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«کاری از موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت»

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد وآل محمد
سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
هر سال در خوبی و عافیت باشید .از خداوند درخواست دارم که شما را برای روزه و شبزندهداری و دعاا در ایان مااه
کریم موفق بدارد .دوست میدارم که قبل از هر چیزی از تمام دوستانی که برای شنیدن بحث پیشین ساتتی حضاور
در دانشکدهی پژوهشهای عالی را تحمل کردند ،تشکر فراوان نمایم .خداوند به همه شما پاداش نیک دهد.
به خداوند توکل میکنیم.
امروز ،در این همایش مبارک ،بحث پیشینمان در مورد سهو و نسیان و ارتباط آن باا معصاوم را کامال مای کنایم .در
همایش پیشین در مورد سهو و نسیان وتعلق آن با معصوم ستن گفتم .به صورت کلی در مورد سهو و نسیان انسان
ستن گفتم و بیان نمودم که بعضی معتقد هستند ،که معصوم سهو و نسیان ندارد؛ و به طور مطلق در سهو ندارد یاا
این که به طور خاص در عبادت ،معصوم دچار سهو و نسیان نمی شود .بیان نمودم که در مورد این عقیده ،بین علمای
شیعه اجماعی وجود ندارد .بلکه برخی از عالمان بزرگ شیعه به این عقیده اعتقاد ندارند و به صاورت اختصاار ساتن
شیخ صدوق و استادش محمد بن الحسن و ستن شیخ طوسی و سیدخوئی را در این مورد ذکر نمودم .
بنابراین آیا سهو و نسیان با توجه به معصوم چه به صورت مطلق و چه فقط در عبادت غیر ممکن است؟ برخی از آنان
به این مسأله اعتقاد دارند .ولی برای این اعتقاد دلیلی ندارند و در مقابل فقط به مطرح کردن اشکاالت تکیه می کنند.
به خواست خدا این ستنان و اشکاالت را بر میزان علمی عرضه می کنیم؛ تاا ببینایم آیاا ارزش علمای دارد یاا فقاط
اشکاالتی هستند که بر پایهی مغالطه بنا نهاده شدهاند و یا صرفا بر اثر اِستحسان هستند.
عالوه بر این ،آنان برای اثبات عقیده ی خود در مورد نفی سهو و نسیان از معصوم چه مطلق و چه در عبادت به طاور
خاص نیازمند دلیل قطعی هستند ،که البته چنین دلیلی در دست ندارند .آنان نه دلیل کامل عقلی دارند و نه روایتی که
قطعا از معصوم صادر شده باشد و قطعا بر این معنا داللت کند .و نه آیهای که قطعاً بر این معنا داللت کناد .بلکاه آن
چه وجود دارد ،عکس اعتقاد ایشان است.
به مقتضای عقل ،معصوم هم یک بشر است :قُ ْل إِمَّنا َ َنَنا ََن َنَام ِثالْاُ ُ (کهف ( )110 -بگو من هام بشار مانناد شاما
هستم) .و از حدود بشری خارج نمیگردد؛ مگر با دلیل قطعی .به عالوه روایات فراوان و صحیحی در باب سهو معصوم
موجود است .همچنین آیات فراوانی ،سهو معصوم را بیان نمودهاند ،و به خواست خدا در ادامهی بحاث آن را از جهات
قرآنی و روایی و عقلی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اوالً :آیات قرآنی
خداوند متعال فرمود :فَناَُن مم َاَنَُنغ َنَْم َنم َنع َاَنْينِ ِهما
ِ
ت إِ ْذ ََنَن يْن
صُ م ق َنُ ََن َنرََنيْ َن
َْندين ث ْن َنل َن ِا هَح ََن َن
ِْ حَُْن ْس ِ َنع َنجُ م (کهف 61 :تا )63

ََن ِِاي ُو ََنا ُهما فَن مذَن َناَ َنلاُيَُن ُ ِْ حَُْن ْسا ِ َنلاَنَم فَناَُن مما اا َنِح قا َنُ َِْن ا ُ آَِنا َنَاءحانَنا َْن َندا ْء
ِيت ْ
إِ َنَل حْ م
حْلُ َن
ص ْخَنةِ فَنِإِِّن ََن ُ
ت َن ث ََنَِْ َي ُ إِالم حَْْميط ُن ََن ْن ََنذْ ُكَنُ َن محذَن َنَ َنلُيَُن ُ

پس چون به محل تالقی دو [دریا] رسیدند ،ماهىِ خودشان را فراموش کردند ،و مااهى در دریاا راه خاود را در پایش
گرفت [و رفت] .و هنگامى که [از آنجا] گذشتند [موسى] به جوان خود گفت« :غذایمان را بیاور که راستى ماا از ایان
سفر رنج بسیار دیدیم ».گفت« :آیا دید که وقتى به سو آن صتره پناه جستیم ،من ماهى را فراموش کردم ،و جز
شیطان[ ،کسى] آن را از یاد من نبرد ،تا آن را به یادت بیاورم ،و به طور عجیبى راه خود را در دریا پیش گرفت؟
آیات از سوره کهف  :در اینجا ،اشتاص فراموشکننده ،دو خلیفه از خلفای خداوند در زمین -یعنی دو معصوم -هستند.
یکی از آنها موسی (ع) -موسی بن عمران -است و دیگری ،وصی ایشان ،یوشع بن نون مای باشاد .ایان کاه بعضای
گفتهاند :معنای ََن ِِي ُو ََنا ُهما (ماهىِ خودشان را فراموش کردند) این است که از روی آگاهی و شناخت مااهی خاود را
رها کردند ،صحیح نمی باشد؛ زیرا اگر مسأله به این صورت بود ،ستن بعاد از آن و پرساش در ماورد مااهی ،معناایی
نداشت .یعنی سفیهانه و بیمعنی بود؛ به عبارت دیگر ،بر مبنای ستن آنان ،علت پرساش از مااهی ،هماان نسایان و
سهو نسبت به کاری بوده که قبالً از روی عمد انجام داده بودند؛ یعنی همان رها نمودن ماهی در کنار صتره.
همچنین در آیه ی بعد ،یوشع بن نون بر فراموشی تأکید میکند ،و اینکه نسیان و رهاکردن ماهی از روی غفلت باوده
و از روی آگاهی نبوده است؛ زیرا بیان می کند که علت فراموشکردن ماهی ،شیطان بوده است؛ یعنی همان ظلمت و
یا کمبودی که در صفحه وجودش می باشد .او کمال مطلق نیست؛ به همین خاطر فراموش می کند و ماهی را از روی
غفلت و ناآگاهی ترک میکند.
ِ
این ستن خداوند متعال نیز به همان معنای پیشین است :إِذح رََنيْ َن م
ضا ح
ض َنن ْ آايَنا فَناع َْنع ِ ْ َنعاْنا ُه ْ َنو ماخ َنَيُ ُ
َين َنَيُ ُ
َن َن
ت حْ َن
ِ
ِ
ِ
ْو ٍ ِ
مي (انعام)68 :
ءيث َنَ ِْْي َن إِ مث ياُْن ِِيَنان َن
مك حَْْميط ُن فَنال ََنا ْد ُع ْء َاَن ْع َنء حْ َِ ْك ى َنث َنع حْ َند ْ م حْظم ْ َن
َن
و چون ببینى کسانى [به قصد تتطئه] در آیات ما فرو مىروند ،از ایشان رو برتاب ،تا در ستنى غیر از آن درآیند؛ و
اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشى انداخت ،پس از توجّه[ ،دیگر] با قوم ستمکار منشین.
شیطان در اینجا نیز همان ظلمت و کمبود است .پس نوری که هیچ ظلمتی در او نیست و کامل مطلاق اسات ،فقاط
خداوند سبحان و متعال است والغیر.
ِ
صِْب َنعُى ث َنَل ُُِت ْط َِِ ُخ ْْبحم ق َنُ لَن ِج ُءّن إِ ْن ش ان م ِ
خداوند متعال فرمود :ق َنُ إَِ َن
ص ْْبحم َن َنكْي َن
ْ
طيع َنثع َني َن
َن
مك َْن ْن ََن َِْن َن
حَّللُ ص َ حم َن
َن
ف ََن ْ ُ
ال ََنعصي َْنك ََنث حم ق َنُ فَنِإ ِن حَامُاع ين فَنال ََنِئا ُْين عن شي ٍان و مخ َ ِ
ك ِثْن ُ ِذ ْك حم فَن َْطَنَُند َنو مخ إِذح َنركُِ ِْ حْ مِ ينَن ِة َنخَنقَنه ق َنُ
ُوء َن
ث َْن َن
َن ْ َن
ْ
ْ َن َن ْ َن ْ َن ْ
َن ْ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ايت َن ال َُا ْ ِه ْدين ِث ْان
ت َنشْيئ م إِ ْث حم ق َنُ ََن َنَلْ ََنقُ ْل إَِ َن
ص ْْبحم ق َنُ ال َُؤحخ َّْن ِبا ََنِ ُ
ََن َنخَنقْاَنه ُْا ْغ ِ َنق َ َْنهَُنه َْن َند ْء اْئ َن
طيع َنثع َني َن
مك َْن ْن ََن َِْن َن
َ َْنث ي ُع ِْ حم (کهف 67 :تا )73
گفت« :تو هرگز نمىتوانى ،همپا من صبر کنى .چگونه مىتوانى بر چیز که به شاناخت آن احاطاه نادار  ،صابر
کنى؟» گفت« :ان شاء اللّه مرا شکیبا خواهى یافت و در هیچ کار تو را نافرمانى نتاواهم کارد ».گفات« :اگار مارا
پیرو مىکنى ،پس از هیچ چیز سؤال مکن ،تا [خود] از آن با تو ستن آغاز کنم ».پس رهسپار گردیدند ،تا وقتى که
سوار کشتى شدند[ ،و ] آن را سوراخ کرد[ .موسى] گفت« :آیا کشتى را سوراخ کرد تا سرنشینانش را غارق کناى؟
واقعاً به کار ناروایى مبادرت ورزید  ».گفت« :آیا نگفتم که تو هرگز نمىتوانى همپا من صبر کنى؟» [موسى] گفت:
« مرا به خاطر فراموشیم مؤاخذه مکن و در کارم بر من ستت مگیر».
آیات از سوره کهف است.
در این آیات ،آن بندهی خدا (عُءحم ثن عُ دا) ،از پیامبر خدا موسی (ع) خواست تا از او چیزی نپرسد تا این که او خاود،
شروع به خبر دادن به موسی در آن مورد نماید .موسی نیز متعهّد شد که صبور باشد؛ یعنی دربااره ی مساائلی کاه در
مسیرشان با آن برخورد میکنند ،از آن بندهی خدا نپرسد .ولی آن چه اتفاق افتاد ،عکس این مطلب بود .پاس موسای
(ع) آنطور که وعده داده بود ،صبر نکرد .او در اولین اتفاق ،نه تنها شروع به پرسش از بندهی خدا نمود؛ بلکه به وی و
کارش اعتراض نمود؛ آن هم با وجود این که موسی گفته بود :از بندهی خدا اطاعات کارده و از او سارپیچی نتواهاد
ك َ َْنث حم (و در هیچ کار از تو نافرمانى نتواهم کرد ).این جا دو فرض به ذهن میرسد:
نمودَ .ن ال َ َْنعصي َْن َن
فرض اول :این که موسی اجرای وعده اش نسبت به بنده ی خدا را از روی آگاهی و توجه کامل ترک نمود .ایان باه
آن معنا است که موسی مرتکب عملی ممنوع شده است و عمداً از وعده و تعهدش نسبت به بنده ی خدا تتلف کارده
است و با خدایی متالفت کرده است که او را برای یادگیری از آن بنده فرستاده بود ،نه برای اعتراض و مجادله باا او؛
بندهای که او را با عبارت عُءح ِث ْن ِعَُنا ِد َنا (بندها از بندگان ما) توصیف فرموده است :فَنا َن َنااءح َنعُْاءحم ِث ْان ِعُا ِدا آََناْينا ُ َنر ْ َناةم
ِ ِ ِ
ِ
ت ُر ْشءح (تا بندها از بندگان ما را یافتند
ِث ْن ِعْنءا َن َنعُم ْمن ُ ِث ْن َْن ُء ما ِع ُْم م ق َنُ َْن ُ ُث لى َنه ْل ََنَمُِ ُع َن
ك َنعُى ََن ْن َُا َنعُِ َنم ِن ِمم ُعُِ ْم َن
که از جانب خود به او رحمتى عطا کرده و از نزد خود به او دانشى آموخته بودیم .موسى به او گفت« :آیا تو را به شرط
اینکه از بینشى که آموخته شدها به من یاد دهى ،پیرو کنم؟») (کهف 65 :و  )66و در پایان داستان ،بنده ی خادا
به روشنی تصریح میکند که َن ث فَنا َنع ُُْ ُ َنع ْن َ َْنثا ي (و من این [کارها] را خودسر انجام ندادم( ).کهاف .)82 :موسای باه
خوبی می دانست که علم آن بنده ی خدا ،از سوی خداوند است و خودش از او درخواست کرد که به دنبالش برود تاا از
آن چه خداوند تعلیمش نموده ،به او آموزش دهد .پس بر اساس این فرض ،موسی (ع) در حالی که می دانست سؤال و
اعتراضش بر خدا است ،باز هم از بنده ی خدا پرسش می کرد و به او اعتراض مای نماود و همچناین مای دانسات کاه
متالف وعده و تعهّدش عمل مینماید .در حقیقت ،این نتیجه ی تالش کسانی است که به ادعای خودشان میخواهند
موسی (ع) یا به طور کلی معصوم را از سهو و نسیان تنزیه و تبرئه نمایند .آنان موسی (ع) را که یک پیشوای الهای و

پیامبری اولواالعزم است ،به تهمت های بزرگی متهم می نمایند که در هیچ حالتی نمی توان موسی (ع) را باه آن ماتهم
نمود.
امر دوم :این که موسی از روی غفلت ،وعده و تعهدش را ترک کرد یا فراموش کرد و یا این که از وعده و تعهادش
نسبت به بندهی خدا غافل شد .درنتیجه ایشان معذور بوده و مرتکب عمل ممنوعی نشده است .این همان چیزی است
که موسی (ع) به روشنی نسبت به آن ،تصریح مایکناد :قا َنُ ال َُؤ ِ
حخا َّْن ِِبا ََنِايت ([موساى] گفات« :مارا باه خااطر
فراموشیم مؤاخذه مکن( ).کهف )73 :در حالی که موسی در حال انجام عباادتی مانناد نمااز و روزه و حاج باود پاس
همراهی موسی با بنده ی خدا ،به سبب دستوری تعبّدی و الهی بوده و همچنین وفای به تعهّد و وعده در این جایگاه،
برای موسی (ع) عبادت محسوب میشد.
سراغ آیهی دیگری در این مورد میرویم:
حْلَن ْهَن َن ث َنَيْ ى (اعلی.)7 ،6 :
حَّللُ إَِمُ ياَن ْعَُن ُ ْ
ك فَنال ََناْنِى إِالم ث ش انَن م
خداوند متعال فرمودَ :نلنُا ْد ِئُ َن
ما به زود [آیات خود را] بر تو خواهیم خواند ،تا فراموش نکنى؛جز آنچه خدا بتواهد ،که او آشکار و آنچه را که نهان
است ،مىداند.
برخی افراد ،آیه را این گونه تفسیر کردهاند که معصوم مطلقاً در هیچ چیزی سهو ندارد .با اینکه آیه ،داللتی بر عقیدهی
ك فَنال ََناْنِى (ما به زود [آیات خود را] بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنى ).یعنی
آنان ندارد .آیه روشن استَ :نلنُا ْد ِئُ َن
«آنچه بر تو خواهیم خواند» را فراموش نمیکنی .هر کس معناای ایان آیاه را باه حادودی بایش از «آنچاه برایات
میخوانیم» (وحی الهی) سرایت بدهد ،برای ستنش نیاز به دلیل دارد .زیرا عبارت« :آنچه برایت میخاوانیم» ،شاامل
قرآن و وحی الهی می شود ،از این رو ،این آیه فقط بر «عدمِ سهو معصوم در تبلیغ» ،و یا بر «حفظ آنچه کاه خداوناد
سبحان و متعال بعد از نزول این آیه بر او میخواند» داللت دارد و این مسأله نه شامل عبادت میشود و نه چیزی غیر
آن .سهو نداشتنِ معصوم در تبلیغ از سوی خداوند سبحان ،محل اختالف نیسات؛ بلکاه بااالتر از ایان ،آن اسات کاه
حَّللُ (جز آنچه خدا بتواهد) این ستن یک استثنا است و بر این مطلب داللت دارد که
خداوند متعال فرمود :إِالم ثا شا انَن م

معصوم مانند بقیه ی انسان ها به سهو و نسیان مبتال می شود و خداوند در مواردی ،به خاطر ضارورت و نیااز باه عادم
حَّللُ (جز آنچه خدا بتواهد) این است :به جز
سهو ،او را از سهو و نسیان حفظ فرموده است .در نتیجه معنای إِالم ث ش انَن م

موارد دیگری که خداوند بتواهد که آن را فراموش کنی و نیاز یا ضرورتی ندارد که خداوند تو را از نسایان و ساهو در
این امور باز دارد؛ مانند بقیهی انسانها که سهو و نسیان بر آنها عارض میشود؛ قُ ْل إِمَّن َ َنَنا ََن َنَم ِثلْاُ ُ ياُ وى إِ َنل( .بگو:
من هم مثل شما بشر هستم که به من وحى مىشود).
به همین آیاتی که مطرح نمودم ،اکتفا میکنم و سراغ بحث بعدی میروم و دومین نکته را در مورد روایاتی که در این
خصوص آمده است ،بیان میکنم.

دوم :روایات
اشکاالت وارده به روایاتی که سهو و نسیان معصوم را ذکر می نماید ،بی ارزش است؛ زیرا در رد نمودن روایات بسیاری
که در این باب وجود دارد و معارضی هم ندارد ،بیش از اشکال سندی به بعضی از این روایات و یا این گفته بر مبنای
تقیه بوده ،عذر دیگری وجود ندارد .در ضمن ،طبق آنچه روشن شاد ،ایان امار از جهات قرآنای مُسالّم اسات و ایان
اشکاالت در مورد دالیل قرآنی قابل طرح نیست .به فرض این که آن اشکاالت به روایات وارد باشاد (کاه ایانگوناه
نیست) باالترین چیزی که از آن نتیجه می شود ،این است که نمی توان برای اثبات یک عقیده به صورت مساتقل باه
این روایات تکیه نمود .و این روایات ،عقیدهی آنان را به هیچ وجه ثابت نمیکند؛ زیرا آنان ،نیازمند دلیلی هساتند کاه
عدم سهو خلیفهی خداوند یا معصوم را اثبات نماید؛ چه به صورت مطلق و چه -بر طبق اعتقاد آنان -در عبادت.
اصل در این مسأله این است که معصوم یا خلیفه خداوند بشری مانند دیگران اسات و در هایچ چیاز از آناان متماایز
نمیشود؛ مگر با دلیل .عالوه بر این که متالفان ،یک مجموعه از روایات ندارند که سهو معصاوم در عباادت را نفای
نماید .فقط یک روایت هست که آن را در این مورد تأویل می نمایند و بیان خواهیم کرد که داللتش کامال نیسات و
نسبت به معنایی که به آن قایل هستند ،یقین آور نمی باشد .بلکه در تعارض با تعداد بسیاری از روایاتِ صحیح ،تارجیح
آن امکانپذیر نیست.
هماکنون تعدادی از روایات در مورد سهو و نسیان معصوم در مقابلم هست که فکر مایکانم خوانادن آن هاا ،زماان
بسیاری میگیرد .به همین خاطر ،برخی از آنها را میخوانم و برای آگاهی بیشتر ،شما را به منابع مراجعه میدهم .
در حقیقت ،در این باره دو دسته روایات وجود دارد:
دستهی اول :روایاتی که سهو پیامبر (ص) را ذکر میکند .از جمله آنها ،روایاتی است کاه شایخ طوسای در کتااب
تهذیب االحکام ذکر کرده است ،و آن ،شش روایت است که در جلد دوم از کتاب تهذیب االحکاام و در صافحه هاای
 350 ،349 ،346 ،345 ،180و  351موجود است.
همچنین روایاتی که شیخ کلینی در کتاب کافی ذکر کرده است؛ در جلد سوم از کافی ،سه روایات در ایان خصاوص
وجود دارد که در صفحههای  356 ،355و  357میباشد.
نیز روایتی به همین معنا ،در جلد اول کتاب محاسن برقی صفحه  260موجود است.
همچنین روایتی در جلد اول کتاب من الیحضره الفقیه شیخ صدوق صفحه  358تا  359وجود دارد.
به طور کلی ،برای افرادی که خواستار تحقیق و دقت هستند ،روایات در این باره بسیار میباشند .شاما مایتوانیاد باه
روایاتی که با منبع و صفحه ذکر نمودم ،مراجعه کنید.
خالی از لطف نیست ،روایتی را که در کتاب عیون اخبارالرضا (ع) (نوشتهی شیخ صدوق) آمده است ،بتوانیم:

ِ
ت ح ْْل ِ ِي قَن َنُ :قُا ُْت ُِْ ِضا ع) اي حَان رلا ُِ مِ
ِ
َِنء حْی ََِنِب حْ م ِ
اص عْ َنَلْ ياَن َند ْاع
ُ ِ َن
حَّلل إِ َنن ِْ َنلا َنحد حْ ُ فَناة قَنا ْ ثا م ياَنُْ ُع ُما َنن ََن من حْنمِ م
َن ْ َن َن ُ
ص ُْ َنَن ِ
ِ
حَّللُ حْم َِي ال إِْ َن إِمال ها »( .عیون اخبارالرضا ،جلاد ، 2
حَّللُ إِ من حْم َِي َنال يَن ِْ ُه ُه َن م
ص َنالَِِ فَنا َند َنَُ « :نك َنََُ ح َْن َنعنَنا ُه ُ م
َنعَُنْي حْ مِ ْه ُ ِْ َن
صفحه )203

اباصلت هروی می گوید :به امام رضا (ع) عرض کردم :ای فرزند رسول اهلل (ص) در میان جماعات کوفیاان ،گروهای
هستند که بر این زعم میباشند «سهو در نماز» بر پیامبر(ص) واقع نشده است .ایشان فرمود« :دروغ می گویند -خادا
لعنتشان کند -فردی که سهو ندارد ،خداوندی است که معبودی جز او نیست».
دستهی دوم :روایاتی که سهو امامان (ع) را ذکر میکند.
از جملهی این روایات ،روایتی است که طوسی در استبصار و تهذیب االحکام ذکر میکند::
ٍِ
حف حْ َن ِ ِ ِ
ف إَِْنْي ِ ِلمةم ُثُم
َنض َن
ف طَنَن َن
َنع ْن َُِنر َنحرَنة َنع ْن ََِنِب َنا ْع َن ٍ ع) قَن َنُ :إِ من َنعُِيِ م ع) طَن َن
يضة َنَثَن َيَنةم فَناَناَن َنك َنلُْا َنعةم َن َاَن َنَن َنعَُنى َنحوء َن َ َن
َن
ص َن حْم ةِ فَناَُن مم فَنا َن ِ
ِ
ِ
ي حُْمَنا ْ ِ
صُمى حْمْك َنعَنا ْ ِ
صُمى حْمْك َنعَنا ْ ِ
اي ََناَن َنك ِْ حْ َنم َندا ِم
ي َنخ ُْ َن
غ ث َنن حْ مِ ْع ِي َاَنْيانَنا ُه َنم َنر َنا َنع فَن َن
َن
ف حْ َنم َند م ُثُم َنخَن َنج إ َنَل حْ م َن َن ْ َن
َن
ْحْلَنم ُِ.
امام باقر (ع) فرمود« :علی (ع) طواف واجب را هشت مرتبه انجام داد .هفت مرتبه را ترک کرد و بار یاک بناا نهااد و
شش مرتبه را به آن افزود .سپس دو رکعت پشت مقام نماز خواند .سپس به سمت صفا و مروه رفت .وقتی از سعی بین
آن دو فارغ شد ،بازگشت و دو رکعت نمازی را که در مقام اول ترک نمود ،اقامه کرد».
(منبع :استبصار شیخ طوسی جلد  2صفحه  218تا  ،219تهذیب االحکام شیخ طوسی جلد  5صفحه )112
خالی از فایده نیست که بعضی افرادی را که به صحیح بودن این روایت از زراره تصریح کردهاند ،ذکر کنیم:
.1

اوالً :عالمه حلی در منتهی المطلب ج  10ص .379

.2

محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ج  7ص . 110

.3

محمد تقی مجلسی (مجلسی اول) در روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ج  4ص.546

.4

محقق سبزواری در ذخیره المعاد ج  1ص . 636

.5

سید محمد عاملی در مدارک االحکام ج  8ص . 168

.6

سید احمد بن زین الدین علوی عاملی در مناهج االخیار فی شرح االستبصار ص . 485

.7

فاضل هندی در کشف اللثام ج  1ص . 336

.8

سید علی طباطبایی در ریاض المسائل ج  6ص . 554

.9

محقق بحرانی در حدائق الناضره ج  13ص . 201

.10

محقق نراقی در مستند الشیعه ج  12ص . 290

اینها ده نفر هستند ،به ده نفر و ده کتاب اکتفا می کنم؛ ده عالِم ،باه صاحیح باودن روایات پیشاین -در ماورد ساهو
امیرالمؤمنین (ص) در طواف حج یا طواف واجب -تصریح نمودند .
روایت دوم :روایت در همان منبع است؛ (در) تهذیب االحکام شیخ طوسی است.
َنع ْن ُث َنع ِيَنةَن َْ ِن ْه ٍ
ف َنَثَن َِيَنةم فَناَنُ َنحد ِلمةم ُثُم َنرَنك َنع َ َْنرََن َنع َنرَنك َنع ت».
ب َنع ْن ََِنِب َنعُْ ِء م
حَّللِ ع) قَن َنُ« :إِ من َنعُِيِ م ع) طَن َن
َن
از معاویه ابن وهب از امام صادق(ع) فرمود« :علی (ع) هشت مرتبه طواف نمود .سپس شش مرتبه افزود .سپس چهار
رکعت نماز خواند».
(منبع :تهذیب االحکام طوسی جلد  5ص )112
از جملهی افرادی که به صحیح بودن روایت معاویه بن وهب تصریح نمودهاند ،عبارتند از:
.1

محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ج  7ص .110

.2

محمد تقی مجلسی اول در روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ج  4ص . 546

.3

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد ج  1ص . 636

.4

محقق بحرانی در حدائق الناضره ج 13ص . 201

.5

محقق نراقی در مستند الشیعه ج  12ص . 290

روایت سوم :از محمد بن ادریس در آخر کتاب «سرائر» ببتشید از کتاب محمد بن علای بان محباوب باا ساندش از
فضیل نقل کرده است:
ِ
ِ
عاان حْ ضاايل قا ُ ذَن َنكا ت ِْلَِنِب عُا ِاء مِ
َ َنعَُنا ماي
ت ْ
حْلَنا ِد َنم َنخ ُْ ِ ااي َنَْ َن ا ُ
ات ِثا ْان َنذْا َن
َنوا مءَ ُرمِباَن ََنقْا َنع ا ْء ُ
ُْ
حَّلل ع) حْ مِا ْاه َن فَنا َندا َنَُ « :ن ياَنْنا َن ُا ُ
َنْ
اك َ َن
ص َنالَی».
َن
فضیل می گوید :به امام صادق (ع) در مورد سهو گفتم .ایشان -با حالت پرسش -فرماود« :آیاا فاردی از آن گریازان
است؟ چه بسا خادم را پشت سرم بنشانم تا نمازم را حفظ کند( ».منبع :وسائل الشیعه ،شیخ حر عاملی ج  8ص (252
همچنین ناچارم کسی را نام ببریم که به صحیح بودن روایت فضیل تصریح نموده است:
.1

سید عبداالعلی سبزواری -رحمه اهلل -در کتاب مهذّب االحکام ج  8ص .377

روایت چهارم :این روایت نیز در تهذیب االحکام شیخ طوسی است:
ِ
حَّللِ ْ ِ
حَّللِ ع)
ات َ َنَنَ َنعُْ ِاء م
َِنء َنع ْن ُعَُناْي ِاء م
اص قَنا َنُ َنع ْع ُ
حْلَنَُن ِِ
ِ ٍ
ِ
ُخ ى ياَن ُد ُُ فِي ِهم ِ ِْ َِ :
َن
َنعَُنى آُ ُمَن ممء قَن َنُ َن َنع ْعُ ُ َنثمةم َ ْ َن

يا ُدا ُُ ِْ لاجء ِ حْ مِاه ِ َِِ« :ا ِ مِ
َن ْ َن َن ْ
َن
ْ
حَّلل َن
ِ
مِ
حَّلل َن َِ مَّلل َن حْ مِ َنال ُم َنعَُنْي َن
ك ََنياُّ َنه حْنِ ُّ
مص َن

ٍ
ِ
صاُمى م
َِ مَّلل َن َن
حَّللُ َنعَُناى ُمَن مماء َن
حَّللِ َن َاَنَنَنك َُ ُ».
َنر ْ َنةُ م

ِ
عبیداهلل حلبی میگوید :از امام صادق (ع) شنیدم که در دو سجدهی سهو مایگفاتَِِ« :ا ِ مِ
حَّللُ َنعَُناى
صاُمى م
حَّلل َن َِ مَّلل َن َن
ْ
ِ
ِ
اك
ُمَن مم ٍء َن َنعَُنى آ ُِ ُمَن مم ٍاء» راوی میگوید :بار دیگر شنیدم که در دو سجده سهو میگفتِْ َِ« :ا ِ م
حَّلل َن َِ مَّلل َن حْ مِ َناال ُم َنعَُنْي َن
حَّللِ َن َاَنَنَنك َُ ُ( ».منبع :تهذیب االحکام شیخ طوسی ج  2ص )196
مص َن َنر ْ َنةُ م
ََنياُّ َنه حْنِ ُّ
از جملهی افرادی که به صحیح بودن روایت حلبی تصریح کردند ،عبارتند از :
.2

عالمه حلی در منتهی المطلب ج  7ص . 78

.3

فرزند عالمه ،محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی در ایضاح الفوائد ج  1ص . 144

.4

سیدمحمد عاملی در مدارک االحکام ج  4ص . 284

.5

محمد تقی مجلسی اول در روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ج 2ص . 412

.6

عالمه مجلسی مالذ االخیار ج  4ص .161

.7

محقق بحرانی در حدائق الناضره ج  9ص .334

.8

میرزای قمی در مناهج االحکام ص .587

.9

سید عبداالعلی سبزواری در مهذب االحکام ج  8ص .357

همهی این افراد به صحت روایت حلبی که ذکر نمودم ،تصریح نمودهاند.
همچنین در عیون اخبارالرضا صدوق ،روایتی موجود است که بدون هیچ تفصیلی بیان میکند که از امام نسیان و سهو
سر میزند .این روایت را در عیون اخبار الرضا (صدوق) جلد  1صفحه  193همچنین در بحاراالنوار (شیخ مجلسی) جلد
 25صفحه  117مییابید.
روایات دیگری نیز وجود دارد .ولی گمان میکنم بحثمان در این مورد طوالنی شد ،به همین روایات و ذکر نام افرادی
که آن را صحیح دانستهاند ،بسنده میکنم.
در این باب ،یک مسأله باقی می ماند و آن این که آیا روایاتی وجود دارد که سهو و نسیان را [از معصوم] نفای کناد؟
یعنی عقیدهی کسانی را که به این امر معتقدند ،تأیید نماید؟ آیا آنان روایاتی در این مورد دارند؟

هماکنون ما روایاتی را مطرح کردیم که متالف عقیده ی آنان است .روایات واقعاً زیاد است و من تعداد کمی از آنها را
خواندم و همه ی آنها را نتواندم و شما را به منابع ارجاع دادم .حال ،آیا آنان روایاتی دارند که سهو و نسیان معصوم را
نفی نماید؟ حقیقت امر این است که روایاتی وجود ندارند که سهو و نسیان را از خلیفه ی خداوند یا معصوم نفی نمایند
(نه به صورت مطلق و نه در عبادت) تا بحث شود :آیا این روایات ،باعث یقین و اعتقاد می شوند یا خیار؟ اصاالً ایان
مسأله وجود ندارد.
بلکه تنها یک روایت وجود دارد که انجام دو سجده ی سهو را از رسول خدا محمد (ص) نفای مایکناد .اماا نفای دو
سجدهی سهو ضرورتاً باعث نفی سهو در عبادت (به طور کلی) نمیشود .
شیخ طوسی این روایت را در تهذیب االحکام ذکر نموده است .این روایت هم از زراره است:
حَّللِ عْ َنل ْج َنء َنِ حْ مِ ْه ِ قَن ُّ
طَ فَنا َند َنَُ« :نال َن َنال يَن ِْ ُج ُء ُُهَن فَن ِدي م».
ت َ َنَنَ َنا ْع َن ٍ ع) َ :نه ْل َنل َنج َنء َنر ُل ُُ م
قَن َنَُ :نلعَنْ ُ
زراره میگوید :از امام باقر (ع) پرسیدم« :آیا اصالً رسول اهلل (ص) دو سجده سهو را انجام داد؟» ایشان فرمود« :خیار.
فردِ فقیه دو سجدهی سهو انجام نمیدهد».
(منبع :تهذیب األحکام شیخ طوسی جلد  ،2صفحه  350تا )351
بدون تردید ،ستن ما در این مورد نیست که آیا رسول اهلل (ص) دو سجده ی سهو را انجام داده اند یا خیر .اگر رساول
اهلل (ص) در یک مورد مشتص (مانند سهو در تعداد رکعات) ،دو سجده ی سهو انجام نداده باشد ،هیچ اشکالی وجاود
ندارد .اینگونه نیست که هر سهوی در نماز یا در تعداد رکعت ها ،همیشه باعث انجام سجده ی سهو بشود ،تاا بگویناد
بین «نفی سجده ی سهو» از رسول خدا محمد (ص) در یک مسأله ،و «نفای ساهو در عباادت» از ایشاان مالزماه و
رابطهی مستقیم وجود دارد.
اتفاقاً همین روایت باال دو سجده سهو را به طور دائم از فقیه هم نفی می کناد و فقاط دربااره ی رساول خادا (ص) و
امامان معصوم نیست ،این به آن معنا است که سجده ی سهوی که نفی شده ،درباره ی کااری اسات کاه هارکس در
دینش فقیه باشد ،میتواند آن را -بدون نیاز به کار دیگری که باعث انجام سجده سهو شود -جبران نماید .به عنوان
مثال ،کسی که بین رکعت دو و چهار شک کند ،بنا را بر چهار رکعت می گذارد و تشهد می خواند و سالم می دهد و دو
رکعت ایستاده میخواند و نیازی هم به سجدهی سهو نیست.
به عالوه این که این روایت ،یک روایت است و باعث یقینی که در اعتقاد الزم است نمیشود .این روایت ،خبار واحاد
است و کسانی که به آن استدالل میکنند ،به فهم اشتباه خودشان نسبت به این روایت استدالل مینمایند .چاه بساا
این مسأله حتی یکی از جزئیات در احکام فقهی را ثابت نمی کند .چه رسد به این که مسأله ی مورد بحاث ،یاک امار
عقایدی است و نیاز به دلیل قطعی دارد که آنها فاقد دلیل قطعی هستند .آنان نه دلیل عقلی تمام و کامال دارناد ،ناه
روایات متواتر یا روایاتی که صحیح بودنش قطعی باشد ،و نه دلیل قرآنی محکم؛ بلکه آنچه وجاود دارد ،متاالف ایان

عقیده است .من به جز این روایت ،هیچ روایت دیگری نیافتم که به موضوع مطرح شده در اینجا (یعنی نفای ساهو از
معصوم در عبادت) ارتباطی داشته باشد؛ ولی افرادی وجود دارند که میخواهند به روشی زورگویانه آن را اثبات نمایناد
(می گویند بُز است ،هر چند پرواز کند) و به این منظور ،به سراغ روایاتی رفتند کاه واقعااً از موضاوع نفای ساهو -در
عبادت -از خلیفهی خداوند یا معصوم به دور است .عالوه بر آن ،چیزی از آنان نیافتم که دارای ارزش علمی باشاد تاا
پاسخ آن را بدهم؛ فقط سردرگمیِ کورکورانه و دادن معنای زیاده از حد به کالم است .این نظر من در مورد ستن آنان
است.
در حقیقت ،خجالت آور است که سطح کار انسان در اثبات اعتقادش به این حد پایین بیاید کاه بگویاد :روح القادس از
سهو به دور است ،و فرد معصوم ،با روح القدس تأیید شده است ،و این را دلیلی قرار دهد بر این که معصوم ،از ساهو
در عبادت به دور است.
این در حقیقت نوعی بافتن است؛ زیرا مسأله ،این نیست که در مورد عصمت روح امام (که مجرد است) یا روح القدس
مجرد( ،روحی) که مجرد از سهو است ،ستن بگوییم .بلکه ستن دربارهی حالت امام در زنادگی دنیاا اسات .اماام در
زندگی دنیوی ،جسدی متراکم و مادی و غیر لطیف دارد و قدرت مغز او مانند بقیه ی انسان ها ،محادود اسات و ایان
جسد ،او را در پرده و حجاب از عوالم دیگر قرار می دهد .این جسد ،علت اصلی سهو و نسیان هر انسانی می باشاد .در
نتیجه عصمت روح مجرد یا روح مجرد از سهو ،به این خاطر است که او -به عناوان مثاال -باه مشاغله هاای ماادی
مشغول نیست .این اصالً به معنای عصمت انسانی که در این عالم مادی ترکیبی از روح و جسد است نمیباشد.
به همین اندازه از بحث در نقل گفته ها اکتفا می کنم و بحث در مورد عقل و اشکاالت عقلای را باه خواسات خداوناد
تعالی به همایش بعدی موکول مینمایم.
از خداوند برای خودم و شما ،توفیق و استواری و عصمت درخواست می کنم او سرپرست من و سرپرسات شایساتگان
است.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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