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 یردباره شأن زنو  سوره هل ات  هی م ی ت  ابن دگاهیو نقد د یربرس 

*

 
 چکیده

 اسـت. شـأن نـزول سـوره هـل اتـی یفایلت علـ یکی از ادله شیعه برای امامت و
 یبیل فدل سـوم بـرای اثبـا  امامـت حاـر  علـ ةمنها الکبام عالمه حلی در

حـق  ن نزول سوره هل اتی درأویکم به ش برهان بیست در آورد. یچهل برهان از قرآن م
. کنـد یبکـر م ن اهل سنت را به عنوان مؤیـدامفسر  حدیث ثعلبی از و رسد یم یعل
حـدیث ثعلبـی  اینکه مدنی است قبول ندارد و برتیمیه شأن نزول سوره را مبنی  ابن یول

ن امحـدث ن واکه اکثر مفسر  یحال . درداند یاقوال شاب مخدوش م را با دالیل  عی  و
 . شیعه نیز بردانند یم یشأن عل در سوره هل اتی را ،هیتیم برخالف ابن ،اهل سنت

زول فقـط احادیـث مربـوط بـه شـأن نـ این مطلب اجما  دارد. این سوره مدنی اسـت و
از  و یشأن عل این سوره دراین مقاله در پی اثبا  این است که  روایت ثعلبی نیست.

داللـت حـدیث ثعلبـی  سـند و رتیمیه ب ابنکه  یاشکاالتو  استایشان خدایص خاصه 
 جایگاهی ندارد.وارد کرده 

 یل علیتیمیه، فاا ، ابنثعلبی، سوره هل اتیها:  هکلیدواژ 
  

                                              
 و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی. البیت پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل *

yare313nafar@yahoo.com 
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 مقدمه
بنـد  تیمیه یکی از کسانی است که گروهی از اهل سنت بـه افکـار و عقایـد وی پای ابن

کننـد. وی مبـانی فکـری  یمهای دیگر ِفرق اسـتفاده  اند و از روش وی در نقد دیدگاه بوده
پرداز سلفیه  سلفیه را مدون کرده و بنیان نظری آن را شکل داده است. لذا به عنوان نظریه

شد،  یزیر  یاو پ یبر اسا  افکار و آرا یهجر  32در قرن  یتوهاب یینآ 1شود. یمشناخته 
وی  2او اسـت. یدو آرا و عقا یمیهت در گرو شناخت ابن یانوهاب یدکه شناخت عقا یا به گونه
 4نوشته است.عالمه حلی  منها الکبامةرد کتاب  در 3منها السنةالنبویةبه نام کتابی 

ل وی به شأن نزول سوره یفاا و یا  امامت علکتاب خود برای اثب عالمه حلی در
بـرای اثبـا  امامـت کنـد. نیـز  اشاره میفدل سوم  یلب فایلت اهل بیت هل اتی در

جملـه آن برهـان  کـه از کنـد یناد متاسـ یبراهینی از آیا  قرآنـ به چهل برهان از یعل
 5نـازل شـده اسـت. بیـت سوره هل اتی در شـأن اهـل گوید یمی و  .ویکم است بیست

کتـاب  در اشـکال یزدهسـ بیـت حـق اهـل تیمیه برای رد شأن نزول ایـن سـوره در ابن
 معتقـدو  کنـد یم شـکال. به حدیث ثعلبی اکند یدیگر کتبش بکر م و منها السنةالنبویة

بـه نـام  یا خادمـهگفته اسـت  . اواستمکی هل اتی است این حدیث جعلی است و سوره 
برای رد این شأن  دیگر کتب نیز در 6از نذر نهی کرده است. یامبرپ و فاه وجود ندارد

                                              
 .2و  1، سمبانیفکبیسغف  . مهدی فرمانیان، 1
 .2۱6، س3،  ربیووهای تتبارشناسیسغفیزاده موسوی،  . نا.: مهدی علی2

 .60، س3، تحقیق: محمد رشاد سالم،  منها السنةالنبویة. احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی، 3
. البته در معرفـی ایـن کتـاب اشـتباهی صـور  312س منها الکبامةفیمربفةاالمامة،. حسن بن یوس  بن مطهر حلی، 4

آمده که این کتـاب  6، س3،  منها السنةاست. در مقدمه تیمیه معرفی کرده  ای بر کتاب ابن گرفته و آن اینکه، کتاب را ردیه
 را عالمه حلی برای سلطان خدابنده نوشته است.

 . همان.5

ر فدل، قال الرافای البرهان الحادی والعشرون سورا هل اتی 3۱7-362، س6،  منها السنةالنبویة. ابن تیمیه حرانی، 6
... 
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 درحتـی  1.شـود یمتمسا م به اتفاق علما و اجما ر وی سوره مکی است گوید ینزول، م
 و کنـد یبه شأن نزول سوره نم یا هی  اشاره یات  تفسیر سوره هل در دقائقالتفس بکتاب 

ْذِر َوَي  در مدداق آیه َع واُفاَ  ُُيُفاَ  ِبال رسهالةدر کتـاب  همـین روش رااو  .کند یسکو  م ...خَ
 2کرده است. تکرار فیالمرانیالمستنبطة

سنی نوشته شده که به برخی از اشکاال   این مو و  چند کتاب مستقل از شیعه و در
تفاسـیر  رد.بـودن ایـن سـوره وجـود دا اند و یا مقاله درباره مکـی یـا مـدنی عمده پرداخته

بـه تفسـیر آن  عالمـه طباطبـایی نیـز نوشـته شـده اسـت.مستقلی درباره تفسیر این سوره 
 ایـن تحقیـقاما  ،به بخشی از اشکاال  عمده پاس، داده شده هادر تمام این. پرداخته است

خواسته  تیمیه ابن زیراتیمیه را پاس، دهد.  تمام شبها  ابن تفدیل به دنبال آن است که به
انکـار  را یتب شأن اهل و شأن نزول سوره هل اتی در یایلت بزرگ علاین فاست 
 کند.

ن آنهـا ایـن امفسـر  نگـاه اهـل سـنت و از و ،اسـتو تحلیلـی  یا خانه کتاب، روش کار
تیمیـه از نگـاه  . ابـناسـتتیمیـه  درصدد پاس، به شـبها  ابـن و کند میمو و  را بررسی 

 حق اهل در شأن نزول این سوره رااست خواسته  یبا دالیل خودش به این مسئله پرداخته و
 .استنظر وی برخالف علمای اهل سنت  نظر که یحال در کند،رد  بیت

  3مشخ ات سوره هل اتی

ویـا آیـه  قرآن است و بدون هـی  اختالفـی سـی سوره  هفتادوششمین سوره هل اتی 
 1.شود یم االبرار نامیده ی وهای االنسان، الدهر، هل ات نامبا  توجه به اوایل سوره با و 4دارد

                                              
، 3،  االمامههةفههیضههوءالکتههابوالسههنةر محمــد مــال اللــه، 001، س۱و   363و  362س ،6و   24، س2. همــان،  1

)مجمـع الملـا  مجمهوعالفتهاویه حرانی، یاستر ابن تیم منها السنةالنبویةای بر  ر این کتاب در واقع تعلیقه323-337س
 .322، س31،  فضلایییکبهمو، ر 233، س2فهد(،  

 .23، س1،  دقائقالتفس ب همو،ر 73، س3  ،جامعالبسائل،رسالةفیالمرانیالمستنبطة. همو، 2
 . چون در لسان روایا  شیعه بیشتر به این نام خوانده شده است، نویسنده نیز این نام را به کار برده است.3

 .242، س34،  التب انفیتفس بالقبآن. محمد بن حسن طوسی، 4
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نزول، نودوهفتمین سوره است که بعد از سوره الرحمن و قبل از سوره طالق نازل  ترتیِب   به
 2شده است.

  شأن نزول سوره هل اتیدرباره  مسلماناندیدگاه 

آمده، سـوره هـل اتـی در شـأن  4و سنی 3شیعهبر اسا  روایا  پرشماری که در منابع 
تن از علمای اهل سنت از جمله  12 ال دیب در عالمه امینی. نازل شده است تیاهل ب

، ثعلبـی، واحـدی، زمخشـری و هیـمردو عبدربه قرطبی، ابن اسکافی، ترمذی، طبری، ابن
روایـی شـیعه  منابع حدیثی و در 5اند. خوارزمی را نام برده که این شأن نزول را گزارش کرده

به آیا  این سوره بر فایلت خود احتجا  بار  ینچند زین یعل حار هم نقل شده که 
بر اجما  علما و مفسران شیعه، حداقل قسـمتی  رو سوره هل اتی بنا از همین 6کرده است.

امـام  نأدر شـ کنـد، یه کـه مقـام ابـرار و اعمـال صـالح آنهـا را بیـان ماز آیا  آغازین سور 
جملـه  از و 7اسـت ینو امـام حسـ امام حسـن و فاطمه زهرا حار  و علی

 است. شدهنازل  آیاتی است که در فاایل اهل بیت

کـه در تفسـیر  کنـد یهل أتی اشاره مـ هبه سور  یعالمه حلی برای اثبا  امامت عل
گوید حسن و حسین بیمار شدند.  می یو  8ربه طرق مختل  آمده است پنجم(قرن ) یثعلب

                                              
 .12۱، س20،  تفس بنمون ر ناصر مکارم شیرازی، 310، س27،  تبجم مجمعالب ان. فال بن حسن طبرسی، 1
 .33-3۱، س3،  االتقانر جالل الدین سیوطی، 731، س34مجمعالب ان، . همو، 2
 .3۱0، 366، س۱،  الببهانفیتفس بالقبآنر هاشم بن سلیمان بحرانی، 731، س34،  الب انمجمعهمو،  . 3
ر ابومحمـد عبـدالحق بـن غالـب 020، س2،  تفس بمقاتلینسغ مان. ابوالحسن مقاتل بن سلیمان ابن بشیر ازی بلخی، 4

، 14،  مفهات حال  ه =  التفسه بالکب هبرازی،   الـدینر محمد بن عمر فخر 3۱2، س37،  المحبرالوج زابن عطیه اندلسی، 
 .222-221س

 .333-346، س1،  ال دیب. عبدالحسین امینی، 5

الم هزانفهیتفسه بر محمدحسـین طباطبـایی، 370ــ 372، س3،  االحتجا ةغیاهلالغجها . احمد بن علی طبرسی، 6
 .312، س24،  القبآن

 .12۱، س20 ، تفس بنمون . ناصر مکارم شیرازی، 7

 .3۱س ،34،  الکشفوالب انةنتفس بالقبآن. احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی، 8

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86#cite_note-10
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بـه  امبریـبـه عیـاد  آن دو رفتنـد. پـس پ 1[و عموم عرب و ]عجـم رسول خدا
 کردی! وی سه روز روزه نذر لحسن، کاش برای فرزندانت نذری میافرمود: ای ابا یعل

سه روز، روزه نـذر کردنـد.  فاطمه، مادر آن دو )حسن و حسین( و فاه، کنیزشان نیز .کرد
روز اول  موقـع افطـار و ... سدس آنها سه روز روزه گرفتنـد پس آن دو از بیماری شفا یافتند

هنگام  در و رخدا به وی بخشیدنددر راه طعام را ، همه اهل خانه خانه آمد و مسکین به در
همچنـین  و همه اهل خانه طعام را به وی بخشیدند خانه آمد و یمی به دردوم یت افطار روز

آن روز جبرئیـل  ی... فـردا خود بـا آب افطـار کردنـد و اطعامش دادند و آمد روز سوم اسیر
و گفت: ای محمد، بگیر آنچه را که خداونـد در خدـوس اهـل  آمد امبریامین نزد پ

بیتت، تو را به آن بشار  داده است. پیامبر فرمود: چه چیزی را بگیـرم ای جبرئیـل؟ پـس 
ارا بر او خواند:  این آیا  ا َموْذ ارک ْک ْهِر َکْ یکوْن َ وی واِ  ِحوٌ  ِموَن الواع ََ ْْ آیـا زمـان »ر هو  ا  لََعَ اْإِ

 «.؟!که چیز قابل بکری نبودنسان گذشت طوالنی بر ا
ل فراوانـی دارد کـه یانسان داللـت بـر فاـا هپس سور : »دیگو یمعالمه حلی در ادامه 

جـز  ،لی حاصل نشده و هی  کس بـدان دسـت نیافتـهیبرای هی  کس داشتن چنین فاا
 2.«از دیگران برتر و امام است یطالب، پس عل ابی علی بن

  تیمیه اشکاالت ابن
 بیـاندو بخـش  ایـن اشـکاال  را در توان یکه م کند یتیمیه اشکاالتی را مطرح م ابن

 .شکاال  داللی و متنی حدیث ثعلبیر اکرد: اشکاال  سندی حدیث ثعلبی

                                              
، «قـالوا»گفتـه  «قـال»را جا انداخته است و به جای  «والعجم»ر کلمه 361، س6،  منها السنةالنبویة. ابن تیمیه حرانی، 1

، انتشارا  تاسـوعاء منها الکبامة، فیمربفةاالمامةلی، ولی در پاورقی این کتاب، ارجا  به نسخه خطی داده استر نا.: ح
منهها مطهـر حلـی،   تحقیق بیشتر نا.: حسن بن یوس  ابن گونه چا  شده است. برای  به تحقیق عبدالرحیم مبارک نیز این

 www.almostafa.com ر سایت المدطفی،73ه.ق.، س 3237، نسخه خطی، بمبئی الکبامةفیمربفةاالمامة
 .362، س6،  منها السنةالنبویةر ابن تیمیه حرانی، 312، سمنها الکبامةفیمربفةاالمامةبن مطهر حلی، . ا2 
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 الف. اشکاالت سندی حدیث ثعلبی
ما این اشکاال  را تحت دو  .دکن یمتیمیه در این بخش سه اشکال عمده را مطرح  ابن

 م.کنی یم عنوان بررسی و نقد

 حدیث ثعلبیسند  مناقشه در. 1

ایـن اسـت کـه وی  حـدیث ثعلبـیسـند مناقشه  نقل و تیمیه در ابنال . اولین اشکال 
روایت، اهـل سـنت و این  نداشتن صحت . درباید بررسی شودابتدا روایت ثعلبی : »دیگو یم

 باشـند،نقـل کـرده و مانند این دو واحدی  چنانچه یا روایت را ثعلبی و دارند.شیعه اتفاق 
 .«شود یصحت نم دال بر

ایـن  نی که قولشان درانظر محدث روایت از»تیمیه این است که:  اشکال ابن ب. دومین
 هی  یـا از که در به طوری است،ساختگی  جعلی و، معتبر است خدوس قابل استناد و

 1.«اند نقل نکرده ،سنن جمله صحاح و از ،کتب مرجع خود

 تیمیه نبررسی و نقد کالم اب

یکی از صحاح  آن درفقدان با استناد به ، روایاتی که موافق تفکر او نیستبه  تیمیه ابن
 .دهـد ینسبت جعل مـ، بسیاری از اهل سنت ، برخالفسنن یا کتبی که خود قبول دارد و

 :پاس، باید گفت در
تیمیـه فقـط بـه  روایا  شأن نزول این آیا  منحدر به روایت ثعلبی نیسـت کـه ابـن .3

 یهـا نزول سوره هـل اتـی در بسـیاری از کتاب ثیحد 2.پردازد یآن مدر خدوس مناقشه 
تثق نزد مو  دیـ، عبدالله بن عبا ، ز یعل ی همچونتابعان یااز میان صحابه  ،اهل سن 

                                              
 .36۱و  366س 6،  منها السنةالنبویة. ابن تیمیه حرانی، 1

 .333-346، س1،  ال دیب. عبدالحسین امینی، 2
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د، عطاء، ابوصـالح، ، حسن بدری، مجاهبن جبیر، قنبر خدمتکار علی دیبن ارقم، سع
اک ا  مشهور است ابناز  تروای نی. ااستشده  نقل ،قتاده و  ح   1.عب 

گوید  یم، اند دانستهکسانی که این شأن نزول را جعلی  برای رد 2ال دیبعالمه امینی در 
 خـود ی ثیکتب حـد در و کرده  تیرا روا بیل آیه ثیحدیث، حد بسیاری از پیشوایان تفسیر و

د عاصمی .اند کرده  ثبت زیهننـام  بـه یدوجلـد  کتابیی از علمای اهل سنت، کی ،ابومحم 
ن ایـن نفر از ناقال 12ادامه،  درعالمه امینی  3.نوشته استالفتیدرتفس بسورههلاتی

 : از جمله 4،برد یحدیث را نام م

د بـن علـی ترمـذ (، ابو.قه. 224متوفای ) یجعفر اسکافابو ه محم  متوفـای ) یعبدالل 
ــر .قه. 2۱0 ــن جری ــد ب ــر (، محم  ــای ) یطب ــهاب.قه. 134متوف ــن  نیالد (، ش ــد اب  عب
ـه  237متوفــای ) یاصــفهان ابــوبکر  هیــمردو  (، ابـن.قه. 12۱متوفــای ) یمــالک  یقرطبــ  رب 

(، .قه. 216متوفـای ) یثعلبـ  اسـحاق (، ابو.قه. 214متوفای ) یاصفهان  می(، ابونع.قه.
ــهی(، عب.قه. 27۱)متوفــای  یشــابور ین یابوالحســن واحــد   ،احمــد  بــن  عبداللــه  بــن  دالل

 037متوفـای ) یبغـو  مسـعود  بن  نی(، حس.قه. 264)متوفای  یحاکم حسکان  به  معروف
  ابـن  (، ابـوالمظفر، سـبط.قه. 01۱متوفـای ) یزمخشـر  عمـر  بـن محمـود  جارالله (.قه.

 ،(ه.ق. 7۱0متوفـای ) یاـاو یب  نیناصـرالد ی (، قا ـ.قه. 702متوفـای ) یحنفـ ی جوز 
(، .قه. 634 ای 643متوفای ) ینسف  نیالد (، حافظ.قه. 732متوفای ) یطبر   نیالد محب

ــد  بــن ی علــ  نی(، عالءالــد.قه. 622متوفــای ) ینیحمــو  ابواســحاق  یبغــداد  خــازن محم 

                                              
ر محمـد بـن عمـر 332-333، س0،  لتأویهل تفسه بی هویفهیالتفسه بواالتنزیلمرالممسعود فراء بغوی،   بن . حسین 1

روحالمرهانیفهیتفسه بالقهبآنر سـید محمـود آلوسـی، 222-221، س14،  تفس بالکب ب مفات حال   فخرالدین رازی، 
 .306، س23،  الرظ م

 .333-346، س1،  ال دیب. عبدالحسین امینی، 2
در دو  الرصلالمصفیمنتهذی زینالفتیفیشبحسهورةههلاتهی. این کتاب با تدحیح محمدباقر محمودی و با عنوان 3

 جلد منتشر شده است.

نفـر بررسـی شـده اسـت ولـی مجـالی بـرای بکـر نیسـتر  27ر تقریبـًا 120، س20،  تفسه بنمونه . ناصر مکارم شـیرازی، 4
 .333-346، س1،  ال دیبعبدالحسین امینی، 
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 یالــدین آلوســ (، شــهاب.قه. ۱02متوفــای )ی عســقالن حجــر (، ابن.قه. 623متوفــای )
 1. ... ( وه.ق. 3264متوفای )

 این روایت را از منابع اهل سنت بکر کرده است. عالمه حلی .2
 منـابع صـحیح اهـل سـنتدیگر  ، دردر این مسئلهی را که تیمیه روایت صحیح ابن .1

 و کـرد یمـوجود دارد، نیاورده است. برای الزام خدم باید از منـابع طـرف مقابـل اسـتفاده 
بان کتب صحیحین، توجه به اینکه صاح صرف ردکردن وی، دلیل بر نفی مطلبی نیست. با

از روایا   اهل سنت به روایا  صحیحی غیر ایآ ،اند بسیاری از روایا  صحیح را بکر نکرده
ترمـذی در سـننش ایـن روایـت را  بر فرض کـه کسـی چـون ؟کنند یصحیحین استناد نم

که حرف بسیاری از علما  شود ینم لیدلجوزی این روایت را جعلی بداند،  و ابن دباش اوردهین
 را کنار بگذاریم.

 اذعان علمای اهل سنت بر صحت یا شهرت حدیث 
طرق این حدیث صحیح بوده و علمـای اهـل سـنت، »گوید:  حاکم حسکانی می. الهف

انـد. ایـن حـدیث را عبداللـه بـن مبـارک، از یعقـوب بـن قعقـا ، از  صحت آن را تأیید کرده
، شواهدالتنزیلحاکم حسکانی در مقدمه کتاب  2«.استعبا  روایت کرده  مجاهد، از ابن

از سـوی یکـی از وعـاظ  دلیل نوشتن کتابش را انکار شأن نزول هل اتی در شأن علـی
ه می  3داند. کرامی 

                                              
ر عبدالحسـین امینـی، الرسلالمصفیمنتههذی زیهنالفتهیفهیشهبحسهورةههلاتهی. نا.: احمد بن محمد عاصمی، 1

را از  ر حـدیث فـوق 363-306، س1،  الباطهلوازههاقالحقاحقاقشوشتری،  . نورالله مرعشی 333-346، س1،  ال دیب
نهزولسهورهههلاتهیدرشهأنسید علی حسینی میالنی،  رکند نقل مینفر از دانشمندان و علمای اهل سنت با بکر مأخذ  17

 .12-27، ساهلی تمصطفی

 .243، س2،  شواهدالتنزیللقواةدالتفض ل. عبیدالله بن احمد حاکم حسکانی، 2

 . همان، مقدمه.3
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از دانشمندان علوم قـرآن و حـدیث اهـل سـنت، ایـن خبـر را  ،سید محمودآلوسی ب.
 1دانسته است.« مشهور»

از  تهذکبةالخهوا ( در .قه. 702متوفـای حنفـی )ابوالمظفر، سـبط ابـن جـوزی  ج.
های  که آن را در ردی  حدیث ،جوزی را نقل کرده، و بر جدش ابن طریق بغوی و ثعلبی آن

مـن از »گویـد:  مجعول شمرده، ایراد گرفته و پس از آنکه سندش را از  ع  پیراسـته، می
 2«.سخن جدم و از انکاری که او از این حدیث کرده در شگفتم!

کفایةالطال فیمناقه ةغهّیکتاب  ( در.قه. 70۱حافظ گنجی شافعی )متوفای  د.
میدی این حدیث را ینأییطال   3با واسطه از ابوعبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله ح 

جریر طبری این حدیث را  ابن»گوید:  ادامه می در و کند ل روایت مییفدت ه، بفوائداز کتاب 
امـا مـن هنگـام نوشـتن  ،اتی به صور  طوالنی روایت کرده استشأن نزول سوره هل  در

تیمیـه دربـاره تفسـیر  است که ابـن  الیح این در 4«.اختیار نداشتم را در این کتاب نسخه او
ه از بدعت بـ ست، وا اعظم آنها اجل  و از اصح  تفاسیر و»گوید:  محمد بن جریر طبری می

هم  5.«کند ن نقل نمیادور است و از مت 
را صحیح دانسته و بر صـحت  ماجرابرخی دیگر از دانشمندان اهل سنت اصل این  ه.

 .اند از آن جمله 7اسماعیل حقی بروسویو  6اندر سبط ابن جوزی آن تأکید کرده

                                              
 .306، س23،  روحالمرانیفیتفس بالقبآنالرظ م. سید محمود آلوسی، 1
 .136، ستذکبةالخوا . ابن جوزی حنفی بغدادی، 2
 .326-324، س33،   س بأةالمالنبالء. محمد بن احمد بهبی، 3

 .12۱-120، س6،  کفایةالطال فیمناق ةغییناییطال . محمد بن یوس  بن محمد قرشی گنجی شافعی، 4

ر 173، س31،  مجمهوعالفتهاویر همـو، 01و  03س ،مقدمةفیاصولالتفسه ب. احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه حرانی، 5
 .۱0، س0،  الفتاویالکببیهمو، 

 معروف به تذکرا خواس االمة لسبط ابن الجوزی. ر136، ستذکبةالخوا  ،. سبط ابن جوزی، ابو المظفر6

 .133، س34،  روحالب انتفس بحقی بروسوی، اسماعیل . 7
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کند که به نزول سوره هل اتی در شأن  شهرآشـوب نـیز از اشخاس و منابعی یاد می ابن
بـر  ،خلیفـه عباسـی ،داستان احتجا  مأمون در 1اند. کـرده یحتدر  یشانا علی و اهل بیِت 

 2بکر شده است. یشأن عل چهل نفر از دانشمندان نیز نزول این سوره در
بلکـه متـواتر  3به این ترتیب، روایت فوق از روایاتی است که در میان اهل سنت مشهور

 داند! ی عی  م روایت به این مشهوری را جعلی و، تیمیه ابن 4است.

 بودن سوره! واقعیت یا رّد مدنیانکار . 2

بودن این حـدیث آن  دلیل دیگری بر کذب و درو به عنوان  ، کهتیمیه ابناشکال سوم 
در مدینـه بـا فاطمـه ازدوا  کـرده، آن هـم بعـد از  علـیکه است کند این  را مطرح می

 ر وبه اتفاق اهل تفسـی یتاسوره هل و  جنگ بدر، و حسن و حسین در مدینه به دنیا آمدند
و ترمـذی، کـه ه ، از جملـه ابـونعیم، خثیمـاز علمـا یـاحدیث در مکه نازل شـده و هـی  

 5.این سوره مدنی است اند نگفته، اند کردهاحادیث  عی  فاایل علی را نقل 

 مکی یا مدنی؟  سوره هل اتی

اتفاق، این سـوره را مـدنی  شیعه، بدون اختالف و بهی علما. این مسئله اختالفی است
برخی  و 7راند مدنی دانستهنیز آن را و بسیاری از مفسران و محدثان اهل سنت  6،اند دانسته

                                              
، بهـار 23ش ،ءمجغ ةغومانسهانیدانشههاهالزههبادر: ، «بودن سوره دهر مدنی مکی یا کاوشی در»: پروین بهارزاده، .ان .1

31۱3. 
ه قرطبی مالکی، 2  .26-22س ،1،  الرقدالفبید. ابن عبد رب 
 .306، س23،  الرظ مالقبآنتفس بفیالمرانیروحمحمود آلوسی،  . سید3
نـا.: . بـرای تفدـیل بیشـتر 120س ،20  ،فسه بنمونه ت ،ور همـ26۱، سننزولآیاتقهبآنأش. ناصر مکارم شیرازی، 4

 .363-306، س1،  ازهاقالباطلاحقاقالحقو نورالله مرعشی شوشتری،
 .36۱س ،6،  منها السنةالنبویة ،. ابن تیمیه حرانی5
ً. جعفر سبحانی، 6  .234، س34،  مجمعالب انفال بن حسن طبرسی،  ر111، ساینت م  فکباًومنهجا

تفسه بر فخرالدین رازی، 321، س6،  دالئلالنبوةاحمد بیهقی،  ر323، س23،  تفس بالطببیبن جریر طبری،  . محمد7
، یالمهأثورالدرالمنثهورفهیالتفسه ب. )جالل الدین سیوطی، 207، س0،  فتحالقدیبشوکانی، محمد ر 210، س14،  الکب ب

، 23،  تفسهه بالمباغههیمراغــی، احمــد  ر243، س2 ، شههواهدالتنزیههللقواةههدالتفضهه لحــاکم حســکانی،  ر116، س۱ 
علی بن محمد عالءالـدین خـازن بغـدادی،  ر777، س2،  الکشا ةنحقائقغوامضالتنزیلر محمود زمخشری، 303س
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عبـا  روایـت کـرده کـه ایـن  مجاهد از ابـن 1.دانند یم تر حیبودن سوره را صح دیگر مدنی
بـن زیـد نیـز ایـن را قبـول  جابرو  ،کلبی ،حسن بدری ه،عکرم ،قتاده سوره مدنی است و

وْذِر ویـژه از آیـا   بـه ،از سیاق آیـا  آن ییباعالمه طباط 2دارند. َع َوُیْطِعُمواَ   و ُُيُفواَ  ِبال
َعاَم  « اسـیر»دهد و از بـودن  استفاده کرده است که این آیا  از داستانی واقعی خبر می الطع

گیـرد کـه ایـن آیـا  مـدنی  اند نتیجـه می در میان کسانی که به دست آن ابرار اطعام شـده
 که برای اسیر در یمعانی دیگر  و 3رزیرا مسلمانان در مکه اسیری در اختیار نداشتند .است

 4.یستن پذیرفتنی ،تفاسیر اهل سنت آمده
در حالی  کنند یمبودن  چگونه برخی ادعای اجما  بر مکی: »دیگو یمحاکم حسکانی 

بودن  مدنی یدگو یامام قا ی شوکانی م 5«.بودن این سوره است که قول اکثر علما بر مدنی
ران اسـت، سوره دهر یـن و قرطبـی نیـز در تفسـیر خـود، ا 6رسخن جمهور )اکثریت( مفس 

ران نسبت داده است. عـادل  آلوسی با نقل دیدگاه ابـن ،همچنین 7اعتقاد را به جمهور مفس 
: گویـد یم یو  .بودن این سوره را باور اکثریت مفسران دانسته اسـت او نیز مدنینویسد  یم
 8«.بر این اعتقاد است شیعه نیز»

                                              
التفسه بعبـدالکریم خطیـب،  ر217، س2،  التسهه للرغهومالتنزیهلر محمـد کلبـی غرنـاطی، 167، س2،  تفس بالخازن
، التفسه بالوسه  بـن مدـطفی زحیلـی،  ر وهبة2۱3، س0،  ایسبالتفاس بابوبکر جزائری،  ر3123س ،۱،  القبآنیلغقبآن

التفسه بالوسه  لقهبآن ،الهیئـة العامـة ر7343، س34،  الجهامعالحکهامالقهبآنمحمد بن احمد قرطبـی،  ر26۱۱، س1 
 .146، س0،  مرالمالتنزیلحسین بن مسعود فراء بغوی،  ر3733، س34،  الکبیم

 .26۱۱، س1،  التفس بالوس  وهبة بن مدطفی زحیلی،  .1

التحبیهبعاشـور،  ابـن ر3۱۱، س0(،  ویهلأوالتمرهالمالتنزیهلفهیالتفسه ب) تفسه بی هوی فراء بغـوی، . حسین بن مسعود2
، االنصها فهیاالنتصها الههلالحهقمهناههلاالسهبا هجـری،  ۱قرن  یعلما یکی از ر122-121س ،23،  والتنویب

 .272، س1طاهر عبداالمیر سالمی،   :قتحقی

 .12۱، س20،  تفس بنمون ناصر مکارم شیرازی،  ر310، س24،  الم زانفیتفس بالقبآن. محمد حسین طباطبایی، 3
ً. جعفر سبحانی تبریزی، 4  .112و  111، ساینت م  فکباًومنهجا

 .243، س2،  التفض لشواهدالتنزیللقواةد. عبید الله بن احمد حاکم حسکانی، 5

 .121، س0،  فتحالقدیبمحمد شوکانی،  .6
 .33۱، س33،  الجامعألحکامالقبآنمربو ی تفس بالقبطبیمحمد بن احمد قرطبی،  .7

 .304، س23،  روحالمرانیفیتفس بالقبآنالرظ ممحمود آلوسی،  سید .8
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در قرآنی که مجمع الملا فهد، در مدینه منوره، تحت نظر علمای برجسته و وهابیان 
تیمیـه در  ابـن 1هل اتی مـدنی معرفـی شـده اسـت. سورهکند  تیمیه منتشر می و پیروان ابن
که بغوی، هی  کدام از احادیـِث  کند ی، بر تفسیر بغوی تکیه کرده و تدریح مةمنها السن

ـرانی اسـت  حالی که بغوی یکـی از در ،، بکر نکرده استکردهجعلی را که ثعلبی نقل  مفس 
 2بودن سوره هل اتی است. مدنیه که قائل ب

، از قـول عالمـه امینـی 3نظبةفیکتابمنهها السهنةالنبویهةکتاب  در ،احمد کنانی
 : نویسد یم

کـه در  چنـان ،سوره مکی باشد منافاتی ندارد که بعای از آیاتش مدنی باشد ینکها. 3
 رخـیکـه ب کنـد ین اهل سـنت بکـر ماهایی را از قول مفسر  هسور  دیگر سور چنین است و

 بـار مکه و بار در یا ربار نازل شده است دو ها بعای سوره ین،آیاتش مدنی است. همچن
 مثل سوره فاتحه.ر مدینه دیگر در

اسـت کـه ترین راه برای اینکه بدانیم کدام سوره یا آیه مدنی یا مکی اسـت ایـن به .2
 و رشأن نزول با سندهای مستفیض بشناسیم نه با اقوالی که سـند ندارنـد را در تاافر نقل

که ، اهل سنت آورده است ینفر را برای اثبا  سندیت حدیث از علما 12عالمه امینی نام 
 سندی حدیث ثعلبی اشاره شده است.در بیل بحث  به جهت اختدار

بلکه جمهـور  ،بودن سوره هل اتی اتفاق نظر ندارند قول به مکیدر خدوس علما  .1
کـه خـازن در تفسـیرش از مجاهـد و  چنـان ،سـوره مـدنی اسـت معتقدندعلما برخالف آن 

سـیوطی در  و الناسه والمنسهو کتـاب  ابـوجعفر نحـا  در 4.کنـد یجمهور علمـا نقـل م

                                              
 سور در آخر قرآن چا  عربستان. : فهرست اسماء.ان. 1

ناههلأشهنزولسورههلاتهیدرحسینی میالنی،  علی سید ر363-36۱، س6،  منها السنةالنبویةه حرانی، یابن تیم. 2
 .3۱۱، س0(،  مرالمالتنزیلفیتفس بالقبآن) ی ویتفس ب، بغوی حسین بن مسعود فراء ر76، سی تمصطفی

، ال هدیبعبدالحسـین امینـی،  ر۱7-63کنانی، س ق: احمد، تحقینظبةفیکتابمنها السنةالنبویة. عبد الحسین امینی، 3
 .373س ،1 

 .3، س3 ، 107، س2،  بالخازن تفس لبابالتأویلفیمرانیالتنزیل. عالء الدین علی بن محمد خازن بغدادی، 4
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بودن سـوره  به مدنی قائل فضائلالقبآن ریس در  ابن و دالئلالنبوةو بیهقی در  االتقان
 1.هل اتی هستند

نـد آیـاتی از ایـن سـوره ا کـه قائل ینهـاغیـر ا کلبی و و هعکرم کسانی چون حسن و .2
 تدریح دارند که قده آیا  اطعام مدنی است. ،مکی است

بین اینکه سوره مکی باشد ولی نـزول آن بعـد از هجـر  باشـد، وجـود  یا مالزمه .0
 حسنن،  جُبیر، ابنکـه  طور همان رالودا  نازل شده باشد حجة زیرا ممکن است در. ندارد

جرینر و جعن     ینن قن ر  ا ابنن   ا .انن   نقل کرده هقتاد ، عطا، وهضحّاک، عکرم
 2.ان  کردهدیگری اختیا  

  ثعلبی ثحدی و متنی داللی ب. اشکاالت
حدیث ثعلبی و متن به جنبه داللت  در ادامهولی  ،جنبه سندی بود بحث ما تا اینجا از 

 .کنیم مینقد بررسی و  تیمیه را اشکاال  ابن و پردازیم یم

 . مناقشه در داللت حدیث ثعلبی 1
سـاختار »گویـد:  یوی مکـه  استاین تیمیه در داللت حدیث ثعلبی  اشکال چهارم ابن

گویان نادان اسـت. از جملـه اینکـه جـد آن دو و  های درو  و الفاظ آن از ساخته این روایت
هـای  عموم عرب، آن دو را عیاد  کردند، در حالی که عموم عرب در مدینه نبودند و عرب

ای »همچنــین ایــن گفتــه کــه:  آمدنــد. کــافر هــم بــه منظــور عیــاد  بــه نــزد آن دو نمی
 از سخنی جاهالنه استر زیرا علی دیـن را« کنی! یلحسن، چرا برای دو فرزند  نذر نماابا

 «.گرفت! گرفت، بلکه از پیامبر می ها نمی عرب

                                              
 ر23، س3،  االتقانفیةغومالقهبآندین سیوطی، ال جالل ر274، سوالمنسو الناس محمد نحا ،   بن احمد ابوجعفر .1

 .12س فضائلالقبآن،محمد بن ایوب ابن  ریس رازی،  ر321، س6،  دالئلالنبوةاحمد بن حسین ابوبکر بیهقی، 

 .۱7، سنظبةفیکتابمنها السنةالنبویة. احمد کنانی، 2
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 تیمیه اشکال ابنو نقد بررسی 
ــا طــرق معتبــر و صــحیح در مــاجرا از مفســران و محــدثان فــریقین ایــن  بســیاری را ب

اهل سنت از  روایا  و 2با توجه به روایا  شیعه 1.اند دهکر های تفسیری و حدیثی نقل  کتاب
  ،، در کتاب تفسیر خودیزمخشر  ،العرب نیست از عامة یآن روایا ، نشان در کهمنابع دیگر 

درستی که حسـن و حسـین مـریض شـدند.  : بهگفت یعبا  م ابن: »سدینو یم ،الکشا 
و سدس فرمود: یا اباالحسن! اگر  ،دکر از مردم از آنها عیاد   یا با عده پیامبر اسالم

 این حـدیث آمـده نـامی از طور که در همان 3.«ابندی یبهبود م، برای فرزندان خود نذر کنی
اینها در  بوده است و نانامقدود از عامةالعرب، مسلم، به قرینه مقام و رالعرب نیست عامة

، «قالوا»ه جای کلمه با توجه به نسخه خطی چا  بمبئی، ب 4جای دیگر. مدینه بودند نه در
 5.را امر به نذر کرد یعل روایت پیامبر دارد و طبق این« قال»

   تیمیه از نگاه ابن بودن نذر منهی. 2

اسـت کـه،  نیـا ،تیمیـه در رد  شـأن نـزول سـوره هـل اتـی دارد اشکال پنجمی که ابن
و به طریق دیگـر  6رکه در صحیحین آمده است از نذرکردن منع فرموده، چنان امبریپ

گرداند و برای نـذر چیـزی داده  نذر انسان را به تقدیر خداوند برمی»روایت شده که فرمود: 
                                              

 ر243س، 2،  شهواهدالتنزیهللقواةهدالتفضه ل: عبیداللـه بـن احمـد حـاکم حسـکانی، .انـ. برای تفدـیل ایـن مطلـب 1
غلی بن عبدالله ابوالمظفر ر  تفسه باسـماعیل حقـی بروسـوی،  ر136، ستذکبةالخهوا سبط ابن جوزی حنفی بغدادی،  بن ف 

ه قرطبی مالکی،  ر133، س34،  روحالب ان  .26 -22س ،1،  الرقدالفبیدابن عبد رب 
 .023، 0،  الببهانفیتفس بالقبآن. هاشم بن سلیمان بحرانی، 2

 .764، س2،  الکشا ةنحقائقغوامضالتنزیلمخشری، . محمود ز3

 .277، س1،  االنصا فیاالنتصا الهلالحقمناهلاالسبا  ،۱قرن ی . یکی از علما4

سـایت  ر73، س.قه. 3237، نسخه خطی بمبئی منها الکبامةفیمربفةاالمامةمطهر حلی،   : حسن بن یوس  ابن.ان. 5
 www.almostafa.com، المدطفی

از  ،بـا وجـود اخـتالف در الفـاظ آن ،گویـد ایـن حـدیث می 323، س3،  الکتابوالسنةاالمامةفیالضوء ،. محمد مال الله6
(، 3273-3274، س1 (، کتاب القدر، بـاب القـاء العبـد النـذر و در صـحیح )320-322، س۱ عمر در صحیح بخاری ) ابن

 ،آمده است. این حدیث همچنین در سنن ابـوداود 2، 1، 2 های ت به شمارهکتاب القدر، باب النهی عن القدر که در آن سه روای
بـه شـماره  243-24۱، س۱ بیهقی و مسند امام احمد روایت شده است که البانی در ارواء الغلیـل ) ،دارمی ،ماجه ابن ،یینسا

 آورده است. 200
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و خداوند به خاطر وفای نذر مدح کـرده اسـت » 1«.شود شود که برای غیر آن داده نمی می
زیرا نذر مثل ظهار و طالق است که مذموم است ولی پرداخت کفاره  2.«نه بر خود عقد نذر

خـرد  فروشـد یـا کـاالیی را می و همچنین کسی که چیـزی را می واجب است و مدح شدهر
 .شود د، ستوده میایبه طرف مقابل ببخش ستا او هبر عهدرا وقتی آنچه 

 تیمیه  نقد دیدگاه ابن
اجمـاعی  سـنی مشـترک و بـین شـیعه و جـواز آن نذر یکی از احکام شرعی اسـت کـه

 دهـد یدستور م علیبه  ، خود آن حار نذر بودن همین ممدوح دلیِل به  3است.
گـاهی انجـام  اباالحسن برای شفای فرزندانت نذری کن. کار علی و فاطمه یا  که با آ

صـور  گرفتـه  امبریـچون با دستور پ .است و اطاعت خدا و رسول خدا ردیگ یم
آن را  تیمیـه و در تفسیر طبری کـه ابـن 4رکه در تفسیر زمخشری آمده است  آنچنانر است

 5«.نذر در این سوره، از نو  طاعت خدا است: »دیگو یمقبول دارد، طبری 
 را بـرنهـی  ایـن روایـتاهـل سـنت  یبزرگـان علمـا، از نـذر یامبرفرض نهی پ بر

 7دانـد. یرا حجـت م یـامبرتقریـر پ، تیمیه در تعری  سنت ابن 6اند. کراهت حمل کرده
                                              

محمـد  ر323، س3اللـه،   ق: محمـد مـالیـ، تحقاالمامةفیضوءالکتابوالسهنة. احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی، 1
 ، آدر  روایت بکر نشده است.3۱3، س6  ،ةمنها السنةالنبویدر  و رگوید این حدیث را جایی نیافتم الله در پاورقی می مال

 .3۱2و  3۱3، س6،  النبویةةمنها السن، . احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی2

الفقه ةغهیعبـدالرحمن جزیـری،  ر162، س31، کتـاب النـذور،  الم نی. موفق الدین احمد بن محمد ابن قدامة مقدسی، 3
 رمدونهةالفقه المهالکیوأدلته : صادق عبدالرحمن غریانی )فقیه لیبـی(، .ان ر313، س2، مباحث النذر،  المذاه األریرة

 .www.nabulsi.com، 23/7/3332: النذر، 1۱در   ه،قمو وعا  متفر  ،محمد راتب نابلسی، الفقه اإلسالمی
 .764، س2،  الکشا ةنحقائقغوامضالتنزیل. محمود زمخشری، 4

 .323، س23،  تفس بالطببیبن جریر طبری،  . محمد5

 ،2،  سهننتبمهذیبـن عیسـی ترمـذی،  محمـدر 101س ،2،  احکهامالقهبآن. محمد بن عبد الله بن ابوبکر ابـن عربـی، 6
 ر12۱6باب کراهیـة النـذر، ش ،203، سسنناییداودسلیمان بن اشعث ابو داود سجستانی،  ر301۱ش ،34باب  ،332س

 .66س ،34،  سننی هقیبیهقی،  بن علی بن موسی ابوبکر احمد

حج هة: عبدالقادر بن حبیـب اللـه سـندی، .ار ن34-7س ،3۱،  مجموعالفتاوی. احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی، 7
 .3130، رماان 2، ش۱، الجامعة اإلسالمیة المدینة المنورا،  مکانتهافیالتشبیعاإلسالمینةالنبویةوالس
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 بایدرا  این صور  این روایت نهی از نذر باشد دربه دستور پیامبر عمل کرده  بنا یاگر عل
 ایـن در باشـد کرده نذر یامبربه امر غیرپ یعل، بر روایا  ثعلبی اگر بنا. در ک توجیه

 یـامبرپ چـون .ه اسـتبوده و این عمل را تقریر کرد این نذر شاهد یامبرپ صور 
 بودن این عمل بوده است. مشرو  این تقریر، خود دلیل بر نهی نکردند و ساکت بودند و

که خداوند وفا به نذر را مدح کرده نه خود عقد نذر  ،تیمیه درباره این مسئله اما قول ابن
زیرا اگر این کار فعلی حرام است مرتکب آن مجـرم و گناهکـار  .اسا  است را، کالمی بی

آن چـه نذرکردن منع شده باشد، بر وفای  . اگر ازستودنیاست نه  مذموماست و آن عمل 
کـه در  صور  گرفته، چنـان امبریعالوه این نذر طبق فرمان خود پ به مدحی است؟!

روایت زمخشری در تفسیرش گذشت، و کسی که طبق فرمان ایشان کاری را انجام دهد، 
سـتودنی خـدا و  مر ـی امبریو یقینًا اطاعت از فرمان پ 1شود یبه آن اطاعت گفته م

نازل شده است. به سبب این نذر، خداوند وفای بـه  بیت مدح اهل درسوره  نیاست. ا
 طبـق ایـن آیـه و رشأن ایشان نازل کـرد سوره هل اتی را در و 2آن را مدح و ستایش فرمود

 ُ ْ  َيَشاَء اللع
َ
َوَما تََشاُءوَ  ِإَّلع أ

وقتـی  سـت.ا خـدا ، مر ـیانـد انجـام داده نچه اهل بیت آ 3
 هااست دیگر این ایراد حسنین فاطمه و علی وحق  ثابت شد این سوره شأن نزولش در

 .ی نداردگاهجای
کـدام مسـئله  هـر سند اسـت و شراء حرفی بی بیع و اما قیا  نذر با ظهار و طالق و و

بـودن ایـن قیـا  از نظـر  احکام خاس خودش را دارد. در صور  صحیح و استمستقلی 
به آن قائل  کسحالی که هی   رطالق نیز غیرمشرو  وحرام خواهد بود! د بیع و ،تیمیه ابن

 نیست!

                                              
 .323، س23،  تفس بالطببیبن جریر طبری،  . محمد1
، رسالة فی المعـانی المسـتنبطة، تحقیـق: محمـد رشـاد رفیـق سـالم، جامعالبسائل ،. احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی2

 آورد. اتی سخنی به میان نمی ن نزول سوره هلأاین کتاب از ش در ر64س
 .14آیه : (67) هل اتیسوره .  3
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 ای به نام فضه  وجود خادمه تشکیک در. 3
 و فاطمـه یعلـ دارد، ایـن اسـت کـهتیمیه در روایت ثعلبـی  اشکال ششمی که ابن

به نام فاه نداشتند و حتی هی  کدام از نزدیکان پیامبر کنیزی با این نام نداشتند  یزیکن
م و شـده نیسـت و هـی  کـس از اهـل علـ باشد شـناختهکنیزی که نام او فاه و در مدینه 

 1اند. یادی از کنیزی به نام فاه نکردهند ا کردهدقت بررسی  کسانی که احوال کنیزان را به

 تیمیه  اشکال ابننقد و بررسی 
بـا اسـتناد بـه حـدیث  ،تیمیه، تعدادی از حافظان بزرگ اهل سـنت برخالف دیدگاه ابن

ه را ثابت کرده ی به نامزوجود کنی ،سوره هل اتینزول   2.اند فا 

 ،بیـل ترجمـه فاـه د،)شـیبانی( در کتـاب خـو ریحافظ ابن اث ،عالم بزرگ اهل سنت
ه نوبیه، کنیز حار  فاطمه زهرا »چنین آورده است:   .بود رسول اکرم  دختر فا 

 «.آن را برای ما روایت کرده است یا اسا  نوشته ابوموسی بر

 3عبا  بکر کرده است. حدیث نزول سوره هل اتی را از ابنادامه این سخن،  سدس در
جاریـه آن  فاطمـه و آیه اطعام درباره علی ومعتقدند تفسیر  گوید اهل می همچنین قرطبی

 و قشیری ،نقاش، ثعلبی دیگو یمادامه  دروی  .که اسمش فاه است، نازل شده است ،دو
و بسـیاری دیگـر از  5عادل حنبلی ابن و نیز 4راند کردهن این حدیث را بکر ااز مفسر  یبسیار 

 .دانند یم مفسران اهل سنت، فاه را خادمه حار  زهرا

ه چنـین م ـه نوبیـه، کنیـز فاطمـه » :نویسـد یحافظ ابن حجر عسقالنی درباره فا  فا 
از طریـق عبداللـه بـن « یهل آت»بود، ابوموسی در الذیل و ثعلبی در تفسیر سوره  زهرا

اب خوارزمی  «.بـود که فاه خادمه حاـر  زهـرا اند آورده ،عموی احن پسر  ،عبدالوه 
                                              

 .3۱1و  3۱2، س6،  منها السنةالنبویة ،. احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی1

 .23، سناهلی تمصطفیأشنزولسورههلاتیدرعلی حسینی میالنی،  . سید2

 ، بیل عنوان فاة.214، س6،  فیمربفةالصحای ةاسدال ای. علی بن ابی الکرم محمد ابن اثیر جزری شیبانی، 3

 .314، س33،  الجامعالحکامالقبآنبن احمد انداری قرطبی،  . محمد4

 .22، س24،  الغبابفیةغومالکتاببن علی ابن عادل دمشقی،  . عمر5
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از  المسهت  ث نبشـکوال در کتـاب  خویش و ابن فوائدصخر در  ابن: »گوید یوی در ادامه م
 یاز پـدرش، از علـ صـادقامام طریق خود، با سندی از طریق حسین بن عالء، از 

ه نوبیه را به نا کنیزی دخترش فاطمه یبرا کرده است که رسول خدا یتروا م فا 
ـه  و رسول خدا کرد یکارها را با او تقسیم م استخدام کرد، فاطمه دعایی را به فا 

 1.«خواند ییاد داده بود که پیوسته آن را م

 این شأن نزول از مناقب نیست! .4

 حـدیث صـحیح در» اسـت معتقـدروایـت ثعلبـی  اشـکال هفـتم خـود در در تیمیـه ابن
مهمانی را بر خودشان مقدم داشتند و ایثـار کردنـد، و خداونـد در  ،از اندار ی، برخدیگری

ْ َخَصاَصوٌة مدحشان آیه نازل کرد:  ْنُفِسِهْم َوَلْا اَکَ  هِِبِ
َ
ِثُروَ  لََعَ أ ِْ  تر از مـدح این مدح بزرگ .2َوُی

وو ک  آیــه ا َوَ ِ َک ی َِ ووِه ِمْسوو  ُحبی
َعوواَم لََعَ اَوُیْطِعُموواَ  الطع ِسوواک

َ
َوأ

صــحیح مســلم و  ادامــه از دروی  .اســت 3
 کـه اگـر ایثـارخالصـه این و» 4رآورد یبخاری از پیامبر روایتی مبنی بـر برتربـودن صـدقه مـ

و  رو چنین نشد شد یبیشتر م مدح اهل بیت بود یتر از ایثار اندار م بزرگ بیت اهل
 5.«مدحی نباشد، در مناقب داخل نیستماجرا این  اگر بر

                                              
 .16۱، س2،  اإلصایةفیتم  زالصحایة، . احمد بن علی ابن حجر عسقالنی1

 .3آیه : (03) حشرسوره  .2
 .۱آیه : (67) هل اتیسوره  .3
گویـد ایـن حـدیث بـا وجـود اخـتالف در  می 321س ،3  ،الکتهابوالسهنةءاالمامةفیضولله در پاورقی کتاب ا ل. محمد ما4

 ة(، کتاب الزکاا، بـاب أی صـدق03، س0 ی )یسنن نسا(، کتاب الزکاا، 637، س2 الفاظ آن از ابوهریره در صحیح مسلم )
(، کتـاب الوصـایا، بـاب 341، س2 (، کتاب الوصایا، الکراهیة فی تأخیر الوصـیة، سـنن ابـن ماجـه )33۱، س7 افال، و )

 روایت شـده 3676، 3176، 6243، 6303های  النهی عن امساک فی الحیاا والتبذیر عند المو ، و در مسند امام احمد شماره
 است.

 .3۱2و  3۱1، س6،  منها السنةالنبویةه حرانی، ی. احمد بن عبدالحلیم ابن تیم5
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  تیمیه اشکال ابن نقدو بررسی 

ْ َخَصاَصوٌة  برخی مفسران نزول آیـه ،برخالف ادعای او ْنُفِسوِهْم َوَلوْا اَکَ  هِِبِ
َ
ِثُروَ  لََعَ أ ِْ را  َوُیو

، اما بـا فـرض قبـول ایـن نظریـه 1اند. بکر کرده در شأن علی، فاطمه، حسن و حسین
روزه را قـرآن بسـیار  ایـن ایثـار سـه .تنیسـانفاق یا شب با ایثار سه شب متـوالی برابـر .3

 شأن کسـی در یا آیه نزول. 2 رستوده است و با مدح انفاق یا شب قابل مقایسه نیست
خداوند در این سوره پن  ویژگـی  .ستشأن اهل بیت نی درسوره کامل نزول یا مساوی با 

وْذِر دانسته است: وفای به عهـد:   بیت را مخدوس اهل َع ، تـر  از معـاد: ُُيُفواَ  ِبال
ا ُه ُمْسَتِطاک ا اَکَ  َ رُّ مک اُفاَ  َُيْ و ک ، رسیدگی بـه نیازمنـدان: َوَيخَ ا َوَ ِ َک ی َِ وِه ِمْسو  ُحبی

َعواَم لََعَ َوُیْطِعُمواَ  الطع
ا ِسوواک

َ
ا، اخــالس در عمــل: َوأ َُ اءک َوََّل ُ وو َُ ُکْم َجوو َْ ِ ََّل ُطِریووُا ِموو ووْم ِلَاْجووِه اللع َُ ووا ُطْطِعُم َ اِإَّنع و خــوف از  رک

اخداوند متعال:  َ اُف ِمْن َرِّبی ا َنخَ  در قائل نیست.« ایثار»انفاق و » ی بینتیمیه تفاوت ابن .1 2رِإطع
ایثار مقامی است به مراتب باالتر از انفاق، که همگان سـعاد  آن را ندارنـد، و از حالی که 

 3صفا  ویژه مؤمنان واقعی است.

 است! خال  امر مشروع ماجرااین  .5

نسـبت دادر و   را بـه علـی و فاطمـه مـاجرااین  یدنبا گوید یاشکال هشتم م وی در
ها تا سه روز خالف امر مشرو  است. این گرسنگی، عقـل، بـدن و  داشتن بچه گرسنه نگاه

 4اندار نیست که یا شب بوده است. ماجرایو مانند  کند یدین آدم را فاسد م

  تیمیه اشکال ابن نقدو بررسی 

سـوره مـدنی  اسـت و  تیـب شـأن اهـل که ثابت کردیم ایـن سـوره درتوجه به این با
 دلیـلولـی خداونـد بـه  رکرد ی، خداوند آن را بم مبود یخالف شر  م ماجرار این ، اگاست

                                              
 .227، س2،  شواهدالتنزیللقواةدالتفض ل. عبید الله بن احمد حاکم حسکانی، 1

 .200-203، س20،  تفس بنمون . ناصر مکارم شیرازی، 2

ویـؤثرون »، بیـل آیـه 03۱، س21،  تفس بنمونه نا.: برای مطالعه بیشتر  و ر212-213، سآیاتوالیتدرقبآن. همو، 3
 .«علی انفسهم ولو کان بهم خداصة

 .3۱0، س6،  منها السنةاحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه حرانی،  .4
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داشـتن چنـین اهـل  دلیـلباعظمت، یا سوره کامل فرستاد و جبرئیل به  ماجرایهمین 
 .تبریا و تهنیت گفت  یامبربیتی به پ

ساله که تازه  7 و 0ـ دو کودک خردسال  ینگرفتن حسن سخنی از روزه ،روایا  یر برخد
 اند بوده یمارند یا هنوز با هکرد و دوره نقاهت را سدری میاند  بوده از بـستر بـیماری برخاسته

 1نیامده است. یانـ به م

ها را مجبور به ایـن کـار نکـرده  بچه و فاطمه یکه حار  علاما پاس، دیگر این
گـاهی ایـن ایثـار عظـیم را  بودند، بلکه امام حسن و امـام حسـین بـا کمـال اختیـار و آ

دهنـده اخـالس و ایثـار و عظمـت  انـد و ایـن امـر نشـان و انجـام داده اند رفتهیخودشان پذ
ظمـت تمـام در همین رفتار بود که خداوند یا سوره را بـا ع دلیلالعاده آنان است. به  فوق

 2.شأن ایشان نازل فرمود

 یتیم و اسیر دروغ است!ماجرای  .6

در شـب  رایـیتیم درو  اسـت! ز  ماجرای دیگو ییازدهم م دهم و اشکال نهم و وی در 
و مخار  فرزندان کسانی را که  نهیهز  امبریو پ 3رعقبه هی  جنگی اتفاق نیفتاده است

هرگز در مدینه اسیری وجود نداشـته  4گرفت. در رکاب وی به شهاد  رسیدند بر عهده می
 5که از مردم درخواست کما کند.

  تیمیه اشکاالت ابننقد بررسی و 

از مسلما  و نص قرآن است، اما اینکه پدر یتیم چه کسی بوده ماجرا بکر یتیم در این 
 مـاجرا، چـون اصـل کند یاصل حدیث لطمه وارد نم به و دنیا رفته مهم نیستو در کجا از 

 و رالعقبـه نیسـت ومیروایا  دیگر، غیر از روایت ثعلبی اسمی از  در صحیح و مشهور است.
                                              

 .217، س6،  اسدال ایةفیمربفةالصحایة. علی بن محمد شیبانی ابن اثیر، 1

 .211س والیتدرقبآن،آیات. ناصر مکارم شیرازی، 2
 .3۱0، س6،  منها السنةابن تیمیه حرانی،  .3

 (.ختدارا به. همان )4

 ر(.اختدا ه)ب 3۱7. همان، س5



 

 

111 

ررس
ب

 ی
د د

و نق
ی

 دگاه
 هیمیتابن

ل ات
ه ه

سور
ول 

ن نز
 شأ

اره
درب

 ی

 به در بیت که برای امتحان اهل که این سه تن جبرئیل بوداست روایا  آمده  یبرخ در
 1رفت. نهایخانه ا

سـند  بـی دلیـل و زینه یتیمان را بـه عهـده داشـت، بـیخود ه امبریاین حرف که پ
همین بوده اسـت  ناناد زوجا  برای مسلمتعد  به دستور خداوند  یکی از دالیلبلکه  ،است

ْموَااَ ُ  :که سرپرستی یتیمان جنگ را به عهده بگیرند
َ
ِسوُطاْا  ...ْم َو َءاُُتْا اْلَیَتواَى أ ْْ ُُ َّلع 

َ
ِف َو ِإْ  ِخْفوُمْ أ

َسواِء َمْ وِّنَفاطِكُحاْا َما َطاَب لَ   اْلَیَتاَى  َی وَن ال  اینکـه دسـتور بـه قسـط در و 2(.1و  2. )نسـاء: ... و ُکوم می
نیسـت  امبریپفقط خطابش  که دهد یمبه صور  جمع است نشان  یمانخدوس یت

 .شود یمغیر پیامبر را نیز شامل  اطالق داشته و و

 و وجـود دارد آشکار یتعار  در مدینه اسیری نبود! درو  و که گفتتیمیه  گفتار ابن در
سـدس اعتـراف و در مدینه هرگـز اسـیری نبـوده،  گوید یزیرا نخست م .بدون مدرک است

عالوه بـرای  و این تعارض در کالم او است. به اند که بعد از جنگ بدر اسیرانی بوده کند یم
 یا اسیرانی این را که در مدینه اسیرو  کند یاسیر کفایت م وجود حتی یا ماجراصحت این 

بعد از جنگ بـدر  گوید یم کهآنجا  ،تیمیه در همین قول قبول کرده است ، خود ابناند بوده
 3.اند اسیران خیلی کم بوده

خـود قـرآن در سـوره  ،همچنـین 4تفسیرش به وجود اسیر اعتراف دارد. خود طبری در
کـه قـباًل بکـرش ، و روایـاتی از فـریقین کنـد یمتدـریح بر بودن اسیر در مدینه ، هل اتی

 دارند. گذشت، بر وجود اسیر در مدینه تأکید
بایـد  جـواب در است. نبودهمدینه اسیری که درخواست کند  ممکن است گفته شود در

به آنها اسیر درخواست کما داشتند که  یتیم و دهد مسکین و یمسیاق آیا  نشان  گفت
 .شداطعام به آنها حال  هر بهدرخواستی هم نداشتند،  اگر و راطعام شد

                                              
طبـری اسـت کـه بـا  جامعالب انحاشیه تفسیر  در ،این تفسیر ر232، س7،  ن شایوریتفس بنظام الدین قمی نیشابوری، . 1

 به چا  رسیده است. رغائ الفبقانغبائ القبآنوعنوان 

 .271، س2،  تبجم تفس بالم زان. محمد حسین طباطبایی، 2

 .3۱7، س6،  منها السنةالنبویة. ابن تیمیه حرانی، 3
 .323، س23،  تفس بالطببی. محمد بن جریر طبری، 4
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  سوره نداشتن شمولیت. 0
، اگـر چنـین داسـتانی صـحیح هـم باشـد دیگو یسیزدهم م اشکال دوازدهم و وی در

این بـه منزلـه آن نیسـت کـه صـاحب آن برتـرین  وافال نیستر ( یصاحب قده )عل
طالب بـیش از همـه بـه فقـرا غـذا  ن ابیب مردم است، یا فقط او امام باشد نه غیر او. جعفر

چـه رسـد بـه اینکـه مسـتحق امامـت  ،.. با وجود این، از علی و دیگران برتـر نبـود.داد  می
 2تر است! و انفاق ابوبکر محبوب 1رشود

  تیمیه اشکال ابننقد و بررسی 

دارد که آیه درباره او نازل  یالعاده عل بر فایلت بسیار فوق یاین سوره داللت روشن
است، امـا بـرای افاـلیت و این ماجرا اگرچه مؤید افالیت صاحب  همچنین،شده است. 

عالءالدین علی بن محمـد خـازن  3در منابع فریقین داریم. یامامت او دالیل فراوان دیگر 
ه، اشاره کرد یبه نزول آیا  درباره عل بتدا( در تفسیرش، ا.قه. 623متوفای ) یبغداد

گویــد شـمول آیــه از نظـر مفهـوم منافــاتی بـا انحدــار  یمـکنـد و  میآنگـاه حـدیث را نقــل 
 4ندارد. یمدداقش در عل

برخـوردار یید خداونـد تأ ازقطعًا کسی که خداوند در شأنش یا سوره کامل را فرستاد، 
از  فایلت درآیا  سوره هل اتی آورده،  کسانی که خداوند قول و فعلشان را دربوده است. 

بـوده  بیـت سبب نزول این سوره به قرینه عمل به نذر، عمل اهل وبرتر بودند  دیگران
 .برتر نبوده است یه اعتراف دارد که جعفر از علیتیم است. ابن

در « نیکـان» یهـا و بـه پاداش 5نـازل شـده« ابرار»آیا  سوره هل اتی ، که در وص  
زیـرا  .دارد همسـر و فرزنـدانشو  علـی اختداس به حاـر  ،جهان آخر  اشاره دارد

                                              
 .3۱7، س6،  منها السنةالنبویة. ابن تیمیه حرانی، 1

 (.اختدار ه. همان )ب2

 .02، سلمربفةاینت م  دراساتفیمنها السنةینی میالنی، . سید علی حس3

 .10۱، س2،  تفس بالخازن لبابالتأویلفیمرانیالتنزیل. علی بن محمد عالء الدین خازن بغدادی، 4
 .342، سیوارقالقهبفیتفس بسورةالدهبالله شری  کاشانی،  . حبیب5
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این آیـا   توان یکه با وجود آن نم شود یها و قرائنی در این آیا  شریفه دیده م نشانه ،اوالً 
ـی  را به همه ابرار تطبیق داد، بلکه طبق ایـن نشـانه ها بایـد آیـا  مـذکور را بـه ابـرار خاص 

اشـاره بـه آنهـا آیـا  در این که  یکه ابرار  شود یاز این آیا  استفاده م مثالً  .تطبیق دهیم
و بـه نیازمنـد و  ند، نذری کرده بودند و در هنگام عمل به نذر، دست به ایثار بزرگی زدشده

کـه نـذری  شـود یبنابراین، آیا  فوق شامل آن دسته از ابرار نم .ندیتیم و اسیر کما کرد
 فوق در آنها نیست. یها نکرده بودند و نشانه

گونـه کـه  د، همانشـوباشـد و شـامل تمـام ابـرار  بر فرض که آیـا  مـذکور عـام ،ثانیاً 
ولـی بدون شا به طریق ا 1،این نظریه را انتخاب کرده است رازی در تفسیرش الدینفخر 

و برتـرین  ینتر  شـاخص ! علی و فاطمـه و فرزنـدانششود هم می آن شامل شأن نزول
! انـد یاوردهابـرار ن ءن ابـوبکر را جـزافسـر هـی  یـا از م و 2رمدادیق ابرار و نیکان هسـتند

تـر و  انفـاق ابـوبکر نـزد خـدا و رسـولش از ایـن ایثـار بزرگکـه این دلیلی ندارد بـرتیمیه  ابن
 3دارد!ن وجود بکروببودن انفاق ا بر افال رسول خدا روایتی ازباشد و تر  محبوب

 نتیجه 

یا ، مدرک بود بی اسا  و بی کردبکر اتی  ن نزول هلأش  تیمیه درباره اشکاالتی که ابن
دلیل  و شدهنازل  بیت ن اهلأش اتی در که سوره هل شد اقوال شاب بوده است. ثابت از
، طبـق اتـی ین فایلت داخل نیست. سوره هلا کسی دیگر در و است یفایلت عل بر

نقل بسیاری از مفسران، محدثان و دانشمندان اهل سنت، همچنین اجما  شـیعه مـدنی 
روایا  صحیح و معتبر فریقین سبب نزول سوره را همان ایثار و عمل خالدانه علی  است و

 و جمهـور اهـل سـنت وارد شـده اسـت حـدیث ثعلبـی از .دانند یم حسنین فاطمه و و

                                              
 .222، س14،  ال   مفات حتفس بالکب ب . فخرالدین رازی، 1

 .212، سآیاتوالیتدرقبآن. ناصر مکارم شیرازی، 2

ن بـرای اثبـا  افاـلیت ابـوبکر امفسر  این کتاب دالیلی از قرآن و در ر001، س۱  منها السنةالنبویة،. ابن تیمیه حرانی، 3
 ای که درباره انفاق است اول آنها درباره ابوبکر است. آیه گوید هر می آورد و می
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 اشـکاال  سـندی و کـه شـد . اثبـا کند یوارد نم اصل مطلب ایرادا  جزئی، اشکالی در
 اتی جایگاهی ندارد. هلتیمیه درباره شأن نزول سوره  داللی ابن
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 منابع

.قرآن ال ریم .9

الکترب ار ،بی وتسد الغیبة یا معریة الصحیبةا،ابناثی جزریشیب نی،بّیبنابیالک ممحما .4

.9091،چ پاوی،ةعّمیال

مصررطفیو،تحقیرر: محمرراالفتننیثی ال بننری ،بررنببرراالحّیم مشررقیابررنتیمیرر ح انرری،احمررا .2

.9041الکتبالعّمیة،چ پاوی، اربی وت بط ،بباالق  ر

رشر  رفیر: ر لم،،تحقیر: محمراجنیمع الرسنیئل ،بنبباالحّیم مشقیابنتیمی ح انی،احما .0

.9044العط ء،چ پاوی، ار رس ض

 جّی ا، مش: یا،تحقی: محماثقیئق التفسیر،بنبباالحّیم مشقیابنتیمی ح انی،احما .1

.9040، آ ،چ پ وم،بّوم د  م

برنمحمرافر سح،،تحقی: ببراالعزسزیضل ابا ب ر ،بنبباالحّیم مشقیابنتیمی ح انی،احما .1

.9044،ربیعاالوی44،ش92مجّ ج معةامالق یلعّومالش بیة،ج

مجمرعمّرکفهرا، ،ماس ر م رورلمجموع الفتنیثی،بنبباالحّیم مشقیابنتیمی ح انی،احما .1

 .9091،مچ پ و

مکتبرة ار ،بیر وتمقدمنة ینا اصنوئ التفسنیر،برنببراالحّیم مشرقیابنتیمی ح انی،احمرا .1

.9014الحی  ،

  الشنیعة  کن م  نقنض  مفهنی  السنفة الفبوین  ینا،برنببراالحّیم مشرقیابنتیمی ح انی،احمرا .1

 .9041 عو اإل المیة،چ پاوی،ج معةاإلم ممحمابن ،تحقی: محمارش    لم،رس ضالقد یة

الکتربالعّمیرة،چر پ ار ،بیر وتاإلصیبة یا تمییز الصحیبة،ابنحج بدقالنی،احمابنبّی .94

.9091اوی،

،تحقی: یزو یضیئل القرآن،جبّیبناسو بنسحییبنض سسبنسد رابنض سسرا ی،محما .99

.9041چ پاوی،الفک ، ار باس ، مش:

: برر  یاحمررایرر،تحقاللبننیب یننا علننوم ال تننیب،بررنبّرری مشررقیح بّرری،بمرر ابررنبرر  ی .94

.9091الکتبالعّمیة،چ پاوی، ار بّیمحمامعوض،بی وتوالموجو ببا

.[ت بی]الت رسخ،چ پاوی،ةم  د ،بی وتالتحریر ثالتفویر ،ابنب شور،محمابنط ه  .92

.9042الکت  الع بی، ار ،بی وتالعقد الفرید،احما، طبیم لکی،ابوبم ابنبباربه  .90

چر پ روم،ة،الکتربالعّمیر ار ،بیر وتاد نیم القنرآن،بنبباالّ برنابروبک ب بی،محماابن .91

9040.

 المحنر  النوجیز )تفسنیر،مح ربی،بباالح:بنی لببنبباال حمنبرنتمر مابنبطیةانالدی .91

.9044الکتبالعّمیة،چ پاوی، ار بباالش فی،بی وتبباالدالم،تحقی: محماععیة(  اب 
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ةمکتبر ،،ر ه لالمغفنا،مقا ی مشقیح بّی،موف:الاسنبباالّ احمرابرنمحمراابن،اامة .91

.9211،، ه ل

 رک،ال حیممبر،تحقیر: ببرامفهی  ال رامة یا معریة االمیمنة،حّی،حدنبنسو   ابنمطه  .91

 .9211،چ پاوی، د پگوهشومط لع تب شورا م ،م

. ارالفک ،چ پاوی ،بی وتسف  ابا ثاثث،ابو او  جدت نی، ّیم  بناشعث .91

،تحقیر: ببراالمعطی،ّعجری،ثالئنل الفبنوة،بنحدینبنبّیبرنمو ریابوبک بیهقی،احما .44

.9041الکتبالعّمیة،چ پاوی، ار بی وت

بطر ،ببراالق  ر،تحقیر: محمراسف  بیهقنا،بنحدینبنبّیبنمو یابوبک بیهقی،احما .49

.9090 ارالب  ،ةمکتب مک مک م 

،تحقیر: بباالّر تفسنیر مقیتنل بن  سنلیمین،بّخی،ابوالحدنمق تلبن ّیم  برنبشری ا ی .44

.[ت بین [،]]بی محمو شح ت ،بی وت

.9211،چه رم ارالکت  الع بی،چ پ ،بی وتدیرالغ،الحدینامی ی،ببا .42

م مرزتهر ا  م ر نی،احمرا ،تحقیر:الفبوینة کتیب مفهی  السنفة  نظرة یا،الحدینامی ی،ببا .40

.[ت بی]مشع ،،االبح ثالعق ئاسة

التر اثالع بری،چر پاحیر ء ار تفدری روحالمعر نی،بیر وت،آلو ی،شه  الراسن ریامحمرو  .41

 .9041چه رم،

 ار بیر وت،بطیرةببراالب ریتفدی روحالمع نی،تحقی: بّی،آلو ی،شه  الاسن یامحمو  .41

 .9091،چ پاوی،ةالکتبالعّمی

،رمو،تحقیر: ،درمالارا ر تاال رالمیة،البرلین یا تفسیر القنرآن،بح انی،ه شمبن ّیم   .41

.9091، دةالبعثة مته ا  

احیر ء ار ،بیر وتتفسیر  ثح البینین،حقیبنمصطفیا ت نبولیح فی،ا م بیلبنب و وی .41

.[ت بی]الت اثالع بی،

،ثینل(أثالت تفسنیر بغنوی )معنیلم التفزینل ینا التفسنیر،فر اءحدینبنمدرعو بغوی،ابومحما .41

.9044الفک ،چ پاوی، ارواحی ءالت اثالع بی ار مهای،بی وتتحقی: بباال  اق

مجله علله اعسانه ااعشساهه   ع ر ،«بو   ورل ه مکیس مانیمق ل م وشی ر»،به ر ا ل،پ وسن .24

.14-21،ص09،9219،شءسلزهرس

احیر ء ار ش م ،بیر وت،تحقی: احماسف  ترمذی، ور بنبیدیبنت مذی،ابوبیدیمحما .29

.[ت بی]الت اثالع بی،

،تحقیر: ابریمحمرابرنالقنرآن ال ش  ثالبیین ع  تفسنیر،اب اهیمبنبنمحماثعّبی،احما .24

.9044الت اثالع بی،چ پاوی،احی ء ار   بای،بی وتنظ رتنضی ب شور،ب 
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مکتبةالعّروموالحکرم، ،ماس  ل  م العلا ال بیر ایسر التفیسیر،بنمو یجزائ یابوبک ،ج ب  .22

.9091،چ پاوی

.9091 ارالثقّین،چ پاوی، ،بی وتالفق  علا المذالب اا بعة،جزس ی،بباال حمن .20

الثق فرةمجمعاحی ءته ا  ،الوالد التفزیل لقواعد التفضیل،ح ممحدک نی،ببیاالّ بناحما .21

.9099چ پاوی،،اال المیة

 ارالفک الع بی،چ پاوی. ،، ه لالتفسیر القرآنا للقرآن،خطیب،بباالک سم .21

،تحقیر: أعن م الفنب ا سنیر،بنبثم  بن، سم  بناحماشمسالاسنابوبباالّ محماذهبی، .21

.9041م  دةال   لة،چ پ وم، جمعیا محققین س نظ شیخشعیباالرن ،ود)االرن ود ،بی وت

،49/1/9114؛ال رذر،تر رسخ 21 رس،موضوب تمتف ،رة،الفق  اإلس ما،راتبن بّدی،محما .21

.www.nabulsi.com ر 

.9044الفک ،چ پاوی، ار ، مش:التفسیر الوسیط، حیّی،وهبةبنمصطفی .21

احیر ءالتر اثالع بری،چر پ ار ،بی وتال شیف ع  دقیئق غوامض التفزیل، مخش ی،محمو  .04

.9041 وم،

 ، بح نیتب سزی،جعف  .09
ً
 ثمفهجی

ً
.9024چ پاوی،، ع) د ام مص  ق م ،،ماب  تیمی  ی را

ُ یّیبنبباالّ  .04
ُ
مع و بر ترذم  تذکرة الخواص، ، بطابنجو یح فیبغاا ی،ابوالمظف بنف

.9041العّوم،چ پاوی، ار خص ئصاالئمة،بی وت خواصاالمةفی

،ماس ر م ینتهی یا التشنریع اإلسن ما دجیة السفة الفبویة ث،الق  ربنحبیبالّ   ای،ببا .02

.9211،رمض  4،ش1الج معةاإل المیةالماس ةالم ور ،س م ورل

،تحقیرر: محمرراالقننرآن  علننوم  یننا  االتقننین،ببرراال حمنبررنابرریبکرر الرراسن رریوطی،جررالی .00

.9210لّکت  ،الع مةالمص سةاب اهیم،الهینةابوالفضل

 ار ،بیر وتبیلمنأ و  فسنیرینا الت المفثنو  الند ،بباال حمنبنابریبکر الاسن یوطی،جالی .01

.9049احی ءالت اثالع بی،چ پاوی،

انتش راتشمسالضرحی، ،ته ا بوا ق القهر یا تفسیر سو ة الدلر،ش س م ش نی،حبیبالّ  .01

9212.

الکّرمالطیرب،چر پاوی، ارومثیر ابن اروبی وت ، مش:یتح القدیر،بنبّیشوم نی،محما .01

9090.

انتشر راتا رالمیج معر  فتر  ،،رمالمیزان ینا تفسنیر القنرآن،محماحدین یاطب طب سی، .01

.9210مار ینحو لبّمی ،م،چ پپ جم،

 فت انتش راتا المیج مع مار ین ،،مترجم  تفسیر المیزان،محماحدینطب طب سی، یا .01

.9091حو لبّمی ،م،چ پپ جم،
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محمراب ، ،تحقیر:  ریااالدتجنی  علنا النل اللجنی ،بنبّریبرنابریط لربطب  ی،احما .14

.9211،ال عم  لّطب بةوال ش  ار اش  خ    ،نج 

انتشر راتف اهر نی،  رتو ل،تهر ا ،تحقیر: رضر ترجم  مجمع البیین،طب  ی،فضلبنحدن .19

9214.

 ص خدر و،انتشر راتن بالیی،ته ا جوا ،تحقی: محمامجمع البیین ،طب  ی،فضلبنحدن .14

.9212چ پ وم،

 ح  رت نی،بیر وتضبطوتعّیر: محمرو شر م تفسیر العبری، ،بنسزسابنج س طب ی،محما .12

 .9049 ءالت اثالع بی،چ پاوی،احی ار

 بر مّی،بیر وت،تحقی: احماحبیرب،یصر التبیین یا تفسیر القرآن ،طو ی،محمابنحدن .10

.[ت بی]الت اثالع بی،چ پاوی،احی ء ار

،العسل المصنفا من  تهنذیب زین  الفتنا ینا النرح سنو ة لنل اتنا،بنمحماب صمی،احما .11

.9091اال المیة،چ پاوی،ةمجمعاحی ءالثق ف محمو ی،،متحقی: محماب ، 

 ،خنیزنر الیلبنیب التأثینل ینا معنینا التفزینل )تفسنبالءالاسنخ   بغاا ی،بّیبنمحمرا، .11

.9091الکتبالعّمیة،چ پاوی، ار بی وت

 .9212آوایم جی،چ پششم،،م   یووه بیت،تب رش   ی ّفی، ا لمو وی،مهایبّی .11

م  درةال سر  ، ،بیر وتمدثننة الفقن  المنیل ا ثأثلتن ،ال حمنی س نی)فقی لیبی ،ص  قببا .11

.[ت یب]

 ،ال بینر )مفنیتیح الغینب التفسنیر،تیمریحدرینبرنحدرنبرنبنبم فخ الاسنرا ی،محما .11

.9044احی ءالت اثالع بی،چ پ وم، ار بی وت

 .9211ن م  مت یم مزت بیتمارس،،پ س  مبینا ی ری سلفی ،ف م نی  ،مهای .14

کفییة العیلب ینا مفیقنب علنا بن  ابنا  یلنب ،بنسو  بنمحما  جیش فعی،محما، شی .19

 احی ءالت اثاهلالبیت ار ،ته ا،،9040چ پ وم.

 ار  الج معألحک مالقر آ )معر و بر تفدری الق طبری ،بیر وت،انص ریبناحما، طبی،محما .14

 .[ت بی]،الت اثالع بی،چ پ وماحی ء

، غیئب الفرقنین نیشیبو ی= غرائب القرآن ث تفسیر،،مینیش بوری،نظ مالاسنحدنبنمحما .12

.9091الکتبالعّمیة،چ پاوی، ار«بمی ات،بی وتتحقی:  م س 

تحقیر: بباالّر خ لرای،التسنهیل لعلنوم التفزینل، ،برنجرزیبرناحمرای ن طی،محمامّبی .10

.9091پاوی،االر،مبنابیاالر،م،چ  ار بی وت

،بر آ رسخ نر بقیرال،  ستمتر  الب  تیمیةاالمیمة یا یوا ال تیب ثالسفة،محما، م یالّ  .11

www.aqeedeh.com.

.[ت بی]الت اثالع بی،چ پاوی،احی ء ار ،بی وتتفسیر المراغا،صطفیبنماحما، م ایی .11
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.[ت بی]ف وشیا المی ،مت   ،ته ا ازلیق البی ل ادقیق الحق ث،الّ م بشیشوشت ی،نور .11

.9211لجوا ،چ پ وم،ند ،،مقرآن آییت ثالیت ث ،مک رمشی ا ی،ن ص  .11

.9210الکتباال المیة،چ پاوی، ار ،ته ا تفسیر نمون ،مک رمشی ا ی،ن ص  .11

.9211،مار  ام مبّیبنابیط لب ،،من نزثئ آییت قرآنأال،مک رمشی ا ی،ن ص  .14

ن ش  م لر ،چر پ،،،ملمعریة اب  تیمی  ث اسیت یا مفهی  السفة،میالنی، یابّیحدی ی .19

.9091،اوی

،ت جمر  هینرتن الل بیت مصعفا أال نزثئ سو ه لل اتا ث ،میالنی، یابّیحدی ی .14

.9214الحق س:،چ پاوی، تح س سةانتش راتالحق س:،،م

 ال   رخوالم درو ،تحقیر: محمرابباالدرالممحمرا،موسرت،نح س،ابوجعف احمابرنمحمرا .12

 .9041اوی،مکتبةالفالح،چ پ

-9212شنو المط بعاالمی سة،چر پاوی،ج [ ]بی،التفسیر الوسیط لقرآن ال ریم،الهنةالع مة .10

9090. 

،تحقیر: طر ه االنصیف یا االنتصیف اللل الحق م  النل االسنراف ،،  هشتمیسکیا بّم  .11

.9214ال ش ام مبّیبنابیط لب،چ پاوی، ار ببااالمی  المی،،م




