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 1چکيده

آیه یکی از موارد منحصر به  نای اما مباهله در ،سنت مباهله از دیرباز در بین اقوام رایج بوده است
 .و مسیحیان نجران دارد |های خاصی است که اختصاص به مناظره پیامبرفرد و دارای ویژگی

که باعث اختالفاتی بین  در پی داشتدر این حادثه، نتایج مهمی  |با پیامبر ^بیتهمراهی اهل
 شد.مذاهب مختلف، به ویژه بین شیعه و سنی در تفسیر از این آیه شریفه 

ولی برخی دیگر دربیان فضیلت  ،پذیرندجمعی از مفسران اهل تسنن این فضیلت را می
توانست اصحاب می |زیرا با اینکه پیامبر پذیرفتنی نیست؛کنند که بیت در آیه تشکیک میاهل

بر  و این نشانه بارز آوردپنج تن آل عبا را به همراه  ، ولی تنهادیگر را همراه خود برای مباهله ببرد
 است.بر دیگران  ^افضلیت حضرت علی، حضرت زهرا و حسنین

 .بیتفضایل اهل ،مباهله ،تفسیر تطبیقی ،آیه مباهله ها:کلید واژه
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 مقدمه

به طوری که  ،ترین مسئله پس از نبوت و پیامبری استامامت در دین مقدس اسالم مهم
پس از رحلت  متأسفانهست. قرآن کریم آن را همتای رسالت و تکمیل کننده دین دانسته ا

 |اکرم بخش پیامبرعزت هایبخش قرآن کریم و سفارشهای هدایتآموزه |پیامبر اسالم
ترین چالش بین مسلمانان شد و همواره در مورد غفلت قرار گرفت و مسئله امامت مهم

حیات تاریخی مسلمانان باقی ماند. در این راستا مباحث کالمی و تفسیری زیادی بین 
های یکدیگر پرداختند. شمندان شیعه و اهل تسنن مطرح گردید و به نقد و بررسی دیدگاهدان

محمدحسین طباطبایی از سید تألیف عالمه  المیزانتوان به تفسیر گرانسنگ در این میان می
نوشته محمد رشید  المناراثر محمود آلوسی و تفسیر  روح المعانیتفاسیر شیعی و تفسیر 

رضا از تفاسیر اهل تسنن اشاره نمود. این مهم در دوران اخیر به نوعی تفسیر به نام تفسیر 
تطبیقی و مقارن واگذار گردیده است. در تفسیر تطبیقی با دقت و به روشنی نقاط ضعف و 

بسیاری شود و شناخته می ،قوت و اشتراک و افتراق و اختالفات لفظی فریقین در تفسیر آیات
گاهانه و یا اتهاماز داوری های متعصبانه بر مال و راهکارهای برون رفت از این های ناآ

 .گردداختالفات و اتهام ها ارائه می
و دو فرزند ایشان حضرت امام  ×آیه مباهله یکی از آیات مربوط به والیت حضرت علی

ز سویی حقانیت دین است. این آیه ا ÷ل حضرت فاطمه زهرایو فضا ×و امام حسین ×حسن
کند و از سوی دیگر رفعت مقام و علو درجه و را ثابت می |مقدس اسالم و پیامبر اسالم

را اثبات  ×خالفت و والیت امیر مؤمنان ، عالوه بر آن؛داردرا بیان می ^بیتعصمت اهل
نگاه را از ( 16 :)آل عمرانبیت در آیه مباهله کند. این مقاله برآن است که فضیلت اهلمی

قرار دهد و نقاط ضعف و قوت و  علمیهای مفسران فریقین مورد بررسی و دقت و موشکافی
اشتراک و افتراق آنان را بیان نماید تا در پرتو آن حقیقت آشکار و حقانیت اسالم و پیامبر 

 تر گردد.آشکار ^بیتو فضیلت و عصمت اهل |اکرم
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 مفهوم شناسی  .1

 مباهله .1-1

الَبْهُل: اللعُن. یقال: علیه َبْهَلُة الله »ی از معانی بهل، لعن است: یک صحاحدر کتاب 
علیه بهلة الله » :شودهنگامی که گفته می .ذیل واژه بهل( تا:بی)جوهری، « وبهلته، أی لعنة الله

 یعنی لعنت خدا بر او باد. «و بهلته
النًا، أی: دعونا بهل: باهلُت ف»هم به معنای لعن و نفرین آمده است:  العیندر کتاب 

نفرین کردیم بر ظالمی از » .(41/ 1: 6161)فراهیدی، « بهلته: لعنته علی الّظالم منا. و
 «خودمان و بهلته یعنی: او را لعنت کردم.

که اختالف اند را بیان کردهتعاریف مذکور  ،دیگر کتب لغوی نیز در مورد واژه مباهله
 .(872/ 6: 6736قریشی،  ؛841/ 6: 6734طریحی،  ؛611/ 6 تا:بی)ابن اثیر، ندارند با هم چندانی 

که « ابتهال»به معنای رها کردن آمده و « بهل» مباهله از ریشه :توان گفتدر مجموع می
در ریشه بهل آن چه بیشتر از از همان ماده است به معنای تضرع و خضوع در دعا است. 

و از آنجا که مالعنه از باب  استمعنای مالعنه  ،خوردهمه در کتب لغت به چشم می
گیریم که مباهله در نتیجه می، باشد و معنای غالبی این باب مشارکت استمفاعله می

  ای در لعن کردن مشارکت داشته باشند و اجتماع کنند.رود که عدهصورتی به کار می

 مباهله در تفاسير شيعه الف.

)طبرسی، دو معنا را نقل کرده است در مورد واژه مباهله  مجمع البیانطبرسی در تفسیر 
 کبه معنای نفرین برای هال .8 ؛به معنای التعان: یکدیگر را لعن کردن .6 :(316/ 8: 6738
  .(316 - 311 همان:) کسی

مباهله در اصطالح به  :در مورد واژه مباهله این است تفسیر نمونهالله مکارم در نظر آیت
مسئله  کاست. بدین ترتیب که افرادی که در باره ی ی نفرین کردن دو نفر به یکدیگرامعن



جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرع کنند و از او کگو دارند در یومهم مذهبی با هم گفت
)مکارم گو را رسوا سازد و مجازات کند و در عمل هم رسوایی صورت پذیرد دروغ تابخواهند 

 .(411- 431/ 8: 6731شیرازی، 
ُثمَّ َنبَتِهل َفَنجَعل »نویسد: در مورد این واژه می تفسیر تسنیمی در الله جوادی آملتآی

لعنت  ،گذاریم و با زاریبدین معنا است که ما کار را به خدا وا می ،َلعَنَت اللِه َعَلی الکِذبین
 .(146/ 61: 6731)جوادی آملی، « دهیمخداوند را بردروغ گویان قرار می

برخی،  ؛ هرچند کهاندرا به همان معنای مالعنه گرفته مباهله ،بنابراین مفسران شیعه
 .انداضافه نمودهقیدی را 

الله مکارم شیرازی مناسب رسد که کالم آیتنهایتًا در مورد معنای این واژه به نظر می
این نیست که این افراد جمع شوند و « مباهله»منظور از که فرماید: پیداست ایشان می .باشد

ای ندارد، بلکه س پراکنده شوند؛ زیرا چنین عملی به تنهایی هیچ فایدهنفرین کنند و سپ
گویان به عذاب منظور این است که این نفرین مؤثر گردد و با آشکار شدن اثر آن، دروغ

 گرفتار شوند و شناخته گردند.

 مباهله در تفاسير اهل تسنن ب.

/ 1: 6168)طبری، « ل: ثم نلتعن...ُثمَّ َنْبَتِهْل یقو » نویسد:می« نبتهل»طبرسی در معنای 
 .کنیمسپس ما لعن می ؛(131

ه علی »نویسد: زمخشری هم این گونه می ُثمَّ َنْبَتِهْل ثم نتباهل بأن نقول بهلة اللَّ
کنیم به این سپس هر دوی ما مباهله می ؛(724/ 6: 6113)زمخشری،  الكاذب منا و منكم...

 «.وی از ما و شماگگوییم: لعنت خدا بر دروغشکل که می
نبتهل یقول: نجتهد فی الدعاء أن الذی جاء به »نویسد: می در المنثورلف کتاب ؤم

گونه گفته این (876/ 8: 6161)سیوطی،  «محمد هو الحق وأن الذی یقولون هو الباطل.
حق است و  ،کنیم به این نحو که آن چیزی که محمد آوردهشود: در دعا کردن تالش میمی
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 گویند باطل است.که مسیحیان نجران میآن چیزی 
ای نتباهل بان نلعن الكاذب و نقول لعنة  َنْبَتِهْل »آمده است:  روح البیاندر کتاب 

نبتهل به معنای نتباهل است  (71/ 8: 6114)حقی بروسوی،  «الّله علی الكاذب منا و منكم.
خدا بر دروغ گوی از ما و از  گویی لعنتکنیم و تو میگو را لعن میبه این معنا که ما دروغ

 .(661/ 7 تا:بیابن عاشور،  ؛611/ 7: 6164)آلوسی،  شما
مراد از مباهله  به نظر  آنهاتوان نتیجه گرفت که از مجموع اقوال مفسران اهل تسنن، می

نه صرف  ،گو استمالعنه همراه با حاصل شدن اثر خارجی و عذاب بر دروغ ،در آیه شریفه
 کردن. جمع شدن و دعا 

 بررسی و تطبيق ج.

مفسران شیعه و اهل تسنن در مورد معنای مباهله اتفاق نظر دارند و از وجوه مشترک بین 
 .استمراد از مباهله در آیه شریفه نفرین کردن و محقق شدن اثر خارجی آن  آنهاست. پس

 مفهوم تطبيق .1-2

 تطبیق در اصطالح به دو معنا مطرح شده است:
شود، یعنی انطباق الفاظ و وم قرآنی که از آن تعبیر به جری و تطبیق میدر اصطالح عل .6

غیر از آنچه آیات در مورد آنها نازل شده خواه آن مصادیق افراد باشند یا  یآیات قرآن بر مصادیق
 .(613 تا:بی)شاکر، بر ائمه اطهار است  (3 :)رعد «لكل قوم هاد»در آیه « هاد»مثاًل تطبیق  ؛وقایع
های چند گروه یا قوم و یا مذهب که دارای نقاط اشتراک و یسه و مقارنه دیدگاهمقا .8

باشند. با تطبیق آرا و نظرات آنان نقاط ضعف و قوت هرکدام مشخص و اختالف می
 .(8 تا:بی)نجارزادگان، شود گیری میگردد و در آخر نتیجهمرزبندی دقیق روشن می

باشد که در اینجا به معنای مقارنه دیدگاه ها میدر این مقاله تطبیق همان مقایسه و 
 آیه مباهله است. ازبیت مقایسه دو مذهب اهل تسنن و تشیع در برداشت فضایل اهل



 بررسی قراین فهم آیه در نزد فریقين .2

های پیوسته مثل شأن نزول و سیاق است و ناپیوسته مانند آیات قرآن و ن شامل قرینهیاین قرا
اما از آنجا که  اندک است،ن یباشد. هر چند که تعداد این قراتخاطب میاحادیث و اصول 

 تاما تصمیم گرفتیم  وجود دارد،اختالف  -اعم از شیعه و سنی  -بین دانشمندان اسالمی 
بندی آنها، به نظرات مختلف علمای هر دو ن موجود در آیه مباهله و دستهیافزون بر بیان قرا

 6پردازیم؛بفرقه 

 نزولسبب  .2-1

البته سبب نزول، نسبت به زمان نزول پیوسته است و نسبت به بعد از زمان نزول که در قالب 
 باشد.الفاظ و به واسطه روایت نقل شده ناپیوسته لفظی می

الله معرفت میان این دو تعبیر شود. آیتاز اسباب نزول به شأن نزول نیز تعبیر می یگاه
تر از سبب نزول دانسته است که تنها به مواردی را عامتفاوت قائل شده است. وی شأن نزول 

  .گیردهای پیشین را نیز در بر میشود و داستان امتکه در عصر نزول روی داده محدود نمی

 سبب نزول از منظر تفاسير شيعه الف.

اند که اختالف چندانی در آنها مفسران شیعه در سبب نزول آیه مباهله مطالبی را بیان کرده
 :پردازیمدر ذیل به توضیح اصل سبب نزول می .شوده نمیدید

وگوهایی آیه مباهله به ضمیمه آیاتی که قبل و بعد از آن نازل شده در مورد ماجرا و گفت
و مسیحیان نجران بوده، نازل شده است. آنها با یک هیئت شصت  |که میان پیامبر اکرم

وگو با پیامبر عنوان نمایندگی برای گفت نفری به اتفاق چند نفر از رؤسا و بزرگان خود به
کنی؟ ما را به چه چیزی دعوت می :آنها از پیامبر پرسیدند .وارد مدینه شدند |اسالم

به سوی خداوند یگانه و این که از طرف او رسالت هدایت خلق را دارم و »فرمود:  حضرت
 ....«خورد غذا می ای از بندگان اوست، و حاالت بشری داشت و مانند دیگرانمسیح بنده



  7  ...و ييعالمه طباطبا دگاهيبر د هيکقرآن با ت نيجمع و تدو يو زمان يفيک يبازخوان  

آنها این سخن را نپذیرفتند و به تولد عیسی بدون پدر اشاره کردند و آن را دلیل بر الوهیت او 
اما پیامبر با استناد به آیاتی که پیش از آیه مذکور نازل گردید به آنها پاسخ داد )آل  ،خواندند
ا از خاک آفرید و سپس : مثل عیسی در نزد خدا، هم چون مثل آدم است که او ر42عمران، 

 را نپذیرفتند. آنگاه. اما آنها سخنان پیامبر (موجود شد موجود باش و او هم فوراً  کردبه او امر 
 آیه مباهله نازل شد و پیامبر آنها را به مباهله دعوت کرد.

با « نجران»وگو و مناظره مسیحیان مباهله مذکور در قرآن به ماجرای گفت دیگر:به عبارت 
 ،|اختصاص دارد که سر انجام، به دلیل امتناع مسیحیان از پذیرش دعوت پیامبر |پیامبر

 به هر حال .گو تمایز دهدگو را از دروغاز خدا بخواهند راست شدند تامباهله  خواستارطرفین 
سبب نزول آیه مباهله شد و مباهله به دلیل امتناع  ،|امتناع آنان از پذیرش دعوت پیامبر

با ایشان در این  |بیت پیامبرگردید و به انجام نرسید؛ اما همراهی اهلمسیحیان متوقف 
 ای برای مجادالت کالمی بین فرق و مذاهب اسالمی پدید آورده استحادثه، زمینه گسترده

/ 8: 6738طبرسی،  ؛716/ 1: 6111؛ ابوالفتوح رازی، 632/ 6: 6733، طبرسی، 611 /6: 6731قمی، )
 711 /7: 6731موسوی همدانی،  ؛111 /8تا: طوسی، بی ؛611 – 22 /1: 6711مترجمان،  ؛318 و ؛311

 (.148/ 61: 6731جوادی آملی،  ؛431 - 432/ 8: 6731مکارم شیرازی،  ؛716 –

 سبب نزول از منظر تفاسير اهل تسنن ب.

ه کقبول دارند  . همه آنهااکثر مفسران اهل تسنن در کلیات سبب نزول آیه مباهله اتفاق دارند
و تعصب بر اعتقاداتشان در  |آیه مباهله به دلیل خودداری مسیحیان از قبول دعوت پیامبر

به همراه ایشان در مباهله  ^بیتمورد حضرت عیسی و حضرت مریم، نازل شد و اهل
مفسران اهل تسنن مانند رشید رضا در حضور حضرت  ی ازتعداد اندک . بله،شرکت کردند

 ؛86 /8: 6161بیضاوی، )ر.ک: کنند هی از اساس رد میدر مباهله تشکیک و گا ×علی
: 6741 ؛ مترجمان،868/ 7: 6168طبری،  ؛11 /8: 6114حقی بروسوی،  ؛711 /6: 6113زمخشری، 

 ؛21 :6166واحدی نیشابوری،  ؛813-811 /1: 6166. رازی، 637 /8 :6161نیشابوری،  ؛881 /6
  (.611 /1: 6711قرطبی، 



 بررسی و تطبيق ج.

اختالف زیادی بین مفسران شیعه و اهل تسنن وجود  ،مورد کلیات سبب نزول آیه مباهله در
مانند اینکه مباهله بین پیامبر و مسیحیان نجران حاصل شد و اینکه مباهله در نهایت  ؛ندارد

اینکه این آیه در  موردبه دلیل ترس مسیحیان و راهنمایی اسقف آنها حاصل نشد. اما در 
باشد. در مورد علما مینظر بین مفسران شیعه و سنی اختالف  ،نازل گردیده مورد چه کسانی

اما  ،مشهور مخالفت کرده باشندنظر توان کسانی را یافت که با و مفسران شیعه به ندرت می
ای از آنها به علت تعّصبی باشد. عدهدر مورد علما و مفسران اهل تسنن اختالف زیادی می

 :گوینددار کردن شأن نزول این آیه هستند و میاتی در صدد خدشهکه دارند، با ایجاد شبه
بیت نازل نگردیده یا در مورد برخی از آنها نازل شده است. طبق نظر این آیه در مورد اهل

 ^مشهور بین علمای شیعه، آیه در شأن وجود مبارک پیامبر به همراه علی و فاطمه و حسنین
گردد. هرچند که در مای اهل تسنن هم مشاهده میهای علاست که در برخی از نقل قول

آمده است و از تصریح نام حضرت  «اهله و ولده»مانند برخی از کتب با تعابیر مختلفی 
اند تا اینکه بتوانند حضور آن حضرت در حاضران در مباهله اجتناب کردهجمع در  ×علی

 واقعه مباهله را انکار کنند. 

 سياق .2-2

ای از کلمات، جمالت و آیات سایه تاری کلی است که بر مجموعهسیاق عبارت از ساخ
البته سیاق به این معنا به قرآن اختصاص ندارد و در  .گذاردافکند و بر معنای آنها اثر میمی

ارتباط است: به دو شرط  ، منوطتحقق سیاق کلماتعبارات و سخنان نیز وجود دارد. دیگر 
 .(14تا: بی)رجبی، ط موضوعی صدوری یا پیوستگی در نزول و ارتبا

 استفاده از سياق در تفاسير شيعه الف.

 میان پیامبر و مسیحیان توان به یقین گفت که سیاق آیات داللت بر این دارد که مشاجرهمی
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به این نحو که مسیحیان معتقد به اقانیم ثالثه یا همان  بوده است ×در مورد حضرت عیسی
ِذیَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَه َثاِلُث َثاَلَثة  لَّ »تثلیث هستند که آیاتی همچون   (37 :)مائده« َقْد َکَفَر الَّ

َصاَری اْلَمِسیُح اْبُن الّلهِ » ِذیَن َقآُلوْا ِإنَّ الّلَه ُهَو » (71 :)توبه «َوَقاَلْت النَّ َقْد َکَفَر الَّ لَّ
یَم   داللت بر آن دارند. (63 :)مائده «اْلَمِسیُح اْبُن َمْر

سازد که به بررسی این آیه بحث در مورد عیسی بن مریم را آشکار می دو آیه قبل
ِه َکَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراب  ُثمَّ قاَل َلُه ُکْن َفیُكوُن  ِإنَّ َمَثَل عیسی» پردازیم:می )آل  «ِعْنَد اللَّ

پس به او َمَثل عیسی در نزد خدا، همچون آدم است که او را از خاك آفرید، و س ؛(42 :عمران
او هم فورًا موجود شد. )بنابراین والدت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر « موجود باش!»فرمود: 

 .(821/ 2: 6713مکارم شیرازی،  ؛741 - 747/ 7: 6731)موسوی همدانی،  الوهیت او نیست(
 مانندخداوند داستان حضرت عیسی را  ،طور که در آیه به وضوح بیان شدههمان

با این تفاوت که  است.داشته نمادری  وپدر  وداند که از خاک خلق گردیده حضرت آدم می
 فقط پدر نداشت. ×اما حضرت عیسی ،نه پدر داشت و نه مادر ×حضرت آدم

مانند طبرسی  ؛اندندع در آیه استفاده کرده»از واژه  «انفس»مفسران شیعه برای فهم واژه 
 ×فقط علی ،مراد از نفس پیغمبر :َسنا )و خودمان را(َو َأْنُف » نویسد:که در ذیل آیه مباهله می

ندارد که انسان خود را دعوت کند و  اکننده است و معندعوتکه پیامبر خود است؛ زیرا 
پس حتمًا مراد  .تواند دعوت شده باشدهمیشه داعی غیر از مدعو است و دعوت کننده نمی

کس نگفته که غیر از علی و زیرا هیچ  باشد؛می ×علیه اشاره ب کهشخص دیگری است 
 .(311/ 8: 6738)طبرسی،  کسی در مباهله شرکت داشته است ^فاطمه و حسنین

 ،است ×مراد از انفس علی :فرمایدمفسر محترم در معنای انفس با توجه به واژه ندع می
خودش را به مباهله دعوت کند بلکه دعوت کننده  |زیرا صحیح نیست که پیامبر ؛نه پیامبر

 غیر از مدعو است. همیشه
که به ترتیب  «ندع»و  «فنجعل»با توجه به اقوال مفسران شیعه روشن شد که واژه 

مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین آیات قبل و بعد و  «انفس»و  «فنبتهل»برای فهم 



این است که محاجه در آیه مباهله توسط مسیحیان نجران  هواژگان نجعل و ندع نشان
 بوده است.

 استفاده از سياق در تفاسير اهل تسنن .ب

مراد از نفس، خود  :نویسداز قول شخصی از ری می مفاتیح الغیبفخر رازی در تفسیر 
 .زیرا در آیه به واسطه واژه ندع صحیح نیست که پیامبر از خودش دعوت کند ؛پیامبر نیست

است  ×رت علیاست که آن هم حض |بنابراین مراد از انفس شخص دیگری غیر از پیامبر
 .(611/ 8: 6164آلوسی،  ؛38/ 1: 6166)رازی، 

ِه »با مراجعه به کتب تفسیری اهل تسنن، غیر از سیاق واقع شدن جمله  َنْجَعْل َلْعَنَت اللَّ
برای نبتهل و معنای مباهله و همچنین سیاق واقع شدن واژه ندع برای فهم  «َعَلی اْلكاِذِبیَن 

 شود.نشد. لذا به همین میزان اکتفا میمعنای انفس، سیاق دیگری یافت 

 بررسی و تطبيق ج.

سیاق برای فهم معنای انفس  ،مفسران اهل تسنن و شیعه در اینکه واژه ندع و نبتهل به ترتیب
 و نبتهل است اتفاق دارند.

 آیات دیگر .2-3

طور ای به از جمله قراین فهم آیه مباهله، دیگر آیات قرآن است. چه بسا سخنی که در آیه
ای آمده، در ای دیگر تبیین شده یا حکم کلی و عامی که در آیهمجمل و سربسته آمده، در آیه

ای به بیان حکمی پرداخته و جزئیات آن در آیه آیه دیگر تقیید یا تخصیص یافته و یا آیه
آید که آیات بنابراین فهم درست و تفسیر صحیح، زمانی به دست می .دیگری آمده باشد

آیه  .(676/ 8 تا:بی)مصباح، ارتباط با یکدیگر و ناظر به هم مورد توجه قرار گیرند قرآن در 
 .قرآن دارددیگر آیات نیاز به مباهله نیز مثل سایر آیات قرآن برای تفسیرش 
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 استعمال جمع و اراده مفرد الف.

اهله از یکی از ابهاماتی که در آیه مب»نویسد: الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه میآیت
بیت ذکر شده، این طرف برخی از مفسران مانند فخر رازی در باره نزول آیه در حق اهل

، در حالی که ابناء جمع است ‘چگونه منظور از ابناءنا )فرزندان ما( حسن و حسین :است
شود، و چگونه ممکن است نسائنا که جمع است تنها بر و جمع بر دو نفر گفته نمی بوده

چرا به صیغه جمع  ،است ×طالق گردد و اگر منظور از انفسنا تنها علیا ÷فاطمه حضرت
 8آمده است؟!

ندارد و در قرآن و غیر قرآن از  اختصاص به اینجااطالق صیغه جمع بر مفرد یا بر تثنیه 
  ؛ برای مثال:ادبیات عرب و حتی غیر عرب این استعمال بسیار است

اُس ِإنَّ » - ِذیَن قاَل َلُهُم النَّ اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم الَّ  ؛(637 :)آل عمران النَّ
. «اند از آنها بترسیدکسانی که مردم به آنها گفتند دشمنان )برای حمله به شما( اجتماع کرده

نعیم بن مسعود است که  ،در این آیه منظور از الناس )مردم( طبق تصریح جمعی از مفسران
 تا مسلمانان را از قدرت مشرکان بترساند! از ابوسفیان اموالی گرفته بود

ْغِنیاءُ  َلَقْد » -
َ
َه َفِقیٌر َو َنْحُن أ ِذیَن قاُلوا ِإنَّ اللَّ ُه َقْوَل الَّ خداوند  ؛(616 :)آل عمران َسِمَع اللَّ

نیازیم )و لذا از ما مطالبه زکات کرده گفتند: خدا فقیر است و ما بیگفتار کسانی را که می
نظور از الذین در آیه طبق تصریح جمعی از مفسران حی بن اخطب یا م .«است!( شنید

  .فنحاص است
هِ » - ًة قاِنتًا ِللَّ مَّ

ُ
در  «.ابراهیم امتی بود خاضع در پیشگاه خدا ؛(681 :)نحل ِإنَّ ِإْبراِهیَم کاَن أ

بر فرد  (اسم جمع)کلمه امت  واینجا اطالق کلمه جمع بر مفرد به عنوان بزرگداشت است 
 .(412-413/ 8: 6731)مکارم شیرازی، جهت بزرگداشت اطالق شده است  (ضرت ابراهیمح)

)موسوی عالمه طباطبایی در ذیل آیه مباهله آیاتی را که قرینه برای آیه مباهله است آورده 
 .(747/ 7: 6731همدانی، 

 در ادامه برای رعایت اختصار، فقط به نشانی آیات و بیان مفسران در ذیل آن اشاره



 همان:)قرطبی،  16سوره توبه، آیه  ؛(821 /1 :6711قرطبی، ) 616شود. سوره آل عمران، آیه می
)بخاری؛ مسلم؛ احمد؛ ابن  1سوره ممتحنه، آیه  (؛47 /4 همان:قرطبی، ؛ 61 :نساء ؛628 /1

سوره مائده، آیه  ؛(42 /61)قرطبی، همان:  طور در تفسیر قرطبیجریر ـ ابن ابی حاتم؛ همین
 .(781، ص 8اإلصابه، ج  ؛633، ص 1)تفسیر قرطبی، ج  16

رسیم که آوردن کلمه جمع برای مفرد بالمانع است از مطالب گفته شده به این نتیجه می
 وجود دارد.  این قبیلاز ی و موارد متعدد

 فرزند محسوب شدن نوه دختری   ب.

بر خالف  ،شودفرزند گفته می ،شود که به فرزندان دختر نیز حقیقتاً از آیه مباهله استفاده می
برای تأیید  . پسدانستندآنچه در جاهلیت مرسوم بود که تنها فرزندان پسر را فرزند خود می

توان آیه ذیل را قرینه قرار هستند، می ‘اینکه منظور از ابناء در آیه امام حسن و امام حسین
 داد:

 : خوانیمدر باره فرزندان ابراهیم می
یتِ  یوَب َو یوُسَف َو ُموسیَو ِمْن ُذرِّ

َ
َو هاُروَن َو َکذِلَك َنْجِزی  ِه داُوَد َو ُسَلیماَن َو أ

یا َو یْحیی اِلِحیَن  َو ِعیسی اْلُمْحِسِنیَن َو َزَکِر از  ؛(14-11 :)انعام َو ِإْلیاَس ُکلٌّ ِمَن الصَّ
این چنین فرزندان )ابراهیم(، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون بودند و 

دهیم و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس که همه از صالحان نیکوکاران را پاداش می
  .بودند

در حالی که فرزند است، در این آیه حضرت مسیح از فرزندان ابراهیم شمرده شده 
 .برسد )ع(دختری بود و پدری نداشت تا از طریق او به حضرت ابراهیم

 ،وارد شده ‘سنی در باره امام حسن و امام حسین در روایاتی که از طرق شیعه و
ه»اطالق کلمه  در آیات مربوط  .شوددیده می به طور فراوان)فرزند پیغمبر(  «ابن رسول اللَّ

خوانیم: َو َحالِئُل َأْبناِئُکُم )یعنی همسران پسران به زنانی که ازدواج با آنها حرام است می
ها، چه دختری مسلم است که همسران پسرها و نوهشما( در میان فقهای اسالم این مسئله 
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ک: مکارم شیرازی، .)رباشند باشند و چه پسری بر شخص حرام است و مشمول آیه فوق می
6731 :8 /411-412). 

 آیات قرینه برای داللت واژه نسائنا بر حضرت زهرا نه زنان پيامبر ج.

در آیه « ِنساَءنا»نویسد: منظور از یالله جوادی آملی در تفسیر تسنیم ذیل آیه مباهله مآیت
بنابراین  .نه زن در مقابل شوهر ،مورد بحث، زنی است که در عرض فرزند قرار گرفته است

اسرائیل ستمدیده از آل گونه که در باره بنییا خصوص دختر، همان و یا مطلق زن مراد است
ینُكم ِمن ءاِل ِفرَعوَن یسومو »فرماید: فرعون می حوَن وِاذ َنجَّ َنُكم سوَء الَعذاِب یَذبِّ

ُكم َعظیم بِّ در آیه « نساء» .(12)بقره:  «َابناَءُکم ویسَتحیوَن ِنساَءُکم وفی ذِلُكم َبالء ِمن َر
را به معنای همسران « نساء»اسرائیل به معنای ازواج نیست تا کسی در آیه مورد بحث، بنی

معنای آن است که فرعون پسران را  اسرائیل بهبداند، بلکه نساء در آیه بنی |رسول خدا
 .داشتکشت و دختران را زنده نگه میمی

یوصیُكُم اللُه »قرآن کریم این واژه را هم برای خواهر در مقابل برادر به کار برده است: 
َکِر ِمثُل َحظِّ االنَثییِن َفِان ُکنَّ ِنساًء َفوَق اثَنَتیِن َفَلُهنَّ ُثُلثا ما تَ  )نساء: « َركفی َاولِدُکم ِللذَّ

َکِر ِمثُل َحظِّ االنَثیین ِان کانوا ِاخَوًة ِرجااًل و و» (66 و هم برای زن  (631)نساء:  «ِنساًء َفِللذَّ
بی...ا یدر برابر شوهر:  ِانَُّكم » و هم برای زن در مقابل مرد: (78 و 71)احزاب:  ِنساَء النَّ

ساِء َبل جاَل َشهَوًة ِمن دوِن النِّ جاِل » ؛(16)اعراف: « َانُتم َقوم ُمسِرفون َلَتأتوَن الرِّ ِللرِّ
ا اکَتَسبوا َو  ا اکَتَسبن َنصیب ِممَّ ساِء َنصیب ِممَّ و هم برای دختر در برابر  (78)نساء:  «ِللنِّ

حوَن َابناَءُکم » پسر: ینُكم ِمن ءاِل ِفرَعوَن یسوموَنُكم سوَء الَعذاِب یَذبِّ وِاذ َنجَّ
زیرا آل فرعون با  ؛است« یستحیون بناتکم»که به معنای  (12ه: )بقر «ویسَتحیوَن ِنساَءُکم

کشتند و کودکان دختر را برای خدمات زنان سالمند کار نداشتند؛ آنان کودکان ِپسر را می
 .داشتندزنده نگاه می

کتاب رسمی و مقبول اهل تسنن در تفسیر این  شصتافزون بر شواهد قرآنی، در بیش از 



در مقام امتثاِل ِنساَءنا، حضرت  |رسول خدا :خارج واقع شد، آمده استآیه و بیان آنچه در 
 .(11ـ  18/ 7 تا:بی شوشتری،)را به صحنه مباهله آورد  ÷زهرا

برای جامع بین زن در مقابل شوهر، پدر، برادر، پسر و مطلق « نساء»نتیجه آنکه کلمه 
ظ و مصداق؛ و کسی که خودش نه لف ،رود و استعمال نیز بین لفظ و معناستمرد به کار می

کند، درباره مراد از واژه ِنساَءنا در آیه مورد قرآن ممّثل است، وقتی مصداق آن را مشخص می
 .ماندگونه تردیدی نمیبحث هیچ

گوید: هیچ با اینکه در مهد ادبیات عرب پرورش یافته، می المناربا این وصف، مؤّلف 
)رشید رضا  نامدمی« بنت»کند؛ عرب دختر را یرا بر دختر اطالق نم« نساء»عرب فصیحی 

را « نساء»اساس است؛ زیرا قرآن کریم کلمه این سخن او ادعایی بی اما ،(788/ 7: 6737
نفرمود پسران و دخترانمان را  آیهبرای دختران در مقابل پسران هم به کار برده است و اینکه 

دلیلی بر عظمت مقام  «ِنساَءنا»ه بنابراین کلم .آوریم، شاید برای حفظ عفاف باشدمی
 .(141-141/ 61: 6731)جوادی آملی، است  ÷حضرت زهرا

 بررسی و تطبيق د.

واضح گردید که شیعه و اکثر علمای اهل تسنن به این مسئله  ،با توجه به قراینی که ذکر شد
و مراد از  ‘ینو مراد از ابنائنا، حسن ÷که مراد از نسائنا در آیه مباهله، حضرت زهرا اندرسیده

که  هستندخدشه در تطبیق آیه  درصدداست و اما اشخاصی که  ×انفس، حضرت علی
این قبیل  بدانند که زهرا است در حالی که این واژه جمع است ،چگونه مراد از نساء

لذا قدر مشترک بین شیعه و اکثر اهل تسنن با توجه به  .استعماالت در قرآن فراوان است
 ×علی ،حضرت زهرا و مراد از انفس ،و مراد از نساء ‘اد از ابنائنا حسنینمر ،قراین ذکر شده

 باشد.می

 روایات   .2-4

آن کریم است و نقش مؤثری در تفسیر ، از جمله قراین فهم قر^بیتو اهل |روایات پیامبر



  15  ...و ييعالمه طباطبا دگاهيبر د هيکقرآن با ت نيجمع و تدو يو زمان يفيک يبازخوان  

آیات دارد. فهم مفاد ظاهری و باطنی آیات، دستیابی به جزئیات احکام بیان شده در آنها و 
ترین نکاتی است که از روایات تفسیری به دست یابی برای آیات، مهممچنین مصداقه

های ابنائنا و نسائنا و در فهم واژه یاین روایات قرینه مهم .(678/ 8 همان:)مصباح، آید می
 ،و نسائنا ×باشد که مراد از انفسنا حضرت علیمیمخصوصًا واژه انفسنا از آیه مباهله 

 باشند.می ‘نائنا، امام حسن و امام حسینو اب÷حضرت فاطمه

 روایات شيعه الف.

دانید فرمود: آیا می ،کردندوگو میدر جواب علمایی که در مجلس با او گفت ×امام رضا
آن حضرت فرمود: اشتباه  .است |مراد خود پیامبر :معنای انفسنا و انفسکم چیست؟ گفتند

حسنین و مراد از  ،است و مراد از ابنائنا ×طالبعلی بن ابی ،مقصود از انفسنا ،کردید
فضیلتی است این کس در این خصوصیت مقدم بر آنان نیست و هیچ .است ÷فاطمه ،نسائنا

زیرا  ؛که بشر ملحق به آن نیست و شرفی است که هیچ خلقی در آن سبقت نگرفته است
 .(131/ 6: 6111)شیخ صدوق،  است دانستهرا نفس خودش  ×علی ،|پیامبر

 دیگر در مناظره بین ایشان و مأمون آمده است: جایدر 
ضا [؟ قاَل ×إنَّ الَمأموَن قاَل ِللرِّ َك ]َعِلی بِن أبی طاِلب  لیُل َعلی ِخالَفِة َجدِّ : ×: َما الدَّ

نُفَسَنا»
َ
ضا«! ِنَساَءَنا»، َفقاَل الَمأموُن: َلوال «أ ْبَناَءَنا»: َلوال ×َفقاَل الرِّ

َ
َفَسَكَت «! أ

گفت: دلیل بر  ×مأمون به امام رضا ؛(718/ 8: 6767جابلقی بروجردی، ) الَمأموُن 
مأمون گفت: البّته اگر «. انفسنا»طالب چیست؟ فرمود: کلمه خالفت جّدت علی بن ابی

 . نبود! مأمون، سکوت کرد« ابنائنا»فرمود: البته اگر کلمه  ×نبود! امام رضا« نسائنا»کلمه 
کلمه »یث می نویسد: مراد امام از این که فرمود: عالمه طباطبایی در توضیح این حد

را همانند خوِد پیامبرش قرار داده است و مراد  ×، این است که خداوند، خوِد علی«انفسنا
در آیه دلیل آن است که « نسائنا»، این است که کلمه «اگر کلمه نسائنا نبود»مأمون از جمله: 

جمله  معنایتی در آن برای امیر مؤمنان نیست، اند. بنابراین، فضیلمردان« انفسنا»مراد از 
در این آیه، بر خالف نظر مأمون « ابنائنا»، این است که وجود (اگر کلمه ابنائنا نبود): ×امام



چرا  ؛مورد نداشت« ابنائنا»مردان باشند، آوردن کلمه « انفسنا»داللت دارد ؛ زیرا اگر مراد از 
ی مردان باشد، شامل حسنین هم می شود و دیگر در صورتی که به معنا« انفسنا»که کلمه 

 :6161بحرانی،  ؛633 /6: 6711عیاشی، ؛ 871/ 7: 6163)طباطبایی، لزومی نداشت « ابنائنا»ذکر 
 (.832 /86: 6117مجلسی،  ؛11 ـ 14 :6221فرات الکوفی،  ؛41 /8

 روایات اهل تسنن ب.

نقل شده است  عامهر در منابع وجود دارد که به وفو ×روایات فراوانی در شان حضرت علی
  کنیم:اشاره رمیچند روایت از منابع معتبر اهل تسنن تنها به در این قسمت و 

 :روایت عامر بن سعد بن ابی وقاص
ْبَناَءُکْم{ َدَعا َرُسوُل اللهِ 

َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
ا َنَزَلْت َهِذهِ اْْلیُة: }َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع أ َعِلیا  |... َوَلمَّ

ْهِلیَو 
َ
ابن حنبل،  ؛681/ 3 تا:، بیمسلم) َفاِطَمَة َوَحَسًنا َوُحَسیًنا َفَقاَل: اللُهمَّ َهُؤاَلِء أ

عامر بن سعد (. 71/ 8: 6161سیوطی،  ؛868/ 7: 6168 ی،طبر ؛614/ 6تا: بی
امیرالمؤمنین را سّب کند و او  تامعاویه به سعد دستور داد که پدرم نقل کرد  :گویدمی

 :د. معاویه گفت: چه چیز مانع از آن است که تو علی را سّب کنی؟ سعد گفتنکرچنین 
سه چیز فرمود که فضیلت برای آن حضرت  ×درباره علیکه از پیامبر خدا شنیدم 

از شتران سرخ مو آن را  ، بیشتراگر یکی از آن سه چیز برای من بودو شود محسوب می
 ،وم هنگامی که آیه مباهله نازل شددوست داشتم و آن سه چیز عبارت است از ... س

اللهم هؤالء  :را فراخواند و درباره آنان فرمود ‘و حسنین ÷و فاطمه ×رسول خدا علی
 (12/ 8: 6161)بحرانی، بیتی اهل

رو از این .ای نیستدر صحت این روایت از دیدگاه اهل تسنن، جای هیچ شك و شبهه
 اند ؛ از جملههای خودشان نقل کردهکتاببسیاری از علمای اهل تسنن این روایت را در 

، ابن کثیر) صحیح، باب مناقب علی بن أبی طالب و البانی در المناقبترمذی در سنن کتاب 
ابن عساکر در چندین جای تاریخ و  (183 :6167، ذهبی ؛22/ 1 تا:بی ،ابن اثیر ؛712/ 3 تا:بی

 مدینه دمشق.
حضرت  برای حضورترین سند اهل تسنن همرسد مبه نظر می :توان گفتبنابراین می
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 باشد. ظاهراً در مباهله، روایت سعد بن ابی وقاص، صحابی بزرگ و مشهور پیامبر می ×علی
ابن حنبل، )ه ق( در مسند خود آورده است  816-611این حدیث نخستین بار احمد بن حنبل )

مین صورت تکرار شده است. و پس از آن در جوامع دیگر حدیثی اهل تسنن به ه(. 78 /1 :تابی
ق( در 832-812ترمذی ) ؛(78 /1تا: بیمسلم، ) ه ق( در صحیح 816-811هم چنین مسلم )

 المستدرک علی الصحیحینحاکم در  (؛171 و 844 /4 ؛776 /68 ؛872 /66تا: بیترمذی، )سنن 
حمیدی در  حافظو  (618 /8تا: بیبیهقی، ) السنن الکبریبیهقی در  (،617 /7 :6721حاکم، )

این روایات را تقریبا به ( 611 /6تا: بیحافظ الحمیدی، )مع بین الصحیحین البخاری و مسلم الج
برای مثال ترمذی چهار بار این روایات را با  ؛اندهمان صورت نخستین خود نقل و تکرار کرده

کید کرده استالفاظ تقریبا یکسان در کتاب ابن کثیر، ) های مختلف خود نقل و بر صحت آن تأ
 .(876 /8 همان:؛ سیوطی، 26همان: واحدی نیشابوری،  ؛732 /6 :6162

 بررسی و تطبيق ج.

از کتب  روایات متعددی ،بود ^ای که یکی از آنها روایات معصومیندر مورد قراین ناپیوسته
علمای بعضی از اعترافی از جانب علمای اسالم به خصوص  نیزنقل شد و  سنیشیعه و 

ن نزول این آیه بلکه احادیث أتسنن بر این بود که نه تنها احادیث مربوط به شمتعصب اهل 
توان از آنها به شبهات فراوان دیگری بر قرینه بودن برای این آیه شریفه وجود دارد و می

 معاندان و مستشکالن به شأن نزول این آیه استدالل کرد.
فت که بیشتر آنان به شرکت توان گدر باره روایات منقول از مفسران اهل تسنن می

اگرچه برخی از آنان همچون فخر رازی با وجود  ؛انددر مباهله تصریح کرده ×حضرت علی
اند که چرا از این واقعه به نفع اعتقادات خود شیعه را طعنه زدهبه در این باره،  لفظصراحت 

صب مباحث جای تعجب است که چگونه یک مفسر از روی تع واقعاً  .کندبرداری میبهره
اساس و های بیکند. برخی نیز برای ایجاد شبهه به تأویلگونه بیان میواضح قرآنی را این

حدیث که مانند ابن جوزی  ؛اندزند دچار شدهغیر منطقی که کینه و تعصب در آن موج می



گوید که در باب مراد از در نهایت می وسعد بن ابی وقاص را از صحیح مسلم نقل کرده 
 پنج قول است.  انفسنا
 توان نتایج زیر را به دست آورد:طور کلی از روایات فوق، میبه
پیامبر اسالم، ) ^طور روشن بر فضیلت و برتری آل عباآیه مباهله در درجه نخست، به. 6

 .داللت دارد (^امام علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین
از ظاهر آیه شریفه و روایات فریقین آیه مباهله مختص به پنج تن مقدس است و این . 8

 .آیدبه دست می
شأن و منزلت بسیار  |در نزد پیامبر اسالم ‘، حسنین÷، فاطمه زهرا×امام علی. 7

 .ای داشتندویژه
ترین افراد خود، آنها را هنگام آوردن عزیز |طبق این روایات، پیامبر گرامی اسالم. 1

 بیت خود نامیده است.اهل
به آیه مباهله برای اثبات  |امامان و نیز برخی از اصحاب پیامبر اکرماحتجاج خود . 4

 .بیت استبیت، قرینه محکمی بر اختصاص آن به اهلبرتری اهل

 داللت آیه بر افضليت  .3

 تفاسير شيعه .الف

 بیت را از آیه مباهله اثبات نمود.توان افضلیت اهلمی ،با توجه به قراین متصل و منفصل
ت روشن و صریح آیه مباهله، مفسران شیعه همواره برای اثبات امامت و به سبب دالل

 ×رضا امامکنند؛ چنان که به این آیه استناد و استدالل می ×خالفت بالفصل امیرالمؤمنین
بهترین و روشن ترین آیه در قرآن  ،×این آیه شریفه را از جهت داللت بر امامت امیرالمؤمنین

کند که آیه و عمل رسول خدا پس از نزول آن، ثابت می دانسته و با استناد به این
  .ترین خلِق خداوند سبحان استپس از رسول خدا با فضیلت ×امیرالمؤمنین

بر فضیلت و برتری حضرت امیر بر صحابه  به دو وجهشیخ طوسی در ذیل آیه مباهله 
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ی کسی که از باشد مگر برا: وجه اول اینکه موضوع مباهله صحیح نمیاست استدالل کرده
ترین مردم نزد خدا باشد. وجه دوم این تلداشته باشد و با فضی لحاظ باطنی ایمان قطعی

را مثل نفس خودش قرار داد و این  ×است که پیامبر فقط به واسطه واژه انفسنا، حضرت علی
 .(114/ 8 تا:بی )طوسی،شود که هیچ کس در فضیلت همانند او نباشد سبب می انحصار

این آیه به روشنی بر  :نویسدبیت پیامبر ذیل آیه مباهله میدر مورد فضیلت اهلطبرسی 
ای از کمال فضیلت و بلندی مقام اصحاب کساء داللت دارد و این که آنان به مرحله

همچنین در  .(611/ 6: 6733)طبرسی،  تواند آنان را محکوم نمایدکس نمیهیچ واند رسیده
؛ است ×در مورد واژه ِنساَءنا، اتفاق نظر است که مراد فاطمه :گویدمی مجمع البیانتفسیر 

بر همه زنان  اوجز او زنی در مباهله شرکت نکرد و آیه نیز دلیل بر فضیلت و برتری  زیرا
 فاطمه پاره تن من است و خبر دیگر کهفرمود: خبر نبوی است که نیز مؤید آن  است.جهان 
مراد از  گردد.کند و از خشنودی او خشنود می: خداوند برای خشم فاطمه خشم میفرمود

است ... و این مطلب )علی نفس پیغمبر خوانده شده( داللت  ×فقط علینیز نفس پیغمبر 
هم نرسیده  آن کبلکه نزدی ،کس به آن راه نیافتهای که هیچدارد بر علو مکان وی و درجه

و یکی از صحابه پرسید حدیث شریف نبوی است که پیغمبر در باره  نیزمؤید آن  .است
علی را  ؛ یعنیمن از نفس خود نپرسیدم :حضرت فرمود .حاضر است ×علی :کسی گفت

  .(311/ 8: 6738)طبرسی،  ... نفس خود خواند
بیت پیامبر از قرینه انفسنا این طور ابوالفتوح رازی در مورد برداشت افضلیت علی و اهل

 ؛ زیرابیت استاز همه صحابه و اهل ×علیلفظ انفس دلیل بر بهتر بودن  :کندبیان می
 .(714/ 1: 6111)ابوالفتوح رازی، خدای تعالی او را نفس رسول خواند 

 نویسد:گونه میمیرحامدحسین هم این
شده است؛ یعنی از میان « ابناء»و « نساء»و « انفس»بیت تعبیر به در آیه شریفه از اهل

اند و این از گواران به این تعابیر خوانده شدههمه مردان و زنان و فرزندان، فقط این بزر
در روز تعیین جانشین  ×، حضرت علیدلیل به همین .مناقب ارزشمند برای آنان است

دهم به شما را سوگند می»استدالل کرد که:  ابرای خلیفه دوم، با این منقبت، بر اهل شور



و غیر از من کسی  تر از من هستخدا که هیچ کدام از شما به رسول در نسب نزدیک
ه باشد ه و نساء او، نساء رسول اللَّ ؟ «دیگر در میان شما هست که اوالد او، اوالد رسول اللَّ

 .(311/ 63 :6711کدام از ما این منزلت ندارد )حامد حسین، هیچ ،گفتند: نه
نا اجماع مفسران بر این است که منظور از ابنائ کهاشاره دارد به این نکته عالمه حلی نیز 

؛ پس خداوند او را جان ×است و انفسنا اشاره به علی ‘در آیه مباهله، اشاره به حسنین
زیرا  ؛است ×ترین دلیل بر بلندی مقام سرور ما امیر مؤمنانقرار داد. این آیه قوی |محمد

خداوند متعال در باره او به مساوات با جان پیامبر حکم نموده و او را برای یاری رساندن در 
ه پیامبر معین کرده است. چه فضیلتی برتر از این که خداوند به پیامبر خویش فرمان دعا ب

دهد که در نیایش از علی یاری بجوید و به او توسل کند؟ چه کسی چنین مرتبه و جایگاهی 
 .(621 :6732عالمه حلی، ) به دست آورده است؟

واضح گردید  ،که نقل شد از دیدگاه مفسران شیعه، با توجه به اقوال و احادیث و قراینی
داللت دارد و  ^و حضرت زهرا و حسنین ×که آیه شریفه مباهله بر افضلیت حضرت علی

 مفسران شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند.

 تفاسير اهل تسنن ب.

به در ادامه اند که بسیاری از مفسران اهل تسنن داللت آیه مباهله بر فضیلت آل عبا را پذیرفته
 شود.مفسران پرداخته می اقوال این

وفیه دلیل ال » نویسد:زمخشری در مورد فضیلت اصحاب کساء در تفسیر کشاف می
در این حادثه دلیلی بر فضیلت  ؛«^شیء أقوی منه علی فضل أصحاب الكساء

 .(721/ 6: 6113)زمخشری، تر وجود ندارد اصحاب کساء هست که دلیلی از آن قوی
ی که برای تعیین خلیفه در سقیفه جمع شده بودند، هنگامی توان گفت کسانبنابراین می

که میان مهاجران و انصار اختالف شد و به برخورد و درگیری انجامید، ابوبکر گفت: ما 
 آن حضرتو از خویشان  |به پیامبر کچون ما نزدی ؛باشیم |شایسته هستیم که خلیفه پیامبر

 .هستیم
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ناب زمخشری، هیچ فضیلتی باالتر از این فضلیت این باشد، به تعبیر جا کاگر مال
 .قرار داده است |را نازل منزله پیامبر اکرم ×طالببیانیست که قرآن، علی بن 

ای رسد به مناظرههمچنین فخر رازی در ضمن تفسیر آیه مباهله وقتی به مسئله پنجم می
ی از این مناظره بخشکه پردازد می ،که بین خود او و یکی از علمای شیعه ری اتفاق افتاده

 باشد:مربوط به همین بحث می
کرد علی از تمام پیامبران به غیر از مردی در ری بود که ... گمان می :مسئله پنجم
برتر است و آن چیزی که بر کالم او داللت دارد قول خداوند متعال است  |حضرت محمد

باشد؛ زیرا انسان نمی |و مراد از انفسنا حضرت محمد «و انفسنا و انفسکم» :گویدکه می
باشد و علمای کند بلکه مراد از نفس غیر از خود ایشان مینفس خودش را دعوت نمی

باشد، اجماع می ×طالبابی بن اسالم بر این که آن کس، غیر پیامبر و همان حضرت علی
باشد و ممکن نیست که دارند و آیه بر این داللت دارد که نفس علی همان نفس پیامبر می

پس این نفس مثل آن نفس هست و این امر اقتضای  .مراد از آن عین نفس پیامبر باشد
مساوات در تمامی وجوه را دارد ... و اما سایر شیعیان چه از قدما و چه از متجددین ذیل این 

مگر در آن چیزهایی که مخصوص  ،باشدمثل خود پیامبر می ×حضرت علی :گویندآیه می
 .باشدخورد و همچنین از تمامی اصحاب ایشان برتر میتخصیص می ،آن بزرگوار و با دلیل

این بود  .از سایر اصحاب پیامبر برتر باشد (×نفس که همان نفس علی)باشد پس واجب می
 .(38/ 1: 6181)رازی،  پنداشتآن چیزی که شیعه می
طور که بین مسلمین اجماع منعقد شده همان :دهدپاسخ میچنین سپس فخر رازی 

همچنین این اجماع بین مسلمین  ،است× افضل از علی ×است بر اینکه حضرت محمد
که است ( کسی که پیامبر است افضل از کسی ×هست که قبل از ظهور این انسان )علی

 ،نگاه کنیم ظاهر آیه بایدپس  .باشدنبی نمی ×پیامبر نیست و اجماع بر این است که علی
همچنین مخصوص در حد سایر  ،است |ددر حق حضرت محمو همچنان که مخصوص 

 باشد.نیز می ^انبیا



و هو دلیل »نویسد: عبدالله بن عمر بیضاوی نیز در تفسیر خود ذیل آیه مباهله چنین می
این حادثه و روایت دلیلی بر نبوت پیامبر  ؛«بیتهعلی نبوته و فضل من أتی بهم من اهل

رت است که همراه او به مباهله آمده بیت آن حضاسالم و دلیلی بر برتری و فضیلت اهل
 .(86/ 8 :6161)بیضاوی،  بودند

ن هم این روایت را ذیل اثبات فضیلت امسلم نیشابوری و تعدادی از مفسران و محدث
 (.26 همان:واحدی نیشابوری،  ؛877 – 878 /7 همان:سیوطی،  ؛6131/ 1 ، همان:مسلم) آوردبیت میاهل

وقاص سؤال کرد: چرا تو لعن : معاویه از سعد بن ابیدر صحیح مسلم چنین آمده است
سه امر: حدیث منزلت  دلیلکنی؟ سعد در جواب گفت: به طالب نمیو سّب علی بن ابی

َتعاَلْوا َنْدُع »... هدر جنگ تبوک، داستان پرچم در جنگ خیبر و داستان مباهله که وقتی آی
ْبناَءُکم

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
را فراخواند و گفت: بار ^علی، فاطمه، حسنین |نازل شد، پیامبر...« أ

 خدایا! اینها اهل منند.
  نویسد:بیت پیامبر در مباهله میابن تیمیه در مورد حضور اهل

که در میان بود، او را هم نبرد. با این |تر از علی، عباس عموی پیامبرکه نزدیكبا این
قط حضرت فاطمه را با خود برد. ف |ها، عایشه و حفصه و دیگران بودند، ولی پیامبرزن

را گرفت و برد. اینها  ‘فرزندان دیگری هم داشت، ولی دست حسن و حسین |پیامبر
، |ها در نزد پیامبرترین انسانترین و محبوبدهنده آن است که عزیزترین، گرامینشان

/ 8همان: سیوطی،  ؛732/ 6همان: ابن کثیر، ) هستند ^علی و فاطمه و حسن و حسین
 (.713/ 6: 6161شوکانی،  ؛72

فی هِذهِ اْلیه فضیلٌة عظیمٌة و ِهی  ×ألمیِرالمؤمنیَن عِلّی » گوید:ابن روزبهان می
مةٌ  )ابن روزبهان، در این آیه فضیلتی بزرگ هست و این امر مسلم است  ×برای علی ؛«ُمسَلّ

 .(17/ 7ابطال الباطل
را در حادثه مباهله  ‘ینای از علمای اهل تسنن سن کم امام حسن و امام حسعده

اند و دلیل بر عدم فضیلت و این امر را تبدیل به شبهه کرده نمودهآویز اهداف خود دست
 گردد.اند که در ذیل بیان میدانسته ‘حسنین
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 کند: را وارد می ‘رشید رضا شبهه سن کم حسنین
سن کم امام نکته دیگری که این نویسنده مغرض در بیانات خود آن را زیر سؤال برده، 

در روز مباهله به  ‘تاریخی است. به نظر او حسنین در این واقعه ‘حسن و امام حسین
اند؛ در نتیجه مستحق ثواب نبوده و افضل سن تکلیف نرسیده و در واقع غیر بالغ بوده

 .(817/ 7: 6737آیند )رشید رضا، صحابه به شمار نمی
 |ر برای شرکت در مباهله توسط پیامبر اکرمانتخاب این دو نف :اوالً  :در جواب باید گفت

رسول  صورت پذیرفته است و اگر شخص دیگری برتر از این دو بزرگوار وجود داشت، قطعاً 
بنابراین آوردن این دو فرزند، به برتری آنها نسبت به دیگران  .نموداو را انتخاب می |خدا

 (413/ 8: 6731)مکارم شیرازی، کند داللت می
دن به کماالت و ازدیاد درک و فهم در افراد، به سن زیاد و بلوغ سنی آنها رسی :ثانیاً 

که حضرت یحیی بنا بر آیات قرآن مجید در سن طفولیت، به مقام بستگی ندارد؛ هم چنان 
ل گشته و حضرت عیسی نیز در گهواره به اذن خداوند متعال سخن گفته و ادعای ینبوت نا

 .(114/ 8تا: بی)طوسی،  نبوت و پیامبری نمود
نزد  ×بیتاهل کند کهداللت میداستان مباهله  اند کهپذیرفتهبرخی از عالمان سنی 

 ؛(77/  7 :6161)بیضاوی، ؛ از جمله بیضاوی اندتر بودهاز بقیه مردم محبوبرسول خدا 
و  (888/ 6 تا:بی)خطیب شربینی،  خطیب شربینی ؛(78/ 7 تا:بی)خفاجی،  7الدین خفاجیشهاب

 .(818/ 6 تا:بی)جمل، خ سلیمان الجمل شی
ذکر  -مانند زمخشری و بیضاوی  -که از علمای اهل تسنن  ایبا توجه به اقوال تفسیری

هستند و این  ×مشخص شد که اکثر علمای اهل تسنن معتقد به افضلیت علی ،گردید
 افضلیت از آیه مباهله به خوبی برداشت شد.

ال مفسران اهل تسنن به ضمیمه روایات وارده در توان گفت که از مجموع اقومی پس
اما از تعصب  دارند، یمثبتنظر در خصوص قضیه مباهله  که آنها آیدکتب ایشان به دست می

چرا که با توجه به کثرت  ؛پوشی کردتوان چشمبرخی دیگر از علمای اهل تسنن هم نمی
دیگر این  ،دست آمده است های معتبر تاریخی که از علمای همین فرقه بهروایات و نقل



 گونه برخوردهای ناپسند جایی ندارد.

 بررسی و تطبيق .ج

نوا شده و به داللت آیه بر فضیلت پنج تن آل عبا اکثریت علمای اهل تسنن با شیعه هم
مانند بیضاوی  ؛گونه که در بخش دیدگاه مفسران اهل تسنن ذکر شدهمان .انداعتراف کرده

ها در انسان ترینبا فضیلتترین و که محبوبکند بر اینله، داللت مینویسد: آیه مباهکه می
 .(13/ 8و  78/ 7: 6161)بیضاوی،  است ×، امیرالمؤمنین|نزد پیامبر اکرم

البته افرادی مانند رشید رضا هم با خدشه در قراین آیه قصد تغییر داللت آن را دارند که 
حث داللت آیه مباهله بر فضیلت پنج تن آل عبا در ب :توان گفتلذا می .این افراد، اندکند

 وجود دارد.نظر بین شیعه و اهل تسنن اتفاق 
باشد به دو وجه دانشمندان امامیه به وسیله این آیه که امیرالمؤمنین برترین صحابه می

باشد و بین کسی که یکی آنکه موضوع مباهله بین کسی که دارای حق می :انداستدالل کرده
که از لحاظ آنمگر  نداردانجام مباهله کسی که شد تمیز و تفاوت قائل شده است و باباطل می

 .آن شخص برترین مردم نزد خداست ،البته بنابر صحت عقیده .باطنی ایمان قطعی داشته باشد
چون در حادثه  ؛... را مثل نفس خودش قرار داد ×حضرت علی |وجه دوم این است که پیامبر

طور که کس دیگری حضور نداشت و همانهیچ ×مبر و حضرت علیمباهله به غیر از پیا
در میان  ×بسیاری از علمای اهل تسنن نیز به این مطلب که علی ،هم مفصل بیان شد قبالً 

 آن هم به واسطه روایات فراوان و موثقی که قبالً  ،اندکنندگان بوده اقرار و اعتراف کردهمباهله
را مثل نفس خودش قرار داد نباید هیچ کس را در هنگامی که حضرت علی  . پسبیان شد

سفانه هنوز اشخاصی مانند رشید رضا أقرار داد. اما مت پیامبر فضیلت همانند او نزد
افضلیت  ،از مدعوین مباهله و یا با اشکاالت دیگر ×خواهند یا با خارج کردن نام علیمی

سو با شیعه هم ×ضلیت علیایشان را زیر سوال ببرند. اما اکثر علمای اهل تسنن در اف
 .(117/ 8 تا:بی)طوسی،  اندشده
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بنابراین تنها وجه اشتراک از میان عصمت، امامت و افضلیت میان شیعه و اهل تسنن 
است که برخی از بزرگان اهل تسنن با استناد به روایاتی به آن قائل شده و در  یهمان افضلیت

 اند.کتب تفسیری خود بدان اقرار کرده

  نتيجه

بیت در آیه مباهله نتایج ذیل به از مجموع مباحث مقاله با عنوان بررسی تطبیقی فضایل اهل
 :آیددست می

یعنی کار را به خدا واگذار  ؛مباهله در اصطالح آیه مباهله، به معنای مالعنه است. 6
کار شود: ما کردن همراه با تضرع و زاری خاصی بنابراین معنای آن در آیه به این صورت می

 دهیم.گویان قرار میدروغ گذاریم و با زاری لعنت خداوند را بررا به خدا وا می
با مسیحیان نجران  |مفسران شیعه و اهل سنت در اصل ماجرای مباهله پیامبر اکرم. 8

به سوی خداوند یگانه و این که از طرف او رسالت مسیحیان نجران را  |داستانند که پیامبرهم
رم و مسیح بنده ای از بندگان اوست و حاالت بشری داشت و مانند دیگران هدایت خلق را دا

و به تولد عیسی بدون دعوت کرد و آنها از پذیرفتن دعوت پیامبر سر باز زدند خورد ... غذا می
 ×که پیامبر در مقابل آنان حضرت عیسی پدر اشاره کردند و آن را دلیل بر الوهیت او خواندند

 |اما آنها سخنان پیامبر ،یه نمود که هر دو مخلوق خداوند هستندرا به حضرت آدم تشب
هرچند در نهایت  ؛لذا آیه مباهله نازل شد و پیامبر آنها را به مباهله دعوت کرد نپذیرفتند.

 مسیحیان حاضر به مباهله نشدند و راضی به پرداخت جزیه گردیدند.
گیریم که منظور کر شده نتیجه میهای ذبر اساس آیه شریفه مباهله و روایات و تفسیر. 7

است.  ×طالبو منظور از انفسنا، علی بن ابی ÷از نسائنا در آیه مباهله حضرت فاطمه زهرا
آن  ،است ×علی ناکنندگان و اینکه مراد از انفسدر میان مباهله ×لذا با توجه به حضور علی

، مگر آنچه با دلیل دعلی هم دار ،بنابراین آنچه پیامبر داشته .نفس پیامبر است حضرت
به جز نبوت در بقیه امور مانند عصمت و  ×لذا علی است.که همان نبوت  خارج شده باشد



 است. |مانند پیامبر ؛والیت
نقطه اشتراک بین مفسران شیعه و اهل تسنن در آن است که آیه مباهله بر حقانیت . 1

با  ‘رینه واژه ابنائنا حسنینداللت دارد و به ق ^بیتو افضلیت اهل |اسالم و پیامبر اکرم
مگر  ،گردنداینکه فرزندان دختری و با واسطه پیامبر هستند، فرزندان پیامبر محسوب می

که افضلیت و  -مانند رشید رضا در تفسیر المنار  -اندکی از مفسران متعصب اهل سنت 
 اند.برای پیامبر را انکار نموده ‘فرزند محسوب شدن حسنین

بین مفسران شیعه و اهل تسنن در آن است که مفسران شیعه بر این اختالف اساسی . 4
 ×و امامت بالفصل حضرت علی ^باورند که آیه مباهله بر عصمت پنج تن اهل کساء

 پذیرند.ولی مفسران اهل سنت این داللت را نمی ،داللت دارد
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 هانوشتپی

 .....................................................................................................  
الم و پیوند خورده به آن است و در برابر آن، گونه که از نام آن پیداست متصل به کقراین پیوسته، همان. 6
های پیوسته به دو قسم لفظی و غیر لفظی تقسیم های ناپیوسته قرار دارد که از کالم جداست. قرینهقرینه

اموری مانند سبب نزول،  شامل گردند. سیاق به عنوان تنها قرینه پیوسته لفظی است و فضای نزول کهمی
شود و فضای سخن که شامل اموری مانند ل، زمان نزول و مکان نزول میشأن نزول، فرهنگ زمان نزو

های قرینه ،شودگوینده، مخاطب، موضوع سخن، لحن سخن، مقام سخن و معارف بدیهی عقلی می
اند و ها و یا آیات ذکر شدهپیوسته غیر لفظی هستند. قراین ناپیوسته شامل آیات شریفه قرآن که در دیگر سوره

 .پردازیموایات در مورد این آیه که ما به هر دو بحث میطور رهمین
اجماع علمای اسالم و  ،به طور مشروح ذکر شد طور که قبالً همان :ال باید گفتؤدر جواب این س. 8

در زمینه ورود این  -اعم از شیعه و سنی  -احادیث فراوانی که در بسیاری از منابع معروف و معتبر اسالمی 
غیر از علی و فاطمه و  (ص)پیغمبراست که به ما رسیده و در آنها تصریح شده  ^بیتآیه در مورد اهل

دانیم از جمله زیرا می ؛کسی را به مباهله نیاورد، قرینه آشکاری برای تفسیر آیه خواهد بود ^حسن و حسین
تنها متوجه شیعه  بنابراین، ایراد مزبور .ن نزول قطعی استأسنت و ش ،کندقراینی که آیات قرآن را تفسیر می

 بلکه همه دانشمندان اسالم باید به آن پاسخ گویند. ،شودنمی
خفاجی در میان سنیان در شمار ادیبان بزرگ است. وی همچنین مفسر، محدث، رجالی و مورخ است 

 معروف است. حاشیة الشهابای بر تفسیر بیضاوی نگاشته که به نام و حاشیه
 
 

 



 تابنامهک

 .....................................................................................................  
یم  .قرآن کر

 ،بیروت، دارالکتب العلمیه روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم،ی، سید محمود، آلوس
 ق.6164چاپ اول، 

 .تا، بیروت، دار صادر، بیمسند احمدد، محمند بم، احلحنب ناب
یر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهره،   .تاانتشارات التونسیه، بی ،، تونسالتحر

یم،بکر، ن ابیابن قیم جوزی، محمد ب بیروت، دار و مکتبة الهالل چاپ  تفسیر القرآن الكر
 ق.6161اول، 

بیروت، دار الکتب العلمیة،  تفسیر القرآن العظیم،ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، 
 ق.6162چاپ اول،  ،منشورات محمدعلی بیضون

 ق.6161چاپ سوم،  ،، بیروت، دار صادرلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
یب القرآنابن هائم، شهاب الدین احمد بن محمد،  ، بیروت، دار الغرب التبیان فی تفسیر غر

 ق.6187چاپ اول،  ،اإلسالمی
مشهد، بنیاد  روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن،ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، 

 ق.6111 ،های اسالمی آستان قدس رضویپژوهش
 ق.6181 ،بیروت، دار الفکر البحر المحیط فی التفسیر،بن یوسف،  اندلسی، ابوحیان محمد

 ق.6161تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول،  البرهان فی تفسیر القرآن،بحرانی، سید هاشم، 
  ق.6116بیروت، دار الفکر،  صحیح البخاری،بخاری، محّمد بن اسماعیل، 

یروت، داراحیاء التراث العربی، ب معالم التنزیل فی تفسیر القرآن،بغوی، حسین بن مسعود، 
 ق.6181چاپ اول، 

بیروت، دار احیاء التراث العربی،  أنوار التنزیل و أسرار التأویل،بیضاوی، عبدالله بن عمر، 
 ق.6161چاپ اول، 

بیروت،  الكشف و البیان عن تفسیر القرآن،ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، 
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 ق.6188اپ اول، دار إحیاء التراث العربی، چ
 .تا، مکتبه الباز، بیاحكام القرآنجصاص، احمد بن علی، 

 .6731اسراء،  ،قم تفسیر تسنیم،جوادی آملی، عبدالله، 
تحقیق:  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةبونصر إسماعیل بن حماد الفارابی، اجوهری، 

 .تا، یبیدار العلم للمالیین ، بیروت،أحمد عبدالغفور عطار
تحقیق  ،علی الصحیحین کالمستدر  ،عبدالّلهابومحمد بن عبدالّله  ی،کم النیسابورحا

 .6221دار الکتب العلمیة، بیروت،  ،مصطفی عبدالقادر عطا
(، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ )حجتی اسباب النزولحجتی، سید محمدباقر، 

 .6733ششم، 
 تا.، داراحیاءالتراث العربی، بی، بیروتوسائل الشیعهبن الحسن،  حرعاملی، محمد

 ،قم، الدراسات االسالمیه، چاپ اول البرهان فی تفسیر القرآن،هاشم،  حسینی بحرانی، سید
 ق.6163

 ق.6114 ،بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتمروح البیان، حقی بروسوی، اسماعیل، 
 ،، دارالکتب العلمیه، چاپ اولبیروت التفسیر الكبیر او مفاتیح الغیب،رازی، فخر الدین، 

 ق.6166
یب القرآنحسین بن محمد،  ،راغب اصفهانی بیروت، دارالعلم ، ، دمشقالمفردات فی غر

 ق.6168الدار الشامیة، چاپ اول، 
 .ق6737القاهره، مکتبة القاهرة، تفسیر المنار، رضا، محمدرشید، 

ار الکتاب العربی چاپ بیروت، د الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل،زمخشری، محمود، 
 ق.6113سوم، 

قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی،  الدر المنثور فی تفسیر المأثور،الدین، سیوطی، جالل
 ق.6161

 قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه المیزان فی تفسیر القرآن،طباطبایی، محمدحسین، 
 ق.6163مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 

 ق.6164بیروت، دار الحرمین،  لمعجم األوسط،اطبرانی، سلیمان، 



تعلیق: ابوالحسن  مجمع البیان فی تفسیر القرآن،طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، 
 ق.6738شعرانی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم: 

، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، تفسیر جوامع الجامع، ـــــــــ
 .6733اول، چاپ 

بیروت، دار المعرفه، چاپ  جامع البیان فی تفسیر القرآن،طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، 
  ق.6168اول، 

ین،طریحی، فخر الدین،   .6734تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم،  مجمع البحر
یمطنطاوی جوهری،   تا.، بیروت، دارالفکر، بیالجواهر فی تفسیر القرآن الكر

بیروت، داراحیاء  ،، چاپ دومالتبیان فی تفسیر القرآنوجعفر محمدبن الحسن، طوسی، اب
 تا.التراث العربی، بی
جا، ا، بیدرضید رشمحلیف مأ، تارنمالحكیم الشهیر بتفسیر ال رآنقتفسیر العبده، محمد، 

 .ق6781نا، بی
شارات اسماعیلیان چاپ قم، انت تفسیر نور الثقلین،عروسی، حویزی عبد علی بن جمعه، 

 ق.6164چهارم، 
  ق.6711، تهران، چاپخانه علمیه، کتاب التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، 
  ق.6161، قم، انتشارات هجرت، چاپ دوم، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

 ق.6164تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم،  تفسیر الصافی،فیض کاشانی، مال محسن، 
بیروت، دارالمعرفة،  القرآن العظیم، تفسیردمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن کثیر، القرشی ال

 ق . 6118
 .6736، چاپ ششم، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، قاموس قرآنقرشی، سید علی اکبر، 

تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول،  الجامع ألحكام القرآن،قرطبی، محمد بن احمد، 
6711. 

 تا.، تهران، انتشارات امیرکبیر، بیسفیفة البحار، قمی، شیخ عباس
 .6713قم، دار الکتاب، چاپ چهارم،  تفسیر القمی،قمی، علی بن ابراهیم، 

تهران، سازمان  تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب،قمی، مشهدی محمد بن محمدرضا، 
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 .6711چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول، 
 ق.6161داراالسوه،  ،، تهرانینابیع المودهن ابراهیم، قندوزی، سلیمان ب

 .6717، تهران، دار الکتب اسالمیه، چاپ پنجم، الكافیکلینی، محّمد بن یعقوب، 
یف الهیجیالهیجی، عبدالرزاق،  ، تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب تفسیر شر

 .6717ایران، 
های اسالمی آستان قدس اد پژوهش، مشهد، بنیترجمه تفسیر جوامع الجامعمترجمان، 

 .6733رضوی، چاپ دوم، 
 .6741تهران، انتشارات توس، چاپ دوم،  ترجمه تفسیر طبری،مترجمان، 
 .6711تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول،  ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن،مترجمان، 

، بیروت، داراحیاء ^طهاربحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األ مجلسی، محمدباقر، 
 ق.6117التراث العربی، 

 .تابیروت، دار الفکر، بی صحیح مسلم )الجامع الصحیح(،مسلم بن حّجاج، 
 ق.6161وزارت ارشاد،  ،تهران کنزالدقائق و بحر الغرائب،مشهدی، میرزا محمد، 

 .6711ب، ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاالتحقیق فی کلمات القرآن الكریممصطفوی حسن، 
 .6726نینوا، چاپ ششم، آیات والیت در قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، 

 .6713 ،، قم، مدرسة االمام امیرالمؤمنین، چاپ اولپیام قرآن )تفسیر نمونه موضوعی( ـــــــــ،
 .6731تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول،  تفسیر نمونه، ـــــــــ،

 قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه رجمه تفسیر المیزان،تموسوی همدانی، سید محمدباقر، 
 .6731مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 

 .6716امیرکبیر،  ،تهران کشف االسرار و عده االبرار،میبدی، رشیدالدین، 
بیروت، دار الکتب العلمیة،  اسباب نزول القرآن)واحدی(،واحدی نیشابوری، علی بن احمد، 

 ق.6166چاپ اول، 
 

  
 


