
 

 

 5045بهلاه و اابتلما    51 شلماه  پژوهی، سلا  هشلم  دوفصلنامه علمی پژوهشی سللیی

 25-542صیحلللات:   01/40/5045ااهیللللللخ اأییلللللللد:   04/40/5045ااهیلللخ دهیلللافللللت: 

 
 دیاستغاثه با تأک یانگار  در شرک تیوهاب دگاهید یبررس

 یسینزول ع تیبر روا
 *یكرمامحمد حسني 

 **زاده یحسني قاض

 چکیده
عبادت محسـوب شـدن بـرای آنـان یـا سبب  به نمودن به آنان، و استیاثهندای اموات 

ها، شرک الوهی یـا  سوی وهابیاز برای آنان، اعتقاد به قدرت پنهانی تصرف در هستی
اجمـال،  طور بهجواز استیاثه  ۀربوبی خوانده شده که ایک پژوهش، ضمک اشاره به ادل

و پـس از  کـردهبحـ  و بررسـی  طور مفصـل بـهرا  حدی  نبول حضرت عیسی
آن، بـه ایـک نتیجـه بـه  بـه شـبهات وارد  پاسخ طور یکهمبررسی سندی و داللی آن و 

است و لـذا « صحیح لییره»و « حسک لذاته»یک حدی  از نظر سندی ا اوالا رسیده که 
تواند جواز ندای اموات و استیاثه به آنـان را  باشد و از نظر داللی می قابل احتجاج می

( به اثبات برساند؛ زیرا اگر چنیک چیبی جایب نباشد، از معصوم )حضرت عیسـی
 یـاا ثانداد.  ه خبـر نمـیشـرطی ۀاز آن در قالـب قضـی صادر نوواهد شد و پیـامبر

 آشکار، متنـاقض بـا مفـاد ایـک حـدی  و مفـاد طور بهمدعای وهابیت در ایک زمینه، 
حـدی  عثمـان بـک حنیـف، حـدی  طریـ ،  .باشـد های ذیل می احادی  و گبار 

عمـر و شـعار یـا محمـداه در جنـگ بـا  توسط ابک حدی  دابه، ندای یا محمد
 مسیلمه کذاب.

 .ات، استیاثه، شرک الوهی، شرک ربوبی، عیسیندای امو ها: کلیدواژه
  

                                              
و دانشجوی دکتری جامعـة المصـطفی العالمیـه )نویسـنده  هل البیت مؤسسه داراإلعالم لمدرسة ا 3پژوه سطح  دانش *

 مسئول(

 شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب. آموختۀ حوزه علمیه قم و دکتری توصصی وهابیت دانش **
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 مقدمه
 وهابیـانهای نوظهوری که بعد از قرن هفتم هجـری در بـیک مسـلمانان و  یکی از بح 

ات والیـت تکـوینی دلیل اثب آن را به وهابیانشده، بح  استیاثه است که  یببرانگ جنجال
ندگان، شـرک در ربوبیـت یـا کن استیاثه سویاز شدن آنان یا عبادتبیک یبرای اموات و غا

 خواندن مردگان و استیاثهچنیک آمده:  فتاوی اللجنهکه در  شرک در الوهیت دانسته؛ چنان
یگر، شرک اکبـری اسـت کـه موجـب یا در هر حالت د یشانقبرهابه آنان، هنگام زیارت 

 1نوع عبادت است. یکتر ببرگشود؛ زیرا دعا  شدن از دیک می خارج
انی که توانـایی یباستیاثه به اموات یا غا»گوید:  یک زمینه چنیک میعثیمیک نیب در ا کاب

شود که اعتقاد بـه  ندارند، شرک است؛ زیرا ایک کار توسط کسانی انجام می یادرسیفربر 
 2«باشند. ی از ربوبیت را برای آنان قائل می ا تصرف پنهانی آنان در هستی دارند و بهره

 ۀباشـد، مـورد مناقشـ برخالف ادعای آنـان میکه  ها احادیثی را در ایک میان، وهابی
 تواند جواز استیاثه به پیـامبر احادیثی که می ازجملهدهند؛  سندی و داللی قرار می

سـوی آنـان، مـورد است که از آمدن حضرت عیسیرا به اثبات برساند، حدی  فرود
اجمـالی دیگـر مناقشه قرار گرفته؛ لذا ایک پژوهش در نظر دارد، ضمک پرداختک به بیـان 

، هم از نظر سندی و هـم از نظـر یلتفص بهجواز استیاثه، ایک حدی  را  ۀکنند اثبات ۀادل
های معقـول و مناسـبی  بـر آن، پاسـخ نماید و به شبهات و اشکاالت واردداللی بررسی 

 ارائه نماید.

 متن حدیث
 ابویعلی موصلی در مسند خود، ایک حدی  را چنیک نقل کرده:

فرماید: سوگند به خـدایی کـه جـانم در دسـت اوسـت،  یم خدا   رسول
آیـد،  عنوان پیشوای دادگر و داور عادلی، فرود می طور حتم عیسی بک مریم به به

کشــد، کینــه و اختالفــات را از میــان  شــکند، خــوک را می پــس صــلیب را می
                                              

دعاء األموات واالستیاثة بهم عند زیارة قبورهم أو في أي حال شرك أکبر یورج مک الملة؛ ألن الـدعاء هـو أعظـم أنـواع » .1
 (50،  0، جفتاوی اللجنة الدائمة المجموعة الثانیة.« )العبادة

االستیاثة باألموات أو باألحیاء غیر الحاضریک القادریک علی اإلغاثة فهذا شرك؛ ألنه ال یفعله إال مـک یعتقـد أن لهـؤالء » .2
فيدیلة الشدیخ  تاوی ورسائلمجموع فعثیمیک، محمد بک صالح،  )بک .«تصرفا خفیا في الکون فیجعل لهم حظا مک الربوبیة

 (70،  7ج، محمد بن صالح العثیمین
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زنـد؛ سـپس  گردد، سر باز می دارد، از پذیر  مالی که برایش پیشنهاد می برمی
 1.کنم طور حتم او را اجابت می و بگوید: یا محمد، به یستدر قبر مک بااگر ب

 یسند یبررس

 احمد بن عیسی بن حسان .1

 اشکاالت خلیفی
احمـد بـک عیسـی  ۀبرخی همانند عبدالله بک فهد خلیفی، سند ایـک حـدی  را از ناحیـ

کند  ستناد میا 2بودن او کذاب معیک بر و در ایک زمینه به سوگند ابک مصری، علیل خوانده
معنـای  بـه« کذب»که معیک ایک بوده باشد  ممکک است مقصود ابک و از کسانی که گفته
اب» اوالا دهد:  جواب می هسمعنای دروغ،  نه به خطا و اشتباه است صورت مبالیه  به« کذ 
اب»معنای خطا هم باشد،  آمده و اگر کذب به و شـود  می« کثیـر الوطـا»معنـای  به« کذ 

معیک متناسـب بـا کـذب اسـت نـه خطـا و  قسم یاد کردن ابک یاا ثان .گردد جرح مفسر می
معیک تنها نیست و ابوزرعه نیب، احمد بک عیسی را تکذیب کرده و گفتـه:  ابک ثالثاا  ،اشتباه

 3«.رأیت أهل مصر یشکون في أنه وأشار إلی لسانه کأنه یقول الکذب»

 پاسب

یت معین با مانع هم نجرح اب ۀمواجه .1  عصر
و لذا  روست روبه ایک راوی، با چند مانع بارۀمعیک در توان گفت که جرح ابک پاسخ میدر 

باشد؛  می عصر هماولیک مانع ایک است که او با احمد بک عیسی  .باشد قابل پذیر  نمی
که ذهبی بر آن تصریح نموده: احمد بک عیسی شوشـتری کـه از راویـان بوـاری و  چنان

                                              
هُ » .1 نَّ ُه، أ  ر  ْخب  يَّ أ  ْقُبر  ا اْلم  یدا ع  نَّ س  ، أ  ْوره ي ص  ب 

ْک أ  ، ع  ْهبه ا اْبُک و  ن  ث  دَّ ی، ح  یس  ُد ْبُک ع  ْحم  ا أ  ن  ث  دَّ ْعُت ح  ـم  ُقـوُل: س  ، ی  ة  ْیـر  ـا ُهر  ب  ع  أ  م   س 
ُسول   ه   ر 

ُقوُل:  اللَّ کْ ی  ی  ل  ـْدال، ف  ا ع  ما ک  ح  ا و  طا ا ُمْقس  اما م  م  إ  ْری  ی اْبُک م  یس  کَّ ع  ل  ْنب  ی  ، ل  ه  د  ی  م  ب  اس  ي اْلق  ب 
ْفُس أ  ي ن  ذ 

الَّ ، و  یب  ـل  نَّ الصَّ ـر  س 
کَّ ع   ض  ُیْعر  ل  ، و  اء  ْحن  کَّ الشَّ ب  ُیْذه  ل  ، و  ْیک  ات  اْلب  کَّ ذ  ح  ُیْصل  ل  ، و  یر  ْنب  کَّ اْلو  ْقُتل  ی  ل  ـا و  : ی  ـال  ق  ي، ف  ْبـر  ی ق  ل  ام  ع  ْک ق  ئ 

ُلُه، ُثمَّ ل  ْقب  ال ی  اُل ف  ْیه  اْلم  ل 
هُ  نَّ یب  ج 

ُ
ُد أل مَّ  (0737،  یعلی الموصلي یمسند أبی، بویعلی الموصل)ا.« ُمح 

یک یحلف بالله الـذي ال إلـه إال هـو» .2 ع  ید اآلجري: سألت أبا داود عنه، فقال: سمعت یحیی ابک م  ؛ : إنـه کـذابقال أبو ُعب 
کـرد بـه خـدای  ابوعبید آجری: از ابوداود در مورد احمد بک عیسی پرسیدم، او گفت: شنیدم که یحیی بک معیک سوگند یاد می

، 0ج ،تهدذیب الكمدال، یبوالحجـاج المـباعبـدالرحمک  ییوسف بک البکـ« )یکتا بر ایک که احمد بک عیسی کذاب است.
 302) 

 .77-73،  سعاف من إغاثة السقافاإل ،عبدالله بک فهدی، الولیف .3
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ها نقل روایت کـرده و در  و مصری« مام بک اسماعیلض»مسلم است، از شوصی به نام 
بک معـیک کـه از معاصـران او بـود، او را تکـذیب  یاز توثی  قرار دارد، یحی یمراتب باالی

ه از آن می می  1باشد؛ بلکه او هم راستگو است و هم ضابط. کرد و او منب 
ارد که جـرح در جرح معاصر نسبت به معاصر، باید تأمل به خرج داد؛ زیرا احتمال د

گویـد: بـه  کـه ذهبـی می ... باشد؛ چنـانوی حسادت، دشمنی، اختالف عقیده واو از ر
خصو  زمانی کـه آشـکار شـود ایـک  هشود؛ ب دیگر اعتنا نمیعصران از هم همبدگویی 
حســادت اســت، کســانی از آن ایمــک  و هبیها از روی دشــمنی، تعصــب مــذ بــدگویی

رد و هیچ عصری از اعصار را ندیدم که از آن سالم مانند که خداوند آنان را مصون بدا می
 2انبیا و صدیقیک. جب بهمانده باشد، 

 بودن او در جرحمتشددمعین و  تنهابودن ابن .0
د و  دومیک مانع ایک است که ابک در جرح است و جـرح  یرگ سوتمعیک جبء افراد متشد 

در مقام برشماری و توضیح که برخی از محققان،  باشد؛ چنان قابل قبول نمی ییتنها بهاو 
د: یکی از موانع جرح متعل  به خود جـارح، نگوی موانع جرح متعل  به جارح، چنیک می

جـرح و تعـدیل، در ایـک  ۀگیر باشد، تعدادی از ائم ایک است که جارح جبء افراد سوت
و با اندک جرحی، با یـک اشـتباه و دو اشـتباه و سـه اشـتباه، راوی را  یرندگ سوت مسئله

افـراد معتبـر اسـت و جـرحش  گونه یکاتوثی   .اندازند از اعتبار می را وح و حدیثشمجر
یک مع ابوحاتم، نسائی، ابک .ف  او باشدفرد منصف و معتبری موا ینکهامگر  ؛معتبر نیست

باشند و فرد عاقل باید نسبت به رواتی که  گیر در جرح می ... جبء ایک افرادند که سوتو
 3شده، حوصله به خرج دهد و در آن تفکر نماید.توسط یکی از آنان جرح 

                                              
أحمد بک عیسی التستري د م عک ضمام ابک إسماعیل والمصرییک ثقة ثبت کان عصریه یحیی بک معیک یکذبـه وحاشـاه » .1

 (72 ، 0ج ،ذکر من تكلم فیه ولو موثق، بوعبداللها یحمد بک عثمان بک قایماز الذهبامحمد بک .« )بل هو صادق متقک
عضهم في بعض ال یعبأ به، ال سیما إذا الح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسـد، مـا ینجـو منـه إال مـک عصـم کالم األقران ب» .2

، یحمـد الـذهباالدیک محمد بـک  شمس.« )الله، وما علمت أن عصرا مک األعصار سلم أهله مک ذلك، سوی األنبیاء والصدیقیک
 (850،  0ج ،میزان االعتدال في نقد الرجال

لجارح مک المتعنتیک المشددیک، فإن هناک جمعاا مـک أئمـة الجـرح و التعـدیل لهـم تشـدد فـی هـذا البـاب أن یکون ا» .3
نون حدیثه، فمثل هذا الجارح توثیقه معتبٌر، وجرحه ال یعتبر  یجرحون الراوی بأدنی جرح، بالیلطة و الیلطتیک و الثالث و یلی 

م، والنسائی، وابک معیک، وابک القطـان، ویحیـی القطـان، وابـک حبـان، إال اذا وافقه غیره ممک ینصف و یعتبر، فمنهم: أبوحات
ـر فیـه. « وغیرهم، فإنهم معروفون باإلسراف فی الجرح و التعنت فیه، فالیتثبت العاقل فی الرواة الذیک تفردوا بجرحهم ولیتفک 

 (080  ،و علم الرجال لیاصول الجرح و التعدعتر،  کینورالد)
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 معین بودن جرح ابن بررسی مفسر یا مبهم
ربودن جرح را از طری  مبالیه اگر اشکال گرفته شود که خلیفی، « کذاب» ۀبودن کلم مفس 

بـر تعـدیل مقـدم  مطلقـاا معیک، به اثبات رساند و جـرح اگـر مفسـر باشـد  در سوک ابک
واب خـواهیم گفـت کـه منظـور از در جـ شد و چـه مفسـر.شود؛ چه تعدیل مبهم با می

معـیک در محـل بحـ ( سـبب و  ایک است که خود جارح )همانند ابکبودن جرح مفسر
 یطشـراعتـر در مقـام بیـان  یکنورالدکه  علت جرح نمودن خود را بیان کرده باشد؛ چنان

قبولی جـرح رط سوم گوید: ش قبول جرح و تعدیل، به ایک مطلب اشاره نموده و چنیک می
ازسوی خـود شدن آن است؛ یعنی سببی که موجب جرح یا تعدیل شده و تعدیل، تفسیر

 ،باشـد خلیفی که خود از متـأخران میفرد دیگری همانند  ینکهانه  1کننده بیان شود جرح
مبالیـه بـه کـار  صورت بهمعیک  در کالم ابک« کذاب»بگوید که چون بیاید اجتهاد کند و 

گـردد؛  رح مفسـر میشود و به ایـک صـورت جـ می خطاکنندهبسیار رفته، پس معنای آن 
معیک و مفسر  وی خلیفی اجتهاد خود اوست، نه ازسوی ابکسبنابرایک تفسیرشدن جرح از

 درست کردن جرح را به ایک شیوه، ارز  و اعتبار ندارد.

 سوی ابوزرعهبررسی ادعای جرح از 
وزرعـه هـم ایـک راوی را جـرح کـرده؛ معیک تنها نیست، اب که ابک اگر اشکال گرفته شود

خلیفی سونان ابوزرعه  اوالا در جواب خواهیم گفت که  که متک سونان او ذکر شد. چنان
صورت کامل نقل نکرده و متک کامل آن همراه بـا حـرف  به ،تهذیب التهذیبرا از کتاب 

 2«کذب.ما رأیت أهل مصر یشکون في أنه وأشار إلی لسانه کأنه یقول ال»باشد:  می« ما»
ون» ایک عبارت ابهام دارد؛ زیرا مشوص نیست یاا ثان  ۀاز ریشـ« کـاف»بـا تشـدید « یشک 
اگر اولی باشد منظـور  است. «شکو» ۀْشُکون( از ریشاست یا با توفیف آن )ی  « شکک»

شود:  شود و معنای جمله ایک می بودن احمد بک عیسی مینفی شک از دروغگو ابوزرعه
، ایک حـرف ابوزرعـه جـرح او یجهدرنتکذب او شک نمایند؛ ندیدم مردم مصر را که در 

شود و معنای جملـه  آید و اگر دومی باشد، منظور ابوزرعه نفی شکایت می می حساب به
                                              

 اصدول الجدرح وعتـر،  کینورالد« )الجرح والتعدیل: أی بیان السبب الموجب للجرح أو للتعدیل. الشرط الثال : تفسیر» .1
 (99،  و علم الرجال لیالتعد

 .57 ، 0ج ،تهذیب التهذیب ،بک حجر یاحمد بک عل ،یالعسقالن .2
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ایک جمله  یتدرنها .که شکایت نمایند از دروغگویی او شود: ندیدم مردم مصر را ایک می
 شود. تعدیل او می

سـوی احمد بک عیسی ازت اول درست است و اگر باز هم اشکال گرفته شود که قرائ
معـیک و ابوذرعـه،  ابـکتوان گفت کـه در مقابـل  ابوزرعه جرح شده است، در جواب می

حبـان  ابککه  ؛ چناناند نمودهتعدادی از علمای جرح و تعدیل، احمد بک عیسی را توثی  
گویـد: احمـد بـک عیسـی  او چنـیک می بـارۀخـود آورده و در الثقاتاسم او را در کتاب 

توثیقـات برخـی  تهذیب التهذیبحجر در  ابک 1.شوشتری، ساکک بیداد و آدم متقنی بود
از علمای جرح و تعدیل را چنیک نقل کرده: نسائی گفته: احمد بک عیسی در بیداد بود و 

آنـان  ، حجتـی بـرایاند زدهاو حرف  بارۀ... خطیب گفته: کسانی که دراو نیست باکی بر
 2آن، احتجاج به حدی  احمد بک عیسی را رها کرد. یلۀوس بهندیدم که بشود 

کننـد و چـون جـرح مـبهم اسـت و  ها با هم تعارگ می ایک جرح و تعدیل ،بنابرایک
کـه لکنـوی پـس از  گـردد؛ چنـان سبب و علت آن بیان نشده، پس تعدیل بر آن مقدم می

بـودن  لما مبنی بر مقدمنان متعددی را از عجرح و تعدیل مبهم، سو بارۀبررسی اقوال در
گویـد: مثـل ایـک  چنـیک می یـتدرنهامطل ، بر جرح مبهم، نقل کـرده و  طور بهتعدیل 

های اصول فقه، اصول حدی  و فقه، زیاد است و بر متوصصان دینـی  عبارات در کتاب
 ۀتأییدشـداند و قول صحیح و  مبهمماند و تمام آن گواه بر عدم پذیر  جرح  پوشیده نمی

ماجـه، ابـوداود و  ازجمله بواری، مسلم، ترمـذی، ابـکمذهب حنفیه و بیشتر محدثان؛ 
 3باشد. و مذهب جمهور، همیک قول می نسائی

از رجـال بوـاری، از مجموع ایک گفتار و با توجه به بودن احمد بک عیسی  یتدرنها
نه: البوار مسلم، نسائی، ابک ی ع  و  ـائي وومسـلم، والنَّ  ی،ماجه و... )ر   (4...هماجـ ابـک س 

                                              
ی، البسـت یبوحـاتم التمیمـاحمـد اان بـک محمد بک حبـ.« )بوعبدالله سکک بیداد وکان متقناا یحمد بک عیسی التسترا» .1

 (05  ،2ج ،تالثقا

وقال الوطیب ما رأیت لمک تکلـم فیـه حجـة توجـب تـرك ...  وقال النسائي أحمد بک عیسی کان بالعسکر لیس به بأس» .2
 (57،  0، جتهذیب التهذیب، یالشافع یبوالفضل العسقالنابک حجر  یحمد بک عل)ا« ه.االحتجاج بحدیث

ه العبارات فی کتب أصول الفقه و أصول الحدی  و کتب الفقه، کثیـرة ال توفـی علـی مهـرة الشـریعة، وکلهـا ومثل هذ» .3
شاهدة علی أن عدم قبول الجرح المبهم هو الصحیح النجیح و هـو مـذهب الحنفیـة و أکثـر المحـدثیک، مـنهم الشـیوان و 

الرفدع و التكمیدل )محمد عبدالحی، اللکنوی الهندی، « أصحاب السنک االربعة و إنه مذهب الجمهور و هو القول المنصور.
 (055،  في الجرح و التعدیل

 .302  ،0ج ،تهذیب الكمال ،یبک البک وسفی ،یالمب .4
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او،  بارۀباشد و اشکاالت خلیفی در توان به ایک نتیجه رسید که احمد بک عیسی ثقه می می
 است. اساس یب

 بن وهب بن مسلم عبدالله .2

سـوی علمـای جـرح و باشد، از ن صاحبان کتب سته میجبء راویا ینکهاایشان عالوه بر 
؛ ابوحـاتم او را انـد کردهیک و عجلی او را توثی  مع طور مثال ابک بهتعدیل نیب توثی  شده؛ 

 1.«ثقةلمتفقلبلیق»دانسته و خلیلی گفته: « صالح الحدی »

 صخر )حمید بن زیاد(ابو .3

است که در  یکه سند ایک حدی  را مورد مناقشه قرار داده، عبدالرحمک دمشق یفرد دیگر
بـک  یدحم 2؛هذه الطری صور هو أیضاا مک علل  وحمید بک»گوید:  ایک زمینه چنیک می

دلیلی که او بـر ایـک مـدعای خـود  «باشد. صور نیب موجب ضعف سند ایک حدی  می
روایتش، نسـائی و یحیـی،  کسوی احمد بک حنبل طب  یور ازآورده ایک است که ابوص

 تضعیف شده است.

 پاسخ

نـه  3احمد بک حنبل، حمید بک صـور را تضـعیف کـرده اوالا توان گفت که  در پاسخ می
شود کـه  حجر گفته: گفته می و ابک 4بلکه حمید بک زیاد را توثی  نموده ،مید بک زیاد راح

بنـابرایک  5؛حمید بک زیاد همان حمید بک صور باشد و گفته شـده کـه آن دو، دو نفرنـد
او هم  بارۀاز یحیی بک معیک در یاا ثان قطع محرز نیست. طور بهتضعیف احمد نسبت به او 

نـان، افـرادی هماننـد در مقابـل آ ثالثـاا  6ل شده نه تضعیف تنهـا.توثی  و هم تضعیف نق

                                              
 .75-77  ،7ج ،تهذیب التهذیب ،بک حجر یحمد بک علا ،یالعسقالن. 1

 .055شامله طالیی،   ،یالنقد العلم زانیم یف ةیبالسنة النبو عةیالل الشاستد ،دیعبدالرحمک بک محمد سع ه،یدمشق .2
الـدیک،  ، جمالیالصالح یحمد بک حسک ابک عبدالهادایوسف بک حسک بک ) .«: ضعفه أحمدیحمید بک صور المدن» .3

د الحنبل ْبر   (37،  بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذمی، ابک ابک الم 

 (37)همان،  .« بو صور، المدني: قال أحمد: لیس به بأساک زیاد حمید ب» .4
 یبوالفضـل العسـقالنابـک حجـر  یحمـد بـک علـ)ا.« ویقال هو حمید بک صور أبو مودود الوراط وقیـل إنهمـا اثنـان» .5

 (020  ،0ج ،تقریب التهذیب ی،الشافع

حمـد بـک )ا .«ابک أبي مریم عـک یحیـی ضـعیفوقال عثمان الدارمي عک یحیی لیس به بأس وقال إسحاق بک منصور و» .6
 (77،  7ج ،تهذیب التهذیب، یالشافع یبوالفضل العسقالنابک حجر  یعل
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با هم تعارگ  ها یلتعدکه ایک جرح و  1اند کردهحبان او را توثی   ابک عدی و دارقطنی، ابک
در بح  قبل توضیح داده شد، توثی  مقـدم  آنههکنند و چون جرح مبهم است، طب   می

 شود. بر جرح می

 سعید مقبری .4

ان مشهور به سعید بک سعید مقبری، جبء رجال و راویـان صـاحبان کتـب سعید بک کسی
سـعد، عجلـی،  مدینی، ابک ابک همانند   ،باشد که جمعی از علمای جرح و تعدیل سته می

 2.اند کردهخرا  او را توثی   ابوزرعه، نسائی و ابک

 ابوهریره .5

ز صـحابی اسـت و پنجمیک راوی که در سند ایک حدی  آمده، ابوهریره است که خـود ا
 باشد. مستینی از توثی  می

 یبند جمع

توان به ایک نتیجه رسید که ایک  در بررسی سندی ایک حدی  گذشت، می آنههاز مجموع 
 ۀحجر ابتدا نسبت بـه رتبـ ابک که است؛ چنان 4«صحیح لییره»و  3«حسک لذاته»حدی  

باشد و روات آن  ک می، حساظهار نظر کرده: ایک حدی  با ایک سند گونه یکاایک حدی ، 
 5باشد. آن دو صدوق می ۀصور و احمد بک عیسی که رتبجب ابو بهاند  همه ثقه

قسـمت اول حـدی   خالصـه،»گوید:  در ادامه پس از بررسی شواهد آن، چنیک می
                                              

وقال بک عدي بعد أن روی له ثالثة أحادی  وهو عندي صالح وإنمـا أنکـر علیـه هـذان الحـدیثان المـؤمک یـألف وفـي » .1
 (77،  7)همان، ج.« ارقطني ثقة وذکره بک حبان في الثقاتوقال الد...  القدریة وسائر حدیثه أرجو أن یکون مستقیما

 (73  ،3ج)همان، .« وقال بک المدیني وابک سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي ثقة وقال بک خرا  ثقة جلیل» .2

فَّ ضبطه عک مثله إلی منتهاه مک غیر شذوذ وال علـة» .3 ثی حـدی« حسـک لذاتـه»، «هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خ 
باشـد.  اند و از شذوذ و علـت خـالی می نمودن راویان عادلی که خفیف الضبط سبب نقل باشد به است که سند آن متصل می

 (52،  تیسیر مصطلح الحدیثمحمود الطحان، )
ْثٌلٌه أو أقوی منه. وٌسمی صحیحاا لییره ألن الصحة لـم تـأت مـک ذات ال» .4 سـند، هو الحسک لذاته إذا ٌروي  مک طری  آخر م 

است که از طری  دیگری مثل آن یا قـوی تـر « حسک لذاته»همان « صحیح لییره»حدی  « وإنما جاءت مک انضمام غیره له
ایک است که صـحت از ناحیـۀ خـود سـند نیامـده؛ بلکـه از « صحیح لییره»از آن، روایت شده باشد. علت نام گذاری آن به 

 (73)همان،  « شدن طری  دیگر آمده است. ضمیه
سناد، رواته ثقات، ما عدا أبا صور حمید بـک زیـاد وأحمـد بـک عیسـی المصـري فهمـا بمرتبـة » .5 الحدی  حسک بهذا اإل 

، المَطالدب  الَعالَیدة  ِبَزَواِئدِد المَسدانید الّثَماِنَیدةِ ی، حمد بک حجر العسقالنابک محمد بک  یحمد بک علابوالفضل )ا .«صدوق
 (350 ، 02ج
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سبب طری  مسلم و غیر آن، صحیح است و قسمت دوم آن بـا سـند ابـویعلی، حسـک  به
 1«ماند. لذاته باقی می
 صـورت بهایـک حـدی  »د از نقل ایک حدی  چنـیک اظهـار نظـر نمـوده: هیثمی بع

موتصر در صحیح بواری و مسلم آمده و ابویعلی آن را روایت نموده که رجال او رجال 
 2«صحیح اند.

ایک اسناد نیکو است، تمـام »البانی نیب نسبت به ایک حدی ، چنیک اظهار نظر کرده: 
صور که از رجال مسـلم تنهـا اسـت و جب ابو به دان مسلمرجال آن ثقه و رجال بواری و 

... تصحیح شده حبان، حاکم و همانند ابک ای هاو برخی سونانی گفته و توسط عد بارۀدر
 3است.

 یدالل یبررس

 در این حدیث هادعای خصوصیت و نبودن مطالب .1

آن، نوبـت  درخصـو   پس از بررسی سندی ایک حدی  و بـه بـار ننشسـتک اشـکاالت 
گوید:  عبدالله بک فهد خلیفی، نسبت به داللت آن چنیک می آنکهبررسی داللی  رسیده به

 یژهو بـهرا، از خصوصیات آن دوست؛  ، حضرت پیامبریندا دادن حضرت عیس
شمارد. در ایک حدی  سوک از قیـام  در ایک حدی  خصائص او را می پیامبر ینکها

ر آن امر غیـر مقـدوری مـورد است نه ندای از جای دور و د بر قبر پیامبر عیسی
 4ی در آن نیست.ا مطالبه اصالا مطالبه قرار نگرفته؛ بلکه 

                                              
ْک  الحدی : )ولیذهبک الشحناء، ولیقرضک المال( صحیح لییره بطری  مسلم وغیره. فالوالصة أن قوله في» .1 ـئ 

وقوله: )ُثمَّ ل 
ا لذاته بإسناد أبي یعلی. د! ألجیبنه( یبقی حسنا ا محمَّ : ی  ال  ق  ي ف  ْبر  ی ق  ل  ام  ع   (357،  02)همان، ج« ق 

ومنبدع  مجمع الزوائد، یبکر الهیثم یبابک  یعل.« )قلت هو في الصحیح باختصار رواه أبو یعلی ورجاله رجال الصحیح» .2
 (800 ، 2، جالفوائد

فمـک رجـال  -و هو حمید ابک زیـاد الوـراط  -الشیویک غیر أبي صور  قلت: و هذا إسناد جید رجاله کلهم ثقات رجال» .3
، محمـد یالبـان).« مسلم وحده و قد تکلم فیه بعضـهم و صـحح لـه ابـک حبـان و الحـاکم و البوصـیري و مشـاه المنـذري

 (583،  7ج ،سلسلة األحادیث الصحیحة وشي  من فقهها وفوائدلاناصرالدیک، 

الله علیه وسلم یعدد في الحدی  خصائص عیسی بک مریم صلی اللـه  فهذه مک خصوصیاتهما وخصوصاا أن النبي صلی» .4
لله علیه وسلم مک مکان سـحی  ولـیس فیـه ا عیسی بک مریم علی القبر ولیس نداؤه للنبي صلی والحدی  فیه قیام علیه وسلم

اإلسدعاف ی، عبدالله بک فهد الولیفـ.« )بل ولیس فیه سؤاٌل أصالا  سؤاله للنبي صلی الله علیه وسلم أمر ال یقدر علیه إال الله
 (77،  من إغاثة السقاف
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 پاسخ

 توان گفت: در نقد ایک اظهارات، می
در اصل اولی در کالم هر متکلمی، عدم اختصا  اسـت و اگـر خصوصـیتی  ،اوالا 

وچنـیک شـده:  هآی ایک که در شد؛ چنان صریح بیان می صورت بهبود باید  می کار َهوا این یُّ
َ
 أ

ِايُّ ا َاهنَّ ا ِإنّٰ ْحَلْلنن
َ
اَجَكل َهَكل أ ْزون

َ
اال ...لَول أ

َ
ا َوَهَاْتل ِإْنل ُمْؤِمَنةال ِاْمَ أ ِايِّ َنْفَسهن ادَل ِإْنل ِهلنَّ رن

َ
ِايُّ أ ْنل َاهنَّ

َ
ا أ  َیْسَتْنِ َ هن

اِهَصةال ای  پرداختـه اای پیامبر! ما همسران تـو را کـه مهرشـان ر» 1؛َاْهُمْؤِمِنیَنل ُدوِنل ِمْنل َهَكل خن
ایمانی خود را به پیامبر ببوشد )و مهری برای خود ن با... و هر گاه زبرای تو حالل کردیم

ـا چنـیک ازدواجـی  نوواهد( چنانهه پیامبر بوواهد می تواند او را به همسری برگبیند؛ ام 
 «تنها برای تو مجاز است نه دیگر مؤمنان.

زنـان از اختصاصـات  ۀشـریفه، هبـ ۀنمایید، در ایـک آیـ که مالحظه می یطور همان
... کـه از ، ملـک یمـیک وۀقرار داده شده و بر آن تصریح شده و ازدواج مهری پیامبر

 مطل  آمده است. صورت بهاختصاصات او نبوده، 
همانند پیشوای دادگر، داور عادل، شکستک  ،اموری که در ایک حدی  ذکر شده ،یاا ثان

، شـده و اختالفـات و نپـذیرفتک مـال عرضـه صلیب، کشتک خنبیـر، از بـیک بـردن کینـه
شـود کـه  فاسد  ایک می ندارد و اگر چنیک باشد، تالی اختصا  به حضرت عیسی

 البـیک ، مصـلح ذاتپیشوای دادگر، داور عادل و حتی رسول خاتم و اولیا دیگر انبیا
 باشد. خود خلیفی هم ملتبم به ایک تالی فاسد نمی که یدرحال... نبوده، و

است،  بپذیریم امور مذکور، از اختصاصات حضرت عیسی ینکهابر فرگ  ،ثالثاا 
ا جملـا   شود؛ زیرا ساختار جمالت مذکور باز هم مدعای او ثابت نمی  ۀخباری است؛ ام 

وُقل» ُدلُْلِجیَانَّ شـرطیه  ۀقضـی صـورت بهدر قالب إنشـائی و  «َهِئْنلاَلاَملَبَلیلاَلْاِ ي،لَفَقاَل:لَیالُمَ مَّ
 تواند مصادی  متعددی داشته باشد. به مورد صدور ندارد و می است که اختصا 

ُقل» ۀجمل ینکهابر فرگ  ،رابعاا  ُدلُْلِجیَانَّ هم اختصاصی « َهِئْنلاَلاَملَبَلیلاَلْاِ ي،لَفَقاَل:لَیالُمَ مَّ
جــواب حضــرت  باشــد، مقصــود از اختصــا  ایــک اســت کــه حضــرت پیــامبر

را ندهد، پـس اختصـا  از ایـک  یکیرسارا خواهد داد و ممکک است جواب  عیسی
بعـد از  از حضـرت رسـول درخواسـتجهت است؛ اما فعل حضرت عیسی کـه 

                                              
 .55احباب،  .1
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 ممات است، اختصاصی نیست و آنهه محل شـاهد اسـت، فعـل حضـرت عیسـی
دادن  ، نـه جـوابمورد تقریر و امضـا قـرار گرفتـه است که در کالم حضرت رسول

 حضرت.

 ینکـهاو  مطرح شده و هم ندا دادن پیامبر در ایک حدی  هم قیام بر قبر ،خامساا 
گوید ایک ندا از نبدیک است نه از دور یا امر غیر مقدوری مورد مطالبـه  آقای خلیفی می

، چـه از دور مطلقـاا دیگری است که نـدای میـت را  وهابیانقرار نگرفته، مناقض سونان 
؛ اند دانستهآن، شرک  باشد و چه از نبدیک، چه در امر مقدور نوع بشر باشد و چه در غیر

نمودن به آنان، هنگـام  خواندن اموات و استیاثهچنیک آمده:  فتاوی اللجنةمثال در  طور به
باشـد  از دیـک می ۀکننـد در حالت دیگری، شرک اکبر و خـارج زیارت قبور آنان باشد یا

یارالالاالره لأولفيلأيلحالل) که  1(نلاهملةش كلأکا لیخ جلمل-دبا لاْلمالاتلوا ستغاثةلةه لبندلز
یارالالاالره لأ»قید  شـود و در  را شـامل می یکهر دو حالت دور و نبد« ولفيلأيلحالبندلز

منفـی دو قسـم اسـت: یکـی  ۀاسـتیاثتیمیه امور مقدور و غیر مقـدور آمـده:  عبارت ابک
به مولوق در امـری  هر چیبی که باشد و دومی استیاثهمطل  در  طور بهبه میت  استیاثه

 ستغاثةلاهمنفیةلنالبان:لأحودهما:لا سوتغاثةلی دیگری بر آن قدرت ندارد )فاکه جب خدا کس
الفيلکللشي .لواهثاني:لا ستغاثةلةواهمخلالقلفیموال لیقودرلبلیوقلإ لاهخواهق کـه  2(ةاهمیتلمطلقا

الفيلکللشي » ۀجمل  شود. شامل امور مقدور و غیر مقدور می« مطلقا
 بـرخالفنیسـت،  در کـاری ا مطالبه الا اصخلیفی گفته در ایک حدی   ینکها ،سادساا 

حـرف نـدا « یـا»ظاهر ترکیب کالم در زبان عربی سوک گفته؛ زیرا در حدی  مـذکور، 
باشـد و  منصـوب می منادای مفرد معرفه که مبنی بر ضـمه و محـالا  است و محمد

برخـی از « یا زید»که در  است؛ چنان« أدعو»معنای  به «یا»علت نصب آن ایک است که 
ک چنیک گفته: یا حرف ندا، مبنی بر سکون است که محلی از اعراب نـدارد و زیـد نحویی

نصـب قـرار دارد؛ زیـرا یـای نـدا  باشد که در محل منادای مفرد معرفه مبنی بر ضمه می
 3باشد. می« ادعو»معنای  به

                                              
 .50،  0، جالمجموعة الثانیة ؛فتاوی اللجنة الدائمة .1
 .879،  االستغاثة في الرد علی البكري ،میلحلادبع کب دمحا ه،بک تیمیا .2

منادی مفرد علم مبني علی الضم في محـل نصـب؛ ألن  زید: یا حرف نداء مبني علی السکون ال محل له مک اإلعراب.» .3
 (03  ،8 ج ،النحو المستطاب: سؤال و جواب و إعراباهدل، عبدالرحمک، .« )یاء النداء في معنی أدعو
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او  آوری یرواز طرف دیگر، در تعریف منادا نیب چنیک آمده: منادی کسی اسـت کـه 
« یـا»حـرف بنابرایک،  1؛باشد، خواسته شده است می« أدعو»که جانشیک  سبب حرفی به
درخواسـت رو نمـودن و  معنـای بـه« دعـو» ۀاز ریشـ« أدعـو»است و « أدعو»معنای  به

وُدل» ۀمعنای جمل پس 2؛نمودن مواطب است توجه لَهوِئْنلاَلواَملَبَلویلاَلْاوِ ي،لَفَقواَل:لَیوالُمَ مَّ ُث َّ
ُقل بر قبرم بایسـتد، وانگهـی مـرا بووانـد )فقـال یـا  اگر عیسی شود: چنیک می« ُْلِجیَانَّ

( هر آینه او را اجابت خواهم کرد.  محمد أی أدعو محمداا
ــه»یــا « ألجبتــه»در ایــک حــدی  آمــده  ،ســابعاا  از و جــواب عبــارت اســت « ألجیبن 

کـه  رود که درخواست و طلبی در بیک باشد؛ چنـان کار می بازگرداندن کالم و در جایی به
جاَةوق»برخی از معاجم لیت چنیک آمده: در 

َ
 3«بونلُسوَؤاهق.للولاإِلجاةُة:لَرْجُعلاه والم،لتقوالل:لأ

ْجاِلَةٌة(لول)َجاَلاَةواٌتل» 4«.لبنلسؤاهقللولأجابللأجاةقللمع وف.لیقالللاهزاَلاب»
َ
یللولاْهَزْمُعل)أ (لولَ لُیَسومَّ

َجاَةُقل
َ
لَةْعَدلَطَلٍ لول)أ لإ َّ للَجاَلاةاا

َ
(لول)أ َطاَع.ل(لَهُقلِإَذالَدَباُهلِإَهیلَشیل(لاَلاْلَهُقلول)اْسَتَزاَبللَجاَبل(ل)ِإَجاَةةا

َ
5«ٍ لَفأ

 

 ادعای معجزه .2

دانسـته و  عبدالرحمک دمشقیه ایک حدی  را از معجبات و موتص به حضرت عیسی
است و اختصـا  بـه  گوید: ایک حدی  از معجبات پیامبر در ایک زمینه چنیک می

با دیگر انبیا در زمان معراج است و  یه مالقات پیامبردارد و ایک عمل، شب عیسی
فهمیدند، در زمان اخـتالف  فهمیدند و اگر می داشت، صحابه آن را می اگر عمومیت می

، انـد نکردهکردنـد و چـون ایـک کـار را  مواطبه می و معاویه، با پیامبر بیک علی
 6کند. داللت بر خصوصیت می

                                              
ا.الُمناد» .1 ـا أو تقـدیرا الـبیک الشـریف  یبـک محمـد بـک علـ یعلـ« )ی: هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب: أدعو، لفظا

 (870،  کتاب التعریفات ی،الجرجان

ی» .2 ، 8، جمعجدم مقداییا اللغدةفـارس، احمـد بـک فـارس،  ابـک.« ) ء  إلیك بصوته و کالمه یکون منك و هو أن تمیل الشَّ
 839) 

 .827،  0ج ،لسان العربد بک مکرم، منظور، محم ابک .3
 .053،  0ج ،الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، اسماعیل بک حماد،  .4

 .007،  0ج ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعیفیومی، احمد بک محمد،  .5

ـاا لفهـم یوم المع 9و ذلك شبیه بلقاء النبي و خا  بعیسي 9الحدی  مک معجبات النبي» .6 راج باألنبیاء، ولـو کـان عام 
« عندما وقع اإلختالف بیک علي و معاویة، وهم لم یفعلوا فدل علـي الوصوصـیة. 9الصحابة ذلك، ولو فهموه لواطبوا النبي
 (089،  استدالل الشیعة بالسنة النبویة فی میزان النقد العلمی)عبدالرحمک بک محمد سعید دمشقیة، 
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 پاسخ

 ان گفت:تو ها می در نقد ایک ادعا
معجـبه امـری اسـت »علی بک نایف الشحود در تعریف معجـبه چنـیک آورده:  ،اوالا 

نمودن راسـتگویی کسـی ادعای نبوت کـه مقصـود از آن آشـکارخارق عادت و همراه با 
جرجانی  1.«باشند است که ادعای نبوت کرده و منکران آن از آوردن همانند آن، عاجب می

خیـر و  یسـو به کننـده دعوتبه امـر خـالف عـادت، معج»نیب در تعریف معجبه گفته: 
شده به آن آشکار نمودن راستگویی کسـی و قصدسعادت که همراه است با ادعای نبوت 

شود که ادعای اول  با دقت در ایک تعاریف، روشک می 2.«خداست ۀکه ادعا کرده فرستاد
طبیـ  نیسـت؛ ایشان، ادعای بدون دلیل است؛ زیرا تعاریف مذکور بر ایک حدی  قابل ت

ادعـای نبـوت و  طـور یکهمچون رفتک سر قبر یک امر عادی است نه خـالف عـادت و 
 تصدی  آن با آوردن امر خالف عادت، در ایک حدی  نیامده است.

 ذکر شد. قبالا که  یلیدالادعای خصوصیت هم ناتمام است به  ،یاا ثان
حضـرت  معجبه و یـک امـر خـارق عـادت اسـت و آمـدن معراج پیامبر ،ثالثاا 

نمـودن  ن او را، یک امر عـادی اسـت و قیـاسو ندا داد بر سر قبر پیامبر عیسی
 باشد. می الفارق معیکی را بر دیگری، قیاس 

 اگر منظور ایشان ایک است که صـحابه از تمـامی احادیـ  رسـول خـدا ،رابعاا 
زیـرا  آن به دست ما رسیده، چنیک ادعایی، ادعایی بدون دلیل است؛ ۀفهمی داشته و هم

ضایع شده و به دست ما نرسیده، چـه رسـد بـه  چه بسیاری از احادی  رسول خدا
جبئیه فهمـی  ۀموجب صورت بهفهم صحابه از آن و اگر منظور ایشان ایک باشد که صحابه 

جبئیه است؛ یعنی صحابه  ۀموجب صورت بهاز احادی  داشته و وصول آن هم به دست ما 
های آنـان بـه  برخی از فهم طور یکهمز برخی نداشته و از برخی احادی  فهمی داشته و ا

ما رسیده و برخی نرسیده، چنیک ادعایی قابل پـذیر  اسـت و نسـبت بـه محـل بحـ  
توان حدی  عثمان بک حنیف را نـام بـرد کـه  و استیاثه به او( می )ندای رسول خدا

                                              
ٌق » .1 ار  ْمٌر خ  ي  أ  یک   ه  ر  ْجب  اْلُمْنک  ع  ع  ة  م  ُبوَّ ی النُّ ع  ک  ادَّ

ْدق  م  اُر ص  ْظه  ه  إ   ب 
د  ة  ُقص  ُبوَّ ی النُّ ْعو  د  ْقُروٌن ب  ة  م  اد  ْلع  ـه  ل  ْثل  م  ـان  ب  ـک  اإْلْتی   «. ع 

 (30،  الخالصة في شرح حدیث الولي، بک نایف الشحود یعل)
 .809،  کتاب التعریفات ،یبک محمد بک عل یعل ،یالجرجان .2
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وضو بگیر و دو فرمود: برو  پیامبر .و درخواست دعا کردمرد نابینایی نبد رسول آمد 
ويلفويل»رکعت نماز بگذار، سپس چنیک دعا کک:  ْهوُتلِةوَكلإهویلَرةِّ ...یالم مودلإنويلالودلَتاَلجَّ

تو، در حاجت خود به  یلۀوس بهکه مک  یدرست به ای محمد 1«َحاَجِتيلهذهلِهُتْقَضی...
 پروردگارم، رو آوردم تا برآورده شود.

ایک دعا را برای مردی که نسـبت بـه  فهم عثمان بک حنیف از آن، عمومیت بوده؛ زیرا
دیدن عثمان بک عفان مشکل داشت، سفار  کرد و او هم بعد گرفتک وضو و خواندن دو 

سـوی ازپـس فهـم عمومیـت  2رکعت نماز، ایک دعا را خواند و مشکلش برطـرف شـد.
ولی از حـدی  عثمـان بـک  ،گبار  نشده که از حدی  نبول عیسی هرچندصحابه، 

و اشکال مذکور وقتی وارد است که تنها دلیل جواز استیاثه، حدی   حنیف گبار  شده
های ذیل نیب بـر جـواز  عالوه بر آن، احادی  و گبار  که یدرحالباشد؛  نبول عیسی

اهلقللالاللرساللآن داللت دارند: حدی  عثمان بک حنیف که در باال ذکر شد؛ حدی  دابه )
ةأرضلفالالفلینادلیوالباوادلاهلوقلاحاسوالالیوالباوادلاهلوقلبلیقلوسل لإذالانفلتتلداةةلأحدک للاهلقلیصل

از  یخواه حاجـتبیک و یغـاکه در آن نـدای  3(احاسالالفإنلهلقلحاض الفيلاْلرضلسی اسوق.
ِقلصلیآنان مطرح شده؛ حدی  طری  ) لأحودک لل...لبنلَنِايِّلاهلَّ َضولَّ

َ
ُقلبلیوقلوسول لالواللإذالأ اهلَّ

الوهاللةِل َراَدلأحدک لَباْلنا
َ
وِقلشیئالأولأ ِغیُثوالِنيلیوالِبَاواَدلاهلَّ

َ
وِقلأ ِنویٌسلَفْلَیُقوْللیوالِبَاواَدلاهلَّ

َ
ْرٍضلهیسلةهالأ

َ
أ

َبلذهك. ال لَنَ اُهْ لوالدلَج َّ ِقلِبَاادا ِغیُثالِنيلفإنلِهلَّ
َ
و فریادرسـی از آن  یبیکغـاکه در آن نـدای  4(أ

لبنلباداه حمنلةنلسعدلالواللکنوتعمر ) توسط ابک مطرح شده است؛ ندای یا محمد
ةالباداه حمنلماله جلكلالاللاجتمعلبصاهالمنلهاهنالهوذالفويلابندلةنلبم لفخدرتلرجلقلفقلتلیال

کـه در آن نـدای  5(حدی لزهی لوحدهلالاللاللتلادعلأحو لاهنواسلإهیوكلالواللیوالم مودلفاسوطها
بعد از وفات و شفا خواهی از او صورت گرفته است؛ شـعار یـا محمـداه در  پیامبر

پـس  که در آن ندای پیـامبر 6(کانلشعاره لیالمئذلیالم مداهوجنگ با مسیلمه کذاب )

                                              
 .330،  0ج، ماجه سنن ابن ،محمد بک یبید، هجام کبا .1

 .75،  9، جالمعجم الكبیر ،حمداسلیمان بک ، یالطبران .2

 .033،  9ج، مسند أبي یعلی ،یحمد بک علا، یالتمیم یالموصل .3

 .003،  03ج، المعجم الكبیر ،حمداسلیمان بک ، یالطبران .4

 .053،  3، جالطبقات الكبری ،محمد بک سعد، یالبهر .5

 .820،  8ج، تاریخ الطبري ،محمد بک جریر، یالطبر .6
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 طلبی از او صورت گرفته است. از وفات و نصرت

 الزم نیامدن استغاثه از یای ندا. 3

در سایت الحقائ  الیائبه، چنیک آمده: از یـای نـدا، اسـتیاثه یـا اسـتعانت یـا دعـا الزم 
او را  «یـا محمـد»ید: ، بگوآید، پس اگر شوصی به دیگری که اسمش محمد باشد نمی

یـا اسـتعانتی از آن الزم  عادی مورد خطاب قرار داده و هـیچ دعـا یـا اسـتیاثه صورت به
 1دال بر آن، آورده شود. ۀلفظی ۀقرین ینکهاتا  آید نمی

 پاسخ

تواند ندای عادی  توان گفت: درست است که ندا اعم از استیاثه است و می در پاسخ می
ست کـه منظـور شـما از ایـک فـرد باشد؛ ولی سؤال اینجا  استیاثه تواند ندای باشد و می

نام، شوص زنده است یا مرده؟ اگر زنده باشد و در امر مقدوری ندا داده شود، در محمد
... چنیک نـدایی، عـادی عثیمیک و ، ابکباز همانند ابک ،وهابیتاز دید ببرگان  ایک صورت

دادن او ندا داده شود یا مرده باشد، نـدا دوراست و اشکالی ندارد؛ ولی اگر در امر غیر مق
دبا لاْلمالاتلوا ستغاثةلةه لبندل: »اند گفتهکه  شرک و ممنوع است؛ چنان مطلقاا ها نآاز دید 

یارالالاالره لأولفيلأيلحالل فا ستغاثةلاهمنفیةلنالبان:لأحودهما:ل» 2«ش كلأکا لیخ جلمنلاهملةل-ز
والفويلکوللشوي .لواهثو اني:لا سوتغاثةلةواهمخلالقلفیموال لیقودرلبلیوقلإ لا ستغاثةلةاهمیتلمطلقا

دادن شوص زنده در امر غیر مقدور، ندا دادنندا در ایک سه فرگ )ندابنابرایک  3«اهخاهق.
اسـت و در حـدی    اسـتیاثه از دید آنان ندای غیر مقدور(شوص مرده در امر مقدور و 

ه در ادامـه آمـده ی ک ا رینهمورد بح  ندای موجود در آن، ندای میت است و با توجه به ق
حـرف دیگـر  باشد و اگر آن را ندای عادی بدانی، مالزم با استیاثه می «(ألجبته»)جمله 
 .یا کرده... را نقض و باز بک عثیمیک، همانند بک ،وهابیببرگان 

                                              
اسمه محمد یا محمد فیکون مواطبـا لـه  فلو قال شوص الخر ،او الدعاء ،او االستعانة ،یاء النداء ال یلبم منها االستیاثة» .1

ــك ــی ذل ــ  عل ــک اللف ــة م ــة الدال ــأتي القرین ــی ت ــتیاثة حت ــتعانة او اس ــاء او اس ــا اي دع ــبم منه ــة ال یل ــة عادی .« مواطب
https://www.fnoor.com/main/default.aspx .)الحقائ  الیائبة( 

 .50،  0، جالمجموعة الثانیة -فتاوی اللجنة الدائمة ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء .2
 .879،  االستغاثة في الرد علی البكريیه، احمد، تیم ابک .3
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 گیری نتیجه
 گیری کرد: توان چنیک نتیجه از مجموع آنهه در ایک نوشتار آمد، می

هـای واردشـده بـر احمـد بـک عیسـی و  جرح نـبول عیسـیدر سند حدی   اوالا 
باشـند؛  و توثیقاتی که در برابر آن قرار دارند، مقدم بر آن می اند مبهمهای  صور، جرحابو

 باشد. لذا ایک حدی  از نظر سندی حسک لذاته و صحیح لییره است و قابل احتجاج می
؛ پـس اند اسـاس یبت آن، شده بـر داللـ، اشکاالت و شبهات وارداز نظر داللی یاا ثان

بـر جـواز نـدای میـت و  (توان با تمسک به فعل معصوم )ندای حضـرت عیسـی می
های ذیل نیب بـر جـواز آن  احادی  و گبار  ینکهابر  افبوناستیاثه به آن، استدالل کرد؛ 

داللــت دارنــد: حــدی  عثمــان بــک حنیــف، حــدی  طریــ ، حــدی  دابــه، نــدای یــا 
 ر یا محمداه در جنگ با مسیلمه کذاب.عمر و شعا توسط ابک محمد

هماننـد  وهابیـانسـوی آنـان ازبـه  وانده شدن نـدای امـوات و اسـتیاثهشرک خ ثالثاا 
مـذکور  ۀ... در تناقض صریح با مفـاد ادلـو العلما هیئت کباراعضای  باز، بک عثیمیک، بک
 باشد. می
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 منابع
یم  .0 .قرآن کر
د الحنبلي  ْبر  .8 لبنـان: ،مبحر الدم فیمن تکلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذجمال الدیک،  ،ابک الم 

 .ق0307دار الکتب العلمیة، چا  اول، 

مکتبة دار المنهـاج للنشـر والتوزیـع،  ریاگ: ،بکر االستغاثة في الرد علی ال تیمیه، احمد، ابک  7.
 .ق0387چا  اول، 

چـا  اول،  ،مکتـب االعـالم االسـالميقم: ، معجم مقاییس اللغةفارس، احمد بک فارس،  ابک  3.
 ق.0353

.5 ق.0303سوم،  دار صادر، چا بیروت: ، لسان العر منظور، محمد بک مکرم،  ابک 
المَطالالُب الَعالَیالُة ِبَزَواِئالِد  ی،ک حجـر العسـقالنحمد بابک محمد بک  یحمد بک علابوالفضل ا  7.

  للنشر والتوزیـع، چـا  اول، دار الیی ،التوزیعدار العاصمة للنشر وجا:  بی، المَسانید الّثَماِنَیِة 
 .ق0385

.3 چـا ، دار طیبـه ریـاگ: ،النحو المستطا : سؤال و جالوا  و ععالرا الرحمک، اهدل، عبد 
 تا. هشتم، بی

.2 ریـاگ: ،سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائالدهاالدیک، محمد ناصر، یالبان 
ل، ب  تا. یمکتبة المعارف للنشر والتوزیع، چا  او 

.9 ،دار صـادر بیـروت:، الطبقالات الکبالری ،عبداللـهبوامحمد بک سعد بک منیع ، یالبهر یالبصر 
 تا. بی

مجمالوع فتالاوی ورسالائل فضالیلة الشالیب محمالد بالن صالالح ، عثیمیک، محمد بک صالح بک  05.
 چا  آخـر،الثریا،  دار ؛دار الوطکجا:  بی: فهد بک ناصر بک إبراهیم السلیمان، تحقی ، العثیمین

 .ق0307
.00 ،الدیک أحمـد : السید شرفتحقی  ،الثقات ،حاتمبواحمد امحمد بک حبان بک ، یالبست یالتمیم 

 م.0935  ؛0795 اول،، چا  دار الفکر جا: بی
یفالات ،الـبیک الشـریف یبک محمد بـک علـ یعل ی،الجرجان  دار الکتـب  لبنـان: ،کتالا  التعر 08.

 .ق0357 چا  اول، ،العلمیة

دار العلـم بیـروت: ، الصالحاح: تالاا اللغالة و صالحاح العربیالةجوهری، اسماعیل بک حماد،   07.
 ق.0737اول،  چا  ،للمالییک

.03 .ق0382الجهراء،  :کویت، اإلسعاف من عغاثة السقاف ،الله بک فهدعبد، یالولیف 
تحقیـ : محمـد  ،ذکر من تکلم فیه وهالو موثالق ،حمد بک عثمان بک قایمازامحمد بک  ،یالذهب  05.

 ق.0357 ، چا  اول،مکتبة المنار ، زرقا:شکور أمریر المیادیني
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: حمدي بک عبدالمجیـد تحقی  ،المعجم الکبیر، یالقاسم الطبرانبوایوب احمد بک اسلیمان بک   07.
 .م0927 ق؛0353 چا  دوم، ،مکتبة البهراء ، موصل:السلفي

.03 تا. نا، بی بیجا:  بی، الخالصة في شرح حدیث الولي ،بک نایف یعلالشحود،  
، تحقی : الشیخ علي محمد میزان االعتدال في نقد الرجال، یحمد الذهباالدیک محمد بک  شمس  02.

 م.0995 ، چا  اول،دار الکتب العلمیة :، بیروتمعوگ والشیخ عادل أحمد عبدالموجود

یب الطبر  ،بوجعفر محمد بک جریرا، یالطبر  .09 تا. ، بیدار الکتب العلمیة بیروت: ،تار
.85 چا  دهم، مکتبة المعارف للنشر والتوزیع،جا:  بی، تیسیر مصطلح الحدیث ،محمودالطحان،  

 .ق0385
، استدالل الشیعة بالسنة النبویة فی میزان النقد العلمالیعبدالرحمک بک محمد سعید دمشقیة،   80.

 .ییشامله طال
، استدالل الشیعة بالسنة النبویة فی میزان النقد العلمالیعبدالرحمک بک محمد سعید دمشقیة،   88.

 .ق0389اول، چا  دار الصفوة، 
کلیة الشریعة بجامعة دمشـ ، دمش : ، اصول الجرح و التعدیل و علم الرجال ،الدیکنورعتر،   87.

 .ق0383
یب التهذیب ،بک حجر یحمد بک علا، یالشافع یالعسقالن  .83 ، سـوریه:ی : محمد عوامةتحق ،تقر

 م.0927 ق؛0357 ، چا  اول،دار الرشید

.85 ، چا  اول،ر الفکردا بیروت: ،تهذیب التهذیب ،بک حجر یحمد بک علا، یالشافع یالعسقالن 
 م.0923 ق؛0353

یب افیومی، احمد بک محمد،   دار  ۀسسـؤم قـم: ،لشرح الکبیر للرافعیالمصباح المنیر فی غر 87.
 ق.0303چا  دوم،  ،الهجرة

.83 ، بیـروت:تحقی : محمد فؤاد عبـد البـاقي ،ماجه سنن ابن ،عبداللهبوامحمد بک یبید ، یالقبوین 
 .تا بی ،دار الفکر

ــاء،   ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمی المجموعالالة األولالالی  ،فتالالاوی اللجنالالة الدائمالالةاللجن 82.
إدارة البحوث العلمیـة  رئاسة ریاگ: الرزاق الدویش،: أحمد بک عبدتحقی ، والمجموعة الثانیة

 تا. بی ،اإلدارة العامة للطبع ؛واإلفتاء
الجالرح و التعالدیل، بالا تعلیقالات الرفالع و التکمیالل فالی ، یالهند ی، اللکنویمحمد عبدالح  89.

 .ق0380، چا  هفتم، دارالسالم مصر: ،ابوالفتاح ابو غدة

، بشار عواد معـروف تحقی : ،تهذیب الکمال ،الحجاجبواعبدالرحمک  یوسف بک البکی، یالمب  75.
 م.0925 ق؛0355چا  اول،  ،سالةمؤسسة الربیروت: 

دمشـ ،  ،لالی الموصالليمسالند أبالي یع ،بویعلیابک المثنی  یبک علحمد ا، یالتمیم یالموصل  70.
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 .ق0308چا  دوم، الثقافة العربیة،  بیروت:

: حسـیک سـلیم تحقی  ،مسند أبي یعلی ،بویعلیابک المثنی  یبک علحمد ا، یالتمیم یالموصل  78.
 م.0923 ق؛0353، چا  اول، دار المأمون للتراث دمش : ،أسد

دار ، ر الریـان للتـراثدا قاهره، بیروت: ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،بکر یبابک  یعل، یالهیثم  77.
 .ق0353 ،الکتاب العربي

 https://www.fnoor.com/main/default.aspx )الحقائ  الیائبة(   34.

 
 

 




