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  «یِد کتاُب التوح» یاِت در روا یکاوش

 محمد بن عبدالوهاب
*

 چکیده

بـر نظـر  محمد بن عبدالوهاب دربردارنـدۀ روایـات زیـادی اسـت کـه بنـا کتابِالتوحی ِ 
؛ حـال آنکــه در ایـن پــژوهش، بــا رو  اســتپیـروانت وی، روایــاتت ایـن کتــاب صـحی  

بررسـی شـده و خـالفت دیـدگاهت آنـان اثبـات  روایـاتت ایـن کتـاب رخیتحلیلی ب-توصیفی
در تضـاد بـا  تاً السند و احادیثی که داللج، ععی ر  َد روایات مُ گردیده است. در این کتاب 

بــر  شــده در ایـن مقالــه، عـالوه. در نقـدهای بیاندارد وجــودهـای دینــی اسـت، هآمـوز 
کـه  ،نیز التوحی  کتابسنت، از اعتراف شارحان و محققانت سخنان علما و بزرگان اهل

 اند، استفاده شده است.از پیروانت فکریت نویسندۀ آن بوده
مــدرج، نقــد  ی ،عــع یــات،محمــد بــن عبــدالوهاب، روا یــد،کتــاب التوح ها:واژهکلیااد
 .یتوهاب

  

                                                 
 .البیت أهل اإلعالم لمدرسة کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* 
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 مقدمه
اسـت کـه وهابیـان تـا بـه  کتابِالتوحی ترین و مشهورترین اثر محمد بن عبدالوهاب مهم

. ایـن کتـاب هماننـد دیگـر اندصرف کردههای زیادی برای تعلیم و تروی ت آن امروز، تال 
 حجم و عاری از استدالل منطقی است.های وی کمنوشته

کنـد و موعوج، آیات و روایاتی نقـل میرو  این کتاب بدین صورت است که ذیل هر 
وار عرعـه صورت فهرسـتبه« فیه مسائل»عنوان های خود را تحتاستنباط آنها ادامۀ در

ها برگرفته از موعوعاتی است که در آیه و روایت آمـده اسـت و نماید. البته این استنباطمی
 گونه استدالل و تحلیلی در آنها وجود ندارد.هیچ

. ایـن بودنت این پژوهش، برخی روایاتت این کتـاب بررسـی شـده اسـت ردلیل ُمختصبه
جدهد که در این کتاب، روایات ها نشان میبررسی و همچنین  ،السندععی روایات  و مدر 

های قرآن در تضـاد هسـتند، وجـود دارد، کـه ایـن مسـِله نیـز بـا روایاتی که داللتًا با آموزه
 همراه بوده است. التوحی ِکتاباذعانت برخی شارحان و محققانت 

در بین وهابیان دارد؛  التوحی  کتابای است که دلیل جایگاه ویژهعرورت این بحم به
عیت صحی  بن ویژه آنکه برخی پیروانت محمدبه بودنت روایـاتت ایـن کتـاب  عبدالوهاب، مد 

بـه در میـانت وهابیـت،  التوحیال  کتالابهستند. در این پژوهش، ابتدا عمن بیـان جایگـاه 
السـند، و شود که عبارت است از روایاتت مدرج، روایات ععی دسته از روایات ذکر می سه

 نقد هستند. داللتًا مورد روایاتی که سندًا و

 نزد وهابیت« کتاب التوحید»اهمیت 
هایی است که وهابیان در نشر و تروی ت آن نهایت تـال  ترین کتاباین کتاب یکی از مهم

که برخی با تحقیق دربارۀ احادیم و تخری ت اسناد، و برخـی دیگـر بـا ناناند؛ چخود را کرده
های مؤلـ ، در ایـن عرصـه اقـدام دادنت برداشـتنوشتنت شـرح و توعـی  روایـات و شـرح

های مختل  نیز نشر پیـدا بر اینکه این کتاب، در دفعات متعدد و به زبان اند. عالوهنموده
 است. کرده
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و ُمحتویاتت آن  التوحی  کتاباری  متعدد و للوآمیزی دربارۀ های وهابیان تعدر کتاب
ای توصـی  کـرده کـه عبـدالوهاب، ایـن کتـاب را کتـاب یگانـه بن وجود دارد. نوۀ محمد

 0توانـد وجـود داشـته باشـد.مانند  در این موعوج، نه قبل از آن بوده و نه بعـد از آن می
 2اعتقادات معرفی کرده است.باز نیز این کتاب را بهترین کتاب در زمینۀ بن

اند کـه اکثـر روایـاتت برخی مؤل ت این کتاب را از امامانت علم حدیم دانسته و ادعا کرده
این کتاب صحی  است و روایاتت ععی  بسیار کمی در آن وجود دارد که اتفـاق بـر عـع ت 

 9شود.میگونه روایت موعوج و باطلی در این کتاب یافت نآنها وجود ندارد و همچنین هیچ
المعنی ذکـر کـرده و السـند یـا صـحی فوزان نیـز احادیـم ایـن کتـاب را صحی  بن صال 

اساس قرآن و سنت است و هرچه در آن وجود دارد کالم خـدا و پیـامبر و  دلیل اینکه بربه
جمیع احادیم موجود در »باز نیز معتقد است: بن 4شمارد.سالم است، آن را مهم میا ائمۀ

ــتند التوحیالال  کتالالاب ــعی  نیس ــد و ع ــکالی ندارن ــود،  1«.اش ــین در دروس خ وی همچن
 6و احادیمت آن را به شاگردانت خود توصیه کرده است. التوحی  کتابکردنت حف 

 «کتاب التوحید»های بررسی برخی روایت
 شود:دسته از روایات اشاره می در ادامه به سه

 است؛ احادیثی که مؤل ، برخی عبارات را به آنها افزوده. 7
 لحا  سندی ععی  هستند؛روایاتی که فقط به. 8
 روایاتی که سندًا و داللتًا مورد خدشه هستند.. 7

 دستۀ اول: احادیث مدرج
واردکردنت چیزی در »معنای به« أارجت الشیء في الشیء»مفعول از در لغت اسم« ُمدرج»

                                                 
 .78، صتیسیرِالعزیزِالحمی ِهيِشرحِکتابِالتوحی ه، شیخ، سلیمان بن عبدالل. آل1
 .17، صاإلخوان تحفةباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن2

 .73و  77، صلنایةِالعلما ِ كتابِالتوحی . شایع، عبداالله بن عثمان، 3
 .77، ص7، جإلانةِالمستفی ِ شرحِکتابِالتوحی . فوزان، صال  بن فوزان، 4

 .73، صلنایةِالعلما ِ كتابِالتوحی . شایع، عبداالله بن عثمان، 5
 .83، ص7، ج از دهوسِللشیخِلب العزیزِ نباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن6
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یا متنت روایت چیزی معنای این است که در سند حدیم به ، و در اصطالح علم«چیز دیگر
اجماجت بـه« ادراج در روایـت» 0داخل یا درج شده باشد یا تغییری در آن انجام گرفتـه باشـد.

 2علما اعم از محدثان، فقها و دیگران حرام است، مگر در مواردی که استثناء شده اسـت.
 عبدالوهاب را ذکر خواهیم کرد. بن در ادامه، چند نمونه از ُمدرجات محمد

 ولروایت ا

 آمده است:« ما جاء أن بعض هذه األمة نعبد األوثان»در باب 
لتتبعن سنن من کان قربلکمو حرذو القرذة بالقرذةو حتری لره »قال:  أن رسهل الله

: قرال« الله! الیهرها و النصراری  رسهل یا»قالها: «. اخلها جحر ضا لدخلتمهه
 9؛«فمن »

هـای پیشـین های امتمو از آداب و سـنتیقینًا شـما، موبـه»فرمودند:  پیامبر
پیروی خواهید کرد، حتی اگر آنان وارد سوراخت سوسماری شده باشند، شما نیز وارد 

ایشان فرمودند: « است؟ امنظور شما یهود و نصار »اصحاب گفتند: «. شویدآن می
 «پس منظورم کیست؟»

وجود ندارد « حذو القذة بالقذة»جملۀ  4ن آمده است،در اصلت این روایت که در صحیحی
، ذیـل ایـن التوحیال  کتالابقفیلی، محقـقت  1عثیمین نیز به این حقیقت معترف است.و ابن

تبعیت از کتـاب بـهاین روایت را مؤل  » نویسد:کند و میروایت به حقیقت فوق اعتراف می
ِ اقتضا  بـن  شـداد”از حـدیم  أحمال  مسالن نقل کـرده و ایـن عبـارت در  تیمیهابن الصراط 

عـعی  “ بـن حوشـب شهر”دلیل وجود به نقل شده است؛ که البته سندت این روایت“ اوس
 آن روایت این است: 6.«است

 ررنمو أن شررداا بررن أوهو حدثرره عررن  حرردثنا شررهر  ابررن حهشررا و حرردثني ابررن
لیحملن شرار هذه األمرة علری سرنن الرذین خلرها مرن قربلهم أهرل : »الله رسهل

                                                 
 .775، صتیسیرِمصطلحِالح ی . طحان، محمود، 1
 .777. همان، ص2

 .38، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن3

، 1، جمساللم صحیح حجاج، بن ؛ نیشابوری، مسلم7157، ح773، ص1، جالبخاهح صحیح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 4
 .8773، ح8551ص

 .135، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن5
 .37و  38، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن6
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 0؛«الکتاب حذو القذة بالقذة
فرمودند که بدترین افرادت این امت، دیـنت اسـالم را یهـودی کـرده و  رسول خدا

 د کرد.نهای پیشین پیروی خواههای امتمو از آداب و سنتموبه

 روایت دوم

 آمده است: «ما جاء في الکهان و نحههم»در باب 
مرن أنری »قرال:  عرن النبري روی مسلم في صحیحه عن بعض أزواج النبي

 2؛«عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم نقبل له صالة أربعین یهما
 ، از پیـامبرنقل از برخـی همسـرانت پیـامبرمسلم در کتاب صحی  خـود بـه

و دربـارۀ اگر کسـی نـزد کـاهنی بـرود و از ا»روایت کرده است که ایشان فرمودند: 
روز  چیزی سؤال کند و سپس او را تصدیق نمایـد، نمـازت چنـین شخصـی تـا چهـل

 «.پذیرفته نخواهد شد

و در کتـاب  9آمـده اسـت« فصـدقه»بـدون کلمـۀ  مساللم صالحیحِاصلت ایـن روایـت در
 گونه آمده است:، این«فستله»نیز بدون عبارت  أحم ِ نِحنبل مسن 

 4؛ل له صالة أربعین یهمامن أنی عرافا فصدقه بما یقهل لم نقب
های وی را تصدیق کند، نمازت چنـین شخصـی تـا اگر کسی نزد کاهنی برود و گفته

 روز پذیرفته نخواهد شد. چهل

به حقیقـتت فـوق معتـرف اسـت و در توجیـهت آن  التوحی  کتابعثیمین نیز در شرح ابن
 نویسد:می

یاانها في نقل المؤلف؛ إما ألن النسخة التي نقل  و أو «فصردقه»منها بهذا اللفظ و ز
و و أخرذ مرن «فسرأله»أن المؤلف عزاه إلی مسلم باعتبار أصلهو فأخرذ مرن مسرلم: 

 1؛«فصدقه»أحمد: 
ای در نقل مؤل ، یا به این دلیـل اسـت کـه در نسـخه« فصدقه»و زیاد بودنت کلمۀ 

 نقل کرده است، این کلمه نیز وجود داشته است، یا اینکـه مسلم صحیحکه وی از 

                                                 
 .753، ص82، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن1

 .28، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2
 .7357، ص1، جصحیحِمسلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 3
 .733، ص83، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن4
 .575، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن5
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را « فصـدقه»کلمـۀ  أحمال  مسن ، و از کتاب «فستله»کلمۀ  مسلم صحیحمؤل  از 
 نقل کرده است.

ــه در نســخه ــرا اواًل: کســی نگفت ــه مخــدو  اســت؛ زی ــن توجی ــه ای ــاب البت ای از کت
وجود دارد و اگر چنین چیزی بود، محققان و شارحانت کتاب « فصدقه»لف   مسلم صحیح

عبدالوهاب این است که روایت بـا همـین لفـ  در  خن ابندادند و ثانیًا: ظاهر ستذکر می
کــه کــه روایــت بــه ایــن لفــ  تلفیقــی اســت، چنان حــالی آمــده اســت؛ در مسالاللم صالالحیح

 عثیمین بدان اعتراف دارد.ابن

 دستۀ دوم: احادیث ضعیف
 برخی از احادیم تنها از عع  سندی برخوردار است، مانند؛

 روایت اول

ُروا ا»در باب  د  ا ق  َرهو  م  د  قَّ ق  ه  ح   دو روایتت زیر ذکر شده است:« للَّ
یرد: حردثني أبري 1  .  و قال ابن جریر: حدثني یهنس أخبرنا ابن وها قال: قال ابن ز

ما السماوات السبع في الکرسي إال کدراهم سبعة ألقیت : »الله قال: قال رسهل
 ؛«في نره

گانه، های هفتآسمان»فرمودند:  خدا زید نقل شده است که رسولاز پدرت ابن
مقابـلت کرسـیت خــدا هماننـد چنـد درهــم اسـت کـه در داخــل سـپری قــرار داده  در

 «.اندشده
مرا الکرسري فري العرر  إال »یقرهل:  اللره .  و قال: قال أبهذر سمعت رسهل2 

 0؛«کحلقة من حدید ألقیت بین ظهري فالة من األرض
مقابلت عـر ،  کرسی در»فرمایند: میشنیدم که  خدا ابوذر گفت که از رسول

 «.همانند حلقۀ آهنینی است که در میان دشت بزرگی افتاده باشد

انـد و همـۀ آنهـا را روایـت فـوق را بـا اسـناد مختلـ  بررسـی کردهقفیلی عثیمین و ابن
 شود.دانند، که در ذیل سخنان آنها بیان میععی  می

بـن  بـن زیـد عبـدالرحمن» 2شـده اسـت،در سند روایت اول که در تفسیر طبری بیان 
                                                 

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن1
 .2و  3، ص7، ججامعِالبیانِهيِتفسیرِالقرآن. طبری، محمد بن جریر، 2
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« متـروک»قفیلـی بـر نظـر  و بنـا 0،«عـعی »عثیمین بر نظر ابن وجود دارد که بنا« اسلم
هرذا ضرعیف »سند روایت با عبارتت  دانستنت  بر ععی  عالوه التوحی  کتابمحققت است. 

نیز این روایت با همین سند و  التن ی  إ طالدر کتاب  2، آن را ُمرسل نیز دانسته است.«جداً 
« بن زید عبدالرحمن»بیان شده است که وی نیز به عع ت « بن فرج اصبغ»لف  از طریق 

  9داند.معترف است و این روایت را مرسل می
 روایتت دیگری که ذکر گردید، در چند کتاب ذکر شده است:

بودنت  است که ععی آمده « عبدالرحمن بن زید بن اسلم». در تفسیر طبری با سند 7
 آن بیان شد.

ِالعرشِوِماُِهِودر کتاب  شیبهابی . ابن8 بر  که بنا 4روایت فوق را ذکر کرده است هیهِح 
کـه « بن مسلم مکـی اسماعیل»نفر وجود دارد: یکی  عثیمین، در سند آن نام دونظر ابن

ارۀ او که مجهول است و جرح یـا تعـدیلی دربـ« بن لسان مختار»متروک است، و دیگری 
 1نقل نشده است.

 سند، روایتت فوق را ذکر کرده است: با دو األسما ِوِالصفات کتاب. بیهقی در 7
کـه مــدل س اسـت و از عطــا « جــری ابن»یکـی  6نفـر وجــود دارد: در سـند اول نــام دو

حبان در وص  وی که ابن« بن سعید یحیی»صورت عنعنه روایت کرده است، و دیگری به
و  8)او مقلوبـات 7؛«المقلهبات و الملزقاتو الی هز اإلحت اج به إذا انفررا یروي»گفته اسـت: 

بـودن،  کنـد، و بـه روایـات وی در صـورت منفـردروایاتی را که حقیقـت ندارنـد، روایـت می
 توان احتجاج کرد(.نمی

عـدی کـه روایـاتت وی را ُمنکـر حبـان، کـالم ابنبـر ذکـرت سـخن ابن قفیلی نیز عالوه
                                                 

 .573، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن1

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

 .785ص، التن ی  إ طالعتیق، حمد بن علی، . بن3
ِالعرشِوِماُِهِو، شیبه، محمد بن عثمانابی ابن. 4  .52، ح177، صهیهِح 
 .573، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن5
 .833، ص8، جکتابِاألسما ِوِالصفات. بیهقی، احمد بن حسین، 6
 .573، ص8، جالتوحی القولِالمفی ِلل ِکتابِعثیمین، محمد بن صال ، . ابن7
 .771، صتیسیرِمصطلحِالح ی جایی در سند یا متنت روایت است. ند: طحان، محمود، معنای جابهبه« مقلوب. »8
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 0رده است.شمرده، بیان ک
وجود دارد که ابوحاتم و ابوزرعه « ابراهیم بن هشام بن یحیی لسانی»نام  2در سند دوم

 4قفیلی نیز وی را کذاب معرفی کرده است. 9اند.او را تکذیب کرده
کـه  1ذکـر کـرده اسـت،« مردویـهابن»کثیر در تفسیرت خود این روایـت را بـا سـند . ابن1

 6ععی  در آن وجود دارد.راویت  راویت مجهول و دو ید

 روایت دوم

که اصـلت آن در کتـاب  7روایتی از ابوهریره آمده است« بیان شیء من أنهاع السحر»در باب 
 چنین است:این الصغر  السنن

: الله حدثنا عباا بن میسرة المنقريو عن الحسنو عن أبي هریرة قال: قال رسهل
ر فقد أشر و و من نعلق شیئا وکرل من عقد عقدةو ثم نفث فیها فقد سحرو و من سح»

 8؛«إلیه
رتهـی بزنـد و در آن »فرمودنـد:  از ابوهریره نقل شده است که پیامبر هـرکس گت

ـبدمد، ست  حر انجـام دهـد، شـرک ورزیـده اسـت، و حر کـرده اسـت، و کسـی کـه ست
 «.شودهرکس چیزی ]بر گردن[ بیاویزد، به همان سپرده می

:
 
عبید، یحیی بن معین، ابوزرعه و علی بن مـدینی بـر ایـن افرادی مانند یونس بن  اوال

 3انـد؛بصری بـا ابـوهریره هـیچ مالقـاتی نداشـته و اینهـا یکـدیگر را ندیده باورند که حسن
منـذری  01بصری از ابوهریره روایتی نشنیده است. اند که حسنرو، بزرگانت رجال قائلازاین

 00را بـه جمهـور علمـا نسـبت داده اسـت. سماج از ابـوهریرهنیز ذیل روایت فوق، قولت عدم
                                                 

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن1

 .755، ص8، جکتابِاألسما ِوِالصفات. بیهقی، احمد بن حسین، 2
 .573، ص8، جالمفی ِلل ِکتابِالتوحی القولِعثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن4
 .585، ص7، جتفسیرِالقرآنِالعریمکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن5
 .573، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن6
 .27، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن7
 .1533، ح778، ص3، جالصغر  السنن. نسائی، احمد بن شعیب، 8
 .873، ص8، جه یبالت ته یبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن9

 .577، ص1، جالنبال ِألال  سیر احمد، بن ؛ ذهبی، محمد17، ص7، جالجرحِوِالتع یلحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی10

 .77، ص1، جوِالترهیبالترغیبِ. منذری، عبدالعظیم بن عبدالقوی، 11
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قفیلـی، محقـقت  0انـد.سماج را بیـان کردهذهبی نیز معتقد است که تعدادی از بزرگان عدم
 2سماج ُمعترف است.، نیز به عدمالتوحی  کتاب

:
 
دلیل که بهاند و ذیل آن نوشته 9اندافرادی مانند ذهبی این روایت را تضعی  کرده ثانیا

اد میسره در سند این روایت، سند آن منقطع خواهد بود و ایـن روایـت صـحی  بن  وجود عب 
 4نیست.

 1بودنت روایت فوق تصری  کرده است. ، به ُمرسلالنهجِالس ی همچنین صاحب کتاب 
و همچنین در دیگـر شـروحت  7و البانی 6عثیمیناین روایت از نظر وهابیانت معاصر مانند ابن

 ععی  است. 3و نزد محققانت آن 8التوحی  کتاب

 روایت سوم

 آمده است:« فضل التهحید و ما یکفر من الذنهب»در باب 
قال مهسی: یا رب علمنري شریئا »قال:  و عن أبي سعید الخدري عن رسهل الله

یا رب کل عبراا  »قال: «. الله إال إله قل یا مهسی: ال»قال: «. أذکر  و أاعه  به
مهسیو له أن السمهات السبع و عامرهن  یرري و األرضرین یا »قال: «. یقهلهن هذا

حبران  رواه ابن«. الله الإ إله الله في کفةو مالت بهن ال الإ إله السبع في کفةو و ال
 01و الحاکم و صححه؛

گفت: پروردگارا،  موسی»فرمودند:  از ابوسعید خدری روایت شده که پیامبر
بگـو »خداونـد گفـت: «. به مـن چیـزی بیـاموز کـه بـا آن تـو را یـاد کـنم و بخـوانم

«. گوینـدپروردگـارا، ایـن را همـۀ بنـدگانت می»گفـت:  موسـی«. الله إال إله ال
جز گانه با تمام موجوداتت آن )بههای هفتموسی، اگر آسمان ای»خداوند گفت: 

                                                 
 .87، ص7، جاإلسال  تاهیخ. ذهبی، محمد بن احمد، 1
 .27، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

 .835، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل3
 .732، ص8، جالرجال نق ِهيِاإللت ال میزان. ذهبی، محمد بن احمد، 4

 .775، صالس ی  النهج. دوسری، جاسم، 5
 .587، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن6
 .288، صضعیفِالجامعِالصغیرِوِزیادته. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .835، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل8

 .27، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن9
 .77. همان، ص10
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در « اللـه إال إلـه ال»کفۀ ترازو قرار گیرند و  در یدگانه، های هفتخودم( و زمین
 «.بر همۀ آنها لالب خواهد شد «الله إال إله ال»کفۀ دیگرت آن، 

در سـند ایـن روایـت  0هیثمی در کتابت خود بـه عـع ت رجـالت ایـن روایـت اذعـان دارد.
 2اســت.« عـعی »وجــود دارد کـه در نظـر علمــای رجـال « بـن سـمعان ابوالسـم  دراج»

بـر  قفیلـی عـالوه 9عثیمین نیز در شرح این روایت به عـع ت راوی اشـاره کـرده اسـت.ابن
روایتی را نقل کند، عع ت « ابوهیثم»، معتقد است که وقتی وی از «دراج»دانستنت  ععی 

 بـودنت  نیز به ععی  7التوحی  کتابو شارحانت  6شیخ ارناؤوط 1البانی، 4شود.آن بیشتر می
 اند.این روایت اذعان کرده

 روایت چهارم

 آمده است:« من الشر : لبس الحلقة و الخیط و نحههما لرفع البالء أو افعه»در باب 
مرا ». فقرال: «رأی رجال في یده حلقة من صفر أن النبي»عن عمران بن حصین: 

لره مرت و انزعهاو فإنها ال نزید  إال وهنا؛ فإنرك »فقال: «. من الهاهنة» قال:« هذه 
 8رواه أحمد بسند البأه به؛«. هي علیك ما أفلحت أبدا

در دسـت مـردی انگشـتری دیدنـد.  از عمران بن حصین روایت شده که پیامبر
ایـن بـرای واهنـه )بیمـاریت نـاتوانی جسـم( »مرد گفـت: « این چیست؟»پرسیدند: 

، جـز ای نخواهـد داشـتبیـاور؛ زیـرا فایـده آن را در»فرمودنـد:  پیامبر«. است
اینکه ناتوانیت تـو را افـزایش دهـد. اگـر در ایـن حـال از دنیـا بـروی، هرگـز رسـتگار 

این روایت را احمد با سندی که اشکالی در آن نیست، روایـت کـرده  «.نخواهی شد
 است.

:
 
اینکه حسن بصری از عمران روایتی شنیده باشد، محل بحـم و اخـتالف اسـت؛ ِاوال

                                                 
 .28، ص75، جمجمعِالزوام ِوِمنبعِالفوام بکر، . هیثمی، علی بن ابی1
 .857، صالته یب تقریبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن2
 .25، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
 .71، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن4

 .738، صضعیفِمواهدِالرمآن. البانی، محمد ناصرالدین، 5
 .758، ص71، جصحیحِا نِحبانِ ترتیبِا نِ لبانحبان، محمد، . ابن6
 .13، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل7
 .82، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن8



 

 
62 

اوش
ک

 ی
 روا

در
ات  

ی
 «

وح
ُب الت

کتا
 «ید  

اب
لوه

بدا
ن ع

د ب
حم

م
 

62 

م في»حزم گفته است: که ابنچنان ان  کرال  رر  رَن مرن َعم  س  ح  اَع ال  م  رو، مشـاهده ازایـن 0؛«س 
 4علی بن مدینی، 9حاتم،ابو محمد بن ابی 2شود که بسیاری از بزرگان همچون ابوحاتم،می

 بصری از عمران روایتی نشنیده است. بر این باورند که حسن 1بن معین و بردیجی یحیی
:

 
ـین وی را « مبارک بن فضالة»در سندت روایت ِثانیا وجود دارد که نسائی و یحیی بن َمعت

7ِرجالت ععی  وجود دارد. و نام وی در کتب 6دانندععی  می
کـه چنان 8نکتـۀ فـوق معتـرف اسـت؛ رناؤوط ذیلت روایتت کتاب مسند، به هر دوا شیخ

 نویسد:می
یصررح بسرماعه  مدلسو و قد عنعن و لرم (فضالة و هه ابن)إسنااه ضعیفو مبار  

یسمع من عمررانو و الرذي  لم (و هه البصري)و لکنه قد نهبعو و الحسن من الحسن
في هذا الحدیث من نصریح الحسن بسماعه من عمران خطرأ مرن مبرار  کمرا قرال 

 .و ثم قد اختلف علی الحسن في وقفه و رفعهالتهذیااإلمام أحمد و  یره کما في 
« علیرك مرا أفلحرت أبردافإنك له مت و هي »بدون جملۀ  ماجة ا ن سنناین روایت در 

، این روایت با عبارت حبان ا ن صحیحِدر 01و البانی آن را ععی  دانسته است. 3ذکر شده
ذکر شـده کـه البـانی هـم آن را عـعی  دانسـته  00«فإنك إن نمت و هي علیك وکلت إلیها»

 02است.
، روایت با سند دیگری ذکر شده اسـت، کـه المست هكِلل ِالصحیحینالبته در کتاب 

                                                 
 .772، ص2، جالُمحل ٰ ِ اآلراهحزم، علی بن احمد، . ابن1
 .17، ص7، جالجرحِوِالتع یلحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی2
 .73، صکتابِالمراسیلحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی3

 .21، ص1، جإکمالِته یبِالكمال. ُمغَلطای، عالءالدین، 4

 .25. همان، ص5
 .81، ص2، جالكاملِهيِضعفا ِالرجال. جرجانی، عبدالله بن عدی، 6

 .725، صتاهیخِأسما ِالضعفا ِوِالك ا ینشاهین، عمر بن احمد، ؛ ابن87. همان، ص7
 .851، ص77، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن8
 .7577، ح7773، ص8، جماجة سننِا نماجه، محمد بن یزید، . ابن9

 .77، ص2، جماجة صحیحِوِضعیفِسننِا ن. البانی، محمد ناصرالدین، 10
 .113، ص77، جصحیحِا نِحبانِ ترتیبِا نِ لبانحبان، محمد، . ابن11
 .33، صضعیفِمواهدِالرمآن. البانی، محمد ناصرالدین، 12
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لیکن در این روایت نیز اشکال گذشـته  0اند؛نیشابوری و ذهبی آن را صحی  دانسته حاکم
بر نظرت بزرگانت حدیم و رجال  بن حصین وجود دارد و بنا بصری از عمران در سماج حسن

 که قباًل نامشان ذکر شد، این روایت مرسل است.

 دستۀ سوم: روایات ضعیف
 کنیم:هستند که برخی از آنها را بیان می برخی روایات سندًا و داللتًا مورد خدشه

 روایت اول: دست چپ داشتن  خداوند

َره»در باب  د  قَّ ق  ه  ح  ُروا اللَّ د  ا ق   روایت ذیل ذکر شده است:« و  م 
یطهي الله السماوات یهم القیامةو ثرم یأخرذهن بیرده »و لمسلم عن ابن عمر مرفهعا: 

ثم یطرهي األرضرین « رون  أین المتکبرون ال با أنا الملكو أین»و ثم یقهل: «الیمنی
 2؛«أنا الملكو أین ال بارون  أین المتکبرون »السبعو ثم یأخذهن بشمالهو ثم یقهل: 

پیچید. سپس آنهـا را در دسـت راسـتت ها را در هم میخداوند در روز قیامت آسمان
« فرمـانروا مـنم، کجاینـد جبـاران؟ کجاینـد متکبـران؟»گویـد: گیـرد و میخود می

پیچد. سـپس آنهـا را در دسـت چـوت خـود گانه را در هم میهای هفتسپس زمین
 «فرمانروا منم، کجایند جباران؟ کجایند متکبران؟»گوید: گیرد و میمی

 الف. بررسی  متن روایت

َضرین  »آمـده اسـت، در اصـل ایـن روایـت جملـۀ  مسلم صحیحکه در چنان رَهي األ  ر  ُثرمَّ یط 
اَلَه  ثم یطهي األرضینو ثم »، این روایت با عبارت داود أ ي سننو در کتاب  9داردوجود « َبَشم 

ــات مشــخص می 4ذکــر شــده اســت؛« یأخررذهن ــه اصــل روای ــا مراجعــه ب ــذا ب شــود کــه ل
را ادراج کـرده « األرضین السبعو ثم یأخرذهن»عبدالوهاب در این روایت، عبارتت  بن محمد
 است.

 ب. بررسی  سند روایت

 لیرمشـهورحنبـل احادیـم وی را بنوجـود دارد کـه ا« عمر بن حمـزه» در سند این روایت
                                                 

 .815، ص1، جالمست هكِلل ِالصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 1

 .752، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

 .8712، ص1، جمسلم صحیح. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 3
 .871، ص1، جداود سننِأ ي. سجستانی، سلیمان بن اشعم، 4
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نام  2اند.بن معین و نسائی نیز وی را تضعی  کرده افرادی مانند یحیی 0معرفی کرده است.
بـودنت وی  و بعضـی علمـای رجـال بـه عـعی  9وی در کتاب ععفاءت رجالی نیز وجود دارد

، بـه عـع ت راویت مـذکور داود أ ي سننوایتت رنؤوط نیز در توعی ت ر ا شیخ 4معتقد هستند.
وجود دارد که اواًل: بعضـی « ابواسامه»همچنین در سند روایت، عنوان  1اشاره کرده است.
دوم  عسقالنی او را در طبقۀ حجرکه ابنچنان 6اند؛کردنت وی اشاره کردهبزرگان به تدلیس

سین ذکر کرده است واقـدی نیـز بـه تـدلیست وی بـن سـعد کاتـب  و محمد 7از طبقاتت مدل 
التردلیس أخره »نقـل کـرده اسـت: « بن حجاج شعبة»و شافعی نیز از  8تصری  کرده است

صورت عنعنه روایت کـرده به« بن حمزه عمر»در این روایت از « ابواسامه»ثانیًا:  3«.الکذب
اصول حدیم بیان شده است، روایات مدل س مقبول نیستند، مگر  که در علماست، و چنان

 01آنکه به سماج و تحدیم تصری  نمایند.
 ج. بررسی  مدلول روایت

کنـد کـه شده در ذیل این روایت، تصری  میمحمد بن عبدالوهاب در ششمین مسِلۀ بیان
 :که حالی در 00چو هم دارد؛ خداوند دست

:
 
معنـایی همچـون « یـد»سـنت، از کلمـۀ برخالف وهابیان، بزرگان و علمـای اهل اوال

کــه انــد؛ چنانرا اســتفاده کرده« قــدرت»و  09«نصــرت»، «نعمــت» 02،«ءعطــا»، «کمــال»
                                                 

 .173، ص3، جالته یب ته یب علی، بن حجر عسقالنی، احمد؛ ابن52، ص8، جالكاشف. ذهبی، محمد بن احمد، 1
 . همان؛ همان.2

، الضالعفا ِوِالمتروکالونجـوزی، عبـدالرحمن بـن علـی، ؛ ابن837، صدیوانِالضعفا ِوِالمتالروکین. ذهبی، محمد بن احمد، 3
 .853، ص8ج

 .177، صالته یب تقریبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن4
 .771، ص3، تحقیق: ارنؤوط، جسننِأ يِداود. سجستانی، سلیمان بن اشعم، 5
 .775، ص7، جالكبر  الطبقات سعد، بن سعد، محمد؛ ابن733، صالته یب تقریبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن6
 .75، صطبقاتِالم لسینحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن7
 .7، ص7، جالته یب ته یبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن8

 .755، صالكفایةِهيِللمِالروایة. خطیب بغدادی، احمد بن علی، 9
 .721، صمنهجِالنق ِهيِللو ِالح ی . عتر، نورالدین، 10

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، ابن .11

 .751، صتمویلِمختلفِالح ی قتیبه، عبدالله بن مسلم، . ابن12
 .53، ص5، جالق یر هتح. شوکانی، محمد بن علی، 13
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 نویسد:می« نووی»
دست برای خدا، یعنی خداوند قدرت دارد و دست کنایه از قدرت اسـت؛  اطالق دو

ه کـ آنجـا دهیم. ازهایمان انجـام مـیها کارهـای خـود را بـا دسـتزیرا مـا انسـان
اوند این مثال را ذکر کرده[ تا برای ما ها هستیم، ]خدمخاطبت این آیات، ما انسان

 0واع  شود و در نفوس ما جای گیرد.

:
 
و حـدیم  2یـابیم کـه آنهـا طبـق آیـات قـرآنمی های سل  دربا مراجعه به کتاب ثانیا

دسـت دارد، و هـر دو دسـت نیـز دسـت راسـت  معتقد بودند که خداونـد دو 9صحی ت نبوی
ـمال»بردنت صفتت کاراست؛ لذا از به  4کـه موجـب نقـص پروردگـار اسـت، ابـا داشـتند. «شت

 کنیم:نمونه به چند مورد اشاره می عنوانبه
گوییم به ما رسیده است، می طبق آنچه از قرآن و پیامبر»نویسد: خزیمه می. ابن7

اند، هر دویت آنها یمین هسـتند خبر داده دست دارد و طبق آنچه پیامبر که خداوند دو
مال در خدا نیست  1«.و شت

نقـل  کـه از پیـامبر“ کلتا یدیه یمرین”روایتت ». از احمد بن حنبل نقل شده است: 8
شده، صحی  است و هرکس بداند که ایـن مطلـب حـق اسـت ولـی بـه آن ایمـان نیـاورد، 

 6«.را تکذیب کرده است پیامبر
بر این باورنـد کـه خداونـد هـر  3و قرطبی 8جوزیابن 7،بیهقینند . بسیاری از علما ما7

مال»دستش یمین است و لف ت  دو نقل شده است کـه « بن حمزه عمر»تنها در روایتت « شت
لفـ ت « یزیـد رقاشـی»و « بـن زبیـر جعفر»اعتنا نیست. در روایات دیگری نیز از هم قابلآن

                                                 
 .778، ص73، جالمنها ِشرحِصحیحِمسلمِ نِالحجا . نووی، یحیی بن شرف، 1

 .بل یداه مبسوطتانسورۀ مائده:  71مانند آیۀ  .2

 .7152، ص7، جصحیحِمسلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 3
، البالاهح هالتححجر عسقالنی، احمد بن علی، ؛ ابن135، صالت کرةِ محوالِالموت ِوِأموهِاآلخرة. قرطبی، محمد بن احمد، 4
 .737، ص77ج
وجلخزیمه، محمد بن اسحاق، . ابن5  .737، ص7، جکتابِالتوحی ِوِإرباتِصفاتِالربِلز 
 .777، ص7، جطبقاتِالحنا لة محمد، یعلی،ابی ابن. 6
 .773، ص8، جکتابِاألسما ِوِالصفات. بیهقی، احمد بن حسین، 7
هِالتشبیهِ مکفِالتنزیهجوزی، عبدالرحمن بن علی، . ابن8  .875، صدهعُِشب 
 .135و  131، صالت کرةِ محوالِالموت ِوِأموهِاآلخرة. قرطبی، محمد بن احمد، 9
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مال نقل شده است که آنها نیز قابل  نیستند؛ چراکه آنها متروک هستند. اعتناشت
:

 
، یـا از پـذیرفتنت التوحیال  کتاببر علمای سل ، برخی محققان و شارحانت  عالوه ثالثا

مال»لف   اند. مـثاًل قفیلـی ذیـل اند و یا برای قبولت آن توجیهی ذکر نمودهامتناج کرده« شت
مال»روایتت فوق، لف ت  کلمـات قرطبـی و بیهقـی کند و سپس به ذکـر را ُمنکر ذکر می« شت

مال»بودنت لف ت  عثیمین نیز از ُحکم شاذابن 0پردازد.می گویـد در میان علما سخن می« شت
 نویسد:و می

مال»میان راویان حدیم، دربارۀ کلمۀ  اختالف است. برخی آن را ثابت و بعضی « شت
انـد، اند. بعضی کسانی که ایـن کلمـه را داخـلت روایـت ذکـر کـردهآن را ساقط کرده

اند ]یعنی روایتی که کلمۀ شاذ در آن وجود دارد[؛ چراکه وجود حکم به شذوذ کرده
انـد ایـن کلمـه از عمـر اسـت، و برخـی گفتهاین کلمه برخالف روایات موثـق از ابن

 مساللم صالحیحدلیل روایتی است کـه در تصرفاتت راوی است. اصلت این تخطِه به
دالن بـر منـابری در راسـتت خـدا قـرار عا»فرمودند:  ثابت شده است که پیامبر

عثیمـین معتقـد ناب بحـم، پایـان در البته. «است یمین خدا دست گیرند، و دومی
مال»شود که در صورتت پذیرفتنت کلمۀ می شـود؛ ، نقصی بر خداوند عارض نمی«شت

راسـت،  چراکه این دست مانند دسـت مخلوقـان نیسـت کـه در مقایسـه بـا دسـت
 2دستت خداوند، یمین است. و، هر دور ععی  باشد؛ ازاین

 روایت دوم: مشرک بودن  حضرت آدم

اَلحاً »در بابت  ا ص  اُهم  ا آن  مَّ ل  حاتم نقل شده است که سند و اصـل ابی روایتی از تفسیر ابن 9«ف 
 حدیم عبارت است از: 

حدثنا علی بن الحسین ثنا محمد بن علی برن حمرزةو ثنرا حبرانو عرن عبداللره ابرن 
المبار  عن شریك عن خصیف عن سعید بن جبیر عن ابن عباه في اآلیة قرال لمرا 

إني صاحبکما الذي أخرجتکما مرن ال نرة »نغشاها آام حملت فأناهما إبلیس فقال: 
فیشرقهو و ألفعلرن و ألفعلرن  لتطیعاني أو ألجعلن له قرني أیلو فیخررج مرن بطنرك

فأبیا أن یطیعاه فخرج میتاو ثم حملت فأناهمرا فقرال «. یخهفهماو سمیاه عبد الحارث

                                                 
 .775، صکتابِالتوحی  محمد، الوهاب،عبد . ابن1

 .575و  571، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن2
 .735 عراف، آیۀا . سورۀ3



 

 

22 

سال 
هشتم

 ،
تابستان
 

1397
، شمار

 ۀ
30

 

مثل قهلهو فأبیا أن یطیعاهو فخرج میتا. ثم حملت فأناهما فذکر لهمرا فأارکهمرا حرا 
کاء»الهلد فسمیاه عبد الحارثو فذلك قهله  ُه ُشر  ال ل  ع   0؛«ج 

مـن »یکی کرد، او باردار شـد و ابلـیس نـزد آنهـا آمـد و گفـت: وقتی آدم با حوا نزد
. اکنـون نیـز کـردم تـا از مـن تبعیـت کنیـد اخراجکسی هستم که شما را از بهشت 

شـاخ  وگرنـه بـرای او دو سخن مرا بپذیرید و اسم فرزندتان را عبدالحارث بگذاریـد؛
ن را دهم کـه وقتـی از شـکمت بیـرون آمـد آقـرار مـی)همچون شـاخ بـز کـوهی( 

آنها را ترساند تـا اسـم فرزندشـان را عبـدالحارث «. کنمو چنان می بشکافد و چنین
بگذارند؛ ولی آنها پرهیز کردند، پس فرزندشان ُمرده خارج شد. سپس دوباره بـاردار 
شد، و باز ابلیس تقاعایش را تکرار کرد و آنها ابا کردنـد، و فرزندشـان بـازهم ُمـرده 

بار حامله شد و ابلـیس تقاعـایش را تکـرار کـرد و  سومیندنیا آمد. سپس برای  به
خاطر حـب ولـد، اسـم فرزندشـان را عبـدالحارث گذاشـتند. ایـن آیـه دربـارۀ آنها به

 آنهاست که برای خدا شرید قرار دادند.

 الف. بررسی  سند روایت

قـرار اند، مـورد مناقشـه صورت بررسیت راویانی که تضـعی  شـدهسند روایتت فوق را ابتدا به
بـودنت سـند روایـت  سنت در ارتباط با جعلـیدهیم و سپس به بیانت دیدگاه علمای اهلمی
 پردازیم.می

 بررسی راویان  حدیث

وجـود دارد کـه جـد  ، سـنان بـن انـس « شرید بن عبدالله قاعـی»در سند روایت، نام 
ذهبی  نوشتۀمیزانِاإللت الِهيِنق ِالرجالکِدر کتاب است.  حسین نخعی، قاتل امام

. و قال إبراهیم بن سرعید سیئ الحفظ مضطرب الحدیث مائلو قال ال هزجاني: » آمده است:
دچـار « شـرید»القطان نیز گفتـه کـه  یحیی 2.«ال ههري: أخطأ شریك في أربعمائة حدیث

حـدیم اشـتباه کـرده  گوید که وی در چهارصـدالجوهری می اختالط شده است. ابراهیم
 9«.لیس حدیث شریک بشئ»گوید: مبارک میاست که ابناست. شاید به همین دلیل 

حنبــل او را وجــود دارد کــه ابن« خصــی  بــن عبــدالرحمن»همچنـین در ســند روایــت 
                                                 

 .7771، ص5، جالعریمِالقرآن تفسیرحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی1

 حق بود.کرد و منحرف از مضطرب نقل میرا ا  ععی  بود و روایات . حافظه2

 .835، ص8، جالرجال نق ِهيِاإللت ال میزان. ذهبی، محمد بن احمد، 3
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هـا وی و برخی از رجالی 9ابوحاتم 2و احادیمت وی را حجت ندانسته است. 0ععی  دانسته،
سریئ الحفرظ »است: بر آن گفته  عسقالنی عالوه حجرابن 4اند.دانسته« سیئ الحفظ»را 

ا  عـعی  بـود و لیرتحـدیم را در روایـت مخلـوط )حافظـه 1؛«خلط بأخرة و رمی باإلرجاء
 بودن داده شده است(. کرد و به او نسبتت مرجِهمی

راویت مذکور و سـخنانت  قفیلی ذیلت روایت فوق، آن را ععی  دانسته و در ادامه، به دو
 6کند.کثیر اشاره میابن

 سنت و برخی وهابیانیت از دیدگاه عالمان اهلجعلی بودن  روا

عنوان نمونه به چند اند که بهسنت به جعلی بودنت این حدیم حکم کردهعلمای بزرگ اهل
 کنیم:مورد اشاره می

کتـاب دانسـته گونه روایات را جزءت اسرائیلیات و آثـارت اهلدر تفسیرت خود این کثیرابن. 7
ۀ حضرتگوید ُمراد از سیااست. او می  7و حوا است. آدم ق آیه، مشرکان از ذری 

دانـد. ، جعلـی و دروغ میحزم سند این روایت را صحی  ندانسـته و آن را خرافـه. ابن8
 نویسد:وی می

است و هرکس نسـبت شـرک و کفـر بـه آدم دهـد،  این روایت نسبتت کفر به آدم
طبق نظر همۀ امت، کافر است. ما نسبتت کفر به فساقت مسلمانان را قبول نداریم؛ 

ای است کـه پس چطور ممکن است به انبیا نسبتت شرک دهیم. این روایت، خرافه
اند، و سند صحیحی نیـز نـدارد؛ بلکـه دربـارۀ مشـرکان نـازل ها آن را نوشتهدینبی

 8«.شده است

. مبارکفوری سند این حدیم را بررسی کرده و آن را تضـعی  نمـوده و حـدیم را جـزءت 7

                                                 
 .737، ص7، جالكاشف. ذهبی، محمد بن احمد، 1

 .772، ص7، جاإلسال  تاهیخ. ذهبی، محمد بن احمد، 2
 . همان.3

 .737، ص7، جالكاشف. ذهبی، محمد بن احمد، 4

 .737، صالته یب تقریبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن5
 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن6
 .133، ص7، جتفسیرِالقرآنِالعریمکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن7
 .1، ص1، جالفصلِهيِالمللِوِاألهوا ِوِالنحلحزم، علی بن احمد، . ابن8
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سـنت بـا ایـن حـدیم، بر ذکرت مخالفتت علمـای اهل وی عالوه 0اسرائیلیات دانسته است.
 2بر این روایت وارد کرده و آن را رد نموده است. اشکال شش

عثیمین نیز این قصه را از اساس مانند ابنسنت، برخی وهابیان عالوه بر عالمانت اهل
کند. او معتقد است کـه دلیل اقامه می عثیمین در رد  این روایت، هفتدانند. ابنباطل می

حـزم ایـن روایـت را خرافـه و دروغ کـه ابنخبر صحیحی در این موعوج وجود ندارد؛ چنان
 گوید:عثیمین میابن 9دانسته است.

و حـوا در حـالت شـرک از دنیـا  آدم اشد، یـا حضـرتاگر این خبر صحت داشته ب
انـد، ترینت نسبتت دروغ به آنهاست، یـا اگـر از شـرک توبـه کردهاند که این بزرگرفته

که از حکمت، رحمـت و  حالی چرا از توبۀ آنها در قرآن خبری بیان نشده است؛ در
 4وید.دور است که گناه را ذکر کند ولی از توبه سخن نگعدلت پروردگار به

گـردد کـه دچـار شـرک می آدم بازگوید که تفسیر آیه طبق سخن سل ، به بنیوی می
 1اند.حقیقی شده

 ب. بررسی  مدلول روایت

مجرد تسمیه استفاده و حوا را به آدم محمد بن عبدالوهاب از این روایت، شرک حضرت
نسمیة لرم نقصرد أن هذا الشر  في م را »کند: کرده است. وی در مسِلۀ سوم تصری  می

و حوا حقیقت عبودیت را هم قصد نکـرده باشـند،  آدم ؛ یعنی با اینکه حضرت«حقیقتها
نیـز بـا مصـن    التوحی  کتاباند. برخی شارحانت مجردت انجام این عمل مشرک شدهولی به

که صـاحب کتـاب ابایی ندارند؛ چنان عقیده شده، و از پذیرفتنت شرکت پیامبرت الهی هیچهم
« و هذا بعید جرداً »کثیر در رد  روایت فوق، آن را با عبارتت بعد از نقلت سخنت ابن المجی  هتح

نمایـد و بن عبدالوهاب، دفاج می کند و از جد  ، محمدگونه دلیلی رد میبدون ارائۀ هیچ
دلیـل،  فوزان با ذکر چهـار 6شود.و حوا راعی می آدم به حضرت دادن به نسبتت شرک

                                                 
 .773، ص2ج، تحفةِاألحوهحِ شرحِجامعِالترم ح. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 1

 .735تا  775. همان، ص2
 .752، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
 .753. همان، ص4

 .775. همان، ص5
 .117، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل6
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، آدم پذیرد و سپس برای حفـ  عصـمتت حضـرتربارۀ اتهام شرک میسخن مؤل  را د
، شرک اصـغر و لفظـی بـوده و آدم شرک حضرت»گوید: و می آیدمی در مقام توجیه بر

قصد و نیتی در آن نبوده است و با عصمتت مقام انبیا منافات نـدارد؛ چراکـه عصـمت  هیچ
 0.«غیره استکبیره و نداشتنت استمرار بر گناه ص نداشتنت گناه

 ج. بررسی و نقد

با اینکه این مسِله در نظر بعضی پیـروانت محمـد بـن عبـدالوهاب، بـا اقامـۀ دلیـل مـردود 
 شود.دلیل اکتفا می دانسته شده است، ولی در ادامه به ذکر سه

:
 
ای مشرک نبودند و همۀ آنها منادیت توحید بودند انبیا در طول حیاتت خود، لحظه اوال

اند. چطور ممکن است خداوند فرد مشـرکی را جـزءت انبیـا و برای تحققت توحید مبعوث شده
رراهیم  و آل  فرمایـد: قرار دهد، حال آنکـه خداونـد می م  و ُنهًحرا و آل  َإب  فی آا  رط  َإنَّ الّلره  اص 

را مینَعم  عال  ی ال  ل   .2ن  ع 
ــر ــد او را ب ــه خداون ــانی ک ــا انس ــد، میمی آی ــه گزین ــد؟ چگون ــرک باش ــار ش ــد دچ توان

بیاورد و بگویـد  التوحی  کتاببه خود جرئت داده است که این عقیده را در  عبدالوهاب ابن
 اصغر باشد؟! اند، هرچند شرکو حوا به شرک الهی دچار شده آدم حضرت

:
 
را جای و حـوا بودنـد، خداونـد بایـد بـه آدم حضرتاگر مراد  ثانیا مَّ رُه ع  ی اللَّ رال  ع  ت  ف 
َرکهن  3گرفت.بهره می« عما یشرکان»و استفاده از عمیر جمع، از  یش 

:
 
کسـانی هسـتند « مشـرکان»شود که منظور از معلوم می 4با توجه به آیۀ بعدت از آن ثالثا

 گوید.قراردادنت ابلیس نمی دادند و سخنی از شریدکه اصنام را شرید قرار می
صورت جمع آمده کـه اصـنام را شـامل در این آیه آنچه شرید قرار داده شده است، به

که ابلـیس مـراد  دهددر آیه نشان می« ما»همچنین آوردنت  1شود و فقط ابلیس نیست.می

                                                 
 .857و  855، ص8، جإلانةِالمستفی ِ شرحِکتابِالتوحی . فوزان، صال  بن فوزان، 1
 .77 آیۀ عمران،آل سورۀ .2
 .775، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
ا َو ُهْم یَخلُقون: 737 آیۀ أعراف، . سورۀ4 ًِ یخُلُق َشی

َ
یْشرتکوَن َما ال

َ
 .أ

 .772، ص2، جتحفةِاألحوهحِ شرحِجامعِالترم ح. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 5
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 0استفاده شود.« َمن»نیست؛ چراکه برای ابلیس باید از لف ت 

 روندروایت سوم: لعن زنانی که به زیارت می

 عباس نقل شده است:این روایت از ابن« ما جاء أن الغله في قبهر الصالحین»در باب 
 2زائرات القبهرو و المتخذین علیها المساجد و السرج؛ الله لعن رسهل

 یکه بر رو  ی راکسان نیهمچنروند و میقبرها به زیارتت که را  یزنان ول خدارس
 .کرده است نیکنند، نفر یم یسازند و آنها را چرالانیقبرها مسجد م

حدثنا هاشمو حدثنا شعبةو عن محمد »سنت، با سندت های متعدد اهلاین روایت در کتاب
 9شده است.روایت « بن جحااةو عن أبي صالحو عن ابن عباه

 الف. بررسی  سند روایت

است. بسیاری از بزرگان « باذام»وجود دارد که اسم وی « ابوصال »در سند این روایت، نام 
حبـان، وی را جـارود، ابواحمـد حـاکم و ابنعـدی، ابنمانند نسایی، ابوحـاتم، عقیلـی، ابن

 6دانـد.لس نیز میوی را مد 1بر تضعی ت وی، عسقالنی عالوه حجرابن 4اند.تضعی  کرده
وی عع ت راویت مـذکور را بـه جمهـور علمـا  7البانی نیز این روایت را ععی  دانسته است،

 8کس وی را توثیق نکرده است.، هیچ«عجلی»جز کند که بهدهد و بیان مینسبت می
اشـاره کـرده و « ابوصال »ادامه به عع ت  قفیلی نیز روایت فوق را ععی  دانسته و در

 3رگان دربارۀ تضعی  راوی را ذکر نموده است.سخنانت بز
داند و معتقد است که بـدون جملـۀ ، این روایت را ععی  میهتحِالمجی محققت کتاب 

                                                 
 . همان.1
 .73، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

، 7، جداود سالننِأ الي؛ سجسـتانی، سـلیمان بـن اشـعم، 782، ص5، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن3
 .31، ص1، جالصغر  السنن؛ نسائی، احمد بن شعیب، 872ص

 .137، ص7، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن4
، التهال یب تقریالبحجر عسقالنی، احمد بن علی، ؛ ابن777، ص8، جالتلخیصِالحبیرحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن5

 .785ص
 .785، صالته یب تقریبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن6
 .55، ضعیفِمواهدِالرمآن. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .878، ص7ج، إهوا ِالغلیلِ. البانی، محمد ناصرالدین،8
 .72، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن9
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لعرن »که حدیمت  حالی در 0روایتت فوق صحی  است؛« المتخذین علیها المساجد و السرج»
 سـند بدون عبـارتت فـوق، بـا دو« زّوارات القبهر اهّٰلل لعن رسهل»یا  2«اهّٰلل زّوارات القبهر

 حدیثی ذکر شده است: هایکتاب در
عرن سرفیانو عرن عبداللره برن عثمران برن خثریمو عرن عبردالرحمن برن بهمرانو عرن . 7

 9«.زوارات القبهر الله لعن رسهل»عبدالرحمن بن حسان بن ثابتو عن أبیهو قال: 
مةو عرن أبیرهو عرن أبري حدثنا یحیی بن إسحاقو حدثنا أبهعهانةو عن عمر بن أبري سرل. 8

 4«.زوارات القبهر الله لعن رسهل»هریرةو قال: 

که قفیلی نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره کـرده هر دو سندت راویتت فوق ععی  است؛ چنان
 1است.

وجـود دارد کـه « بن حسان عبدالرحمن»و « بن بهمان عبدالرحمن»در سند اول، نام 
را مجهـول، و سـند روایـت را « بهمـانابن» رنـاؤوط نیـزا شعیب 6اند.هر دوی آنها مجهول
 7ععی  دانسته است.

شـعبه و  8وجود دارد که تضـعی  شـده اسـت.« سلمهعمر بن ابی»در سندت دوم نیز نام 
و نسـائی و جوزجـانی نیـز او را در حـدیم، قـوی  3انـدبن معین وی را تضـعی  کرده یحیی

تــوان انــد کــه بــه حــدیمت وی نمیقائل 02خزیمــهو ابن 00ســعد، ابوحــاتمابن 01اند.ندانســته
                                                 

 .855، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل1

، 1، جالكبالر  السالنن حسـین، بـن ؛ بیهقـی، احمـد777، ص1، جالطیالساليِداود مسن ِأ الي. طیالسی، سلیمان بن داود، 2
 .775ص

، 81، جحنباللِ الن مسالن ِأحمال حنبـل، احمـد بـن محمـد، ؛ ابن558، ص7، جماجالة سالننِا النماجه، محمد بن یزید، . ابن3
 .181ص

 .755، ص71، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن4
 .72، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن5
 . همان.6

 .181، ص81، ج نِحنبل مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن7
 .72، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن8

 .153، ص3، جالته یب ته یبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن9

 . همان.10

 .157. همان، ص11

 .771، ص7، جالنبال ِألال  سیر احمد، بن . ذهبی، محمد12
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بعضی از بزرگان نیز نـامت وی  0اند.استدالل نمود، و برخی احادیمت او را واهی و پوچ دانسته
 2اند.را در شمار راویانت ععی  قرار داده

 ب. بررسی  مدلول روایت

و هـا بـرای زیـارت کنـد کـه رفـتنت زنعبدالوهاب ذیلت مسِلۀ نهم و دهـم تصـری  می ابن
 که: حالی در 3کردنت چراغ بر روی قبر، مورد لعن قرار گرفته است؛ همچنین روشن

:
 
 بر آنچه بیان شد، ععی  است؛ سند روایت بنا اوال

:
 
 6و حکـم بـه اسـتحبابت  1کراهـت، 4حکـمت اباحـه، سنت سهدر میان علمای اهل ثانیا

 شود.زیارت دیده می
تنها بـه اسـتحباب عبـدالوهاب، نـه ابـنبعضی وهابیان مانند البانی، برخالف تفکرات 

 7اند.ترین شبهات نیز پاسخ دادهاند، بلکه در مقام دفاج، به مهمزیارت را قائل شده
:

 
مقابلت روایاتت منع زنان از زیارت، احادیثی مبنـی بـر جـوازت زیـارت قبـور وجـود  در ثالثا

اشاره کرده است؛ از جملـه عسقالنی در کتابت خود به روایاتت جواز  حجرکه ابندارد؛ چنان
، و روایتی کـه چگونگی زیارت را به عایشه آموز  دادند پیامبرکند روایتی که بیان می

، نمــاز رفتنــدمی بــه زیــارت قبــر حمــزۀ سیدالشــهدادر هــر جمعــه  فاطمــه حضــرت
بـن  ، از انـسصالحیحِ خالاه همچنین است روایتی که در  8کردند.خواندند و گریه میمی

 ده است:مالد نقل ش
کنـد. بـه او فرمودنـد: زنـی را در کنـار قبـری دیدنـد کـه گریـه می روزی پیامبر

دور شـو، تـو بـه مصـیبتت مـن »آن زن گفـت: «. تقوای الهی پیشه کن و صبر نما»
                                                 

 .157، ص3، جالته یب ته یبحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن1

، 7، جکتالابِالضالعفا ِالكبیالر عمـرو، بـن ؛ عقیلـی، محمـد172ص ،8، جالمغناليِهاليِالضالعفا . ذهبی، محمـد بـن احمـد، 2
 .771ص

 .73، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن3
 .173، ص8، جشرحِالسنة. بغوی، حسین بن مسعود، 4

 . همان.5
ــن عمــار، 6 ــرنباللی، حســن ب ــد882، صمراقالاليِالفالالالحِشالالرحِمالالتنِنالالوهِاإلیضالالاح. ش  محمــد، بــن ؛ طحطــاوی، احم

 .785، صالطحطاوح حاشیة

 .725، ص7، جأحكا ِالجنامزِوِ  لها. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .777، ص8، جالتلخیصِالحبیرحجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن8
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او »شخصی به آن زن گفـت: «. امای تا بدانی گرفتارت چه مصیبتی شدهمبتال نشده
مد، هیچ نگهبانی نبـود، بـه ایشـان عـرض آن زن به درت خانۀ حضرت آ«. پیامبر بود

صبر حقیقی، صبر در مصیبت »فرمودند:  پیامبر«. من شما را نشناختم»کرد: 
 0«.اول است

شـود؛ وی را از این عمل منع نکردند، حکم به جوازت زیارت ثابت می از اینکه پیامبر
به زیارت قبور را  عینی نیز در شرحت روایتت فوق، رفتن 2حجت است. چراکه تقریرت پیامبر

از نـووی، جـواز ایـن کـار را بـه جمهـور علمـا نسـبت  نقلداند و بهبرای مرد و زن جایز می
البانی نیـز از روایـتت فـوق جـوازت زیـارت را اسـتفاده  4سنت،عالوه بر عالمانت اهل 3دهد.می

 1کرده است.

 نتیجه
عبـدالوهاب،  بـن مـدترین و مشـهورترین اثرهـای علمـیت مح، یکی از مهمکتابِالتوحی 

ــودنت آنهــا هســتند؛  عیت صــحی  ب ــروانت وی، مــد  ــاتی اســت کــه برخــی پی ــدۀ روای دربردارن
بـر اعتـرافت برخـی  این کتاب، و همچنـین بنـا روایاتت  برخی در تتملی اندک با که حالی در

السـند و احـادیثی ج، ععی ، در این کتاب، روایات ُمـدر  التوحی  کتابشارحان و محققانت 
رسد با توجه به نظر می های دینی و قرآنی هستند، وجود دارد. بهداللتًا در تضاد با آموزهکه 

جایگاه این کتاب در میانت وهابیان، روایاتت دیگرت این کتاب نیز از لحا  سند، متن و مدلول 
ای اسـت. همچنـین تعـارضت روایــاتت ایـن کتـاب بــا نیازمنـد بررسـی و تحقیقـات جداگانــه

 رود.شمار می های مهم در این زمینه بهرآنی نیز یکی از پژوهشهای قآموزه
  

                                                 
 .33، ص8، جالبخاهح صحیح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1
 .712، ص7، جالباهح هتححجر عسقالنی، احمد بن علی، . ابن2
 .72، ص2، جلم ةِالقاهحِبن احمد،. عینی، محمود 3
 .771، ص1، جنیلِاألوطاه. شوکانی، محمد بن علی، 4

 .721، ص7، جأحكا ِالجنامزِوِ  لها. البانی، محمد ناصرالدین، 5
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 کتابنامه
 قرآن کریم. .7

 اول، چـاپ العربـي، التـراث إحیـاء ، بیـروت: دارالجارا و التعادیل عبـدالرحمن، حـاتم،ابی ابـن .8
 .ق7837

 عن رسول الله عبدالرحمن، حاتم،ابی ابن .7
 
و الصاحابة و  تفسیر القرآن العظیم؛ مسندا

 .ق7173 سوم، ، عربستان: مکتبة نزار مصطفی الباز، چاپالتابعین
، تحقیــق: شــکرالله نعمةاللــه قوجــانی، بیــروت: کتاااب المراساایل عبــدالرحمن، حــاتم،ابی ابــن .1

 .ق7733 اول، چاپ الرسالة، مؤسسة
بـن علـی ، تحقیـق: محمـد بـن خلیفـة فیاه ح  العار  و ماا ُرو  شیبه، محمد بن عثمـان،ابی ابن .5

 .ق7172 اول، چاپ الرشد، تمیمی، ریاض: مکتبة
 .تابی المعرفة، ، تحقیق: محمد حامد الفقی، بیروت: دارطبقات الحنابلة محمد، یعلی،ابی ابن .7
ــن .3 ــدالوهاب، اب ــد، عب ــة کتاااب التوحیااد محم ــر: مکتب ــی، مص ــی قفیل ــن عل ــد ب ــق: احم ، تحقی

 .ق7183 اول، چاپ الرحمن، عباد

، تحقیــق: عبداللــه قاعــی، بیــروت: الضااعفاة و المتروکااونجــوزی، عبــدالرحمن بــن علــی، ابن .2
 .ق7157 اول، چاپ العلمیة، الکتب دار

ه التشبیه بأکف التنزیهجوزی، عبدالرحمن بن علی، ابن .3  اردن:، تحقیق: حسن سقاف، دفع ُشب 
 ق.7177نووي، ال اإلمام دار

، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط، بیـروت: بلباان ابان ببترتیا حباان صحیح ابنحبان، محمد، ابن .75
 .ق7171 دوم، چاپ الرسالة، مؤسسة

 المعرفـة، ، بیروت: دارالبخارح صحیح شرا البارح؛ فتححجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن .77
 .ق7733

، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیاث الرافعاي الکبیارحجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن .78
 .ق7173 اول، چاپ العلمیة، الکتب دار جا:بی

 الرشـید، ، تحقیق: محمد عوامه، سوریه: دارتقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن .77
 .ق7157 اول، چاپ

 اول، چـاپ النظامیـة، المعـارف ، هند: دائرةتهذیب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن .71
 ق.7787

المدلساین؛ أو تعریاف أهال التقادیس بمراتاب طبقات حجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن .75
 اول، چـاپ المنـار، ، تحقیق: عاصم بن عبدالله قریـوتی، عمـان: مکتبـةالموصوفین بالتدلیس
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 .ق7157
 تا.بی الخانجي، ، قاهره: مکتبةالفصل في الملل و اصهواة و النحلحزم، علی بن احمد، ابن .77
ٰی با ثارحزم، علی بن احمد، ابن .73

ّ
 .تابی الفکر، : دار، بیروتالُمحل

 جـا:بی، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط و دیگـران، مسند أحمد بان حنبالحنبل، احمد بن محمد، ابن .72
 .ق7187 اول، چاپ الرسالة، مؤسسة

، تحقیــق: وجاالکتاااب التوحیاد و إثبااات صاافات الارب عّز خزیمـه، محمــد بـن اســحاق، ابن .73
 .ق7171 پنجم، چاپ الرشد، عبدالعزیز بن ابراهیم الشهوان، ریاض: مکتبة

 الکتـب ، تحقیق: محمد عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دارالطبقات الکبریسعد، محمد بن سعد، ابن .85
 .ق7175 اول، چاپ العلمیة،

، تحقیق: عبدالرحیم محمد احمد تاریخ أسماة الضعفاة و الکذابینشاهین، عمر بن احمد، ابن .87
 .ق7153 اول، قشقری، چاپ

 الجـوزي، ابـن ، عربسـتان: دارالقول المفید علی کتاب التوحیدعثیمین، محمد بن صال ، ابن .88
 .ق7181 دوم، چاپ

 و اإلســـالمي المکتـــب جـــا:بی، تأویااال مختلاااف الحااادیثقتیبـــه، عبداللـــه بـــن مســـلم، ابن .87
 .ق7173 دوم، چاپ اإلشراق، مؤسسة

 ،اول چـاپ العلمیـة، الکتـب ، بیـروت: دارتفسایر القارآن العظایمکثیر، اسماعیل بن عمـر، ابن .81
 .ق7173

 إحیـاء دار جـا:بی، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی، ماجاة سنن ابانماجه، محمد بن یزید، ابن .85
 .تابی العربیة، الکتب

، تحقیـق: زهیـر تیسیر العزیز الحمید في شرا کتاب التوحیادشیخ، سلیمان بن عبدالله، آل .87
 .ق7187 اول، الشاویش، بیروت: المکتب اإلسالمي، چاپ

، تحقیـق: محمـد حامـد فاتح المجیاد؛ شارا کتااب التوحیادشیخ، عبدالرحمن بن حسن، آل .83
 .ق7733 هفتم، چاپ المحمدیة، الفقی، قاهره: السنة

، بیـروت: المکتـب إرواة الغلیل؛ في تخریج أحادیث مناار السابیلالبانی، محمد ناصرالدین،  .82
 .ق7155 دوم، اإلسالمي، چاپ

 ، سایت شامله، آدرس:ماجة و ضعیف سنن ابنصحیح البانی، محمد ناصرالدین،  .83

http://shamela.ws/browse.php/book-810#page-3531 
 الصمیعي، ، ریاض: دارحبان ضعیف موارد الظمآن؛ إلی زوائد ابنالبانی، محمد ناصرالدین،  .75

 .ق7188 اول، چاپ
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 چهـارم، المکتـب اإلسـالمي، چـاپ بیـروت:، و بدعها أحکام الجنائزالبانی، محمد ناصرالدین،  .77
 .ق7157

 .تابی اإلسالمي، المکتب جا:بی، ضعیف الجامع الصغیر و زیادتهالبانی، محمد ناصرالدین،  .78

 طـوق دار جـا:بی، تحقیق: محمد زهیر بن ناصـر، صحیح البخارحبخاری، محمد بن اسماعیل،  .77
 .ق7188 اول، چاپ النجاة،

تحقیق: شعیب ارنـؤوط و محمـد زهیـر شـاویش، بیـروت: ، شرا السنةبغوی، حسین بن مسعود،  .71
 .ق7157 دوم، المکتب اإلسالمي، چاپ

، تحفااة اإلخااوان؛ بأجوبااة مهمااة تتعلااق بأرکااان اإلسااالمبــاز، عبــدالعزیز بــن عبداللــه، بن .75
 .ق7187 دوم، وزارة الشِون اإلسالمیة و اْلوقاف و الدعوة و اإلرشاد، چاپ عربستان:

ــه، بن .77 ــن عبدالل ــدالعزیز ب ــاز، عب ــایت دروش للشاایخ عباادالعزیز باان بااازب ــوتی، س ، دروس ص
 ویب، آدرس:إسالم

http://www.islamweb.net 

 الکتـاب ، پاکستان: دارإبطال التندید؛ باختصار شرا کتاب التوحیدعتیق، حمد بن علی، بن .73
 .ق7175 السنة، و

، تحقیق: عبدالله بن محمد حاشـدی، جـده: کتاب اصسماة و الصفاتبیهقی، احمد بن حسین،  .72
 .ق7177 اول، چاپ السوادي، مکتبة

 الکتـب ، تحقیـق: محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دارالسنن الکباریبیهقی، احمد بن حسین،  .73
 .ق7181 سوم، چاپ العلمیة،

، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علـی الکامل في ضعفاة الرجالجرجانی، عبدالله بن عدی،  .15
 .ق7172 اول، چاپ العلمیة، مد معوض، بیروت: الکتبمح

، تحقیق: مصـطفی عبـدالقادر المستدر  علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .17
 .ق7177 اول، چاپ العلمیة، الکتب عطا، بیروت: دار

، تحقیـق: ابوعبداللـه سـورقی و ابـراهیم الکفایة في علم الروایةخطیب بغدادی، احمد بن علی،  .18
 .تابی العلمیة، حمدی مدنی، مدینه: المکتبة

، کویــت: الانهج السادید؛ فاي تخااریج أحادیاث تیسایر العزیاز الحمیاددوسـری، جاسـم،  .17
 .ق7151 اول، چاپ اإلسالمی، للکتاب الخلفاء دار

، تحقیق: محمـد الکاشف؛ في معرفة من له روایة في الکتب الستةذهبی، محمد بن احمد،  .11
 .ق7177 اول، چاپ اإلسالمیة، للثقافة القبلة الخطیب، جده: دارعوامه و احمد محمد نمر 

 تا.نا، بیبی جا:بی، تحقیق: نورالدین عتر، المغني في الضعفاةذهبی، محمد بن احمد،  .15
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دیاوان الضاعفاة و المتاروکین؛ و خلاق مان المجهاولین و ثقاات ذهبی، محمد بن احمـد،  .17
 .ق7723 دوم، مکتبة النهضة الحدیثة، چاپ، تحقیق: حماد بن محمد انصاری، مکه: فیهم لین

اشراف شیخ شـعیب ، تحقیق: جمعی از محققان تحتسیر أعالم النبالةذهبی، محمد بن احمد،  .13
 .ق7155 سوم، چاپ الرسالة، ارناؤوط، بیروت: مؤسسة

، تحقیـق: بشـار عـواد تاریخ اإلسالم؛ و وفیات المشاهیر و اصعاالمذهبی، محمد بن احمد،  .12
 .م8557 اول، چاپ اإلسالمي، الغرب دار جا:بیمعروف، 

 ، تحقیق: بجاوی علی محمد، بیروت:میزان اإلعتدال في نقد الرجالذهبی، محمد بن احمد،  .13
 .ق7728 اول، چاپ المعرفة، دار

 الرسـالة دار جـا:بی، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط، سانن أباي داودسجستانی، سلیمان بـن اشـعم،  .55
 .ق7175 اول، چاپ العالمیة،

الدین عبدالحمید، بیـروت: ، تحقیق: محمد محییداود سنن أبيسجستانی، سلیمان بن اشعم،  .57
 .تابی العصریة، المکتبة

 اول، چــاپ طیبــة، ، ریــاض: دارعنایااة العلماااة بکتاااب التوحیاادشــایع، عبدااللــه بــن عثمــان،  .58
 .ق7188

 المکتبـة العصـریة،جـا: بی، مراقي الفالا شرا متن نور اإلیضااشرنباللی، حسن بن عمار،  .57
 ق.7185اول،  چاپ

الدین صـبابطی، ، تحقیـق: عصـام؛ شرا منتقی اصخباارنیل اصوطارشوکانی، محمد بن علـی،  .51
 .ق7177 اول، چاپ الحدیم، مصر: دار

 .ق7171 اول، چاپ کثیر، ابن ، بیروت: دارالقدیر فتحشوکانی، محمد بن علی،  .55

 اول، چـاپ المعرفـة، ، بیـروت: دارالقارآنجاامع البیاان فاي تفسایر طبری، محمد بن جریر،  .57
 .ق7178

 .ق7185 دهم، چاپ المعارف، مکتبة جا:بی، تیسیر مصطلح الحدیثطحان، محمود،  .53
، حاشیة الطحطاوح؛ علی مراقي الفالا شارا ناور اإلیضاااطحطاوی، احمد بن محمد،  .52

 .ق7172 اول، چاپ العلمیة، الکتب تحقیق: محمد عبدالعزیز خالدی، بیروت: دار
، تحقیق: محمد بن عبدالمحسـن ترکـی، مسند أبي داود الطیالسيطیالسی، سلیمان بن داود،  .53

 .ق7173 اول، چاپ هجر، مصر: دار
 .ق7177 ویکم،سی چاپ الفکر، ، دمشق: دارمنهج النقد في علوم الحدیثعتر، نورالدین،  .75
قلعجـی، بیـروت: ، تحقیـق: عبـدالمعطی امـین کتاب الضاعفاة الکبیارعقیلی، محمد بن عمرو،  .77

 .ق7151 اول، چاپ العلمیة، المکتبة دار
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بیـروت: دار إحیـاء التـراث  ،عمدا القاارح؛ شارا صاحیح البخاارحعینی، محمود بن احمد،  .78
 تا.العربي، بی

 الرسـالة، مؤسسـة جـا:بی، إعاناة المساتفید بشارا کتااب التوحیادفوزان، صال  بن فـوزان،  .77
 .ق7187 سوم، چاپ

، تحقیق: صادق بن محمد بن التذکرا بأحوال الموتی و أمور ا خرا قرطبی، محمد بن احمد، .71
 .ق7185 اول، چاپ المنهاج، ابراهیم، ریاض: مکتبة دار

، بیروت: تحفة اصحوذح بشرا جامع الترمذحمبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم،  .75
 .تابی العلمیة، الکتب دار

، تحقیـق: ابوعبـدالرحمن فاي أساماة الرجاال إکمال تهاذیب الکماال؛ُمغَلطای، عالءالدین،  .77
 .ق7188 اول، چاپ الحدیثة، الفاروق جا:بیعادل بن محمد و ابومحمد اسامة بن ابراهیم، 

، تحقیـق: الترغیاب و الترهیاب؛ مان الحادیث الشاریفمنذری، عبدالعظیم بن عبـدالقوی،  .73
 ق.7173 اول، چاپ العلمیة، الکتب الدین، بیروت: دارابراهیم شمس
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