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 چکیده
ادعای نسـخ  ،خدا رغیجواز سوگند به تری  توجیهات وهابیت بر احادیق  یکی از مهم

همـی  منظـور بـه ؛از سوی وهابیون مخدوش اسـت یچنی  ادعای .ای  روایات است
پردازد و با استناد بـه منـابع مـورد به تحلیل انتقادی سخنان وهابیت می ،مقاله حاضر

سـازد کـه ادعـای نسـخ قبول وهابیت و اقوال علمایشان، ای  حقیقت را آشـکار مـی
خدا، با مبانی اصولی وهابیت و مبنـای برتـری سـلف بـر  یرغجواز سوگند به روایات  

 ،همچنی  وهابیون نه تنها دلیلی بر اثبات مدعای خود ندارنـد ؛خلف سازگاری ندارد
 باری دارد.بلکه دیدگاه آنان پیامدهای زیان

 جواز. اتینسخ، روا رالله،یغ حلف به :ها دواژهیکل

                                              
 البیت التحصیل موسسه داراالعالم لمدرسة اهل آموخته سطح سه حوزه علمیه و فارغ دانش *

 ادیان و مذاهب اسالمیاستادیار دانشگاه  **
 .پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل البیت *** 
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 مقدمه
صـورت بـه ،تیمیـهبار توسط ابـ  برای اولی ،یر خداغبه موضوع سوگند   نگاه اعتقادی به

خدا را مخالف توحید  غیرقسم به ،تیمیه بر اساس ای  دیدگاهیافته مطرح شد. اب مانزسا
ای   ،تیمیهتبعیت از اب وهابیون نیز به 1دانست و حکم به شر  بودن ای  نوع سوگند کرد.

 به شر  بودن آن دادند.  نوع سوگند را از مباحق اعتقادی دانستند و فتوی
دو فرض وجـود  ،خدا غیردر سوگند به ،بحق باید دانست موضوعبرای روش  شدن 

خدا دارند و  غیرنگاه خدایی به ،خورندخدا قسم می غیرکه بهکسانی ،در یک فرض .دارد
خدا  غیربدون شک سوگند به .دهندمورد احترام قرار می ،خداوند متعال مانندغیر خدا را 

 خورد.غیر خدا قسم نمیگونه بهو هیي مسلمانی ای  بوده،در چنی  فرضی شر  
داند و غیرالله نمی اللهخدا را  غیر ،خوردغیرالله قسم میدر فرض دیگر، فردی که به

و  ،خاطر تاکید بر پذیرش کالم خودهبلکه ب ؛دهدمورد احترام قرار نمی ،خداوند مانندرا 
محـل  ،خـدا غیـرای  نوع قسم بـه .خوردخداوند سوگند می غیربه .یا از روی عادت و..

در چنـی   خـدا غیـرسوگند به ،مذاهب اسالمی اتفاق دارند .بحق و اختالف نظر است
ایـ   کـه اما وهابیون برخالف مذاهب اسـالمی معتقدنـد ؛فرضی مخالف توحید نیست

 دالیـلاند سعی کرده ،همی  جهتبه 2؛نوع سوگند شر  بوده و با توحید سازگاری ندارد
ادعای نسخ روایـات جـواز، یکـی از  ،غیر خدا را توجیه کنند. در ای  بی جواز سوگند به

ز دانسـته کـه یغیر خـدا را جـاتری  توجیهات وهابیت بر احادیثی است که سوگند بهمهم
لذا مقاله حاضر برای اینکه بطالن نظریه شر  بودن  ؛تاکنون مورد بحق واقع نشده است

درصـدد اسـت بـر  نمایـد،غیر خدا را ثابت کند و سستی ای  توجیه را آشـکار گند بهسو
به نقد ادعای نسـخ روایـات جـواز بپـردازد و  ،اساس مبانی وهابیت و گفتار علمای آنان

بلکه ادعـای نسـخ روایـات  ،نه تنها دلیلی بر ادعای خود ندارند ،وهابیونکه روش  کند 
 در برتری سلف بر خلف است.مخالف با مبنای وهابیت  ،جواز

                                              
 .27ص، 7ج، الفت وىمجموعتیمیه، احمد، . اب 1

 .772، صفت وى أاک ن اإلسالمعثیمی ، محمد، اب ؛ 41ص ،ب زمس ئل اإلم م ابنباز، عبدالعزیز، . ب 2



 

 

رس
بر

 ی
عا

اد
 ی

هاب
و

ی
 ون

مبن
رص 

عا
م

 ی
روا

ن 
شد

خ 
نس

ر 
ب

ی
ت

ا
 ... 

31 

 غیر خدابیان دیدگاه وهابیان در مورد نسخ شدن روایات جواز سوگند به
سـوگند  1،«اللعه َقعد اشعر  من حلف بغيعر»عمرعلمای وهابی با تکیه بر ظاهر حدیق اب 

 غیـردانند؛ در مقابل ای  حدیق که ظاهر آن بر شر  بودن قسم بهرا شر  می یر خداغ به
نقل شده است کـه  گرامی اسالم از نبی دیگریروایات صحیح  ،داردداللت  خدا

ًبيًه أ»غیر خدا دارند. احادیق داللت بر جواز سوگند به
َ
َلَح، َوأ عُه » 2،«َْ َّْ

َ
ن ًبيعَك َلُتَنبَّ

َ
َمعا َوأ

َ
 3،«أ

« َّ 
َ
ن ًبيَك َلُتَنبَّ

َ
َ ْم، َوأ روایاتی از جمله  6،«ل مري ما ْف ناك» 5،«َل مري ْل  قٍلم بم روف» 4،«َْ

با نظریه شـر   ای  روایات در حقیقت ؛غیر خدا داللت دارندهستند که بر جواز قسم به
بنـابرای   ؛کشـندرا به چـالش مـی وهابیان در تعارض هستند و آن سحلف بغیراللهسبودن 

خـدا نسـخ  غیرهوهابیون در توجیه روایات جواز، مدعی هستند که احادیق جواز قسم ب
ز بود و بعد یل هجرت جاایغیرالله تا اوگوید: سوگند بهدر ای  زمینه می بازاند. ب گردیده

س مـورد نسـخ قـرار معن حلعف بغيراللعه َقعد اشعر از جمله حدیق س ،از آن با احادیق نهی
  نویسد:باره مینوه محمد ب  عبدالوهاب در ای  7گرفت.

لنسع،، ثعم الله َهعو قبعل اَما جاٍ من اْلحاديث َيه ذكر شٍْ من الحلف بغير
جـواب صـحیح آن  ؛ْهْ عن الحلف... وهرا الدعواب هعو الحعق ْس، ذلك و

مربوط به قبل از نسخ است و بعد  ،غیر خدااست که احادیق جواز سوگند به
 1غیر خدا نسخ شد و مورد نهی قرار گرفت.قسم به ،از آن

                                              
شـیبانی، )؛ (887ص ،7ج، داودابدی سدننسجسـتانی، ابـوداود، ) ؛«غیرالله قسم بخورد مشر  شـده اسـتهر کسی به». 1

 ؛«نیز نقـل شـده اسـت سم  حلف بشيء دون الله فقد أشركس ای  حدیق با عبارت». (855ص ،75ج ،احمد مسندأحمد، 
 (.474ص ،7، جاحمد مسند، أحمد، یشیبان)

-گند که اگر راست بگویـد وارد بهشـت مـیشود، اگر راست بگوید. یا فرمود: به پدرش سوسوگند به پدرش رستگار می» .2

   (.41ص ،1ج، صحیح مسل نیشابوری، مسلم، ) ؛«شود
ْقر  » .3 ی اْلف  ْخش  یٌح، ت  ح 

یٌح ش  ح  ْنت  ص  أ  ق  و  دا ص  ْن ت  ُه أ  نا أ  با ُتن  یك  ل  ب 
أ  ا و  م  گاه می ؛أ  تـر ای با ارزشصدقه ،کنمسوگند به پدرت تو را آ

 (.377ص ،8ج ،همان) ؛«که ترس از فقر وجود دارد پرداخت شودمندی و زمانیاست که در حال سالمتی، نیاز
جان پدرش قسم یاد کرد، به پدرت قسـم بعد از پاسخ به پیامبر .مردی از سزاوارتری  مردم به مصاحب سوال کرد». 4

 (.7134ص ،4ج ،همان) ؛«که به تو خبر داده شد
ْعُرو» .5 م  م  ب  لِّ ْن ُتک 

 
ي، أل ْمر  ع  ل  ْسُکت  ف  ْن ت  ْ  أ  ْیٌر م  ر  خ 

ْ  ُمْنک  ی ع  ْنه  ت   امـر بـه معـروف و نهـی از منکـرجانم سوگند اگـر به ؛ف  و 
 (.827ص ،77ج، احمد مسند، أحمد، یشیبان) ؛«بهتر است از ای  که سکوت نمایید ،کنی

ْنهُ گوی که با جابر دارند میدر گفترسول خدا». 6 ك  ع  ل  ُنْنز   ل 
اك  ْعن  ف  ا ن  ي م  ْمر  ع  جانم سوگند اگر مـا شـتر را به ؛فرمایند: ل 

   (.151ص ،23ج ،همان) ؛«سودی به تو نرساندیم ،از تو بگیریم
 .751ص ،87ج، مجموع فت وىباز، عبدالعزیز، . ب 7
 .577ص، میدتیسیر العزیز الحشیخ، سلیمان ب  عبدالله، . آل1

http://wikifeqh.ir/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
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غیـر هبتری  توجیه روایات جواز قسم و علی ب  نایف نسخ را بهتری  و قوی 1حازمی
و بسـیاری دیگـر از علمـای  4عبـدالرحم  دمشـقیه 3صالح ب  فـوزان، 2اند.خدا دانسته

تری  توجیه به عثیمی  نیز نزدیکاب  5اند.پذیرفتهرا شدن ادله فوق  نسخ ،معاصر وهابیت
تری  توجیهات یکی از مهم ،جواز روایات بنابرای  ادعای نسخ 6؛داندواقعیت را نسخ می

 .شودله است که به آن پرداخته میئای  مسوهابیون در 

 غیر خدا نقد دیدگاه وهابیان در مورد ادعای نسخ روایات جواز سوگند به
حکمی را که قبال وضع کرده بود و به آن عمل شـده را بـا حکـم  ،نسخ یعنی اینکه شارع

ی را و برای تشخیص آن ضوابط  نسخ را از امور اجتهادی ندانسته ،علما 7جدیدی بردارد.
از  ؛شـودادعای نسخ ممک  می ،که همه ضوابط محقق شوددر صورتی 1؛اند معی  کرده

 جمله ضوابط نسخ موارد زیر است. 
جریـان پیـدا  ،ادله متعـارض در موضـوعاتی باشـند کـه نسـخ در آن موضـوعات. 7

  9کند. می
  11جمع بی  متعارضی  ممک  نباشد.. 8
در ادامه به تطبیق  11؛دیگر وجود داشته باشدعلم به تقدم و تاخر متعارضی  بر یک. 7

 شود.در نسخ شدن روایات جواز پرداخته می ،ای  شروط با ادعای وهابیت

                                              
 ،27ج، شرح کتد ب التوحیددحازمی، أحمد، ) ؛«أن هذا کان في أول األمر ثم نسخ، وهذا أجود ما ُیحمل علیه الحدیق». 1

 (.87ص

 .17، صصف   المفلحینب  نایف،  یشحود، عل .2

 .778ص ،8ج، إع نة المستفید. فوزان، صالح ب  فوزان، 3
 .32ص ،7ج، موسوعة أهل السنة. دمشقیه، عبدالرحم ، 4
 .817ص ،4ج، الحلل اإلبریزیةباز، عبدالعزیز، ب ؛ 366ص، الجدید في شرح کت ب التوحید. قرعاوی، محمد، 5

 (.799ص، 11ج، مجموع فت وىعثیمی ، محمد، )اب  ؛«أن هذا علی منسوخ .. وهذا أقرب الوجوه» .6
التعلیق   الب زیدة علدی ب  حسی ،  ی، علی؛ فقیه757-758ص  ،التعلیق   علی متن لمعة ارعتق دجبری ، عبدالله، . اب 7

   .32ص، مذکرة في أصول الفقه؛ شنقیطی، محمد، 55ص ،77ج، مجموع فت وىعثیمی ، محمد، اب ؛ 87، صنزهة النظر

 .77ص، جمع المحصول. فوزان، صالح ب  فوزان، 1

 .57ص ،77ج ،مجموع فت وىعثیمی ، محمد، اب . 9

 ،77ج، مجمدوع فتد وىعثیمـی ، محمـد، ابـ ؛ 21ص، س لة لطیفة ج معة فدي أصدول الفقدها، عبدالرحم ، یسعد. آل11
 .54ص، جمع المحصول صالح ب  فوزان،؛ فوزان، 58ص

 .58ص ،77ج، مجموع فت وىعثیمی ، محمد، اب . 11
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 عدم جریان نسخ در برخی از موضوعات
خصـوص )بـهاحکام وجود دارد و در مسائل اعتقـادی  نسخ فقط در ،از دیدگاه وهابیون

-هبـ ؛نسخ فرع بر تعارض ادله اسـت ، عالوه بر ای ؛نسخ جریان ندارد (،توحید و شر 
غیر خدا در ادامه ای  دو مورد با سوگند به ؛ای که جمع بی  متعارضی  ممک  نباشدگونه

 شود.تطبیق داده می

 دیعدم جریان نسخ در عقا :الف
و در  1نسخ تنها در احکـام فقهـی جریـان دارد ،از نظر وهابیون ،گونه که اشاره شدهمان

معا » نویسـد: عثیمی  میاب  .ممنوع است (،خصوص توحید و شر به)مسائل اعتقادی 
أصول اإيما ..َت  مٍا  كالتوحيد و يمتن  ْسخَ...اْلحٍام التْ قٍو  مصلحَ َْ كل زما  و

يمٍن ْس، اْلمر بها وكرلك ا يمٍن ْس، النهْ عما هو قبعيح َعْ كعل زمعا  ومٍعا  كالشعرك 
هـا و احکامی است که در تمام زمان ،متنع استکه نسخ آن م ییکی از چیزهای ؛«والٍفر
لذا نسـخ امـر در ایـ  امـور  ؛اصول ایمان و مثل توحید ؛ها دارای مصلحت استمکان

مثل شر  )ها قبیح است ها و مکانهمچنی  نسخ نواهی که در تمام زمان ؛ممک  نیست
مکـ  نسـخ در توحیـد و شـر  م ،صالح فوزان نیز معتقد است 2، ممک  نیست.(و کفر

بنـابرای  از نظـر  4؛نسخ در عقایـد را جـاری ندانسـته اسـت ،ب  نایف نیز یعل 3نیست.
 جریان ندارد.  (،خصوص توحید و شر )بهوهابیت نسخ در مسائل اعتقادی 

و بر همی   5از مسائل اعتقادی است ،از نظر وهابیت ،غیر خداهقسم ب ،از سوی دیگر
-در اعتقادی بودن قسم بـه که اندو بیان داشته 6غیر خدا را شر  دانستههسوگند ب ،اساس

وهْ من قضايا ااعتقاد التْ ا ختف َيهعا » اختالفی بی  مسلمانان وجود ندارد. ،غیر خدا
                                              

 ی، عل؛ شحود28ص ،مذکرة في أصول الفقه؛ شنقیطی، محمد األمی ، 55ص،77ج ،مجموع فت وىعثیمی ، محمد، اب . 1
 .755ص ،7ج ،المفصل في الرد علی شبه  ب  نایف، 

 .58ص، 77ج ،مجموع فت وىعثیمی ، محمد، اب  .2
 .777ص ،تیسیر الوصولفوزان، عبدالله، اب . 3
 .755ص ،7ج، المفصل في الرد علی شبه  ب  نایف،  ی. شحود، عل4

از نظر وهـابیون هـر چیـزی کـه مربـوط بـه بحـق »؛ (472ص ،78ج، مجلة الج معة اإلسالمیةجمعی از نویسندگان، ). 5
 ،8ج ،المسل  بین الهویدة اإلسدالمیة والهویدة الج هلیدةب  نایف،  یشحود، عل) ؛«جزء مسائل اعتقادی است ،توحید باشد

 (.748ص
لح بـ  صا ،شیخآل؛ 772، صفت وى أاک ن اإلسالمعثیمی ، محمد، اب ؛ 41، صب زمس ئل اإلم م ابنباز، عبدالعزیز، . ب 6

 .453ص، التمهید لشرح کت ب التوحید، عبدالعزیز
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هـیي  موضـوع، غیر خـدا از مسـائل اعتقـادی اسـت و در ایـ سوگند به ؛«بين المسلمين
ر خدا را از مسائل اعتقـادی غیهپس وهابیون قسم ب 1؛اختالفی بی  مسلمانان وجود ندارد

نسـخ  ،غیر خدا از مسائل اعتقادی استهچون سوگند ب ،بنابرای  از دیدگاه آنان ؛دانندمی
یـک ادعـای واهـی  ،غیر خـدالذا ادعای نسخ شدن ادله جواز سوگند به ؛در آن راه ندارد

 بوده و با مبنای وهابیت بر عدم جریان نسخ در مباحق اعتقادی مخالف است.
شـود آن اسـت کـه بزرگـان ال دیگری که بر ادعای نسخ روایات جواز وارد مـیاشک
افعال تا قبل از اینکه نسخ شوند مشروع  تقدند،از جمله عبدالرحم  سعدی مع ،وهابیت
غیر خـدا آن اسـت کـه معنای نسخ احادیق جواز قسم به ،بر اساس ای  سخ  2؛هستند

ز بـود و بعـد از آن مـورد یمشروع و جا ل هجرتیتا اوا ،شر  ورزیدن به خداوند متعال
ای  در حالی است که بر اساس مبانی وهابیت، در شر  و اسباب کـه  3نهی قرار گرفت.

چه برسـد بـه اینکـه تـا مـدتی شـر   4؛هیي تساهلی وجود ندارد ،منتهی به شر  است
 غیر خدا صحیح نیست.هبنابرای  ادعای نسخ ادله جواز سوگند ب ؛ز باشدیورزیدن جا

 غیر خداب: امکان جمع بین روایات متعارض سوگند به

در صورتی بحق نسـخ  ،آیددست میهبطور ای منسوخ و از کلمات علما در باب ناسخ 
ای کـه جمـع بـی  آن دو گونههب ؛تعارض قطعی داشته باشند ،شود که دو دلیلمطرح می

عثیمی  اب  5اند.کردهممک  نباشد. بسیاری از علمای وهابی و سلفی بر ای  امر تصریح 
يشترط للنس،...ق ره الدم  بين العدليلين، َع   أمٍعن الدمع  َعت »نویسد: در ای  رابطه می

؛ یکی از شروط نسخ ای  اسـت کـه جمـع بـی  دو دلیـل «ْس، إمٍا  ال مل بٍل منهمعا
خـاطر هبـ ؛در آن صورت نسخ نیسـت ،ممک  نباشد و اگر جمع بی  دو دلیل ممک  بود

دارد: تـا عبـدالرحم  سـعدی نیـز بیـان مـی 6.ل به هر یک از ادله ممک  استاینکه عم
                                              

 .777ص ،معج  المن هي اللفظیة. ابوزید، بکر ب  عبدالله، 1
 .78، صتیسیر الکری  الرحمنسعدی، عبدالرحم ، آل. 2
 (.751ص ،87ج ،مجموع فت وىباز، عبدالعزیز، ب ) ؛«ز بود و بعد از آن نسخ شدیل هجرت جایتا اوا سحلف بغیرالله». 3

 .858ص ،7ج، إع نة المستفید. فوزان، صالح ب  فوزان، 4

 ،جمدع المحصدول؛ فوزان، صالح ب  فوزان، 21ص، اس لة لطیفة ج معة في أصول الفقه المهمة، عبدالرحم ، یسعد. آل5
 ،السدیر الحثیدا؛ وادعی، مقبـل بـ  هـادی،  717ص ،3ج ،المفصل في الرد علی شبه  ب  نایف،  ی؛ شحود، عل54ص
 .855ص ،ثداب الزف ف في السنة المطهرة، محمد ناصرالدی ، ی؛ البان316ص

 .57ص ،7ج ،األصول من عل  األصولعثیمی ، محمد، اب . 6
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هـا را بـر وجـه خاصـی که جمع بی  نصوص ممک  باشد و بتوان هر کدام از نصزمانی
بنابرای  در مواردی که جمع بی  دو دلیل  1؛بایست بی  نصوص جمع کردمی ،حمل کرد

 نسخ جریان ندارد. ،ممک  باشد
غیـر س و احادیق جواز سوگند بهمن حلف بغيرالله َقد اشر حدیق س از طرفی جمع بی 

قـیم ابـ  ،عنـوان نمونـهبه ؛خدا ممک  است. برخی از علما نیز بر ای  امر اعتراف دارند
 صحیحهمچنی  در کتاب  2؛بی  ای  دو دسته روایات تعارضی وجود ندارد ،معتقد است

ادعـای نسـخ روایـات  ،عثیمی  منتشـر شـده بباز و ابا تعلیقات البانی، ب  که فقه السنة
همچنـی  هیئـت افتـا مصـر از  3؛خاطر امکان جمـع، ضـعیف دانسـته اسـتهجواز را ب

خـاطر امکـان جمـع بـی  دو دسـته هادعای نسخ روایات ب که: المندری نقل کرده است
غیـر جمع بی  روایات جواز سـوگند بـه ،پس بنابر تصریح علما 4؛روایات ضعیف است

هـای در ادامه برخی از صورت ؛روایت سم  حلف بغیرالله فقد اشر س امکان دارد خدا و
 گردد.جمع بیان می

  5غیر خدا بر خصوص قسم به مشرکین و مقدسات آنانحمل شرک بودن سوگند به :الف

عمر سم  حلف بغیرالله فقد اشر س با روایات جواز سـوگند از وجوه جمع بی  روایت اب 
عمر بر خصوص قسم به مشرکی  و مقدسـات آنـان اسـت؛ روایت اب  غیر خدا، حملبه

از جملـه  6؛کندای  نوع حمل را تایید می اسالم دیگر سخنان نبی گرامی رجوع به
از ابـوهریره  ، روایت ابوهریره اسـت.خدا غیردر مورد قسم به سخنان رسول خدا

ه  »نقل است که:  ف  ل  ي ح   ف 
ال  ق  ْنُکْم ف  ف  م  ل  ْ  ح  هُ م  الا اللا  إ 

ه  ل   إ 
ُقْل: ال  ْلی  ی، ف  الُعزا ت  و  الالا  ؛«: ب 

ای   7.الله را بر زبان جاری سازداالالههر کس به الت و عزی قسم یاد کند، باید کلمه ال
ْم » عمر از جمله شرطروایت اب  مانندروایت  ٍُ ْلَيُقعْل: َا ًإَلعَه ًإاَّ »و جـزاء  «َمْن َحَلعَف ًمعْن ََ

                                              
 .21ص ،اس لة لطیفة ج معة في أصول الفقه المهمة، عبدالرحم ، یسعدآل. 1

 .42ص، 7، جإعالم الموقعین عن اب الع لمین، محّمد، هقیم جوزی. اب 2

 .817ص ،8ج ،صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهل األئمةلم، کمال ب  سید، . سا3
 .737ص ،3ج، اإلفت ء المصریةاافت وى د. جمعی از نویسندگان، 4
 باشد.حمل عام بر خاص است که یکی از بهتری  وجوه جمع بی  روایات متعارض می ،ای  نوع حمل در حقیقت .5
 (.711، ص8، جالبره ن زرکشی، بدرالدی ،) ؛«کندی است که مراد متکلم را روش  میارجاع به نظیر، یکی از قواعد». 6
 ،ىصحیح بخد امحمد،  بخاری،؛ )«الله را بر زبان جاری سازداالالههر کس به الت و عزی قسم یاد کند، باید کلمه ال». 7
 (.83ص ،2ج
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ُه  -خالف روایـت ابـ اما بر ؛غیر خدا را شر  دانسته استتشکیل شده و سوگند به ،«اللَّ

شـد؛ روایـت ابـوهریره تنهـا غیر خدا را شامل مـیهای بهعمر که عام بود و تمام سوگند
در علـم  .را شر  دانسـته اسـت (یعنی الت و عزی)سوگند به برخی از مصادیق غیرالله 

شـود و روایـت ابـوهریره مصـداق ت عام شمرده مـیعمر مصداق روایاصول روایت اب 
هـای رایـج جمـع بـی  یکـی از شـیوه ،حمل عام بر خاص دلیل آنکهبهخاص آن است. 

صـورت عمر بر روایـت ابـوهریره حمـل شـده و بـهروایت اب  1،روایات متعارض است
  2گردد.خاص معنا می

 قصـود پیـامبرم ،غیر خداتمام سوگندهای به ،دهدشاهد دیگری که نشان می
خلیفه اول، خلیفـه دوم، خلیفـه چهـارم و  مانندای  است که بسیاری از صحابه  ،نیست

غیر خدا قسـم به ، بعد از دوران حیات رسول خدابرخی از همسران پیامبر
 ،را شـر  دانسـته خـدایی غیربه هر قسم   پیامبر ،حال اگر قائل شویم 3اند.خورده
 ؛دادنـدآلـود انجـام مـیافعال شر  پیامبربعد از  ،صحابه که اش ای  استالزمه

را شـر  ندانسـته  خـدا غیـرهر نوع قسـم بـه رسول خدا ،گردد بنابرای  روش  می
یعنی قسم بـه مشـرکی  و مقدسـات )غیر خدا قسم بهبلکه تنها برخی از مصادیق  ؛است

بـه مشـرکی  و خصوص قسم به)عمر بنابرای  حمل روایت اب  ؛را اراده کرده است (آنان
 یکی از وجوه جمع بی  ای  دو دسته از روایات است. (،مقدسات آنان

 ب: حمل احادیث نهی بر کراهت

نهی در روایات ناهیه را نهـی تنزیهـی و کراهتـی  ،یکی از وجوه دیگر جمع ای  است که
و  4بزرگـانی چـون هیتمـی .انـد؛ بسیاری از علمـا ایـ  وجـه جمـع را اکـر کـردهیمدانب

                                              
 .54ص ،جمع المحصول صالح ب  فوزان،فوزان، . 1

ُکْم ال  »لک  روایت ». 2 ائ  آب   ب 
ال  ي، و  اغ  و  الطا ُفوا ب  ْحل  صدحیح ) نیشـابوری، مسـلم، ؛ «ها و پدران خود قسم یـاد نکنیـدبه بت ؛ ت 

هـا قرینه است که سوگند به بـت ،ها و پدران مشرکان نهی کرده استکه از سوگند به تمامی بتاین»؛ (7872ص ،7ج ،مسل 
 :عمر چنـی  اسـتلذا معنای روایت اب  ؛قسم به آنان موجب شر  است عمر باقی است وو مشرکان تحت عموم روایت اب 

   «.مشر  شده است ،هر کس به مشرکی  و مقدسات آنان سوگند بخورد
مجلدة جمعی از نویسـندگان، ؛ )«اندقسم یاد کرده خدا غیرصحابه و تابعی  به اند که:اعتراف کردهبرخی از وهابیون نیز » .3

 (.213ص ،9ج، الج معة اإلسالمیة
 .4ص، 75ج، تحفة المحت جحجر، . هیتمی، اب 4
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همچنی   ؛اندکراهت کرده رروایت م  اشر  را حمل ب ،به صراحت 1،کات حنبلیابوالبر
خاطر مبالغـه در هتعبیر به کفر و شر  را ب .و.. 4نووی، 3قسطالنی، 2حجر عسقالنی،اب 

حمـل  ،از نظر ای  بزرگـان ،دهدای  نشان می اند. اظهار زجر و ابراز ناخوشایندی دانسته
 .دو دسته از روایات استوجه جمع بی  ای   ،بر کراهت

 عمر بر قصد تعظیم خاص خداوند برای غیراللهج: حمل حدیث ابن

س ،من حلعف بغيراللعه َقعد اشعر حدیق س :یکی دیگر از وجوه جمع ای  است که گفته شود
خـورد و همـان بغیر خداوند سـوگند یعنی اگر کسی که به ؛ناظر به اعتقاد شخص است

 ،داشـوند متعال است را در حق غیر خـدا معتقـد باحترام و تعظیمی که مخصوص خدا
 .اندشود. بسیاری از علمای شافعی و مالکی حدیق را به ای  مورد حمل کردهمشر  می

تعظیم  ،اند که شخص نویسد: جمهور روایت را به موردی حمل کرده رفعه شافعی میاب 
مالعلـی  6ینـی،رافعـی قزو 5و احترام مخصوص خداوند را برای غیر خدا معتقد باشـد.

عمر بنابرای  حمل حدیق اب  ؛اندهمی  صورت معنا کردهحدیق را به 1،و دیگران 7قاری
یکی دیگر از وجوه حمل بـی  ایـ   ،خدا را همانند خداوند احترام کند بر موردی که غیر

 دو دسته از روایات است.
رد و جایی برای ادعای نسـخ وجـود نـدا ،دهدهای متعدد نشان میپس وجود حمل

 ط نسخ است.یصحیح نیست و برخالف شرا یچنی  ادعای

 غیر خداعدم علم به نسخ روایات جواز سوگند به. 2

، قـول علم بـه ناسـخ و منسـوخ از سـه طریـق تصـریح پیـامبر ،بنابر نظر مشهور
                                              

 .475ص ،4ج، الممتع في شرح المقنعمنجی، . أبوالبرکات، اب 1

 .577ص ،77ج ،الب ايفتح احمد، حجر عسقالنی،. اب 2

 .735ص ،1ج ،الس اي إاش د ، احمد ب  محّمد،ی. قسطالن3

 .73ص ،72ج ،المجموع شرح المهذبالدی ، ی. نووی، محی4

؛ دمیـری، 875ص ،78، جالعزیز شرح الوجیز، عبدالکریم، یقزوین ی؛ رافع478ص ،74، جکف یة النبیهرفعه، أحمد، . اب 5
 .1ص ،75، جالنج  الوه جمحمد، 

 .875ص ،78، جالعزیز شرح الوجیز، عبدالکریم، یقزوین ی. رافع6
 .8848ص ،7ج، مرق ة المف تیح، ی، علی. قار7

؛ عمرانـی 1ص ،75، جالنج  الوهد ج؛ دمیری، محمد، 875ص ،78، جالعزیز شرح الوجیزدالکریم، ، عبیقزوین ی. رافع1
 .772ص، 75ج، بحر المذهل، أبوالمحاس ، ی؛ رویان417ص،75ج، البی ن في مذهل اإلم م الش فعيشافعی، یحیی، 
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 ،که نسـخ از طـرق فـوق ثابـت نشـددر صورتی 1شود.صحابی و علم به تاریخ ثابت می
مورد بحـق  ،و در باب متعارضی  هشد 2ره ناسخ و منسوخ خارجیروایات متعارض از دا

 ،فـوق مـواردبـر اسـاس  ،بنابرای  ادعای وهابیت در نسخ روایات جواز 3؛گیرندقرار می
 گردد.تطبیق و بررسی می

تقدم و تاخر ادله و فهمیـدن تری  روش برای علم بهواضحتصریح پیامبر: الف
جایی منسوخ بودن احادیق جواز در هیي براز طرفی پیام 4؛ناسخ و منسوخ است

بنابرای  روایات جواز به ای   ؛نی  ادعایی ندارندچحتی وهابیون نیز  ؛را بیان نداشته است
 .اندشیوه نسخ نشده

کـدام از از طرفـی هـیي 5؛خبر صحابی یعنی اینکه صحابی خبر از نسخ بدهـد :ب
بزرگـان صـحابه در  ،گونه که اکر شداند و همان صحابه نسخ روایات جواز را بیان نکرده

بنـابرای   ؛اندغیر خدا سوگند یاد کردهسم  اشر س به موارد گوناگونی بعد از صدور روایت
 نسخ با ای  شیوه نیز منتفی است.

در ایـ   ؛تـاریخ صـدور دو روایـت متعـارض معلـوم باشـد ،علم به تاریخ یعنی: ج
غیـر شود. در بحق روایات سوگند بهصورت روایت متاخر، ناسخ روایت اول شمرده می

س بعد از روایات جواز، صـادر من حلف بغيرالله َقد اشعر روایت س :وهابیون معتقدند ،خدا
هـا جـاری بـود و غیـر خـدا بـر زبـانسـوگند بـه :کنـدعثیمی  بیان مـیاب  6شده است.

                                              
 ،مدذکرة فدي أصدول الفقده، ، محمـد األمـی ی؛ شـنقیط2ص ،ارعتب ا في الن سدخ والمنسدو . حازمی همدانی، أبوبکر، 1

ُل في علوم الحدیا؛ شحود، علی ب  نایف، 775ص التعلیق   الب زیة علدی ب  حسی ،  ی، علی؛ فقیه757ص ،7، جالُمفصَّ
 .87ص، نزهة النظر

 .1ص ،ارعتب ا في الن سخ والمنسو . حازمی همدانی، أبوبکر، 2
؛ گیـرددر باب تعارض مورد بحق قرار مـی ،دنرد نسخ هم نباشکه دو دلیل متعارض قابل جمع نباشند و از موا. در صورتی3

اتقـ  و  .8.کثرت احادیـق یـک طـرف 7تری  مرحجات عبارتند از: مهم .داشته باشد حدیثی ترجیح دارد که مرحج در واقع
قابلیـت  سمـ  اشـر سبا حـدیق  خدا غیرهاحادیق جواز سوگند ب ،بنابرای  اگر فرض شود؛ احفن بودن راویان یک طرف و...

سراغ مرحجات بـاب تعـارض رفتـه و  ،در ای  صورت چون دلیلی بر ناسخ بودن یک طرف وجود ندارد ؛جمع نداشته باشند
هـای جهـت اینکـه روایـتبـه ؛است سم  حلف بغیرالله فقد اشر سبر حدیق  خدا غیرهنتیجه آن تقدیم روایات جواز قسم ب

م  حلـف بغیراللـه سبر روایت  ،اتقان راویان، و بسیاری دیگر از مرحجات ، از جهت کثرت روایات،خدا غیرهجواز سوگند ب
 شود.حکم به توقف می ،ترجیج دارند و در صورت عدم مرجح سفقد اشر 

 .777ص ،قواعد التحدیاالدی ، ؛ قاسمی، محمد جمال87ص، التعلیق   الب زیة علی نزهة النظرب  حسی ،  ی، علی. فقیه4
 .58ص ،77ج ،مجموع فت وىعثیمی ، محمد، اب . 5
   .778ص ،8، جإع نة المستفید، ب  فوزان ؛ فوزان، صالح311ص ، 75ج ،مجموع فت وىعثیمی ، محمد، اب . 6
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فوزان  1.های مسلمانان مستقر گردد از آن نهی نکردکه ایمان در دلتا زمانی پیامبر
 ؛ز بود و بعد مـورد نهـی قـرار گرفـتیغیر خدا در ابتدا جانویسد: قسم به باره میدر ای 

غیـر از قسـم بـه ،واسطه احادیق نهیهب ،س و دیگر روایات جوازاَلح وابيهبنابرای  روایت س
معن حلعف بغيراللعه َقعد س زمان صدور روایـت ،از دیدگاه وهابیون لذا 2؛اندخدا نسخ شده

 .از روایات جواز است دس بع،اشر 
س بعد از روایـات جـواز ،من حلف بغيرالله َقد اشعر س اما ای  ادعای وهابیت که روایت

 ،اندو دلیلی بر آن نیست. برخی از علمای وهابی نیز اعتراف کرده ستصادر شده باطل ا
تراف اع ،عثیمی  که مدعی نسخ بوداز جمله اب  ؛زمان صدور روایات وجود نداردعلم به

نویسـد: ادعـای نسـخ دلیلی بر نسخ روایات جواز نـداریم. وی مـی گوید:و می کندمی
نیازمند ای  است که بدانیم نهی بعد از قسم به آباء صادر شده و چـون دلیلـی بـر تـاخیر 

ناسخ روایت نهی از  ،ادعای نسخ صحیح نیست و ممک  است قسم به آباء ،نهی نداریم
خاطر عدم علـم هقول به نسخ ب ،نیز سالجامعة اإلسالمیةس ههمچنی  در مجل 3؛قسم باشد

بنابرای  علم به تاریخ وجود ندارد و ادعـای نسـخ  4؛شده است شمردهضعیف  ،به تاریخ
یک از بدون دلیل است. خالصه آنکه هیي یعمر ادعایواسطه حدیق اب هروایات جواز ب

غیـر خـدا جریـان حـق قسـم بـهدر ب ،شودعلم به نسخ حاصل می از آن، که یهایشیوه
 بنابرای  ادعای نسخ صحیح نیست. ؛ندارد

 مخالفت ادعای نسخ با مبنای برتری سلف بر خلف. 3

 بـر 5؛برتری سلف بر خلف در همه امور اسـت ،یکی از مبانی اساسی وهابیت و سلفیه
ت گر آن اساگر عملی را انجام دهند نشان ،سلف و در راس آنان صحابه ،اساس ای  مبنا

غیر قسم به ،یکی از مسائل رایج بی  صحابه .که آن عمل مشروع بوده و نسخ نشده است
سوگند یـاد  خدا غیراز جمله خلیفه اول و دوم در زمان خالفت خود بارها به ؛است خدا
َلَ ْمعًري »خورده: جان خود قسم به ،خالد ب  سعید؛ ایشان در نامه به نداکرده ََ َك،  َْ ا ٍَ ًقْم َم

َ
أ

                                              
 .311ص، 75ج ،مجموع فت وى عثیمی ، محمد،اب . 1
 .778ص ،8، جإع نة المستفید، ب  فوزان . فوزان، صالح2
 .753ص، 7ج ،مفتح ذي الجالل واإلکراعثیمی ، محمد، اب  .3
 .873ص ،1ج، مجلة الج معة اإلسالمیة ب لمدینة المنواة. جمعی از نویسندگان، 4
 .85ص ،4، جمجموع فت وى واس ئلعثیمی ، محمد، اب ؛ 752ص ،4ج ،مجموع الفت وىتیمیه، احمد، . اب 5
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 َّْ کـه  یهست یجانم سوگند تو کسبه ،نک ( )حمله سرجای خود باش 1؛«َك ًمْقَدام  ًمْحَدام  ًإ
. خلیفـه دوم نیـز در دوران یکنـیمـ ینشـینبسیار عقـب ،کنی و از ترسبسیار حمله می

عْ َهعَرا اْلَبًقيعً .» :جان خود قسم خورده اسـتبه ،خالفت خود ًَ عَن  ًَ َلَ ْمعًري َلَقعْد ُد  2؛«..ََ
 همچنی  عایشه همسر رسـول خـدا ؛اندسوگند! در بقیع کسانی دف  شدهجانم  به

: بخاری در صحیح خود نقل کـرده .سوگند یاد کرده است خدا غیردر موارد گوناگونی به
 3؛له یقـی  دارنـدئپیـامبران بـه ایـ  مسـ سـوگندجانم به ؛«َلَ ْمًری لقد اْ َتْيَقُنوا ًبعَرًلَک...»

خالـد بـ   7اسما، 6حفصه، 5عباس،، اب 4ت علیهمچنی  صحابه دیگر مثل حار
اند. حتی سیره عثمان بـ  عـاص بـر  قسم یاد کرده خدا غیربه .و.. 9ب  جبل معاا 1ولید،

در بی  صـحابه رایـج  خدا غیردر نتیجه سوگند به 11؛جریان داشته است خدا غیرقسم به
بنـابرای  ادعـای  ؛انداشتهند خدا غیرهبوده و آنان اعتقادی به نسخ شدن ادله جواز قسم ب

برخالف فهم و عمل صحابه بوده و ایـ  نظریـه  ،غیر خدانسخ شدن ادله جواز سوگند به
عـالوه بـر  ؛وهابیون برخالف مبنای آنان در برتری فهم و عمل صحابه بر دیگـران اسـت

یک عمل منسوخ و نامشروع عمـل کـرده الزمه قول به نسخ ای  است که صحابه به ،ای 
 غیر خدا نسخ نشده است.دلیل بر آن است که ادله جواز قسم به ،و ای  تالی فاسدباشند 

 نتیجه
از چند جهت مخدوش ، غیر خداادعای نسخ روایات جواز سوگند به ،آنچه بیان شد بنابر

غیر خدا از مسائل اعتقادی اسـت سوگند به ،جهت اینکه از دیدگاه وهابیونبه . اولاست
 ،کند که بی  ادلهنسخ در جایی جریان پیدا می ،از طرف دیگر ؛داردد نسخ راه نیو در عقا

                                              
 .718ص ،7، جىت ایخ ابرمحّمد،  ،یطبر .1

 .11ص ،7ج ،المستداك علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، محّمد، 445ص ،3ج ،المصّنف شیبه، عبدالله،یأب. اب 2

 .33ص، 7ج ،ىصحیح بخ ا . بخاری، محّمد،3
 (.83ص، 7ج ،المستداك علی الصحیحیننیشابوری، محّمد، ؛ )«لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد..» .4
 .7587ص ،8ج ،صحیح مسل  . نیشابوری، مسلم،5

   .722ص ،3ج ،درئل النبوة، احمد، یبیهق .6
 .177ص ،3ج ،المستداك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محّمد، 7
   .427ص ،5، جالمصنف. صنعانی، عبدالرزاق، 1
   .477ص ،52ج ،ت ایخ دمشق، یعساکر، عل. اب 9

 (.25ص ،7ج ،المصّنفشیبه، عبدالله، یأباب )؛ «کانت یمی  عثمان ب  أبي العاص لعمري». 11
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کـه جمـع بـی  در حالی ؛تعارض قطعی وجود داشته باشد و جمع بی  آنها ممک  نباشد
شود تنها با دلیل قطعی ثابت می ،همچنی  نسخ ؛غیر خدا ممک  استسوگند به روایات  

دلیلی بر نسخ شـدن  ،ست که وهابیونا ای  درحالی ؛و با ظ  و گمان قابل اثبات نیست
غیر ادعای نسخ احادیق جواز سوگند به ،عالوههب دارند؛غیر خدا نروایات جواز سوگند به

با مبنای وهابیت در برتری سلف بر خلف در تعارض است. افزون بر ایـ  مـوارد،  ،خدا
یـک بـه، پیامد نسخ شدن روایات جواز آن است که بزرگان صحابه بعد از پیـامبر

عمل منسوخ شده عمل کرده باشند و چنی  چیـزی بـا دیـدگاه وهابیـت دربـاره صـحابه 
شود ای  اسـت کـه شکار میآسازگاری ندارد. آنچه که از مجموع سخنان علمای وهابی 

 ،مبانی خودو عمل به (غیراللههدر موضوع حلف ب)در مراجعه به روایات وارده  ،وهابیون
س من حلف بغيرالله َقد اشر تنها با تکیه بر حدیق س آناناند.  جانب انصاف را رعایت نکرده

ادعایشان مبنی بـر نسـخ شـدن  ،همی  جهتبه ؛اندبه اظهار نظر پرداخته ،گراییو ظاهر
 شان سازگاری ندارد.با دیگر مبانی ،غیراللههروایات جواز حلف ب



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
چهارم

، شامره 
7 ،

بهار و تابستان 
7937

 

31 

 منابع
 .ق1419مکتبة الرشد،  ریاض: ،األحادیث واآلثارالمصّنف فيشیبه، عبدالله، یأباب  .1
 .ق1379دارالمعرفة، بیروت: ، یفت  البار حجر عسقالنی، احمد، اب  .2
 .م2119، دارالکتب العلمیة بیروت: ،کفایة النبیه في شرح التنبیه، محمدأحمد ب   رفعه،اب  .3

 :بیـروت ،تیسیر العزیز الحمید في شورح کتواب التوحیودالله، عبدالوهاب، سلیمان ب  عبداب  .4
  .ق7487المکتب االسالمي، 

ید دمشق ب  حس ، یعساکر، علاب  .5  .ق1415، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع :بیروت ،تار

دارالکتـب العلمیـة، چـاپ  بیـروت: ،إعالم الموقعین عن رب العالمین، محّمد، هقیم جوزیاب  .6
 ق.7477اّول، 

لطباعـة المصـحف الشـریف،  مجمـع الملـك فهـدمدینـه:  ،مجمو  الفتواویتیمیه، احمد، اب  .7
 .ق1416

 .ق7484 ناشر مکتبة األسدي، مکه: ،الممتع في شرح المقنعمنجی حنبلی، اب  ،أبوالبرکات .1

دارالعاصمة للنشـر  ریاض: ،معجم المناهي اللفظیة وفوافد في األلفاظابوزید، بکر ب  عبدالله،  .9
 .ق7473 ،والتوزیع، چاپ سوم

یب األرنـؤوط، :، تحقیـقداودابوی سوننابوداود سجسـتانی، سـلیمان،  .11 الرسـالة دار بیـروت: شـع 
 .ق1431،العالمیة

دارالتوحیـد، چـاپ اول  ریـاض: ،التمهید لشرح کتواب التوحیود، صالح ب  عبدالعزیز ،شیخآل .11
 .ق7484

 ق.7487دارالسالم، جا: بی، آداب الزفا  في السنة المطهرة، محمد ناصرالدی ، یالبان .12

  .ق7488چاپ اّول،  دار طوق النجاة،بیروت:  ،یصحی  بخار  بخاری، محّمد، .13

اصـداء المجتمـع دارعربسـتان:  ،مجمو  فتاوی و مقاالت متنوعه، اللهالعزیز ب  عبدباز، عبدب  .14
 .ق7482 ،للنشر والتوزیع، چاپ دوم

  .ق7482 ،دارالتدمریة، چاپ اول ریاض:، بازمسافل اإلمام ابن، ب  عبدالله باز، عبدالعزیزب  .15

یة علوی صوحی  البخوار ، ب  عبدالله ، عبدالعزیزبازب  .16 یزیة من التعلیقات الباز ، الحلل اإلبر
 .ق7482 ،دارالتدمریة للنشر والتوزیع، چاپ اولعربستان: 

 .ق1411دارالکتب العلمیة، دارالریان للتراث، اّول، بیروت:  ،دالفل النبوة، احمد، یبیهق .17

مکتبـة األسـدي،  مکـه: ،الممتع في شرح المقنوع، حنبلی، أبوالبرکات زینالدی  ب  عثمان یتنوخ .11
 .ق7484 ،سوم چاپ



 

 

رس
بر

 ی
عا

اد
 ی

هاب
و

ی
 ون

مبن
رص 

عا
م

 ی
روا

ن 
شد

خ 
نس

ر 
ب

ی
ت

ا
 ... 

91 

التوزیـع،  دارالصـمیعي للنشـر و ریـاض: ،التعلیقات علی متن لمعة االعتقوادجبری ، عبدالله،  .19
 .ق7477 ،چاپ اول

یة»جمعی از نویسندگان،  .21    http://shamela.ws/browse، «فتاوی داراإلفتاء المصر

المکتبــه الشــامله، ، «الجامعووة اإلسووالمیة بالمدینووة المنووورة مجلووة»جمعــی از نویســندگان،  .21
85/7/7712 ،http://shamela.ws/browse.php 

 :هنـد ، حیـدرآباد،االعتبار في الناسد والمنسوخ من اآلثوارحازمی همدانی، محمد ب  موسی،  .22
 ق.7751 ،چاپ دوم ،دائرة المعارف العثمانیة

 85/7/7712المکتبـه الشـامله الحدیثـه،  ،«شورح کتواب التوحیود»أحمد بـ  عمـر،  حازمی، .23
https://al-maktaba.org   

 .ق1411دارالکتب العلمیة،  :، بیروت، المستدرك علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محّمد .24

موسوعة أهل السنة في نقد أصوول فرقوة األحبوام ومون وافقهوم فوي دمشقیه، عبدالرحم ،  .25
 ق7472 ،اول دارالمسلم للنشر والتوزیع، چاپ ریاض: ،أصولهم

 ،اول چاپ دارالمنهاج، جده: ،النجم الوهاج في شرح المنهاجدمیری، محمد ب  موسی شافعی،  .26
 .ق1425

دارالکتـب  بیـروت: ،العزیز شرح الوجیز المعرو  بالشورح الکبیور، عبدالکریم، یقزوین یرافع .27
 .ق1417 ،اول چاپالعلمیة، 

دارالکتـب  ، بیروت:الميهب الشافعي بحر الميهب في فرو ، أبوالمحاس  عبدالواحد، یرویان .21
 .م8551 ،العلمیة، چاپ اول

 دار إحیـاء الکتـب العربیـة،مصـر: ، البرهان فی علوم قرآنزرکشی، بدرالدی  محمد ب  عبدالله،  .29
  .ق1376 ،اول چاپ

المکتبـة  مصـر: ،صوحی  فقوه السونة وأدلتوه وتوضوی  موياهب األفموة، کمال ب  سید ،سالم .31
 .م8557 التوفیقیة،

یم الرحمن في تفسیر کالم المنانسعدی، عبدالرحم  ب  ناصر، آل .31 مؤسسة  بیروت: ،تیسیر الکر
 .ق7485، الرسالة، چاپ اول

-دار اب  بیروت: ،رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقه المهمة، عبدالرحم  ب  ناصر، یسعدآل .32

 .ق7472 ،التوزیع، چاپ اول النشر و حزم للطباعة و

 ،المکتبـة العربیـة ،«لمفصل في الرد علوی شوبهات أعوداء اإلسوالما»ب  نایف،  یشحود، عل .33
87/7/7712 ،https://arablib.com   

ووُل فووي علوووم الحوودیث»شــحود، علــی بــ  نــایف،  .34  88/7/7712ُ ،المکتبــة العربیــة ،«الُمفصَّ
https://arablib.com/  



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
چهارم

، شامره 
7 ،

بهار و تابستان 
7937

 

31 

یم»ب  نایف،  یشحود، عل .35 ، 87/7/7712، المکتبة العربیـة ،«صفات المفلحین في القرآن الکر
https://arablib.com   

 ،مکتبـة العلـوم والحکـم، چـاپ پـنجم مدینه: ،ميکرة في أصول الفقهشنقیطی، محمد األمی ،  .36
 .م8557

موسسـة : بیـروت شـعیب األرنـؤوط و دیگـران، :، محقـقاحمود مسندحنبل،  ، أحمد ب یشیبان .37
 . ق1421اّول،  چاپ ،الرسالة

 .ق1413دّوم،  چاپ المجلس العلمي، هند: ،المصنفصنعانی، عبدالرزاق،  .31

 .ق7484 ،دارالثریا للنشر والتوزیع، چاپ اول ریاض:، فتاوی أرکان اإلسالمعثیمی ، محمد، اب  .39

 .ق7487الجوزي، دار اب عربستان سعودی:  ،األصول من علم األصولعثیمی ، محمد، اب  .41

 ،واإلکرام بشرح بلوغ المورامفت  ذ  الجالل واإلکرام بشرح بلوغ المرام عثیمی ، محمد، اب  .41
  .ق7483 ،المکتبة اإلسالمیة للنشر والتوزیع، چاپ اول جا:بی

 7487چاپ دوم، دارالثریا،  ریاض:، مجمو  فتاوی ورسافلعثیمی ، محمد، اب  .42

 7487، چاپ اول دارالمنهاججده:  ،البیان في ميهب اإلمام الشافعيعمرانی شافعی، یحیی،  .43

یة علی نزهة النظر شرح نخبة الفکور»ب  حسی ،  ی، علیفقیه .44 ، مکتبـة النـور ،«التعلیقات الباز
5/4/7712  ،https://www.noor-book.com 

مؤسسـة الرسـالة، چـاپ  بیروت: ،إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید، ب  فوزان فوزان، صالح .45
 .ق7487 ،سوم

-دار اب ربستان سعودی: ع ،تیسیر الوصول إلی قواعد األصول ومعاقد الفصول، عبداللهفوزان،  .46

 .ق7487 ،الجوزی، چاپ دوم

، «سوعد  فوي األصوولجموع المحصوول فوي شورح رسوالة ابون»، ب  فـوزان صالح ،فوزان .43
http://shamela.ws/rep.   

 ق.7488دارالفکر، چاپ اّول، بیروت: ، مرقاة المفاتی  شرح مشکاة المصابی ، ی، مالعلیقار .41

دارالکتـب  بیـروت: ،حدیث من فنون مصطل  الحدیثقواعد التالدی ، قاسمی، محمد جمال .49
 تا.العلمیة، بی

مکتبـة السـوادي، چـاپ  جده: ،الجدید في شرح کتاب التوحیدقرعاوی، محمد ب  عبدالعزیز،  .51
 .ق7484 ،پنجم

المطبعـة الکبـری  مصـر: ،إرشاد السار  لشرح صحی  البخوار ، احمد ب  محّمد، یقسطالن .51
 .ق7787األمیریة، چاپ هفتم، 

دارإحیـاء التـراث بیـروت: ، المنهاج شرح صحی  مسلم بون الحجواج، یحیی ب  شرف، یونو .52
 .ق1392 دّوم، چاپ العربي،



 

 

رس
بر

 ی
عا

اد
 ی

هاب
و

ی
 ون

مبن
رص 

عا
م

 ی
روا

ن 
شد

خ 
نس

ر 
ب

ی
ت

ا
 ... 

91 

  .تادارالکفر، بیبیروت: ، المجمو  شرح المهيبب  شرف،  ینووی، یحی .53

 تا. دار إحیاء التراث العربی، بیبیروت:  ،صحی  مسلمنیشابوری، مسلم،  .54

 .ق1357المکتبة التجاریة الکبری،  مصر: ،ج في شرح المنهاجتحفة المحتاحجر، اب  ،هیتمی .55

داراالثـار، چـاپ  صنعاء: ،السیر الحثیث شرح اختصار علوم الحدیثوادعی، مقبل ب  هادی،  .57
 .ق7482 ،اول

 
 


