
 )بررسی روایات صحیحین درباره شخصیت رسول اکرم (ص 

 چکیده
ین قدر دو کتاب صحیح بخاري و صحیح مسلم متأسفانه روایاتی راجع به پیامبر اکرم (ص) نقل شده که به هیچ عنوان با قرآن و روایات معتبر فری

سـازگاري ندارد. در این روایات آمده اسـت که آن حضـرت تحت تأثیر سـحر و قوه خیال بوده و در بخشی از این روایات پیامبر اکرم (ص) را     

وشـکار، فحش دهنده، لعنت کننده بر مسلمانان و مؤمنان و همچنین آزار دهنده به آنان معرفی کرده است. این مقاله ضمن طرح این روایات  فرام

 .به بررسی و نقد آنها می پردازد

 .واژه هاي کلیدي: پیامبر اکرم (ص)، روایات، صحیحین، قرآن

 مقدمه
ه ، جامع هم»نذیر«و » مبشــر«و » شــاهد«، »ســراج منیر«، »خلق عظیم«، »لوالك«خطاب  شــخصــیت پیامبر اکرم (ص) شــخصــیتی اســت مخاطب به

 :کماالت و نیکیها، کامل ترین انسان و برترین اسوه بشریت و احیاکننده همه ارزشها و فضیلتها. به تعبیر رهبر فرزانه انقالب

در طول تاریخ درخشــان ترین عالم موجود اســت که هزاران منظومه و   پیامبر اعظم (ص)، مجموعه تکامل یافته فضــائل همه انبیا و اولیاي الهی

خورشید درخشان فضیلت و کرامت را در خود جاي داده است؛ علم توأم با اخالق، حکومت همراه با حکمت، عبادت همراه با خدمت به خلق، 

 .ي پیامبر اعظم استجهاد توأم با دوراندیشی و صداقت با مردم در عین پیچیدگی سیاسی، از جمله ویژگیها

، نبراي شـناخت شـخصـیت و منزلت پیامبر اعظم (ص)، پیامبر مرسلی که امسال به نام مبارك او مزین شده، ابتدا باید از خالق او و از کتاب قرآ   

ت و این ده اسکه بر قلب او نازل شـده اسـت، بهره جست. قرآن کریم کامل ترین صفات و باالترین ارزشها را براي آن حضرت (ص) بیان فرمو  

 .کتاب عظیم مملو از صفات و فضائل آن پیامبر اعظم (ص) است

اما متأسـفانه در صـحیح بخاري و صـحیح مسـلم که در نزد اهل سـنت، بعد از قرآن کریم، صحیح ترین کتاب هستند، قیافه و سیماي روحانی و      

دي هم پایین تر آمده و از این طریق ضربه جبران ناپذیري معنوي آن حضرت خدشه دار شده و شخصیت و مقام آن حضرت از حد یک انسان عا

به اسـالم وارد شـده است. لذا به عنوان دفاع از حریم نبوت آن حضرت، بر خود الزم دانستم که در حد وسع بعضی از احادیث این دو کتاب را   

 .بات کنممورد بررسی قرار دهم و مردود بودن آنها را از نگاه قرآن و احادیث دیگر صحیحین، اث

 رقص و موسیقی در حضور پیامبر
ل و او از از بشربن مفض» کتاب النکاح«براي توجیه نمودن رقص و موسیقی که در دوران امویان بسیار مشهور شده بود، بخاري در صحیحش در 

 :خالدبن ذکوان نقل کرده که گفته است: ربیع دختر معوذبن عفراء گوید

رد شـد و همان گونه که شـما نشسته اید، او هم بر فرش نشست. کنیزکانی داشتیم که مشغول نواختن بر تار و   وقتی مجلس عقد من بود، پیامبر وا

ردا ف تنبور بودند و درباره کشته شدن پدرانم در روز بدر نوحه سرایی می کردند که ناگهان یکی از آنان گفت: و در میان ما پیامبري هست که از

 [1ن سخن را رها کن و شعرهایت را بخوان !!!.[خبر دارد. پس پیامبر فرمود: ای

 :همچنین بخاري و مسلم از عایشه نقل می کنند که می گوید



شید کپیامبر بر من وارد شـد، در حالی که دو کنیز نزد من نشسته بودند و مشغول خواندن ترانه اي هیجان انگیز بودند؛ پس او بر رختخواب دراز  

بکر وارد شد، از من عصبانی شد و گفت: تنبور شیطان را کنار رسول اهللا آورده اي؟ پیامبر به او گفت: رهایشان و رویش را برگرداند. ناگهان ابو

 .کن! و وقتی او متوجه نبود، به آن دو کنیز اشاره کردم که بیرون بروند و آنها بیرون رفتند

ودند. از رسوالهللا (ص) می پرسیدم: آیا می شود به آنها نگریست؟ همچنین عایشـه گوید: روز عید بود و سـودانیها مشغول بازي با سپر و خنجر ب  

فرمود: مگر میل داري نگاه کنی؟ گفتم: آري! او مرا به پشت خود گرفت، در حالی که صورتم روي صورتش بود، و می گفت: فرزندان (وفده) 

 [2آرام تر! وقتی خسته شدم گفت: کفایت کرد؟ گفتم: آري! گفت: حاال برو!!![

 :وایت دیگري نیز از عایشه چنین نقل شده استدر ر

روز عید بود، و چند تن از مردمان سـرزمین حبشـه به شادمانی و رقص مشغول بودند. اینان به مسجد آمده بودند و طبق رسوم خاص خود رقص   

؟ و و شادمانی اینها را مشاهده کنی شـمشـیر می کردند. من از پیامبر درخواست کردم، و یا اینکه خود آن حضرت پیشنهاد کرد: آیا مایلی رقص  

من اظهار تمایل کردم و جواب مثبت دادم. پیامبر (ص) مرا به دوش گرفت!! و در حالی که صورت من به صورت او بود، مشغول تماشاي داخل 

غول حبشی زادگان مش صـحن مسـجد و رقص شـمشیر حبشیان شدم. آنها رقاصی می کردند و من تماشا می نمودم، و پیامبر مکرر می فرمود: اي   

س اباشید. این صحنه آن قدر ادامه یافت، و من همچنان بر دوش پیامبر بودم تا آن هنگام که خسته و ملول شدم. پیامبر (ص) که خستگی مرا احس

 [3کرد گفت: آیا برایت کافی شد؟ گفتم: بلی! فرمود: پس برو[

 :باز از عایشه نقل شده است

روزي حبشـیها در مسجد بازي می کردند. رسول خدا (ص) در بیرون درِ حجره من قرار داشت و با عباي خویش مرا می پوشانید، تا من رقص و  

 بازي آنان را تماشـا کنم. عایشـه اضـافه می کند: پیامبر (ص) به جهت تماشـا کردن من آن قدر ایستاد تا خود من خسته شدم و برگشتم. شما هم    

 [4امبر (ص) قدر دختران جوان خود را که به بازي عالقه بسیار دارند بدانید و به آنان مهر ورزید.[مانند پی

 :همچنین بخاري از انس بن مالک چنین نقل می کند

ند اپیامبر (ص) زنان و کودکانی را دید که از مجلس عروسـی بازگشـته بودند. آن حضـرت با خرسندي و شتابان آمد و به آنها گفت: خدا می د   

 [5شما محبوب ترین مردم نزد من هستید!![

 بررسی روایات جعلی
 .اکنون الزم است به بررسی در این احادیث بپردازیم

 غنا و موسیقی از نظر قرآن
ــت.     ــیله گمراه کننده معرفی کرده اس ــیطان و وس ــته و آن را کار ش ــت دانس ــیقی را زش در قرآن مجید، خداوند متعال در آیات متعدد غنا و موس

 :داوند می فرمایدخ

 [6و من الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل به عن سبیل اهللا بغیر علم و یتخذ ها هذوا اولئک لهم عذاب مهین[

ه نقل و بنا ب» به خدا سـوگند همان خوانندگی و موسـیقی است.  «از ابن مسـعود سـئوال نمودند: منظور از لهو الحدیث چیسـت؟ در پاسـخ گفت:     

اس و ابن عب» از لهوالحدیث، غنا و خوانندگی وگوش دادن به آن اســت؛ ســوگند به آن خدایی که جز او خدایی نیســت.منظور «دیگري گفت: 

 [7دیگر مفسران بزرگ اسالم نیز آیه فوق را به همین شکل تفسیر کرده اند. [



هرکدام از آنها را می توانی با صدایت «اید: ] که خداوند خطاب به شیطان می فرم8»[واسـتَفزز من استطعت منهم بصوتک «در تفسـیر آیه شـریفه   

 صداي«، عبداهللا بن مسـعودمی گوید: مراد از صـداي شـیطان در این آیه آوازه خوانی و موسـیقی اسـت. ابن عباس و مجاهد هم      »تحریک کن...

 [9را در این آیه غنا و آالت موسیقی معنا کرده اند.[» شیطان

 غنا و موسیقی از نظر روایات
 :یثی فریقین، در حرمت غنا و موسیقی روایات بسیاري وارد شده است که ما به عنوان نمونه چند روایت را ذکر می کنیمدر کتب حد

 :انس بن مالک از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمود .1

 [10جاهلیت را از بین ببرم.[خداوند مرا رحمت و هدایت براي جهانیان فرستاده و مرا فرستاده است تا وسایل موسیقی و کارهاي دوران 

 :امیرمؤمنان(ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که .2

از امت من عده اي مسخ گردیده، میمون می شوند و عده دیگر خوك می گردند (صفات و خصوصیات این دو حیوان در آنان پیدا می شود) و 

ــدید مبتال  ــت که مرتکب خواهند گردید:  عـده دیگر به زمین فرو می روند و عده دیگر به طوفانهاي شـ می گردند. و علت این بال ها عملی اسـ

 [11شرابخواري، پوشیدن لباسهاي حریر و عالقه به زنان خواننده و آالت موسیقی. [

 :ابن ماجه در سنن خود از مجاهد نقل می کند که گفته است .3

ا به گوشش فرو برد و از آن محل دور گردید و این کار را سه بار من با عبد اهللا بن عمر بودم. صـداي طبلی به گوش وي رسـید. انگشـت خود ر   

 [12تکرار نمود تا از محل صدا کامالً دور شد. آن گاه گفت: رسول خدا (ص) هم چنین کرد.[

ــت.[   ــنن ابی داود نیز نقل گردیده اس ــمون در س ــور، احمد، ترمذي، ابن ماجه و ابن ابی الدنی 13حدیث دیگري درهمین مض ــعیدبن منص ا در ]س

رمود: ف نکوهش لهو و لعـب و ابن حریر، ابن المنـذر، ابن ابی حـاتم، طبرانی، ابن مردویه و بیهقی از ابی امامه از پیامبر (ص) روایت کرده اند که   

 «.کنیزان خنیانگر را نخرید و نفروشید و نیاموزید. در تجارت آنها خیري نیست و بهایشان حرام است«

] ابن ابی الدنیا و ابن مردویه از 15] در همین باب نازل شده است. [14»[لهو الحدیث لیضـلّ به عن سبیل اهللا بغیر علم و من النّاس من یشـتري  «آیه 

 :طریق عایشه حدیث را به صورت مرفوع، این گونه آورده اند

 [16[».و من الناس من یشتري لهو الحدیث«قال رسوالهللا (ص) اّن اهللا تعالی حرم القینۀ و بیعها و ثمنها و تعلیمها و االستماع الیها ثم قرأ 

 :در سنت شریف از پیامبر (ص) آمده است

هیچ کس صـداي خویش را به آواز بلند نمی کند جز آنکه خداوند دو شـیطان را به سـوي او می فرستد که بر دو کتفش می نشینند و پا بر سینه    

 [17اش می کوبند تا زمانی که دست بر دارد.[

اینک این سـوال پیش می آید: پیامبري که این آیات بر وي نازل گردیده اسـت، پیامبري که قانون تحریم غنا را آورده است، پیامبري که گوش   

به  تفرا دادن به غنا و موسیقی را از عوامل مسخ شدن اخالق انسانی معرفی می کند و باالخره پیامبري که با شنیدن صداي طبل و مانند آن انگش

ــرعت دور می گردد و...، چگونه می تواند اجازه بدهد در خانه اش دختران به غنا و دف و دایره زدن  گ ــداي غنا با س وش می کند و از محل ص

 !بپردازند و اگر شخص دیگري هم بخواهد از آنان جلوگیري کند خود آن حضرت بگوید کاري به کار آنان نداشته باشد

 همنشینی با زنان نامحرم
ــت و...، نقل این روایات    در برابر ــس ــرکت کرد و در کنار عروس بر جایگاه او نش ــی ش ــاس آنها پیامبر (ص) در مجلس عروس روایاتی که بر اس

 .مشهور مسئله را کامالً روشن خواهد کرد



وارد شد.  پیامبر، ام سـلمه می گوید: من و میمونه، همسـر دیگر رسـول خدا (ص)، در محضـرش نشـسته بودیم که ابن ام مکتوم، صحابی نابیناي     

 :پیامبر (ص) فرمود

و نفر هم کور دخودتان را از او بپوشانید، و پنهان کنید. پشت پرده حجاب بروید. گفتم: یا رسول اهللا او نابیناست و ما را نمی بیند. فرمود: آیا شما 

 [18هستید، و او را نمی بینید؟[

 :وددر یک روایت دیگر نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) فرم

دا خ مردم! در جایی که زنان نامحرم هستند داخل نگردید! مردي از انصار سئوال کرد: یا رسول اهللا، اگر همسران برادران ما باشند چطور؟ رسول

 [19(ص) در پاسخ وي فرمود: همان همسران برادران وسیله هالکت هستند (و ممکن است با دیدن آنان به گناه بیفتید).[

ــود که فرمود:  در روایـت دیگري ا  ــیعی 20»[هیچ وقت مرد با زن نامحرم در خلوت نماند.«ز پیـامبر (ص) نقل می شـ ] این روایتها از کتابهاي شـ

نیست، بلکه از کتب معتبر و صحاح اهل سنت می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و حرمت نگاه کردن به صورت نامحرم، می توان به جعلی 

گویند رسول خدا در مجالس عروسی زنانه شرکت می نمود و نوعروسان در مجالس عروسی خدمتگذاري او را به  بودن احادیث پی برد که می

 .عهده می گرفتند و یا همسر جوانش را به تماشاي مردان رقاص وا می داشت

روایات مخالف آن از راویان این گونه احادیث کامالً روشــن می کند که منقوالت مورد بحث چیزي جز دروغ نبوده اســت؛ زیرا از یک طرف 

 معتبري چون ابن عباس، امه سـلمه و... که مورد قبول فریقین می باشـند نقل شـده اند، و از طرف دیگر این احادیث با اصـول و مسلمات قرآن و    

 .اسالم موافقت دارند

 اهداف جعل این احادیث
 :انگیزه هاي جعل این احادیث را می توان در سه قسمت تقسیم کرد

 وجیه افعال خالف اخالق حاکمان امويت .1

تاریخ آشکار می سازد که از دوران خالفت عثمان دستگاههاي حکومت و خالفت اسالمی به هرج و مرج شدید و فساد اخالقی گرفتار گردید. 

 .عیاشی و میگساري و تشکیل مجالس شب نشینی و غنا و خوانندگی رواج فوق العاده اي پیدا نمود

و مورخان به حد امکان سعی و تالش نموده اند تا نقاط ضعف اصحاب پیامبر (ص) و صاحبان سلطه و قدرت صدر اول اسالم را  با اینکه محدثان

ن امخفی و مسـتور نگاه دارند و عیب و نقص آنان را پرده پوشی نمایند، ولی باز هم قسمتهاي جالب و نمونه هاي روشنی از این مفاسد را می تو 

 :وان نمونه از این نوع مطالب چند گفتار را مالحظه فرماییدبه دست آورد. به عن

]، 24]، ذي االصبع [23]، ابن عایشه [22]، طویس [21الف. در دوران خالفت عثمان و معاویه دهها خواننده و نوازنده معروف به نام ابن سـیحان [ 

ید؛ زیرا این نوازندگان به درباریان و گاهی خود خلیفه وقت اختصاص ] و.... به وجود آمدند که باید آنان را نوازندگان درباري نام25سائب خاثر[

 .داشتند

ب. مسعودي می گوید در دوران خالفت یزیدبن معاویه موسیقی و ساز و آواز در دو شهر مرکزي اسالمی مکه و مدینه شیوع پیدا کرد. در میان 

 [26[مردم شهر استعمال وسائل موسیقی رایج و مشروب خواري علنی گردید.

. آن مج. احمدبن حنبل از عبداهللا بن بریده نقل می کند که: من با پدرم به مجلس معاویه وارد شـدم. سفره غذا گسترده شد. با معاویه غذا خوردی 

گاه مشــروب آوردند. خود معاویه که مشــروب خورد، به پدر من نیز تعارف کرد، پدرم گفت: از روزي که پیامبر (ص) شــراب را تحریم کرده 

 [27است تا امروز لب به آن نزده ام.[



خواننده معروف مدینه در آن مجلس خوانندگی می نمود، » سائب خاثر«د. ابوالفرج داستان شرکت جستن معاویه را در مجلس فرزندش یزید که 

ــفارش کرد که همان خواننده مطرب   ــرش اکیداً س ــافه می کند که معاویه به پس ــترينقل نموده و در آخر این جریان اض ــله و جایزه بیش  را از ص

 [28برخوردار سازد و مجالست و همنشینی او را غنیمت شمارد.[

زندگانی مادي سـراسـر لهو و لعب و فسق و فجور و تبهکاري خلفا و غوطه وري ایشان در کسب لذات و شهوات با مقام خالفتی که مدعی آن   

منافات و تناقض تام داشــته اســت. بدیهی اســت این تناقض لطمه بزرگی به کیان   بودند، یعنی جانشــینی پیامبري معصــوم و منزه از این اعمال،  

یه کند جحکومت آنان بوده است. بنابراین الزم بود در این مکتب احادیثی به پیامبر (ص) نسبت داده شود که رفتار ایشان را در جانشینی پیامبر تو

 .و مشروع جلوه دهد و ایراد و اشکالی بر آنان باقی نماند

 (از بین بردن نام پیامبر اکرم (ص .2
اشهد ان «یکی از اهداف مهمی که در این کار وجود داشت، همان هدف خطرناك و اسالم برانداز معاویه است که می گفت و می خواست که 

 :را دفن کند. زبیربن بکّار از مطرف فرزند مغیره بن شعبه نقل می کند» محمد رسول اهللا

ه مسافرت شام رفته و بر معاویه وارد شده بودیم ـ مغیره در آن زمان فرماندار معاویه در کوفه بود، و دوستی شان احتماالً تا من همراه پدرم مغیره ب

عصر جاهلیت قدمت داشته است ـ پدرم هر شب به مجلس شبانه معاویه می رفت، و مدتی با او هم صحبت بود، و به شب نشینی می گذرانید. او 

 .به خانه باز می گشت، با شگفتی فراوان از معاویه و فراست و کیاست و دهاي او نقل می کردهر شب هنگامی که 

یه به خانه اوبا اینکه او خود از داهیان بنام عرب بود، از آنچه از معاویه دیده بود با تعجب فراوان یاد می کرد. اما یک شب پس از اینکه از نزد مع

اطر خ بازگشـت، از غذا خوردن امتناع ورزید، و من او را سـخت پریشـان و درهم دیدم. ساعتی درنگ کردم؛ زیرا می پنداشتم ناراحتی پدرم به   

 .اعمالی است که از ما سر زده، و یا به خاطر حوادثی است که در کار ما پیش آمده و کم و کاستی که در موقعیت ما به وجود آمده است

باالخره نتوانســتم تحمل و صــبر کنم، و به پدرم رو کردم گفتم: چرا در این شــب این قدر ناراحت و پریشــان هســتی؟ گفت: فرزندم! من از نزد  

ترین و پلیدترین مردم باز گشــته ام. گفتم: هان! براي چه؟ گفت: مجلس معاویه خالی از اغیار بود، وما با هم خیلی خصــوصــی و با نهایت خبیث 

 .صمیمیت سخن می گفتیم

ه ی و با دیگران بمن بدو اظهار داشـتم: اي امیر المومنین! تو به آرزو ها و آمالت رسـیده اي، حال اگر با این سـن کهولت به عدل و داد دست زن   

ــ کنی و با ایشان صله رحم بنمایی چه مانعی در پیش است؟ ب  ــ بنی هاشم ـ  همهربانی رفتار نمایی چقدر بجاست. اگر نظر لطفی به خویشاوندانت ـ

ران از نما، تا در روزگاخداي سـوگند! امروز اینان هیچ چیز که واهمه بر انگیزد، ندارند. اینها عموزاده هاي تو هستند، با آنها نیکی و صله رحم ب 

 وتو نام نیکی به یادگار بماند. معاویه جواب داد: واي بر تو! این آرزو سـخت دور از دسـترس و انجام ناشـدنی اسـت. ابوبکر به حکومت رسید،     

ن د: ابوبکر! آعدالت ورزید، و آن همه زحمتها تحمل کرد، به خداي ســوگند! تا مرد نامش همراهش مرد. البته گاهی ممکن اســت کســی بگوی

گاه عمر به حکومت رسید، کوششها کرد، و در طول ده سال رنجها کشید، اما چند روزي بیش از مرگش نگذشت که هیچ چیز از او باقی نماند، 

د و با او رجز اینکه گاه و بی گاه گوینده اي بگوید: عمر! سپس برادر ما عثمان به خالفت رسید. مردي از نظر نسب چون او نبود! و کرد آنچه ک

بو ا رفتار کردند آنچه کردند. اما تا کشته شد به خداي سوگند نامش نیز مرد، و اعمال و رفتارش فراموش گشت! در حالی که نام این مرد، فرزند

هان اسالم ج کبشه ــ مقصود پیامبر (ص) است، و این لقبی است که کفار قریش به طعنه به آن حضرت داده بودند ـ را هر روز پنج بار در سراسر 

ــول اهللا«به فریاد بانگ می زنند، به بزرگی یاد می کنند:  ــهد ان محمداً رس ــرایطی باقی ماند؟ و چه نام ». اش تو فکر می کنی چه عملی در چنین ش

 [29م.[سپارنیکی پایدار است، اي بی مادر؟ نه به خدا سوگند! آرام نخواهم نشست مگر اینکه این نام را دفن کنم، و این ذکر را به خاك ب



آري، اگر قیام حسینی نبود، اگر کوششهاي امامان اهل بیت(ع) نبود، این طرحهاي خطرناك با موفقیت اجرا می گشت و او به هدف خویش می 

نده ز رسید؛ اما خون پاك شهیدان کربال، و رنجهاي فراوان اهل بیت پیامبر (ص)، پیامبري آن حضرت را که با خطر نابودي روبرو بود، بار دیگر

 .ساخت

 باال بردن مقام خلفا .3
ضــیلت ف«هدف ســوم از جعل این احادیث و نســبتهاي ناروا به مقام شــامخ پیامبر اکرم (ص)، باال بردن قداســت و مقام خلفاســت. اگر چه انگیزه 

رت، از این نوع احادیث، به صورا با مطالعه تک تک حدیثهاي گذشـته می توان به دسـت آورد. ولی این انگیزه در پاره اي   » تراشـی براي خلفا 

مبتذل و نفرت آمیزي خودنمایی می کند و ناشــیگري و تعصــب شــدید ســازندگانش را کامالً نمایان می ســازد که نمونه اي از آن را متذکر می 

 :شویم

 :الف. از عایشه نقل شده که می گوید

ردم را شنید. در صدد جست جوي علت صدا بر آمد. مشاهده کرد پیامبر (ص) در خانه و اتاق خویش نشـسـته بود که از بیرون صـدا و غوغاي م   

ن. کیک زن حبشـی می رقصد، مردم به گرد او جمع شده، و به تماشاي او پرداخته اند، و سر و صدا از ایشان است. فرمود: اي عایشه، بیا و نگاه  

ه صحنه چشم دوختم. مدتی بدین منوال گذشت. پیامبر من نزدیک وي رفتم، صورت خویش را بر پشت آن حضرت نهادم، و از فراز شانه اش ب

 (ص) سوال کرد: عایشه سیر نشدي؟ من عرضه داشتم: نه! این سخن چندین بار تکرار شد، و من هر بار جواب منفی را تکرار می کردم، با اینکه

م! ناگاه عمر از در مســجد وارد شــد، مردم متفرق او خســته شــده بود، و پا به پا می کرد! زیرا می خواســتم ارزش و منزلت خویش را نزد او بدان

 [30شدند، و بچه ها هر یک به گوشه اي فرار کردند. پیامبر (ص) فرمود: من دیدم که شیاطین انسانی و جنی از عمر فرار می کنند![

لذت می برد، و بدان گوش می آري، این شــیاطین از حضــور پیامبر (ص) در مجلس هراســان نمی شــوند و فرار نمی کند، و او از رقص و آواز 

سـپارد، و دل می دهد، و تماشـا می کند؛ اما عمربن خطاب چنان داراي هیبت و سـطوت معنوي است که همه شیاطین از دیدن او می هراسند و    

 !فراري می شوند و او اصوالً از رقص و آواز گریزان است

 :ب. باز هم از عایشه روایت شده که می گوید

ــت. پیامبر بدون اینکه از جاي بر خیزد به او اجازه ورود داد.   من و پیـامبر در ز  یر یـک روانـداز بودیم که ابوبکر پدرم آمد و اجازه ورود خواسـ

دون بابوبکر وارد شد و پس از اینکه کارش را انجام داد بیرون رفت. ما هنوز زیر همان لحاف بودیم. پس از او عمر اجازه ورود خواست. پیامبر 

د را تغییر بدهد اجازه ورود داد و همچنان در بســتر کار عمر را راه انداخت تا اینکه عمر خارج شــد. در این هنگام عثمان آمد و اینکه وضــع خو

اجازه شـرف یابی خواست. پیامبر از جاي برخاست و لباس خود را بر بدن آراست و بر جاي خود نشست. سپس اجازه ورود داد. عثمان نیز وارد  

 .ام کارش بیرون رفتشد، و پس از انج

جام نعایشه می گوید: عرضه داشتم: یا رسوالهللا (ص)، ابوبکر آمد و اجازه خواست، اجازه اش دادي و در همان بستر و با همان حالت کار او را ا

ا بر ودي، خواسته اش ردادي، و به هیچ وجه وضـعت را تغییر ندادي. بعد از او عمر آمد. باز بدون تغییر وضـع، همچنان که با من در یک بسـتر ب   

ــتی، و لباس را بر تن   ــد و از جاي برخاسـ ــع دیگر گونه شـ آوردي، و تا بیرون رفت از جاي خود تکان نخوردي. اما آن گاه که عثمان آمد وضـ

ه مقصد نرسیده بآراستی، و بر جاي خود نشستی؟! پیامبر فرمود: عثمان مردي است بسیار با حیا و شرم. ترسیدم از شدت حیا حاجتش را نگوید، و 

 [31از در بیرون برود!![

در روایت دیگر منقول در صـحیح مسلم، مسئله به صورت بسیار شرم آورتر و فجیع تر نقل شده است. بر اساس آن پیامبر (ص) با عایشه در یک  

ا به تن عایشه می گوید: لباس خودت ر بستر است، و بر روي خودشان باالپوش عایشه را کشیده اند، و تنها پیامبر (ص) در هنگام ورود عثمان به



به پیچ، و آن را دور خودت جمع کن! عایشه می گوید: چه شده است از ابوبکر و عمر به هیچ وجه هراسی نداشتی، اما از عثمان هراسان شدي؟ 

 [32پیامبر (ص) فرمود: آیا من حیا نکنم از مردي که فرشتگان الهی از او شرم می کنند!؟[

ــود؟ آیا عثمان در این احادیث برتر و   با توجه به این ــویر می شـ ــلمان معتقد به این گونه احادیث تصـ احادیث، دیگر پیامبر چگونه در ذهن مسـ

ی مارزشـمندتر اسـت، یا پیامبر (ص)؟ پیامبر به تصـدیق قرآن آن قدر شرم و حیا دارد که از مردم نمی خواهد از خانه اش بیرون بروند. خداوند    

 :فرماید

ی یلذین آمنوا التدخلوا بیوت النبی اال ان یوذن لکم الی طعام... فاذا طعمتم فانتشـروا و ال مسـتأنسـین لحدیث انّ ذالکم یوذي النبی فیستح   یا ایها ا

 [33منکم... .[

وند، و این شمطلبی که ذکر آن الزم است، این است که در روایت مذکور ابوبکر و عمر و عثمان دقیقاً پشت سرهم به محضر پیامبر شرفیاب می 

نظم در بســیاري از این گونه روایات مراعات می شــود. جاعالن می خواســته اند بدین وســیله خالفت و حکومت متوالی اینان را در ذهنها نوعی 

 .اصالت و قداست ببخشند

 پیامبر و شهوترانی مفرط
کننده اي را روایت می کنند تا با این کار عظمت رسول بعضی براي اینکه شهوترانیها و آلودگیهاي خود را صحیح جلوه بدهند، دروغهاي رسوا

 .اکرم (ص) را نیز زیر سئوال ببرند

 :به این روایات توجه کنید

 بخاري از معاذبن هشام نقل می کند که گفت: پدرم از قتاده و او از انس بن مالک روایت کرده که پیامبر (ص) در یک ساعت از شب یا روز بر

بود می گذشت و با همه همبستر می شد! راوي می گوید: به انس گفتم: مگر این قدر توان داشت گفت: صحبت ما  زنهایش که عددشـان یازده 

 [34در این بود که او نیروي سی نفر مرد را دارا بود![

 :بخاري در روایت دیگر نقل می کند

 [35ۀ الواحدة، و له یومئذ تسع نسوة[کان یطوف علی نسائه، فی الیل 6عن قتاده: ان انس بن مالک حد ثهم: انّ نبی اهللا

 بررسی روایات
ین باگر چه در بین عدلیه و اشاعره در مورد حسن و قبح عقلی اختالف نظر وجود دارد، اما کسی نمی تواند حسن و قبح عرفی را انکار بکند. در 

راه غذا خوردن امري مباح اسـت، ولی طبیعت انسان از آن نفرت دارد، و بر نبی (ص) الزم است از هر چیزي که طبیعت انسان نفرت دارد، دور  

مل عشد و همبستر شدن پیامبر در یک شب با یازده و یا (به روایت دیگر) با نه همسر در جلوي تازه جوانی مانند انس، در نفرت انگیزي از این با

 [36کمتر نیست.[

ــان تر با کلما  واعظ ت و ماگر هدف از این عمل بیان کردن حکم شــرعی (جواز جنابات متعدد با یک غســل) می بود، پیامبر آن را به نحوي آس

ــنتها را بیان می فرمود.[ ــاعت با یازده 37خود بیان می فرمود، چنان که دیگر احکام و سـ ] به عالوه، انس از کجا می فهمید که پیامبر در یک سـ

 همسرش همبستر می شود؟! وانگهی چگونه فهمید که او نیروي سی نفر را دارد؟

ت که پیامبر چنین بوده؟ چه کسی او را آگاه ساخته است که پیامبر در یک ساعت، با از انس بن مالک می پرسـیم: چه کسـی به او خبر داده اسـ   

 یازده همسرش، همبستر می شود؟ آیا خود پیامبر به او خبر داده بود؟! آیا براي یک شخص معمولی سزاوار است که به مردم خبر دهد چگونه با

ــود؟ آیا زنان پیامبر به او خبر داده بو  ــرش همخواب می ش ــلمان معمولی که براي مردان نامحرم،   همس ــت براي یک زن مس ــزاوار اس دند؟ آیا س



ــس کرده و از الي در منزل، خلوت کردن پیامبر را با    ــرش را با وي تعریف کند؟ یا اینکه انس بن مالک، تجس ــدن همس چگونگی همخواب ش

 .زنهایش دیده است؟! از این بهتان بزرگ به خدا پناه می بریم

 :یدقاضی عیاض می گو

و اکثرهم عن العورات اغضاء ،الناس حیاء و کان النبی (ص) اشد. 

 :قال اهللا تعالی

 .( 53انّ ذالکم کان یوذي النبی فیستحیی منکم و اهللا ال یستحیی من الحق( احزاب: 

 :و از ابی سعیدالخدري (رض) روایت شده است

ره شـیئًا عرفنا فی وجهه و کان لطیف البشرة، رفیق الظاهر، ال یشافه احداً بما یکرهه  کان رسـول اهللا اشـد حیاء من العذراء فی حذرها، و کان اذا ک  

 .حیاء و کرم نفس

 :همچنین از عایشه روایت شده است

فاعله.... و ی مکان النّبی اذا بلغه عن احد یکرهه لم یقل ما بال فالن یقول کذاء و لکن یقول: ما بال اقوام یضعون او یقولون کذا! ینهی عنه، و ال یس

 .روي عنه: انّه کان من حیائه ال یثبت بصره فی وجه احد و انّه کان یکنی عما اضطره الکالم الیه مما یکره

 :و عایشه در روایت دیگر گفته است

 [38ما رایت فرج رسوالهللا (ص) قط.[

 :امبر روایت می کند که گفتمسلم از ابوالزبیر و او از جابربن عبد اهللا نقل کرده که ام کلثوم از عایشه همسر پی

مردي از رسـول خدا (ص) راجع به مردي پرسـید که با همسرش همبستر می شود، سپس (به خاطر ضعف) تنبلی می کند. آیا بر آن دو نفر غسل   

کنیم و بعد  را میواجب اسـت؟ عایشـه می گوید که: خود در کنار پیامبر نشـسته بود که پیامبر در پاسخ می گوید: من و این (عایشه) همین کار    

 [39غسل می کنیم![

ه مآن گاه شارح روایت در حاشیه صحیح مسلم اضافه می کند که مقصود از تنبلی این است که قبل از انزال، در اثر ضعف، عزل کند و نتواند ادا

ــی نفر را دارا بود؟ 40دهد.[ ــی که نیروي س ــت آن کس ــاخته ] پس کجاس ــت که ! وانگهی خود این روایت نیز قطعاً س و پرداخته دروغگویان اس

خداوند عذابشـان را دو برابر نماید. وگرنه چگونه یک نفر عاقل می پذیرد که صاحب رسالت، رسول اعظم (ص)، این قدر بی پرده شود که در  

ن و رسد به اولیحضور مردان و در حضور همسرش، سخنی را بر زبان بیاورد که یک انسان مؤمن معمولی هرگز چنین سخنی را نمی گوید، چه 

 !برترین انسان روزگار

 پیامبر و بی عدالتی
دختر رسول خدا را نزد حضرت فرستادند. او  Jبخاري و مسلم در صحیح خود از عایشه نقل کرده اند که گفت: همسران رسول خدا (ص) فاطمه

سول خدا (ص)، همسرانت مرا نزد شما فرستاده آمد و در حالی که حضـرت با من، در فراش من، خوابیده بود، اجازه گرفت و عرض کرد: اي ر 

ه ک اند که از شـما بخواهم نسـبت به آنها و دختر ابوقحافه، عدالت روا داري! من ساکت بودم. پیامبر به او فرمود: دخترم! دوست نداري کسی را  

 !من دوستش دارم؟ عرض کرد: آري! فرمود: پس این را دوست بدار

خره زنان پیامبر بار دیگر، زینب دختر جحش، همسر پیامبر (ص) را واسطه قرار دادند که درباره دختر ابوقحانه، این روایت ادامه می دهد که باال

بر آنها وارد شد، او  Jعدالت را روا دارد و او هم بر رسول خدا (ص) وارد می شود، در حالی که با عایشه خوابیده اند. به همان حالتی که فاطمه



دا را به آن حضرت می رساند، سپس عایشه را فحش و ناسزا می گوید. عایشه هم براي دفاع خودش برمی خیزد و به هم پیام همسـران رسـول خ  

 [41»[این دختر ابوبکر است!«زینب، فحش و ناسزا می گوید و او را ساکت می کند. پیامبر (ص) تبسم می کند و می گوید: 

 بررسی روایت
ن همسرانش رعایت عدل نمی کرد و عایشه را به جهت محبتی که به او داشت بر آنان مقدم می داشت. این حدیث داللت دارد که پیامبر (ص) بی

 :این خالف دستوري است که خداوند متعال بدان امر فرموده است. خداوند می فرماید

 [42و ان خفتم اال تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم.[

ــد و یکی را بر دیگري برتري دهد، روز قیامت در  «یامبر (ص) فرمود: احمد بن حنبل از ابو هریره نقل می کند که پ ــته باشـ هر کس دو زن داشـ

 [44] مانند این روایت را جاي دیگر نیز آورده است.[43»[حالی محشور می شود که یکی از دو پاره تنش را کم دارد.

 :ابوداود از ابو هریره نقل می کند که پیامبر اکرم (ص) فرمود

 [45من کانت له امرأتان فمال الی احدهما جاء یوم القیامۀ و شقّه مائل.[

 :باز از ابو هریره نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمود

 [46اذا کانت عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامۀ و شقّه ساقط.[

ی دهند؟ اصوالً در کتب معتبر اهل سنت روایاتی هست که آن روایت پس کسـانی که آن روایت را جعل کرده اند، پاسخ روایات فوق را چه م 

 :جعلی را تکذیب می کند. از عایشه نقل شده است که می گوید

 [47کان رسوالهللا (ص) یقسم فیعدل و یقول: اللهم هذا قسمی فیما املک فال تلومنی فیما تملک و ال املک.[

به جهت پیروي از هواي نفس در محبت و عشق به عایشه ناتوان است، پس چگونه بین مردم  اگر پیامبر (ص) عدل از رعایت مساوات بین زنانش

ــخی دارد که امر خداوند   ــاوات بین آنها وجود دارد، رعایت عدل خواهد کرد؟ و چه پاسـ که انگیزه هاي بزرگ و فراوانی در عدم رعایت مسـ

 :متعال را اطاعت نکرده که می فرماید

 [48واحدة او ما ملکت ایمانکم[و ان خفتم اال تعدلوا ف

هد دپس نباید غیر از عایشـه، زن دیگري اختیار کند و یا باید سائرین را طالق دهد و با عایشه بماند. وانگهی چگونه رسول خدا (ص) اجازه می  

خیزد و نمی نشیند، بلکه در  ، سـرور زنان، در آن حال که با همسـرش در لباس خواب، خوابیده، بر او وارد شود! حتی برنمی  Jکه دخترش فاطمه

همان حال خوابیده با او حرف می زند و می گوید: دخترم! دوست نداري آن کس را که من او را دوست دارم؟ و همچنین وقتی همسرش زینب 

 !بر او وارد می شود و مطالبه عدالت می کند، تبسم می کند و به او می گوید: این دختر ابوبکر است

 دیثهدف از جعل این احا
از این داستانهاي شرم آور معلوم می شود که چه دروغهایی به رسول خدا (ص) بسته اند به کسی که الگوي مساوات و عدالت است؛ و در همان 

حال می گویند که عدالت با مرگ عمربن خطاب از دنیا رفت. ولی رســـول خدا (ص) را فردي بی حیا و بی مروت (العیاذ باهللا) معرفی می کنند 

رزشـهاي اخالقی را زیر پا می گذارد. مانند این روایات متأسـفانه در صـحاح اهل سـنت بسیار است که هدف راویان از این احادیث، اظهار     که ا

ند و نفضـیلتی براي یکی از اصـحاب به ویژه عایشـه می باشد؛ زیرا وي دختر ابوبکر است. بدینسان آنان فهمیده یا نفهمیده، پیامبر را تحقیر می ک   

 .می شمارند. ساختن این روایتها فقط به خاطر کوچک شمردن مقام و شخصیت رسول اکرم (ص) است کوچک



 آشنا نبودن پیامبر با امور دنیا
 :از مسلم سه حدیث به این مضمون نقل شده است

: ر را سوال نمود! گفتندرسـول خدا (ص) عده اي را دید که مشـغول تأبیر و تلقیح درختان خرما بودند. حضـرت رسول اکرم (ص) علت این کا   

ود. آنان خواهد ب این همان تلقیح و گرد افشانی است که در درختان خرما انجام می دهیم. حضرت رسول فرمود: اگر این کار را ترك کنید بهتر

وضوع را به ور نشد. منیز طبق فرمان پیامبر خدا دسـت از گرد افشـانی کشـیدند. در نتیجه آن سال محصول خرما فاسد گردید و درختان خرما بار   

سـمع رسـول خدا (ص) رسـانیدند، حضـرت فرمود: آنچه در گردافشانی نخلها براي شما گفتم، رأي شخصی خودم بود. در این گونه موارد مرا     

 .مؤاخذه نکنید، ولی اگر از سوي خدا دستور آوردم آن را اجرا نمایید؛ زیرا من هرگز بر خدا دروغ نمی بندم

سـت: پیامبر فرمود: من بشـري بیش نیسـتم. اگر درباره دین دسـتوري به شما دادم عمل کنید، ولی اگر رأي خود را به شما     در حدیث دوم آمده ا

گفتم، من هم مانند شـما بشـر هستم (در عمل کردن به آن مجبور نیستید). و باالخره در حدیث سوم آمده است: رسول خدا (ص) فرمود: شما به   

 [49من آشناتر هستید.[امور دنیا و زندگی تان از 

 بررسی روایت
رســول خدا (ص) چگونه نمی دانســت که اگر نخل را تلقیح نکنند، بارور نمی شــود و حال اینکه در آن موقع در آن شــهر نخلهاي بســیار بود و 

 آن حضرت (ص) در اینحضـرت سـابقاً هم با آن سـر و کار داشت و شصت سال و یا متجاوز از آن، با نخل بسر برده بود؟! اگر فرض شود که    

باره چیزي نمی دانست، چگونه فرمود که اگر تلقیح نمی کردند اصالح می شد یا بهتر بود؟ پس بدون تخصص ـ حاشاـ دروغ می گوید و بدون 

ــرت     ــت یا در امور عمومی و کارهاي مربوط به زعامت از آن حضـ ــی به او وثوق خواهد داشـ ــخن می گوید؟! آیا پس از این کسـ مهـارت سـ

خواهی و مشـورت خواهند کرد؟! اگر به کسـی چنین نسـبتی داده شـود، هر کس آن را بشـنود او را مسخره خواهد کرد و براي اندیشمندان      نظر

موجب شگفتی و تعجب خواهد بود. پس چگونه می توان به سید پیامبران و آگاه اسرار نهان، آموزش دیده پروردگار زمین و آسمان، کسی که 

 [50از وحی و به احدي مانند او کلمات جامع و پر مغز داده نشده، چنین نسبتی داد؟! [سخن نمی گوید مگر 

 نتایج این روایت
نتیجه این گونه روایات که در معتبرترین کتب حدیثی اهل سـنت وجود دارد چیسـت؟ آیا این ثمره را به دست نمی دهد که هر چه پیامبر (ص)   

بعد از خود براي مردم حاکم و ولی امر معین فرموده باشد ــــ چندان قیمتی ندارد؟ زیرا مردم می توانند  در مورد مسائل دنیایی گفته باشد ــــ مثالً

ه ابهتر از آن حاکم را بیابند و انتخاب نمایند؛ زیرا خود آن حضـرت گفته، و با عمل خود اثبات کرده است که مردم در کارهاي دنیایی خود آگ 

 !تر و دانا تر هستند

ــما یاد بدهد چگونه نماز بخوانید، چگونه روزه بگیرید، و چگونه نیایش کنید، و    نتیجـه دیگر   ــت به شـ اینکـه مردم می فهمنـد که دین آمده اسـ

ناترند! آیا ا داباالخره چگونه عبادت نمایید؛ اما به کار دنیا دخالتی ندارد، و مسائل دنیایی را به خود مردم واگذار کرده، زیرا مردم در این زمینه ه

 سخ به اینجا نمی رسد که دین از سیاست جداست، دین از اجتماعیات و مسائل مربوط به دنیاي انسانها جداست، و در این زمینه حرف و پیام وپا

 سخنی ندارد؟

 

 



 هدف از جعل این احادیث
ف حکم رســول خدا هدف از جعل چنین حدیثی این بوده اســت که اگر یک روز از طرف صــاحبان ســلطه و قدرت بخواهند دســتوري بر خال 

(ص) صــادر کنند و مخالفت با اوامر پیامبر بکنند دلیلی بر این مخالفت داشــته باشــند و بگویند رســول خدا (ص) در داســتان تأبیر نخل مرتکب  

 .اشتباهی گردید و سپس فرمود شما به امور معاشتان از من آشناتر هستید

ــئل ه رنگ علمی به خود بگیرد، نام اجتهاد را بر وي انتخاب نمودند، و چنین گفتند: اگر در البته باید توجه داشـــت که بعد ها براي اینکه این مسـ

موردي دیدیم که پیامبر (ص) حکمی صـادر نمود و آن حکم در قرآن وجود ندارد، معلوم می شود آن حکم ارتباط به وحی ندارد و از اجتهاد  

 .خود پیامبر سر چشمه گرفته است

حادیث این اســت که اگر خلفا در احکام خداوند اجتهاد می کردند و طبق میلشــان آنها را کم یا زیاد و یا در آنها  هدف دیگر از ســاختن این ا

بدعت ایجاد می کردند، کار آنان را صحیح جلوه بدهند، چنان که قاضی القضات در مغنی می گوید: رسول خدا (ص) در کارها و امور دنیوي 

و الزم نیست که همه دستورها و اوامر پیامبر را متکی به وحی بدانیم، به طوري که در احکام شرعیه این چنین از راه اجتهاد خود دسـتور می داد  

 [51معتقدیم! [

 شکافتن سینه پیامبر
 :انس بن مالک از ابوذر و او نیز از رسول خدا (ص) نقل می کند

من در مکه بودم که سقف خانه ام شکافته شد و جبرئیل نازل گردید، سینه مرا شکافت و با آب زمزم شست وشو داد. سپس یک تشت طال مملو 

 [52از حکمت و ایمان آورد و به سینه من فرو ریخت و شکاف سینه ام را التیام داد، آن گاه دست مرا گرفت و به آسمان اول عروجم داد... .[

 :انس بن مالک می گویدباز ...

ــپس پهلویش را   ــرگرم بازي بود، جبرئیل آمد و او را گرفت و بر روي زمین خوابانید، سـ ــول خدا (ص) که با اطفال سـ در دوران طفولیت، رسـ

ا در میان ر شـکافت و قلبش را در آورد، و از میان آن، لخته خونی بیرون کرد و گفت: این اثر تسـلط شـیطان بر وجود تو بود. ســپس قلب پیامبر   

 هیک تشــت طال با آب زمزم شــســت و جراحتش را التیام داد. آن گاه پیامبر را به جاي خودش برگرداند. همبازیهاي پیامبر به نزد دایه اش حلیم

س ناقل ندویده و خبر کشــته شــدن محمد را به وي دادند، آن گاه به ســوي پیامبر (ص) برگشــتند و او را در حالی دیدند که رنگش پریده بود. ا

 [53می دیدم.[ 6حدیث می گوید: من اثر آن شکاف و جاي بخیه را در سینه رسول خدا 

 توجیهات شگفت
 :یکی از نویسندگان اهل تسنن در تالشی براي موجه دادن این داستان می نویسد

مروزه ه جراحی و شکافتن سینه، اماجراي شـکافتن سـینه پیامبر امري اسـت که از جنبه قدرت الهی چندان عجیب و شـگفت آور نیسـت؛ چرا ک     

ــکان جراح، قلب بیماران را خارج می کنند و بر روي آن جراحی دقیقی انجام می دهند و دوباره آن را به   ــمار می آید و پزشـ امري عادي به شـ

 شور ها رایج است... پسجاي خود باز می گردانند، بدون اینکه مریض احساس دردي نماید. همین طور عمل پیوند قلب امروزه در بسیاري از ک

ــعیف االیمان    ــینه پیامبر (ص) و در آوردن قلب او براي خداوند متعال امري محال خواهد بود، تا برخی افراد ض ــکافتن س با این وجود چگونه ش

 [54بخواهند در این داستان تردید کنند و این واقعه را به صورتهاي نادرستی تأویل نمایند؟![



 ارزیابی این روایت
 :روایاتی از جهات مختلف قابل بحث و بررسی استچنین 

 اختالف از نظر زمان .1

ــی ازاین احادیث    ــت، زیرا در بعض ــیار و غیر قابل جمعی نقل گردیده اس ــول اکرم (ص) با مغایرت بس ــن رس این گونه احادیث از نظر زمان و س

بوده است نسبت داده شده، ولی در بعضی دیگر این عمل موضـوع شـکافتن سـینه به دوران کودکی رسـول خدا (ص) که با اطفال مشغول بازي     

جراحی را به زمانی نسـبت داده اند که نبی اکرم (ص) مبعوث گردیده بود و پس از این عمل جراحی بالفاصله موضوع معراج پیش آمده است.  

 [55بنابراین از نظر زمان در این موضوع در حدود چهل سال اختالف وجود دارد.[

 نظر مکاناختالف از  .2
این احادیث از نظر مکان و محل وقوع نیز با تضـاد و تناقض فراوان نقل گردیده اسـت، زیرا در بعضی از این احادیث آمده است که رسول خدا   

(ص) در مسـجدالحرام و حظیم یا در حجر اسـماعیل بوده و در بعضـی دیگر آمده اسـت که در بیابان بوده و باز در بعضی دیگر آمده که رسول     

 .خدا (ص) در خانه اش بوده و سقف خانه شکافته شده است

و باز در بعضـی از این احادیث تصـریح شـده است که تشتی از آب زمزم را آورده و قلب رسول خدا (ص) را شسته اند و در بعضی دیگر آمده    

ی توان به این احادیث اعتماد نمود؟ مضــمون کدام اســت که آن حضــرت را به کنار چاه زمزم برده اند. آیا با این اختالفها و تناقضــهاي فراوان م

 [56یک از آنها را قبول کنیم و از میان این همه مضامین مختلف کدام یک را انتخاب و اختیار نماییم؟! [

 منافات با جنبه عصمت .3

را است هر گونه آالیش شیطانی مب موضوع شکافتن سینه پیامبر اکرم (ص) از این نظر نیز ضعیف و مردود است که رسول خدا (ص) معصوم و از

] قرآن 57و در آن حضـرت سـهمی براي شـیطان وجود ندارد تا به وسـیله شـکافتن آن قسمت، سهم شیطان از وجود آن بزرگوار برداشته شود.[     

 :کریم نیز صراحتاً نفوذ شیطان بر بندگان برگزیده الهی را طرد می کند و می فرماید

 [58آمنوا و علی ربهم یتوکلون.[انّه لیس له سلطان علی الذین 

و بدیهی اسـت که پیامبر اسالم (ص) از شایسته ترین مؤمنان و توکل کنندگان بود. پس با وجود این چگونه سلطه شیطان بر آن حضرت تا زمان  

 [59معراج ادامه یافت؟! [

در قلب دانست که با یک عمل جراحی، انسان از آن  آیا می توان منبع بدي و شـرارت در وجود انسـان را یک غده جسمانی و یا لخته خونی   .4

نجات می یابد؟ و اگر این طور باشـد، تمامی افراد شرور وگنهکار خواهند توانست با یک عمل جراحی و خارج نمودن چنین غده اي به افرادي  

 !نیکوکار و شایسته تبدیل شوند

ن را خداوند تنها به رسوالهللا (ص) اختصاص داده و در میان تمامی انسانها تنها او یا شـاید مقصود چنین جاعلینی آن بوده که این غده یا لخته خو 

 [60بوده که به چنین غده اي گرفتار آمده است! حال آنکه باید پرسید چرا تنها آن حضرت به چنین امري مبتال شد است و نه دیگران.[

معرض چنین دردهایی قرار می دهد، بدون آنکه مرتکب گناهی شـده باشد؟   اسـاسـاً چرا خداوند پیامبرش را چنین عذاب می کند و او را در   .5

 آیا امکان نداشت او را بدون آن نقطه سیاه خلق نماید؟

آیا این روایت نشـانه آن نیسـت که پیامبر (ص) براي انجام اعمال خیر مجبور بوده و هیچ اراده و نقشـی از خود نداشته است؟ چرا که نصیب     .6

 !شیطان را به طور جبري و توسط عمل جراحی از وي دور داشته اند



مبران پیشـین رخ نداده اسـت؟ آیا معقول اسـت که چون پیامبر اسالم    چرا این جراحی تنها به پیامبر ما اختصـاص یافته و براي هیچ کدام از پیا  .7

(ص) برترین انبیاسـت بدان عمل جراحی نیاز داشـته اسـت؟ در این صـورت دیگر او چگونه اکمل و افضل آنان خواهد بود؟ یا اینکه شیطان در     

 [61د نتوانستند آن لکه هاي شیطانی را از آنان خارج سازند؟! [آنان نیز نصیبی داشته است، اما چون مالئکه هنوز عمل جراحی را فرا نگرفته بودن

 با توجه به این اشکاالت نمی توان به مضمون این احادیث اعتماد کرد و موضوع شکافتن سینه پیامبر را یک موضوع صحیح و واقعی تلقی نمود.

 [62شده است. [در برخی از تفاسیر اهل سنت این روایات درذیل آیات نخستین سوره انشراح ذکر 

 شرح صدر چیست
ندارد، بلکه منظور از شرح صدر معناي کنایی آن است و آن توسعه » شق صدر«اما شـرح صـدري که در آیه شریفه آمده است، ربطی به داستان   

ت شامل می حی و رسالدادن به روح و فکر پیامبر اسـت. این توسعه می تواند مفهوم وسیعی داشته باشد که هم وسعت علمی پیامبر را از طریق و 

 [63گردد و هم بسط و گسترش تحمل و اسقامت او را در برابر لجاجتها و کار شکنیهاي دشمنان و مخالفان در بر می گیرد.[

 :و این همان شرح صدري است که حضرت موسی(ع) در مقام مناجات از پیشگاه خداوند در خواست و مسئلت می نماید و می گوید

 [64یسرلی امري.[رب اشرح لی صدري و 

در برخی از تفاسیر، حدیثی گرانسنگ از رسول گرامی اسالم (ص) نقل گردیده که به خوبی معناي شرح صدر را تبیین می نماید. ابن عباس نقل 

ست؟ ینموده از پیامبر (ص) سـئوال شـد: اي رسـول خدا (ص)، آیا سـینه آدمی وسـعت و گشادگی می یابد؟ فرمود: آري. پرسیدند: نشانه آن چ     

 [65فرمود: دل از غرور تهی نمودن، توجه به دیار باقی و آمادگی براي مرگ پیش از رسیدن آن.[

 سحر شدن پیامبر
در صـحیح بخاري و مسـلم از عایشـه حدیثی نقل شـده که بخاري آن را در سـه جا نقل می کند و مسلم در یک جا. در یکی از این روایات می      

 :خوانیم

ــحر کردن ــت داده بود، و کاري را نکرده بود، خیال می کرد، انجام  پیامبر (ص) را س ــحر ادراك معمولی خود را از دس د، به طوري که در اثر س

ین ا داده اسـت. مثالً می پنداشت غذا خورده درصورتی که نخورده بود، وخیال می کرد نماز خوانده اما نخوانده بود و... اثر آن سحر چنین بود. 

تا اینکه یک روز که نزد من نشـسـته بود، گفت: اي عایشـه دو فرشـته آمدند، باالي سر و پایین پاي من نشستند و      حاالت همچنان ادامه داشـت، 

 :حقیقت حال را به من خبر دادند. آن فرشـته که باالي سـر من نشـسـته بود از فرشـته پایین پا پرسـید: او را چه می شـود؟ فرشته دیگر جواب داد       

هودي او را سـحر کرده اسـت! پرسـید: با چه سـحر کرده اند؟ جواب داد: با شاخه درختان خرما و موي سر و     سـحرش کرده اند! لبیدبن اعصـم ی  

پوسـته نر شـکوفه درخت. گفت: در کجاسـت؟ جواب داد: در چاه ذي اروان است! آن گاه پیامبر (ص) با عده اي از اصحابش به سوي آن چاه    

نجاست. آن گاه به سوي عایشه برگشت و گفت: به خدا سوگند، آب چاه آن قدر بر اثر آن رفت، و به آن نگاه کرد و دید درخت خرمایی در آ

سـحر تغییر یافته بود که به رنگ حنا در آمده بود، و شاخه هاي درخت هاي خرمایی که در حول و حوش آن بودند، همه به صورت سر شیطان  

 .در آمده بودند

ه بود که آن قدر سحر بر پیامبر تاثیر گذاشت«د و قبح آن آشکارتر می شود؛ روایت می گوید: در روایت دیگر مسئله به صورت بدتري در می آی

 [66»[گاه می پنداشت با یک تن از همسرانش همبستر شده است، در صورتی که چنین نبود!

] و بهانه 67زول این سوره ها قلمداد گردیده[در بسیاري از تفاسیر در ذیل دو سوره فلق و ناس (معوذتین) این روایات با تفاوتهایی به عنوان شأن ن

اي به دسـت دشـمنان داده اسـت تا شـخصـیت بی بدیل رسول گرامی اسالم (ص) را در دیدگان دگرگونه جلوه دهند. شگفت آنکه آلوسی در      



ی ایجاد نمی این امر اشکال: «تفسـیر خود در توجیه این روایت که عایشه می گوید: پیامبر خیال می کرد با همسرانش نزدیکی می نمود می گوید 

 [68[»کند؛ چرا که انسان گاهی در خواب چنین خیاالتی می کند. پس بعید نمی نماید که کسی این قبیل خیالها را در بیداري نیز داشته باشد!

 ارزیابی این روایت
 اسـاسـاً صـریح قرآن و دالیل عقلی چنین پیرایه ها و سـخافتهایی را بر نمی تابد و بدون تردید دسـتهاي آلوده وضّاعانی که براي مخدوش جلوه     

از هیچ گونه جعل و تحریف و افترایی دریغ نداشـته اند، در خلق این گونه خرافات نقش مهمی داشته اند. اما در طرد   6دادن چهره پیامبر اسـالم  

 :این گونه داستانهاي بی پایه به دالیلی چند می توان استناد جست

اوالً) مشهور آن است که سوره ناس و فلق مکی هستند و لحن آن دو سوره نیز لحن سوره هاي مکی را دارد. در حالی که درگیري پیامبر (ص) 

 [69یات.[با یهود در مدینه بوده است و این خود دلیلی است بر عدم اصالت این گونه روا

ثانیاً) قرآن کریم تصـریح دارد که یکی از تهمتهاي زشـت مشرکان به ساحت رسول خدا (ص) آن بوده که وي را فردي مسحور می خواندند و   

 :ناجوانمردانه می گفتند

 [70و قال الظالمون ان تتبعون االّ رجًال مسحوراً[

 .ده اي پیروي می کنیدظالمان و ستمگران می گفتند: شما (مسلمانان) از انسان سحر ش

است،  هاگر کسی به روایات یاد شده اعتماد نماید، عمالً ادعاي مشرکان را تأیید نموده و چنین عیبی را (العیاذ باهللا) در آن حضرت (ص) پذیرفت

 .ترتیب اثر داد حال آنکه ادله عقلی و نقلی چنین نقصی را در حق آن حضرت بر نمی تابد و به هیچ روي نمی توان به چنین ادعاهایی

 رثالثاً) چنین روایاتی صـراحتاً جنبه عصمت و مصونیت پیامبر اسالم (ص) را از ارتکاب خطاها و لغزشها مخدوش می سازد، زیرا کسی که گرفتا 

نســانیت اسـحر ســاحران شـده و قوه تشــخیص و تمییز وي مختل گردیده، بعید نمی نماید که مرتکب اعمالی منافی نبوت و حتی منافی با شـئون    

 .شود

پس با وجود این چگونه می توان تصور نمود خداي متعال تمامی بندگان خود را موظف به تبعیت و پیروي از فردي نماید که به راحتی طعمه و 

 [71شکار شعبده بازان و جادوگران قرار می گرفته و خیال می کرده کاري را انجام داده، حال آنکه انجام نداده بود! [

 :ر طرد این گونه روایات می گویدشیخ طوسی د

ــحر قرار گرفته بود و گمان می نمود کاري را انجام داده در حالی که انجام نداده بود، باید گف : این تدرباره روایتی که می گوید پیامبر مورد س

صف به نقص و عیبی باشد که باعث منزه است از آنکه مت 6روایات از خبرهاي واحدي است که به هیچ روي قابل اعتماد نیست و ساحت پیامبر 

تنفر مردم از قبول سـخنان و کردار آن حضـرت گردد. به دلیل آنکه ایشان از برگزیدگان الهی و حجت خدا بر سایر بندگان است و قابل تصور   

حر ساحران دستخوش سنیسـت چنین پیامبري که خدایش وي را از هر گونه پلیدي مصـون داشته، به چنین اموري گرفتار آمده باشد و افکارش   

] خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم نگه می 72و اهللا یعصـــمک من الناس؛[«قرار گرفته باشـــد، چرا که خداي متعال در شـــأن وي فرمود: 

 [73»[دارد.

 :یکی دیگر از محققین معاصر شیعه می گوید

این حدیث از مجعوالت منافقین یا صـحابه است و هدف از آن نیز مورد تشکیک قرار دادن رسالت پیامبر اسالم (ص) و حتی قرآن کریم است.  

اندیشه  نچرا که اگر جایز باشد پیامبر به مرحله اي برسد که چنین خیالهایی نماید و کارهایی را از سر عدم تعقل انجام دهد، و یا سخنانی را بدو

ن حضرت روا آبر زبان براند، جایز خواهد بود که نعوذ باهللا بر خدا نیز افترا بندد و اگر آن گونه که این حدیث پردازان گمان کرده اند این امر بر 



ین نباشد، دیگر براي سخنان و احادیث آن حضرت ارزش و اعتباري باقی نمی ماند، بلکه حتی شأن سخنانش از مرتبت سخنان دیگرانی که به چ

 [74سحرهایی گرفتار نیامده اند کم ارزش تر خواهد بود.[

 هدف از جعل این روایات اسرائیلی
ست دبا اندك تأملی روشن می شود هدف از جعل چنین اسرائیلیاتی آن بوده تا یهودیان را به مثابه موجودات توانمندي قلمداد نماید که قادرند 

، به نحوي که قدرت آنها حتی برقدرت نبوت نیز فائق می آید و در این زمینه هم رقیب و بدیلی براي به کارهایی خارق العاده و معجزه آسا بزنند

ند، یآنها یافت نمی شود! اینان اند که از چنان قدرت سحر و جادوگري برخوردارند که حتی می توانند عقل و اندیشه یک پیامبر را نیز مختل نما

وجود چنین قدرتی که براي اینان ترسیم نموده اند، در صدد آن اند چنین القا نمایند که هیچ مانع و رادعی  اگر چه براي مدتی کوتاه باشد. لذا با

ی فدر پیش پاي اینان نیست تا روزي تمامی عالم را در قبضه قدرت خود بگیرند و سلطه اختاپوسی خود را بر تمام جهان بیفکنند و این همان هد

ماجراي سـحر پیامبر پرداخته اند آن را تعقیب نموده و براي نیل به این منویات بوده که به اشاعه چنین ترهاتی  اسـت که روایات اسـرائیلی که به   

 [75مبادرت ورزیده اند.[

 پیامبر و فراموشی قرآن
ز براي ایات را نیباز در صـحیح بخاري و صحیح مسلم روایاتی نقل کرده اند که شخصیت پیامبر اکرم (ص) را هدف حمله قرار داده اند. این رو 

ــده و خود به مردم    ــت و حتی آیات قرآن کریم را که بر خودش نازل ش ــرت مردي فراموش کار اس این جعل کرده اند که اثبات کنند آن حض

 .آموخته و خود از جانب خداوند مأمور توضیح و تفسیر آن است فراموش می نماید، چنان که گویی اصالً با آن آشنا نبوده است

ر این مطالب را روشـن می کنند: بخاري و مسـلم از عایشه نقل کرده اند که گفت: رسول خدا (ص) شنید که شخصی شبانه سوره اي   روایات زی

 [76از قرآن را تالوت می کند، پس گفت: خدایش بیامرزد آیه کذا و کذا از سوره کذا و کذا را که فراموش کرده بودم، به یادم انداخت.[

یشـه نقل کرده که پیامبر اکرم (ص) صداي مردي را که در مسجد قرآن می خواند شنید و فرمود: خدا بر وي رحمت  و در حدیث دیگري از عا

 [77کند که فالن و فالن آیه را به یاد من انداخت که از فالن سوره و فالن سوره ساقط کرده بودم. [

 بررسی روایت
تاده و قرآن معجزه جاویدان اوست؛ او که از روز نزول قرآن، همه آن را حتی قبل از آیا معقول است پیامبري که خداي سبحان با قرآن او را فرس

اینکه آیه آیه نازل شــود از حفظ بوده اســت، اکنون آیاتی از قرآن را فراموش کند؟ چگونه ممکن اســت رســول خدا (ص) آیاتی از قرآن را    

 :فراموش کند، در حالی که خداي سبحان فرموده است

ــنقرئک فال ت» ــیس ــانک لتعجل به انّ علینا جمعه و قرآنه فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم انّ علینا بیانه«] و 78» [نس و ال تجعل «] و 79» [ال تحرّك به لس

 و و انّه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح االمین علی قلبک لتکون من المنذرین بلســان عربی مبین«] و 80»[بالقرآن من قبل ان یقضــی الیک وحیه

 [81».[انّه لفی زبر االولین

 زدر تفسیر این آیات آمده است که، رسول خدا (ص) هنگامی که جبرئیل با وحی بر او نازل می شد، از بیم فراموشی آن را قرائت می کرد و هنو

اموش آن پیامبر هیچ چیز را فر جبرئیل به انتهاي وحی نرسیده، آن حضرت ابتداي آن را تالوت می نمود و هنگامی که این آیه نازل شد، پس از

 [82ننمود. [

 :روایاتی داریم که این حدیث ساختگی را شدیداً رد می کنند. چنان که صحیحین با سند خود از ابن مسعود روایت می کنند که می گوید



ن سریع تر از به حافظه بسپارید که آبسیار بد است که کسی بگوید: آیه فالن و فالن را فراموش کردم، بلکه او خود فراموش شده است. قرآن را 

 [83رها شدن بند زانوي شتر، از سینه مردان رها می شود.[

آري، چگونه ممکن است رسول خدا (ص) آیاتی از قرآن کریم را فراموش کند، در حالی که در صحیح بخاري و سنن ابن ماجه و سند احمدبن 

ــال یک بار قرآن را با من مقابله می کرد و در این پیامب«روایت می کنند که می فرماید:  Jحنبل از فاطمه ر محرمانه به من فرمود که جبرئیل هر س

 [84»[سال دو بار با من مقابله نمود، و این را جز رسیدن اجلم نمی دانم.

ــد،  را  برخی از کاتبان وحیو چگونه پیامبر (ص) آیاتی از قرآن کریم را فراموش می نمود، در حالی که هرگاه چیزي از قرآن بر او نازل می شـ

و همین قرآن در خانه آن حضرت بود و به پسر » این آیه را در سـوره اي که فالن و فالن آیه در آن آمده، قرار دهید «فرا می خواند و می فرمود:

 .عمویش علی(ع) وصیت نمود که آن را بعد از وفاتش جمع آوري نماید و آن حضرت نیز چنین کرد

تی از قرآن را ساقط می کند، در حالی که هر یک از صحابه که نوشتن می دانست، هر چه را از قرآن نازل می شد می و چگونه رسـول خدا آیا 

ــوهر خواهر او قرآن می آموخت[  ــت و خباب بن ارت در مکه، به خواهر عمربن خطاب و ش ــه و 85نوش ] و نزد هر یک از امهات مومنین، عایش

 [86و ابی بن کعب و دیگران، مصحفهاي نوشته شده وجود داشت؟[ حفصه و ام سلمه، و عبد اهللا بن مسعود

 نتیجه بحث
در این فصــل روایاتی را به عنوان نمونه ذکر کردیم که در آنها شــخصــیت و قداســت رســول خدا (ص) مورد هجوم قرار گرفته اســت. در این   

ا، فراموشکار، ناعادل در مورد همسران خود، سحر شده و... روایات پیامبر اکرم (ص) را یک شـخصـیت هوسـران، شـهوتران، نا آشنا با امور دنی    

معرفی کرده اند. اما با اندك تآملی و با کمک آیات و روایات و عقل و تاریخ روشن می شود که همه این روایات دروغ محض است و حاکمان 

 .کرده اند وقت براي توجیه نمودن اعمال زشت و خالفکاري خود این احادیث را توسط دین فروشان جعل

 :پی نوشتها
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