
و تفـاوت ایـن دیـدگاه از منظـر  نگرش سلفیه بـه انبیـازیابی ار ،هدف از این پژوهش دهیچک **کاظم کاظم موسویسید  *مصطفی سلطانی قرآن اتیبر آ هیبا تک  ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس  ۶۹-۸۶صفحــات:  ² ۰۱/۰۷/۱۳۹۷تاریــــخ تأییـــــد:  ² ۱۵/۰۴/۱۳۹۷تاریـــخ دریــــافــت:  ۱۳۹۷ <ـاییز و زمسـتان ² ۸ شماره ²سال چهارم ، پژوهی دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی   ارزیـابی دیـدگاه بـه  ،تحلیلـی –روش توصیفی رو بهتحقیق پیشباشد. کریم میقرآن نگـاه سـلفیه بـه موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق آن اسـت کـه  این بارهسلفیه در ض یـات قـرآن در تعـاربا نص صـریح آ و سنت بودهانبیا، برگرفته از منابع روایی اهل های مخَلص و الگو و هدایت شـده از طـرف پروردگـار است؛ زیرا قرآن انبیا را انسان کید بر عصمت انبیامعرفی نموده و تصریح و  همـان اگـر انبیـا بـه ،نتیجـه ؛ دردارد تأ جلـب اعتمـاد و  ، موجـبکنـد بـه مـردم معرفـی شـوندکه قرآن توصیف میصورتی خواهـد شـد و قطعـا  آناناه ه و زمینه هدایت و ثبات قدم در رگردیدآنها الگوگیری از  تبدیل به انس و وحدت بین مسلمین و  ،های موجود در بین مذاهب مختلفاختالف  .دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم **   Proman.ms@gmail.com ؛و مذاهب انیدانشگاه اد اریاستاد *                                                .سلفیت، نبوت، عصمت، قرآن :ها کلیدواژه همه موحدان عالم خواهد شد.

 



به پنجاه بـار از لفـظ  قریب ،»العقیدة الحمویة الکبری«تیمیه در رساله کوچک خود ابن   مقدمه ۷۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش3ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   معنـای اصـطالحی تبـدیل کـرده این لفظ را از معنای لغوی بـه استفاده کرده و» سلف« ـِذیَن َیُلـو«پایان قرن سوم. وی برای اثبات سخن خویش به حدیث سلف یعنی صحابه، تابعین و علمای مورد اعتماد اصحاب حدیث تا  ،است. در نگاه وی َنُهْم ُثـمَّ َخْیُرُکْم َقْرِني ُثـمَّ الَّ ِذیَن َیُلـوَنُهْم  که این نظر حـق بـوده و  معتقدنددهند و ائت خاصی از آموزه نبوت ارائه میسلفیه قر بهترین قرن را قرن خویش نامیده است. ببر پیـامبر: پیـامبویـدگمـید و نـکمـیآمده اسـتناد  2صحیح بخاریکه در  1»الَّ کافر خواهند  و از اسالم خارج شدهگرنه و ؛نیز باید این اندیشه را بپذیرند دیگر مسلمانان هان اسالم بستر بسیاری از به ج حقیقی و حقوقی انبیاشد. در صورت معرفی شخصیت  ای مهار های فرقهرفت و از این طریق جنگها در جهان اسالم از بین خواهد ریگافراطی رای رسـیدن مال و بو معصیت را مایه ک دانندانبیا را در مقام عمل معصوم نمی سلفیه  خواهد شد. -درست است که گناه از انبیا سر مـیگوید: تیمیه میدانند؛ ابنبه عروج معنوی الزم می قبـل از و با توبه به مقـام بـاالتری از مقـام  یابندبر این گناهان، استقرار نمی زند، اما آنان و طبعـا هـیچ تضـمینی  ر میان نخواهـد بـودها تفاوتی دبین پیامبران الهی و سایر انسان دیگـر ها را از بین بـرده واه قدسی و الهی آنرد انبیا، جایگچنین باور و اعتقادی در مو 3.شوندنائل میارتکاب معصیت خود  ه کـعالوه این؛ بهکوتاهی نکنندکه انبیا در انجام وظایف الهی خود  توجود نخواهد داش طاعـت و پیـروی از ، ارود و در صـورت عـدم اعتمـاداعتماد نسبت به آنـان از بـین مـی اگر گناه کردن و بعـد از گنـاه  .عالیمی که فلسفه وجودی انبیا است، محقق نخواهد شدت نـه تقـوا و  و دادنمودن باعث تقرب به خداوند باشد، باید خداوند دستور به گناه می توبه و معصـیت مصـون  دوری از معصیت الهی! این اعتقاد نسبت به انبیای الهی که از گنـاه                                               
 .۳۵، ص۲ج منهاج السنة النبویة،تیمیه، احمد، ابن .١

 .  ۲۴۵۷ح ،۴۴۱ص کتاب الشهادات، صحیح البخاری،محمد بن اسماعیل،  ،بخاری .٢

 .۸۳، ص۲، جمنهاج السنه النبویهتیمیه، احمد، بنا٣. 



صفات و خصایص ناپسـندی را  های ناروا از سوی سلفیه گردیده ود، باعث تهمتنیستن ٧١ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   بـه  ،در ایـن پـژوهشانـد! الهی نسـبت داده ین انسان عادی هم نیست به انبیاکه در شأ -گاه حقیقی انبیا از منظر قرآن میو جایدر مورد انبیا ارزیابی روایات مورد استناد سلفیه  ابوهریره نقل  از لیمانباره حضرت سلیمانقیم به نقل از بخاری و مسلم درنتیمیه و ابابن مانماناهانت به حضرت سلی  پردازیم. سراغ صد زن خود رفتـه و حضرت سلیمان به خدا سوگند یاد کرد که امشب به  کنند:می دنیـا بیـاورد کـه در راه خـدا سـری بـهها پتا هر یک از آن ،بستر خواهم شدهمها با همه آن سـلیمان بـا صـد زن خـود  .ولی او نگفت ؛اللهشاءبگو ان :به او گفتای بجنگد. فرشته ای از یـک مگر یک زن، آن هـم نیمـه ؛ای متولد نشدکدام بچهولی از هیچ ؛بستر شدهم پیامبر :گویدابوهریره می .انسان اللـه، شـاءگفت انمی لیماناگر سلیمان ند:فرمود پیامبر: کـه  رسدنظر میچند اشکال به ،استدالل شدهعنوان حدیث صحیح در این داستان که به نقد این نظریه 1بیشتر بود. آورده شدن حاجتششد و امید برقسم او شکسته نمی و 2و در بعضی دیگر نود و نه نفر بستر شود صد نفردر یک شب با آنان همخواست که می لیمانزنان حضـرت سـلیمان ،از این احادیث اضطراب در متن حدیث: در بعضی .۱ :اند ازعبارت ؛ همـه اندیدهرس 3و به شصت نفر شده در بعضی دیگر تقلیل داده و در بعضی هفتاد نفر آمده است و این اختالف شدید، یکی از  صحیح بخاریو  صحیح مسلماین احادیث در                                                عقال بشر توانایی این عمل در یک شب را ندارد؛ عملی شدن چنین کاری شبیه به  .۲ ل جعلی بودن این حدیث است.یدال
همـان، ؛ ۴۲۶، ص۸، جالفتاوی الکبـری احمد، تیمیه،؛ ابن۱۲۷۶، ص۳ج صحیح مسلم،ابوری، محمد بن مسلم، شنی .١ بکـر، ی، محمد بـن أبـهقیم جوزی ؛ ابن۶۵ص العقیدة االصفهانیة، احمد، تیمیه،؛ ابن۳۰۸، ص۳۵جهمان، ؛ ۴۵۶، ص۷ج  .۷۴۶۹ح ،۳۲۷ص باب ِفی اْلَمِشیَئِة َواِإلَراَدِة، صحیح بخاری، محمد، بخاری،. ٣ .۲۸۱۹ح ،۲۳۲ص باب َمْن َطَلَب اْلَوَلَد ِلْلِجَهاِد،  ،صحیح بخاری محمد، . بخاری،٢ .۴۶ص ،شفاء العلیل في مسائل القدر والحکمة والتعلیل



مـانی امکـان از نظـر ز ،عالوهبهمعجزه است که محل مورد بحث، جای اعجاز نیست؛  ۷۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   که دارای مقام نبوت و از بندگان خاص پروردگار بـود  لیمانبرای حضرت سلیمان .۳ بستر شدن با صد زن را ندارد.زیرا یک شب ظرفیت هم ؛چنین کاری وجود ندارد نسـیان و فراموشـی را هـم بـر وی جـایز  الله گفتن را ترک کند و اگرشاءکه ان روا نیست این کار  .الله نگویدشاءچگونه ممکن است با تذکر و یادآوری مالئکه، باز هم ان ،بدانیم دست خویش مه حال مستقل و زمام کارها را بهحال افرادی شبیه است که خود را در هبه جـای ات دارد که تمام شب را تا صبح بهایگاه معنوی حضرت منافاین سخن با ج .۴ د و از خداوند قادر و توانا غفلت دارند.نبینمی -مـی و ه او علم و حکمـت عطـا نمـودهکسی که خداوند از او به بزرگواری یاد کرده و ب نتیجه   1.به مجامعت با همسران خود مشغول شود خداوند راز و نیاز با تند: سـتایش از آِن ، دانشی عظیم دادیم و آنان گفلیمانو سلیمان ود داودو ما به دا فرماید: از ابوهریره روایت نموده، نقل که  صحیح مسلممیه به استناد تیهای متعددی ابندر کتاب به عزرائیل سسیسیالف: سیلی زدن حضرت موس سیاهانت به حضرت موسی است. با مقام الهی و عصمت او سازگاری ندارد و روایات مذکور ضعیف و غیـر قابـل اعتمـاد هایی چنین نسبت 2؛مؤمنش برتری بخشیدخداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان  موسـی  ؛آمد و به او گفت: اجب ربـک وسیالموت برای قبض جان موسیکند: ملکمی سـوی المـوت بـهملک .الموت از کاسه بیرون افتادچشم ملک چنان سیلی به او زد کهآن ن نـدارد و ای که میل مـردای فرستادهسوی بندهوند برگشت و عرضه داشت تو مرا بهخدا ، کالبـد شـکافی عقایـد وهابیـتاللـه، ؛ ضـیائی، رحمـت۲۸۴-۲۸۵، صسـیری در صـحیحیند صادق، . نجمی، محم1                                               ،برو و به بنده من بگـو :خداوند چشم او را برگردانید و گفت .چشم مرا چنین کرده است    .۱۵. سوره نمل، آیه2 .۷۹ص



، به تعداد هر مویی که در گاو نر بگذاراگر دوست داری در دنیا بمانی دستت را بر پشت  ٧٣ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   ش قـرار انتخاب کرده و امین وحی خوی العزموپیامبر اولعنوان کسی که خداوند به .۱ اند از:عبارتداللت دارد که ی از حیث حدیث اشکاالت نقد حدیث  1.یک سال عمر خواهی کرد ،پنهان شده زیر دستت های متکبر ، چگونه ممکن است مثل انسانرسیده باشد هم کالمی با خداداده و به مقام  ای جز ابـالغ دسـتور پروردگـار نـدارد؛ مامور الهی است و وظیفه الموتملک کهحالی در ؛مـورد ضـرب قـرار دهـد معقول و مشروع کسی را و ظالم برخورد کند و بدون دلیِل  زوی انسـان مقـرب اسـت نهایـت آر الهی کـهلقاءکه پیامبر الهی از رسیدن به این .۲ شود.لی قبیح است و از معصوم صادر نمیچنین عم کند، منافات بـا  الموت توهین کرده باشد و مثل فراعنه برخوردخودداری کرده و به ملک در برابـر  هـای نبـوت و بـا روح تسـلیمبرخوردی با مبانی توحیدی و آموزهچنین  .۳ جایگاه او دارد. هـی فـرا هنگامی که اجـل الفرماید: قضای الهی سازگاری ندارد؛ زیرا خداوند متعال می ، دارای مقـام و ر بـه نـدای الهـیپیامبر، مفتخـ 3،او را بنده برگزیده کسی که قرآن .۴ 2رسد، تأخیری نخواهد داشت. ِه َوِجیها خداوندوجهه خاص در پیشگاه  کند، شایسـته نیسـت معرفی می ،4کاَن ِعْنَداللَّ علیـین بـاز از تقرب و رسیدن به اعلـی ،که از مرگ فرارکرده و با سیلی زدن به فرشته مرگ لیغ اوامر پروردگار با حـدیث م تبدر مقا العزم به مالئکهواهانت انبیا و پیامبران اول .۵ ماند. زدنـد و  اوامر خداوند و پیامبران او به عناد و لجاحت برخاستند و دست رد به سینه انبیـاچون در برابر  نمرود و ابوجهل ،گر مانند فرعونما از کفار و مشرکین و افراد متکبر و ستم"                                               
؛ ۷۲۱، ص۲، جالـرد علـی الکبـری، دتیمیـه، احمـ؛ ابـن۱۸۴۲، ص۴ج صـحیح مسـلم،ابوری، محمد بن حجاج، شنی .١  .۲۷۱، ص۲۷، جالفتاوی الکبری، احمد، تیمیهابن ؛۵۸، ص۱ج اجتماع الجیوش اإلسالمیة،فخرالدین،  ی،زرع

 .۴سوره نوح، آیه. ٢

 .۵۱سوره مریم، آیه. ٣

 .۶۹سوره احزاب، آیه  ٤.



) انجـام وسـیحدیث صحیح باشد، همان کاری که فرعون در برابر فرستاده خدا (موسـیافـات دارد. اگـر ایـن من ،"جـوییمد، تبری مـیاحترامی قرار دادنآنان را مورد اهانت و بی ۷۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش=ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   در برابر جبرئیل انجام داده و دسـت رد بـر فرسـتاده خـدا  وسیداده بود، حضرت موسی کور و جایگـاه واالی حضـرت تیمیه با توجـه بـه اشـکاالت مـذحدیث مورد استناد ابن  نتیجه گردد. زدن نابیناجبرئیل موجود جسمانی نیست که چشمش مانند چشم انسان باشـد و بـا سـیلی  .۶ (جبرئیل) زده است. ن غسل کرده و به عورت هم اسرائیل عریا: بنیدانی و مسلم از ابوهریره روایت کردهبخار ب: عریان بودن در برابر مردم ضعیف بوده و قابل استناد نیست. وسیموسی اسـرائیل علـت ایـن بنی .کردبه تنهایی غسل می وسیوسیاما حضرت م ؛کردندنگاه می برای غسل کردن  وسیبار که حضرت موسییک .ار را مرض فتق حضرت اعالم کردندک شت و فرار های ایشان را برداسنگ لباس .های خود را بر روی سنگی نهادلباس ،رفته بود : به خـدا سـوگند کـه در به عورت حضرت نگاه کرده و گفتند اسرائیلدر همین حال بنی ؛گ لباسـم را بـدهزد: ای سندوید و فریاد میدنبال سنگ میکرد و حضرت با سرعت به ضـربه اثـر شـش یـا هفـت  خـدا سـوگند سنگ، که به کردنشروع کرد به ضرب و شتم  هایش را گرفت ولباس وسیسنگ ایستاد و موسی لحظهاین  در ؛نداردایشان عیبی وجود  ای سنگ لباسـم،  دندنبال سنگی دویده و فریاد بزن نبوت است که بهأبرخالف ش .۲ سازد.ا متزلزل و شخصیت او را موهون میموقعیت او ر ،در میان مردم و قرار دادن تمام اعضای او در منظر مـردم» کلیم الله«عریان بودن  .۱ .کنیمد استناد اشکاالتی دارد که به آنها اشاره میحدیث مور نقد حدیث 1اند.به روی سنگ باقی م وسیموسی                                               
 .۳۳۹، ح ۲۶۷، ص۱ج صحیح مسلم،مسلم بن حجاج،  ابوری،ش. نی١



اسـرائیل بـوده درصدد رفع شـبهه از بنـی اگر فرار سنگ را خارق عادتی بدانیم که .۳ لباسم، و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد.  ٧٥ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   -در حالی ؛خواهد بود وسیاین امر در مقام تحدی و تثبیت نبوت حضرت موسی ،باشد -یخواهد بود و برای هر یک از انبیاداشتن بیماری فتق برای پیامبر نقص و عیبی ن .۴ طور کامل منتفی است. که در این روایت موضوع تحدی به ایوب مبتال بود و انبیا مریض  1چه شعیب نابینا بود،چنان ؛دباشالهی عادی و طبیعی می و طبـق  دهـدنمـی وسـیاین عمل مجوز صدور چنین کاری را به حضرت موسـی .۶ مفهومی ندارد. وسیضرت موسیغضب و عتاب و عقاب سنگ از طرف حدر صورت صحت موضوع، حرکت سنگ بـه امـر خـدا بـوده و در ایـن صـورت  .۵ .شدندمی پای یکی از پیـامبران ای اند: مورچهبخاری و مسلم در کتاب خود از ابوهریره نقل نموده هاپ: آتش زدن النه مورچه 2 الزم بود که خود را مستور نماید! ،حکم عقل و شرع خداونـد او را مـورد  .هـا را آتـش بزننـدپیامبر دستور داد تا النه مورچـه آن .را گاز گرفت -خاطر یک مورچه امتی را که تسبیح خدا میای پیامبر من، آیا بهعتاب قرار داد و فرمود:  -آمده اسـت و قسـطالنی و ابـن صحیح ترمذیطبق مضمون حدیث دیگری که در   3زنی؟گویند آتش می رسد که ضعیف و غیر قابل اعتمـاد مثل احادیث دیگر به ابوهریره می سند این حدیث .۱ نقد حدیث 4.بوده است وسی، این پیامبر حضرت موسیاندحجر آن را تایید کرده رچه از صـدها مورچـه سبب جرم یک موبه وسیطبق این حدیث حضرت موسی .۲ است.                                               
 .۱۹۶، ص۱۰، جتفسیر المیزانطباطبایی، سیدمحمد حسین، . ١

 .۲۹۱، صسیری در صحیحیننجمی، محمد صادق،  .٢

 .۲۲۴۱، ح۱۷۵۹، ص۴ج صحیح مسلم،وری، مسلم بن حجاج، ابش. نی٣

فـتح البـاری ؛ عسقالنی ، احمد بن علی، ۱۱۴، ص۶ج المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،، یحی بن شرف، ی. نوو٤  .۱۶۸، ص۷، جفی شرح صحیح بخاری



ت حضـر ر پروردگـار ممنـوع و مبغـوض بـوده وایـن عمـل در نظـ .گناه انتقام گرفتبی ۷۶ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ه ربوبی، وجیه عنداللـه، اعنوان مخَلص، مقرب درگکه قرآن او را به موسیحضرت موسی لـوالعزمی مثـلوآید، چنین اعمالی از پیامبر ادست میهاز بررسی روایات استناد شده ب  نتیجه .وسیاولوالعزمی مثل حضرت موسی پیامبررسد به تا چه ؛چنین برخوردی شایسته انسان معمولی نیست .مورد توبیخ قرار گرفته است وسیموسی کند، برای مردم معرفی می ، عبد شاکر الهی، و الگوی علمی و عملیبرگزیده، کلیم الله د نقـل این جایگاه با کارهایی که وهابیت از منابع روایی خـو تواند صادرشود وقطعا نمی امـام پیامبر و باشد و ساحت قدسی این کنند منافات داشته و برخالف شأن ایشان میمی -ابـن. سه مرتبه دروغ گفتـه اسـت راهیمحضرت ابراهیم که ها و وهابیت معتقدندسلفی هیماهانت به حضرت ابراهیم باشد.هایی مبری میالهی از چنین تهمت در طـول  خلیـلحضرت ابراهیم خلیـل که بن عبدالوهاب معتقدند قیم و محمدتیمیه، ابن گـویی بـه نسبت دروغ مرتبه سه ،ث مفصلی در کتاب بخاری و مسلمالف: در حدی استفاده نموده است. صحیح مسلمکه از بخاری و  1دروغ گفته است مرتبه خود سه عمر دروغ  راهیمحضـرت ابـراهیم کند:ابوهریره نقل می .داده شده است راهیمحضرت ابراهیم قولـه: انـی سـقیم و «آن درباره خداوند سبحان بـود.  مورد که دو در سه مورد فت، مگرنگ برای طلب شفاعت نزد پیامبران  اهل محشر کند:ر روایت دیگری چنین نقل میب: د 2».له کبیرهم هذاقوله: بل فع آورد و از های خود را بـه یـاد مـیلغزش از گناهان ویکی  ،روند و هر یک از پیامبرانمی د. هنگامی که ندهسوی پیامبر دیگری حواله میمردم را به ،عت نمودن پوزش طلبیدهشفا کـه نـزد پیـامبر تـا این ؛امدروغ گفتـه مـوردسـه در کـه چرا ؛دارای مقام شـفاعت نیسـتم گویـد: مـنکنند او میشفاعت میآیند و از وی درخواست می راهیمابراهیم نزد حضرت                                               
، محمـد هقیم جوزیـ ؛ ابن۱۹۲، ص۳ج الفتاوي الکبري،تیمیه، احمد، ؛ ابن۴۲۸، ص۲ج منهاج السنه،تیمیه، احمد، ابن .١  همان.. ٢ .۳۹۲، ص۱ج شرح کتاب التوحید، الجامع الفرید، جارالله، ابراهیمابن؛ ۲۴۵-۲۴۶، ص۲ج بدایع الفوائد، بکر،بن ابی



ی اشـکال اسـت و بـرای شـناخت قـیم داراتیمیه و شاگردش ابنروایات مورد استناد ابن نقد احادیث 1.دهدب مثبت میها جواهای آنبه خواسته ایشانآمده و  خاتمخاتم ٧٧ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   ایشان را از منظر قرآن معرفـی  به سراغ آیات قرآن رفته وباید  راهیمواقعی حضرت ابراهیم گـو را یاد کن، که او بسیار راست راهیمگو بودن: در این کتاب، ابراهیمبسیار راست. ۱ .کنیم نباشـد و  ردارش تناقضـیگویند که میان گفتار و ککسی می صّدیق به 2و پیامبر خدا بود. ملکـوت  راهیمچنـین بـه ابـراهیمو ایـن: هـا و زمـینمقام مشاهده ملکوت آسمان .۲  3نیز چنین شخصیتی داشت. راهیمابراهیم در  ایـن آیـات 4کننـدگان گـردد.ای اینکه از یقـیندهیم و بر ها و زمین را نشان میآسمان شـر عقیـده و ن ترین مصداق ایمان و قیام به دیـن فطـرتترین و کامل حقیقت بیان عالی و انبیـای بعـد از او  ه نوحبرای آن قیام نمود و در روزگاری که مردم سنت توحید را که نوح راهیماین همان هدف مقدسی است که ابـراهیم .و دوگانگی است کتوحید و پاکی از شر با وسایل گوناگونی آزمود را  راهیمهنگامی که خداوند، ابراهیم خاطرآوربهامامت: . ۵ 7مسلمان نام داد. ،قرآناست و او شما را از پیش و هم در این  راهیمین پدرتان ابراهیمیاالنبیاء: آ َاب .۴ 6را به دوستی خود انتخاب کرد. راهیمو خدا ابراهیم مقام خلیل بودن: .۳ 5.از یاد برده و دنیا در تیول وثنیت درآمده بود ،کرده بودند زدگوش فرمود: من تو را امام و پیشـوای خداوند به او  .ها برآمدخوبی از عهده این آزمایشو او به رمـود: خداونـد ف دودمان من نیز امامانی قرار بـده!مردم قرار دادم! ابراهیم عرض کرد: از   .۷۸حج، آیه. سوره ٧ .۱۲۵. سوره نساء، آیه٦ .  ۸۴، ص۷ ج تفسیر المیزان،، سیدمحمد حسین ،. طباطبایی،٥ .۷۵. سوره انعام، آیه٤ .  ۲۹، ص۱۴ج، تفسیر المیزان ،سیدمحمد حسین طباطبایی،. ٣ .۴۱سوره مریم، آیه .٢ .۱۹۴، ح۱۸۵، ص۱ج صحیح مسلم،ابوری، مسلم بن حجاج، ش. نی١                                              



وم باشند، و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصرسد! پیمان من، به ستمکاران نمی ۷۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   را صـدیق، خلیـل اللـه، امـام، پیـامبر  راهیمبـراهیمت با نص صریح قرآن کـه ااین روایا  نتیجه 1ند.هستشایسته این مقام  انـس بـن مالـک گویـد:  .ود به دو روایت استناد نموده اسـتوی برای این ادعای خ 2شود که زیارت قبر کفار جایز است.معلوم می را؛ لذا مغفرت ، نه طلبرا به او داد ر پیامبرد اجازه زیارت قبر مادر پیامبرخداون گوید:تیمیه میابن  .اند، تا پایان عمر مشرک بودهم اسالمپدر و مادر نبی مکرم اسالم که سلفیه معتقدند اسالمآمیز به پیامبر اسالمروایات توهین منافات داشته و قابل استناد نخواهد بود. ،کنداوالوالعزم و دارای مقام عصمت معرفی می الم از دنیـا رفتـه بـود سـوال در مورد جایگاه پدرش که قبل از اسـ ز پیامبرمردی از پیامبر پیامبر .نمود خواست برود به او فرمود:  آن مرد وقتی است. فرمود: در آتش دوزخ پیامبر. اسـتناد  صحیح مسـلمو به روایت دیگری از ا 3؛در آتش هستند پدر تو من و هم پدرهم  واستم تا برای از خداوند اجازه خ فرمود: ول خداکند: رسول خداکرده که ابوهریره نقل می اسالم بر شرک پدر و مادر پیامبر ،سلفیه از دو روایت مذکور .۱ نقد این نظر 4.اد، ولی برای رفتن به زیارت قبرش اجازه دادخداوند اجازه ند. مادرم استغفار کنم استدالل نموده و  اسالمر اند که زیارت قبور انبیا، در حالی زیارت قبر انسان مشرک (حضرت آمنه) را جایز دانسته رسـول  :گویـدشـده کـه مـین مسـعود نقـل از عبدالله ب .ددانناولیا و صلحا را حرام می جبرئیل مرا بـر آن  چون بر سر قبر مادرش رسید، فرمود: این قبر آمنه است و اخداخد نی ِجبِرئیُل َعَلیِه « :راهنمایی نمود -ست که جبرئیل، پیامبر الهی را بهچگونه ممکن ا 5».َدلَّ  .۱۱۷، ص۱ج تاریخ المدینه المنوره،، ، ابوزید عمریشیبه نصیر ابن .٥   .۶۷۱، ص۲، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج، . ٤ .۲۰۳ح  ،۱۹۱، ص۱ج سلم،صحیح منیشابوری، مسلم بن حجاج،  .٣ .۳۷۷، ص۲۷، جتیمیةکتب ورسائل وفتاوی شیخ اإلسالم ابنتیمیه، احمد. ابن. ٢ . ۱۲۴. سوره بقره، آیه١                                              



همه انبیـا  ی معتقدند که پدر و مادر و اجدادل نقلیسنت، طبق دالگروهی از اهل .۲ سوی قبر شخصی مشرک هدایت نماید؟ ٧٩ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   الدرج الرفیعة  هایدر کتاب است که سیوطی ی آناز جمله که ست بودندموحد و خداپر هاللرسول التعظیم والمّنة بـأن أبـوی ،المقاصد السندسیة فی النسبة المصطفویة ،فی اآلباء الشریفة به این موضـوع اشـاره کـرده  1،السبل الجلیة فی اآلباء العلیه، فی الجّنة للهاللسول آلوسـی  3دارند. یمحّب طبری نیز چنین اعتقاد ی وقرطب ،سهیلی ،حافظ ابوبکر بغدادی ،شـاهینابـن مانند ی از حفاظ محّدثین و غیر محّدثینبسیار گوید: می 2عجلونی است. اِجِدیَن در ذیل آیه شریفه  بغدادی َبَک ِفی السَّ ن را در میـا و گردش و حرکـت تـو(، َو َتَقلُّ بـر ایمـان پـدر و مـادر رسـول  آیه شـریفه نویسد: می 4)،کند مشاهده می کنندگان سجده پـدر  ،آزر ،سّنت معتقدندنویسد: گروه زیادی از اهل و میا 5.کندداللت می اخداخد هیچ شخص کـافری وجـود  ران،وده است و در بین پدران پیامبنب  ابراهیمحضرت ابراهیم فخر رازی ادعا کند که این قول تنها مدعای شیعه است،  اگر کسی همانند و نداشته است در این موضوع بـه  احادیثنویسد: کتانی می 6.اشی از کمی تتبع و جستجوگری اوستن شـیخ  ؛ مثالنظر دارداتفاق ی اسالمد بودن اجداد رسول گرامی اسالمشیعه بر موح .۳  7.حّد تواتر است ریـامبا درباره پدر و اجداد پاعتقاد مگوید: صدوق می آن اسـت کـه همـه آنهـا از  ببرپپیـامب پ داللـت دارد کـه   اسـالمموحد بودن اجـداد پیـامبر اسـالمبرخی از آیات قرآن بر  .۴  8اند. تا پدرش مسلمان بوده ت آدمحضرت آدم                                               
کشف حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، ؛ ۳۲۴ص داود،عون المعبود علی شرح سنن ابی  ، ابوعبدالرحمن،یآباد عظیم .١ هدیـه العـارفین اسـماء المـولفین و اثـار ، اسماعیل، ی؛ پاشا بغداد۴۲۳، ص۱ج لکتب و الفنون،کشف الظنون عن اسامی ا  .۱۵۹-۱۶۰ص نهج الحّق و کشف الصدق،حسن بن یوسف، ؛ حلی، ۲۱۷ص االمالی،طوسی، محمد بن حسن،  ؛۱۳۹ص أوائـل المقـاالت، مفید، محمد بن محمد بـن نعمـان، ؛۱۱۰ص عیون أخبار الرضا،جعفر، یبابویه قمی، أب ابن .٨ .۱۹۰ص نظم المتناثر من الحدیث المتواتر،فیض، کتانی، محمد بن أبی. ٧ .۱۸۴، ص۴ ج ،همان. ٦ .۱۳۵، ص۱۰ ج ر قرآن العظیم،روح المعانی فی تفسیسیدمحمود،  آلوسی بغدادی،. ٥   .۲۱۹. سوره شعرا،آیه4 .۷۱، صهمان. ٣ .۷۰، ص۱، ج س االلبا  ء و مزیل الخفا  کشفاسماعیل بن محمد،  عجلونی، .٢ .  ۵۳۷، ص۱، ج المصنفین



َبَک ِفـی الّسـاِجدیَن فرماید: قرآن می .کنیماشاره می ۸۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ذی َیراَک حیَن َتُقوُم، َو َتَقلُّ معنـای  1؛الَّ ای به سـاجدی دیگـر  کننده را از سجده  ح پیامبرتعال روح پیامبره خداوند مآیه آن است ک با ایمان و  ء پیامبرجمیع آباء پیامبر ،کهآیه داللت دارد بر این ،این معنا کند؛ طبق منتقل می گاه خداوند یکتا سـجده اند که به پیشموحد و خداشناس و از کسانی بوده ،پیامبرپیامبرصــلِب ســجده کننــده و موحــِد دیگــر اســت و ایــن آیــه داللــت دارد کــه همــه پــدران سجده کننده و موحد و خداشناس به د فرانتقال نطفه پیامبر از ُصلب  ،شدن در ساجدین جـامنظور از تقلـب و جابـه ،گوید: به عقیده مفسرانفخر رازی می 2.اند خداپرست بوده های پـاک بـه ارحـام حضرت فرمودند: من همیشه از صلب کردند که خودِ و ستایش می َما اْلُمْشِرُکوَن َنَجـسفرماید: در آیه دیگری می  .امشدهپاک منتقل  مشـرک   پیـامبراگـر اجـداد پیـامبر ،ِإنَّ روایات متعددی داللت بر موحـد بـودن پـدر و مـادر  ،سنتدر منابع روایی اهل .۵ کرد.بودند، پاکی آنها را تأیید نمی همانا خداوند مردم را آفرید و من را در میان بهترین فرماید: می ول خدارسول خدا .۱ .کنیماشاره می آنها به دو مورد از ،عنوان نمونهکند که بهمی ول اکرمحضرت رسول اکرم و مـرا در  ها را اختیـار کـرد سپس قبیلـه ؛ها و بهترین دو دسته قرار داد قهآنان و بهترین فر ده قـرار مـرا در بهتـرین خـانوا گاه آن ،ها را اختیار نمود و نیز خانواده بهترین قبیله قرار داد -مادرش او را به کهزمانی تا ،یا بودگوید: پیامبر دائمًا در اصالب انبعباس میابن .۲ 3.ام مردم از جهت َنْفس و خانواده پس من بهترین ؛داد طور یقین پـدر و به ،توان گفتسنت و شیعه میرسی آیات قرآن و منابع روایی اهلاز بر  نتیجه 4.دنیا آورد                                                بودند. موحد ر پیامبرمادر پیامبر
 .۲۱۸ – ۲۱۹ اتسوره شعراء، آی .١

 .۴۵ص أوائل المقاالت، ،مفید، محمد بن محمد بن نعمان .٢

 .۵۸۴، ص۵ج سنن ترمذی،محمد بن عیسی،  ترمذی، .٣

 .۹۸، ص۵ ، جالدر المنثور فی تفسیر المأثورالدین، سیوطی، جالل .٤



رپیامب که تیمیه معتقد استابن و شک در نبوت پیامبرپیامبر ٨١ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   بـا  تیمیهابن. ید بوددر نبوت خود دچار شک و ترد ببرپیامبه بعـد از نـزول   پیـامبرگویـد: پیـامبرتی که بخاری از عایشه نقل نموده مـیاستناد به روای َلَقـد َخَشـیُت َعلـی «وحی در غار حرا وحشت زده به خانه آمده و بـه همسـرش گفـت:  داری، او را نـزد بعـد از دل دیجـه؛ من درباره خودم ترس دارم. حضـرت خدیجـه»سیَنف ، خطـاب بـه وی نابینـا و نصـرانی بـود و بعـد از شـنیدن جریـان .بـرد» ورقة بن نوفـل« ت مورد شک و ترس در پیامبران الهی از آغاز وحی وجود ندارد؛ زیرا انبیا از آغاز بعث .۱  نقد این نظر 1افتاد، خبر داد.ی که بر ایشان اتفاق خواهد را از رخدادهای و پیامبراست و پیامبر وسـیبـه حضـرت موسـی ن همان شریعت فرستاده شـده خداونـدایگفت:  پیامبرپیامبر از جمله  ؛معنا خواهد بودقرار گرفته و خوف در این مقام بی لطف و توجه ویژه پروردگار ـي ال  یـا ُموسـیشـود: که به او خطـاب مـی وسیحضرت موسی َیخـاُف َلـَديَّ  ال َتَخـْف ِإنِّ ماواِت َو اْألَْرِض َو ِلَیُکوَن ؛مکشوف کردیم تا از موقنین باشد فرمایـد: ملکـوت عـالم را بـرای اومـی راهیمیا در مـورد حضـرت ابـراهیم 2؛ اْلُمْرَسُلون َو َکذِلَك ُنِري ِإْبراِهیَم َمَلُکوَت السَّ امال زیرا اقتضای حکمت الهی این است که امر بـر او کـ ؛خالف حکمت خداوند است ،ل مقام ایشان است و وجود شـک و تردیـدتنز ر اسالمنگاه سلفیه به پیامبر اسالم ..3 ۲ ِمَن اْلُموِقِنین رسـولی کند بـه گوید: به درستی که خداوند وحی نمیآشکار باشد؛ مرحوم طبرسی می حـی آشکار که خود داللت دارد بر اینکه آن چه بـر او و هایمگر با دالیل روشن و نشانه شود و نمی هرگز ترسانده .ندارد شود، از جانب حق تعالی است و به چیز دیگری نیازمی اوًال بـه رسـول  ،نویسد: در روایـتمیعالمه طباطبایی  4.لرزدهراسد و به خود نمینمی آن جناب احتمال داده آن صـدا و  گوید:میدر نبوت خود داده و  کنسبت ش خداخدا                                               
 .۳۷، ص۲۷، جتیمیةکتب ورسائل وفتاوی شیخ اإلسالم ابن، تیمیه، أحمدابن .١
 .  ۱۰سوره نمل، آیه .٢

 .۷۵. سوره انعام، آیه٣

 .۳۸۴، ص۱۰ج تفسیر مجمع البیان،طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن، . ٤



شده همـه از القائـات  ای که به او نازل ان دیده و آن سورهآن شخصی که بین زمین و آسم ۸۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   کـه زمـانیل نشد، تا ئزا ایشان یی نسبت داده که اضطراب درونثانیًا به و ؛شیطانی باشد ي  ُقْل ِإنِّي َعلی درباره آن جناب فرموده: با اینکه خدای تعالی ؛ایل شدوقت اضطرابش زآن ؛انیت زده بود بـه نبـوتش شـهادت دادورقة بن نوفل) که خود را به رهب( مرد نصرانی کی َنٍة ِمْن َربِّ نصـرانی تحـت تـاثیر  کچنین کسی از سخنان ی ،نه ممکن استو چگو ،1َبیِّ مگـر در آن سـخنان چـه حجـت  ؛ای آرامش خاطرش محتاج به آن باشـدو بر قرار گیرد ِه َعلیُقْل هِذِه َس  نفرموده: ایشانروشنی بوده؟ مگر خدای تعالی درباره  ِه َو ما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِکین  ِبیِلي َأْدُعوا ِإَلی اللَّ َبَعِني َو ُسْبحاَن اللَّ تماد کردن بـه قـول ورقـه آیا اع 2؛ َبِصیَرٍة َأَنا َو َمِن اتَّ کـه بـه  شخصـیاند به  ایمان آورده هم همین است کهو بصیرت پیروانش  بصیرت است ین منوال بـوده و ه اهم ب تماد کرده؟ و آیا وضع سایر انبیااعدلیل ایمان آورده و گفتاری بی ا َأْوَحْینا ِإَلْیَك َکما َأْوَحْینا ِإلی فرماید: جا که خدای تعالی میآن یَن ِمْن َبْعِده  ِإنَّ ِبیِّ ننـد مردی همارشان برای این بوده که مثًال پیرامت این انبیا هم اعتمادشان به نبوت پیغمب 3؛ ُنوٍح َو النَّ طعًا پایه پیغمبرند؟ ق صالحو صالح ا هودو یا هود پیغمبر است ه نوحورقه گفته است که نوح رسالت  نبوت و بلکه حق این است که ؛قدر سست نیستپیغمبر این کتشخیص نبوت ی چنـین باشـد. روایـات وارده از این دارد و باید نیقی بوت خود از جانب خدای تعالیبه ن ،دیگر او قبل از هر کِس  .مالزم با یقین و ایمان صددرصد شخص پیغمبر و رسول است از رسالت و نبوت خودش مطلع نباشد و فـرق وحـی  ت پیامبرممکن نیست پیامبر .۳  4.گوید هم همین را می بیتلبیتاهل صـراحت در گهـواره از نبـوتش بـهت عیسیم شیطانی را نداند؛ حضرت عیسیالهی با الها ي َعْبُد  گوید:سخن می ِه آتاِنيَ قاَل ِإنِّ ـا اللَّ Bاْلِکتاَب َو َجَعَلِني َنِبی.5 له برایش روشن و ئمس ،شودشود و وحی بر او نازل مینیز وقتی به مقام نبوت برگزیده می  موسـیحضـرت موسـی قاَل َربِّ اْشـَرْح ِلـي  گوید:گردد و برای انجام ماموریت خود آماده شده و میمکشوف می                                               
 .۵۷. سوره انعام، آیه١

 .۱۰۸. سوره یوسف، آیه٢

 .۱۶۳. سوره نساء، آیه٣

   .۳۰سوره مریم، آیه .5 .  ۱۸۵، ص۲۰، جالمیزان تفسیرطباطبایی، سید محمد حسین،  .٤



ْر ِلي َأْمِري َصْدِري ٨٣ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   م الهی مفهوم این حدیث این است که حضرت جبرئیل امین در رساندن و بیان پیا ..1 ۴َیْفَقُهوا َقْوِلي ُعْقَدًة ِمْن ِلساِنيَو اْحُلْل  َو َیسِّ لذا مجبور شـده حضـرت را  ؛اش را ادا کندوبی هدف و وظیفهخعاجز بوده و نتوانسته به نبیـای که چنـین چیـزی در مـورد هـیچ پیـامبری از ادرک این مقام بوده است؛ در حالی ر از فهـم وقاصـ ،یا پیامبراراحتی حضرت گردد و یا پیامبرسه مرتبه فشار دهد و موجب ن یافتن شود که راه استفاده می چنین 3دارند، از آیاتی که داللت بر مبعوث شدن انبیا با بینه  نتیجه 2باشد.گذشته وارد نشده است و برخالف آیات و روایات می و با علم کامـل آن را  بوده حقیقت بر آنها مکشوف و معنیترس و شک در وجود انبیا بی راه نیافته گونه شّکی در او به رسالت خود ایمان داشته و هیچ ول خدارسول خدا .پذیرفتند ن از لغـو و تاکید نمـوده و فـریقین بـر تنزیـه قـرآ ت پیامبرزیرا قرآن بر رسالت پیامبر ؛بود ه با این دسته از آیـات در تعـارض پس مفاد روایت منقول از عایش ؛بیهودگی اّتفاق دارند سـنت فیه که مستند به منابع روایـی اهـلهای سلروایات متعارض با قرآن در کتاب  است. تحلیـل  ،جهـت اختصـاربسیار زیاد است که به برخی از آنها اشاره نموده و به، باشدمی لوات بـر ثواب ختم قرآن و ص یاز جمله اهدا ؛کنیمآنها را به پژوهش مستقل موکول می و ممانعت نکـردن از  ن پیامبرایستاده بول کردن پیامبر 4.بدعت و حرام است ببرپیامبرپیامب بـا و روایات دیگـری از ایـن قبیـل کـه  5پیامبر و نزول آیات شیطانی برپایی مجلس لغو، ؛ )۳۲آیـهمائـده، (سـوره  )؛۲۵-۲۸آیـاتطـه، (سوره  )؛۳۰آیهمریم،  )؛ (سوره۱۰آیهنمل، (سوره  )؛ ۷۵آیهانعام، (سوره  .3 .۳۱۰ - ۳۱۱ص سیری در صحیحین،محمد صادق،  ،. نجمی٢   .۲۵-۲۸. سوره طه، آیات 1                                               و آیات قرآن منافات دارد. ر اسالمعصمت و مقام پیامبر اسالم و آیاتی که داللت بر ایمان انبیا به رسالت خـود « )؛۱۳-۱۴آیاتیونس، (سوره ؛ )۷۰آیه ،توبه(سوره ؛ )۱۰۱آیهاعراف، (سوره   .۴۷۱، ص۱ج منهاج السنة النبویة،تیمیه، احمد، ابن ؛۳۳۵ص۲،ج شرح العقیدة األصفهانیةتیمیه، أحمد، ابن. ٥ .4   .)۲۸۵آیهبقره، (سوره  )؛۱۶۱-۲۰۳ات اعراف، آی(سوره  )؛۵۷انعامسوره (؛ »دارند



استناد کالم  به بیتهلبیتحاکمان، اکتفا نمودن به قرآن، دوری از اهلبر  تراشی فضیلتبــا تمســک بــه احادیــث مجعــول یــا مضــطرب در مــتن روایــات، توجیــه اشــتباهات و کند، سلفیان ز گناه و خطا معرفی میرا معصوم اخالف نص صریح آیات قرآن که انبیا بر  نتیجه ۸۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، تعصبات جاهلی بـه بهانـه مخالفـت بـا کندخلیفه دوم که گفت: قرآن ما را کفایت می را مثـل انسـان هـا الهـی تقـدس قائـل نشـوند و آن یحاکمان، موجب گردیده برای انبیـا نصوص، اعتبار دادن بـه راویـان کـذاب و وّضـاع و توجیـه رفتارهـای ظالمانـه خلفـا و، عدم اعتبار عقل و مدرکات عقلیه، تفسیر به رأی آیـات الهـی، اجتهـاد در مقابـل امامیه داده و اوصـافی کـه یـا را مـورد تهمـت قـرار انب ،؛ بر همین اسـاسمعمولی تلقی نمایند ار یک انسان عادی هم ها شمرده را نفی و صفات و خصایصی را که سزاوخداوند برای آن جایگـاه معنـوی و معصیت و توبه را سـبب رسـیدن بـه ها نسبت دهند و گناهنیست به آن تکبـر،  کـذب، نسـیان،ای چـون ه چنین تفکری انتساب صفات رذیلهباالتر بدانند. الزم خـالف عـرف و... بـه پیـامبران  جویی، شک در رسالت، مبادرت به افعالتبختر، انتقام خصـوص پیـامبر بـه، دربـاره پیـامبران این امور با آیـات قـرآن و مبـانی اسـالمی .است هـا منافـات در تعارض است و انبیا از هرگونه اوصافی که با مقام عصمت آن تتمخاتمخات کنـد، موجـب که قرآن توصـیف مـیهمان صورتیت و شناخت صحیح انبیا بهمعرف  داشته باشد منزه هستند.  موحدان عالم گردد.قدم فراهم و اختالف در مـذاهب از بـین رفتـه و تبـدیل بـه انـس و وحـدت مسـلمین و های هـدایت و ثبـات و عملی برای بشریت باشند و زمینهانبیا الگوی علمی  که گرددمی



یمقرآن.۱ منابع ٨٥ ...ایدرباره عصمت انب هیسلف دگاهید یلیتحل یبررس   یخ تا  زید عمر،ابو  ه نصیری،شب ابن.۳ تا.، بیبیتلبیتانتشارات مجمع جهانی اهل :قم ،تفسیر مجمع البیان، بن حسن فضلطبرسی، .۲ .کر مؤسسـة  بیـروت: ،یحسـین اعلمـ :، تعلیقعیون أخبار الرضاجعفر صدوق، یبابویه قمی، أبابن.۴ ش.۱۳۶۸دارالفکر،  : قم ،  المنوره  المدینه  ر اللـه مرعشـی نجفـی، تکتابخانـه آیـ :، قمالدر المنثور فی تفسیر المأثورالدین، لسیوطی، جال.۵ تا.االعلمي، بی دار احیا  :: احمد محمد شاکر و آخرون، بیروت، تحقیقسنن الترمذی محمد بن عیسی، ترمذی،.۱۹ تا.انتشارات دارالتراث، بی: هقاهرالله، الحساني حسن عبد :تحقیـق ،شفاء العلیل في مسائل القدر والحکمة والتعلیـل، بکـری، محمد بن أبهقیم جوزیابن.۱۸ تا.، بیمجمع الفقه اإلسالمي :، جدهبدائع الفوائد، بکریأب ، محمد بنهقیم جوزیابن.۱۷ .ق۱۴۰۸، دارالکتب العلمیة :بیروت، الفتاوی الکبری، ، أحمدهتیمیابن.۱۶ .تابی نا،بی :جا، بیمجموع الفتاوي، تیمیه، احمدابن.۱۵ .ق۱۴۰۶مؤسسة قرطبة،  :عربستان، منهاج السنة النبویة، ، احمدهتیمیابن.۱۴ .ق۱۴۱۷، األثریة انتشارات مکتبة الغرباء :مدینه، الرد علی البکري، تیمیة، أحمدابن.۱۳ تا.انتشارات مکتبة الرشد الریاض، بی :ریاض، یدة األصفهانیةشرح العق، ،أحمدهتیمیابن.۱۲  تا.تیمیه، بیمکتبه ابن :ریاض، تیمیةسائل وفتاوی شیخ اإلسالم ابنکتب ور ، تیمیه، أحمدابن.۱۱ .ش۱۳۹۳، انتشارات بوستان کتاب :قم ،سیری در صحیحین، محمد صادق، نجمی.۱۰ .ق۱۴۱۳ نا،بی :، قمأوائل المقاالت ،مفید، محمد بن محمد بن نعمان.۹ ق.۱۴۱۴قافة، الثدار :، قماالمالیطوسی، محمد بن الحسن، .۸ ش.۱۳۹۰ مشعر، :قم ،وهابیت کالبد شکافی عقایدالله، رحمتضیائی، .۷ ش.۱۳۹۳انتشارات جامعه مدرسین،  :، قمتفسیر المیزان ،محمد حسینسید طباطبایی،.۶ .ق۱۴۰۴ دار إحیـاء التـراث  :، بیـروتالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجـاج، یحیی بن شرف، ینوو.۲۰ تا.التراث العربی، بی دارالکتـب العلمیـة،  :بیروت، روح المعانی فی تفسیر قرآن العظیممحمود، آلوسی بغدادی، سید.۲۲ .ق۱۴۰۴الکتب العلمیة، دار :بیروت، اإلسالمیةاجتماع الجیوش ، اللهأبوعبد ی،زرع.۲۱ .ق۱۳۹۲، یالعرب  تا.بی
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