
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  »لوالك لما خقلت االفالك« حدیث سند و متنِبررسی 
  

  *احمد خالدي
  

  :چکیده
گزارش به دست خداوند  آفرینش ۀدربارۀ آغاز و انگیز هاي شیعه و سنی هاي بسیاري در نوشته روایت

ز یکـی ا  .انـد  شناسانده ، انگیزۀ آفرینش را حضرت رسولها روایت  این ازاي  در پاره .شده است
 پرشمارِ هاي نوشتهگون اسالمی و  هاي گونه دانشبلندآوازه که در  چنانها، فرازي است  گونه روایت این

با وجود همۀ این  .»لوالك لما خلقت االفالك« :تفسیري، فقهی، کالمی، عرفانی و ادبی رخ نموده است
 .بیرون نیامده اسـت   این واژها از دهان فرخندۀ حضرت رسولبا ها، این فراز  ها و گزارش نوشته
شـیعه و   روایی در منابعو گاه با واژگانی همسان با این فراز، مایه  هاي بسیاري با همین درون روایت

 نمایانهاي اسالمی  نقل به معنا در نوشته فرایند توان گفت این فراز، در پیِ سنی گزارش شده که می
دن این حدیث، نقشی نداشته است و شود که پدیدۀ جعل در ساخته ش همچنین روشن می. شده است

  .اند ، بر خطا رفته آنان که این سخن را حدیثی جعلی پنداشته

. جعل حدیث نقل به معنا،بررسی سندي، بررسی متنی، لوالك لما خقلت االفالك،  :ها واژهکلید

                                                             
   khaledi@iust.ac.ir /استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران *

یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه  
1394 بهار و تابستان م،زدهسی ۀشمار م،هفت سال  

328ـ311صفحه   
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  مقدمه
جامۀ «بلکه  ،، سخنی تازه و نو نیستفراینداین  سخن دربارۀ آغاز آفرینش و چگونگی

می، بـه    در دانش )845ش، ص1384مولوي، (.»از نوست ز بزّ هنهک هاي گوناگون اسـ
انـد؛   هاي بسیاري داده ، پاسخشد چگونه و چرا آغاز و این پرسش که آفرینش از کجا

می سخن گفته و دیگري از دیدگاه روایی،  و  قـرآن یکـی از منظـر   یکی از نظرگاه ک
شماري را  ورانِ پر ین پرسش، اندیشۀ اندیشهبه هر روي ا. انداز عرفان دیگري از چشم

  .به خود سرگرم داشته است
می، آغاز آفرینش با پیدایی در برخی از روایت   ها شناسانده برخی از آفریده هاي اس

 نـورِ ایشـان  ) 442، ص1ش، ج1363، کلینـی ( حضرت رسول ازجملهشده است؛ 
کلینــی، (آب )578 و 473ق، ص1424نــایینی،  /3، ص]الــف[ ش1379صــدوق، (

، 26ق، ج1406فـیض،  (عقـل ) 206، ص6تـا، ج  بـی حجر،  ابن /94، ص8ش، ج1363
/ 317، ص5تـا، ج  حنبـل، بـی   ابن(قلم )8، ص8ج ؛142، ص1تا، ج غزالی، بی /179ص

 /404، صق1417صـدوق،  (حروف الفبا )96، ص5ج ؛311، ص3ق، ج1403ترمذي، 
، ق1403، مجلسـی  /109، ص15تـا، ج  بـی عینـی،  (نور و ظلمت) 232تا، ص همو، بی

بررسی این دسـته  ). 55، ص1ق، ج1409متقی هندي، (و بهشت برین) 313، ص54ج
  .طلبد روایات در این موضوع، خود پژوهشی جداگانه می

  آید که انگیزۀ خداوند از آفرینش چه بوده است؟  اینک این پرسش پیش می
، انگیزۀ آفرینش )56 :ذاریات(»عبدونِیلَّا لوما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنْس إِ«برخی بر پایۀ آیۀ 

تفسـیر  » لیعرفـون «را بـه  » لیعبـدون «اند و برخـی   را عبادت و پرستش خداوند دانسته
این تفسـیر، انگیـزۀ    بر که بنا) 25، ص9ج تا، عینی، بی /545ق، ص1424 نایینی،( کرده

سـود   1مخفـی کنز از روایت  در این باره و آفرینش، شناخت و معرفت خداوند است
  )386، ص4ق، ج1418خمینی،  /101، ص2تا، ج سبزواري، بی(.اند جسته

  گنج مخفی بـد ز پـرّي چـاك کـرد     
   

ــان   ــرد خــاك را تاب ك ک ــ ــر از اف   ت
  گنج مخفی بد ز پـرّي جـوش کـرد      

   
  پـوش کـرد   خاك را سـلطانِ اطلـس    

  )2863ـ1/2862ش، 1380مولوي، (   
و  161، ص1ق، ج1414مجلسـی اول،  (یی دیگـر ها برخی دیگر نیز بر پایۀ روایت
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ایـن انگیـزه را از    )100، ص25ج و 183، ص8ق، ج1410فخر رازي،  /178، ص4ج
  . دانند براي سود و بهره رسانیدن به آفریدگان می

ــه   ــاکی هم ــاك و ناپ ــري از پ ــا ب   م
    

کی همــه   از گــران     جــانی و چــا
مــن نکــردم امــر تــا ســودي کنـــم      

  
  ن، جــودي کــنمبلـک تــا بــر بنـدگا    

  )1756ـ1/1755ش، 1380مولوي، (  
  حضـرت رسـول  ها، انگیزۀ آفرینشِ هستی، وجود  در یکی از این دست روایت

شماري آن را نگاشته  خوانده شده است؛ سخنی چنان نامی و نامبردار که نویسندگان بی
ك«. اند و دربارۀ آن بسیار خامه فرسوده ف ك لما خلقت ا  اسـت  حدیثی قدسی» لو

در پیِ بررسی و سنجش آن در منابع  ،که در این جستار ) 52، ص1ق، ج1406فیض، (
  .سنی و شیعه برآمدیم

که گفتیم این سخن را نویسندگان فراوانی گزارش کرده و در نوشتارشان از  چنان  
کنـیم تـا ادعایمـان     اي به این منابع می اشاره ،در گام نخست پژوهش .اند آن بهره برده

  .نباشدگواه  و بیبلندآوازگی این سخن، گزاف دربارۀ 
  یفقههاي  نوشتهنمایی این فراز در گسترۀ  رخ .الف

 احکام فقهی سخنی نیست و اگـر آن را  در این روایت از فقه یا ،که روشن است چنان
محقـق   .بـوده اسـت   استوارسازي سخنانشان در موضوعات گونـاگون  ايرب ،اند نوشته

ــی ــد )ق940. د(کرک احم ــی، م ــته  ) ق1345. د(نراق ــن دس ــیرازي از ای ــارم ش و مک
مکـارم   /27ص ،3ش، ج1380نراقی،  /162، ص3ق، ج1412محقق کرکی، (.اند فقیهان

  )594، صق1422شیرازي، 
  کالمی هاي نمایی این فراز در گسترۀ نوشته رخ .ب

م شیعه سود جسـته  ،بیشتر ،از این فراز نـی،   (.انـد  دانشمندان ک ق، 1414حسـینی می
ــی  /162، ص18و ج 350، ص11ج ــائري، ب ــزدي ح ــا، ج ی ــعودي،  /119، ص1ت مس

، 53، ص1ق، ج1425ینی لواسـانی،  حس /395 و 237، 231، 98، 82، 43ق، ص1420
 روایت  این از) 163 و 91، 85ق، ص1422تبریزي،  /363 و 162، ص2ج ؛492 و 36

نیـز  بر فرشتگان  و حضرت امیر  در راستاي برتري و افضلیت حضرت رسول
  )337، ص36ج ؛349، ص26ج ق،1403 مجلسی،(.اند هبهره برد
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  هاي تفسیري نمایی این فراز در گسترۀ نوشته رخ .ج
است، به ایـن   اي در پیوند با حضرت رسول هایی که به گونه مفسران در تفسیر آیه

بـه   ،از مفسران سـنی  بیشترنیز مفسران شیعه بسی  در این باره. اند روایت استناد کرده
؛ 123، ص4ج ؛207 و 113، ص3ش، ج1333کاشانی، (.اند زارش این روایت پرداختهگ
صدرا، / 304، ص7ج حائري  /228، ص5ق، ج1409سبزواري، / 110ش، ص1360م

ق، 1418خمینــی،  /130، ص11؛ ج269، ص10ج ؛116، ص1ش، ج1337طــاهري، 
املی، ع /60، ص30ش، ج1365صادقی،  /152، ص10تا، ج طباطبایی، بی /386، ص4ج

، 7ج ؛208، ص5ج ؛684، ص1ش، ج1371میبـــــدي،  /127، ص1، ج]الـــــف[ق1424
  )219، ص15ج ؛281، ص13ج ؛54، ص1، جق1415آلوسی،  /538، ص10؛ ج287ص

  هاي پارسی سرودهنمایی این فراز در گسترۀ  رخ .د
م درآمدند، سرایان آنگاه که پارسی زبان پارسی با دو بازوي پرتوانِ نظم و  به کیش اس

می ن هاي قرآنـی و روایـی در    مایه و از بن شتاب کردثر، به یاريِ گسترش معارف اس
ك« دربارۀ سخن. ها برد شان بهره هاي سروده ف ك لما خلقت ا نیز چنین شـد و  » لو

همـو،   /189ش، ص1359سـنایی،  (.ها جاي خـود را بـاز نمـود    در بسیاري از سروده
 /205ش، ص1379ســـعدي، / 254ش، ص1382عطـــار، / 428 و 118ش، ص1381

، 1661ـ6/1660ش، 1380همو،  /1145 و 822، 677، 509، 457ش، ص1384مولوي، 
  )2885ـ6/2881 و 2107ـ6/2102

   :گوید) ؟ق627. د(عطار
  هم رحمت عالــمی ز مـا ارسـلناك   

    
ك        هــم مایــۀ آفرینشـــی از لـــو

  حق کرده ندا به جانت اي گوهر پـاك   
    

ك    ـــ فـ ــا خلقـــت ا ك لمـ ــو   لـ
  )86ش، ص1375عطار، (  

  :سراید در شرح این سخن می) ق672. د(مولوي
  عشق بشکافد فلک را صـد شـکاف  

    
ــزاف     ــین را از گ ــد زم ــق لرزان   عش

با محمد بـود عشـقِ پـاك، جفــت        
  

ك گفــت     بهــر عشــق او، خــدا لــو
منتهـی در عشق چـون بـود او فـرد       

  
  پس مر او را ز انبیا تخصـیص کـرد    
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ـــودي  ــر نب ــاك را  گ ـــرِ عشــقِ پ به
  

ك را؟     کــی وجـــودي دادمــی افـــ
  )2736ـ5/2739ش، 1380مولوي، (  

  تازيهاي  نمایی این فراز در گسترۀ سروده رخ .ه
بسیار فراوان  حضرت رسولدر سپاس و ستایش از کنونهاي تازیان از دیرباز تا سروده
 1327، 1175، 1070، ص2، ج746، ص1تـا، ج  بـی حاجی خلیفه، : ك.ربراي نمونه (است

ابشـیهی،  / 112تـا، ص  الحدیـد، بـی   ابن ابی(.اند نیز استفاده کرده روایت  این ازو  )1349 و
 و 41، ص4جق، 1387امینـی،   /29، ص2ق، ج1376ابن شهرآشوب، / 375، ص1تا، ج بی

لی،  /43، ص7ج ؛381، ص6؛ ج434   )111ق، ص1408صحاف و ه
  : سروده است) ق813ح. د(حافظ برسی

ك لـــم تخلـــق الکائنـــات  و لـــو
  

ــأن   ــرق و  بــ ــرب و  مشــ   غــ
 )39، ص7ق، ج1387امینی، (  

ك مـا خلـق الزمـان و  بـدت       لو
  

ــابح     للعــــالمین مســــاجد و مصــ
  )59همان، ص(    

  هاي عرفانی نمایی این فراز در گسترۀ نوشته رخ .و
هـاي   وایـت هاي صـوفیانۀ خـویش، بـه ر    ها و اندوخته به هنگام نگارشِ آموزه عارفان

می نگاه ویژه شان در پیوند باشد، های یافتند که با دیدگاه و اگر روایتی می  اي داشته اس
ك«ها، روایت  یکی از آن روایت ؛اند برده بسیار از آن سود می که در بحـث   است» لو

جب ی«: نویسد می گريپژوهش .ین کاربرد را داشته استبیشتر ،در عرفان» انسان کامل«
إل کلَّها شرح ألمثال یإل والصحف العرفانیالحکمإل المتعال یعنیإل یأنّ الکتب الفلسف علمیأن 

، این رو ازاین) 219 پانوشت محقق، شمارۀ 423، ص2ق، ج1428آملی، (».ثیهذا الحد
نخشـبی،  / 78ش، ص1385کاشانی، (.هاي عرفانی، فراوان آمده است باروایت در کت

/ 203 و 105، 46ش، ص1360 مولـــوي، /37ش، ص1383رازي،  /83ش، ص1369
، 1ش، ج1364خـوارزمی،  / 109ش، ص1374سـهروردي،  / 62ش، ص1368عبادي، 

اهللا ولـی،   شـاه نعمـت   /352ش، ص1375قیصـري،  / 62ش، ص1381جامی، / 68ص
  )342 و 133، 52، 28، ص4ش، ج1357

ك لمـا خلقـت الکـون    «: گفتنی است در برخی منابع عرفانی چنین آمده است لو
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، 139ش، ص1387بقلـی،   /265 و 180، 43ش، ص1341القضـات،   عـین (.»]الکونین[
 و 666ش، ص1379فرغانی،  /409 و 248ش، ص1368سمعانی، / 734 و 669، 598
  ) 55ش، ص1384ابوروح،  /729

که نامشان گذشت، براي استناد سخنشان با روایات نبوي یا  یهای در منابع و کتاب
 ،کدام از این منابع با این حال در هیچ .اند ردهشرح این حدیث، این حدیث را واگویه ک

تنها گزارشگر این روایـت   ،و در بیشتر موارد  به طور کامل به سند و متن آن نپرداخته
  .نمود ي جاي یک پژوهش فراگیر و کامل خالی میرو ازاین .اند بوده

  »لما خلقت االفالك لوالك«منابع رواییِ  .1
ـ تا آنجا که جسـتم ـ یافـت      سنی ی، در منابع حدیثیشگفت است فرازي به این پرآوازگ

از  )154ق، ص1415قـاوقچی،  (».لم یرد بهذا اللفظ«: نویسد می) ق1305. د(قاوقچی .نشد
  .اند ، این فراز را آوردهشده  شتهگاهاي ساختگی ن هایی که دربارۀ روایت در کتاب رو این

ولی ـ تا آنجا که بررسیدم  ،انه زدتوان گم این فراز در منابع را نمی زمان دقیقِ ورود
) ق650. د(، صـغانی ها گزارش کرده گونه کتاب ـ نخستین کسی که این فراز را در این

  )52، ص1ق، ج1405صغانی، (.خوانده» موضوع«را است و آن 
. د(، شـوکانی )ق1162. د(، عجلـونی )ق1014. د(، قاري)ق986. د(پس از او، فتنی

 ازهري و البـانی  و حلبیروزگارانمان،  از همچی و ، قاوق)ق1304. د(ي، لکنو)ق1250
 .انـد  دانسـته   ن را سخنی بربسته به حضرت رسولآ ،آن را گزارش کرده و همگی

عجلـونی،   /149، ص1تـا، ج  همـو، بـی   /288، صق1406قاري،  /86تا، ص فتنی، بی(
ــوکانی، / 164، ص2ق، ج1408 ــوي، / 346ق، ص1406شـ  /44، ص1م، ج1989لکنـ

/ 162، صق1406ازهري،  /367، ص8ق، ج1419حلبی، / 154، صق1415قاوقچی، 
  ) 448، ص1ق، ج1417همو،  /1782، ص4ق، ج1430البانی، 

دم، تنها این فراز در بخشی از روایتی جو کر و در منابع شیعی نیز تا آنجا که جست
نوار در  2که ابوالحسن بکري بدون بیان سند گزارش کرده،  از حضرت امیرکتاب ا

را بیافرید، به او نگریسـت و   ست؛ پس از آنکه خداوند، نور حضرت رسولآمده ا
ل ی، وعزتیمن خلق یرتید، وأنت خیأنت المراد والمر يا عبدی«: گفت ك ما  یوج لو

ك ــ ــت األف ــی، (».خلق ــ198، ص54ق، ج1403مجلس ــازي  /28، ص15؛ ج199ـ نم



317 

 

»لوالك لما خلقت االفالك«بررسی سند و متن حدیث                                   

  )385، ص1ش، ج1360هاشمی خویی،  /167ـ166، ص3ق، ج1419شاهرودي، 
ك«تنها  ،ن گزارش سنديودر منابع دیگر نیز بد ك  لما خلقت لو فـ  .انـد  را آورده» ا

، 1ق، ج1415مـــدنی شـــیرازي،   /116، ص71، ج406، ص16ق، ج1403ســـی، مجل(
ــی  /364ص ــاینی، ب ــوي ق ــا، ج نق  ؛6، ص3؛ ج95 و 79، ص2ج ؛424، 417، 417، ص1ت
ایـن فـراز   ) ق1070. د(اولشگفت است که مجلسی ) 361، ص6ج ؛554 و 272، ص4ج

  ) 673، ص8ج ؛522، ص3؛ ج326، ص2ق، ج1414مجلسی اول، (.است را متواتر خوانده
آیا  .این روایت در منابع اولیه و معتبر شیعه وارد نشده است ،که روشن است چنان

ولـی در منـابع    ،امکان دارد که این روایت در زمان محدثان متقدم وجود داشته باشـد 
می رخ نمـود،   نیامده باشد؟ این روایت در قرن دهم در کتابگزارشی از آن  هاي اس

  پیش از این تاریخ چرا کسی به واگویی این روایت نکوشیده است؟
انـد، از   برخی متواترش دانسـته  که حتی گیي و پرآوازورنام این سخن بدیناینک 

می وارد شده است؟  کردیم، ایـن   که از برخی منابع گزارش آیا چنانکجا به منابع اس
  که این سخن داستانی دیگر دارد؟سخن حدیثی جعلی است یا این

  » لوالك لما خلقت االفالك«پیدایی  فرایند .2
ده که گویا این سخن برگرفتـه از  هایی آم گفتنی است در منابع روایی شیعه و سنی، روایت

  .ه استروایت، نقل به معنا روي داد پژوهان در گزارشِ ؛ به زبان حدیثهاست آن
  در نقل به معنا يگفتار .1ـ2

نقل به معناي حدیث از موضوعاتی است که در تاریخ نشر و گسترش حدیث، بسیار 
جواز این امر احتیاج بـه ورود نـص و دلیـل روایـی نداشـته،      «تأثیرگذار بوده است و 

ش، 1388چـی،   مدیرشـانه (».نمایـد  بداهت عقل، حکم به جواز بلکه رجحـان آن مـی  
نقل به معناي حدیث براي هرکس روا نیست، و در صورتی جایز است که اما  )152ص

ً آشـنا و عـارف باشـد؛ زیـرا     دناقل به قواعد زبان عرب و لغات و م« الیل الفاظ، کام
لغت عرب بسیار وسیع و خصوصیات و قواعد زبان در تغییر معانی  ،دانیم که می چنان

ً ذي   ) 155همان، ص(».دخل است کام
سنت نیز نقـل بـه معنـا را جـایز دانسـته و تعـداد انـدکی آن را نـاروا          بیشترِ اهل

  )77ق، ص1428، ریهابو: نک(.اند خوانده
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  مایه هاي شیعی با این درون روایت .2ـ2
 یا علی ...«: روایت کرده است با سند کامل از حضرت امیر) ق381. د(شیخ صدوق

صدوق، (».لنار و السماء و األرضلو نحن ما خلق اهللا آدم و حواء و الجنإل و ا
برخی  )255ـ254، صق1405همو،  /237، ص1ق، ج1404همو، / 5، ص1ق، ج1385

ـ 9، ص1ق، ج1411بحرانـی،  (.انـد  نیز به گزارش این روایت از وي پرداخته ، 2؛ ج10ـ
ــمی / 303، ص57ج ؛335، ص26ج ؛354، ص18ق، ج1403مجلســی،  /398ص هاش

  )167، ص3ق، ج1419ي شاهرودي، نماز /400، ص6ش، ج1360خویی، 
: آورده اسـت  حضرت امیرمرفوعاً از محمد بن حنیفه از  )ق413. د(شیخ مفید

نا لم  ...« ئکإلیخلق اهللا الجنإل و النار و األنبیلو ، 26ق، ج1403مجلسی، (».اء و الم
/ 337، ص36همـان، ج (.همین روایت با سند کامل نیز گزارش شـده اسـت  ) 349ص

، ق1401، زخــزا /211و  46، ص1جتـا،   بحرانـی، بـی   /25، ص9ق، ج1421 قبـانجی، 
  )158ـ157ص

 ،وي روایت مرفوع دیگري از انس بن مالک نیز بیـان کـرده کـه در بخشـی از آن    
کم ما خلقت الدنیا و ...«: آمده است بیتشان  و اهل  حضرت رسول خطاب به  ولو

، 36ق، ج1403مجلسـی،  / 416، ص2، جق1415دیلمی، (».اآلخرة و  الجنإل و  النار
  )189، ص2ج ؛433، ص3ق، ج1430کورانی عاملی،  /72ق، ص1401خزاز، / 302ص

می هاي در روایت   : مایه گزارش شده است ، فرازهاي دیگري نیز با این دروناس
 »هما ما خلقت خلقی  ق1379، همـو / 174، ص1ق، ج1385صـدوق،  (.»ولو

  )473ش، ص1380 حرعاملی، /71ق، ص1407شهید اول،  /351، ص]ب[
 »ــا ــا خلقتکم همــا م ــی، / 109ص ،]ب[ ق1379صــدوق، (».لو ق، 1424حل
  ) 188، ص4تا، ج بحرانی، بی /501ش، ص1380حرعاملی، / 280ص
 »ه ما خلق اهللا عزوجل شیئاً مما خلق / 163، ص2ق، ج1414بحرانـی،  (».ولو

  )102، ص12ش، ج1360، هاشمی خویی /317، ص17ق، ج1403مجلسی، 
 »ء ما خلقت الجنإل و النار ء ما خلقتک، یا آدم لو هو شامی، (».یا آدم لو هو

 ) 32، ص1تا، ج بحرانی، بی /762تا، ص بی
 » ش، 1380حرعـاملی،  (».لو عبدان ارید او اخلقهما فی دار الدنیا ما خلقتـک
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مرعشـی،   /60، ص6، ج60، ص3ج ؛107، 32، ص1تا، ج بحرانی، بی /574 و 538ص
  )179، ص15ج ؛221، ص4تا، ج بی

 » ك رض و  السماء و  ما خلقت الجنإل و  النار و  المکان و  ا... لو
ئکإل   )19، ص25ق، ج1403مجلسی،  /15، ص1ق، ج1414بحرانی، (».الم

از  .شـود  با توجه به آنچه گفته آمد، سخن مجلسی اول دربارۀ این تواتر روشن می
یختلـف  «: نویسد اش می درباره) ق1241. د(حساییا رو، این مستفیض بل متواترمعنی 
  ) 222، ص1ق، ج1430احسایی، (».معناه احد من المسلمین فی

بـا  و ) 377، ص5تـا، ج  خـویی، بـی  (همخـوانی و سنت  قرانمایۀ این فراز با  درون
 ؛81، ص7ج ؛29، ص3ج ،]ب[ق1424 عـاملی، (.دارد پوشـانی  ، همحقیقت و واقعیت

  )20، ص13ج
می   هاي گونـه  در دانش روایت  این از ،تر اشاره شد که پیش چنان  ازجملـه  ،گـون اسـ

م و تفسیر  هـایی از ایـن    درستی این روایت از نظر شیعه در بحـث استفاده شده است؛ ک
از شـناخت هسـتی،    هـایی  و پاسخی شایسته باشد بـراي پرسـش  تواند راهگشا  دست می

تر و ارزشـمندتر، نشـان دادن راهـی     و شاید از همه مهم ...و یدایی هستی، انگیزۀ آفرینشپ
  .برپیامبراي ایجاد پیوند استواري با آفریدگار و توسل به خداوند با وساطت 

  مایه هاي سنی با این درون روایت .3ـ2
از  آدم گاه کـه آنکند  با سند کامل از عمر بن خطاب روایت می) ق360. د(طبرانی

را بر   حضرت رسولد، از خداوند آمرزش خواست و نام کردۀ خویش پشیمان ش
، 6ق، ج1415طبرانی، (».ولو هو یا آدم ما خلقتک«: خداي تعالی او را گفت ،زبان راند

  ) 83ـ82، ص2تا، ج همو، بی /314ـ313ص
فلـو محمـد مـا    «: عباس آورده است نیز با سندي کامل از ابن) ق369. د(حبان ابن

ابـن حبـان،   (».ما خلقت الجنإل ولو محمـد مـا خلقـت النـار     خلقت آدم ولو محمد
  )287، ص3، جق1412

سناد می) ق405. د(حاکم داندش، از عمر بن خطـاب   با سندي که خود، صحیح ا
حـاکم نیشـابوري،   (».ولو محمد ما خلقتـک «: ورده استدر روایتی شبیه به طبرانی آ

  ) 615، ص2تا، ج بی
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سند این روایت را ـ روایـت حـاکم از عمـر بـن      ) ق728. د(تیمیه گفتنی است ابن
بـر  ) ق756. د(سـبکی ) 254، ص1تـا، ج  ، بـی یهابن تیم(.شمارد خطاب ـ نادرست می 

عباس و درستی یا سستیِ آن کـه حـاکم    او از روایت ابن گیرد، زیرا تیمیه خرده می ابن
لیه ابن و الحدیث المذکور لم یقف ع«: نویسد وي می .گوید روایتش کرده، سخنی نمی

سناد و  بلغه أن الحاکم صححه ثم ادعی ابن تیمیإل أنه کذب و اطـال  ... تیمیإل، بهذا ا
م فی ذلک جداً بما  حاصل تحته بالوهم و التخرص و لو بلغه أن الحاکم صححه  الک

؛ ابن تیمیـه از حـدیث   و نحن نقول قد اعتمدنا فی تصحیحه علی الحاکم لما قال ذلک
، حیح دانسـته اکم این روایـت را صـ  که حاز این اسناد آگاهی نداشته وگفته با این  پیش

ده و سخن را کرروایت را ادعا ابن تیمیه، دروغ بودن این  رو ازاین... خبر بوده است بی
شک  زنی ندارد؛ بیگویی و افترا با آنچه سودي جز پریشان باره به درازا کشانده  این در

دیدگاه . گفت رسید، چنین نمی وسط حاکم به وي میاگر صحیح خواندن این روایت ت
پس این روایت (بر صحیح خواندن این روایت توسط حاکم اعتماد داریم: ما این است

  ) 121ق، ص1315سبکی، (».)نزد ما نیز صحیح است
سناد مـی  عباس که آن حاکم در روایتی دیگر از ابن خوانـد، آورده   را نیز صحیح ا

نیشابوري، حاکم (».و محمد ما خلقت الجنإل و النارلقت آدم ولفلو محمد ما خ«: است
مقریـزي،  (.انـد  نگاران این روایت را از حاکم ذکر کرده برخی حدیث )615، ص2تا، ج بی

ق، 1414صـالحی شـامی،    /138ق، ص1418حصنی دمشقی، / 187، ص3ق، ج1420
   )355ـ354، ص1ق، ج1400حلبی،  /403، ص12؛ ج85، ص1ج

 یف یصحته السبک وأقرّ«: نویسد دربارۀ سند و متن این روایت می) ق1392. د(امینی
ن )419ص (3وفاء الوفاء یف يوالسمهود )120ص(شفاء السقام المواهب  یف یوالقسط

ـ  یوالعزام )44ص ،1ج(5شرحه یف یوالزرقان 4إلیاللدن  ».)117ص(6فرقـان القـرآن   یف
  ) 74، ص1ق، ج1414صالحی شامی، : ك.رنیز  /435، ص5ق، ج1387امینی، (

ولـی آن را ضـعیف    ،نیز روایتـی هماننـد حـاکم گـزارش کـرده     ) ق458. د(بیهقی
  )489، ص5ق، ج1405بیهقی، (.پندارد می

یقـول اهللا عزوجـل وعزتـی    «: عباس روایـت کـرده   نیز مرفوعاً از ابن) ق509. د(دیلمی
ك ما خلق لی لو ك ما خلقت الدنیاوج   ) 227، ص5ق، ج1406دیلمی، (».ت الجنإل و لو
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ق، 1415ابـن عسـاکر،   (.را بیان کرده اسـت  بیهقی روایت نیز) ق571. د(عساکر ابن
وي در بخشی از روایت دیگري که از سلمان نقـل شـده، چنـین    ) 437ـ436، ص7ج

ك یا محمد ما خلقت الدنیا«: گزارش کرده است   )518، ص3همان، ج(».ولو
، 1ق، ج1386ابـن جـوزي،   (.دانـد  ن را ساختگی میسلما روایت) ق597. د(جوزي ابن

نیـز بـه پیـروي از    ) ق963. د(و کنانی) ق911. د(سیوطی) ق748. د(ذهبی )290ـ289ص
 /77ق، ص1415ذهبـی،  (.انـد  این روایت را نادرسـت دانسـته   ،و بیان دیدگاه او جوزي ابن

  ) 325، ص1ق، ج1401کنانی،  /271، ص1تا، ج سیوطی، بی /504، ص2ق، ج1382، همو
 ؛91، ص1ج، ق1408ابـن کثیـر،   (نیز روایت بیهقی را نقل کرده) ق774. د(کثیر ابن

 .هـا پرداختـه اسـت    سیوطی نیز بـه گـزارش ایـن روایـت    و  )316، ص6ج ؛393، ص2ج
   )378، ص3ق، ج1416قندوزي، : ك.نیز ر/ 193، ص2ج ؛7ـ6، ص1ق، ج1320سیوطی، (

و معناه صحیح کما قال «: نویسد می هایی چنین روایت مایۀ این غماري دربارۀ درون
فـاك فـی حـدیث    "یته و لی فیه جزء سم 7.مجموعإل الفتاويتیمیإل فی  ابن ابطال قول ا

ك ف ك ما خلقت ا   ) 56ـ55، صتا غماري، بی(»8."لو

  گیري نتیجه .3
و شاید  است که رخ داده هاي حدیثی باشد چه نباشد، امري ـ نقل به معنا چه از آسیب

. نموده است ها، گریزناپذیر می دوین حدیث و دیگر زمینهتآن با توجه به منع  رخ دادنِ
حسـینی   /77ق، ص1428یه، ابور :ك.ر(اند براي ناقل به معنا شرایطی برشمرده هرچند

لی،  هاي نقل به معنا شـده، چنـین    برخی روایتدر شاید  ،)518ـ516، صق1418ج
این دست  ازگرفته  ده، نقل به معناي صورتگمان نگارناما به . در ناقل نباشد یشرایط
  .ها، پذیرفتنی و درست است روایت

شـده و   گزارشهاي شیعی در این زمینه، هم در منابع دست اول و معتبر  ـ روایت
ك  (مایه به این درون ،ها هم اینکه در بسیاري از دیگر روایت فـ ك لما خلقـت ا ) لو

  . اند معنوي خوانده و پذیرفتنی دانسته که آن را متواترِ اشاره شده است؛ آنچنان
 ،اند مایه خرده گرفته ها با این درون روایتاي از  گرچه برخی از اهل سنت، بر پارهـ 

. اند ها را پذیرفتنی دانسته و از سند و متنشان دفاع کرده بسیارند کسانی که این روایت
ـ  9تیمیه ابن مشکلِ آنـان،    فـرض  ه در پـیش و البانی و کسانی از این دست، این است ک
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، 1تـا، ج  تیمیـه، بـی   ابن: ك.ر(.اي دیگر، نارواست نام یا وسیله اخدا ب بهتوسل جستن 
هـا، حضـرت    روایت  این ازدر برخی  )98ـ89، ص1ق، ج1417البانی،  /143ـ140ص
. خواهـد  مـی  جوید و آمـرزش  به خداوند توسل می  حضرت رسول با نام آدم

نادرست خواندن روایت، آهنگ  و مسئله د و با ستردنِ صورتتابن رو، آن را برنمی ازاین
  .باور خویش را دارند استوارسازيِ

  :ها نوشت پی
  .126ـ109، صش1384رستگار، : ك.دربارۀ این روایت ر. 1
نوار فی مولد النبی  کتاباستاد شهید ثانی و نویسندۀ  ،)ق953. د(احمد بن عبداهللا بن محمد بکري. 2 ا

ق، 1403آقابزرگ تهرانی،  /355، ص1ق، ج1412نمازي شاهرودي،  /47، ص1تا، ج بیقمی، (.المختار
  )103ـ102، ص21ج
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ش ب؛ نام کتا)ق911. د(نورالدین ابوالحسن علی بن عبداهللا سمهودي .3

  )307، ص4م، ج1980زرکلی،  /1053، ص1ق، ج1410الیان سرکیس، : ك.ر(.است
نیاحمد بن م. 4 بخاري است با شرحی بـه نـام   صحیح از شارحان برجستۀ ) ق923. د(حمد قسط

، 1تـا، ج  حاجی خلیفه، بی(.هاي اوست از نوشته فی المنح المحمدیإل المواهب اللدنیإل. ارشاد الساري
   )232، ص1م، ج1980زرکلی،  /552ص

نی را شرح کرده استوي ؛ )ق1122.د(محمد بن عبدالباقی زرقانی .5 شرح المواهـب   :کتاب قسط
  )184، ص6م، ج1980زرکلی، (.اللدنیإل

مإل قضاعی عزامی شافعی .6 فرقان القرآن بین صفات الخـالق و صـفات   ؛ نام کتابش )ق1376. د(س
کوان    )69ق، ص1430محمدعلی، (.استا

  .150، ص2تا، ج ، بیهتیمی ابن: ك.ر .7
هاي اینترنتی نیز  در سایت افتم؛ حتینیوجوي این کتاب کوشیدم، آن را  چه در جستسوگمندانه هر .8

  . اثري از آن نبود
هـا   به بیان باورهاي خـود و رد کـردن دیگـر دیـدگاه     ،و در آنکتابی ویژۀ این موضوع نگاشته تیمیه  ابن. 9

  .تا ، بیهدار الکتب العلمی :، بیروتقاعدة جلیلإل فی التوسل و الوسیلإل، احمد، هتیمی ابن :پرداخته است
  

  منابع
ضواء،  :، بیروت3، چالذریعإلقابزرگ تهرانی، آ .1   . ق1403دار ا
، 1، تحقیق علـی عبـدالباري عطیـإل، چ    میالعظ القرآن ریتفس فى المعانى روحالدین،  آلوسی، شهاب .2

  .ق1415دار الکتب العلمیإل،  :بیروت
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مؤسسـه   :، قـم 4زي، چیمحسن موسوي تبر دی، تحقیق سعظمط ایر المحیتفسحیدر،  سیدآملی،  .3
  .ق1428نگى و نشر نور علی نور، فره

ل، بی :جا بی، مستظرف فن کل فی المستطرفالدین،  ابشیهی، شهاب .4  . تا دار و مکتبإل اله
 . تا للمطبوعات، بی األعلمی مؤسسإل: ، بیروتالروضإل المختارة عزالدین، ابن ابی الحدید، .5
  .تا بیچاپ عبدالرحمن بن قاسم،  :جا ، بیمجموعإل الفتاوي، احمد، تیمیه ابن .6
 المکتبإل :، مدینه1محمدعثمان، چ عبدالرحمنتحقیق ، کتاب الموضوعاتابن جوزي، عبدالرحمن،  .7

 . ق1386إل، یالسلف
 :، بیـروت 2عبدالغفور عبـدالحق بلوشـی، چ   تحقیق، طبقات المحدثین باصبهانابن حبان، عبداهللا،  .8

  .ق1412مؤسسإل الرسالإل، 
 . تا دارالمعرفإل، بی :، بیروت2، چالباري فتحالدین،  حجر، شهاب ابن .9

  .تا دار صادر، بی :، بیروتالمسندحنبل، احمد،  ابن  .10
: األشـرف، نجـف   النجـف  أساتذة من لجنإلتحقیق ، طالب مناقب آل ابیابن شهرآشوب، محمد،  .11

 . ق1376إل، یدریالح المکتبإل
 . ق1415دار الفکر،  :علی شیري، بیروت تحقیق، تاریخ مدینإل دمشقابن عساکر، علی،  .12
  .ق1408العربی،  التراث اءیإح دار: ، بیروت1علی شیري، چ تحقیق، البدایإل والنهایإلثیر، اسماعیل، ابن ک .13
ت و سخنان ابوسعید ابوالخیراهللا،  ابو روح، لطف .14 ، 6چ کـدکنی،   تصحیح محمدرضا شفیعی، حا

  . ش1384سخن،  :تهران
  . ق1428الکتاب العربی،  مؤسسإل دار :قم  ،2، چالمحمدیإل اضواء علی السنإل ریه، محمود، ابو .15
 . ق1430مطبعإل الغدیر،  :بصره ،جوامع الکلماحسایی، احمد،  .16
حادیث الموضوعإل علی سید المرسلینازهري، محمد بشیر،  .17 فواز  تحقیق، تحذیر المسلمین من ا

 .ق1406دار الکتاب العربی،  :، بیروت1احمد زمرلی، چ
  . ق1387العربی،  ابالکت دار: ، بیروت4، چالغدیرامینی، عبدالحسین،  .18
مإلالبانی، محمد،  .19 حادیث الضعیفإل و اثرها السییء فی ا  .ق1417مکتبإل المعارف،  :، ریاض1، چسلسلإل ا
حادیث الضعیفإل و الموضوعإل، ـــــــــــ  .20  .ق1430مکتبإل المعارف،  :، ریاض1، چسلسلإل ا
 .ق1410ی، النجف یلمرعشا اهللا تیآ مکتبإل :، قممعجم المطبوعات العربیإلالیان سرکیس، یوسف،  .21
براربحرانی، سیدهاشم،  .22 نا بروجردي، چ تحقیق ،حلیإل ا مرضا مو  المعـارف  مؤسسـإل : ، قم1غ

ما   . ق1411إل، یس
 . تا نا، بی بی :جا علی عاشور، بی سید تحقیق، غایإل المرام و حجإل الخصام، ـــــــــــ  .23
 :، تهـران 1قاسـم میرآخـوري، چ   ، ترجمه و شرح)شطحیات(مکاشفات صوفیانبقلی، روزبهان،  .24

  .ش1387شفیعی، 
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ئل النبوةبیهقی، احمد،  .25  . ق1405إل، یالعلم الکتب دار: ، بیروت1قلعجی، چ یعبدالمعط تحقیق، د
لهیإلتبریزي، میرزا جواد،  .26 نوار ا   .ق ،1422دار الصدیقإل :جا ، بی1، چا
  . ق1403دار الفکر،  :، بیروت2ن محمد عثمان، چتحقیق عبدالرحم، السننترمذي، محمد،  .27
، تهران، :2، تصحیح ویلیام چیتیک، چنقد النصوص فی شرح نقش النصوصن، جامی، عبدالرحم .28

  .ش1381مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 
ما الکتب دار :تهران، تفسیر مقتضیات الدررعلی،  سید حائري طاهري، میر .29  .ش1337إل، یس
  .تا العربی، بی التراث اءیإح دار :بیروت، کشف الظنوناجی خلیفه، مصطفی، ح .30
 . تا ، بیدار المعرفه :مرعشلی، بیروت عبدالرحمن وسفی، اشراف المستدركحاکم نیشابوري، ابوعبداهللا،  .31
 . ش1380دهقان،  :، تهران2العابدین خلخالی، چ زین ، ترجمۀالجواهر السنیإللی، محمد، حرعام .32
لی، سید حسینی .33 م  :جا ، بی2، چتدوین السنإل الشریفإلمحمدرضا،  ج ع مرکز النشر التابع لمکتب ا

می،  س  .ق1418ا
فهامحسین،  حسینی لواسانی، سید .34 میا النشر مؤسسإل :، قم1تحقیق ابراهیم لواسانی، چ، نور ا  س

 .ق1425ن، یالمدرس لجماعإل التابعإل
نی، سید .35 زهارعلی،  حسینی می   .ق1414مؤلف،  :جا ، بی1، چنفحات ا
 اءیإح دار :، قاهره2تحقیق لجنإل من العلماء، چ، دفع الشبه عن الرسول، ابوبکر، حصنی دمشقی .36

 . ق1418العربی،  الکتاب
حادیـث و اآل  محمد مـراد،   ابراهیم طه و حمدي ،حسن حلبی، علی .37 ثـار الضـعیفإل و   موسـوعإل ا

   .ق1419مکتبإل المعارف،  :، ریاض1، چالموضوعإل
 . ق1400، دار المعرفه :، بیروتالسیرة الحلبیإلحلبی، علی،  .38
  . ق1424المکتبإل الحیدریإل،  :جا بی سید علی اشرف، تحقیق، المحتضرحلی، حسن،  .39
ثرخزاز، ابوالقاسم،  .40  . ق1401بیدار،  :قمنی، یحس فیدعبداللطیس تحقیق ،کفایإل ا
نـی،  یالخم مـام ا آثـار  نشـر  و میتنظ مؤسسإل :، تهران1، چتفسیر القرآن الکریممصطفی،  خمینی، سید .41

 . ق1418
  .ش1364مولی،  :، تهران1هروي، چ نجیب مایل ، تصحیحشرح فصوص الحکمخوارزمی، حسین،  .42
 . تا نا، بی بی :جا بی میرزا تبریزي، ، تعلیقصراط النجاةالقاسم، وخویی، سیداب .43
  . ق1415الرضی،  فیالشر انتشارات :، قم2، چارشاد القلوبدیلمی، حسن،  .44
دار  :، بیـروت 1ید بن بسیونی زغلـول، چ سع تحقیق، لخطابالفردوس بمأثور ادیلمی، شیرویه،  .45

 . ق1406، الکتب العلمیه
الکتب دار  :، بیروت1کمال بن بسیونی زغلول، چ تحقیق، ترتیب الموضوعاتالدین،  ذهبی، شمس .46

 . ق1415، العلمیه
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عتدال، ـــــــــــ  .47  . ق1382، دار المعرفه :، بیروت1بجاوي، چ محمد علی تحقیق ،میزان ا
  . ش1383علمی و فرهنگی،  :، تهران10، به اهتمام محمدامین ریاحی، چمرصاد العبادالدین،  رازي، نجم .48
 ، زمستان2ۀ ، شمارمطالعات عرفانی، »پژوهشی در سند و متن حدیث کنز مخفی«رستگار، پرویز،  .49

  .ش1384
مزرکلی، خیرالدین،  .50 ع  . م1980، نییللم دارالعلم: ، بیروت5، چا
علی،  سید سبزواري، .51  .ق ،1409مؤسسإل اهل بیت :، بیروت2، چمواهب الرحمنعبدا
سماء الحسنیشرح ، ـــــــــــ  .52  . تا رتی، بییبص مکتبإل منشورات :، قما
 . ق1315، هالدائرة المعارف النظامی :اد دکنآب، حیدر1، چشفاء السقامالدین،  سبکی، تقی .53
 .ش1379امیرکبیر،  :تهران، 11تصحیح محمدعلی فروغی، چ ،کلیات ،مصلح سعدي، .54
رواح فی شرح اسماء الملک الفتاحالدین،  سمعانی، شهاب .55 نجیب مایل هـروي،   ، تصحیحروح ا

  .ش1368فرهنگی،  علمی و :، تهران1چ
دانشگاه تهـران،   :رضوي، تهران  محمدتقی مدرس سید ، تصحیحهحدیقإل الحقیقسنایی، مجدود،  .56

 .ش1359
 . ش1381آزادمهر،  :، تهران1مام پرویز بابایی، چ، به اهتدیوان، ـــــــــــ  .57
انصاري،   اهتمام قاسم  ابومنصور اصفهانی، بهۀ ، ترجمعوارف المعارفالدین،  سهروردي، شهاب .58

  .ش1374علمی و فرهنگی،  :، تهران2چ
ل .59 حادیث الموضوعإلئااللالدین،  سیوطی، ج  . تا ، بیدار المعرفه :بیروت، لی المصنوعإل فی ا
 . ق1320العربی،  الکتاب دار: جا ، بیکفایإل الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب، ـــــ ــــــ .60
میا النشر مؤسسإل :، قمالدر النظیمشامی، یوسف بن حاتم،  .61  .تا ن، بییالمدرس لجماعإل التابعإل س
خانقـاه   :تهـران  ،2جواد نوربخش، چ ، به سعیاهللا ولی هاي شاه نعمت رسالهاهللا ولی،  شاه نعمت .62

  .ش1357اللهی،  عمتن
حادیث الموضوعإلشوکانی، محمد،  .63 عبدالرحمن عـوض،   محمد تحقیق، الفوائد المجموعإل فی ا

 .ق1406دار الکتاب العربی،  :، بیروت1چ
ربعون حدیثاًشهید اول، محمد بن مکی،  .64 مام المهدي :، قما  . ق ،1407مؤسسإل ا
می،   :قم ،2، چالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی، محمد،  .65  .ش1365انتشارات فرهنگ اس
 محمـد  و علـی  عبـدالموجود  احمـد  عـادل  تحقیق، سبل الهدي و الرشادصالحی شامی، محمد،  .66

  . ق1414 إل،یالعلم دارالکتب :، بیروت1معوض، چ
لی،  .67 حساء«صحاف، علی و جعفر ه دبی المنسی فی ا ، العدد الثانی، تراثنا، مجلإل »من التراث ا

  .ق1408 إل، ربیع الثانیالسنإل الثالث
عتقاداتصدوق، محمد،  .68 ، 3حسنى، چ محمد دیس بن محمدعلى دیس: ، ترجمهإلیماما نید یف ا
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میه،  :تهران   . ]الف[ ش1379علمیه اس
مالی، ـــــــــــ  .69 ما الدراسات قسم تحقیق، ا   .ق1417البعثإل،  مؤسسإل :، قم1إل، چیس
می ا النشـر  مؤسسـإل  :هرانی، قمت  م حسینیهاش سید تحقیق، التوحید، ـــــــــــ  .70  التابعـإل  سـ

 . تا ن، بییالمدرس لجماعإل
ـ ،  .71  إلیدریالح المکتبإل منشورات :بحرالعلوم، نجف محمدصادق دیس تحقیق ،علل الشرائعــــــــــ

 .ق1385مطبعتها،  و
بوعات، للمط یاألعلم ؤسسإلم :حسین اعلمی، بیروت تحقیق، عیون اخبار الرضا، ـــــــــــ  .72

 . ق1404
ـ  .73 میا النشر مؤسسإل :قم اکبر غفاري، علی تحقیق، إلالدین و تمام النعم کمال، ــــــــــ  التابعإل س

 . ق1405ن، یالمدرس لجماعإل
خبار، ـــــــــــ  .74 میا النشر مؤسسإل :اکبر غفاري، قم علی تحقیق، معانی ا  لجماعإل التابعإل س

 .]ب[ ق1379ن، یالمدرس
دار المأمون  :، دمشق2، تحقیق نجم عبدالرحمن خلف، چالموضوعات ن بن محمد،حس صغانی، .75

 .ق1405للتراث، 
میا النشر مؤسسإل :قم ،المیزانمحمدحسین،  طباطبایی، سید .76  .تا بی ن،یالمدرس لجماعإل التابعإل س
وسططبرانی، سلیمان،  .77  . ق1415تحقیق و نشر دار الحرمین،  :جا بی ،المعجم ا
 . تا ، بیالکتب العلمیهدار  :، بیروتالمعجم الصغیر،  ـــــــــــ .78
میا المرکز :، بیروت1، چهل اتی ۀتفسیر سورجعفرمرتضی،  عاملی، سید .79  ق1424للدراسات،  س

  ]. الف[
می للدراسات،  :، بیروت1، چمختصر مفید، ـــــــــــ  .80 س  ]. ب[ ق1424المرکز ا
محسین یوسفی، چ ، تصحیحنامه صوفیالدین،  عبادي، قطب .81   .ش1368علمی و فرهنگی،  :، تهران2غ
 .ق1408، الکتب العلمیهدار  :، بیروت3، چکشف الخفاءعجلونی، اسماعیل،  .82
  .ش1382پیمان،  :، تهران1، به سعی پروین قائمی، چدیوانعطار، فریدالدین،  .83
 . ش1375سخن،  :، تهران2کدکنی، چ  ، تصحیح محمدرضا شفیعیمختارنامه، ـــــــــــ  .84
 . ش1341دانشگاه تهران،  :، تهران1، تصحیح عفیف عسیران، چتمهیداتعین القضات همدانی،  .85
 .تا دار احیاء التراث العربی، بی :بیروت، عمدة القاري فی شرح البخاريعینی، بدرالدین،  .86
 . تا بیالعربی،  الکتاب دار :بیروت، الدین احیاء علوم ابوحامد، غزالی، .87
نصار، بی :قاهره، لتهانی فی التعقیب علی موضوعات الصغانیاغماري، عبدالعزیز،  .88   . تا دار ا
 .تا نا، بی بی :جا ، بیتذکرة الوضوعاتفتنی، محمدطاهر،  .89
 . ق1410دار الفکر،  :بیروت، التفسیر الکبیرفخر رازي، محمد،  .90
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ل دیس ، تصحیحمشارق الدراريفرغانی، سعیدالدین،  .91  غـات یبلت فترد :، قم1، چانىیآشت نیالد ج
مى  .ش1379، قم ۀیعلم ۀحوز اس

محسن،  .92 مام مکتبإل :، اصفهان1، چالوافیفیض، م  .ق1406العامإل،  یعل نیرالمؤمنیما ا
علی،  .93 خبار الموضوعإلقاري، م سرار المرفوعإل فی ا  :، بیروت2لطفی صباغ، چ محمد تحقیق، ا

می،  س  .ق1406المکتب ا
مکتبـإل   :عبـدالفتاح ابوغـدة، حلـب    تحقیق، الحدیث الموضوع المصنوع فی معرفإل، ـــــــــــ  .94

می س  .تا ، بیهالمطبوعات ا
اصل له او بأصله موضوعقاوقچی، محمد،  .95 ، 1فواز احمد زمرلی، چ تحقیق، اللؤلؤ المرصوع فیما 

می :بیروت س  .ق1415، هدار البشائر ا
مام علیحسن،  قبانجی، سید .96 می، تحقیق، مسند ا  األعلمـی  مؤسسـإل  :، بیروت1چ طاهرس

  . ق1421للمطبوعات، 
لقابقمی، شیخ عباس،  .97  . تا مکتبإل الصدر، بی :تهران، الکنی و ا
، 1نی، چیحس اشرف جمال علی دیس قی، تحقینابیع المودة لذوي القربیقندوزي حنفی، سلیمان،  .98

سوه: جا بی  .ق1416، دار ا
ل تحقیق، شرح فصوص الحکمقیصري، محمد،  .99 علمـی و   :، تهـران 1الدین آشـتیانی، چ  سیدج

 .ش1375فرهنگی، 
 عفت کرباسـی، محمدرضـا برزگـر    ، تصحیحو مفتاح الکفایإل مصباح الهدایإلکاشانی، عزالدین،  .100

  .ش1385زوار،  :، تهران2خالقی، چ
 .ش1333علمى،  محمدحسن :جا بی، نیالزام المخالف ین فیمنهج الصادقاهللا،  کاشانی، م فتح .101
می :، تهران5اکبر غفاري، چ علی تحقیق، الکافی کلینی، محمد، .102 س  . ش1363، هدار الکتب ا
خبار الموضوعإلکنانی، علی،  .103 و  عبدالوهاب عبـداللطیف  تحقیق، تنزیه الشریعإل المرفوعإل عن ا

  . ق1401، هدار الکتب العلمی :، بیروت2عبداهللا محمد صدیق، چ
  . ق1430دار الهدي،  :جا ، بی1، چجواهر التاریخکورانی عاملی، علی،  .104
خبار الموضوعإلاآللکنوي، عبدالحی،  .105  :محمد بسیونی زغلول، بغـداد  تحقیق، ثار المرفوعإل فی ا

 .م1989، همکتبإل الشرق الجدید
ءالدین،  .106 مؤسسإل الرسالإل،  :بکري حیانی و صفوة السقا، بیروت تحقیق، کنز العمالمتقی هندي، ع

 .ق1409
  . ق1414ان، یلیکتابفروشی اسماع :، قم2، چبقرانیلوامع صاحمجلسی اول، محمدتقی،  .107
نوار بحارمجلسی، محمدباقر،  .108  . ق1403مؤسسإل الوفاء،  :، بیروت3، چا
میا النشر مؤسسإل :، قم1محمد حسون، چ تحقیق، رسائل الکرکیمحقق کرکی، علی،  .109  التابعإل س
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 . ق1412ن، یالمدرس لجماعإل
سمحمدعلی، عبداهللا،  .110 ـ الوهاب الفرقـإل  على الرد یف میإلمعجم المؤلفات ا دار  :جـا  ، بـی 1، چإلی

  . ق1430الصدیقإل الشهیدة، 
 دیس تحقیق، نیالساجد دیس فإلیصح شرح فی نیالسالک اضیرخان،  علی مدنی شیرازي، سید .111

میا النشر مؤسسإل :، قم4نی، چیام نییحس محسن  . ق1415ن، یالمدرس لجماعإل التابعإل س
می وابسته به جامع دفتر :، قم22، چحدیثعلم الچی، کاظم،  شانهمدیر .112 مدرسین  ۀانتشارات اس

 . ش1388حوزه علمیۀ قم، 
سرار الفاطمیإلمسعودي، محمدفاضل،  .113  الروضإل یف الزائر مؤسسإل :، قم2عادل علوي، چ تحقیق، ا

 .ق، 1420المعصومإل لفاطمإل المقدسإل
الکتـب  دار  :، بیـروت 1یسی، چمحمد عبدالحمید نم تحقیق، سماعمتاع األإالدین،  مقریزي، تقی .114

 .ق1420، العلمیه
مام علی بن ابی :، قم1، چبحوث فقهیإل مهمإلمکارم شیرازي، ناصر،  .115  . ق1422طالب،  مدرسإل ا
صدرا، محمد،  .116 مى انجمن :جا بیمحمد خواجوي،  تحقیق، یاتاسرار اآلم ۀ فلسف و حکمت اس
 . ش1360ران، یا
ل .117   .ش1360امیرکبیر،  :، تهران4الزمان فروزانفر، چ بدیع ، تصحیحمافیه فیهالدین،  مولوي، ج
  .ش1384شقایق،  :، تهران1الزمان فروزانفر، چ ، تصحیح بدیعکلیات شمس تبریز، ـــــــــــ  .118
 . ش1380دوستان،  :، تهران5الدین خرمشاهی، چ ، تصحیح قواممثنوي معنوي، ـــــــــــ  .119
بمیبدي، رشیدالدین،  .120 سرار و عدة ا امیرکبیـر،   :، تهـران 5اصغر حکمـت، چ  علی تحقیق، رارکشف ا

  . ش1371
  .ق1424دار الحدیث،  :، قم1تی، چیدرا نیمحمدحس تحقیق، الحاشیإل علی اصول الکافینایینی، محمد،  .121
معلی آریا، چسلک السلوكنخشبی، ضیاءالدین،  .122   .ش1369زوار،  :، تهران1، تصحیح غ
احمد،  .123 مهدى بزرگداشتکنگرۀ : جا ، بی1رضا استادي، چ ، به سعیرسائل و مسائلنراقی، م  م

احمد و  .ش1380نراقی،  م
غ نهج فی شرح السعادة مفتاحنقوي قاینی، محمدتقی،  .124   .تا مؤلف، بی :جا بی ،هالب
 . ق1412ابن المؤلف،  :، تهران1، چمستدرکات علم رجال الحدیثنمازي شاهرودي، علی،  .125
میا النشر مؤسسإل :علی نمازي، قم بن حسن تحقیق ،مستدرك سفینإل البحار، ـــــــــــ  .126  س

  .)ق چاپ شده است1419از جلد سوم تا دهم به سال (.ق1418 ن،یالمدرس لجماعإل التابعإل
غاهللا،  بیبحهاشمی خویی،  .127 ، 4انجی، چیم میابراه دیس قی، تحقهمنهاج البراعإل فی شرح نهج الب

 .ش ،1360المهدي امام فرهنگ ادیبن :تهران
  . تا نا، بی بی :جا بی علی عاشور، سید تحقیق، الغائب الحجإل اثبات الزام الناصب فیدي حائري، علی، یز .128


