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Abstract
Mohammad Nasser al-Din Albani is one of the prominent and influential traditionalists in Salafism. he has authored many useful books on
various subject matters, which have been widely published in Islamic
States. In a part of the book Seeking Recourse: Kinds and Rules entitled “Weak Traditions on Seeking Recourse,” Albani makes a point of
“Seeking Recourse to the Right by the Requesters”. With this tradition
which clearly expresses seeking recourse to the Right by the requesters
from God, he has found faults, which he calls a fake one while belittling
Atieh Oufi. Through Referring to books on ascertaining and negating
justice, Atieh Oufi’s trustworthy and sense of justice is understood, and
the misunderstanding about the so-called change (from bad to good) regarding Atieh and his being a Shia – which were put forward by Albani
– are dealt with. Ascertaining injustice in Atieh because of his so-called
change is because of reliance on a tradition by Mohammad Bin Saib
Kalbi, in which Atieh is a sole narrator of a tradition and, thereby, is accused of lying. Ascertaining injustice in Atieh because of his so-called
Shi’ism is also rejected, as this is an allegation based on invention; it
will be shown that this must not be paid attention to after proving the
honesty of the narrator and his sense of justice.
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بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاههای البانی در آن
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چکیده
محمــد ناصرالدیــن البانــی یکــی از محدثــان تاثیرگــذار «ســلفیگری» اســت و تألیفــات
گســتردهای در رشــتههای مختلــف نــگارش کــرده اســت کــه در ممالــک اســامی بــه
کثــرت ،انتشــار یافتهانــد .البانــی در بخشــی از کتــاب «التوســل ،انواعه و احکامــه» ،تحت
عنــوان «احادیــث ضعیــف در توســل» بــه روایــت «توســل بــه حــق ســائلین» میپــردازد.
وی در ایــن حدیــث کــه بــه روشــنی ،بیانگــر توســل بــه حقــی اســت کــه ســائالن بــر
خــدا دارنــد ،ای ـراد کــرده و بــا تضعیــف «عطیــه عوفــی» ،حدیــث را جعلــی میدانــد .بــا
مراجعــه بــه کتــب جــرح و تعدیــل ،صداقــت و عدالــت عطیــه عوفــی فهمیــده میشــود
و شــبهه تدلیــس عطیــه و تشــیع او کــه از ســوی البانــی مطــرح شــده بــود ،نیــز رفــع
میگــردد .جــرح عطیــه بــه ســبب تدلیســش ،بــه خاطــر اعتمــاد بــر روایتــی از محمــد
بــن ســائب کلبــی اســت کــه وی در آن ،متفــرد و متهــم بــه کــذب اســت .جــرح عطیــه بــه
جهــت تشــیع وی نیــز مــردود اســت؛ چـرا کــه جــرح بــر بدعــت اســت کــه پــس از بیــان
ً
صــدق راوی و خصوصــا عدالتــش ،نبایــد بــه آن توجهــی کــرد.
کلیدواژهها
البانی ،توسل به حق سائلین ،عطیه عوفی ،تدلیس ،محمد بن سائب کلبی.
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 .1طرح مسأله
ّ
ترویــج فرهنــگ نــاب محمــدی و اهلبیــت عصمــت و طهــارت (ع) ،در طــول تاریــخ ،دچــار
کجاندیش ـیها و نابخردیهایــی بــوده اســت کــه نمونــه بــارز آن را در اندیشــه وهابیــت و ســلفی
گــری میتــوان نظارهگــر بــود؛ الزمــه ترویــج فرهنــگ نــاب ّ
محمــدی و اهــل بیــت عصمــت و
طهــارت (ع) ،مقابلــه بــا شــبهات و کجاندیش ـیهایی اســت کــه در هــر دورانــی ،اظهــار وجــود
میکننــد و اگــر نیــک بنگریــم ،ریش ـههای آن در عقایــد پیشــینیان ،مشــهود خواهــد بــود .معمــار
ّ
ایــن اندیشــه ،ابنتیمیــه از مخالفــان فرزنــدان پیامبــر اســام (ص) اســت کــه تفکــر او از قــرن
هفتــم تــا قــرن ســیزدهم بــه فراموشــی ســپرده شــده و مــورد مخالفــت اندیشــمندان مذاهــب
ّ
اســامی قـرار گرفــت؛ ولــی کمتــر از یــک قــرن اســت کــه ایــن تفکــر انحرافــی ،دوبــاره در جامعــه
اســامی توســط اف ـرادی معلــوم الحــال ،مطــرح میگــردد.
«ســلفیه» بــه معنــاى «پیشــین» ،معتقــد بــه لــزوم پیــروی از ســه نســل نخســت حیــات امــت
اســامى هســتند کــه ایــن اعتقــاد ،ایــده و روش برخــورد متمایــزی بــا مســائل دینــی بــه آنهــا
میدهــد .سـ ّ
ـلفیه کــه بســتر وهابیــت اســت ،مدعــی اســت هیــچ مذهبــی وجــود نــدارد و بایــد
بــه عصــر ســلف؛ یعنــی دوران صحابــه ،تابعیــن و تابعیــن تابعیــن بازگشــت و اســام بالمذهــب را
اختیــار نمــود .آنــان میگوینــد« :بیاییــد بــا کنــار گذاشــتن همــه مذاهــب ،بــه ســوی یگانهشــدن
برویــم»؛ ولــی بــا دســتی دیگــر ،شمشــیر تکفیــر را کشــیده و بــا حــذف دیگــران از جامعــه
اســامی و رانــدن آنــان بــه جمــع کفــار ،جامعــه را بــه چنددســتگی میکشــانند .واضــح اســت
کــه دعــوت مــردم بــه کنــار گذاشــتن دســتاوردهای مذاهــب ،کاری نشــدنی اســت؛ بــه ویــژه آنکــه
در پشــت ایــن دعــوت بــه «بیمذهبــی» ،نوعــی مذهــب نهفتــه اســت؛ آن هــم مذهبــی گرفتــار
چنــگال جمــود و تنگنظــری کــه اســام را بــه صــورت دینــی بیتحــرک ،بــیروح ،ناقــص،
ناتــوان و بیجاذبــه تصویــر میکنــد و بــا احیــای روح خشــونت و تعصــب ،راه را بــر هــر گونــه
نزدیــک شــدن بــه همدیگــر میبنــدد و بــه جــای آن ،فضایــی از درگیریهــا و بدبینیهــا را ایجــاد
میکنــد و همــگان را بــه ســوی شمشــیر پیــکار میکشــاند.
یکــی از مــوارد اختــاف بیــن وهابیــان و ســایر مســلمانان ،توســل بــه اولیــای الهــی یــا بــه
تعبیــری ،وســیله ق ـرار دادن آنــان نــزد خــدای متعــال اســت کــه وهابیــان آن را جایــز نمیداننــد؛
امــا عمــوم مســلمانان ،نــه تنهــا آن را جایــز میشــمارند ،بلکــه در طــول تاریــخ ،بــه آن عمــل
کردهانــد .نویســندگان وهابــی تنهــا ســه نــوع توســل را تجویــز کردهانــد کــه هرگــز جــای بحــث
و گفتگــو نبودهانــد .1 :توســل بــه ذات حقتعالــی و اســماء و صفــات او .2 .توســل بــه اعمــال
صالحــی کــه انســان در گذشــته انجــام داده اســت .3 .درخواســت دعــا از ب ـرادر مومــن .اقســام
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دیگــر توســل را شــرک و بدعــت و ح ـرام میداننــد .وهابیــت ،در نــوع ســوم توســل نیــز تصــرف
کــرده ،میگوینــد :ایــن نــوع توســل ،تنهــا مخصــوص زنــدگان در ایــن جهــان اســت؛ نــه انســان
مــرده (زنــده در جهــان بــرزخ) و در غیــر ایــن صــورت ،نوعــی شــرک و بشرپرســتی اســت.
احادیــث فراوانــی در منابــع تاریخــی و روایــی فریقیــن وارد شــده اســت کــه بــر جــواز و صحت
و حتــی اســتحباب توســل بــه ذوات انبیــاء و اولیــای الهــی یــا مقامــات آنــان بــه منظــور تقــرب بــه
خــدای متعــال و طلــب حاجــت از او داللــت دارنــد .احادیــث توســل در منابــع اهــل ســنت ،دارای
طــرق صحیحانــد و توســل بــه پیامبــر (ص) قبــل از حیــات آن بزرگــوار ،در هنــگام حیــات ایشــان،
قبــل و پــس از بعثــت و نیــز بعــد از وفــات ایشــان و توســل بــه حــق ســائالن را بیــان میکننــد.
محمــد ناصرالدیــن البانــی ،ماننــد دیگــر ســلفیها ،ســه نــوع توســل مجــاز مذکــور را
میپذیــرد و بقیــه انــواع توســل را باطــل میشــمارد .ایشــان در میــان ســلفیه ،شــخصیت
برجســتهای بــه شــمار میآیــد و تصحیــح و تضعیــف احادیــث توســط وی از نظــر ایشــان حجــت
بــه شــمار میآیــد؛ ولــی مخالفــان وی از جملــه غمــاری عقیــده دارنــد کــه وی در علمالحدیــث
شــخصیت مهمــی نبــوده و بــر تضعیــف و تصحیــح احادیثــی کــه بــاب میلــش نبــوده ،پرداختــه
و بــه علمــای معتبــر ،حملــه کــرده؛ بــه گونـهای کــه حتــی صحیــح بخــاری و مســلم از تضعیــف
او در امــان نماندنــد (ر.ک :غمــاری مغربــی1424 ،ق .)8 ،وی احادیــث شــریف نبــوی را تغییــر
مـیداد؛ بــه گونـهای کــه نــزد اهــل علــم حدیــث ،جایــز نبــود؛ پــس صحیــح را تضعیــف میکــرد
و ضعیــف را زیبــا جلــوه مـیداد (ر.ک :همــان .)13 ،وی اعتقــاد بــه امــداد بشــر مــرده بــر زنــدگان
را اعتقــاد باطلــی میدانــد و طلــب کمــک کــردن از غیــر خــدا را نوعــی از شــرک اکبــر میدانــد
(ر.ک :البانــی1421 ،ق .)10 ،بــه اعتقــاد وی ،تنهــا وســیله تقــرب بــه خــدا ،اعمــال صالحــه اســت
و توســل بــه ذات انبیــاء یــا حــق و یــا حرمــت و مقــام آنهــا در شــرع ،ثابــت نیســت (همــان.)15 ،
از جملــه نظریــات دیگــر وی در ارتبــاط بــا توســل ،بــه مــواردی میتــوان اشــاره کــرد.1 :
تحریــم ســفر ب ـرای زیــارت قبــر رســولالله (ص)  .2ادعــای وی مبنــی بــر اینکــه پیامبــر (ص)
َ ََ
«س ِّــیدنا؛ آقــای مــا» در حــق پیامبــر (ص) و گوینــدهی
در قبــرش زنــده نیســت .3 .منــع لفــظ
آن را بدعتگــذار نامیــدن .4 .ناپســند بــودن قرائــت قــرآن بــر میــت .5 .مختــار بــودن نمازگ ـزار
َ َّ ُ َ َ َ َ
َ َّ ُ َ َ
ـام علیــک أ ُّی َهــا َّالن ِبــی» .6 .تحریــم
ـام علــی َالن ِبــی» بــه جــای «السـ
در تشــهد در گفتــن «السـ
زیــارت قبــور مســلمانان .7 .مطالبــه انهــدام گنبــد ســبز بــاالی قبــر پیامبــر (ص) (ر.ک :غمــاری
مغربــی1424 ،ق .)19 -16،در رد ایــن نظریــات البانــی ،کتابهایــی از علمــای اهــل ســنت،
تألیــف شــده اســت (ر.ک :همــان.)22-20 ،
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در نظــر البانــی ،روایــات دال بــر توســل از دو جهــت قابــل خدشـهاند :یــا بــه علــت اشــکاالت و
انــواع ضعــف ســندی آنهــا ،مفادشــان قابــل اثبــات نیســت و یــا اینکــه صحیــح الســندند؛ امــا بــر
اثبــات توســل مــورد قبــول غیرســلفیین ،داللــت ندارنــد (ر.ک :البانــی1421 ،ق.)4 ،
وهابیــان و عمــوم مســلمانان در برخــی از اقســام توســل اختــاف دارنــد؛ از جملــه .1 :توســل
بــه جــاه پیامبــر (ص) و اولیــای الهــی در حیــات برزخــی  .2توســل بــه دعــای پیامبــر (ص) و
اولیــای الهــی در حیــات برزخــی (همــان .)10-9 ،اکثــر متفک ـران اســامی ،توســل بــه جــاه و
دعــا و آثــار را هــم در حیــات و هــم در ممــات پیامبــر (ص) جایــز میداننــد .در کتــاب «وفــاء
الوفــاء» تألیــف دانشــمند معــروف ســنی «ســمهودی» چنیــن میخوانیــم کــه« :مــدد گرفتــن و
شــفاعت خواســتن در پیشــگاه خداونــد از پیامبــر (ص) و از مقــام و شــخصیت او ،هــم پیــش از
خلقــت او مجــاز اســت و هــم بعــد از تولــد او و هــم بعــد از رحلتــش ،هــم در عالــم بــرزخ و هــم
در روز رســتاخیز»؛ ســپس ب ـرای هــر مــورد ،نمونههایــی از روایــات اهــل ســنت ،ذکــر میکنــد
(ر.ک :ســمهودی1419 ،ق .)1373-1371 :3 ،البانــی ،تنهــا توســل بــه دعــا و آن هــم در زمــان
ُ
حیــات را جایــز میدانــد؛ زیـرا کــه حیــات برزخــی از غیــب اســت و کســی را بــه کنــه آن آگاهــی
نیســت (ر.ک :البانــی1421 ،ق .)59 ،او میگویــد« :گمراهــی عظیــم و مصیبــت بــزرگ ایــن
اســت کــه بــه جــز از اللهتعالــی ،بــه انبیــاء و صالحیــن در ســختیها و مصیبتهــا اســتغاثه
کننــد» (همــان.)123 ،
توســل بــه اولیــای خــدا بــه ویــژه رســول اکــرم (ص) هــم در حیــات ظاهــری و هــم در حیــات
برزخــی ،از زمــان صحابــه و تابعیــن بــه عنــوان یــک اصــل مســلم اعتقــادی ،مــورد پذیــرش همگان
بــوده اســت و ســیره صحابــه و تابعیــن و روایــات فراوانــی ،گــواه ایــن ســخن هســتند .اگرچــه
نویســندگانی ماننــد البانــی ،ســعی دارنــد در اســناد احادیــث مذکــور ،خدشــه وارد کننــد؛ ولــی
واضــح اســت کــه روایــات ،هنگامــی کــه ف ـراوان باشــند و بــه حــد تواتــر برســند ،جایــی ب ـرای
خدشــه باقــی نمیمانــد و روایــات توســل در منابــع اســامی ،مافــوق حــد تواتــر اســت (ر.ک:
مــکارم شــیرازی1374 ،ش .)368 :4 ،عــاوه بــر آن ،برخــی از احادیــث تضعیــف شــده در کتــاب
«التوســل ،انواعــه و احکامــه» قابــل تصحیحانــد .برخــی از ایــن مباحــث ،قابــل مناقش ـهاند کــه
از ســوی جمــع حوزویــان و دانشــگاهیان ،فعالیتهایــی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه اســت.
ایــن نوشــته ،بــه روش تحلیلــی و بــا رویکــردی نقادانــه ،در صــدد بررســی تضعیفهــای یکــی از
روایــات مطــرح شــده در کتــاب مذکــور اســت.
ســؤال پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه تضعیفهــای البانــی بــرای احادیــث توســل؛ بــه
ویــژه روایــات توســل بــه حــق ســائلین تــا چــه انــدازه از اعتبــار برخــوردار اســت کــه هــدف ایــن

بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاههای البانی در آن

پژوهــش ،نقــد دیدگاههــای ایشــان در موضــوع مقالــه اســت و بــا بررســیهای انجــام گرفتــه
مشــخص میشــود کــه تضعیفهــای ایشــان مــورد تاییــد علمــای شــیعه و اهــل ســنت نمیباشــد
و ادعایــی بیدلیــل قانعکننــده اســت.
توســل بــه اســباب ،بـرای رســیدن بــه اهــداف در زندگــی مــادی و حیــات معنــوی ،از دیــدگاه
فطــری و عقالیــی امــری مطلــوب و حتــی ضــروری بــه شــمار م ـیرود .در اصــل جــواز توســل،
کمتــر تردیــد شــده اســت؛ امــا آنچــه کــه مــد نظــر ایــن تحقیــق اســت ،خــاص توســل بــه حــق
ســائلین اســت کــه البانــی ،در کتــاب خــود ،آنهــا را مــورد مناقشــه ق ـرار داده اســت .توســل بــه
پیامبــر اکــرم (ص) و صالحــان و اولیــای الهــی از مســائلی اســت کــه در دو قــرن اخیــر ،بســتر
اختــاف را در عالــم اســام پدیــد آورده اســت ،تــا جایــی کــه وهابیــان بــا اســتناد بــه برخــی
از ظواهــر آیــات ،کســانی را کــه معتقــد بــه توســلباشــند ،بــه شــرک و کفــر متهــم میســازند،
بیآنکــه درکــی از حقیقــت توســل و اســتمداد از اولیــای الهــی در قــرآن کریــم و روایــات داشــته
باشــند .بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور و ضــرورت رد اینگونــه افــکار ،ایــن پژوهــش در صــدد
بررســی آن میباشــد.
دربــاره پیشــینه تحقیــق میتــوان گفــت کتابهایــی در رابطــه بــا نقــد دیدگاههــای ســلفیه
دربــاره توســل و یــا نقــد نظریــات البانــی ،تألیــف شــدهاند کــه بــه آنهــا اشــاره میشــود:
 رضوانی ،علیاصغر (1389ش) ،توسل ،قم ،انتشارات مسجد مقدس جمکران. ســبحانی ،جعفــر (1390ش) ،فرهنــگ عقایــد و مذاهــب اســامی ،قــم ،موسســه امــامصــادق (ع) ،چــاپ ســوم.
 غمــاری مغربــی ،عبداللــه (1424ق) ،الرســائل الغماریــه جــزء فیــه الــرد علــی البانــی ،بــیجــا ،دارالمشــایع للطباعــه و النشــر و التوزیــع ،چــاپ دوم.
 مناقــب ،ســید مصطفــی (1390ش) ،توســل بــه اهــل بیــت (ع) از نــگاه قــرآن و ســنت ،قــم،بوســتان کتاب.
پایاننامههایی که به نقد البانی و نظریات و آراء وی مرتبط است عبارتند از:
 نصرتــی ،کمالالدیــن (1393ش) ،نقــد و بررســی دیدگاههــای ســلفی ناصــر البانــی،دانشــگاه مذاهــب اســامی.
 زاهدیفــر ،ســیفعلی (1389ش) ،نقــد و بررســی مبانــی و آراء حدیثــی محمــد ناصرالدیــنالبانــی ،دانشــگاه قــم.
امــا بــه طــور مشــخص در مــورد نقــد و بررســی نظریــات البانــی در خصــوص توســل و بــه
ویــژه نقــد کتــاب او ،منبعــی مســتقل ،موجــود نیســت.
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قبــل از ورود بــه بحــث از ایــن ادلــه ،الزم اســت مطالبــی بــرای آشــنایی بــا مقدمــات بحــث،
عنــوان گــردد.
 .2شرح حال و خطی مشی محمد ناصرالدین البانی
محمــد ناصرالدیــن البانــی یکــی از محدثــان برجســته «ســلفیگری» در قــرن معاصــر اســت کــه
تاثیرگــذاری او در ایــن جریــان و پیــروان آن ،غیرقابــل انــکار اســت؛ از ایـنرو ،ضــروری اســت بــه
شــرح حــال و بیــان خــط مشــی او و جایــگاه و فعالیتهــای علمــی او پرداختــه شــود.
البانــی از جوانــی ،راه و روش ســلفیگری را پیــش گرفــت و بعدهــا بــه دلیــل فعالیتهــای
خــود در مســیر ســلفیگری ،از ســوی حکومــت وقــت ،چندینبــار بــه زنــدان افتــاد و
ممنوعالتبلیــغ و ممنوعالخــروج شــد (ر.ک :عصــام1423 ،ق .)13 ،وی تألیفــات گســتردهای در
رشــتههای مختلــف نــگارش کــرده اســت کــه در ممالــک اســامی انتشــار یافتنــد و بســیاری از
ایــن کتابهــا ،بــه زبانهــای زنــده دنیــا ترجمــه شــدهاند .ابومحمــد ســجاد ،نــام  217مــورد از
تألیفــات و تخریجــات او را آورده اســت (همــان.)78-68 ،
تعــدادی از علمــای اهــل ســنت ،البانــی را ســتودهاند و محمــد بــن ابراهیــم شــیبانی
نمونههایــی از تمجیدهــای علمــای اهــل ســنت دربــاره البانــی را در کتــاب خــود آورده اســت
(ر.ک :شــیبانی1407 ،ق.)556-539 ،
 .3روایت «توسل به حق سائلین»
البان ــی در کت ــاب التوس ــل ،انواع ــه و احکام ــه ،در بخش ــی تح ــت عن ــوان «احادی ــث ضعی ــف
در توس ــل» ،احادی ــث مش ــهوری را مــیآورد ک ــه در بح ــث توس ــل ،از س ــوی مخالف ــان جری ــان
ســـلفی ،بـــه آنهـــا تمســـک میشـــود و وی ســـعی در تضعیـــف داللـــی یـــا ســـندی آنهـــا
میکنـــد.
از ابوســـعید خـــدری روایـــت شـــده اســـت کـــه رســـولالله (ص) فرمـــوده اســـتَ :
«مـــن
ّ َ َُ
َ َ َّ
َ َ َ َ َ َُ
َخ ـ َـر َج م ــن َبیت ــه إل ــی َّ
الص ـ
ـاة فق ــال :ال ُله ـ َّـم ِإن ــی أس ــألک ِب َح ـ ِّـق الس ــائلین علی ــک و أس ــألک
ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ّ َ َ ُ َ
َ َ َ ّ ُ َ
َ
َ ِّ َ
َ
جه ــه؛ کس ــی ک ــه
بح ــق ممش ــای ه ــذا ف ِإن ــی ل ــم أخ ــرج ا ِش ـرا و ال بط ـرا  ...اقب ــل الل ــه علی ــه ِبو ِ
از خان ــه خ ــود بــرای نم ــاز خ ــارج ش ــود و بگوی ــد :خدای ــا ،م ــن از ت ــو درخواس ــت میکن ــم
ب ــه حق ــی ک ــه س ــائلین ب ــر ت ــو دارن ــد و از ت ــو درخواس ــت میکن ــم ب ــه ح ــق گامهای ــی ک ــه ب ــه
س ــوی ت ــو برمــیدارم ،م ــن از روی نافرمان ــی و خوش ــگذرانی از خان ــه بی ــرون نیام ــدم  ...خ ــدا
ب ــه او نظ ــر رحم ــت مــیآورد» (البان ــی1421 ،ق.)92 ،

 .1-3داللت حدیث
ایــن حدیــث ،داللــت بــر توســل دارد و درخواســت از خــدا بــه حــق اولیــا و جاه آنهــا و کرامتشــان
نــزد خداســت و ایــن برمیگــردد بــه حــب و اک ـرام خــدا بــه ایشــان .در ایــن دعــا فرقــی نــدارد
کــه «ولــی» ،زنــده باشــد یــا مــرده؛ زیـرا کــه خداونــد اولیائــش را دوســت مـیدارد و همگــی آنــان
ّ
ـی مــرده ،س ـزاوارتر اســت؛ زی ـرا در دار کرامــت و جزاســت؛ (ر.ک:
را اک ـرام میکنــد؛ بلکــه ولـ ِ
فــودة ،بیتــا )39 ،چ ـرا کــه کمتریــن خدش ـهای در داللــت روایــت ،راه نــدارد؛ هرچنــد برخــی
از افراطیــون هماننــد وهابیهــا ســعی کردهانــد کــه در ســند روایــت ،شــبهه کننــد؛ ولــی ایــن
شــبهات قابــل دفــع هســتند کــه در ادامــه بــه طــرح شــبهه و پاســخ آن پرداختــه میشــود.
 .2-3شبهه البانی در جعل حدیث و تضعیف عطیه عوفی
البانــی در مقــام تضعیــف ســند روایــت «توســل بــه حــق ســائلین» میگویــد« :ســند ایــن
حدیــث ،ضعیــف اســت؛ زیـرا کــه آن را عطیــه عوفــی از ابوســعید خــدری روایــت کــرده اســت و
عطیــه عوفــی ،ضعیــف اســت؛ چنانچــه منــذری در الترغیــب ،امــام نــووی در کتــاب األذکار خود،
ابنتیمیــه در کتــاب القاعــدة الجلیلــة ،ذهبــی در کتــاب المی ـزان خــود ،عطیــه عوفــی مذکــور را
ضعیــف دانســتهاند .ذهبــی در کتــاب الضعفــاء ،گفتــه اســت« :ائمــه حدیــث بــر ضعیــف بــودن
او ،اجمــاع کردهانــد ».و حافــظ هیثمــی در جاهــای متعــددی از کتــاب مجمعالزوائــد خــود ،عطیــه
مذکــور را تضعیــف گرفتــه اســت .ابوبکربــن محــب بعلبکــی نیــز ،عطیــه را در کتــاب الضفعــاء و
المتروکیــن خــود ،آورده اســت و بوصیــری هــم او را ضعیــف دانســته اســت؛ چنانچــه در کتــاب
ُ ُ َ ُ
ٌ ُ َ َ ٌ ُ َ
ـاء :عطیــة َو فضیــل
مصباحالزجاجــه خــود ،چنیــن گفتــه اســت« :هــذا اســناد مسلســل ِبالضعفـ ِ
ُ َ َ ُ
ـل بـ ُ
بـ ُ
ـن ُ
الم َو َّفــق ُک ُّل ُهــم ُض َعفـ ُ
ـاء؛ ایــن ســند ،ســندی اســت کــه همــه اف ـرادش
ـن َمــرزوق والفضـ
ِ
ضعیفانــد؛  »...و همچنیــن حافــظ ابنحجــر هــم او را بــه ایــن قــول خــود ضعیــف گرفتــه
َّ ً َ ِّ ً
َ ٌ
ً َ
ـدوق ُیخطـ ُ
ـیعیا ُمدل َســا» و ســبب ضعــف او را بیــان کــرده اســت و آن دو
ـئ کثیـرا کان شـ
اســت« :صـ
ِ
ً
چیــز اســت :اول اینکــه حفظــش ضعیــف اســت؛ چنانچــه جملــه ُ«یخطـ ُ
ـئ کثیـرا» بــر آن داللــت
ِ

بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاههای البانی در آن

در ایــن حدیــث ،بــه روشــنی ،حقــی کــه ســائالن بــر خــدا دارنــد ،مــورد توســل قـرار گرفتــه اســت
و ســوالکننده ،آن را وســیله قـرار داده تــا خــدا بــه خاطــر آن حــق کــه ســائالن بــر گــردن او دارنــد،
درخواســت او را نیــز پاســخ گویــد؛ زی ـرا دعاکننــده نیــز ســائل اســت و چنیــن حقــی را بــر خــدا
دارد (ر.ک :ســبحانی1390 ،ش.)255-254 :3 ،
این حدیث از چند جهت قابل بررسی است که بدان پرداخته میشود.
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دارد کــه ایــن جملــه ،شــبیه بــه جملــه حافــظ ابنحجــر اســت کــه در کتــاب طبقاتالمدلســین،
َ
ُ
ـظ» .حافــظ ابنحجــر در
الحفـ ِ
دربــاره عطیــه مذکــور ،اســتعمال کــرده و گفتــه اســت« :ضعیــف ِ
کتــاب تلخیصالحبیــر نیــز ،حدیــث دیگــر را ذکــر نمــوده اســت کــه در ســندش ،عطیــة عوفــی
وجــود دارد و حافــظ در آن کتــاب ،عبــارت صریحتــر را در تضعیــف او ،اســتعمال کــرده و گفتــه
اســت« :در ســندش عطیــه بــن ســعید عوفــی اســت و او در روایــت ،ضعیــف اســت» ،دوم اینکــه
ِّ
وی مدلــس اســت» (البانــی1421 ،ق.)92 ،
البانــی تدلیــس عطیــه را از نــوع تدلیــس شــیوخ و حــرام میدانــد و میگویــد« :عطیــه از
ابوســعید خــدری ،روایــت میکــرد .وقتــی ابوســعید خــدری وفــات کــرد ،عطیــه نــزد یــک تــن از
کذابیــن بــه نــام کلبــی کــه بــه کــذب و دروغ گفتــن در حدیــث معــروف بــود ،مجالســت میکــرد
و از وی چیزهایــی را روایــت میکــرد و در روایــت خــود ،کلبــی مذکــور را بــه نــام ابوســعید
یــاد میکــرد؛ پــس شــنوندگان خیــال میکننــد کــه م ـراد وی ،ابوســعید خــدری اســت .از نظــر
البانــی ،ایــن عمــل عطیــه بــه تنهائــی کفایــت میکنــد کــه عدالتــش را از میــان بــردارد؛ چــه برســد
کــه ســوء حفــظ نیــز بــه آن اضافــه شــود (ر.ک :همــان.)93 ،
البانــی در نهایــت ،چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه چــون عطیــه از جهــت ســوء حفــظ و تدلیــس
َ َ ّ
َ َ
ّ
«مــن خـ َـر َج ِمــن َبیتـ ِـه  ......فقــال :ال ُلهـ َّـم ِإنــی
قبیحــش ضعیــف اســت ،پــس حدیــث مذکــورش:
َ َُ
َ ََ
َ ِّ ّ
لین علیــک »......نیــز ضعیــف اســت (همــان.)94 ،
ـائ
أســألک ِبحــق السـ ِ
 .3-3نقد شبهه جعل حدیث
این شبهه از چند جنبه قابل بررسی است:
ً
اوال :بــا نــگاه اجمالــی بــه روایــت ،میتــوان گفــت :اتقــان حدیــث و فصاحــت کلمــات و
انســجام تعبیــر ،حاکــی از صحــت و اســتواری آن اســت چراکــه ســخنان معصــوم ،دارای اتقــان و
فصاحــت اســت کــه ایــن حدیــث دارای آن ویژگــی میباشــد.
ً
ثانیــا :عقــل ،ایجــاب میکنــد کــه انگیــزهای بـرای جعــل یــک حدیــث ،وجــود داشــته باشــد.
آیــا در زمــان صــدور ایــن روایــت ،اختالفــی در مســائل کنونــی توســل ،وجــود داشــته اســت؟
(ر.ک :ســبحانی1390 ،ش.)257 :3 ،
ً
اصــوال قلمــرو جعــل حدیــث ،بیشــتر در مــورد مناقــب و فضائــل افـراد و مســائل مربــوط بــه
حاکمــان و والیــان اســت و گاهــی هــم پیــروان مذهبــی ،ب ـرای کوبیــدن پیــروان مذهــب دیگــر
جعــل حدیــث میکردنــد و نیــز صفــات خــدا و زندگــی برزخــی و یــا زندگــی در س ـرای دیگــر،
قلمــرو جعــل حدیــث بـرای احبــار و رهبــان بــود؛ ولــی حدیثــی ماننــد حدیــث عطیــه کــه حالــت

 .4-3صداقت و عدالت عطیه عوفی
بعــد از اینکــه حقیقــت جرحــی کــه دربــاره عطیــه عوفــی آمــده ،روشــن شــد ،الزم اســت بــه بیــان
صداقــت و عدالــت ایــن مــرد و عمــل کــردن ائمــه حدیــث بــه حدیــث وی و احتجاجشــان بــه او
در احــکام ،اشــاره شــود .جماعتــی از اهــل حدیــث ،عطیــه را توثیــق کــرده و عــادل شــمردهاند
و حدیثــش را قبــول دارنــد و حــق نیــز بــا آنــان اســت؛ از جملــه ابنســعد در طبقــات کبــری
میگویــد« :ان شــاءالله ثقــه اســت و احادیــث صالحــی دارد و برخــی مــردم هســتند کــه بــه او
احتجــاج نمیکننــد» (ابنســعد1410 ،ق.)305 :6 ،
از ایــن کالم ابنســعد مطالبــی دانســته میشــود .1 :توثیــق عطیــه عوفــی  .2ایــن کــه ب ـرای
عطیــه عوفــی ،احادیــث صالــح مقبولــی اســت  .3تاکیــد توثیــق او؛ زی ـرا کــه ابنســعد ،بعضــی
مــردم را میبینــد کــه بــه او احتجــاج نمیکننــد و بــا ایــن حــال ،توثیــق او را ارجــح میشــمارد.
نتیجــه اینکــه توثیــق عطیــه عوفــی ،بالشــک مقبــول اســت (ر.ک :ممــدوح1416 ،ق.)132 ،
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یــک انســان وارســته را یــادآور میشــود کــه از خانــه بــه ســوی مســجد گام بــر مـیدارد و از خــدا
ســئوال میکنــد بــه حــق آن تعهــدی کــه دربــاره ســائالن نمــوده اســت ،او را از آتــش پنــاه دهــد و
گناهــان او را ببخشــد ،دور از قلمــرو وضــع حدیــث و جعــل آن اســت (ر.ک :همــان).
ً
ثالثــا :ایــن حدیــث بــا هیــچ آیــه و حدیثــی منافــات نــدارد و عقــل نیــز مؤیــد آن اســت؛ چراکه
َ
َ ُ
ُ ُ
خــود خداونــد بـرای دعاکننــده ،حقــی قـرار داده و فرمــوده« :ادعونــی اسـ َـت ِجب لکــم؛ مـرا بخوانید
تــا [دعــاى] شــما را بپذیــرم» (غافــر )60 :و بــر ایــن اســاس ،دعــا را از بنــده خواســته و اجابــت را
بــر خــود الزم کــرده اســت و ایــن ،همــان حــق ســائلین بــر خداســت کــه خــود خــدا بـرای ســائلین
ایجــاد کــرده اســت.
امــا آنچــه در مــورد عطیــه بــه دســت میآیــد ،ایــن اســت کــه حدیثــش وقتــی از تدلیــس در
امــان باشــد ،حســن اســت و ایــن حدیــث نیــز اینگونــه اســت (ر.ک :فــودة ،بیتــا.)39 ،
ً
رابعــا :ایــن حدیــث ،متفــرد بــه عطیــه از خــدری نیســت؛ بلکــه ابوصدیــق در روایــت
عبدالحکــم بــن ذکــوان ،تابــع اوســت کــه او نیــز نــزد ابنحبــان ،ثقــه اســت .ابــن الســنی در
َ ََ
َّ
«الل ُهـ َّـم ب َحـ ِّـق ّ
ـائلین علیــک  »...را تخریــج
السـ
«علــم الیــوم و اللیلــة» از الــوازع از بــال ،روایــت:
ِ
کــرده کــه در ســند آن ،عطیــه و مــرزوق و ابنالموفــق نیســتند (ر.ک :ابــن ســنی ،بیتــا.)75 ،
هرچنــد ایــن روایــت ،از ســوی البانــی مــورد خدشــه ق ـرار گرفتــه؛ امــا ب ـرای توجــه و کامــل
کــردن فایــده ،در کنــار روایــت ابوســعید خــدری ،بــه آن اشــاره میشــود کــه در قســمت پایانــی
ایــن بخــش ،بررســی شــده اســت.
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امــام جــرح و تعدیــل ،یحیــی بــن معیــن او را توثیــق کــرده و ایــن را بارهــا گفتــه اســت؛ از جملــه در
پاســخ بــه ســوال دربــاره عطیــه ،گفتــه« :صالـ ٌ
ـح» (ر.ک :ابنمعیــن1399 ،ق.)500 :3 ،از منظــر
ِ
ٌ
«صالــح»
قواعــد حدیثــی وقتــی ناقــد از حــال شــخصیت حدیثــی ســوال میکنــد ،اگــر بگوینــد:
ِ
ایــن اعتبــار از بــاب تعدیــل اســت و آن مــرد ،بــا ایــن ســخن ،مــورد وثــوق میشــود؛ زی ـرا کــه
صالحالحدیــث اســت؛ البتــه بــه ایــن معنــی نیســت کــه او در مرتبــه باالیــی از توثیــق اســت؛
بلکــه حدیثــش حســن اســت (ر.ک :ممــدوح1416 ،ق.)132 ،
ُ َ
درایهنویســان شــیعه اصطــاح «صالـ ٌ
ـث» را جــزء الفــاظ دال بــر تعدیــل
ـح» یــا
ِ
ِ
«صالحالحدیـ ِ
دانســتهاند (ر.ک :جبعــی عاملــی1413 ،ق204 ،؛ حائــری1416 ،ق50 :1 ،؛ صــدر ،بیتــا،
384؛ ســبحانی1390 ،ش153 ،؛ فضلــی1416 ،ق83 ،؛ ربانــی1380 ،ش .)249 ،نویســندگان
درایــه در میــان اهــل ســنت نیــز آن را از الفــاظ تعدیــل دانســتهاند؛ البتــه از الفــاظ در مرتبــه پنجــم
(ر.ک :عجــاج خطیــب1418 ،ق )287 ،و یــا مرتبــه ششــم دانســتهاند (همــان )334 ،کــه از
مراحــل پاییــن تعدیــل و نزدیــک بــه جــرح اســت (ر.ک :جدیدین ـژاد1381 ،ش.)152 ،
در ســنن ترمــذی ،روایتــی از عطیــه از ابوســعید خــدری آمــده کــه از قــول ابوعیســی ،صحیــح
شــمرده شــده اســت .البانــی آن را در کتــاب صحیــح و ضعیــف ســنن ترمــذی ،صحیــح شــمرده
اســت (ر.ک :البانــی ،بــیتــا.)243 :7 ،
امــام أحمدبنحنبــل نیــز در المســند ،روایتــی از فضیــل بــن مــرزوق از عطیــه عوفــی از
َ
َ َ
َ
ابوســعید خــدری آورده کــه رســولالله (ص) بــه علــی (ع) فرمــود« :أنــت ِم ّنــی ِب َم ِنزلـ ِـة هــارون
ّ َ َّ ُ َ
ــه ال نبــی َبعــدی؛ تــو بــرای مــن بــه منزلــه نســبت هــارون بــه موســی (ع)
ِمــن موســىِ ،ال ان
هســتی؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بعــد از مــن ،پیامبــری نیســت» (ابنحنبــل1420 ،ق.)373 :17 ،
مشــابه ایــن روایــت بــا همــان ســند ،در مســند ابنجعــد نیــز آمــده اســت (ابنجعــد1410 ،ق.)301 ،
ســه تــن از بــزرگان حفــاظ نیــز ،عطیــه را حســن خواندهانــد :اول :حافــظ أبوالحســن
مقدســی اســت کــه شــاگردش منــذری از او نقــل کــرده اســت ،دوم :حافــظ عراقــی در تخریــج
أحادیثاألحیــاء اســت ،ســوم :ابنحجــر در أمال ـیاألذکار اســت کــه ابنعــان در شــرح االذکار
از او نقــل کــرده اســت (فــودة ،بیتــا .)39 ،هرچنــد کــه البانــی ،تحســین ابنحجــر را بــر اســاس
ســهو وی گرفتــه اســت کــه مــردم نیــز از روی جهالــت ،بــه ســهو حافــظ ،فریفتــه شــدهاند (ر.ک:
البانــی1421 :ق .)94 ،بایــد پرســید چـرا تحســین حافــظ ،ســهو شــمرده شــده اســت؟! آیــا غرض،
تنهــا پذیــرش گفتههایــی اســت کــه در تاییــد گفتههــای البانــی باشــد و نظ ـرات مخالــف ،مبنــی
بــر ســهو گرفتــه شــود؟! در تحســین و توثیــق عطیــه ،اظهــارات بســیاری هســت کــه میتــوان
مراجعــه کــرد (ر.ک :ممــدوح1416 ،ق.)146-132 ،

بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاههای البانی در آن

 .5-3نقد نسبت جرح به عطیه
در مــورد نســبت جــرح البانــی بایــد گفــت کــه البانــی در المتابعــات و الشــواهد ،در مواضعــی،
عطیـــه عوفـــی را حســـن شـــمرده اســـت! (ر.ک :ســـقاف1413 ،ق )69 :2 ،و همانطـــور کـــه
گفت ــه ش ــد ،در کت ــاب صحی ــح و ضعی ــف س ــنن ترم ــذی ،حدی ــث عطی ــه عوف ــی از ابوس ــعید
خـــدری را صحیـــح شـــمرده اســـت (ر.ک :البانـــی ،بیتـــا .)243 :7 ،بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب،
ج ــرح وی از درج ــه اعتب ــار س ــاقط اس ــت؛ زیــرا ک ــه غرضمن ــدی وی در اثب ــات ح ــرف خ ــود
ب ــه ه ــر طریق ــی ،او را وادار ب ــه ی ــک ج ــرح ی ــا تعدی ــل میکن ــد.
کسانی که در مورد جرح عطیه عوفی سخن گفتهاند ،بر دو قسمند:
قس ــم اول ،کس ــانی هس ــتند ک ــه ج ــرح کردن ــد و ب ــه س ــبب جرحش ــان اش ــاره ای نکردن ــد.
(ج ــرح مبه ــم)
قس ــم دوم ،کس ــانی ک ــه س ــبب جرحش ــان را نی ــز ذک ــر ک ــرده ان ــد و کالمش ــان ب ــه س ــه س ــبب
بـــر میگـــردد .1 :تدلیـــس او  .2تشـــیع او  .3اینکـــه عطیـــه مطالبـــی روایـــت کـــرده کـــه برایـــش
ناش ــناخته اس ــت.
 .1-5-3جرح مبهم
ام ــا ج ــرح مبه ــم ،شایس ــته اس ــت ک ــه رد ش ــود؛ هرچن ــد ک ــه بس ــیار ه ــم گفت ــه ش ــده باش ــد
و بایـــد بـــه آن توجهـــی نشـــود؛ چـــون در قواعـــد علـــوم حدیـــث هســـت کـــه راویای کـــه در
م ــوردش ج ــرح و تعدی ــل آم ــده و جرح ــش مبه ــم و تفس ــیر نش ــده اس ــت ،شایس ــته اس ــت رد
ش ــود و عم ــل نش ــود و در نهای ــت ،گرفت ــن تعدیل ــی ک ــه در م ــورد راوی آم ــده ،صحی ــح اس ــت و
عم ــل ب ــه آن در ن ــزد محدثی ــن واق ــع ش ــده اس ــت (ر.ک :عثیمی ــن1415 ،ق 26 ،و .)29
 .2-5-3نقد شبهه تدلیس عطیه
در اثبات تدلیس عطیه به مواردی پرداخته شده که جای نقد دارد و آن از این قرار است:
 .1-2-5-3اعتماد بر روایتی بیاعتبار
کســـانی کـــه عطیـــه را بـــه ســـبب تدلیســـش جـــرح کردهانـــد کـــه اکثریـــت را نیـــز تشـــکیل
میدهن ــد ،ب ــه خاط ــر اعتم ــاد ب ــر روایت ــی اس ــت ک ــه آسیبرس ــان در آن ،متف ــرد و مته ــم ب ــه
ک ــذب اس ــت و او محم ــد ب ــن س ــائب کلب ــی اس ــت ک ــه اعتم ــاد ب ــر او را جای ــز نمیدانن ــد ک ــه
بســـیاری از روی تقلیـــد و نـــه از روی نقـــادی ،بـــا آن همـــراه شـــدهاند.
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جــرح عطیــه بــه جهــت تشــیع وی نیــز مــردود اســت؛ چـرا کــه جــرح بــر بدعــت اســت و پــس از
ً
بیــان صــدق راوی و خصوصــا عدالتــش ،نبایــد بــه آن ،توجهــی کــرد .البتــه ثابــت نشــده کــه عطیــه
عوفــی ،ادعــای تشــیع کنــد و ایــن حدیثــی کــه درصــددش هســتیم ،بــه تشــیع ارتبــاط نــدارد؛ پــس
ً
ســخن کســی کــه دربــاره تشــیع عطیــه ســخن گفتــه ،قابــل اعتنــا نیســت؛ خصوصــا زمانــی کــه
گوینــده ،متهــم بــه ناصبیبــودن باشــد کــه ضــد تشــیع اســت (ر.ک :ممــدوح1416 ،ق.)119 ،
ممــدوح میگویــد« :امــا دربــاره او بــه ســبب روایــت چیــزی کــه ب ـرای محدثــان ،ناشــناخته
بــوده اســت و چیــزی از آن در کتــب رجــال تــا جایــی کــه جســتجو کــردم ،نیافتــم ،مگــر حدیــث
واحــدی کــه فقــط ابنعــدی آن را ذکــر کــرده و ســخن در آن ،ســخن عطیــه اســت کــه صــواب نیــز
همــان حدیــث اوســت؛ حتــی آنچــه عطیــه عوفــی در حدیثــی کــه ابنعــدی ذکــر کــرده ،درســت
باشــد ،مفیــد تضعیــف عطیــه و اســقاط حدیثــش نیســت .معنــی راوی مقبولالحدیــث بــودن،
ایــن نیســت کــه تمــام روایاتــش صــواب باشــد؛ ایــن حــرف ،بســیار دور از واقــع اســت؛ چــون
انســان ،فرامــوشکار اســت و طبیعــت بشــری بــر او غالــب اســت؛ بنابرایــن امامــی را نمیتــوان
یافــت کــه هرچنــد درجــهاش واال و حفظــش قــوی باشــد ،در حدیثــش وهــم نکنــد؛ امــا اگــر
صحیحــش بیشــتر از خطایــش باشــد ،مقبــول اســت و اال نــه» (همــان).
ابنحبــان در المجروحیــن در ایــن مــورد میگویــد« :عطیــه مذکــور از ابوســعید خــدری
روایــت میکــرد .وقتــی ابوســعید خــدری وفــات نمــود ،عطیــه در نــزد شــخصی بــه نــام کلبــی
مجالســت میکــرد .پــس زمانــی کــه کلبــی میگفــت« :قــال رســولالله  ،»...حفــظ میکــرد
و در روایــت خــود ،کلبــی مذکــور را بــه نــام ابوســعید یــاد میکــرد؛ پــس زمانــی کــه از او ســوال
میشــد کــه چــه کســی ایــن روایــت را برایــت نقــل کــرده اســت؟ میگفــت :ابوســعید روایــت
کــرده؛ پــس شــنوندگان خیــال میکردنــد کــه م ـراد وی ،ابوســعید خــدری اســت؛ در حالــی کــه
مــراد او ،کلبــی بــود» (ابنحبــان1396 ،ق.)176 :2 ،
علــت ضعــف عطیــه در نــزد عبداللــه بــن أحمــد از ســوی پــدرش ،ایــن روایــت بــوده اســت.
عبداللــه میگویــد :پــدرم از ابواحمــد زبیــری از ثــوری شــنیده بــود کــه کلبــی گفتــه اســت:
عطیــه از مــن بــه ابوســعید یــاد میکــرد .عبداللــه میگویــد :از پــدرم شــنیدم کــه ســفیان ثــوری
حدیــث عطیــه عوفــی را تضعیــف میکــرد .همچنیــن در العلــل و معرفــة الرجــال ،الجــرح و
التعدیــل و ضعفــاء العقیلــی و الکامــل ابــن عــدی نیــز تضعیــف شــده اســت (ر.ک :ممــدوح،
1416ق .)120 ،در مجروحیــن ابنحبــان آمــده کــه از مکحــول شــنیدم کــه از جعفــر ابــن ابــان از
ابننصیــر از ابوخالــد احمــر از کلبــی نقــل کــرده کــه عطیــه بــه مــن گفــت« :از تــو بــه ابوســعید
یــاد کــردم؛ پــس میگویــم کــه ابوســعید روایــت کــرده اســت» (ابنحبــان1396 ،ق.)177 :2 ،

 .2-2-5-3تصریح به نام ابوسعید خدری در سند روایت
َ
ُ
ِّ
َّ
َ
َ
در مســند ابنجعــد ،ســند روایــت مــورد بحــث ،چنیــن اســت« :حدثنــی َجــدی ،نــا یز یــد ْبـ ُ
ـن
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ـن أ ِبــی َسـ ِـع ٍید الخــد ِری _ قــال ِیز یــد:
ـن ع ِطیــة ال َع ْو ِفــی ،عـ
وق ،عـ
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هــارون ،نــا فضیـ
َ ْ ُ ُ َ
َُ ْ ُ ُ َ
َ َ َ ُ َ َ َ ٍْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
َّ َ
فقلــت ِلفضیــل رفعــه؟ قــال :أحســبه قــد رفعــه _ قــال « :مــن قــال ِحیــن یخــرج ِإلــى الصــا ِة:
َّ ُ َّ ِّ َ ٍ َ ُ
ــم ِإنــی أ ْســألک ( »....ابنجعــد1410 ،ق.)299 ،
الله
ُ
َّ
َ
در ســنن ابنماجــه نیــز ســند حدیــث ،چنیــن اســت« :حدثنــا محمــد ُبن ســعید بــن یزیــد بــن إبر َ
اهیم
ِ
ِ ِ

بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاههای البانی در آن

از آنچــه گفتــه شــد ،معلــوم میشــود کــه احمــد ،عطیــه عوفــی را تضعیــف کــرده؛ پــس در
تضعیــف او ،مســتندش را کــه همــان حکایــت کلبــی اســت ،ذکــر کــرده اســت کــه همــان ســبب
کالم هشــیم دربــاره عطیــه اســت.
احمــد ،تضعیــف ثــوری را بـرای عطیــه ،بعــد از آنکــه آن حکایــت را بــه طریــق ثــوری نســبت
میدهــد ،حکایــت میکنــد؛ پــس حکایــت کلبــی همــان اصــل مســتند ثــوری در تضعیــف او
بـرای عطیــه عوفــی نیــز هســت (ر.ک :ممــدوح1416 ،ق.)120 ،
بنابرایــن ،تضعیــف احمــد و ثــوری و هشــیم بیاعتبــار اســت؛ چراکــه بــه حکایــت تدلیســی
برمیگــردد کــه در آن ،محمــد بــن ســائب کلبــی متفــرد اســت و حالــش در ضعــف ،گفتــه شــد
(همــان.)130 ،
ابنحبــان در المجروحیــن ،بــه کالم کلبــی اعتمــاد کــرده اســت و چیــز دیگــری کــه مؤیــد
آن باشــد ،جــز همیــن حکایــت ،ذکــر نکــرده اســت و در جــرح او مبالغــه نکــرده اســت؛ آنگونــه
کــه عادتــش اســت؛ در حالیکــه ســند آن صحیــح نیســت؛ چــون بــر اســاس ســخن محمــد بــن
ســائب کلبــی اســت؛ در حالــی کــه حــال او معــروف اســت .وی در حالــی کــه متهــم بــه کــذب
بــود ،از دنیــا رفــت؛ بنابرایــن ســندی کــه ایــن مــرد در آن باشــد ،در هیــچ جــا مــورد اعتمــاد واقــع
نمیشــود .عجیــب اســت کــه بــه ایــن روایــت بـرای متهــم کــردن عطیــه عوفــی بــه تدلیــس شــیوخ
اعتمــاد میشــود و بــر ایــن جــرح مــردود ،اتفــاق میشــود؛ در حالــی کــه سخنشــان بیدلیــل
ً
اســت و چیــزی کــه ادعــای آنــان را تاییــد کنــد ،نمیگوینــد و اگــر چیــزی مییافتنــد ،خصوصــا
از ســوی متاخریــن آنهــا حتمــا ذکــر میشــد (همــان.)121 ،
از میــان اهــل حدیــث ،کســانی هســتند کــه بــه ایــن خطــا اشــاره کردهانــد؛ از جملــه :حافــظ
بــارع أبوالفــرج عبدالرحمــن بــن رجــب حنبلــی در کتــاب شــرح علــل ترمــذی کــه پــس از
نقــل اصــل حکایــت از امــام احمــد ،گفتــه اســت« :امــا بــر روایــت کلبــی اعتمــادی نیســت»
(ابنرجــب1407 ،ق.)823 :2 ،
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الخدری
التســتری ،حدثنــا الفضــل بــن الموفـ
ـرزوق عــن أبو ســعیدٍ ِ
ـق أبــو الجهـ ِـمَ ،حدثنــا فضیل بــن مـ ٍ
ِ
َ َ ُ ُ ّ
َّ
َ
َ َ َ َ
ـاة( »»....ابنماجــه ،بیتــا.)256 :1 ،
قــالَ قــال رســول اللـ ِـه (ص)« :مــن خــرج ِمــن ب ِیتـ ِـه ِإلــى الصـ ِ
همانطــور کــه آشــکار اســت ،در کتــب متــون حدیثــی کــه ایــن روایــت آمــده ،تصریــح شــده
اســت کــه از ابوســعید خــدری نقــل میکنــد؛ لــذا تدلیســی در کار نیســت.
ً
واضــح اســت کــه بعــد از تصریــح بــه خــدری و خصوصــا بعــد از ذکــر متابعــش ،احتمــال
تدلیســی باقــی نمیمانــد (ر.ک :کوثــری2006 ،م.)19 ،
 .3-5-3نقد شبهه تشیع عطیه
اف ـرادی در مــورد تشــیع عطیــه ســخن گفتهانــد؛ ماننــد :جوزجانــی کــه در احوالالرجــال گفتــه:
«عطیــه بــن ســعد عوفــی ،مایــل بــه شــیعه اســت» (جوزجانــی ،بیتــا )72 ،و حــال آنکــه
جوزجانــی ،بــه ناصبــی بــودن ،معــروف و مشــهور بــود؛ بــه طــوری کــه حافــظ ابنحجــر در
مقدمــه لســانالمیزان دربــاره او میگویــد« :شــخص ماهــر اگــر تأمــل کنــد ،متوجــه میشــود
کــه ابــی اســحاق جوزجانــی بــه جهــت شــدت انحرافــش در ناصبــی بــودن و شــهرت اهــل کوفــه
بــه تشــیع ،نســبت بــه کســانی کــه کوفــی باشــند ،دیــدگاه عجیبــی دارد و ایــن بــه خاطــر شــدت
انحرافــش در نصــب و شــهرت اهلــش بــه تشــیع بــود» (ابنحجــر عســقالنی1986 ،م.)16 :1 ،
ایــن قــول جوزجانــی ،بــا اینکــه ســخیف و از اعتبــار ســاقط اســت ،در حقیقــت ،توثیــق عطیــه
عوفــی اســت؛ چ ـرا کــه وقتــی چیــزی در حدیــث عوفــی نیافــت و او کوفــی و شــیعی بــود ،جــز
تشــیعش ،چیــزی بــرای گفتــن نــدارد و میگویــد« :عطیــه مایــل اســت بــه شــیعه» و اگــر او
چیــزی یافتــه بــود ،بــه ســرعت از روی شــدت دشــمنیش بــا اهــل کوفــه ،آن را اظهــار میکــرد
(ر.ک :ممــدوح1416 ،ق.)125 ،
وقتــی مــردی شــیعی اســت ،علــی (ع) را بــر دیگــران مقــدم میکنــد؛ پــس بــدون شــک،
ســخن او نــزد مخالــف ،جــرح میشــود و حجــت تلقــی نمیشــود؛ بنابرایــن ،جــرح بــه خاطــر
تشــیع و غیــر آن ،مــردود اســت و نبایــد بــه آن اعتنــا کــرد؛ پــس بایــد بــه صداقــت راوی توجــه
کــرد؛ نــه بــه مذهبــش؛ چهبســا روات شــیعه و نواصــب و خــوارج و غیــر آن کــه حدیثشــان در
صحیحیــن ذکــر شــده و امــر بــر آن دایــر گشــته اســت (ر.ک :همــان .)126 ،بــه عبارتــی دیگــر در
پذیــرش روایــت ،آنچــه اهمیــت اساســی دارد ،وثاقــت و یــا حداقــل صداقــت اوســت.
آنچــه کــه در جــرح عطیــه اضافــه میشــود ،ایــن اســت کــه او محــب علــی بــن ابیطالــب(ع)
بــوده؛ بــه گونـهای کــه نواصــب ،سـ ّ
ـب علــی (ع) را بــر او عرضــه کردنــد و او از ســب ،خــودداری
کــرد .در طبقــات ابــن ســعد آمــده کــه« :حجــاج بــه محمــد بــن قاســم ثقفــی ،نامــه نوشــت تــا

 .6-3روایات مشابه روایت ابوسعید خدری
روایاتــی مشــابه روایــت «توســل بــه حــق ســائلین» از ابوســعید خــدری ،موجــود اســت کــه البانــی
آنهــا را مــورد خدشــه قـرار داده اســت .ایــن روایــات ،قابــل تأمــل هســتند کــه بــه بررســی آنهــا
پرداختــه میشــود:
 .1از جابربــن عبداللــه از بــال مــوذن و او نیــز از رســول اللــه (ص) حدیثــی نقــل شــده کــه
ُ
َ
دعــای خــارج شــدن ب ـرای نمــاز اســت .بــال میگویــد« :کان رســول اللـ ِـه (ص) إذا خـ َـر َج ِإلــى
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ـاة قــالِ :بسـ ِـم اللـ ِـه َآمنــت ِباللـ ِـه ،ت َوکلــت علــى اللـ ِـه ،الحــول َو القـ َّـو َه ِإل ِباللـ ِـه ،الل ُهـ َّـم ِب َحـ ِّـق
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لین َع َلیــکَ ،و ب َحـ ِّـق َم َ
خرجــی هــذا ،ف ِإنــی لــم أخـ ُـرج أ ِشـرا َو ال َبطـرا َو ال ریــاء و ال سـ
ـمعة،
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دخلنــی الج َّنــة؛
رضاتــک ،و اتقـ ِ
ـار و ت ِ
خرجــت ابتغــاء م ِ
ـاء ســخ ِطک أســألک أن تعیذنــی ِمــن النـ ِ
رســول خــدا (ص) وقتــی ب ـرای نمــاز خــارج میشــد ،چنیــن دعــا میکــرد :خدایــا ،بــه حقــی
کــه ســائلین بــر تــو دارنــد و بــه حــق ایــن خــارج شــدنم؛ مــن از روی نافرمانــی و خوشــگذرانی
و ریــا و ســمعه از خانــه بیــرون نیامــدم؛ بلکــه بـرای کســب رضایــت تــو و فرونشــاندن خشــم تــو
خــارج شــدهام؛ از تــو درخواســت میکنــم کــه م ـرا از آتــش دوزخ رهایــی بخشــی و وارد بهشــت
کنــی» (ابــن ســنی ،بیتــا.)75 ،
 .2از فضــال بــن جبیــر از ابوامامــه روایــت اســت کــه رســول اللــه (ص) هــر صبــح و شــام ،این
َ ّ ُ َّ َ َ
ـت َأ َحـ ُّـق مــن ذکــر َو َأ َحـ ُّـق مــن َأعطــى َ ...أسـ َـأ ُلک بنــور َ
جهــک
و
دعاهــا را میخوانــد« :اللهــم أنـ
ِ
ِ
ِ
َِ َ ِ َ ِ
ٍ
َ
َ
ِّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ــو لــک َو بح ِّ
ــماوات َو األرض بــکل ح ٍّ
الســائ َ
ــق ّ
شــر َقت لــه َّ
ــق ه َ
َّالــذی َأ َ
لین علیــک أن ...؛
الس
ِ
ِ
ِ
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عطیــه را احضــار کــرده و از وی بخواهــد حضــرت علــی (ع) را لعــن کنــد و اگــر از ایــن کار،
خــودداری کــرد ،چهارصــد ضربــه شــاق بــه وی زده و ســر و صورتــش را بتراشــد .وی پــس از
احضــار از ایــن کار خــودداری کــرد و حکــم حجــاج بــر او اجـرا شــد» (ابنســعد1410 ،ق.)305 :6 ،
آیتاللــه ســبحانی ،پــس از بررســی اقــوال علمــای رجــال در مــورد عطیــه عوفــی ،علــت
اصلــی تضعیــف او را تشــیع او میدانــد و میگویــد« :شــیعه در آن زمــان ،در ســه معنــی بــه کار
میرفــت :الــف -کســی کــه علــی (ع) را خلیفــه بالفصــل پیامبــر (ص) بدانــد .ب -کســی کــه
علــی (ع) را خلیفــه چهــارم؛ ولــی برتــر از ســه خلیفــه دیگــر بشــمارد .ج -کســی کــه بــه والی
اهــل بیــت رســالت (ع) تظاهــر کنــد .ســپس میگویــد« :چگونــه میتــوان چنیــن انســان وارســته
ای را تضعیــف کــرد کــه بــا دالئــل روشــن ،بــه تشــیع گراییــده؟ او انســانی اســت کــه بــه خاطــر
عالقــه بــه کتــاب و ســنت ،ســه بــار ،قــرآن را بــر ابــن عبــاس عرضــه کــرده و آنچــه از او پیرامــون
تفســیر شــنیده ،در پنــج جلــد نوشــته اســت» (ســبحانی1390 ،ش.)256 :3 ،

117

دوفصلنامه علمی مطالعات فهم حدیث ،سال پنجم ،شماره دوم (پیاپی ،)10بهار و تابستان 1398

118

الهــی! تــو مســتحقتر بــه ذکــر و مســتحقتر بــه عبــادت هســتی  ...پــس بــه وســیله نــور روی تــو
کــه آســمانها و زمیــن بــا آن ،روشــن شــده اســت و بــه وســیله هــر حقــی کــه بـرای توســت و بــه
حقــی کــه ســائلین ،بــر تــو دارنــد ،از تــو میخواهــم ( »...طبرانــی1404 ،ق264 :8 ،؛ مقدســی
جماعیلــی1416 ،ق.)57 ،
 .1-6-3ایرادهای البانی بر روایات مشابه روایت ابوسعید خدری
البانــی در ســند و داللــت حدیــث بــال کــه در تأییــد روایــت «توســل بــه حــق ســائلین» ،ذکــر
شــد ،اشــکال میکنــد .او در ســند آن خدشــه میکنــد و وازع بــن نافــع عقیلــی را جــرح مینمایــد
و داللــت آن بــر توســل بــه مخلوقــی از مخلوقــات خــدا را نیــز نمیپذیــرد و آن را توســل بــه
صفتــی از صفــات خــدا میدانــد؛ زی ـرا کــه در ایــن دو حدیــث ،بــه حــق درخواســت کننــدگان
بــر خداونــد و رفتــن نمازگـزاران بــه ســوی نمــاز ،توســل شــده اســت و حــق درخواســت کننــدگان
بــر خداونــد ،ایــن اســت کــه درخواستشــان را قبــول کنــد و قبــول کــردن دعــای آنهــا ،صفتــی از
صفــات خداونــد تعالــی اســت و حقشــان ایــن اســت کــه گناهانشــان را بیامــرزد و آنهــا را داخــل
بهشــت کنــد و مغفــرت خداونــد تعالــی و رحمــت او و داخــل کــردن مؤمنــان در بهشــت ،همگــی
از صفــات خداونــد تعالــی اســت (ر.ک :البانــی1421 ،ق.)98-97 ،
در مــورد حدیــث ابوامامــه نیــز البانــی میگویــد :حدیــث مذکــور ،شــدید الضعــف اســت
و استشــهاد بــه آن ،روا نیســت؛ زی ـرا کــه فضــال مذکــور را ابــن حبــان ،متهــم بــه کــذب دانســته
َ
أمامــة یــروی َع ُ
ــم َأ َّن ُ
نــه مــا َل َ
ــه َســم َع أبــا َ
یزع ُ
یــس ِمــن
اســت؛ چنانچــه گفتــه اســت« :شــیخ
ِ
َ
ــه»؛ یعنــی فضال،گمــان میکنــد کــه از ابوامامــه ،حدیــث را شــنیده اســت؛ بلکــه او از
ح ِ
دیث ِ
ابوامامــه ،چیــزی را روایــت میکنــد کــه آن را از وی نشــینده اســت (همــان.)99 ،
 .2-6-3بررسی روایات
در مــورد داللــت روایــات ،بایــد گفــت کــه حــرف البانــی و منتقدانــش ،عبــارت دیگــر یــک مطلب
اســت؛ یعنــی مــا بــه حــق ســؤالکنندگان و بــه حــق قدمهایشــان از خــدا طلــب میکنیــم و آنهــا
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم ،واســطه هســتند؛ واســطهای کــه خــدا بــر خــود واجــب کــرده کــه
دعایشــان را اجابــت کنــد و بیامرزدشــان و وارد بهشتشــان کنــد .مــا منکــر ایــن نیســتیم کــه اینهــا
بازگشتشــان بــه صفــات خداســت؛ بلکــه میگوییــم صفــت خداســت کــه دعــای دعــا کننــدگان
را اجابــت کنــد .مــا آنهــا را واســطه ق ـرار میدهیــم کــه متکــی بــر قــول خداســت و ایــن مؤیــد
توســل اســت؛ نــه بــر علیــه آن.
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از نظـــر ســـندی نیـــز هرچنـــد روایـــت وازع بـــن نافـــع عقیلـــی بـــه علـــت ضعـــف حدیـــث و
ثق ــه نب ــودن ،قاب ــل احتج ــاج نباش ــد (ر.ک :ابنحب ــان1396 ،ق83 :3 ،؛ قرطب ــی1412 ،ق:4 ،
1965؛ ذهب ــی ،بیت ــا )718 :2 ،و همچنی ــن در م ــورد فض ــال ب ــن جبی ــر ک ــه گفت ــه ش ــده اس ــت
ک ــه :ب ــه حدیث ــی ک ــه از اب ــو امام ــه از رس ــول الل ــه (ص) روای ــت میکن ــد ،نمیت ــوان احتج ــاج
کـــرد و فضـــال بـــن جبیـــر ،ضعیـــف اســـت (ر.ک :ابنحبـــان1396 ،ق204 :2 ،؛ هیثمـــی،
1414ق )117 :10 ،و از آنج ــا ک ــه ال ــوازع و فض ــال ب ــن جبی ــر ،در س ــند ای ــن روای ــات ،حض ــور
دارنـــد ،روایـــات ،قابـــل احتجـــاج نیســـتند و ایـــراد البانـــی بـــر ســـند آنهـــا ،وارد اســـت؛ امـــا
بای ــد پرس ــید اگ ــر حدی ــث ،جعل ــی اس ــت ،انگی ــزه جع ــل چ ــه ب ــوده اس ــت؟! در آن زم ــان ،ای ــن
مباح ــث پیرام ــون توس ــل ،مط ــرح نب ــوده ک ــه ب ــه نف ــع یک ــی از طرفی ــن ،حدیث ــی جع ــل ش ــود.
عـــاوه بـــر اینکـــه ایـــن موضوعـــات ،نیـــاز بـــه بررســـی ســـندی نـــدارد و از جملـــه مســـائلی
هســـتند کـــه بـــه جهـــت موافقـــت بـــا قـــرآن و ســـنت ،دلیلـــی بـــر جعلـــی بودنـــش نمیتـــوان
مدع ــی ش ــد.
از ســـویی دیگـــر ،روایـــت ابوســـعید خـــدری ،همـــان فـــراز مـــورد مناقشـــه روایـــات را
داراس ــت .س ــعید ف ــوده در م ــورد ای ــن روای ــات میگوی ــد :ام ــا ش ــاهدی ق ــوی ب ــر آن هس ــت
َ ّ ُ َّ ّ َ َ ُ
َ ََ
َ ِّ ّ
لین علی ــک ( »...روای ــت توس ــل ب ــر
ـائ
ک ــه هم ــان حدی ــث «الله ــم ِإن ــی أس ــألک ِبح ــق الس ـ ِ
ســـائلین ابوســـعید خـــدری) میباشـــد (فـــودة ،بیتـــا.)46 ،
ج ــای ش ــگفتی اس ــت ک ــه در کت ــب اه ــل س ــنت ،ب ــه اغــراض دیگ ــری  -غی ــر از بح ــث
توســـل -ایـــن دعاهـــا و دعاهـــای مشـــابه آنهـــا از پیامبـــر اکـــرم (ص) روایـــت میشـــود؛ بـــه
عن ــوان نمون ــه در کت ــاب س ــبل اله ــدى و الرش ــاد ،در دعاه ــای صب ــح و ش ــام پیامب ــر اک ــرم(ص)
مت ــن کام ــل ای ــن دع ــا آم ــده اس ــت (ر.ک :صالح ــی ش ــامی1414 ،ق.)258 :7 ،
ُ ُ َُ
در کت ــاب فت ــح المجی ــد ش ــرح کت ــاب التوحی ــد ،در فصل ــی تح ــت عن ــوان «ب ــاب ال یس ــأل
َ
ِبوج ـ ِـه الل ـ ِـه إال الج َّن ــة» ،دعاهای ــی را ک ــه ب ــه «وج ــه خ ــدا» توس ــل میش ــود ،آم ــده اس ــت ک ــه
جای ــز نیس ــت در ای ــن دعاه ــا ک ــه ب ــه وج ــه خ ــدا قس ــم ی ــاد ش ــود ،ج ــز بهش ــت او چی ــزی
َّ
ُ
ُ
َ َ
َ َ َ َ
طل ــب ش ــود .در اثن ــای آن دعاه ــا ،دع ــای «ال ُله ـ َّـم أن ــت أح ـ ُّـق م ــن ذک ــر َو أح ـ ُّـق م ــن عب ــد
 »...نیـــز یـــاد میشـــود و تنهـــا بـــه فـــراز ابتدایـــی و نهایـــی آن اشـــاره میشـــود و عبـــارت
َ ََ
«و ب َح ـ ِّـق ّ
ـائلین علی ــک» تکــرار نش ــده اس ــت (ر.ک :تمیم ــی1377 ،ق .)459 ،همچنی ــن
الس ـ
ِ
اس ــت در حاش ــیة کت ــاب التوحی ــد ک ــه تنه ــا ب ــه فــراز ابتدای ــی و پایان ــی ای ــن دع ــا اش ــاره ش ــده
اس ــت (ر.ک :عاصم ــی قحطان ــی1408 ،ق.)351 ،
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 .4نتیجهگیری
ســؤال پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه تضعیفهــای البانــی بــرای احادیــث توســل؛ بــه ویــژه
روایــات توســل بــه حــق ســائلین تــا چــه انــدازه از اعتبــار برخــوردار اســت و هــدف ایــن پژوهــش،
نقــد دیدگاههــای ایشــان در موضــوع مقالــه بــود کــه بــا بررسـیهای انجــام گرفتــه در متــن مقالــه،
نتایــج زیــر قابــل دسترســی اســت:
 -1روایــت «توســل بــه حــق ســائلین» ،حدیثــی اســت کــه اتقــان آن و فصاحــت کلمــات و
انســجام تعبیــرش ،حاکــی از صحــت و اســتواریاش دارد.
 -2در اصــل جــواز توســل ،کمتــر تردیــد شــده اســت؛ امــا «توســل بــه حــق ســائلین» مــد
نظــر ایــن تحقیــق بــود کــه البانــی آنهــا را مــورد مناقشــه قـرار داده کــه از جهــات مختلــف قابــل
نقــادی اســت.
 -3انگیــزهای قــوی ب ـرای جعــل روایــت «توســل بــه حــق ســائلین» در زمــان صــدورش کــه
اختالفــی در مســائل کنونــی توســل نبــود ،یافــت نمیشــود؛ توســل بــه پیامبــر (ص) و صالحــان
و اولیــای الهــی از مســائلی اســت کــه در دو قــرن اخیــر ،بســتر اختــاف را در عالــم اســام پدیــد
آورده اســت ،تــا جایــی کــه وهابیــان بــا اســتناد بــه برخــی از ظواهــر آیــات ،معتقــدان بــه توســلرا
بــه شــرک و کفــر متهــم میســازند بیآنکــه درکــی از حقیقــت توســل و اســتمداد از اولیــای الهــی
در قــرآن و روایــات داشــته باشــند.
 -4ایــن حدیــث کــه بــا تضعیــف عطیــه عوفــی ،از ســوی البانــی ،جعلــی پنداشــته شــده
اســت ،بــا اثبــات صداقــت و عدالــت عطیــه عوفــی ،از جهــات مختلــف ،تصحیــح میشــود و
تضعیفهــای ایشــان مــورد تاییــد علمــای شــیعه و اهــل ســنت نمیباشــد و ادعایــی بیدلیــل
قانــع کننــده اســت.
 -5روایــات همســو بــا ایــن روایــت نیــز َّ
مویــد آن اســت کــه در متــن مقالــه بــه برخــی از
آنهــا پرداختــه شــد.
ّ
 -6توســل بــه اســباب ،بــرای رســیدن بــه اهــداف در زندگــی مــادی و حیــات معنــوی ،از
دیــدگاه فطــری و عقالیــی نیــز امــری مطلــوب و حتــی ضــروری بــه شــمار مــیرود.
منابع
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قرآن کریم.
ابنجعد ،علی ،مسند ابن الجعد ،بیروت ،مؤسسه نادر1410 ،ق.
ابنحبان ،محمد ،المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین ،حلب ،دار الوعی1396 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،أحمد بن علی ،لسان المیزان ،بیجا ،دار البشائر اإلسالمیة ،دوم1986 ،م.

بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاههای البانی در آن

ابنحنبل ،أحمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،بیجا ،مؤسسة الرسالة ،دوم1420 ،ق.
ابنرجب ،زینالدین عبدالرحمن ،شرح علل الترمذی ،اردن ،مکتبة المنار1407 ،ق.
ابنسعد ،أبوعبدالله محمد ،الطبقات الکبرى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1410 ،ق.
ابنســنی ،أحمــد بــن محمــد ،عمــل الیــوم و اللیلــة ســلوک النبــی مــع ربــه عــز وجــل ومعاشــرته مــع العبــاد ،جــده
بیــروت ،دار القبلــة للثقافــة اإلســامیة و مؤسســة علــوم القــرآن ،بیتــا.
ابنماجه ،ابوعبدالله محمد بن یزید ،سنن ابن ماجه ،بیروت ،دار الفکر ،بیتا.
ابنمعیـــن ،یحیـــی ،تاریـــخ ابنمعیـــن (روایـــه الـــدوری) ،مکـــه ،مرکـــز البحـــث العلمـــی و احیـــاء التـــراث
االســـامی1399 ،ق.
البانی ،محمد ناصرالدین ،التوسل انواعه و احکامه ،ریاض ،مکتبه المعارف للنشر و التوزیع1421 ،ق.
_______________ ،صحیح و ضعیف سنن الترمذی ،بیجا ،بینا ،بیتا.
تمیمی ،عبدالرحمن بن حسن ،فتح المجید شرح کتاب التوحید ،قاهره ،مطبعة السنة المحمدیة ،هفتم1377 ،ق.
جبعی عاملی ،زینالدین ،الرعایه ،قم ،کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی1413 ،ق.
جدیرینژاد ،محمدرضا ،دانش رجال از دیدگاه اهل سنت ،قم ،دارالحدیث1381 ،ش.
جوزجانی ،ابواسحاق ،أحوال الرجال ،فیصل آباد پاکستان ،دار النشر حدیث اکادمی ،بیتا.
حائری ،ابوعلی محمدبن اسماعیل ،منتهی المقال ،قم ،آل البیت1416 ،ق.
ذهبی ،محمد بن احمد ،المغنی فی الضعفاء ،بیجا ،بینا ،بیتا.
ربانی ،محمد حسن ،دانش درایه الحدیث ،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی1380 ،ش.
سبحانی ،جعفر ،فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی ،قم ،موسسه امام صادق (ع) ،سوم1390 ،ش.
سجاد ،ابو محمد ،مختصری از زندگی نامه شیخ محمد ناصرالدین آلبانی ،بیجا ،بینا ،بیتا.
سقاف ،حسن ،تناقضات االلبانی الواضحة ،االردن عمان ،دار االمام نووی ،دوم1413 ،ق.
سمهودی ،نورالدین علی بن احمد ،وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی ،بیروت ،دار الکتب علیمه1419 ،ق.
شیبانی ،محمد بن ابراهیم ،حیاة االلبانی و آثاره و ثناء العلماء علیه ،بیجا ،مکتبة السراوی1407 ،ق.
صالح ــی ش ــامی ،محم ــد ب ــن یوس ــف ،س ــبل اله ــدى و الرش ــاد ف ــی س ــیرة خی ــر العب ــاد و ذک ــر فضائل ــه وأع ــام
نبوت ــه و أفعال ــه وأحوال ــه ف ــی المب ــدأ و المع ــاد ،بی ــروت ،دار الکت ــب العلمی ــة1414 ،ق.
صدر ،حسن ،نهایه الدرایه ،تصحیح ماجد غرباوی ،قم ،بینا ،بیتا.
طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر ،موصل ،مکتبة العلوم والحکم ،دوم1404 ،ق.
عاصمی قحطانی ،عبدالرحمن بن محمد ،حاشیة کتاب التوحید ،بیجا ،بینا ،سوم1408 ،ق.
عثیمین ،محمد بن صالح ،مصطلح الحدیث ،قاهره ،مکتبة العلم1415 ،ق.
عجاجخطیب ،محمد ،اصول الحدیث ،مکه ،دارالمناره ،هفتم1418 ،ق.
عصام ،موسیهادی ،محدث العصر االمام محمد ناصر الدین االلبانی ،عربستان سعودی ،دار الصدیق1423 ،ق.
غماری مغربی ،عبدالله ،الرسائل الغماریه جزء فیه الرد علی البانی ،بیجا ،دارالمشایع ،دوم1424 ،ق.
فضلی ،عبدالهادی ،اصول الحدیث ،بیروت ،موسسه ام القری ،دوم1416 ،ق.
فودة ،سعید ،الدر الثمین المختصر الرد المحکم المتین ،بیجا ،بینا ،بیتا.
قرطبی ،أبوعمر یوسف بن عبد الله ،االستیعاب فی معرفة األصحاب ،بیروت ،دار الجیل1412 ،ق.
کوثری ،محمدزاهد بن حسن ،محق التقول فی مسألة التوسل ،قاهره ،المکتبه االزهریه للتراث2006 ،م.
مقدسیجماعیلی ،تقیالدین ،أخبار الصاله ،دمشق ،دار السنابل1416 ،ق.
مكارم شيرازى ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهران ،دار الكتب اإلسالميه1374 ،ش.
ممدوح ،محمدسعید ،رفع المنارة لتخریج احادیث التوسل و الزیارة ،عمان ،دار االمام النووی1416 ،ق.
هیثمی ،نورالدین علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،قاهره ،مکتبه القدسی1414 ،ق.
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