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 چکیده
در خصاوص  ،یاز عالماان معاصار وهااب یالبان نیمحمد ناصرالد یاشکال رجال یابیهدف پژوهش حاضر ارز

الساالم را  هیاعل ینقال شاده، اماام علا تیاکه در متون اهل سنت و وهاب تیروا نیاست. ا «میصراط مستق» تیروا
را بار  یعاالم وهااب نیاا رادیا یفیتوص یلیبا روش تحل شیفرا پ قیکرده است. تحق یمعرف میبه صراط مستق تگریهدا

از نادرسات باودن  یپژوهش حااک یهاافتهینموده است.  یابیو ارز لیتحل تیاهل سنت و وهاب یرجال یاساس مبان
 نیااست. بر ا ثیحد نیبه صحت سند، تعدد طرق و استفاضه ا یعالمان اهل تسنن و وهاب حیتصر ،یالبان فیتضع

 گاردد یو آله مستفاد ما هیالله عل یاز رسول اکرم صل تینداشته و صدور روا یعلم گاهیجا یالبان یسند رادیاساس ا
 کردیمبادرت نموده است. رو تیروا رشیاشکال خود، به پذ یبر خالف اقتضا گر،یدر موارد د یکه البان نیافزون بر ا

وانهااده  یگاریبه مجاال د یدالل لیاست و تحل تیاثبات صدور روا جهیو در نت یسند یابیدر پژوهش، ارز یمحور
 شده است.

 
 .اهل سنت ،یالبان نیناصرالد ت،یوهاب ن،یرالمؤمنیام م،یصراط مستق: هاکلیدواژه

 
 

 

 

                                                 
 .30/4/1398: رشیپذ خی؛ تار1/11/1397:افتیدر خیتار*. 
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Abstract 

The purpose of the present study is to examine the argument made by Mohammad Nasser 

al-Din al-Albani, a contemporary Wahhabi scholar, regarding the tradition "straight path" 

from the perspective of science of narrators. This narration, which is quoted in Sunni and 

Wahhabi sources, has introduced Imam Ali (as) as a guide to the straight path. The 

literature has analyzed and addressed the arguments of this Wahhabi scholar based on the 

principles of science of tradition in Sunni and Wahhabism using a descriptive analytical 

method. The findings indicate that the doubt cast by Albani, the Sunni and Wahhabi 

scholars’ elaboration on the authenticity of the document, the multiplicity of methods and 

narrators of this hadith are inaccurate.  

 Accordingly, the main argument made by Albani about this document has no scientific 

foundation and hence the tradition quoted from the Prophet (pbuh) and his household is 

utilized. Moreover, in other cases, Albani, despite his argument, has endorsed the narration. 

The main approach in the research is to evaluate the document and thus prove the issuance 

of the narration, without delving into the semantic analysis.  
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 مقدمه

قرآن کریم در آیات متعددی، صراط مستقیم را، صراط خداوند و راه هدایت به  او معرفه    
( و همگهان را به    64؛ زخهر:: 52؛ شهوری: 101؛ آل عمران:25؛ یونس:61؛ یس:31کرده )حجر:

( و کار ویژه محوری انبیای اله  را فراخهوان  153انعام: ) پیروی از صراط مستقیم دعوت نموده
؛ 36؛ مهریم:  51؛ آل عمهران:  52؛ شهوری:  73مؤمنهون:  ) مستقیم دانسهت  اتهت.   امت ب  صراط

( و 87انعهام:  ) ( از دیدگاه قرآن، تالکان صراط مستقیم الگوی هدایت مردم هسهتند 64زخر:: 

(، مهردم نیهب بهرای ههدایت،     76حج: ) همچنان ک  وظیف  ره یافتگان، دعوت ب  راه راتت اتت
: زخهر: باشهند ) های اله  مه  مستقیم در تای  پیروی از حجتناگبیر از دتت یاب  ب  صراط 

( در این راتتا رتول خدا امیر مؤمنان را هدایت کننده ب  صهراط مسهتقیم معرفه  نمهوده و     61
ان تُؤَمِّرُوا عَلِیا رض  اهلل عن  وَالَ أُرَاکمْ »ها شمرده اتت. پیروی از ایشان را ضامن هدایت انسان

 (.537 -538/ 1المسند،  )ابن حنبل،« هَادِیاً مَهْدِیا یأْخُذُ بِکمُ الطَّرِیقَ الْمُسْتَقِیمَفَاعِلِینَ تَجِدُوهُ 
، حهدی  شهنام معاصهر    «محمد ناصهرالدین البهان   » این نوشتار ب  جهت نقد ایراد رجال 

اتت ک  با روش توصیف  تحلیل  صدور « صراط مستقیم بودن حضرت عل »وهاب  ب  روایت 
نماید. دلیهل تمرکهب نوشهتار بهر     یق واکاوی رجال  در منابع اهل تسنن ثابت م حدی  را از طر

ههای حهدی   مکته     اشکال رجال  البان ، از این جهت اتت ک  او از تأثیرگذارترین شخصیت
 اش مورد توج  جامع  علم  وهابیت اتت.و نظرات رجال  تلف 

یافت نشد و این مسهال  در  عل  رغم تتبع و جستجوی فراوان، پیشین  خاص برای موضوع 
تحلیل انتقادی دیدگاه مفسهران قهرآن پیرامهون    »حوزه پیشین  عام مورد توج  قرار گرفت. مقال  

، نگاشت  کرم تیاوش  ک  در فصهل نامه  مطالعهات تفسهیری     «قال هذا صراط عَلَ  مستقیم» آی 
ررت  دیهدگاههای  های مختلف از آی ، ب  بچاپ شده بدون توج  بر روایات ضمن ارائ  قرائت

چهار گان  مفسران درباره آن پرداخت  اتت. آثار دیگری در زمین  نقد نظرات حهدی   و قرآنه    
نقهد و بررته  مبهان  و آرا     » البان  نگاشت  شده اتت؛ از جمل  پایهان نامه  کارشناته  ارشهد    

در ، توتط تیفعل  زاهدی فر به  راهنمهای  تیدرضها مهؤد      «حدی   محمد ناصرالدین البان 
پهردازد.  نگارش یافت  و ب  مبان  عموم  البان  در مواجه  با حدی  م  89دانشگاه قم در تال 

نویسنده پس از طرح مبان ، آرا  البان  در مورد روایات عرض و عقل، روایات کهاف  و ارزش  
احادی  صحیحین، را نقد و بررت  نموده و در نهایهت تناقضهات البهان  در مهورد تصهحی  و      

نقهد و بررته    » حادی  و یا توثیق و تضعیف راویان، فهرتت شده اتت. پایان نامه  تضعیف ا
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توتط کمال الدین نصرت  به  راهنمهای  تهید     93نیب در تال « های تلف  ناصر االلبان دیدگاه
ههای  مهدی علیباده در دانشگاه ادیان و مذاه  نگارش یافت. اهتمام مؤلهف به  تبیهین دیهدگاه    

ن بح  صفات خبری و مباح  توحید و شرک اتت و ب  نقهد محتهوای    البان  در مباح   چو
های قرآن  ناصرالدین البهان   های وی بسنده نموده اتت. نقد حدی  محوری در دیدگاهدیدگاه

نیب اثر علم  دیگری اتت ک  در قال  مقال  ارائ  شده و نویسندگان وجود تفاوت و تمهایب در  

گوی  را در بیان انتقادات قهرآن پژوهه    ب  کل و تناقض بین آیات، ضعف اتتدالل، تعمیم جب 
 اند.البان  ارائ  نموده

ها مصداق صراط مستقیم را بهر اتهام   کدام از پژوهشهیچ عل  رغم تحقیقات انجام شده،
انهد. مقاله  حاضهر، صهدور حهدی       روایات نبوی در منابع اهل تسنن و وهابیت بررت  نکرده

 نماید.کال البان  تبیین م صراط مستقیم را ضمن طرح اش
 

 و مصداقی صراط مستقیممفهومی  لیتحل

به  معنهای   « ترط( »1139/ 3جوهری، ) دانست  اتت.« السراط» را« الصراط»جوهری اصل 
شهود، صهراط   کند چون غهذای  که  بلعیهده مه     اتت و ب  راه  ک  تالک ط  م « بلع تریع»

داند ک  غیر از آن از بندگان م را دین حق م ( مجمع البحرین صراط مستقی407راغ ، ) گویند.
تالک خهود را به  مقصهد     آید؛ همچنان ک  راه،شود و تالک آن ب  بهشت نائل م پذیرفت  نم 

 (.259/ 4طریح ، ) رتاندم 
 در تفسیر بحرالعلوم صراط مستقیم، راه  معرف  شده ک  صاح  خود را ب  مقصود برتاند

عهر  صهراط را در ههر گفتهار یها وصهف  که  به          »فت  ابن ک یر ( و بنا ب  گ43/ 1تمرقندی، )
تهتاید و  گیرد، مستقیم را ب  اتتقامتش مه  اتتقامت یا اعوجاج قابل توصیف باشد، اتتعاره م 

تمهام  مفسهران   »( ب  اعتقاد طبهری  28/ 1)ابن ک یر، تفسیر القرآن العظیم، « کج راه  را ب  کژی
د ک  انحراف  در آن نیست و لغت عموم عر  نیب چنین داننصراط مستقیم راطریق واضح  م 

متابعت پروردگار و رتول، نقط  کانون  اتت که  ابهن ک یهر در جمهع      (.73/ 1)طبری، « اتت

ابن ک یر، تفسیر القرآن العظیم، ) نمایدعبارات مختلف مفسرین تلف و خلف ب  آن تصری  م 
1 /28.) 

مسهتقیم ایهن اتهت که  نبایهد در مصهادیق آن،       بنابراین قدر متیقن در مصداق یاب  صراط 

 اختال: و انحرا: از حق باشد.
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 .محور تحلیل و بررت  در مباح  پیش رو، پیرامون صراط مستقیم بودن امیرمؤمنان اتهت 
 این موضوع از چند جهت قابل تبیین اتت:

نخست: انضمام روایات اهل تنت مبن  بر تنبی  حضرت عل  از عی  و انحرا: ک  مطابق 
حضهرت عله  دشهمنان زیهادی     »اتت؛ ب  گفت  احمد بن حنبل « صراط مستقیم»با مفاد معنای  

یاب  و انحرا: جوی  از وی برآمدند، ول  ههیچ اعوجهاج و انحرافه  در    داشت ک  در پ  عی 
؛ عسهقالن ، فهت    129/ 5؛ ابهن جهوزی، المنهتظم،    1386/ 17)صیرف  حنبل ، « وی یافت نشد.

 (.231/ 10؛ مبارکفوری،8/ 2 ،کنان ؛ 199ط ، ؛ تیو104/ 7 الباری،
دوم: روایات دال بر همسهان  اطاعهت پیهامبر اکهرم و اطاعهت امیرمؤمنهان گهواه مصهداق          

گر اشتراک امت اتهالم  بهر صهراط مسهتقیم بهودن      حضرت امیر در صراط مستقیم بوده و بیان
شهتری دارد و بها   حضرت عل  اتت. روایت ذیل از بین آثار مطرح در این حهوزه صهراحت بی  

قال رتول اهلل: من أطاعن  فقد أطهاع اهلل و مهن   » تصحی  حاکم نیشابوری و ذهب  همراه اتت:
حهاکم  «)عصان  فقد عص  اهلل و من أطاع علیا فقهد أطهاعن  و مهن عصه  علیها فقهد عصهان        

 (؛130/ 3نیشابوری، 
   کرده اتهت. توم: احادی  شیع  ک  با تعابیر مختلف حضرت عل  را صراط مستقیم معرف

 (؛492؛ طوت ، 271/ 2؛ ابن شهر آشو ، 68، حل  ؛32 ؛ صدوق،417/ 1نک: کلین ، )
چهارم: در منابع حدی   اهل تسنن نیب از حضرت عل  ب  عنوان هدایتگر ب  صراط مسهتقیم  
یاد شده اتت. چنانچ  در روایت زیر پیامبر اکرم امیر مؤمنان را هدایت کننده و هدایت شهده و  

 کند.ای ب  صراط مستقیم معرف  م راهنم
وان تؤمروا علیا وال اراکم فاعلین تجدوه هادیا مههدیا یأخهذ بکهم الطریهق     عن رتول اهلل... 

/ 2؛ ابن حنبل، السن ، 538-537/ 1؛ همو، مسند، 231/ 1فضائل الصحاب ،  ابن حنبل،) المستقیم
 (.176/ 5جمع البوائد، ؛ هی م ، م253/ 1؛ ابن جوزی، 421-420/ 42؛ ابن عساکر، 541

؛ 153/ 3)حاکم نیشهابوری،  « صراط مستقیم»، «الطریق المستقیم»در بعض  از نقلها ب  جای 
( ب  کار رفت  اتت. افبون بر منابع 121/ 4)ابن اثیر، « الصراط المستقیم»( یا 253/ 1ابن جوزی، 

مناق  نگاری اهل تسهنن   روای ، احادی  صراط مستقیم بودن امیر مؤمنان علی  السالم در منابع
 .(273، ابن مردوی ، 347، 346، 76/ 1نک: حسکان ، ) نیب انعکام یافت  اتت.

 
 تضعیف سند حدیث

محمد ناصرالدین البان  ک  از اندیشمندان وههاب  معاصهر اتهت، صهدور حهدی  فهوق را       



 104 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              212

ی نپذیرفت  و با شبه  تضعیف تند، حدی  را نقد نموده اتت. علهت تضهعیف تهند از نظهر و    
به   « اخهتالط »اتهت؛  « اختالط»یک  از راویان این حدی  ب  تب  « اب  اتحاق السبیع » جرح

باشد ک  با از دتت دادن عقل یا بینهای   معنای از دتت دادن قدرت تشخیص و تمییب راوی م 
 (391شهرزوری، ) شود.و غیر آن محقق م 

 نویسد:ذیل روایت فوق در کتا  مشکوه المصابی  م  البان 
 (1730/ 3خطی  تبریبی، ) تناده ضعیف، الختالط اب  اتحاق السبیع .إ
 

 تحلیل صدور روایت با نقد اشکال رجالی البانی

 مگردد پاتخ داده م  داریپد  ک  در دو بخش فراواناشکال رجال  البان  بنا بر مستندات 
 ؛شود

دارد ک  در ت  و رد نظری  اختالط وی اختصاص « ابواتحاق»بیان وثاقت  ب  نخستبخش 
عالمان اهل تسهنن و   تخنشود و در بخش دیگر صحت روایت با اتتناد ب  محور نمایانده م 

 رتد.، ب  اثبات م ادشدهوهابیت، تعدد طرق و اتتفاض  حدی  ی
 

 بیان وثاقت ابو اسحاق

مشههور   «بن نو: بن همدان...  حمد بن ذی یحمد بن تبیعاعمرو بن عبد اهلل بن عل  بن »
( 392/ 5ذهبه ، تهیر اعهالم النهبال ،     ) بو اتحاق تبیع  از عالمان کوف  و اهل آن شهر بود.ب  ا

های قبیل  هَمدان اتت و علت شهرت ابو اتهحاق به  تهبیع  همهین مسهال       تبیع یک  از تیره
( بهر اتهام ایهن گهبارش از آنجهای  که  قبیله         177/ 5ابن حبان، ال قات، ) شمرده شده اتت.
توان ابو اتحاق را یمن  نیهب برشهمرد.   ( م 528/ 2بکری اندلس ، ) من اتت،همدان از قبایل ی

بر این باور اتت ک  علت اشتهار وی ب  این لق ، نبول اجهداد او در منطقه    « یعقو  بن شیبة»
 (398/ 2عین ، مغان  االخیار، ) باشد.تبیع م 

ابهن  ) انهد، ذکهر کهرده  ]شش تال قبل از اتمام خالفت ع مان[  29برخ  تولد او را در تال 
ذهبه ، تهیر اعهالم    ) ( یا ت  تهال 103/ 22مبی، ) ( بعض  دیگر نیب دو177/ 5حبان، ال قات، 

اند. ابو اتهحاق از تیصهد یها    قبل از تمام شدن خالفت ع مان بن عفان دانست  (398/ 5النبال ، 

 لگ تها  100یها   99یها   98( وی در تهن  111/ 22مهبی،  ) چهار صد اتتاد اخذ حدی  نمهود 
/ 5)ذهب ، تیر اعهالم النهبال ،    128یا  127( در تال 314/ 6الکبری،  محمد بن تعد، الطبقات)
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 ( در کوف  وفات یافت.314/ 6الکبری،  )محمد بن تعد، الطبقات 129( یا 399-400
حهاف  حهدی  و از راویهان    »(، 93)کیکلهدی،  « ببرگ تابعین»از علمای « ابو اتحاق»الف. 
 ابهن کیهال،  «)بخهاری و مسهلم  »اتهت؛   (114/ 1هبه ، تهذکره الحفها ،    ذ) اهل تسنن« شاخص

( بر احتجهاج به  روایهاتش اتفهاق دارنهد.      93کیکلدی، ) ( و دیگر علما66/ 1الکواک  النیرات، 
( ک  از عالمان متشهدد  399/ 2؛ عین ، 111-110/ 22)مبی، « یحی  بن معین، نسائ ، ابو حاتِم»

هستند، بر وثاقت او تاکید دارند، ب  عالوه ابن حبهان وی  ( رجال اهل تسنن 275-274)لکنوی، 

تهحاق  وابا»شمارد، و ابهو حهاتم او را در حفه  حهدی  و دقهت بهر       را از افراد بسیار متقن م 
دانسهت  اتهت.   « زههری »دارد و در فراوان  روایت و شهاگردان او را چونهان   ، مقدم م «شیبان 

(، 110/ 22مهبی،  ) کبیر، مقدم داشهت  « تُدِّی»ر وی را مورد وثوق شمرده و ب« احمد بن حنبل»
 (.399/ 2عین ، مغان  االخیار، ) نیب ب  وثاقت وی تصری  دارد« عِجل  کوف »

معتقد اتت علم نبد شش نفر در ت  شهر کوفه ، بصهره و مدینه  اتهت؛     « عل  بن مدین » 
( ب  عقیهده  399/ 5ال ، ذهب ، تیر اعالم النب) باشد.م « ابو اتحاق و اعمش»علم اهل کوف  نبد 

اتت، که  در بهین ایهن افهراد     « اعمش و إتحاق وبه، اقتاد، زهری»ابو داود طیالس  حدی  نبد 
ذهب ، ) باشد.م « ابو اتحاق»، «امیر مؤمنان علی  السالم و ابن مسعود»ترین فرد ب  روایات عالم

ابهن  ) داند ک  مدح و ثنها شهود.  او را مشهورتر از آن م « ابن تیمی ( »401/ 5تیر اعالم النبال ، 
بر ]حدی  و[ راویهان  که  از آنهها نقهل     « ابو اتحاق»از حف  و احاط  « اعمش»( و 158تیمی ، 
 (.58/ 8عسقالن ، التهذی  التهذی ، ) کردکرد، تعج  م م 

 1های شش گانه  از راویان کتا « ابو اتحاق تبیع »های خاصِ پیش گفت ، افبون بر توثیق
/ 3)بهدر الهدین،   « شمس الدین ذهب  و ابو الحجاج مبی» 2(149/ 1مبی، ) باشدم اهل تسنن 

باشند، بهر  ک  هر یک از عالمان ببرگ دانش رجال اهل تسنن م « مَقدِت  و ابن دقیق» ( و348
 گذشهت  و عهادل هسهتند   « پل جهرح »این اعتقادند ک  راویان صحی  بخاری و صحی  مسلم از 

؛ قاتههم ، 384؛ همههو، هههدی السههاری،  457/ 13فههت  البههاری،  ؛ عسههقالن ،55ابههن دقیههق، )
 (.301-300/ 1؛ تخاوی، 191قواعدالتحدی ، 

/ 22)مهبی،  « ابو الحجاج مبی»  . بر خال: البان ، عالمان معتبر رجال اهل تسنن همچون

( با اینکه  بیشهترین شهرح حهال را     399-398)عین ، مغان  االخیار، « بدر الدین عین »( و 102

                                                 
 صحی  بخاری، صحی  مسلم، تنن نسائ ، تنن اب  داود، تنن ترمذی، تنن ابن ماج .. 1

ن واژه در میان عالمهان دانهش رجهال اههل     اتتفاده نموده اتت؛ کاربست ای« ع»از واژه « ابو اتحاق». ابوالحجاج مبی در ابتدای شرح حال 2
 باشد. متسنن ب  معنای این اتت ک  فرد مذکور از راویان کتابهای اصل  شش گان  
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)ذهبه ،  « شمس الهدین ذهبه   »اند. وی نکرده« اختالط»ای ب  اند، هیچ اشارهاو ذکر نموده برای
إبههراهیم بههن محمههد بههن خلیههل    »پههذیرد؛ (، اخههتالط او را نمهه  326/ 5میههبان االعتههدال،  

 ( بها اتهتناد به  تهخن    273)عهال  الهدین،   « عال  الدین عل  رضا»( و 64طرابلس ، «)طرابلس 
 اند.را مردود شمرده« اتحاقابو » ، اختالط«ذهب »

پهذیرد.  را نمه  « ابهو اتهحاق  » نیب پس از اتتناد ب  کالم ذهب ، اختالط« ضیا  الدین عراق »

را از « اخهتالط »دارد: برخ  از اههل علهم   بیان م « ابن صالح»وی منشا  این جرح را ب  نقل از 
شهنیدم  ق در مسجد روایت م اند ک  گفت  اتت: من از ابو اتحابرداشت کرده« ابن عیین »کالم 

 و فرد دیگری نبود.
دارد ک  ایهن تهخن صهری  نیسهت و از آن اخهتالط      عراق  در نقد گفتار ابن عیین  بیان م 

را در حهال  « ابو اتحاق»از « ابن عیین »شنیدنِ حدی ِ « ابن صالح»شود؛ از این رو برداشت نم 
 (445زین الدین، ) مری نیکوتت.بیان داشت  و این ا« یقال» 1اختالط، با صیغ  تمریض

ابهو  »نیب معتقد اتت هیچ یک از علمای تراز اول اهل تسنن اختالط « تیف الدین کیکلدی»
اند و این نشانگر عهدم  را نپذیرفت  و ب  صورت مطلق ب  حدی ش احتجاج کرده« اتحاق تبیع 

 (.94کیکلدی، ) باشداختالط وی در تمام  روایاتش م 

های دیگر خود بهدون اینکه  بحه  اخهتالط     البان  در برخ  از کتا  ج. محمد ناصرالدین
و  639/ 2البان ، صف  صاله النب ، ) شمردرا مطرح کند، روایت وی را صحی  م « اب  اتحاق»

727.) 
ترین فرد ب  حهدی  امیهر مؤمنهان بهوده و     عالم« ابو اتحاق»های پیش گفت ، بر اتام یافت 
  حف  و اتقهان در درجه  بسهیار بهاالی  قهرار دارد و نظریه        باشد و ب  لحاشخص  ضابط م 

 اختالط وی مردود و شبه  البان  از اتام باطل اتت.
 

 اثبات صحت روایت

تعدد طرق، تصری  عالمان اهل تسنن و وهابیهت به  اعتبهار حهدی  فهوق و اتتفاضه  آن،       

 شود:م   رترو بر شیت  محور در مباح  پ نیاصحت روایت مذکور را ب  دنبال دارد. 

                                                 
قهرار دارد.  « قال، ذَکرَ، اَخبَر، حَدَّثَ، نَقَهلَ، اَفتَه  و...  »همچون « صیغ  جبم»مقابل  در« قیل، یقال، رُوِی، یروی، ذُکرَ»مانند « صیغ  تمریض. »1
؛ 103/ 1النهووی،  ) رود. مه ن  ک  روایت یا کالم  ضعیف باشد یا ثابت نباشد و یا در آن شک وجود داشت  باشد، صیغ  تمریض ب  کهار  زما

 (1/65، العین ، عمده القاری
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 الف. تعدد طریق
ههای اثبهات   یکه  از راه « فراوان  طهرق »بر اتام مبان  دانش رجال اهل تسنن و وهابیت، 

؛ صهنعان ،  108؛ حصن ، 180/ 2ابن ملقن، ) ای از عالمان اهل تسننباشد. پارهاعتبار روایت م 

اتههم ، قواعههد ق) ( و وهههاب 341/ 8، مرقههاا المفههاتی  ؛ قههاری هههروی،42؛ مشیشهه ، 107/ 3
« حسهن »اند ک  در این حالت روایهت ضهعیف به  روایهت     ( تصری  کرده110-109التحدی ، 
شود؛ برخ  از عالمان مورد اتتناد وهابیان، تعدد طریق در روایهت مرتهل را موجه     تبدیل م 

به   « حسهن »( و بعض  دیگر بر این باورند ک  تهند حهدی    211/ 1زرع ، ) تقویت آن شمرده
؛ 297، شهرح شهرح نخبهة الفکهر     قاری،) گردد.تبدیل م « صحی »ق، ب  روایت تب  تعدد طر

( وتعداد دیگری از عالمان اهل تسنن معتقدند اگر روایت  حت  394/ 1، الیواقیت والدرر مناوی،
راوی، ضعیف باشد، تعدد طهرق آن را تبهدیل به     « عدم ضبط و اتقان»یا « تو  حف »ب  جهت 
، عمدا القاری ؛ عین ،70، اإلمتاع باألربعین المتباینة السماعسقالن ، ع) نماید.م « حسن»روایت 

2 /220.) 
عالمان وهاب  نیب ب  همین مسال  معتقدند، گرچ  تنها یک روایت ضهعیف در کنهار چنهین     

؛ همهو،  397/ 1؛ البان ، تلسل  االحادی  الضعیف ، 109قاتم ، قواعد التحدی ، ) حدی   باشد.
ابهن تیمیه  که  وهابیهت از آرای او اثهر       1(160/ 1خریج أحادی  منار السبیل، اروا  الغلیل ف  ت

اند، بر این باور اتت ک  اگر حدی  ضعیف  چند طریق داشت  باشد، حته  اگهر تمهام     پذیرفت 
راویان در هم  اتناد افرادی بوده ک  بسیار اههل گنهاه و معصهیت باشهند، صِهر: تعهدد طهرق        

 شهود گردد بلک  گاه موج  علم ب  صدور روایهت مه   قویت م راهگشا خواهد بود و روایت ت
 (ز26/ 18ابن تیمی ، )

ی تهندی بها   هها  بررته روایت فوق دارای ت  طریق و هشت تند اتت و صر: نظهر از  
 شود:قاعده تعدد طرق، صحت صدور آن اثبات م 

 طریق اول
خطیه ، تهاریخ   ) باشد، تند اول تا توم را خطی  بغهدادی چهار تند م  این طریق دارای

/ 1ابهونعیم،  ) ( نقل نموده و تند چهارم را ابو نعیم اصفهان  روایت کرده اتهت. 302/ 3بغداد، 

64) 

                                                 
تخریج أحادیه  منهار    الغلیل ف  اروا  ]درای [، اتفاق  اتت. البان ،« مصطل  الحدی »البان  معتقد اتت این قاعده بین تمام  عالمان علم . 1

 (1/160السبیل، 
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 تند اول:
 1عن عل  عرواه إبراهیم بن هراتة عن ال وری فقال عن زید بن ی ی

 تند دوم:
  عن عل  عن النبه  صهل  اهلل علیه    عرواه فضیل بن مرزوق عن أب  إتحاق عن زید بن ی ی

 وتلم

 تند توم:
 عن النب  صل  اهلل علی  وتلم عرواه یحی  بن یمان عن ال وری فقال عن زید بن ی ی

 تند چهارم:
نذیر بن جناح القاض  ثنا اتحاق بن محمد بن مهران ثنا أب  ثنا رواه إبراهیم بن هراتة عهن  

 عن عل  ععن زید بن ی ی اب  اتحاق
 امبر آمده اتت، با توج  ب  اینک  وی از تابعین بوده،در تند توم بعد از زید بن ی یع، نام پی

تواند ب  صورت مستقیم از پیامبر نقل کند بنابراین ب  قرین  تایر تندها، ( نم 380/ 1العجل ، )
باشد. از طرف  اگر علم به   واتط  بین زید بن ی یع و پیامبر ، امیر مؤمنان یا حذیف  بن یمان م 

ن تند مرتل بوده و بنابر مبان  علم درای  اهل تسنن، مرتهل تهابع ،   واتط  نیب نداشت  باشیم ای

/ 6، مرقهاا المفهاتی  شهرح مشهکاا المصهابی      قاری، ) نبد جمهور علمای اهل تسنن معتبر اتت
 (.491/ 1؛ بدر الدین، 360/ 1؛ ترخس ، 403 شرح شرح نخبة الفکر،؛ همو، 134

 طریق دوم
صهراط  »باشهد، در تهند اول واژه   ارای ت  تند مه  این طریق ب  حذیف  بن یمان منته  و د

 ب  کار رفت  اتت.« مستقیم
 تند اول:

حدثن  محمد بن صال  بن هانئ ثنا أحمد بن تلمة ومحمد بن شاذان قاال ثنها إتهحاق بهن    
إبراهیم ومحمد بن رافع قاال ثنا عبد الرزاق أنا النعمان بن أب  شیبة عن تفیان ال وری عهن أبه    

 بن ی یع عن حذیفةإتحاق عن زید 

؛ 153/ 3حهاکم نیشهابوری،   ) .وإن ولیتموها علیا فهاد مهتد یقیمکم عل  صراط مسهتقیم  ....
 (.253/ 1؛ ابن جوزی، 302/ 3؛ خطی ، تاریخ بغداد، 85-84حسکان ، 

                                                 
بعد از تفیان ثوری نام اب   ، در نقل اولدیگر نقل شده اتت گون . در کتا  حلیة االولیا  این تند ک  خطی  بغدادی ارائ  کرده بود، ب  دو 1

 (1/64، نعیم أبو) اب  اتحاق نقل کرده اتت. ب  طور مستقیم ازإبراهیم بن هراتة اتحاق آمده اتت؛ و در تند بعدی 
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 تند دوم:
عن زیهد بهن    ورواه أبو الصلت الهروی عن بن نمیر عن ال وری عن شریک عن أب  إتحاق

 (302/ 3خطی ، تاریخ بغداد، ) .ی یغ عن حذیفة

 تند توم:
حدثنا عبد اهلل بن وضاح الکوف  قال أخبرنا یحی  بن الیمان قهال أخبرنها شهریک عهن أبه       

قالوا أال تستخلف علیا قال إن تسهتخلفوه ولهن    ...الیقظان عن أب  وائل عن حذیفة رض  اهلل عن 

 (299/ 7ببار، ) .دیاوتجدوه هادیا مه [1]المستقیمتفعلوا یسلک بکم الطریق 
 طریق سوم

ابهن جهوزی،   ) ،«زید بن ی یع و امیر مؤمنهان  »پس از نقل این روایت از طریق « ابن جوزی»
 نماید:نیب نقل م « تلمان فارت »( حدی  مذکور را از 405-406/ 1

بهن  انبأنا هبة اهلل الحریری قال انبأنا أبو طال  العشاری قال انها الهدارقطن  قهال انها عبهداهلل      
إبراهیم بن هی م قال انا محمد بن عیس  بن حبان قال نا الحسن بن قتیبة قال انا یونس بهن أبه    

وان تسهتخلفوا   ...عهن رتهول اهلل    اتحاق عن أب  اتحاق عن زید بن ی یع عن تلمان الفارت 
 (407/ 1ابن جوزی، ) .علیا ولن تفعلوا تجدوه هادیا مهدیا یسلک بکم الطریق المستقیم

« حسن بهن قتیبهة  »نویسد: این حدی  را تنها از بیان روایت، ب  نقل از دارقطن  م وی پس 
 (407/ 1اتت. )ابن جوزی، « متروک الحدی »روایت نموده، افبون بر اینک  

 اشکال دارقطن  در دو بخش قابل تحلیل و بررت  اتت:
 2ه غری  بودن حدی  1
 ه متروک الحدی  بودن حسن بن قتیبة 2

ذکهر نمهوده و متعهرض دو طریهق     « طریق تهلمان »کال دارقطن  را تنها ذیل ابن جوزی اش
دیگر نشده اتت. شایان توج  اتت بنا بر مبان  رجال  اهل تسنن، این نهوع اشهکال دارقطنه ،    

های دیگری زیرا چنانچ  گذشت، روایت مورد بح  طریق 3شود.ضعف چندان  محسو  نم 

                                                 
 ، العسهقالن  نیب آمهده اتهت.  « المستقیم»، واژه اندکردهک  همگ  از مسند ببار نقل « ابن حجر عسقالن  و هی م  و صالح  شام ». در نقل 1

لشهام ،  ؛ الصهالح  ا 176/ 5، مجمع البوائد ومنبع الفوائهد ؛ الهیتم ، 671-1/670ة و مسند احمد، زوائد مسند الببار عل  الکت  الستمختصر 
11/290 ) 
در اصهطالح دانهش درایه ،     ی شان جمع آوری شده اتت، نقل کنهد حدک  فقط یک نفر آن را از محدثان ببرگ  ک  شایان اتت روایت  را . 2

 (49؛ ابن دقیق، 270،الشهرزوری. گیرد منام « غری »حدی  
 نویسد: م. ابن قیم جوزی  ]شاگرد ابن تیمی [ ذیل یک  از روایات چنین 3
 (152/ 1، )الحنبل  الدمشق  «.اضها بعضاً ویشد بعضهوهذه األحادی  وإن کان ف  إتنادها بعض الضعف والغرابة فه  مما یقوی بع»
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مبان  دانهش رجهال اههل تسهنن از جههات متعهددی        نیب دارد. عل  رغم اینک  تخن وی بنابر
 مخدوش اتت:

کنهد که  از تهوی    بودن زمان  اعتبار راوی را بها تردیهد مواجه  مه     « متروک الحدی »ه   1
ک  ب  عنوان یک  از ببرگترین عالمهان رجهال و    همگان بیان شده باشد. چنانچ  احمد بن صال 

تهذی  التههذی ،   عسقالن ، ؛354-340/ 1نک: مبی، ) حدی  شنام اهل تسنن مشهور اتت،

الکفایه ،   خطی ،) کند.( ب  این حقیقت تصری  م 369/ 2تدری  الراوی،  تیوط ، ؛34-36/ 1
 (286/ 1؛ انصاری، 126؛ شهبوری، 110
بوده و علت جهرح مشهخص   « مُفسَّر»گردد ک  جرح زمان  موج  عدم اعتبار راوی م  -2
؛ قطلوبغها  118/ 2؛ ابن نجهیم الحنفه ،   96، الباع  الح ی ، )ابن ک یر«( کذّا »م ل واژه ) باشد

( همچنین در این خصوص جرح  مورد نظر اتهت  39؛ نسف ، 137؛ زین الدین، 137الحنف ، 
( و از توی کسان  گفت  شهود  137؛ زین الدین، 118/ 2ابن نجیم، ) مورد اتفاق همگان بوده ک 

گهردد  با این توضی  روشن م ( 39النسف ، ) .اندک  افبون بر عدم تعص  ب  خیر خواه  شهره
این حدی  ثابت نیست، منکر اتت ]خال: اعتقادات اتهت[،  »های مبهم  همچون: عبارت ک 

، موجه  عهدم اعتبهار راوی    «جرح بدان وارد اتت، روای آن متهروک اتهت یها عهادل نیسهت     

 (99؛ لکنوی، 118/ 2ابن نجیم، ) گردد.نم 
چه  احهادی ش را معتبهر    توثیق شده اتهت چنهان  « ابن عدی»  از جان« حسن بن قتیب »ه   3

 (2/327جرجان ، ) شمرده و معتقد اتت ایرادی بر او نیست.
را نهدارد، و توثیهق وی   « ابن عدی»یارای مقابل  با توثیق « متروک الحدی »بنابراین عبارت 

نهبد اههل   و  1شهود محسهو  مه   « حسهن »را ب  دنبال دارد و روایتش « حسن بن قتیب »وثاقت 
 ( معتبر اتت.26المس  عل  الجوربین،  قاتم ،) و وهابیت 2تسنن

 با توج  ب  فراوان  طرق و اتناد یاد شده، حدی  مذکور معتبر اتت.

                                                 
. عالمان اهل تسهنن در  گیردقرار م « حسن»بر اتام قواعد رجال اهل تسنن، روایت شخص  ک  دارای تضعیف و توثیق اتت، در مرتب  . 1

تهالم بهن تهلیمان    و  أتامة بن زیهد اللی ه   »، «عبداهلل بن محمد بن عقیل»، «ک یر بن شنظیر»، «قبعة بن توئد»مچون مورد راویان متعددی ه
؛ 30،القول المسدد ف  الذ  عن المسند لإلمام أحمهد  ،)العسقالن  .اندکردهو ... بدین مطل  تصری  « أحمد بن بدیل»، «أبو المنی »، «القارئ

؛ المناوی، 305/ 3مرقاا المفاتی  شرح مشکاا المصابی ،  ،الهروی؛ 420/ 4، الفات ؛ 260/ 1مع البوائد ومنبع الفوائد، مج؛ الهی م ، 42 البرکش ،
1 /305) 
ی از علمها، روایهت   اپهاره کنند، ب  همهین خهاطر    مدانند و بدان احتجاج  معالمان اهل تسنن روایت حسن را مانند روایت صحی  معتبر . 2
تهدری   تیوط ،  ؛88/ 1، األنصاری؛ 29 التقری  والتیسیر لمعرفة تنن البشیر النذیر،النووی، ) اند.آورده« صحی »ه روایات را در زمر« حسن»

ابن ک یهر معتقهد اتهت    ؛ 36؛ ابن جماع ،392/ 1الیواقیت والدرر ف  شرح نخبة ابن حجر،، المناوی؛ 160/ 1الراوی ف  شرح تقری  النواوی، 
 .35، الباع  الح ی ظر را قبول دارند: ابن ک یر، جمهور اهل تسنن این ن
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 ب. تصریح عالمان
چنان ک  گذشت روایت مورد بح  دارای ت  طریق و هشت تند بود، بنابر بررت  انجهام  

(، 538-537/ 1نهک: ابهن حنبهل، مسهند،     «)صهحی  »اهل تسنن با تعابیر  ای از علمایشده، پاره

« جیهد »(، 39؛ هی مه ، الصهواعق المحرقهة،    322-321/ 5)هی مه ، بغیهة الرائهد،    « رجال  ثقهاا »
؛ 148)تهالوم،  « صهحی  »( و برخه  از عالمهان وههاب  بها تعبیهر      569/ 4االصاب ،  )عسقالن ،

؛ ابهن  231/ 1فضهائل الصهحاب ،    )ابهن حنبهل،  « حسهن »( و 86/ 2مقدت ، االحادی  المختارا، 

اند. تهند اول طریهق دوم را حهاکم    (، ب  اعتبار طریق اول آن تصری  کرده541/ 2حنبل، السن ، 
، صهحی  شهمرده   «مسلم بن حجاج»و « محمد بن اتماعیل بخاری»نیشابوری بر اتام شروط 

ذهب ، ) ان اهل تسنن معتبر اتت( و تصحی  حاکم نیب نبد عالم153/ 3حاکم نیشابوری، ) اتت
 (.27-26، التقری  والتیسیر؛ نووی، 22، الشهرزوری؛ 78 الموقظة ف  علم مصطل  الحدی ،

اعتبار طریق توم ضمن بررت  اشکال دارقطن  در بح  تعدد طرق تبیین گردید. افبون بر 
انهد که  نشهان از    ادهاز عالمان مذکور متن روایت یاد شده را مورد تردید قرار نهد  کدامچیهاین، 

؛ 29، التقری  والتیسهیر ؛ نووی، 38، )شهرزوری پذیرش صدور این حدی  پیامبر نبد آنان اتت
 (.342/ 1؛ مناوی، الیواقیت و الدرر، 37ابن جماع ، 

 ج. استفاضه روایت
/ 1؛ جبائهری،  157/ 2عطهار،  ) بنابر مبان  دانش رجال اهل تسهنن، اگهر روایته  دارای دو،   

( طریهق باشهد، بهدان مسهتفیض اطهالق      308/ 2تهبک ،  ) ( یا چههار 94شوکان ، ) یا ت ( 112
تر شهمرده شهده   ( و حت  از روایت مورد وثوق نیب قوی45ابن فورک، ) گردد و معتبر اتت.م 

( روایت مورد بح  از ت  طریق وارد شده اتهت،  85/ 16؛ ماوردی، 299/ 3ابن قدام ، ) اتت.
 باشد.کند و از این حی  نیب اعتبار آن ثابت م ن صدق م از این رو عنوان مستفیض بر آ

های فوق در اثبات اعتبار روایت مورد بح ، بنابر اتفهاق عالمهان اههل    صر: نظر از تحلیل
( و 1994/ 4؛ مههرداوی، 285/ 2؛ مقدتهه ، اادا  الشههرعی ، 62/ 5نههووی، المجمههوع، ) تسههنن
یل، اعتبار تند شرط نیست بلکه  ایهن بحه     (، در روایات فضا205/ 6تمیم  حنبل ، ) وهابیان

 تنها در روایات فقه  در اثبات حکم حلیت یا حرمت کاربرد دارد.

 
 گیرینتیجه

در پژوهش حاضر اشکال تندی البان  در خصهوص روایهت صهراط مسهتقیم بهودن امیهر       
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ت مؤمنان علی  السالم بررت  شد و در ت  مرحل  ایراد وی مبن  بر تضعیف تند روایت ب  جه
 اختالط ابو اتحاق تبیع  یک  از راویان حدی ، ب  شرح زیر پاتخ داده شد:

 نخست: بیان شرح حال ابو اتحاق تبیع  از دیدگاه عالمان رجال  اهل تنت؛
 دوم: رد نسبت اختالط ابو اتحاق بر اتام مبان  رجال ؛

 توم: ذکر اعتبار روایت ابو اتحاق از دیدگاه البان  در کتا  دیگر وی.

از ابطال نظری  اختالط ابو اتحاق، ضمن ت  بخش ب  اثبات صحت حدی  یهاد شهده    پس
 پرداخت  شد:
های منابع حدی  ، نمایانگر آن اتت ک  روایت مذکور از ت  صحاب  پیهامبر نقهل   اول: داده

 باشد ک  حاک  از تعدد طرق این روایت در منابع اهل تنت اتت؛شده و دارای هشت تند م 
 المان اهل تسنن و وهاب  ب  اعتبار حدی ؛دوم: تصری  ع

 توم: اتتفاض  حدی  فوق بر اتام مبان  دانش رجال اهل تسنن.
بر این اتام اعتبار حدی  صراط مستقیم در منابع اهل تنت و برخ  از متون وهابیت به   

 اثبات رتیده و نظر البان  در این زمین  مخدوش و فاقد اعتبار اتت.
 

 منابع
تحقیهق:   ،اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحییم  الحلیم،أحمد بن عبد ، ران بن تیمیة الحا

 .1369، مطبعة السنة المحمدیةجا، ، القاهرا، چاپ دوم، ب محمد حامد الفق 

تحقیهق: عبهد الهرحمن بهن محمهد بهن قاتهم         ،مجموع الفتاوی، ههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 م. 2004المنورا، مجمع الملک فهد لطباعة مصحف الشریف، ، المدینة العاصم  النجدی

دار ، ، تحقیهق: خلیهل المهیس   العلل المتناهیة فی األحادیث الواهیة عل ،عبد الرحمن بن ، بن الجوزیا

 ق. 1403، بیروت، الکت  العلمیة

د القهادر  ، تحقیهق: محمهد عبه   المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم، هههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ق. 1412، دار الکت  العلمیةبیروت،  عطا, مصطف  عبد القادر عطا، چاپ اول،

، بیروت، دار الکته  العلمیهة، منشهورات محمهد عله       تفسیر القرآن العظیم ک یر، اتماعیل بن عمر،ابن

 ق. 1419بیضون، 

ار الواقعة فی الشرح البدر المنیر فی تخریج األحادیث واألث عمر،تراج الدین أب  حفص  ،ابن الملقن
دار الهجهرا للنشهر    الریهاض،  ،، تحقیق: مصطف  أبو الغیط و عبداهلل بن تلیمان ویاتهر بهن کمهال   الکبیر

 ق. 1425 ،والتوزیع
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 .1361، تالم اانتشارات ، قم، عل  أکبر الغفاری، تحقیق: معانی األخبار ابن بابوی ، محمدبن عل ،

 الهدین  محه  : تحقیق، النبوی الحدیث علوم مختصر فی لرویا المنهل ،إبراهیم بن محمد، جماعة بنا

 ق. 1406، چاپ دوم، الفکر دار، دمشق، رمضان الرحمن عبد

أحمهد، بیهروت، دارالفکهر، چهاپ اول،      الهدین  شر: السید: ، تحقیقالثقات حبان، بن محمّد حبّان، ابن

 م. 1975

تحقیهق:   ،رفض والضالل والزندقیة الصواعق المحرقة علی أهل ال، احمدبن محمهد،  م تابن حجر الهی

 ق. 1417 چاپ اول،  ،الرتال  مؤتس ،لبنان، عبد الرحمن بن عبد اهلل الترک 

، مؤتسة الرتهالة بیروت،  ،وص  اهلل محمد عبام تحقیق:، فضائل الصحابةمحمد،  بن ابن حنبل، احمد

 م. 1983چاپ اول، 

شاکر، القاهره، القاهرا، دار الحهدی ، چهاپ    ، تحقیق: احمد محمدالمسندهههههههههههههههههههههههههه، 

 ق. 1416اول، 

، الدمام، دار ابهن قهیم،   تحقیق: محمد تعید تالم القحطان ، السنة أحمد،عبد اهلل بن  ،بن حنبل الشیبان ا

 ق. 1406چاپ اول، 

 م. 1986، دار الکت  العلمیةبیروت، ، االقتراح فی بیان االصطالح الدین،ابن دقیق العید، تق  

، بیروت، عالم تحقیق: موت  محمد عل  ،مشکل الحدیث وبیانه حسن،محمد بن  ،بن فورک األصبهان ا

 م. 1985الکت ، چاپ دوم، 

 تا.صادر، ب  بیروت، دار ،الکبری الطبقات تعد، بن محمد تعد، ابن

، تحقیهق: لجنهة مهن أتهاتذا النجهف األشهر:      ، مناقب آل أبی طالبعل ،  بن آشو ، محمدابن شهر 

 ق. 1376، النجف األشر:، نشورات المطبعة الحیدریةم

، بیروت، دارالفکهر،  تحقیق: یحی  مختار غباوی، الرجال الکامل فی ضعفاءعدی،  بن عبداهلل عدی، ابن

 م. 1988چاپ توم، 

، تحقیق: مح  الدین أب  تعید عمر بن غرامة العمری ،تاریخ مدینة دمشق ،عل  بن حسن ابن عساکر،

 ق. 1995 ،لفکردار ا بیروت،

 تا.، المکت  االتالم ، بیروت، ب حنبل ابن فقه فی الکافی احمد، بن عبداهلل ،المقدت  قدامة بنا

، تحقیهق: زهیهر بهن ناصهر     خالصة االفکار شرح مختصر المنار ابن قطلوبغا الحنف ، زین الدین قاتم،

 ق. 1413الناصر، بیروت، دار ابن ک یر، 

، تحقیق: ط  عبد الهروو: تهعد  ، إعالم الموقعین عن رب العالمین بکر، اب  بن محمد جوزی ، قیم ابن

 م. 1973 ،دار الجیلدارالجیل، بیروت، 

 ،تحقیق: عبد الفتاح أبو غهدا ، المنار المنیف فی الصحیح والضعیف بکر، اب  بن محمد جوزی ، قیم ابن
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 ق. 1403 ، حل ،مکت  المطبوعات اإلتالمیةچاپ دوم، 

، الکویهت،  دار العلم، ، تحقیق: حمدی عبد المجید السلف الکواکب النیرات، أحمد محمد بن ابن کیال،

 تا.ب 

دار الکته   ، بیهروت،  حقق: أحمد محمد شهاکر ، تالباعث الحثیث ،إتماعیل بن عمر، بن ک یر الدمشق ا

 تا.ب  ، چاپ دوم،العلمیة

( وما نزل من القرآن فی السالمعلی  ) مناقب علی بن أبی طالب، أحمد بن موت ، ابن مردوی  اصفهان 
 .1382 دوم،چاپ ، دار الحدی ، قم، تحقیق: عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین، (علی  السالم) علی

، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصهطف   فتح الغفار بشرح المنارابن نجیم الحنف ، زین الدین بن ابراهیم، 

 ق. 1355البان  الحلب  و اوالده، 

، تحقیق: صالح فتح  الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح البرهان،اهیم بن موت  بن أیو  إبر، األبنات 

 م. 1998چاپ اول،  ، الریاض،مکتبة الرشد، هلل

، دار الکتها  العربه   بیهروت،   ،حلیة األولیاء وطبقات األصیفیاء أحمد بن عبد اهلل، ، أبو نعیم ألصبهان 

 ق. 1405چاپ چهارم، 

 مکتبة المعار: للنشر والتوزیع، أصل صفة صالة النبی صلی اهلل علیه وسلم الدین، محمد ناصر، األلبان 

 م. 2006چاپ اول،  الریاض،

، مکتبهة  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی األمیة  ههههههههههههههههههههههههههه،

 م. 1992المعار:، الریاض، چاپ اول، 

تحقیهق: محمهد زهیهر     ،رواء الغلیل فی تخریج أحادیث منیار السیبیل  ا ههههههههههههههههههههههههههه،

 م. 1979الشاویش، بیروت، المکت  االتالم ، چاپ اول، 

: تحقیهق ، والمواضی   الیبالد  أسیماء  مین  استعجم ما معجم العبیب، عبد بن اهلل األندلس ، عبد البکری

 م. 1403چاپ توم،  الکت ، عالم السقا، بیروت، مصطف 

، بیهروت، مؤتسهة   روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسب  المثیانی عبهداهلل،   بن ودمحم آلوت ،

 ق. 1431الرتالة، 

السهعودیة،   ،تحقیهق: عبهد اهلل بهن یوتهف الجهدیع      ،المقن  فی علوم الحدیث ،عمر بن عل ، األنصاری

 ق. 1413دارفواز، چاپ اول، 

مکتبهة  بیهروت،   ،تحقیق: محفو  الهرحمن زیهن اهلل   (،مسند البزار) البحر الزخار ،أحمد بن عمرو ،ببار

 ق. 1409، چاپ اول، العلوم والحکم

مکتبة حل ، ، تحقیق: عبد الفتاح ابوغدا، توجیه النظر إلی أصول األثر ،جبائری دمشق ، طاهر بن صال 

 م. 1995 ، چاپ اول،المطبوعات اإلتالمیة
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تحقیق: أحمهد عبهد الغفهور عطهار،      ،لعربیةتاج اللغة و صحاح ا الصحاح، حماد بن اتماعیلجوهری، 

 ق. 1407چاپ چهارم، بیروت، دار العلم، 

، تحقیق: محمد باقر المحمودی القرآن فی السالم علیه طالب أبی بن علی خصائصحاکم الحسکان ، 

 ق. 1411، مجمع إحیا  ال قافة اإلتالمیةچاپ اول، 

، ، تحقیهق: مصهطف  عبهد القهادر عطها     یحینالمستدرک علی الصح ،محمد بن عبداهلل ،حاکم نیسابوری

 م. 1990، چاپ اول، دار الکت  العلمیةبیروت، 

 تا.، ب المکتبة األزهریة للتراث، مصر، دف  شبه من شبه وتمرد بکر،الدین أب   تق  ،الحصن  الدمشق 

 ، چهاپ  منشورات المطبعهة الحیدریه  ، نجف اشر:، مختصر بصائر الدرجات ،حسن بن تلیمان، حل 

 .1370، اول

 تا.، ب دار الکت  العلمیة، بیروت، تاریخ بغداد ،أحمد بن عل  ،خطی  بغدادی

تحقیق: أبو عبداهلل السورق , إبراهیم حمهدی   ،الکفایة فی علم الروایة ،___________________

 تا.، ب المکتبة العلمیة، المدینة المنورا، المدن 

األلبهان ، بیهروت،    الهدین  ناصهر  محمد: ، تحقیقالمصابیح مشکاةاهلل،  عبد بن التبریبی، محمد الخطی 

 ق. 1405المکت  االتالم ، 

 تا.، چاپ اول، ب دار الکت  العلمیةبیروت،  ،تذکرة الحفاظ احمد، بن محمّد ذهب ،

بیروت،  ،تحقیق: شعی  األرناووط, محمد نعیم العرقسوت  ،سیر أعالم النبالء هههههههههههههههههههههه،

 ق. 1413 ، چاپ نهم،الةمؤتسة الرت

تحقیق: الشیخ عله  محمهد معهوض والشهیخ     ، میزان االعتدال فی نقد الرجالهههههههههههههههههههههه، 

 م. 1995، بیروت، دارالکت  العلمی ، چاپ اول، عادل أحمد عبدالموجود

حل ، -روت، تحقیق: عبد الفتاح ابو غدا، بیالموقظة فی علم مصطلح الحدیث ههههههههههههههههههههه، 

 ق. 1405چاپ اول،  مکت  المطبوعات االتالمیة، دار البشائر االتالمیة،

، المحقهق: صهفوان عهدنان الهداودی،     المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمدراغ  األصفهان ، 

 ق. 1412، چاپ اولبیروت، دار القلم، 

، تحقیق: مصطف  عبد القادر عطها  ،الآللئ المنثورة فی األحادیث المشهورة عبداهلل، بن محمد زرکش ،

 م. 1986چاپ اول،  دار الکت  العلمیة،بیروت، 

، تحقیق: زین العابدین بن محمد بال فهریج  ،النکت علی مقدمة ابن الصالح عبداهلل، بن محمد زرکش ،

 م. 1998الریاض، اضوا  السلف، چاپ اول، 

 ،واإلیضیاح شیرح مقدمیة ابین الصیالح      التقیید العراق ،الحاف  عبد الرحیم بن الحسین ، زین الدین

 م. 1970چاپ اول،  ،دار الفکر للنشر والتوزیع، بیروت، تحقیق: عبد الرحمن محمد ع مان
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 1424، الریاض، دار الفضیلة، چاپ هفتم، م  االثنی عشریة فی االصول و الفروعتالوم، عل  احمد، 

 ق.

تحقیق: عل  محمد  ،ن مختصر ابن الحاجبرف  الحاجب ع الوها ،تاج الدین أب  النصر عبد  ،السبک 

 م. 1999، چاپ اول، عالم الکت ، بیروت، معوض، عادل أحمد عبد الموجود

، دارالکته  العلمیه ،   فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث الهرحمن، شمس الدین محمد بن عبد ، السخاوی

 ق. 1403چاپ اول، 

 ق. 1416 ،چاپ اول ،دارالفکر ،بیروت ،محقق: عمر عمروی ،بحر العلومتفسیر تمرقندی، أبواللی ، 

تحقیق: عبد الوها  عبد  ،تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی بن أب  بکر،عبد الرحمن  ،السیوط 

 تا.، ب مکتبة الریاض الحدی ةالریاض،  اللطیف،

 ،مصهر  ،، تحقیق: محمد مح  الهدین عبهد الحمیهد   تاریخ الخلفاء، ______________________

 ق. 1371چاپ اول،  ،لسعادامطبعة ا

 تا.، ب دار المعرفة، بیروت، أصول السرخسی ،احمد محمدبن ترخس ، االئم  شمس

، تحقیهق: محمهد تهعید البهدری     إرشاد الفحول إلی تحقیق علیم األصیول   ،محمد بن عل  الشوکان ،

 م. 1992بیروت، دارالفکر، چاپ اول،  ابومصع ،

دارالفکهر   بیهروت،  ،تحقیق: نهور الهدین عتهر    ،دمة ابن الصالحمق الرحمن،ع مان بن عبد ، الشهرزوری

 م. 1977المعاصر، 

عبد المعب عبهد  ، تحقیق: سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد، محمد بن یوتف، الصالح  الشام 

 ق. 1418 ، القاهرا،لجنة إحیا  التراث االتالم ، الحمید الجبار

، تحقیهق: محمهد عبهد    م شرح بلو  المرام من أدلة األحکامسبل السال إتهماعیل، محمد بن ، الصنعان 

 ق. 1379، چاپ چهارم، دار إحیا  التراث العرب  ، بیروت،العبیب الخول 

عبهام صهخر    ،تحقیهق: دتهمان یحیه  معهال      ،الطیورییات  ،المبارک بن عبد الجبار، الصیرف  الحنبل 

 ق. 1425چاپ اول،  ،أضوا  السلف ،الریاض ،الحسن

 ق. 1412 ،چاپ اول ،دارالمعرف  ،بیروت ،جام  البیان فی تفسیر القرآن ،مد بن جریرمح ،طبری

، تحقیهق: عله  حسهن عله  عبهد      االغتباط لمعرفة من رمی بیاالختالط  ،إبراهیم بن محمد، الطرابلس 

 تا.البرقا ، ب  ،الوکالة العربیة، الحمید

مکته    ،تههران  ،ین  اشهکوری محقهق: احمهد حسه    ،مجمی  البحیرین  ، بن محمهد  طریح ، فخر الدین

 .1362 ،چاپ دوم ،المرتضوی 

دار ال قافهة   ،قهم  ،تحقیق: قسم الدراتهات اإلتهالمیة مؤتسهة البع هة    ، األمالی حسن،محمد بن  ،طوت 

 ق. 1414 ،اپ اولچ ،للطباعة والنشر والتوزیع
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الضعفاء وذکیر   معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن، أحمد بن عبد اهلل، العجل  الکوف 
، چهاپ اول،  مکتبهة الهدار  ، المدینة المنورا، ، تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم البستویمذاهبهم وأخبارهم

 م. 1985

، بیروت دار الجیل، تحقیق: عل  محمد البجاوی ،اإلصابة فی تمییز الصحابة ،أحمد بن عل  ،العسقالن 

 م. 1992 چاپ اول،

 م. 1984 – 1404، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، التهذیبتهذیب  عل ، بن أحمد العسقالن ،

، ، تحقیق: مح  الدین الخطی ، دار المعرفهة فتح الباری شرح صحیح البخاری ههههههههههههههههههههه،

 تا.بیروت، ب 

تحقیق: صهبری   ،مختصر زوائد مسند البزار علی الکتب الستة و مسند احمد ههههههههههههههههههههههه،

 م. 1992بوذر، چاپ اول، بیروت، مؤتسة الکت  ال قافیة، عبد الخالق ا

، تحقیق: محمد فهؤاد  البخاری هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح ههههههههههههههههههههههه،

 ق. 1379بیروت، دارلمعرف ، عبد الباق ، مح  الدین الخطی ، 

، تحقیق: مکتبة ابن تیمیهة  مام أحمدالقول المسدد فی الذب عن المسند لإل هههههههههههههههههههههههه،

 ق. 1401 ، القاهرا،، چاپ اول،مکتبة ابن تیمیة چاپ اول،

تحقیق: أبو عبد اهلل محمد حسهن محمهد   ، اإلمتاع باألربعین المتباینة السماع ههههههههههههههههههههههه،

 م. 1997چاپ اول،  ،دار الکت  العلمیة، بیروت، حسن إتماعیل الشافع 

 م. 1999، چاپ اول، العلمیة الکت  دار ، بیروت،الجوام  جم  علی العطار حاشیة سن،، الحالعطار

، دارالحدی ، چهاپ اول،  القاهرا، نهایة االغتباط بمن رمی من الرواة باالختالط ،عل  رضا ،عال  الدین

 م. 1988

کته   ر الداتحقیق: محمهد حسهن محمهد حسهن اتهماعیل،       ،مغانی األخیار محمود،بدر الدین ، العین 

 م. 2006العلمیة، بیروت، چاپ اول، 

 تا.ب  دار إحیا  التراث العرب ، بیروت، عمدة القاری شرح صحیح البخاری هههههههههههههههههههههههه،

 ، دارالحسهین آیهت تهعید    تحقیق: ،بیان الوهم واإلیهام فی کتاب األحکام القطان،لحاف  ابن ، االفات 

 .م 1997 الریاض، چاپ اول، طیبة،

 ، تحقیهق: جمهال عیتهان ،   مرقاة المفاتیح شرح مشیکاة المصیابیح   ،عل  نور الدین مأل الهروی، القاری

 م. 2001چاپ اول، ،دار الکت  العلمیةبیروت، 

، تحقیق: محمهد  شرح شرح نخبة الفکر فی مصطلحات أهل األثر، _____________________

 تا.، بیروت، داراالرقم، ب نبار تمیم وهی م نبار تمیم

، بیهروت،  ق: محمهد ناصهر الهدین األلبهان     یه حق، تالمسح علی الجوربین الدین،محمد جمال  ،القاتم 
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 م. 1979المکت  االتالم ، چاپ توم، 

چهاپ اول،   ،ار الکته  العلمیهة  بیروت، د، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث هههههههههههههه،

 م. 1979

 دار الکت  اإلتهالمیة پنجم، تهران، چاپ ، ق: عل  أکبر الغفاریتحقی، الکافی ، محمد بن یعقو ،الکلین 

 ش. 1363

، تحقیق: رفعت فوزی عبد المطل / عل  عبد الباتهط مبیهد  ، المختلطین ،الحاف  صالح الدین ،کیکلدی

 ق. 1417، مکتبة الخانج القاهره، 

تحقیق: عبد الوهها    ،عةتنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضو ،عل  بن محمد ،الکنان 

 ق. 1399 ، چاپ اول،دار الکت  العلمیة، عبد اهلل محمد الصدیق الغماری ،عبد اللطیف

تحقیق: عبد الفتهاح أبهو   ، الرف  والتکمیل فی الجرح والتعدیلح ، أبو الحسنات محمد عبد ال، اللکنوی

 ق. 1407، چاپ توم، مکت  المطبوعات اإلتالمیة، حل ، غدا

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب اإلمام الشافعی وهو شرح مختصیر   ،عل  بن محمهد ، بصریالماوردی ال
دار الکته   بیهروت،   ،الشیخ عهادل أحمهد عبهد الموجهود     -تحقیق: الشیخ عل  محمد معوض  ،المزنی

 م. 1999، چاپ اول، العلمیة

دار الکته    ،یتحفة األحوذی بشرح جیام  الترمیذ   ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ،المبارکفوری

 تا.، ب بیروت ،العلمیة

 ،الجبرین الرحمن عبد: تحقیق ،الفقه أصول فی التحریر شرح التحبیر ،الحسن أبو الدین عال  المرداوی،

 م. 2000، چاپ اول، الرشد مکتبةالریاض،  السراح، أحمد ،القرن  عوض

مؤتسهة  ، بیهروت،  معهرو: ، تحقیق: بشار عهواد  تهذیب الکمال عبدالرحمن،یوتف بن البک  ، المبی

 م. 1980 – 1400، چاپ اول، الرتالة

تحقیهق:   ،للؤلؤ المرصوع فیما ال أصل له أو بأصیله موضیوع  ا ،محمد بن خلیل، المشیش  الطرابلس  

 ق. 1415، چاپ اول، دار البشائر اإلتالمیة ، بیروت،فواز أحمد زمرل 

 ،مکهة ، عبد الملک بن عبد اهلل بن دهیش ق:تحقی ،االحادیث المختارة الواحد،محمد بن عبد ، المقدت 

 ق. 1410 ، چاپ اول،النهضة الحدی ة مکتبة

 القیهام،  عمهر  ،األرنهؤوط  شهعی  : تحقیهق  ،المرعیة والمنح الشرعیة اآلداب مفل ، بن محمد المقدت ،

 م. 1996 ، چاپ دوم،الرتالة مؤتسةبیروت، 

 ،مکتبهة اإلمهام الشهافع    ، شرح الجام  الصغیرالتیسیر ب ق(، 1031م ) الروو:زین الدین عبد  ،المناوی

 م. 1988، چاپ توم، الریاض

چاپ اول، المکتبة التجاریة الکبری، مصر،  ،فیض القدیر شرح الجام  الصغیر ههههههههههههههههههههههه،
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 ق. 1356

، ، تحقیق: المرتض  الهبین أحمهد  الیواقیت والدرر فی شرح نخبة ابن حجر هههههههههههههههههههههههه،

 م. 1999، چاپ اول، مکتبة الرشدالریاض، 

هه(، طبع االعهالم، به     850) )نسخ  خط (، خط ابراهیم الحنف  منار االنوار النسف ، عبداهلل بن احمد،

 جا، ب  تا.

 م. 1997بیروت، دارالفکر،  ،المجموع مح  الدین بن شر:، النووی،

، بیروت، ق: محمد ع مان الخشتیحقت ،شیر النذیرالتقریب والتیسیر لمعرفة سنن الب ههههههههههههههههه، 

 م. 1985، چاپ اول، دار الکتا  العرب 

 ق. 1407، دار الکتا  العرب ، القاهرا، منب  الفوائد مجم  الزوائد و بکر،عل  بن أب  ، الهی م 

محمهد   ، تحقیهق: عبهداهلل  بغیة الرائد فی تحقیق مجم  الزوائد و منبی  الفوائید   هههههههههههههههههههه،

 ق. 1414الدرویش، بیروت، دار الفکر، 

 


