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 تیوهاب دگاهیاز د یامثال عبدالنب
 *یسلطان یمصطف
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 چکیده
النبی حرام و از نگاه برخی دیگر به امثا  عبد اذاری ناماز نگاه برخی علمای وهابیت 

شـ  نـ و  ،یـه ، دلیل حرمت  عمل مـذکور؛ اجمـا . عملی مشرکانه است، از ایشان
روایت احب االسماء و تغییر نام برخـی ، انحصار عبودیت به خدا، سوره اعراف 195

همچنی  شـأن نـ و  مـذکور از سـوی انـدکی از . است براز  حابه از سوی پیام
بیـانگر ایـ   ها یبررس. باشد دلیل مشرکانه بودن عمل مذکور نی  می، علمای وهابیت

سوره اعـراف  195چه شأن ن و  ،یه  چنان، ادعایی بیش نبوده، است که اجما  مذکور
ا  عبـدالنبی بـه امثـ اـذاری نامهمچنـی  . نی  از لحاظ سند و مت  دچار خدشه است

روایت احب االسماء نی  نه نص در حرمت و نـه . هی  ربطی به مسئله عبودیت ندارد
نهایت ،نچه در تاریخ ثبت شده است بیانگر عدم تغییـر برخـی  ظهور در ،ن دارد و در

ای در وـم  اینکـه ادلـه. است از سوی پیامبر...  و عبدالنبیبا عناوی   امیاز اس
 . اذاری موجود است نام اثباض استحباب ای  نو 

 .النبیعبد، تکفیر، وهابیت، اذارینام، تسمیه :ها کلیدواژه
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 مقدمه
. اـردد فرینش بشر توسـط خداونـد متعـا  بـازمیبه زمان ، ها نانسا اذاری نامتاریخچه 

اسالم به عنوان ،یینی که برای تمام زندای بشریت اعم از فردی و اجتماعی برنامه دارد در 
اذاری نی  به طور مفصل فرمایشاتی را بیان داشته است که با مراجعه به امه و نمورد تسمی

شـکی نیسـت کـه برخـی از . شودنصوص و کتب حدیثی به خوبی ای  مسئله روش  می
و در ای  باره از سوی شار  به  ورض  ریح نهـی  داردها در اسالم ممنوعیت اذارینام

اتی دا  بـر مؤیـد، از سوی شـار  ها ی از نامبرای برخ ای  در حالی است که. شده است
 .  استحباب است

النبــی و بــه عبــد اــذاریرا همچــون نــام ها یاــذارعلمــای وهابیــت برخــی از نــام
هـا را اـذاریچنـی  نـام، دارای حرمت و برخی از ایشان باالتر از حرمـت ،الحسی  عبد

عـالوه . ی شده اسـتاند که خود باعث اختالف در بی  امت اسالم منجر به شر، دانسته
خـالف هـم نصوص دینی ، دلیل قابل دفاعی از نصوص دینی ارائه نکردند بر ای  که ،نان

 .  کندادعای وهابیت را ثابت می
اثر محمد عابد سندی از علمای ) کتب ارزشمندی چون الصارم المسلو در  هرچند
سـفانه أامـا مت ؛تو تحقیقاتی به  ورض پراکنده در ای  باره  ورض ارفته اس( اهل سنت

هـای مـذکور بـه اونـه کـه نوشـته رویکرد تحقیقاض به سوی شبهاض وهابیت نبوده همان
 .  ورض جامع به اشکاالض وارده پاسخ نداده است

اـذاری مـورد ادله وهابیت در حرمت یا مشرکانه دانست  تسمیه و نام، در ای  تحقین 
بیـان شـده  اـذاری نامتحباب چنی  جواز و بلکه اس ی بررسی قرار ارفته و در نهایت ادله

 .  است

 تسمیه ممنوع و مشروع از دیدگاه وهابیت 
کـه در . شـودمشرو  تقسیم میغیراز دیدااه علمای وهابیت تسمیه به دو قسم مشرو  و 

 شود؛ میذیل به  ورض تفصیلی بیان 
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 مشروع: های گذاری ( نامالف

عمـر در کتـب حـدیثی مـورد  بـ با استناد به برخی روایـاض از جملـه روایـت ا 1وهابیت
 6،ماجـه بـ و ا 5ابـوداود 3،ترمـذی 4،سن  نسائی  2،پذیرش خود همچون  حیح بخاری

 ند: دا، عبدالله و عبدالرحم  میها در ن د خداوند متعا  را بهتری  نام
ْحَمِن » ِه َوَعْلُد اقاَّ ِه َتَعاَقی َعْلُد اقلَّ َحيُّ اأْلَْسَماِء ِإَقی اقلَّ
َ
هـا نـ د خداونـد ی  نامترمحبوب؛ «أ
 .  عبدالله و عبدالرحم  است، متعا 

دهـد همچـون  مـیبه هر نامی که عبودیت را به خـدا نسـبت  اذاری نامبه طور کلی 
اـذاری بـه  همچنـی  نام 7.بلکـه مسـتحب اسـت ،نی  جـای  ... عبدالستار و، عبدالغفار

 1اذاری است. نامپیامبران از دیگر موارد مشرو   های نام

 مشروع:غیر گذاری م( ناب

، عبدالحسـی ، عبدالنبی، ها از قبیل عبدالرسو اذاری به برخی از ناماز نگاه وهابیت نام
شود که حرام و طبن عقیده برخی از ایشان شر، قلمداد می...  غالمعلی و غالمحسی  و

 . شودایشان در مورد محل ن ا  اشاره می ی در ذیل به عباراض و ادله

 حرمت: ادله قائلین به

 اجماع:

بــه  اــذاری نامای کــه وهابیــت بــرای ادعــای خــود در مــورد حرمــت  از مهمتــری  ادلــه
 9ح م ادعا کرده است؛ ب اند؛ اجماعی است که ا عبدالرسو  و امثا  ،ن اقامه کرده

                                              
-112، ص7، اشیخ محمد بن صالح العثیمةینمجموع فتاوی و رسائل فضیلة ال(، 1381. العثیمی ، محمد ب   الح )م 1

119. 

 .7127، باب أحب األسماء إلی الله ع  وجل، ح 38، ص2، اصحیح بخاری. بخاری، محّمد، 2
 .7575، ما یستحب م  شیة الخیل، ح 812، ص7، االسنن الصغری. نسائي، احمد، 4
 .8277سماء، ح ، باب ما جاء ما یستحب م  األ89، ص3، اسنن الترمذی. ترمذی، محّمد، 3
 .3939ح ، باب في تغییر األسماء، 823، ص3، اسنن أبی داود. ابوداود سجستانی، سلیمان، 5
 .7382، باب ما یستحب م  األسماء، ح 1889، 8، اماجه سنن ابنماجه ق وینی، محّمد،  . اب 6
، 85، االح العثیمةینمجمةوع فتةاوی ورسةائل فضةیلة الشةیخ محمةد بةن صة(، 1381. العثیمی ، محمد ب   ـالح )م 7

 .835ص
 ، باب استحباب تحنیك المولود عند والدته.1729، ص7، اصحیح مسلم. نیشابوری، مسلم، 1
واتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر الله ع  وجل کعبد الع ی وعبد هبـل وعبـد عمـرو »ح م چنی  است:  . عبارض اب 9
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 نویسد:عثیمی  در ای  باره چنی  می ب ا
حاشتا علتد  حزم: )اتفق اقعلماء علی تحایم کل استم معلتد قغیتا اقلته قال ابن»

اقمنلي(. فاقعلمتاء مجمعتون علتی أنته الیعلتد االستم قغیتا اقلته  فتال یبتال: 
 1.« ال علداقنلي  وال علداقحسین  ... علداقاسول  و

علما اتفاق دارند بر حرام بودن هر اسمی که عبودیت و بندای » :دکن میح م بیان  ب ا
اینکـه اسـم  اق نظر دارنـد بـرپس علما اتف ؛خدا نسبت داده به ج  عبدالمطلب غیررا به 

، عبـدالنبی، شـود؛ عبدالرسـو در نتیجـه افتـه نمـی. شود به غیـر خـدانسبت داده نمی
   «... . عبدالحسی  و

و اجما  یکی از ادله شرعی ( اجما  دارند) اجمعتوایعنی  اتفبوانویسد:  میعثیمی   ب ا
 2.است

بـاز از دیگـر  بـ  4.سـتعباراتی به همی  مضمون در جاهای دیگر بیـان کـرده ا، وی
 نویسد: میعلمای سرشناس وهابیت در ای  رابطه چنی  

هذا ]اقخسمیه بعلد اقاسول وعلد اقنلتي وعلتد اقحستن  ال یجتوز  اقخعلیتد ال »
حزم؛ أبو محمتد  یکون إال قله وحده سلحانه  ال یجوز اقخعلید قغیا اقله. قال ابن

اقخعلید قغیا اقله  فتال یجتوز  وهو إمام مشهوا: أجمع اقعلماء علی أنه ال یجوز
أن یبال: علداقحااث  وال علدعلي وال علداقاسول  وال علداقکعلتة کتل هتذا ال 
یجوز  هذا من أسماء اقجاهلیة  وکذقك ما یفعل بعت  اقشتیعة: علداقحستین  

 3؛«ال یجوز علداقحسن  علداقعلي  کل هذا ال یصلح و
نسبت . یستجای  ن، الحس [عبدالنبی و عبد، به عبدالرسو  اذاری نامای  ]

ح م ابو محمد امام مشهور بیان کرده  ب ا. عبودیت فقط س اوار خداوند است
جای   ه شودعلما بر اینکه عبودیت و بندای را به غیر خدا نسبت داد که است

                                                                                                      
اتفاق دارند بر حرمت هر اسمی که عبودیت و بندای را به غیـر خـدا  ؛ علما«وعبد الکعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب

مراتةب اإلجمةاع نسبت داده است مانند عبد الع ی و عبد هبل و عبد عمرو و عبدالکعبه و مانند ،ن به جـ  عبـد المطلـب )
  .(153، صحزم البن

-875، ص85، ابن صالح العثیمینمجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد (، 1381. العثیمی ، محمد ب   الح )م1
871. 

 .295، ص15، اهمان. 2

مجموع فتاوی ورسائل فضةیلة الشةیخ محمةد بةن صةالح (، 1381. به عنوان نمونه؛ ر.،. العثیمی ، محمد ب   الح )م4
، القول المفید علی کتاب التوحید(، 1381. لعثیمی ، محمد ب   الح )م291-295، ص15و ا 835، ص85، االعثیمین

 .755 ص، 8ا

 .122و  123، ص1، افتاوی نور علی الدرب(، 1385باز، عبد الع ی  ب  عبد الله )م  . ب 3
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عبــدعلی و عبدالرســو  و  ،پــس افــت  عبـدالحارث ؛اتفــاق دارنـد، نیسـت
کـه رفتـار جاهلیـت اسـت و ،نچـه ای  از اعمـا  و . نیستعبدالکعبه جای  

همه ، عبدالعلی، عبدالحس ، دهند مثل عبدالحسی برخی شیعیان انجام می
 . ای  موارد  الح و جای  نیست

 1.اند الح الفوزان و دیگر علمای وهابی نی  به ای  دلیل تمسک کرده

 جواب

 اختالف در معنا و مصداق اجماع و نبود شاهد بر اجماع مذکور
انوا  و دایره و محدوده حجیت اجمـا  بـا یکـدیگر اخـتالف ، م در تعریفعلمای اسال

چـه در بـی   چنـان. توان در ای  باره تعریف واحـدی ارائـه کـرد میای که ن به اونه. دارند
علمای اهل سنت در ای  باره به شدض اختالف است و اشـکاالتی بـر هریـک از اقسـام 

   2.اجما  از سوی محققان وارد شده است

از ،نجایی که ادعای اجما  بدون پشتوانه اقوالی از علمای ، ظر از ای  مطلب رف ن
 .  توان ،ن را دلیل شرعی دانست مینبنابرای ، اذشته است؛ 

بـه تمـام علمـای قبـل از ایشـان  حـ م ادعـا کـرده بـ به بیان دیگـر؛ اجمـاعی کـه ا
در مـورد حرمـت  بیانی، در حالی که با نگاهی به کلماض علمای قبل از وی ؛اردد بازمی

توان بگویند شاید برخـی از علمـا تسمیه به عبدالنبی و امثا  ،ن یافت نشد یا حداکثر می
 .  ی علما چنی  کالمی داشتند نه همه

همـه علمـا را در  اظهارنظرح م از جمله کسانی است که  ب ای  در حالی است که ا 
نوط به توافن همه علما کرده و یعنی اجما  را م. داندانعقاد اجما  در ،ن مووو  الزم می

، برخـی سـکوض نماینـد اار برخی از علما در مورد مطلبی توافن داشـته و اندبیان داشته
، اتفاق برخی از علما همراه با سکوض دیگـر علمـا طور که همان، شوداجما  منعقد نمی
 4.حجیت ،ور نیست

                                              
 .851، 8، اإعانة المستفید بشرح کتاب التوحید.  الح ب  فوزان ب  عبد الله، الفوزان، 1

-117ص، ش1791، دوره او ، بهار مجله حبل المتین، ابراهیم بهشتی دامغانی، «اجما  از دیدااه فریقی »مقاله  :. ر.،2
175. 

المهةذب فةی علةم ؛ النمله، عبد الکریم، 15، صمراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقاداتح م، علی،  . اب 4
 .975، ص8، اااصول الفقه المقارن

http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=article&au=113&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ن سـه نسـل طبن افته خود وهابیت اجماعی حجت است که به سلف  الح که هما
چنانچه احمد ب  حنبل زمانی کـه شخصـی ادعـای اجمـا  از . مستند باشد، او  است

سوی علما کرد او را رد کرده و بیـان داشـت شـاید بـی  علمـا اخـتالف وجـود داشـته و 
  1.اجماعی در کار نبوده و مدعی اجما  در واقع درغگو بوده است

حـ م از  ب الی وجود دارد؛ زیرا اچنی  احتم، ح م کرده ب حا  در مورد اجماعی که ا
پس اوال  ادعـای  ؛ی زیادی داشته است فا له، علمای قرن پنجم است و از سه نسل او 

اجما  مربوط به دوران بعد از سلف  الح است و ای  ادعا شاید مربوط بـه دوران خـود 
 .  اشتباه  ورض ارفته است، ثانیا  شاید در ای  ادعای اجما . ایشان بوده است

 بد به معنای بندگی:ع
نیـ  ،ن را در عبـاراض خـود بیـان کردنـد؛  یونحـ م ،مـده و وهـاب ب چه در عبارض ا چنان

ح م از حرمت اجما  بر تسمیه بـه عبـدالع ی و غیـره انجـام داده  ب استثنایی است که ا
دارنـد مگـر ...  اذاری بـه عبـدالع ی و وی افته است علما اجما  بر حرمت نام. است

 جتل کعلتداقعزی و واتفبوا علی تحایم کل اسم معلد قغیا اقلته عتز و) به عبدالمطلباذاری نام
 (.  علداقکعلة وما اشله ذقك حاشا علداقمّنلي علدعماو و علدهلل و

،نچه از سخنان  الح فوزان به دست . را بررسی کرد در ای  باره باید علت ای  استثنا
قصد شده معنـای « عبدالمّطلب»ر لفظ د« عبد»،ید ای  است که معنایی که از کلمه می

اشـاره ، وی در ای  باره به داستانی که شاهد بر ایـ  معناسـت. برده و مملو، بودن است
مناف عبدالمطلب یعنی مطلب ب  هاشم ب  عبدداستان از ای  قرار است که عموی . دارد

. کـرد یخود زنـدای م های المطلب در میان داییعبددر حالی که  ؛به مدینه قدم اذاشت
بـه سـرزمی  ، مطلـب، المطلب به دوران نوجوانی رسید همراه عموی خـودعبدوقتی که 

رنگ رخسار مطلب دچار ،فتاب  در حی  سفر ظاهرا  . پدری خود یعنی مکه مسافرض کرد
سوختگی شده بود به همی  خاطر اهالی مکه امان کردند کـه وی بـرده مطلـب اسـت؛ 

 2.برده مطلب  دا زدند المطلب یعنیعبداو را به بنابرای ، 
همیشه به معنـای عبودیـت  عبد،ید ای  است که اوال  نچه از ای  داستان به دست می،

                                              
 .297، ص15، اموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمینمج(، 1381. العثیمی ، محمد ب   الح )م 1

 .858، ص8، اإعانة المستفید بشرح کتاب التوحید.  الح ب  فوزان ب  عبدالله، الفوزان، 2



 

 

رس
 بر

د و
نق

 ی
نام

ن 
ود

ه ب
رشکان

و م
ت 

حرم
 

ذار 
گ

 ی
لنب

بدا
ل ع

مثا
ه ا

ب
 ی...

101 

؛ توان لفظ عبد را با توجه به معنای بردای به غیر خـدا نسـبت داد  میثانیا  . نیست و ثالثـا 
ای  اجما  در  ورتی اسـت کـه ، ست که به فرض وجود اجما اای  احتما  قابل توجه 

ارفته شود؛ اما در  ورتی که عبد به معنای برداـی و مملـو،  ،عبد به معنای بندای غیر
قصد معنای برداـی طبـن بیـان خـود ؛ زیرا در ای   ورض حرمتی ندارد، غیر ارفته شود

 1. الح فوزان اشکا  ندارد

 انحصار عبودیت و بندگی به خداوند

مسـئله انحصـار ، لنبی و امثـا  ،نتسمیه بـه عبـدا، از دیگر ادله وهابیت در بیان حرمت
 .یل شده استدلیل مذکور به ظاهر از قیاس ذیل تشک. بندای به خداوند است

از مصـادین ، اذاری بـه عبـدالنبی و عبدالرسـو  و امثـا  ،نمقدمه او : تسمیه و نام
 . عبودیت غیر الله است

 . مقدمه دوم: عبودیت غیر الله حرام است
 2.حرام است، و عبدالرسو  و امثا  ،ن نتیجه: تسمیه به عبدالنبی

 4.اند الح فوزان و دیگر علمای وهابی به ای  دلیل تمسک کرده

 جواب

 مقصود از عبد در امثال عبدالنبی:

ی چون های را به معنای بندای ارفته و در نتیجه اسم« عبد»، علمای وهابی در مقدمه او 
 واب باید افت:در جاند.  هعبدالنبی را به معنای بنده نبی ارفت

؛ الفاظی که مسلمانان برای فرزندان خود می ارچـه در . اسـتَعَلم  اسم، اذارنداوال 
امـا خا ـیت َعَلـم  ؛شودمعنای لغوی در نظر ارفته می، اذاریای  الفاظ در ابتدای نام

 .  عدو  از معنای لغوی به معنای جدید است
؛ کلمه  معنـا ، با توجـه بـه قـرائ  همـراه ،نمعانی مختلفی دارد و هر معنا « عبد»ثانیا 

، «عبداللــه»افتــه شــود:  ااــر ایــ  کلمــه بــه خــدا نســبت داده شــود مــثال  . شــود مــی
؛ اما در  ورتی که ای  کلمـه است «بنده خدا»در ای   ورض به معنای ، «عبدالرحم »

                                              
 .همان. 1

 .58، ص12، امجموع فتاوی العالمة عبد العزیز بن بازهـ(، 1385باز، عبد الع ی  ب  عبدالله )المتوفی:  . ب 2

 .857و  851، ص8، اإعانة المستفید بشرح کتاب التوحید الح ب  فوزان ب  عبدالله، الفوزان،  :. به عنوان نمونه ر.،4



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
ششم

، شامره 
21،

 
پاییز و زمستان
 

2933
 

211 

 کند:به یکی از دو معنای ذیل بازاشت می ،ای از بنداان الهی نسبت داده شودبه بنده

   معنای اطاعت لف(ا
در ای   ورض عبدالنبی به معنای مطیع و فرمانبردار نبی بودن است نه اینکـه بـه معنـای 

که به معنای مطیع نبی مکرم اسالم است و ای  « عبدالنبی»بندای ،ن شخص باشد مانند 
چه  الح فوزان از علمای وهابی در حلیت عبدالمطلب همی   چنان 1معنا حرمتی ندارد؛

 2.ذکر کرده استا توجیه ر
خداوند متعا  نی  در قر،ن کریم دستور به اطاعـت از رسـو  ارامـی اسـالم و اولـی 

ْمتِا  دهد:  میاالمران بعد از وی  وِقتي َاأْلَ
ُ
ُستوَل َو أ ِطیُعتوا َاقاَّ

َ
ِطیُعتوا َاََ َو أ

َ
ِذیَن  َمُنوا أ َها َاقَّ یُّ

َ
ٰیا أ

د! اطاعت کنید خـدا را! و اطاعـت کنیـد پیـامبر ای مان ،وردهای ای کسانی که 4؛ِمْنُکْم ...
 ... .  خدا و اولو األمر ]= او یای پیامبر[ را!

از باب فا  نیک زدن در اطاعت فرزند از رسـو  خـدا و او ـیای  اذاری نامپس ای  
 .  و دلیلی بر حرمت وجود ندارد استوی 

 معنای مملوک و برده در مقابل آزاده ( 
ای  معنا در قـر،ن کـریم از . ، و برده در مقابل انسان حّر استمملو، از دیگر معانی عبد

 سوی خداوند متعا  استعما  شده است:
َُاِقِحیَن ِمْن ِعٰلاِدُکْم َو ِإٰمتاِئُکْم ِإْن َیُکوُنتوا ُفَبتٰااَء ُیْغتِنِهُم َا ْنِکُحوا َاأْلَٰیامٰی ِمْنُکْم َو َاقصّٰ

َ
 ِمتْن َو أ

 .3َعِلیٌم  َفْضِلِه َو َاَُ ٰواِسٌع 
همچنـی  غالمـان و کنیـ ان  ـالح و ، همسر خود را همسـر دهیـد مردان و زنان بی

نیـاز  خداونـد از فضـل خـود ،نـان را بی، درستکارتان را؛ ااـر فقیـر و تنگدسـت باشـند
ااه است! سازد؛ خداوند اشایش می  دهنده و ،

جای  است و ،نچه ای  ،یه دلیل متقنی است که نسبت دادن عبد به غیر خداوند متعا  
اـذاری بـه نامبنابرای ، باشد؛  می نظرنو  معنا و مقصودی است که از ،ن مّد  ،مهم است

                                              
 .78، صالصارم المسلول علی من انکر التسمیه بعبد النبی و عبد الرسول. السندی، محمد عابد، 1

 .858، ص8، اب التوحیدإعانة المستفید بشرح کتا.  الح ب  فوزان ب  عبد الله، الفوزان، 2

 .59:. النساء4
 .78:النور.3
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 .  یستحرام ن، عبدالحسی  و امثا  ،ن، عبدالنبی
حسـی  و امثـا  ،ن نیـ  مرتفـع  اـذاری بـه غـالم ناماشکا  وهابیت در ، جا از همی 

حسی  نیـ   علی و غالم اذاری به غالمز اشکا  چرایی نامشود و ای  جواب در پاسخ ا می
 .  وم  اینکه غالم به معنای عبودیت در لغت نیامده است. باشدیم

شود اار معنای  ـحیحی از ،ن اذاری نگاه به معنا میعثیمی  در نام ب طبن دیدااه ا
بـر  اـذاری نامدر موارد مورد ن ا  نیـ  . اذاری و تسمیه مانعی ندارد،ن نام، شودبرداشت 

؛ بنـابرای ، اس معنایی که اشکا  نشود یعنی به معنای دوم و سوم مانعی وجـود نـدارداس
 1.جواز ،ن قابل اثباض است

 عبودیت غیر الله

اـذاری  . یعنی تسمیه و نامعلمای وهابی در کبری به مسئله عبودیت غیر الله اشاره دارند
 . رام استالنبی عبودیت غیر الله است و عبودیت غیر الله حبه امثا  عبد

نبایـد تعبیـر بـه ، اار تسمیه منجر به عبودیت غیر اللـه شـود که در جواب باید افت
پس اسـتدال  برخـی از علمـای وهـابی بـر  ؛بلکه باید تعبیر به شر، شود ؛حرمت شود

از ایـ  کـه کسـی قائـل بـه ؛ بنـابرای ، عبودیت غیر در جهت حرمت تسمیه اشتباه است
نـد بـه مسـئله شود کـه کسـانی کـه قائـل بـه حرمت می  مشرکانه بودن تسمیه نشده روش

 . اندکردهاستناد ن، عبودیت غیر

 تغییر نام از سوی پیامبر اکرم 

تغییر نام برخـی ، یکی دیگر از ادله وهابیت در بیان حرمت تسمیه به عبدالنبی و امثا  ،ن
 . است  از افراد توسط پیامبر ارامی اسالم حضرض محمد

هـر اسـمی کـه در ،ن عبودیـت و  ابی قائلند که پیـامبر اکـرم برخی از علمای وه
 2.کردمی انتخاب ایگ ی تغییر داد و نامی ج دادمیبندای را به غیر خدا نسبت 

 جواب

 :توان پاسخ داد میبه ای  ادعا به دو  ورض نقضی و حلی 
                                              

 .871-875 ، ص85، امجموع فتاوی ورسائل العثیمینعثیمی ، محمد،  . اب 1

 .35، صتسمیة المولود آداب وأحکام. ابو زید، بکر ب  عبد الله، 2
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 جوا  نقضی
اسـم  پیـامبر توان دسـت یافـت کـهبا تتبع و نگاهی در اسما  حابه به ای  نتیجه می

عمرو بـ  . عبـدتغییر نداده است، برخی از  حابه که لفظ عبد را به غیر خدا نسبت داده
المطلب بـ  ربیعـة و عبـدالمسـیح النجرانـي و ، عبدعمرو ب  ی یـد، عبدنضلة الخ اعي

1.ی ید از جمله ای  افراد بودندعبد
 

خـود  چرا پیامبراار تسمیه به عبدالنبی و امثا  ،ن حرمت یا عملی مشرکانه است 
نبود کـه خـود از اولـی  افـرادی  ایشان،یا شایسته مقام  2،خواند میرا فرزند عبدالمطلب 

مـرا فرزنـد  بفرمایدبلکه  ؛المطلب نخوانیدعبدباشد که دستور دهد به اینکه م  را فرزند 
 نامیدن خـود !شیبه که نام دیگر عبدالمطلب است یا مرا عبدالرحم  و امثا  ،ن بخوانیدو

شایسته مقـام نبـی مکـرم ، در  ورض حرمت داشت ، به اسماء مذکور ولو در مقام اخبار
 .  اسالم نیست

 جوا  حلی
در ؛ زیـرا نیست اذاری نامتغییر اسم توسط نبی مکرم اسالم دا  بر حرمت داشت  چنی  

چه روایت احب االسـماء دا   چنان. احتما  استحباب ،ن عمل هم وجود دارد، فعل نبی
بدون اینکه نسـبت  تغییر اسم برخی از  حابه از سوی پیامبر.   مطلب استبر همی

مانند الّصرم کـه بـه است. ید دیگری بر ای  ادعؤم، در ،ن اسم به کار رفته باشدلفظ عبد 
4.یافتسعید تغییر 

 

تغییر اسامی مذکور شاید بدان جهت است که عبودیت را به یکی از بتان نسـبت داده 
ایـ  مسـئله مشـهود  تغییر داده شده از سوی پیامبر های غالب نامچه در  چنان ،است

مذکور در زمان جاهلیت از باب عبودیت و بندای  اسامیو چون  3شمسعبداست مانند 
 . کرده است، رسو  اکرم اقدام به تغییر ،نهابنابرای ، به بتان نسبت داده شده؛ 

نسـبت عبـد بـه ، داشـته باشـدتواند از تسمیه به عبدالنبی و غیر ،ن حرمـت ،نچه می
                                              

 .785و  713-715، ص3، ااإلصابة في تمییز الصحابة(، 258حجر عسقالني، أحمد ب  علي )م  . اب 1

 .8273، حباب من قاد دابه غیره فی الحرب، 75، ص3. بخاری، محّمد،  حیح بخاری، ا2
 .92، ص7، ااإلصابة في تمییز الصحابة(، 258حجر عسقالني، أحمد ب  علي )م  . اب 4

، علـی، اونـه شناسـی پرسـتش در حجـاز عصـر غالمی دهقـی) «شمس اسم بتی در زمان جاهلیت بوده است»مقاله . 3
  .155، ص7شماره  ،1728 ، ستاریخ در آیینه پژوه مجله ، (جاهلی

http://ensani.ir/fa/article/author/24326
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/8227/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
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اما نسبت لفظ عبد به معنای مطیع و فرمانبردار بودن و یـا غـالم  ؛معنای بنده بودن است
ده شای از نصوص دینی در تأیید ،ن بیان بلکه در جای خود ادله ؛بودن نه تنها منعی ندارد

 1.است

 روایت احب االسماء

امثـا  عبـدالنبی و  بـه اـذاری نامیکی دیگـر از ادلـه یـا مؤیـداض وهابیـت بـر حرمـت 
در  ها تری  نام محبوب فرمودند:حضرض  2.است  حدیثی از پیامبر اکرم، عبدالحسی 

 4.«أحي األسماء إقی اقله علداقله وعلداقاحمن»ن د م  عبدالله و عبدالرحم  است؛ ورد 

 جواب

 ؛بیشـتر اسـت نـه اذاری ناماستحباب ای  دو  ،کند مینهایت امری که ای  روایت اثباض 
 . زیرا تعبیری که از ،ن ال ام فهمیده شود در روایت وجود ندارد

تـوان از ایـ  روایـت  مـیامـا ن ؛به فرض اینکه منظور از روایت ال ام و وجوب باشـد
اوال  حصـری در روایـت وجـود نـدارد؛ ؛ زیرا اذاری به اسمای دیگر را فهمیدحرمت نام

ها اعم از امثـا  اذاریی ،ن حرمت تمام ناممهالزکند، ایری ثانیا  اار کسی چنی  نتیجه
هی  کسی به ای  الزمـه  ای  در حالی است که، است...  های پیامبران وعبدالرسو  و نام

 .  پای بند نیست

 ادله قائلین به شرک
قائل بـه  اذاری نامی است که برای ای  نو   الح فوزان از علمای وهابیت از جمله افراد

مبارکـه سـوره  195رد با استفاده از روایتی که در شأن ن و  ،یه وی سعی ک. است حرمت
 .  ادعای ذیل را ثابت کند 3ذکر شده استاعراف 

                                              
 شود. . در ادامه بدان اشاره می1
 .119-112، ص7، امجموع فتاوی ورسائل العثیمینعثیمی ، محمد،  . اب 2

، 178، ص5، اسةنن الترمةذی؛ ترمذی، محّمـد، 3955، ح823 ، ص3، اسنن أبی داود. ابوداود سجستانی، سلیمان، 4
 .8277ح
سوره اعـراف اسـت در برخـی از تفاسـیر و  195ی  . روایتی که مورد استناد برخی از علمای وهابیت درمورد شان ن و  ،یه3

کتب حدیثی از جمله تفسیر طبری و رازی ذکر شده است. مهمتری  روایت در ای  باره که ظاهرا سـند ،ن مرفـو  بـوده و بـه 
حدثنا محمد ب  بشار قا : حدثنا عبد : پردازیم به بررسی سندی و محتوایی ،ن میشود؛ روایت ذیل است که  پیامبر ختم می

الصمد قا ، حدثنا عمر ب  إبراهیم، ع  قتادة، ع  الحس ، ع  سمرة ب  جندب، ع  النبي  لی الله علیه وسلم قا : کانت 
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در  ورتی که شخص قصد معنای ، به غیر خدا نسبت دادن عبودیت» اوید:میوی 
شود؛ امـا در  ـورتی کـه ؛ شر، ا غر و شر، در طاعت محسوب میاست،ن را نکرده 

در ایـ   ـورض منجـر بـه شـر، اکبـر  ،را قصـد کنـد معنا،ن ذاری اشخص از ای  نام
، از ای  قسم بوده و ایـ  اـروه( شیعه) رواف  اذاری ناماز دیدااه  الح فوزان . شود می

 1«.مشرکندبنابرای ، ؛ اند هعبودیت غیر را قصد کرد، از تسمیه
 :تنظیم کرد به شکل ذیل توان کالم وی را در یک قیاس میدر اینجا 

 . قصد کرده است را نسبت عبودیت به غیر، اذاری ناممه او : شیعه در مقد
 . شر، اکبر استاذاری،  ناممقدمه دوم: قصد معنای عبودیت به غیر در 

دچـار شـر، اکبـر شـده ، نسبت عبودیت به غیـر به دلیل، اذاری نامنتیجه: شیعه در 
 .  است

 جواب

 بهالن روایت مذکور 
د هـم شـکه در مورد حرمت یا شر، بودن تسمیه به ،ن استناد روایتی : در ابتدا باید افت

وهابی از علمای وهابی و غیر از جهت سندی و هم از جهت محتوا و مت  از سوی برخی
 .  دشمورد خدشه واقع 

                                                                                                      
ولد، فسمته "عبد الحارث"، وإنمـا کـان حواء ال یعیش لها ولد، فنذرض لئ  عاش لها ولد لتسمینه "عبد الحارث"، فعاش لها 

ذلك ع  وحي الشیطان. ترجمه:محمد ب  بشار از عبد الصـمد و وی از عمـر بـ  ابـراهیم و وی از قتـاده و قتـاده از حسـ  
کنـد؛ حضـرض فرمـود: بـرای حـوا فرزنـدی زنـده  بصری و ایشان از سمره ب  جندب و سمره از نبی مکرم اسـالم نقـل می

پس برای او فرزندی زنـده مانـد و  ،رد که اار برای او فرزندی زنده بماند اسم او را عبد الحارث بگذاردپس نذر ک ؛ماند نمی
 حوا اسم او را عبد الحارث اذاشت. همانا ای  اسم از وحی شیطان بود.

 :شود اشکاالض وارده بر شان ن و  مذکور بیش از حد ای  تحقین است و فقط به  ورض اختصار بدان اشاره می
لف: سند روایت: عمر ب  إبراهیم العبدی از جمله راویان روایت مذکور است که مورد اشکا  و خدشه است. احمد حنبل، ا

، علي بـ  عمـر، تعلیقـاض الـدارقطني علـی الدارقطنيحبان و ابوحاتم از جمله علمایی هستند که به ،ن اشکار ارفتند ) اب 
؛ 835، 81، اتهذیب الکمال في أسماء الرجال(، 338الرحم  )م  ؛ م ي، یوسف ب  عبد189حبان، ص المجروحی  الب 

؛ مـ ي، 853، ص8، االضةعفاء والمتروکةونالجـوزی، أبـو الفـرا،  ؛ اب 337، ص2حبان دارمي، محّمد، الثقاض، ا اب 
  .(831-835، 81، اتهذیب الکمال في أسماء الرجال(، 338یوسف ب  عبد الرحم  )م 

های ناروا به ساحت پیـامبران اسـت کـه حتـی علمـای  روایت چنان دچار تشویش و نسبتب: مت  روایت: مت  و مضمون 
مجمةوع فتةاوی ورسةائل عثیمـی ، محمـد،  عثیمی  نی  اشکاالض متعـددی بـه ،ن وارد دانسـته اسـت )اب  وهابیت چون ب 

  .(293، ص15ا ، عثیمین ابن

 .857، ص8، اح کتاب التوحیدإعانة المستفید بشر.  الح ب  فوزان ب  عبد الله، الفوزان، 1
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 شرط اساسی در حرمت تسمیه، قصد
،نچـه بـه عنـوان ، به فرض قبو  روایت مذکور و  رف نظر از اشکاالض سـندی و متنـی

 ؛اـذاری اسـتهنگـام نـام قصدی است کـه در، حرمت تسمیه مد نظر استاساس در 
یعنی اار شخص همراه با قصد نسبت عبودیت و بندای به غیـر خـدا بدهـد ایـ  باعـث 

شود؛ اما اار هی  اونه قصـدی نداشـته باشـد دلیلـی بـر  میحرمت یا شر، بودن عمل 
عمـل سـاهی و عمل شخص بـدون قصـد مثـل . حرمت یا شر، بودن عمل وجود ندارد

که هـی  اونـه تکلیفـی از جهـت حرمـت و حلیـت شـرعی بـر ،ن مترتـب  استغالط 
 .  شود نمی

 اذاری و تسمیه از سوی شیعهعدم قصد عبودیت و بندای در نام
  الح فوزان از علمای وهابی مسّلم ارفته که شیعه با قصـد نسـبت دادن عبودیـت و

  و عبدالحسـی  و امثـا  ،ن را انجـام اـذاری بـه عبدالرسـوتسمیه و نـام، بندای به غیر
دهد! در حالی که کالم ایشان نسبتی بدون دلیل است؛ زیرا که شیعیان نـه تنهـا قصـد  می

اذاری اثباض بلکه هدف ایشان از ای  نام ؛نسبت دادن عبودیت و بندای را به غیر نداشته
بـه همچنی   د عبدشدر جای خود ثابت  چه چنان. فرمانبری خود از او یای الهی است

حداقل جای ایـ  احتمـا  بایـد داد کـه شـاید شـیعیان . استمعنای مطیع و غالم بودن 
در امـر ؛ زیـرا اذاری نسبت عبودیـت و بنـدای بـه غیـر نیسـتهدف و قصدشان از نام

خطیری چون مسئله شر، باید مقتضی موجود و موانع مفقود باشد و رسیدن به یقـی  در 
خصو ا در ای  مسـئله تسـمیه کـه حتـی . ی دشوار استوجود مقتضی و نبود مانع امر

اللـه عبدمحمـد . عثیمی  پا را از حرمت فراتر نگذاشته اسـت ب اعلمای وهابی همچون 
احتما  کفـر  99فقهای امت قائلند اار در امری ، نعیمی از علمای اهل سنت بیان داشته

زیرا  ؛ددهبه نفی کفر  مجتهد و قاوی باید فتوا و حکم، داده شود و یک احتما  غیر کفر
تر از ،ن است کـه فتـوا بـه از  که خطای در فتوا که باعث باقی ماندن ه ار کافر شود ،سان

 1.بی  رفت  یک مسلمان شود
 نویسد: میجبری  از علمای وهابیت در مورد نقش نیت چنی   ب 
یک فعل ممک  است حـال  ، ثر است و با قصدؤنیت و قصد حتی در امور عرفی م»

                                              
 .3، صالصارم المسلول علی من انکر التسمیه بعبد النبی و عبد الرسول. السندی، محمد عابد، 1
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 1«کند حرام باشد؛ مانند ذبح و قربانی که با نیت شخص حلیت و حرمت پیدا می و یا

 ادله جواز تسمیه

اـذاری بـه جا دارد فصلی در بیان ادله جواز تسمیه و نـام، پس از بیان ادله وهابیت و نقد
 امثا  عبدالنبی و عبدالرسو  اختصاص داده شود؛

 وابستگی اعمال به نیت؛

انمتا االعمتال »؛ عمل هر فرد بستگی بـه نیـت او دارد :وده استفرم اکرم خود پیامبر 
عبودیـت ، و امثـا  ،ن عبـدالنبیاـذاری بـه حا  وقتی نیـت مسـلمانان از نـام 2«باقنیا 
بلکه نیت ایشان معنای اطاعت و فرمانبردای یا به معنای غـالم بـودن اسـت و از  ؛نیست

بـا توجـه . دهنـداذاری را انجام میباب تبر، و محبت به اولیا و او یای الهی چنی  نام
بلکـه دارای  ؛نـداردنـه تنهـا ایـ  امـر حرمـت ، به اینکه نیت مسلمانان ج  ایـ  نیسـت

 .  استحباب است

 گذاری به عبد طبق آیات شریفه قرآن نامجواز 

د خداوند متعا  نی  چنی  نسبت دادنی با توجـه بـه معنـای مطیـع و شقبال بیان  چه چنان
دسـتور بـه باری تعالی ، سوره نساء 59در ،یه  طور که همانازه داده است غالم بودن را اج

ِطیُعتوا َاََ َو را داده است: ﴿ي خوداطاعت از رسو  و اولی االمر بعد از 
َ
ِذیَن  َمُنوا أ َها َاقَّ یُّ

َ
ا أ ٰٰ

ْمِا ِمْنُکْم ... وِقي َاأْلَ
ُ
ُسوَل َو أ ِطیُعوا َاقاَّ

َ
سوره نـور اسـتفاده  78،یه ﴾ و عبد به معنای برده را در  أ

اِقِحیَن ِمْن ِعٰلاِدُکْم َو ِإٰماِئُکْم ِإْن َیُکوُنتوا ُفَبتٰااَء ُیْغتِنِهُم کرده است:  ْنِکُحوا َاأْلَٰیامٰی ِمْنُکْم َو َاقصّٰ
َ
َو أ

 َاَُ ِمْن َفْضِلِه َو َاَُ ٰواِسٌع َعِلیٌم 

 فعل پیامبر 

و همچنـی  فعـل ایشـان در مـورد  4اندندخو میرا عبدالمطلب  دخو حضرض محمد 
داده شده است اواه دیگـری ، ی که نسبت لفظ عبد به غیر خداهای عدم تغییر برخی از نام

                                              
 .573 ص 12 و ا 191 ص 5 ، افتاوی في التوحیدجبری ، عبد الله،  ب  1
 .1515، ص7، اصحیح مسلم؛ نیشابوری، مسلم، 7729، ح135، ص2ا صحیح بخاری،. بخاری، محّمد، 2
 .8273، باب م  قاد دابه غیره فی الحرب، ح 75، ص3، اصحیح بخاری. بخاری، محّمد، 4
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 در جـای خـود ثابـت شـده کـه فعـل پیـامبر  1اذاری جای  است.است که چنی  نام
 .  حجت است، همچون قو  و تقریر ایشان

 و عبد الرسول لنبیعبدابیان برخی از علما در جواز تسمیه به 

توان جواز تسمیه را اثبـاض کـرد؛ در ذیـل بـه  ، میبا رجو  به کالم برخی از علمای امت
 شود؛برخی از کلماض علما اشاره می

النبـی و اهل سنت در اثباض جواز تسـمیه بـه عبـد گشیخ محمد عابد از علمای ب ر
را با واسطه برخی از  وی سعی کرده استحباب ای  عمل. الرسو  کتابی نگاشته استعبد

ایشان در ادامه برخی از فتاوای علمای امت را در جواز تسـمیه بیـان . احادیث ثابت کند
 .شود میکرده است که در ذیل به برخی از ،ن اشاره 

وقع في اقفخاوی أن إنسانا تسمی بعلد اقنلي فخوقفتت فیته متم  و»أذرعی از ب راان شافعیه: 
 2«.ویعلا باقعلد عن اقرادم د به اقخشایف باقنسلة إقی اقنلي ملت إقی أنه ال یحام إذا َقص

 

توقف کردم؛ اما بعـد از ،ن متمایـل بـه ایـ   عبدالنبیابتدا در فتوی دادن به تسمیه به 
داشته باشد یـا  نظریه عدم حرمت در  ورض قصد شرافت پیدا کردن به سبب پیامبر 

 . معنای عبد را خادم قرار دهد
  3.لمای اهل سنت احتما  جواز را مطرح کرده استدمیری از دیگر ع

 به امثال عبدالرسول گذاری نامسیره مسلمین در 

 یاـذاری بـه عبدالرسـو  و امثـا  ،ن امـرشود نامروش  می، با مراجعه به کتب تاریخی
 :شود میاشاره  اسامیدر ذیل به عنوان نمونه به برخی از ای  . متداو  و جای  بوده است

ب  ربیعه اب  الحارث ب  عبدالمطلب ب  هاشـم از  ـحابی و متوفـای عبدالمطلب 
3؛ق 71

 

5؛عبدعمرو ب  عبد جبل الکلبي
 

                                              
 .785و  713-715، ص3، ااإلصابة في تمییز الصحابة(، 258حجر عسقالني، أحمد ب  علي )م  . اب 1
لمناوی، زیـ  الـدی ، ؛ ا75، صالصارم المسلول علی من انکر التسمیه بعبد النبی و عبد الرسول. السندی، محمد عابد، 2

 .179ص ، 1فی  القدیر، ا
 .75، صالصارم المسلول علی من انکر التسمیه بعبد النبی و عبد الرسولالسندی، محمد عابد، .  4
 .118، ص7، اسیر أعالم النبالء(، 332. ذهبي، محّمد ب  احمد )3
 .713، ص3ا، اإلصابة في تمییز الصحابة(، 258حجر عسقالني، أحمد ب  علي )م  . اب 5
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1؛عبدعمرو ب  نضلة الخ اعي
 

2؛ق  احب جامع العلوم 118االحمد از رجا  سا   عبدالنبیقاوی 
 

4؛عبدقیس ألی ب  عصیم از  حابه که جنگ احد نی  در، کرده است
 

3؛از برزاان تابعی (  م أبو عوف العامريی ید ب  األ) عبدعمرو
 

 5؛از شیوخ مالکیه قرن هشتم قمری عبدالنبی

6.ق از ب راان زمان خود 1531قشاشی متوفای  عبدالنبی
 

 .  و بسیاری از علمای ب رگ اهل سنت و شیعه که خود را به ای  نام م ی  کردند

 گیری  بندی و نتیجه جمع
دچـار اشـتباهی بـ رگ علمـای وهـابی نتیجه ارفت که توان د میشبا توجه به ،نچه بیان 

که تسمیه به عبدالنبی و عبدالرسو  و امثا  ،ن را بـه معنـای عبودیـت غیـر ؛ زیرا اندشده
 ؛ها به معنای عبودیت نیستاذارید لفظ عبد در ای  نامشدر حالی که روش   ؛اندارفته
، ادعای اجما  بر تحریمبر شاهدی همچنی  . معنای مطیع و مملو، بودن استبه بلکه 

عالوه بر اینکه طبن بیان برخی دیگـر از  ونروایت مورد ادعای برخی از وهابی. یافت نشد
 ؛د از لحاظ سندی و محتوایی مورد خدشه اسـتشثابت  ، علمای وهابی مردود واقع شد

مره ای از ،یاض و روایاض و سیره مسـتادله، بر جواز تسمیه بلکه استحباب ،ن در حالی که
 . توان ذکر کردعلمای اسالم می

  

                                              
 .715، ص3. همان، ا1

 .132، صقواعد الفقه. البرکتي، محمد عمیم، 2
 .717، ص3، ااإلصابة في تمییز الصحابة(، 258حجر عسقالني، أحمد ب  علي )م  . اب 4
 .513، ص3، اسیر أعالم النبالء(، 332. ذهبي، محّمد ب  احمد )3

 .119، ص15، اخبار من ذهبشذرات الذهب في أالعماد، عبد الحي ب  أحمد،  . اب 5

، 8(، فهرس الفهارس واألثباض ومعجم المعـاجم والمشـیخاض والمسلسـالض، ا1728. الکتاني، محمد عبد الحي )م 6
 .935ص
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 منابع
یم  .1  قرآن کر

 -جلد، دفتر مطالعاض تاریخ و معارف اسـالمی 1، ترجمه قرآن )مکارم(مکارم شیرازی، نا ر،  .8
 ه. ش  1737، 8قم، چار:  -ایران 

، المحقن: عبد الله القاوي، الناشـر: دار الکتـب الضعفاء والمتروکونالجوزی، أبو الفرا،  اب  .7
 ق. 1357بیروض، الطبعة: األولی،  –میة العل

، حققـه: محمـود شالذرات الالذهب فالي أخبالار مالن ذهالبالعماد، عبد الحي ب  أحمـد،  اب  .3
بیـروض، الطبعـة:  –کثیـر، دمشـن  األرناؤوط، خرا أحادیثه: عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار اب 

 ق. 1357األولی، 

، دکـ  هنـد، چـار اّو ، رف العثمانیة بحیدر آباددائرة المعاحبان دارمي، محّمد، الثقاض،  اب  .5
 ق. 1797

، تحقین: عاد  أحمـد اإلصابة في تمییز الصحابة(، 258حجر عسقالني، أحمد ب  علي )م  اب  .7
 ق. 1315عبد الموجود، وعلی محمد معوض، دار الکتب العلمیة، بیروض، چار اّو ، 

ن: الشیخ أحمـد محمـد شـاکر، دار ، تحقیاإلحکام في أصول ا حکامح م اندلسی، علی،  اب  .3
 تا.  اآلفاق الجدیدة، بیروض، بی

 تا.  نا، بی جا، بی ، بیحزم مراتب اإلجماع البنح م،  اب  .2

، تحقین: سامي بـ  محمـد سـالمة، دار طیبـة تفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقي، اسماعیل،  اب  .9
 ق. 1385للنشر والتوزیع، چار دوم، 

، تحقین: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء الکتـب ماجه ن ابنسنماجه ق وینی، محّمد،  اب  .15
 تا.  العربیة، بی

، دار العا مه للنشر و التوزیع، ریاض، تسمیة المولود آدا  وأحکامابو زید، بکر ب  عبد الله،  .11
 ق. 1317سوم، 

 ، تحقین: محمد محیی الدی  عبد الحمیـد، المکتبـةسنن أبی داودابوداود سجستانی، سلیمان،  .18
 تا.  العصریة، بیروض، بی

، تحقین: محمد زهیر ب  نا ر، دار طـوق النجـاة، چـار اّو ، صحیح بخاریبخاری، محّمد،  .17
 ق. 1388

، تحقین: محمد زهیر ب  نا ر، دار طـوق النجـاة، چـار اّو ، صحیح بخاریبخاری، محّمد،  .13
 ق. 1388

 ق. 1353ة: األولی، کراتشي، الطبع –، الصدف ببلشرز قواعد الفقهبرکتي، محمد عمیم،  .15
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، جمعها: الدکتور محمـد بـ  فتاوی نور علی الدر (، 1385باز، عبد الع ی  ب  عبد الله )م  ب  .17
 تا.  نا، بی جا، بی سعد الشویعر، بی

، أشرف علی جمعه مجموع فتاوی العالمة(، ق1385المتوفی: باز، عبد الع ی  ب  عبد الله ) ب  .13
 تا.  نا، بی ، بیجا وطبعه: محمد ب  سعد الشویعر، بی

 ق. 1312، دار الوط  للنشر، األولی، 12ص  1، ا فتاوی في التوحیدجبری ، عبد الله،  ب  .12

های اهـل بیـت علـیهم السـالم بـرای  حقوق متقابل والدی  و فرزندان ،موزهپاك نیا، عبدالکریم،  .19
 ش. 1728، کما  الملک، قم، او ، زندای بهتر

، تحقیـن وتعلیـن: إبـراهیم عطـوة عـوض سنن الترمذي (،ق839المتوفی: ترمذي، أبو عیسی ) .85
 –(، الناشر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البـابي الحلبـي 5، 3المدرس في األزهر الشریف )جـ 

 م. 1935 - هـ 1795مصر، الطبعة: الثانیة، 

، تحقیـن: عـاد  أحمـد عبـد الکامل في ضعفاء الرجالال(، 775جرجاني، أحمد ب  عدي )م  .81
 .  ق1312حمد معوض، الکتب العلمیة، بیروض، الطبعة: األولی، الموجود، علي م

جلد، دار الفکـر  18، شمس العلوم و دواء کالم العر  من الکلومحمیری، نشوان ب  سعید،  .88
 .ق1385لبنان، او ،  -المعا ر، بیروض 

، تحقین: خلیـل بـ  حبان تعلیقات الدارقهني علی المجروحین البندارقطني، علي ب  عمر،  .87
القاهرة، الطبعة:  –العربي، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، دار الکتاب اإلسالمي محمد 

 م. 1993 - هـ1313األولی، 

، تحقین: مجموعة مـ  المحققـی  بإشـراف سیر أعالم النبالء(، 332ذهبي، محّمد ب  احمد ) .83
 ق. 1355الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروض، چار سّوم، 

یعة و المنه لی، وهبه، زحی .85  -سوریه  -جلد، دار الفکر 78، التفسیر المنیر في العقیدة و الشر
 ق. 1311، دومدمشن، چار: 

، و عبالد الرسالول عبالدالنبیالصارم المسلول علی من انکالر التسالمیه بسندی، محمد عابد،  .87
 تا.  المکتبه المجددیه النعیمیه ملیر کراتشی، پاکستان، بی

، الناشـر: مؤسسـة إعانة المستفید بشرح کتا  التوحیالد عبد الله، الفوزان، الح ب  فوزان ب   .83
 م. 8558هـ 1387الرسالة، الطبعة الثالثة، 

 -جلد، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـاض 85، المیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسی ،  .82
 ق. 1795، 8بیروض، چار:  -لبنان 

، تحقین: أحمد محمـد شـاکر، في تأویل القرآن جامع البیان(، 715طبري، محّمد ب  جریر )م  .89
 ق. 1385مؤسسة الرسالة، بي جا، چار اّو ، 
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 –لبنـان  -جلد، دار إحیاء التراث العربـي 15، التبیان في تفسیر القرآنطوسی، محمد ب  حس ،  .75
 بیروض. چار او . 

ح مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صال(، 1381عثیمی ، محمد ب   الح )م  .71
دار الثریـا، الطبعـة  -، جمع وترتیب: فهد ب  نا ر بـ  إبـراهیم السـلیمان، دار الـوط  العثیمین
 .  ق1317األخیرة، 

، دار ابـ  الجـوزي، القول المفید علی کتالا  التوحیالد(، 1381عثیمی ، محمد ب   الح )م  .78
 .  ق1383محرم  المملکة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة،

 ه. ش.  1777، 7قم، چار:  -ایران  -جلد، دار الکتاب 8، تفسیر القميیم، قمی، علی ب  ابراه .77

ــي )م  .73 ــد الح ــد عب ــاني، محم فهالالرس الفهالالارس وا ثبالالات ومعجالالم المعالالاجم (، 1728کت
، تحقین: إحسان عباس، دار الغـرب اإلسـالمي، بیـروض، الطبعـة: والمشیخات والمسلسالت

 م. 1928الثانیة، 

، تحقیـن: د. بشـار تهذیب الکمال في أسماء الرجال(، 338م ي، یوسف ب  عبد الرحم  )م  .75
 ق. 1355عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروض، چار اّو ، 

، مجلـه حبـل المتـی ، دوره او ، بهـار ابراهیم بهشتی دامغالانیمقاله اجما  از دیدااه فریقی ،  .77
 ش. 1791

، 15تهران، چار:  -ایران  -جلد، دار الکتب اإلسالمیة 82، تفسیر نمونهشیرازی، نا ر، مکارم  .73
 ش. 1731

 ق. 1757مصر، او ،  –، المکتبة التجاریة الکبری فیض القدیرمناوی، زی  الدی ،  .72

، تحقین: عبد الفتاح أبو غـدة، مکتـب المطبوعـاض اإلسـالمیة، السنن الصغرینسائي، احمد،  .79
 ق. 1357 حلب، چار دّوم،

، ریـاض، مکتبـه الرشـد، او ، المهذ  فالی علالم اصالول الفقاله المقالارننمله، عبد الکریم،  .35
 ق. 1385

، تحقین: محمد فؤاد عبد البـاقی، دار إحیـاء التـراث العربـی، صحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .31
 تا.  بیروض، بی
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