم بن محّمد

٧٣ عبّاشي, مسعود بن محّمد
,١٥٧ ,٦٦ ,٦٢ مسـلم, بـن مــحّمد

١٥٨
٩ نعمان, بن محّمد

,٦٦ ,٥٨ ,٥٧ ,٥٥ يحيي, بن محّمد
١٠٥ ,٩٨

٥٣ ,٤٦ كليني, يعقوب بن محّمد
١٥ النافع, مختصر

٢٣ ,٢٢ الشيعه, مختلف
١٦١ مدينه,

١٠٠ ,٦٧ العقول, مرآت

٢٠ المدنيّات, المسائل
١١٢ المسأله,

٣٨ كم, الحا مستدرك
٣٨ داوود, ابي مسند
٣٨ ,٢٤ احمد, مسند

١٣٥ مسيح,
٣٨ ثار, ا�9 مشكل
٩ ا9ٔنوار, مصابيح

٥٦ صدقه, بن مصّدق
٦١ ,٦٠ ,٥٩ ,٥٣ ,٤١ مصطفوي,

١٢٣ جبل, معاذبن
٤٦ ا9ٔخبار, معاني
٥٣ ا9خبار, معاني

٧٠ ,١٦ معاويه,
١٩ معتزله,

١٠٣ ,٢٧ الحديث, رجال معجم
مـّره, بـن بسـطام از محّمد بن معلّي

١٥٩
١٥٥ معّمر,
٢٤ المغني,

٧٢ مغيره,
٧٠ الجنان, مفاتيح
٤٢ الغيب, مفاتيح

١٠٣ صالح, بن مفّضل
١٤٨ ,١٤٧ ,١٤٠ ,٣٠ مفّوضه,

٣٨ الطالبيين, مقاتل
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١٦١ مكه,

٣٨ المعازلي, ابن المناقب
٩ المنتهي,

٢٢ المطلب, منتهي
١٠٣ ,٩٤ عبّاس, بن منصور

,٣٠ ,٢٩ ,١٢ الفـقيه, 9يـحضره من
,٧٢ ,٦٤ ,٦٣ ,٦٢ ,٤٦ ,٤٥ ,٣١

١٥١ ,١٤٢ ,١١٦ ,١١٤ ,٨١
١٨ الغرانيق, مسألة في التحقيق منهل
,١٥١ ,١٠٤ ,٥٨ ,٥٢ ,٤٢ مــوسي,

١٦٠ ,١٥٢
٦٤ ,٥٧ جعفر, بن موسي

١٢٣ مهاجران,
١٠٠ ميكائيل,
١٣ ناصبييها,

٢٧ ,٢٦ نجاشي,
٨٨ اشرف, نجف

١١٩ الّرايه, نصب
١٣٥ نصرانيان,

٦٦ سويد, نصربن
١٥٣ ,٣٥ نوح,

١٦ نووي,
١٣٥ نورالثقلين,

١٩ المسترشدين, نهج
٨٨ الجامعه, والحوادث

١٣٠ الوسائل,
١٥٣ ,١٥٢ ,١٢٧ هاروت,

٥٤ ,٥١ حكم, بن هشام
٦٦ سالم, بن هشام
١٥٩ واقد, بن هيثم
٢٥ ابراهيم, بن يزيد

١١٦ يعقوب,
١١٦ يوسف,

١٥٣ زياد, بن محّمد بن يوسف
١٦٠ نون, بن يوشع

١١٥ ,٥٤ يونس,
٥٨ ,٥١ يعقوب, بن يونس
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