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 یعل یصلی یالدعاء محجوب حت» تیروا یبررس

بر اشکاالت عبدالرحمن  هیبا تک ،«تهیب محمد و اهل
 هیدمشق

 *گانهی یمیکر یمصطف

**زاده عبدالله یمصطفسید 
 

 چکیده
لـذا  ؛باشـد می بیـتاهلل یدال بر فضا یکی از عادات وهابیت تضعیف روایات  

-اهـل محمـد والدعاء محجوب حتی یصلی علی »عبدالرحمن دمشقیه بیل روایت 

برخی  ،سنت نقل نشده و مدعی استاین روایت در کتب معتبر اهل :نویسد می «بیته
سـنت که روایت مذکور هم در کتب معتبر اهلند؛ در حالیهستاز راویان آن مجهول 

 باشد. وارد شده و هم از حیث سندی صحیش می
ر مـورد روایـت تمام اشکاالت عبدالرحمن دمشـقیه د ه،تالش شد ،رودر نوشته پی 

بررسی و به آنها  ،اشکاالت ،سنتمذکور مطر  گردد و با تکیه بر کتب دسته اول اهل
رسد علت مطـر  کـردن چنـین اشـکاالتی، موالفـت بـا  نظر میپاسخ داده شود؛ به

کـه شـیخ صـالش الفـوزان نیـز در مـورد درود فرسـتادن بـر چنـان ؛باشـد شیعیان می
همـراه صـحابه بیایـد و یـا فقـط بـر نفـس د آل بـهیا بای :فتوا داده است پیامبر
و علـت فتـوای خـود را عـدم متابعـت از شـیعیان ا .درود فرستاده شـود پیامبر

 نماید. معرفی می
محمــد،  یعلــ یصــلی ه،یســنت، عبــدالرحمن دمشــق صــلوات، اهــلها:  دواژهیللکل

 ، الدعاء محجوب.تیب اهل
  

                                              
   ؛تیپژوه مؤسسه داراإلعالم لمدرسة أهل الب خراسان، دان  هیسطش سه حوزه علم بلبه *

Mostafa.k8560@gmail.com 

 seyedmostafa61@yahoo.com پژوه سطش چهار نقد وهابیت موسسه داراالعالم؛  دان  **
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 مقدمه
انـد و فرستادن بر محمد و آل محمـد بـودهسنت معتقد به صلوات اهلسلف و محدثین 

سـنت وارد چه در روایات اهـلچنان 1؛فرستادندمی الرسولخودشان صلوات بر آل
سـماعیل اسنت از جمله محمـد بـن اهلهای مطر  جامعه ها و چهرهشده و شوصیت

بـن عیسـی  و محمـد 3(صمح حامسمة )صاحب  و مسلم بن حجاج نیشابوری 2بواری
دلیـل امیـه بـهاما بنـی ؛اندو... صلوات همراه با آل را قبول داشته 4(ترمذ سننا)مؤلف 

چنین اعتقادی نداشتند و صلوات را بـدون  ،بیتدشمنی سرسوت با شیعیان و اهل
های را در صلوات آل محمد ،از باب تقیه ،سنتلذا علمای اهل ؛فرستادندآل می

  5.کندعا میچه امیر صنعانی ادچنان ؛خودشان حذف کردند
ــامبر ــد آنقــدر اهمیــت دارد کــه  از برفــی جایگــاه پی ــزد خداون ــرت  ن و عت

-مگـر اینکـه صـلوات بـر محمـد و اهـل ،دعا محجـوب اسـت :فرمودند پیامبر

-البانی این روایت را صـحیش دانسـته مانندها برخی از سلفی 6؛فرستاده شود بیت

خـابر مقابلـه بـا هبـ ،عبـدالرحمن دمشـقیه مانندها برخی از وهابی ،اما در مقابل 7؛اند
لذا در این نوشتار سعی شـده تـا اشـکاالت  ؛این روایت را تضعیف و رد کردند ،شیعیان

-هد که عبدالرحمن دمشـقیه بـگردعبدالرحمن دمشقیه بررسی و پاسخ داده شود و تبیین 
اشـد را رد بروایات صحیش یا حسنی که در تایید اعتقاد شیعه می ،خابر دشمنی با شیعه

 کرده است.

 اشکاالت
الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد »چهار اشکال به حدیث  ،عبدالرحمن دمشقیه

 .یک از آنها خواهیم پرداخت وارد ساخته است که به نقد و بررسی هر «بیتهاهل و
                                              

 .148ص ،4، ج صح حاجخيرسماعیل، إبن  دمحم ی،بوار .1

 همان. .2
 .755ص ،1ج ،صح حامسة ، مسلم بن حجاج ، یابورشنی .3

 .715ص ،1، ج سنناترمذ ترمذی، محمد بن عیسی، .4
 .266ص ،1، جسبلالمسالم، صنعانی، محمد بن إسماعیل 5.
 .173، ص17ج ،شعبالإلسقينامةب هایبیهقی، أبوبکر،  6.
، سةسة الألحيدسثالمصمح ح اوشم ءاممنافاههمياوفسلئم هيألبانی، محمد ناصرالدین ) ؛«قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات» .7
 .(53ص ،5ج
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 لمصسلعقالمقحرق ر کتب غیر از یر ساروایت د عدم بکر این اشکال اول:

لمصمسلعقاسـت کـه ایـن روایـت در هـی  کتـابی غیـر از ا عبدالرحمن دمشقیه قائل
 1.نقل نشده استلمقحرق ا

این  این روایت در منابع متعدد بکر شده و ،قبل از پاسخ دادن به اشکاالت باید گفت
در  ؛نشان از این دارد که عبدالرحمن دمشقیه عامدا یا سهوا چنـین ادعـایی کـرده اسـت

بهره بـرده باشـد و تفحصـی در کتـب حـدیثی  کسی اندکی از علوم حدیثاگر که حالی
این روایت با اضافات و نقصان در کتب متعدد بکر شـده  ،داندسنت داشته باشد میاهل

لمرفياجتعرسفاحاسقا 4،شعبالإلسقينا3،لمقعج الألوسط 2، سننالمترمذمانند:  ؛است
 ...و 7سیر أعالم النبالء  6،جيمعالألصسلاف اأحيدسثالمرسسل 5،لمقصطفی

 سخ اشکال اولپا

باید به این نکته اشاره شود که این حدیث با اندکی نقصان )بدون آل(  ،در مرحله نوست
در یک روایتی به این  ،عنوان مثالبه ؛و زیادت )با آل(، با الفاظ متعددی وارد شده است

ِبيَعْن َعِليٍّ اْبَن » صورت آمده:
َ
ةىأ ةٍد َوآِل  َطاِلٍب َقاَل: ُكلُّ ُدَعةاٍ  َمْنُجةوب  َحتَّ يَ َعَلةى ُمَنمَّ ُيَاةلِّ

ٍد   ».8ُمَنمَّ
بر  این حـدیث و اخـتالف الفـاظ روایـت آن پرداختـه باید به ،اما در مقام نوست

سـه بریـق  چراکه این حدیث چهار بریق دارد که یک بریق آن بـه عبـدالکریم و ؛شود
نـد اکه عبارت اسدی( نقل شده است هعبدالله بن بسر و أبوقر -دیگر آن از )ثوربن یزید 

 از:

                                              
 .1855ص استدالل الشیعة بالسنة النبویة فی میزان النقد العلمی، عبدالرحمن، ه،دمشقی .1

 .814ص ،1، جسننالمترمذيترمذی، محمد بن عیسی،  .2

 .222ص ،1، جلمقعج الألوسط أبوالقاسم، ی،ببران .3
 .177ص ،7، جلمجيمعامرعبالإلسقينامةب ها ، أحمد بن الحسین، یبیهق .4
 .112ص ،2، جلمرفياجتعرسفاحاسقالمقصطفی ،أبوالفضل، عیا  بن موسی .5

 .155ص ،4، ججيمعالألصسلاف اأحيدسثالمرسسلأثیر، مجدالدین، ابن .6

 .1226  ،114، ص12ج ،ذهبیس راأعالمالمنبالءالمالدین، بهبی، شمس .7
 ،1ج ،لمقعجم الألوسمط أبوالقاسـم، ی،ببرانـ ؛177ص ،7جلمجيمعامرعبالإلسقمينامةب هام ا، أحمد بن حسین، یبیهق .8

 .222ص
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یق اول  طر
ِبةي»

َ
اُز، َعةْن أ يِم اْلَخةرَّ اٍر َقاَل: نةا َعْبةُداْلَكِر ْحَمُد َقاَل: نا َعاِمُر ْبُن َسيَّ

َ
َثَنا أ ِإْسةَناَق اْلَهْمةَداِنيِّ، َعةِن َحدَّ

ةى ُيَاةلِّ  ةٍد َوآِل اْلَناِرِث، َوَعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِلةيٍّ َقةاَل: ُكةلُّ ُدَعةاٍ  َمْنُجةوب  َحتَّ يَ َعَلةى ُمَنمَّ
ٍد   ».1ُمَنمَّ

یق دوم   طر
ابراهيم بن اسناق الواسطى روى عن ثوربن يزيد عن خالد بن معدا  عن معا  بن جبل قال: قةال »

َم  الل  صلى الل  علي  ورسول ُ  َعَلْيِ  َوَسلَّ ى اللَّ ِبي َصلَّ ى َعَلى النَّ ى ُيَالَّ َعاُ  َمْنُجوب  َحتَّ  2«.سلم: الدُّ

یق سوم  طر
قال أحمد بن علي بن شعيب: حدثنا منمد بن حفص، حدثنا الجراح بن ينيى،حةدثني عمةرو  بةن »

الل  لمجي! الدعا  كل  منجوب حتةى يكةو  سمعت عبدالل  بن بسر يقول: قال رسول عمرو، قال:
 3.«أول  ثنا  على الل  عزوجل، وصتة على النبي

یق چهارمط  ر
سدى اَّلقرة سلم المااحفى البلخى قال أخبرنا النالر بن شميل عن أبىحدثنا أبوداود سليما  بن »

اْلرض َّل ياةعد  إ  الدعا  موقو  بين السما  و عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال:
 4«.سلم من  شي  حتى تالى على نبيك صلى الل  علي  و

ابتـدا  ،بررسی شوداما قبل از اینکه اشکالت عبدالرحمن دمشقیه و سند این روایات 
وهـابی ایـن روایـت را  _ سـنت و سـلفیباید تذکر داده شود که بسیاری از علمای اهـل

 ند از:اوهابی که این روایت را تصحیش کردند عبارت _ ما سلفیاما عل ؛اندتصحیش کرده
 5کر نموده و رد نکرده است.بخود جالءالألفهيماقیم این حدیث را در کتاب ابن

این حـدیث را از بریـق عبـدالکریم صـحیش دانسـته  لمتنسسرر کتاب امیر صنعانی د
 6است.

                                              
 .175ص ،7ج ،شعبالإلسقين، أحمد بن حسین، یبیهق ؛222ص ،1ج ،لمقعج الألوسط أبوالقاسم، ی،ببران .1
 .117ص ،1ج، حبينلمقجروح ناإلجنأبوحاتم محمد، حبان، ابن .2
 .114ص ،17ج ،أعالمالمنبالءس را ،الدینشمس ،بهبی ؛447ص ،1ج ،جالءالألفهيم بکر،یمحمد بن أب ه،قیم جوزیابن .3
   .814ص ،1ج ،سننالمترمذي ترمذی، محمد بن عیسی،. 4
 .733ص ،جالءالألفهيمبکر، یاب دمحم جوزیه، قیمابن .5

 .178ص ،7ج ،لمتنسسراشرحالمجيمعالمص  ر، صنعانی، محمد بن إسماعیل .6
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همچنین شوکانی در بیـل ایـن حـدیث کـه از بریـق عبـدالکریم نقـل شـده چنـین 
أ  اْلولى أ  يالي علةى اْلل فةي كةل موضةع ياةلي فية  علةى رسةول اللة  لمةا » نویسد: می

 1«.سلف
 کنـد: ارنظر میهـنـین اظیل ایـن حـدیث چبدر  یهند یسهسوان همچنین بدرالدین

 2«.رواه الطبراني في اْلوسط موقوفاو وروات  ثقات»
ورفعة  بعالةهم، » نویسد: نیز در بیل این حدیث می یالدین مبارکفورهمچنین حسام

 3«.والموقو  أصح
بندی بعد از بکر بر  متعدد این روایت برای جمع ،از محدثان سلفی مذهب ألبانی
القول أ  النديث بمجمو  هذه الطرق والءواهد َّل ينزل عةن مرتبةة وختصة »نویسد:  چنین می

صمح حالمترغ ممبا همچنـین در کتـاب 4؛«النسةن إ  شةا  اللة  تعةالى علةى أقةل اْلحةوال
 5«.صنيح لغيره»نویسد:  نیز در مورد این روایت می ولمتره ب

بات در کتاب "شر  عمدة األحکام" در باب شروط الوطبة برای اث دالله بن جبرینعب
 6نماید. اسدی نقل شده استناد می هقرصلوات در خطبه، به این روایت که از بریق أبی

 7«.رجال  ثقات»گوید:  سعید بن علی بن وهف قحطانی نیز چنین می
 8«.وجا  موقوفاو ومرفوعاو » نظر کرده است:عبدالله بن عوده نیز چنین اظهار

در مـورد ایـن  دلبالإلسمالم  لمقهمذبافم الآلعلی بن نایف نیز در پـاورقی کتـاب 
 9«.مثله ال یقال بالرأي حسن موقوف، و»نویسد:  حدیث چنین می

 سنتکنندگان این روایت از علمای اهلتصحیح

 ند از:اسنت این روایت را تصحیش کردند که عبارتبسیاری از علمای اهل
                                              

 .8571ص ،4، جلمفتحالمرجين امنافتيو الإلميمالمرسکين عبدالله، ، نیشوکا. 1
 .855، صص ين الإلنسيناعناوسسس المر خادحالن، محمد بشیر، یهند یسهسوان. 2
 .891ص ،7ج ،مرعيةالمقفيت حاشرحامرکيةالمقصيج ح، أبوالحسن، یمبارکفور .3

 .53ص ،5ج ،سةسة الألحيدسثالمصح ح اوش ءامنافاههياوفسلئ هيألبانی، محمد ناصرالدین،  .4
 .172ص ،8، جصح حالمترغ باولمتره ب، محمد ناصرالدین، یألبان .5

 .11ص ،87ج ،الجبرین عق ةالألحکيمعبدالله، شر   ،جبرین .6
 .74، صشروطالم عيءاومسلنعالإلجيج اف اضسءالمکتيباولمسن ، یسعید بن علی، قحطان .7
   .885، ص84ج، درو امةر خاسةقينالمعسدة، سلمان بن فهد، هعود .8
 .899ص،  الآلدلبالإلسالم  لمقهذبافعلی بن نایف،  ،شحود .9



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
ششم

، شامره 
11،

 
بهار و تابستان 

1911
 

11 

منذری هم در مورد بریقی  1.قاضی عیا  این حدیث را بکر کرده و رد نکرده است
 اویـانقائـل بـه وثاقـت ر ،«ورواتة  ثقةات»با عبـارت  ،نقل شده که از حضرت علی

 ،اسدی نقـل شـده هقرکثیر نیز در رابطه با این حدیث که از بریق أبیابن 2.حدیث است
 3«.هذا اسناد جيد و» :کندچنین اظهار می

قـل شـده ناز بریق عبـدالکریم  ی است که درباره این حدیث کهیهیثمی نیز از علما
4«.و رجال  ثقات» گوید: چنین می

 

اسـدی نقـل  هقـرأبـی این حدیث که از بریقحجر عسقالنی در مورد بوصیری و ابن
َر من » گویند: شده می

َ
ي َلْم أ َة اْْلََسِديَّ َفِإنِّ َباُقرَّ

َ
ِنيِح ِإَّلَّ أ تكلةم َهَذا ِإْسَناد  َمْوُقو   ِرَجاُلُ  ِرَجاُل الاَّ

ْخَرَج اْبُن 
َ
ْعِرُفُ  ِبَعَداَلٍة َوََّل َجةْرٍح في  بعدالة وَّل جرح، لكن أ

َ
ْيَمَة َحِديَثُ  ِفي َصِنيِنِ  َوَقاَل: ََّل أ  5؛«ُخَز

در کتـاب  ،نقـل شـده که از بریق حضرت علی را همچنین سیوبی نیز این حدیث
 6خود بکر نموده است. فتحالمکب ر

هم روایت ببرانی را بکـر کـرده و صـلوات در هـر  نجیم مصری از اعاظم حنفیابن
ولما رواه الطبراني عن علي كل دعا  منجوب حتى ياةلى علةى » داند:ی را مستحب مییدعا

منمد وفي الواقعات، ويستنب في كل دعا  أ  تكو  في  الاتة علةى النبةي اللهةم صةل علةى 
 ز حضرت علـیهمچنین مالعلی قاری در این حدیث که ا 7؛«منمد وعلى آل منمد

 6«.مثل هذا َّل يقال من قبل الرأي فهو مرفو  حكما»چنین گفته است:  ،نقل شده
همچنین مناوی نیز این حدیث را رد و یا تضعیف نکـرده و در توضـیش ایـن حـدیث 

مگـر اینکـه  ،رود فرماید: منظور از حدیث این است که دعای شوص باال نمی چنین می
-مـیای برای اسـتجابت دعـا صلوات نیز قرار بگیرد؛ چراکه او وسیله ،او یهمراه دعابه

                                              
 .155ص ،8ج ،، محذوف األسانیدلمرفياجتعرسفاحاسقالمقصطفیعیا  بن موسی،  ،أبوالفضل .1

 .555ص ،8ج، لمترغ باولمتره بامةقنذري، یعبدالعظیم بن عبدالقو ی،منذر .2

 .137ص ،1، جکث رمسن المفيروقاالجن إسماعیل بن عمر،کثیر، ابن. 3
   .182ص ،12ج ،مجقعالمزولئ بکر، یبن اب ی، علیهیثم .4

حجـر عسـقالنی، احمـد، ابـن ؛447ص ،8ج ،إتحيفالمخ رةالمقهمرةاجزولئم المقسمين  المعرمرةالدین، شهاب ی،بوصیر. 5
 .853ص ،18، جتهذسبالمتهذسب

 .159ص ،8ج ،مفتحالمکب راف اض المزسيدةاإمیالمجيمعالمص  رل ین،دالجالل ،سیوبی .6

 .32ص ،8، ج لمبحرالمرلئقاشرحاکنزالم قيئقاومنح المخيمقاوتکقة المطسر الدین بن ابراهیم،زین نجیم،ابن .7

 .114ص ،8ج، شرحالمرفي، یعل ی،قاری هرو .8
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دعای مستجاب است و از کرم خدا به دور است که مقداری از دعـا  ،صلوات باشد؛ زیرا
 1را استجابت کند و مابقی آن را به حال خود باقی بگذارد.

فته شده گوید: گ غماری نیز در مورد این حدیث که از بریق عبدالکریم نقل شده می
در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن ادعـا  2؛باشـد مرفوعـا و موقوفـا می ،این حدیث نزد بیهقـی

و در آخر نیز ا 3.دهند کنم از اینکه به این راحتی نسبت کذب می گوید: من تعجب می می
 4.نماید این حدیث را رد نمی

قائل به موقوف بودن این حدیث است که از حضرت  ،محمود محمد خطاب سبکی
 5«.ورفعه بعضهم، والموقوف أصش»نقل شده:  یعل

  .حال به اشکاالت عبدالرحمن دمشقیه در این موضوع پرداخته خواهد شد

   قره اسدیاشکال دوم: مجهول بودن أبی
باشـد کـه ترمـذی آن را  این روایت می اویاناشکال دوم عبدالرحمن دمشقیه به یکی از ر

سليما  بن سلم  حدثنا أبوداوود»باشد:  نقل نموده است و بریق چهارم روایت مورد نزاع می
سدى عن سعيد بن المسيب عن عمر اَّلالمااحفى البلخى قال أخبرنا النالر بن شميل عن أبى قرة 

منة  شةي  حتةى تاةلى علةى  إ  الدعا  موقو  بين السما  واْلرض َّل ياعد بن الخطاب قال:
باشـد کـه  األسـدی می هقـرأبـو ،چراکه در سلسـله سـند آن 6؛«نبيك صلى الل  علي  وسلم

 باشد. وی مجهول می ،عبدالرحمن دمشقیه معتقد است

 پاسخ
و در پـی  را دارد با اینکه عبدالرحمن دمشقیه ادعای مجهول بودن یکی از راویان حدیث

باشد، اما باید این نکته را متذکر بشـویم  روایت میاثبات ضعف سندی این  صدددر ،آن
                                              

یعني أنه ال یرفع إلی الله حتی یستصحب الرافع معه الصالة علیه إب هي الوسیلة إلی اإلجابـة لکونهـا مقبولـة واللـه مـن » .1
 (.19ص ،5ج ،ف االما سر الدین،زین مناوی،) ؛«بعض الدعاء ویرد بعضاکرمه ال یقبل 

 .54، ص4، جلمق لو امعةلالمجيمعالمص  راواشرحیالمقنيو  ،ابوالفیض ،غماری 2.
 (.همان؛ )«فاعجب لعدم تحرج هذا الرجل من الکذب» .3

 همان. .4
 .757ص ،8ج، لم سنالمخيم اأواإرشيدالمخةقاإمیادسنالمحقمحمود محمد،  ی،سبک .5
قمستالمق تمذياعةمیاجميمعا ،بکریعبدالرحمن بن أب ی،سیوب ؛814ص ،1ج ،سننالمترمذي ترمذی، محمد بن عیسی، .6

 .212ج ،1، جلمترمذي
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-مـیخزیمه روایت ابوقره اسدی را در صحیح  آورده و روایت  را صحیش ابن ،اوالکه 

َقال:  خزيمة حديث  في صنين ، َو أخرج ابن»نویسند: حجر میچه بوصیری و ابنچنان داند؛
آورده و روایـت  را صـحیش  مست رکحاکم او را در  ،همچنین 1؛«َّل أعرف  بعدالة وَّل جرح

ولـی  ،جهالـت داردیعنی ابوقره  2؛«أبوقرة في  جهالة ولم يالعف»گوید: دانسته و بهبی می
ولـی  ،یعنـی حـال  مشـوص نیسـت ؛پـس جهالـت حـال دارد ه است؛تضعیف نشد

الحـال مسـتور و مجهـول ،لذا بسـیاری از راویـان صـحیحین است؛ تضعیف هم نشده
وهذا »نویسد: چه بهبی میچنان ؛شان مقبول استنشدند و روایتهستند و تضعیف هم 

شئ كثيةر، ففةى الاةنينين مةن هةذا الةنمط خلةق كثيةر مسةتورو ، مةا ضةعفهم أحةد وَّل هةم 
 3.«بمجاهيل

ِي ِفةي َكِثيةٍر ِمةْن ُكُتةِب »نویسد: صال  مییا ابن
ْ
أ ْ  َيُكوَ  اْلَعَمُل َعَلى َهَذا الرَّ

َ
ُيْءِبُ  أ ُقْلُت َو

َرِت اْلِخْبةَرُة اْلَب اْلَن  ِذيَن َتَقاَدَم اْلَعْهُد ِبِهْم، َوَتَعةذَّ َواِة الَّ اِطَنةُة ِبِهةْم، ِديِث اْلَمْءُهوَرِة ِفي َرْيِر َواِحٍد ِمَن الرُّ
ْعَلُم 

َ
ُ  أ  4«.َواللَّ

چه نانچ ؛الحال عمل کردندبزار و دارقطنی به حدیث مجهول ماننداکثر اهل حدیث 
وتوجي  هذا القول أ  مجرد الروياة عن الراوي َّل تكو  تعةديت لة  علةى »کند: سواوی نقل می

كثر اهل النديث كالبزار والدارقطنيالانيح... نسب  ابن  5.«المواق ْل
ای زده تعلیقه ،اسدی را در سنن خود آورده و ألبانی در بیل آن هقرترمذی حدیث أبی

 ،خـود صمح حالمترغ مبخود ألبـانی در کتـاب  ،همچنین 6دانسته است؛ حسن آن را و
 7.اسدی را صحیش لغیره دانسته است هقرروایت أبی

این حدیث نیز از احادیـث مشـابه و یکـی از بـر  اربعـه روایـت مـورد نـزاع  :ثانیا
 ؛انـدمضمون و مفهوم این روایات را تأیید کـرده ،سنت و وهابیتاهل یباشد و علما می

                                              
إتحميفالمخ مرةالمقهمرةاجزولئم االـدین، شـهاب ی،بوصیر ؛853ص ،18، جتهذسبالمتهذسبحجر عسقالنی، احمد، ابن 1.

 .447ص ،8، جلمقسين  المعررة
 .458ص ،8، جلمقست ر اعةیالمصح ح نامةحيک محمد،  ،حاکم نیشابوری .2

 .557ص ،1، جم زلنالالعت للافیانا المرجيلبهبی، محّمد،  .3
 .884ص ،1، جمعرف اأنسلعاعةسمالمح سثصال ، عثمان بن عبدالرحمن، ابن .4
 .788ص ،1ج ،فتحالمق  ثالدین، ، شمسیسواو. 5

 .318ص ،2جا،لمترمذيسننا ، أبوعیسی،یترمذ .6
 .226ص ،2، جصح حالمترغ باولمتره ب، الدینمحمد ناصر، یألبان .7



 

 

رس
بر

 ی
یروا

» ت
حت

ب 
جو

مح
اء 

دع
ال

ی ی
 یصل

 یعل
د 

حم
م

... 

91 

انـد کـه اگـر باره به این نکته اشاره کردهسنت در اینل اهلهمچنین علمای جر  و تعدی
ألبانی این  1گردد. ن روایت دارای قوت میآبر  یک روایت موتلف و متعدد باشد، متن 

دیدگاه خودش چنین بیـان  ازو معنای صحیش لغیره را  2داندمی "صحیش لغیره" را حدیث
متعـددی دارد و همـین امـر  هـایسندلکن  ،ن روایتی که سند صحیحی نداردآکند:  می

کثـرت بـر   ،تـوان گفـت پس ببق ایـن تعریـف می 3؛گردد باعث قوت و صحت  می
باشد که ألبانی نیز ببق آن، این روایت را صحیش لغیـره خوانـده  همان علتی می ،روایت
دلیل نویسد: این روایت بهباشد، می الحال میبا اینکه ابوقره اسدی مجهولالبانی  است.
چه البـانی نیـز بـدان تصـریش کـرده چنان ؛باشد حسن و یا صحیش لغیره می ،بر  تعدد

  4است.
قاعده تسامش در ادله سنن را  ،سنت نیز در احادیث فضائل االعمالاهل یعلما :ثالثا

چه خطیب بغدادی در چنان ؛اندقبول دارند و از این موضوع در علوم حدیث سون گفته
 فقط از اشواص   ،وایات در بردارنده احکام حلیت و حرمتقبول ر نویسد: این زمینه می

ولـی احادیـث بـاب موعظـه، ترغیـب و... از هـر  ؛ظن جایز اسـتمبرا از تهمت و سوء
عیینـه و احمـد بـن حنبـل نیـز سفیان ثوری، ابـن ،همچنین 5؛توان اخذ کرد محدثی می

منسوب  که به پیامبردر اسناد روایاتی  اند:له چنین اظهارنظر نمودهئدرباره این مس
خللی بـه  ،هرچه که هست اما ات دیگر است؛هستند و موضوع آنها فضائل و یا موضوع

-دیگـر اهـل یاین مبنا نزد علمـا 6توان در آنها تسامش نمود. می و سازد احکام وارد نمی

 7باشد. سنت نیز مورد قبول می

                                              
لماسلالمقسم دافمیالممذباعمنامسمن ا احمد، ،یحجر عسقالنبنا؛ )«کثرة الطر  إبا اختلفت الموارج تزید المتن قوة» .1

 (.  72، صأحق 
(: "صـحیٌش 1737وقال في )صـحیش الترغیـب( رقـم ) (،427وقد حّسنه الشیخ األلباني في )صحیش الترمذي( رقم )» ؛ .2

 «.892ص ،8، جصح حالمترغ باولمتره ب ،نالدیناصر محمد، یألبان» ؛«لغیره
ومعنی صحیش لغیره، أي: لیس له سند صحیش لذاته، ولکن له أسانید کثیـرة، هـذه األسـانید الکثیـرة أعطـت للحـدیث » 3.
 (.  87ص ،5ج ،لمعالم الألمبين اف المفاهاجيمعاترلث، ناصرالدین محمد، یألبان؛ )«قوة
 .892ص ،8، جصح حالمترغ باولمتره ب ناصرالدین، محمد، یألبان .4

 .178-177ص ،1ج ،لمکفيس افیاعة المرولس ، یأحمد بن مهد، یخطیب بغداد .5
 همان. .6
 .899ص ،1ج ،ت رسبالمرلو افیاشرحالمتارسبالمنسلو  بکر،ی، عبدالرحمن بن أبیسیوب .7
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 الواسطیاشکال سوم: جایز نبودن استدالل به روایت ابراهیم بن اسحاق 
در ادامه اشکال دوم عبـدالرحمن دمشـقیه بـه حـدیث مـورد نـزاع، خـود عبـدالرحمن، 

عةن ثةور بةن يزيةد عةن »: اسـت بدین صورت که نماید شاهدی را برای آن روایت بکر می
الدعا  منجوب حتى يالى على النبى صلى  خالدبن معدا  عن معا  بن جبل قال رسول الل 

 .«الل  علي  و سلم
ره خود عبدالرحمن دمشقیه بـه ایـن روایـت کـه بریـق دوم از بـر  اربعـه اما دوبا

 ،سازد و آن اشکال از این قرار است: در سلسله سند این روایت اشکال وارد می ،باشد می
و او معتبر نیست و برای این ادعای خود بـه کـالم  .إبراهیم بن إسحا  الواسطی قرار دارد

 1حبان او را جر  نموده است.چراکه ابن ؛حبان تمسک نموده استابن

 پاسخ

حبـان اعتنـا ابـن ماننـد یاوال: باید به این نکته توجه داشت که به جر  متعنت و متشدد
چـه محمـد عبـدالحی جار  منصفی در کنار او قرار بگیرد؛ چنـان مگر اینکه ؛شود نمی

رداخته است و در آن صورت مفصل به این موضوع پبه لمرفعاولمتکق لاللکنوی در کتاب 
بهبی  2.نماید عنوان یکی از متعنتین و متشددین در جر  معرفی میحبان را بهابن ،کتاب

نظـر گیرانـه در مـورد سـوید بـن عمـرو کلبـی اظهـارحبان که بسیار سوتدر مورد ابن
بهبــی در بیــل بحــث در مــورد عثمــان بــن  3.«فأســرف و اجتــرأ» گویــد: نمایـد می می

گویـد:  حبان را نقل نماید میخواهد نظر ابن فی مؤدب، هنگامی که میعبدالرحمن برائ
همچنـین سـبکی در  4؛حبـان اسـتحبان او را از مقام  تنزل داده و این عادت ابـنابن

پـس دانسـته  5؛کنـد حبان در انکار کردن احادیث مبالغه میگوید: ابن حبان میمورد ابن
باشـد و  حبان از متعنتین و متشددین در جر  میابن ،سنتاهل یشد که به اعتراف علما

                                              
َقات المقلوبات َع » .1 ید َماال ُیَتابع َعَلْیه  َوَعن َغیره من الثِّ ّي شیخ یروي َعن َثْور بن یز  ط  ْسَحا  الَواس  یم ْبن إ  ْبَراه  َواَیتـه إ  ة ر  َلی قلَّ

ه   َجاج ب  ْحت   (.117ص ،1ج ،حبينلمقجروح ناالجنمحمد،  ،حبانابن) ؛«اَل َیُجوز اال 
 ،لمرفمعاولمتکق ملمحمدعبـدالحی،  ،لکنـوی) ؛«معروفون باالسراف في الجر  والتعنـت فیـهحبان وغیرهم فانهم وابن» .2

 .(835ص

 .857ص ،8، جم زلنالالعت لل، الدینشمس ی،بهب .3
 (.45ص ،7، جم زلنالالعت للالدین، شمس ،بهبی) ؛«حبان فإنه یقعقع کعادتهوأما ابن. »4

   .(141ص ،1، جشفيءالمسايماف ازسيرةاخ رالألنيمالدین، یتق ی،سبک؛ )«إال أنه بالغ في االنکار» .5
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 شود. ی نمییاعتنا (،اگر به تنهایی باشد)به جر  او 
بکـر  لمکيمملافمیالمضمعفيءعدی، ابراهیم بن اسحا  واسـطی را در کتـاب ثانیا: ابن
کسـی را کـه  هـر ،عدی در مقدمه کتاب  این بود کـهکه شرط ابندر حالی ؛نکرده است

و باشد را در کتاب  بکر کند و با ایـن حـال ابـراهیم بـن اسـحا  ترین جر  بر اکوچک
عـدی واسطی را بکر ننموده و این عدم ضعیف بودن ابراهیم بن اسـحا  را در نظـر ابـن

 1.رساند می
شان بکر کنند و جرحی بر او وارد حاتم و بواری در کتابابیرا که ابن یانیثالثا: راو

حاتم که ابـراهیم بـن ابیلذا ابن 2؛یدآ حساب میی بهن راوآنکنند، در واقع توثیق ضمنی 
اسحا  الواسطی را در کتاب  بکر کرده اما او را جر  نکرده، یعنی ابـراهیم بـن اسـحا  

 3باشد. حاتم ثقه میابینزد ابن
حبان از متعنتین در جـر  اسـت و ابن ،شود پس با توجه به این سه مطلب دانسته می

-حاتم او را جـر  نکـردهابیرا جر  نموده و دیگران مانند ابن فقط او ابراهیم بن اسحا 

اشکال عبدالرحمن دمشقیه نیز کـه  ،نآتبع گیرد و به لذا جر  او مورد اعتنا قرار نمی ؛اند
 گردد. حبان بود مودوش میمتوقف بر جر  ابن

 اشکال چهارم: منکر بودن حدیث

آورد  عبدالرحمن دمشقیه شاهد دیگری برای حدیث مورد نزاع مـی ،در ادامه اشکال سوم
گویـد: ایـن  کند و میاشکال وارد می ،و درباره این بریقا .باشد که همان بریق اول می

دلیل وجـود عبـدالکریم خـزاز در سـند آن و همچنـین نوفـل بـن به ؛حدیث منکر است
نوفـل بـن سـلیمان از  راکـه؛ چاین حدیث را از عبدالکریم نقل کـرده اسـت که سلیمان

 4.باشد ضعفاء می

                                              
ر بضـرٍب مـن الضـعف» .1  ،1، جلمکيمملافم اضمعفيءالمرجميل  ،احمـدابـو ،جرجـانی؛ )«وباکر في کتابي هذا کل من ُبک 

 .(24ص

 .875صالرفع و التکمیل فی الجر  والتعدیل،  ، محمد عبدالحی ،لکنوی .2

 .67ص ،2، جحيت أج لمجرحاولمتع سلاالجنالرحمن، دعب دابومحم ،حاتمیابابن .3
 .272، صلست اللالمر ع اجيمسن المنبسس عبدالرحمان،  ه،دمشقی .4
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 پاسخ

سنت این این حدیث با این سند در کتب معتبری بکر شده و برخی از رجالیون اهل اوال:
 ،عنـوان مثـالباشـد؛ بـه دال بر توثیق عبـدالکریم می ،اند و این امرحدیث را تایید نموده

جـزری نیـز در مـورد ایـن  1«.ورجالة  ثقةات» نویسـد: هیثمی بعد از نقل این حدیث می
ةد  » گوید: حدیث چنین می همچنین صنعانی بعد از نقل این روایـت آن را  2؛«َوِإْسَناُدُه َجيِّ

 8شوکانی 7ی،مناو 6ی،سیوب 5ی،بیهق 4ی،ببران مانند افراد بسیاری 3؛شمارد صحیش می
 اند.این حدیث را با این بریق نقل نموده

حجر عسـقالنی در کتـاب مانند ابن ؛اندعبدالکریم را افراد متعددی توثیق کرده ثانیا:
 9؛حبان نیز او را از ثقات برشمرده استابن :نویسد او را بکر کرده و می تهذسبالمتهذسب

 :نویسـد دربـاره عبـدالکریم می تارسبالمتهمذسبحجر عسقالنی در کتاب بار دیگر ابن
 11.بدالکریم را توثیق نموده استهمچنین بهبی نیز ع 10؛«مقبول»

بریق ببرانی است که در  ،ثالثا: این بریقی که عبدالرحمن به آن اشکال وارد نموده
تر بـه آن اشـاره آن نوفل بن سلیمان وجود ندارد و مورد توثیق بزرگانی قرار گرفته که پی 

نوفـل بـن  ،شد؛ بلکه باید گفت در هی  یک از این چهار بریقی که در مقاله بکر شـده
 لذا اشکال عبدالرحمن دمشقیه وارد نیست. ؛سلیمان وجود ندارد

از نظر شما به چه حدیثی منکـر گفتـه  ،رابعا: باید از عبدالرحمن دمشقیه سوال شود
 یا تعریف منکر از نظر شما چیست؟ ،شود می

 ند از:اسنت دو تعریف دارد که عبارتچراکه اصطال  منکر در اهل
                                              

 .175ص ،15، جمجقعالمزولئ اومنبعالمفسلئ بکر، علی بن ابی، هیثمی .1

   .482ص ،2ج ،لمنرراف المارلءلتالمعررالدین، ، شمسیجزر .2
 .178ص ،7، جلمتنسسراشرحالمجيمعالمص  رمحمد بن إسماعیل،  ،صنعانی .3
   .222ص ،1، جلمقعج الألوسط ابوالقاسم، ی،ببران .4
 .131ص ،3، جلمجيمعامرعبالإلسقينامةب ها احمد بن حسین،  ی،بیهق .5
 .159ص ،8ج ،مفتحالمکب راف اض المزسيدةاإمیالمجيمعالمص  رل، الدینجالل ی،سیوب .6
   .12ص ،1، جلما سرف ااالدین محمد، زین ی،مناو .7
   .8571ص ،4، جلمفتحالمرجين امنافتيو الإلميمالمرسکين بن علی،  محمد ،شوکانی .8
 .737ص ،7، جتهذسبالمتهذسب، ، أحمدیحجر عسقالنابن .9

 .771ص، تارسبالمتهذسب، ، أحمدیحجر عسقالنابن 10.

 .771ص ،1، جلمکيشفاف امعرف امنامهارولس اف المکتبالمست ، محمد، یبهب 11.
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روایت  موالف راویان ثقه دیگر باشد، در ایـن صـورت روایـت آن راوی ثقه اگر . 1
 1باشد. راوی ثقه شاب و روایت آن راویان محفوظ می

در ایـن صـورت روایـت راوی  ،روایت راوی ضعیف با راوی ثقه تعار  کنداگر . 8
 2گویند.گویند و روایت راوی ثقه را معروف میضعیف را منکر می

ه از حدیث منکر همین معنای اول باشـد، بایـد گفتـه اگر منظور عبدالرحمن دمشقی
چیزی موالف با روایت راویان  ،شود که زیادی حدیث زمانی مردود است که روایت ثقه

لـذا زیـادی  ؛ولی در این حدیث تنافی با روایت راویان ثقه وجود ندارد ؛ثقه داشته باشد
نزه االنی در کتاب حجر عسقچه ابنچنان ؛باشدخودش حدیث مستقل می ،روایت ثقه

 3له اشاره کرده است.ئبه این مس لمنظر
سـنت و که بسیاری از بزرگان اهلدر حالی ،همچنین چگونه این حدیث منکر است

تر به آنهـا اند که پی صحیش دانسته حتی آن رااند و ها این حدیث را منکر ندانستهسلفی
 .اشاره گردید

 یم:یدمشقیه باشد باید بگو اما اگر معنای دوم مورد نظر عبدالرحمن
چراکـه اثبـات شـده کـه روایـت  ؛جا منتفـی اسـتاوال: منکر به این معنا نیز در این

لـذا ایـن بریـق  ؛ببرانی بریق  صحیش است و علمای زیـادی آن را تصـحیش کردنـد
بلکه صحیش است؛ همچنین اثبات شد که این روایت چند بریق دارد و  ،ضعیف نیست

برخـی  کنـد و برد و روایت را تقویت می ضعف سندی را از بین میگفته شد تعدد بر ، 
-با بر  صحیش جبـران مـی ،از بر  آن صحیش بود و برقی که بر فر  ضعیف باشد

 4.ه البانی بکر کرده استکچنان ؛رسدشود و به صحیش لغیره می
 نه به اصل درود فرستادن بـر آل خدشـه وارد ،ثانیا: بر فر  عدم پذیرش این روایت

چراکه این روایـت را البـانی بـدون آل تصـحیش کـرده  ؛شود و نه به روایت مورد نزاع می
چراکـه  ؛باز صلوات بر پیامبر با آل اسـت ،اما اگر روایت بدون آل منکر هم باشد ؛است

                                              
ید ضبٍط، أو کثرة  عدٍد، أو غیر بلك من وجوه الترجیحات، فـالراجش یقـال لـه: المحفـوظ» 1. َمز   ؛«فإن خولف بأرجَش منه: ل 

 .(63ص ،2ج ،نزه المنظراف اتسض حانخب المفکراتالمرح ة ، داحم ی،عسقالنحجر )ابن
 .(64ص)همان،  ؛«"المعروف"، ومقابُلُه یقال له: المنَکروإْن وَقَعت  الموالفة مع الضعف؛ فالراجش یقال له: » 2.

 .25-21صهمان،  3.
 .892ص ،8ج، صح حالمترغ باولمتره ب، محمد ناصرالدین، یألبان .4
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اند که همراه با آل است و مـا نیـز بـدان اشـاره کیفیت صلوات را بیان کرده پیامبر
چراکه به روایت  ؛گردد ای وارد نمیوایت مورد نزاع نیز خدشههمچنین به ر 1؛کرده بودیم

مورد نزاع فقط یک اشکال )منکر بودن حدیث( وارد بود و آن اشکال نیز پاسخ داده شد و 
لذا نه به اصل  ؛مربوط به احادیث مشابه آن بود، )بر  دیگر این حدیث( سایر اشکاالت

 شود. ی وارد نمیادرود فرستادن و نه بر حدیث مورد نزاع خدشه
 بـراین روایت بـر  متعـددی دارد و  ،شود مشاهده می ،توجه به مطالب بکر شده با

فر  ضعیف بودن این روایـت، تعـدد بـر ، خـودش ضـعف سـند روایـت را جبـران 
 2؛«كثرة الطرق إ ا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة» حجر ابعان دارد:ه ابنکچنان ؛نماید می

وهابی و سلفی نیز معتقد به صحت این  یسنت و علمامتعددی از اهل یهمچنین علما
عبدالرحمن دمشقیه به سه بریق از  ،اما در مجموع ؛تر بکر گردیداند که پی روایت بوده
امـا در  ؛نماید اسدی( اشکال وارد می هبریق عبدالکریم، ثوربن یزید، أبوقر) بر  اربعه

لذا اکنون که اشکاالت عبدالرحمن  ؛آورد یان نمیمورد بریق عبدالله بن بسر سونی به م
به بررسی بریق عبدالله بن  ،دمشقیه به سه بریق از بر  این روایت بررسی و نقد شده

 .پردازیمبسر می

 بررسی طریق سوم )عبدالله بن بسر(  

عبدالرحمان دمشقیه اصال متذکر این بریق از حدیث نشده و اشکاالتی  ،باید گفته شود
لذا سزاوار است تا این بریق نیـز  ؛باشد ناظر به سه بریق دیگر می ،نموده است که وارد

 مورد بررسی قرار بگیرد.
-بن عمر المصری( که مجهول مگر دو نفر )محمد ؛این حدیث راویان  ثقه هستند

 4باشد. )یحیی بن سعید العطار( که ضعیف می و جرا  بن یحیی 3الحال است
ولی هنگامی که تمامی بر  این روایـت  ،عیف استاین حدیث گرچه به تنهایی ض

گردد و این یـک قاعـده مسـلم  موجب قوت متن روایت می ،شود کنار هم قرار گرفته  در

                                              
 .175ص ،7ج ،شعبالإلسقين، أحمد بن حسین، یبیهق ؛222ص ،1، جلمقعج الألوسط أبوالقاسم، ی،ببران .1

 .72، صلمقس دافیالمذباعنامسن اأحق لماسلا ،احمد ،یحجر عسقالنبنا .2
 .367ص ،13، جلمحجيباحسینی شیرازی، سیدمحمد،.ا3
 .745ص ،71، جتهذسبالمکقيلاف اأسقيءالمرجيل ین،دالشمس ی،هبب .4
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کند  بدین نکته اعتراف می ،چراکه البانی نیز در بررسی تمامی بر  این روایت ؛باشد می
شود که این حـدیث از مرتبـه حسـن  گوید: تعدد بر  برای این روایت موجب می و می

همچنین علمای دیگر نیز این حدیث را که از بریق عبداللـه بـن بسـر  1؛نزول پیدا نکند
زی قیم الجـوابن مانند: ؛اندن نگرفتهآاند و ایرادی به نقل شده را در کتب خود بکر نموده

و افراد متعدد دیگـری نیـز ایـن  2خود این روایت را بکر نموده جالءالألفهيمکه در کتاب 
 و... 4یآلبان 3،د سواویمانن ؛اندروایت را در کتب خود آورده

 سنت علت حذف آل در صلوات اهل

بلکـه  ،باشد سنت موجود می( نه تنها در کتب موتلف اهلبا بر  اربعه آناین حدیث )
درود انـد و نظر نمودهسنت آن را معتبر دانسته و در مورد آن اظهاراهل یعلمااز  یبسیار

-بـه ؛باشـد سـنت میامری مسـلم در کتـب اهـل اللهبیت رسولفرستادن بر اهل

ر یو سـا 6صمح حامسمة و  5صمح حاجخمير که در چند جای موتلف از کتاب بوری
امر شده و احادیثی در ایـن  اللهبیت رسولبه درود فرستادن بر اهل 7ه،صحا  ست

زمینه بکر شده که در این مقاله نیز به برخی از آنها اشاره شده اسـت؛ امـا بـا تمـام ایـن 
سـنت درود فرسـتادن  بـر آل را در شـود کـه اهـل هایی که آورده شد، مشـاهده مینمونه

-چـه در قـول ؛ حالکنند اکتفا می اللهآورند و به درود بر رسول صلوات خود نمی

بوواهند بر آل درود بفرستند صحابه را هـم اضـافه  هم اگر ؛شانان و چه در مکتوباتش
اللهم صـل علـی » شیخ صالش الفوزان فتوا داده است که گفتن ،عنوان مثالبه ؛نمایند می

، نـام چراکه یا باید در بکر صـلوات بـر پیـامبر ؛کافی نیست «آل محمد محمد و
 ؛بیاید یا اینکه صلوات را تنها بر پیامبر فرسـتاد رپیامببیت دنبال نام اهلصحابه به

                                              
 .892ص ،8، جصح حالمترغ باولمتره ب محمد ناصرالدین،، یألبان .1

 .377ص، جالءالألفهيم، محمد ،هقیم جوزیابن .2
 .222ص، لماسلالمب سعاف المصالةاعةیالمحب بالمرف ع عبدالرحمن بن محمد،، یسواو .3

 .278 ،8،صح حالمجيمعالمص  راوزسيدته، الدینمحمد ناصر ،آلبانی .4
 .185ص ،7،  صح حاجخيرمحمد بن اسماعیل،  ی،بوار .5

 .321ص ،1، جصح حامسة ، ، مسلم بن حجاجینیشابور .6

 ؛715ص ،1ج،اسمننالمترممذي، أبوعیسـی، یترمذ ؛853ص ،1، جدلودیسنناأج، سلیمان بن اشعث، یأبوداود سجستان .7
 ،1، جدلودأجم اسمننشـعث، ا، سـلیمان بـن یداود سجسـتانأبـو ؛898ص ،1ج ،ميجمهسمننالجمنماجه قزوینی، محّمد، ابن
 .735ص
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زیرا صلوات بـر پیـامبر و آل او، شـعار  ؛و این کافی است «سلم صلی الله علیه و» مانند
کـه در صورتی 1؛شیعیان است و جایز نیست ما سنت شیعیان را احیا و از آنها تقلید کنیم

إ  اللة  و پیرامون تفسیر آیـه مبارکـه  روایات وارده در مورد کیفیت و چگونگی صلوات،
وارد شده است و روایات صـلوات از حـدود شـانزده نفـر از  متئكت  يالو  على النبى

را  آل محمد ،سنت نقل شده که پانزده نفر از صحابهصحابه، درکتب حدیثی اهل
ــرده ــل ک ــحابهنق ــر از ص ــک نف ــد و ی ــاعدی( ان ــد س ــظ  ،)ابوحمی ــة »لف ازواج و بری

اما هی  کجا دستور به صلوات فرستادن بـر صـحابه  2؛را نقل کرده است «محمد
سنت چـه پس علت حذف آل در صلوات اهل ؛باشد بکر نشده و این خودش بدعت می

 باشد؟ می
امیر صنعانی بسیار زیبا این مطلب را بازگو نمـوده و عبـارت خـود را بـدین صـورت 

 تَ » آورده است:
و
ُهْم َحَذُفوَها َخَطأ نَّ

َ
ةِة َوَكأ َمِويَّ ْوَلِة اْْلُ ا َكاَ  ِفي الدَّ ةو َلمَّ داللـه بـن ین عبچنهم  3؛«ِقيَّ

آل توسـط  گونـه دربـاره درود فرسـتادن بـراین ،مغربی نیز در رساله خود صدیق غماری
وننب  هنا على خطأ وقع » نویسد: سنت میتوسط اهل ،شیعیان و عدم درود فرستادن بر آل

صدیق حسن نیـز در  4؛«بعالهم بعالا ولم يتفطن ل  إَّل الءةيعة من جماهير المسلمين، قلد في 
و أما أئمة النديث فلعل العذر لهم فى عدم رقم الاةتة علةى اْلل التقةوى » نویسد: باره میاین

َّلهل الجفا  والالتل الذين عادوا اهل منمد )صلى الل  علي  وآل  وسلم( و أخافوهم كل مخافةة و 
 5«.عار اْلموية و العباسية... شردوهم كل مءرد، كما وقع فى

 نتیجه 

که برای برآورده شدن حاجت، دعا باید همـراه  روشن گردیدبا توجه به مطالب بکر شده 
اما چهار اشـکال بـه  ؛باره بکر شدروایاتی در این بورکههمان ؛باشد «آل»با صلوات بر 

از جانـب عبـدالرحمن  ،«بیتـهالدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد واهـل»روایت 
لمصمسلعقاعدم بکر این حدیث در کتب دیگـر غیـر از  ند از:ادمشقیه وارد شد که عبارت

                                              
1. HTTPS://WWW.YJC.IR/00MBZ7 

2 . Hawzah.net 

 .266ص ،1، جسبلالمسالم، صنعانی، محمد بن إسماعیل 3.

 .1ص ،4، جلماسلالمقانعاف المرداعةیالالمبين المقبت ععبدالله بن صدیق، غماری،  4.

 .87ص، عسنالمبير حسینی، صدیق حسن،  5.
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 اسـحا  بـن ابـراهیم روایـت بـه اسـتدالل نبـودن جایز اسدی، ابوقره جهالت ،لمقحرق 
 حـدیث، این شد ثابت و گرفت قرار بررسی مورد تکبهتک حدیث، بودن منکر واسطی،

لذا اشکال اول  ؛باشد و بر  اربعه آن در کتب موتلف آمده است می ای چهار بریقدار
اگـر هـم بریـق  ،قره أسدی آورده شد و اثبات گردیدهمچنین توثیقات ابی ؛مردود است

لذا اشکال  ؛گردد کثرت بر  باعث تقویت روایت می ،قره أسدی مورد اشکال باشدابی
م آورده شد که ابراهیم بـن اسـحا  همچنین در پاسخ به اشکال سو ؛دوم نیز مردود است

لذا به جر  او اگر تنهـا  ؛حبان جر  کرده و او از متعنتین و متشددین استواسطی را ابن
-عدی او را جر  نکرده و بوـاری و ابـنابن ،همچنین گفته شد ؛شود باشد اعتنایی نمی

باشد؛ در پاسـخ  لذا اشکال سوم نیز مردود می ؛اندشان بکر کردهحاتم او را در کتابابی
توثیقات عبدالکریم آورده شد و اثبات شـد کـه در بریـق ببرانـی  ،به اشکال چهارم نیز

بریق نوفل بن سلیمان وارد بود، به این لذا اشکاالتی که به ؛نوفل بن سلیمان وجود ندارد
 ،شـود آخر نتیجه گرفته میلذا اشکال چهارم نیز مردود است و در  ؛باشد بریق وارد نمی

هـا و سنت و سلفیبه هنگام دعا در کتب اهل «آل»با توجه به کثرت روایات صلوات بر 
در صلوات خـود،  «آل»همچنین عدم توجه آنها به این احادیث و عدم درود فرستادن بر 

له درود ئچراکه مسـ ؛باشد دلیل موالفت او با شیعه میاشکاالت عبدالرحمن دمشقیه به
توانـد آن را  نمی (،مغرضین )به غیر ازکس آنقدر واضش هست که هی  «آل»ستادن بر فر

 انکار نماید.
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