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   تی ب   هلا لی فضا اتیرد مواجهه با آ نی م ی عث  منهج ابن

*

 چکیده
تصری  بسیاری از علمای شیعه و سـنی   در قرآن کریم تعدادی از آیات وجود دارد که به

ماننـد آیـه مباهلـه، والیـت، مـودت،  ،شده اسـت  نازل بیت  ش ن و فضیلت اهل در
آیـات  در تفاسـیر خـود بعضـا  بـه ایـن ،عثیمین جمله ابناز  ،تبلیغ و شراء. علمای وهابی

. اسـتمتفـاوت   بیت  ل اهلفضایبا آیات  مواجههعثیمین در  اند. منهج ابن پرداخته
 وارد  بیـت  شـ ن و فضـیلت اهـل اهل سنت در که به اعترا  خودِ  رخی آیاتاو در ب

هم یا اگر  ،ای به ش ن نزول ندارد شده، سعی در انکار ش ن نزول آیه کرده یا اصال  اشاره
نیز   بیت  ل اهلدر خصوص روایات فضایکند. او  را تضعیف می کند آن ای می اشاره

شـده  صـادر  بیـت  ذیـل آیـه در فضـیلت اهـلرا که  را دارد و روایاتی مواجهههمین 
ی با گـروه دیگـر مواجهه عثیمین در  داند. ابن شود یا آنها را جعلی می یا متذکر نمیاست 

ذیل آیـه متکثـر  و اقوال علما را ندک دادن فضیلت می از این آیات سعی در عمومی جلوه
کنـد.  خصوصیت شده، سلب وارد  بیت  ش ن اهل دهد تا از فضیلتی که در جلوه می

اسـت بررسـی   بیـت  اهـل لیفضـا در کـهرا  آیـاتی در عثیمـین ابن مـنهج مقاله این
 .کند می

 .، آیه مباهله، آیه شراء ل اهل بیتیعثیمین، فضا منهج ابن :ها کلیدواژه
  

                                                
مرکـز  1د شیعه شناسی  و دانشجوی سـط  ، کارشناسی ارش البیت لمدرسة اهل داراإلعالمپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی  *

 تخصصی شیعه شناسی.
aliasgharkamali@chmail.ir 
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 قدمهم
د، نحـوه شـوعلمای سلفی و وهابی باید بررسـی  خصوصیکی از مسا ل مهمی که در 

. برای ایـن منظـور بایـد بـه سـراغ است  بیت  ل و مناقب اهلفضایآنها با آیات مواجهه 
بزرگـان وهابیــت بــرویم و دیــدگاه آنهــا را در ایـن خصــوص بررســی کنــیم. یکــی از بزرگــان 

محمد بن صال  العثیمین معـرو  خاصی دارند توجه هایش  دیدگاه بهوهابیان  ، کهوهابیت
لی که مواجهه با فضایدر وی را که منهج آنیم عثیمین است. در این مقاله در پی این  به ابن

از بررسی کنـیم. ضـرورت ایـن بحـث  استشده   ل بیانذیل آیات فضای  بیت  برای اهل
  بیـت  گوینـد مـا محـب اهـل میسـخن  که دریابیم آیا وهابیان که در مقاِم آن رو است 

 .دارند کنند یا رفتاری مخالف قول خود گونه عمل می هستیم در مقام عمل نیز همان
ن وهابیـت اسـت که از بزرگان و متکلمـا عثیمین شود، ابن در این تحقی  مشخص می

لی که اگر برای اشخاص دیگری ؛ فضایدارد  بیت  ل اهلو فضایسعی در حذ  مناقب 
د به هر طریقی سعی در اثبات آن داشتند. مت سفانه تا به امروز کسی درباره این شده بو ذکر

ی عنـوان متکلمـ  عثیمین را به موضوع تحقی  جامعی انجام نداده است تا بتواند منهج ابن
 د.کناستخراج و نقد  وهابی

مرحلـه اول سـعی در  عثیمـین در های این تحقی  به این صورت اسـت کـه ابن فرضیه
کوشـد ایـن فضـایل را  میدارد و در مرحلـه بعـد   بیـت  اهـلبـرای ل صـل فضـایانکار ا

ل . در آخـر نیـز یـا در مقابـل فضـاینشـان دهـد  بیـت  مخصوص به اهـلعمومی و غیر
 شمارد. را منقصت می هایا آن کند میسکوت 

 عثیمین ابن نامه یزندگ
 .قه. 2713 در عالم و فقیـه سـعودی ،عثیمین ابن به معرو  عثیمین صال  بن محمد

ــد ســعودی عربســتان عنیــزه شـهر در نــزد  و رفــت ریــاض هبــ 2775 ســال او در. شـد متول 
 و تیمیـه ابـن آثـار شر  2725 و 2721 های سال در. شد تحصیل مشوول باز بن عبدالعزیز

 از بسـیاری در السـعدی، عبدالرحمن ،استادش ت ثیر تحت عثیمین بنا. کرد آغاز را مقی ابن
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 مـذهب بـر را قـیم ابـن و تیمیـه ابـن های دیدگاه اغلب، و نبود حنبلی مذهب به مقید فروع،
  تیمیه ابن نظر باهم  گاهی. نداشت جمود یمعین مذهب از پیروی بر و داد می ترجی  حنبلی

 بـن عبـدالعزیز السـعدی، ناصـر بـن عبـدالرحمن همچون دانیاتاس کرد. او از می مخالفت
ـد بـاز، بن عبدالله  .آموخـت علـم...  و الصـالحی، حمـد بـن علـی ی،الشـنقیط امـین محم 

 هفتادوچهارسـالگی در .م 2182/8552 شوال پانزدهم چهارشنبه در سرانجام عثیمین بنا
ه در و درگذشت  1.شد دفن مک 

  بیت  عثیمین در مواجهه با فضایل اهل  منهج ابن

 انکار شأن نزول آیه. 1

 آیه مباهله
 نپـذیرفتن، جمود بـر ظـاهر آیـه و بیت  اهل لمواجهه با فضایعثیمین در  منهج ابن

 آیـه ایـن در متعـال خداونـد شـده اسـت. ش ن نزولی است که بـرای ایـن نـوع از آیـات وارد
َک: فرماید می اآءع ن نعِنسع ب ود اآءع ع َب

ع
نأ َاکن ع آءع ع َب

ع
نأ ا ب د َع ان وب ْاکلع نتع لب قد نفع ِ

َلب ِْ
نالب نِمنع آءع ع ِ نمکنجع ْب نبع نِفیِهنِمنب کع آجَّ نحع نب مع ننفع نن ع ن ع ب ود اآءع ِنسع

ن نالبکاکِ ِب ع
ع ناهلِلنلع اتع نع ْب النلَّ ْع جب

نع نفع الب ِْ
َع ب ْع ن َّ
د
نَّ ٌّب امد سع نفد

ع
نأ انکن ع سع نفد

ع
 کــه دانشـی و علـم از بعـد گــاه هـر» 2؛أ
ـه به تو با کسانی( باز) رسیده، تو به( مسی  درباره) : بگـو آنهـا بـه برخیزنـد، سـتیز و محاج 

 دعـوت را خـویش زنـان مـا را؛ خود فرزندان هم شما کنیم، دعوت را خود فرزندان ما بیایید
 آنگـاه .خود نفو  از هم شما کنیم، دعوت خود نفو  از ما را؛ خود زنان هم شما نماییم،
گویـد  عثیمین ذیل ایـن آیـه می ابنا.«دهیم قرار گویان دروغ بر را خدا لعنت و کنیم؛ مباهله

حسن  «ْبَنآَءنااَ »از اند منظور  گفته آنهاز ارخی اند و ب مفسران در تفسیر این آیه اختال  کرده

                                                
 http://binothaimeen.net/content/pages/about :عثیمین به نشانی بناگرفته از سایت رسمی بر  .1
 .72آیه  :(7سوره آل عمران ) .2
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است و منظـور از   دختر پیامبر فاطمه  «ِنَسآَءنا»هستند و منظور از   و حسین
 1ولی در بین این افراد زنان و اوالد وجود ندارند. ،است طالب  علی بن ابی «نُفَسنااَ »

 چون: یست،نگوید این قول مواف  ظاهر آیه  او بعد از بیان این قول می
پــس  .دو نفرنــد  ابنــاء جمــع اســت و نســاء نیــز جمــع اســت و حســن و حســین. 2
 ؛برد توان برای آنها صیوه جمع به کار نمی

 ؛شود نه برای بنات در لوت عر  نساء برای زوجات استعمال می. 8
  حسن و حسـین دربارهتعبیر به نفس کرده ولی  از علی   چگونه پیامبر. 7

 هسـتند و پیـامبر  اینکه آنها اقر  بـه پیـامبر  با کار نبرده است به یتعبیر چنین 
 2.«ان ابیی ،ُا س ث؟»: است فرموده  درباره حسن

گویـد اینهـا را  شـود و می او در ادامه قا ل به وضع ایـن احادیـث از طریـ  شـیعیان می
ایـن  گویـد آورد و می عثیمین شاهدی برای این سـخن خـود مـی اند. ابن رواف  جعل کرده

گویـد تفسـیر اول )کـه آیـه مباهلـه در شـ ن و  و می پـذیرد میقول را محمد رشید رضـا نیـز 
حـدیثی کـه در ایـن زمینـه  امـاشده( تفسیری از رافضه است،   نازل  بیت  فضیلت اهل

البته شکی نیست که این چهـار نفـر  .دارد که این سخن اصلی داردآن شده داللت بر  وارد
تـوان آنهـا را  هسـتند ولـی نمی  بیـت  ( جـزء اهـلو حسین)علی و فاطمه و حسن 

 3منطب  بر آیه کرد.
گفت روایـات متفـ  بـر ایـن هسـتند کـه  گوید استاد ما می رشید رضا در تفسیر خود می

 «نساء»را انتخا  کرد و کلمه   حسن و حسین ،فاطمه ،برای مباهله علی پیامبر 
شـده امـا مصـادر ایـن   اسـتفاده ی علی فقط برا «انفس»و کلمه  فقط برای فاطمه 

قدر در تـرویج ایـن کـار  و منظور از این کار شیعیان نیز معلوم است و آن استروایات شیعی 
ایـن روایـات  ناامـا واضـع ،نـزد اهـل سـنت نیـز تـرجی  پیـدا کـردکوشیدند که این روایات 

                                                
 .537، ص8، جامانعثاالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نعثیمین، محمد بن صال ، بن ا .1
 .  ،8351للحسن بن علی  ، با  قول النبی صحاحا خرییبخاری، محمد بن اسماعیل،  .2
 .537، ص8، جعثاماناالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نعثیمین، محمد بن صال ، ابن  .3
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ر سـخن رشـید رضـا کـه د برانگیز ت مـل نکتـه  1.نتوانستند افراد را بر این آیـه تطبیـ  دهنـد
ن شـیعه نسـبت اسـت کـه او ایـن روایـت را بـه واضـعا پذیرد، این عثیمین هم آن را می ابن
کند، غافل از اینکـه ایـن روایـت در بسـیاری از کتـب معتبـر  را انکار می آندهد و عمال   می

آمده و ذهبی نیـز آن را  ،حاکم میتدی ترمزی،  سننمسلم،  صحاحجمله  از ،اهل سنت
 کرده است. ت یید
« : ِا اْلْی   ُِ ا َنَزَلْت َ، نَو َلمَّ وب اکءع ع َب

ع
نأ کن ع َع کءع ع َب

ع
نأ َع ب د ان وب کلع ْع نتع لب قد ی اللرک  َعَل رِک َو  فع و   اللرِک َصرلَّ َ َعا َ س 

َل ًیا َیَقاَ :  َل َعِل ا َو َیاِطَمَ  َو َحَلًیا َو ح  ْ،ِلی»َسلَّ
َ
اَلِا أ لَّ َ،ء   ُ ایـن  روایت به جریان نقل 2.«الل

کند که معاویه، سعد بن ابی  صورت است که عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش نقل می
سه چیـز از »او گفت: «. کنی؟ چرا اباترا  را سب نمی»وقاص را احضار کرد و به او گفت: 

کنم، که اگر یکی از آن سه چیـز  پیامبر درباره علی شنیدم که به سبب آن علی را سب نمی
موی بـرای مـن بهتـر بـود. شـنیدم از پیـامبر کـه در بعضـی از  شتران سرخ برای من بود از

ها  کــرد کـه علــی گفـت آیــا مــن را بـا زنــان و بچــه غـزوات او را جانشــین خـود در شــهر می
گذاری و پیامبر فرمودند آیا دوست نداری که برای من مثل هارون باشی برای موسـی،  می

و شنیدم از پیامبر روز خیبر که فرمود پـرچم را بـه اال اینکه بعد از من پیامبری وجود ندارد؛ 
دهم که خدا و رسـولش را دوسـت دارد و خـدا و رسـولش نیـز او را دوسـت  دست کسی می

درد داشت و پیامبر آ   که چشم دارند و بعد از آن فرمود علی را بخوانید و علی آمد در حالی 
وسـیله او خیبـر را فـت  کـرد و   به دهان در چشم او کرد و پرچم را به دست او داد و خداوند

نکه این آیه نازل شد که   هنگامی وب اکءع ع َب
ع
أ اکن ع َع کءع ع َب

ع
نأ َع ب د ان وب کلع ْع نتع لب قد پیامبر علی، فاطمه، حسـن و  فع
حـال بایـد بـه ایـن نکتـه «. بیت من هسـتند حسین را فرا خواند و فرمود: خدایا اینان اهل 

                                                
 .875، ص7، جتفیاةالبقةآنالبحکاما)تفیاةالبمنری(رشید رضا، محمد،  .1

، 5، جسانناتةمازی؛ ترمـزی، محمـد بـن عیسـی، 8151،  2232، ص1ج صحاحامیالم اج، نیشابوری، مسلم بن حج   .2
؛ 1321،  277، ص7، جلبمیتدی اعلیالبصحاحان؛ نیشابوری، محمد بن عبدالله، 7381،  772و ص 8111،  885ص

تفیاةال انال ایا ؛ حنفی، ابن ابی العز،783، ص7، جتریخ الإلساما ا فارتالبمشرهاةا لألعامذهبی، شمس الدین محمد، 
د بن حنبـل، 18، ص2، جلبیز ؛ بیهقـی، أحمـد بـن 2752،  275، ص7، جمیانداأحمادا اناحن ال؛ شیبانی، احمد بن محم 

 .27718،  252، ص3، جلبیننالبک ةیحسین، 
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شمارند،  رای وهابیان، که خود را از اهل سنت میتوجه شود که اگر روایات صحی  مسلم ب
 پذیر است؟ پذیرفتنی نباشد، دیگر چه چیزی نزد آنها پذیرفتنی و اثبات

چـه کسـانی  «نسـاء»و  «ابنـاء» ،«انفـس»خره مراد از بال گوید  عثیمین در انتها می ابن
شوند که همراه دهد که آنها اراده کردند که جماعتی با آنها جمع  هستند؟ خود او جوا  می

 1آن جماعت زنان و فرزندان و انفس باشند.
ظـاهر سـخن   بـهرغم اینکـه وی اغلـب  بایـد گفـت: چـرا علـیعثیمـین  ابندر نقد نظر 

ایـن و بدون اشـاره بـه  ندک مید سکوت رس مید وقتی به روایات ذیل این آیه کن میتمسک 
نکتـه  د؟کن نمیاهر آن تمسک ظ  د و بهگذر  میه ظاهر در قول اول است از کنار آن نکته ک

لفاظ آیه جمع اسـت و گویند ا و مید نکن میوارد عثیمین  ابنبر که  دیگر اینکه، این اشکال
چـون در کـالم عـر  از ایـن  .توان آن را بر مفرد حمل کرد نیز جای بسی تعجـب دارد نمی

هایی  مونـهچنـین ناز  مملـو کریم نیز شود، حتی خود قرآن نوع استعمال بسیار استفاده می
 :کنیم می اشاره آنها به تعدادی از اینجا در .ستا

نإاکَاًکن ب ُهد َع ااا نفع ب ُهد وب شع کخب نفع وانلعکٌّب ْد ع نَجع نقع ب کسع نالنَّ نِإنَّ کسد نالنَّ ٌّد د نَلع نقکلع  کـه بودنـد کسـانی اینهـا» 2؛الَّذینع
 ایـن امـا! بترسـید آنهـا از اند؛ کرده اجتماع شما( به حمله) برای مردم: گفتند آنان به مردم

 ایـن قا ـل مفسـران اهـل سـنت، از ای عـده دیـدگاه اسا  بر .«افزود ایمانشان بر سخن،
 از مسـلمانان ترسـاندن قصـد ابوسـفیان، دسـتور به که بود اشجعی مسعود بن نعیم سخن

 «نـا »یـک نفـر اسـت ولـی بـرای او کلمـه وی اینکـه  داشت و در این آیـه بـا را مشرکان
 .اسـت اخـتال  بـوده کسـی چه شخص این اینکه در گوید می قرطبی شده است.  استفاده

 عکرمه و مقاتل و مجاهد قول این است. بوده اشجعی مسعود بن نعیموی  گویند می برخی
 آیـه ایـن در ،حـال هر  به 3.است بوده عبدالقیس رکب او گویند میهم  برخی .است کلبی و

                                                
 .531، ص8، جعثاماناالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نعثیمین، محمد بن صال ، ابن  .1
 .237آیه  :(7سوره آل عمران ) .2

 .831، ص1، جلبجرمعاالحکرمالبقةآنقرطبی، محمد بن احمد،  .3
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این در لسان قرآن کـریم متـداول  و شده آورده آن برای جمع لفظ ولی بوده نفر یک منظور
 .است

 جرل جراا الری »گویـد:  عثیمین نیز در تفسیر این آیه از قـول قـا لی می حتی خود ابن
کند این است که آیه یک شخص را در نظر دارد  و یکی از نظریاتی که بیان می 1.«الیبی ...

ن مطلب ندارد کـه ایـن ای به ای عثیمین اشاره . در اینجا ابناست برده کار  ولی لفظ جمع به
را  اش چون لفظ آیه جمع است ولی در آیـه مباهلـه دلیـل اصـلی .توانیم بپذیریم قول را نمی

یـت ب  ر اهـلتوان بـ است نمی رفته کار  که چون صیوه جمع در آیه بهکند  نکته ذکر میاین 
 حمل کرد. 

اراده ، ظ جمـعاستعمال لفرغم  علیخداوند متعال، در آن ر این مطلب که ب شاهد دیگر
 سوره این تفسیر در طبری .است ،منافقین، آیات اول تا هشتم سوره کرده باشد تعابیرمفرد 

ه همگی، آیات، این از مراد: »گوید می  تفسیر در سیوطی نیز 2.«است سلول ُابی بن  عبدالل 
ه کند که در این روایات اشاره به این مطلب اسـت کـ روایات متعددی را ذکر می آیات همین

هفقط  منظور از این آیات یک نفر است و آن شخص بایـد  عالوه، بـه 3اسـت. ُابی بن  عبدالل 
 و روایـات اسا  بر رجی که اتفاق افتاده چه بوده است.به این نکته دقت شود که واقعه خا

 آیـه نـزول از پـس سـنت، اهـل و  بیـت  اهـل مذهبشده در  پذیرفته و صحی  احادیث
 طالـب،  ابـی  بـن  نجـران، علـی مسـیحی هیئـت بـا مباهله برای  اکرم پیامبر مباهله،
 بـه. کرد معرفی خود بیت  اهل را آنها و آورد خود همراه را  حسین و حسن زهرا، فاطمه
مباهلـه  آیـه در کاررفتـه به کلمـات تبیـین و تفسیر نوعی واقع در اشخاص این آوردن همراه

 واقع در باشد، داشته اعتراضی خصوص این در کسی اگر و است( انفسنا و نسا نا، ابنا نا،)
 .کند می اعتراض اکرم  پیامبر شخص به

                                                
 .152، ص7، جعثاماناالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نعثیمین، محمد بن صال ، بن ا .1
 .35، ص82، ججرمعالب ارنافیاتفیاةالبقةآنطبری، ابو جعفر محمد بن جریر،  .2
 .887، ص7، جلبمأث یلبدیالبمنث یافیاتفیاةابکر،   الرحمن بن ابی سیوطی، عبد .3
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عثیمـین  بنان و روایات واردشده در ذیل این آیه دیدیم کـه امفسر  های دیدگاهبا بررسی 
رسـاند  جـایی می  دارد و حتی کـار را بـه  بیت  سعی در حذ  و انکار این فضیلت از اهل

جعلـی و  اسـتشـده  ب معتبر اهل سنت در ش ن نزول این آیه واردکه احادیثی را که در کت
 کند. موضوع معرفی می

ًیت  آیه و
اااون ْد نراک ب نُهد ن ع اک ع نالااااَّ نع نیاااوب د ن ع اااَ ع نالصَّ اااونع نَ یمد اااذینع اااوانالَّ ند نآمع اااذینع نالَّ ن ع هد اااولد سد نرع ن ع د ناهللَّ ِلااایکٌّد اااکن ع  1؛ِإَّنَّ

 پـا بـر را نمـاز همـواره کـه مؤمنـانی و سـتا او رسـول و خدا فقط شما دوست و سرپرست»
 .«دهند می زکات رکوع هستند در که  حالی در و دارند می

 یو  .شقوق مختلفی ذکـر کنـد کوشد میابتدا  «و ،ل  انعون»عثیمین برای تفسیر  ابن
اگر گفتیم استئنافیه است آیا منظور از  .گوید باید دید این جمله حالیه است یا استئنافیه می

گوید ایـن جملـه  او می ؟رکوع نماز است یا خضوع و خشوع برای شریعت الهیرکوع همان 
دهندگان را بیان کند و منظور از رکوع  و زکات استئنافیه است نه حالیه که حالت نمازگزاران

نیز خضوع برای شریعت است نه رکوع نماز و بدون اینکه اشاره به روایـات و اقـوالی کـه در 
کـس  گویند غیـر از علـی  رواف  می گوید شده می نت واردمنابع و تفاسیر مهم اهل س

در حال رکوع صدقه داده و این را منقبـت او  علی  است.نکرده   دیگری به این آیه عمل
کردن در نماز مـذموم  . چون حرکتاین کار را انجام داده باشد دانند و حاشا که علی  می

 2صه است!پس این منقبتی نیست بلکه نقی یست.است و ممدو  ن
نظـر   عثیمین از بیان این دسته از روایات صـر  که چگونه ابنکه گذشت، دیدیم  چنان

ر بسـیاری از منـابع گویـد دکند، بـدون اینکـه ب کند و فقط قول شیعیان را بیان و رد می می
یا هـر  شده و داللت بر منقبت حضرت علی  حدیثی و تفسیری اهل سنت این قول وارد

 شده است دارد. آیه در ح  او واردکس دیگری که این 
                                                

 .55آیه  :(5سوره ما ده ) .1
 .772-775، ص21، جعثاماناالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نعثیمین، محمد بن صال ، بن ا .2
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روایتـی را از حـاکم،  آن از کنـد و بعـد آلوسی در کتا  تفسیری خود وجوهی را ذکر می
 کند: گونه نقل می عبا  و دیگران با سندی متصل این ، ابنمردویه ابن

های مـا  ایمان آوردند و گفتنـد خانـه اش به پیامبر  سالم و یکی دیگر از قبیله ابن
ایـم مـا را تـرک  ایم و ایمـان آورده ه دور است و قوم ما وقتی ببینند ما مسلمان شـدهبه مدین

کنند و این بـرای  گویند و ازدواج نمی کنند و سخن نمی نشینی نمیهمکنند و دیگر با ما  می
ن :فرمودنـد پیـامبر  .ما سخت اسـت هد اولد سد نرع ن ع د ناهللَّ ِلایکٌّد اکن ع سـوی   پس بـهسـ، ِإَّنَّ

سـا لی را  دند و دیدند مردم در مسجد در حال نماز هستند. پیـامبر مسجد حرکت کر 
؟ اسـت آیا کسـی بـه او کمـک کـرده پرسیدند:حضرت  .خواست دید که از مردم کمک می

 :چه کسـی داد؟ گفتنـدپرسیدند: حضرت  ه است.خاتمی از نقره به او داده شد .بلهند: گفت
ـه و اشاره به علـی کـرم ؛آن شخصی که آنجا ایستاده پـس پیـامبر  .وجهـه کردنـد تعـالی الل 

 پیـامبر  .در حـال رکـوع :در چه حالتی به او کمک کرد؟ گفتند :فرمود  تکبیـر
 1گفتند و این آیه را تالوت کردند.

داند ولی یکی از وجوه مهـم شـ ن  نمی آلوسی اگرچه این آیه را دلیل بر والیت علی 
هـایی  کتا  فخر رازی نیز یکی از شـ ن نزول در داند. میایشان نزول این آیه را در فضیلت 

روایـت  ،او در ادامـه 2اسـت. د دربـاره علـی شـو واسطه چنـدین روایـت بیـان مـی  که به
 کند: از زبان اباذر به این صورت بیان میاست مفصلی را که درباره ش ن نزول این آیه 

کمـک  طلـب سا لی در مسـجد .مشوول خواندن نماز ظهر بودم  روزی با پیامبر
کرد و کسی چیزی به او نداد. وی دستش را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا گـواه بـاش، 

 علی  لحظهدر این  .گیری نکرد م و احدی مرا دستطلب کمک کرددر مسجد پیامبر، 
بـه سـا ل اشـاره  ،که در آن انگشـتری بـود ،که مشوول رکوع بود با انگشت دست راستش

 اینهـا در برابـر چشـم پیـامبر گرامـی .بیـرون آورد  گشت علیکرد و او انگشتری را از ان
 پس پیامبر .انجام گرفت  سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا بـرادرم موسـی 
 کـن  ام را بگشای، کارم را آسان و زبانم را بـاز : پروردگارا، سینهچنین گفتدرگاهت  به

من است، وزیر من گردان، پشتم را بـه تا سخنم را بفهمند، برادرم هارون را که از خویشان 
زودی بازویـت را بـه  او قوی کن و او را در کارها شریکم گردان، تو به او وحی کردی که: به

                                                
 .771، ص7، جی حالبمیرنیافیاتفیاةالبقةآنالبیظامسید محمود،  ،آلوسی .1

د بن عمر،  .2  .728، ص28، جمفرتاحالبغابفخر الدین رازی شافعی، محم 
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دهیم که آنهـا بـه شـما دسترسـی پیـدا  کنیم و برای شما قدرتی قرار می برادرت محکم می
ام را بگشـای  سـینه !اخدای .منم محمد پیامبر و برگزیده تو !پروردگارا .(75 :)قصص نندنک

 ابوذر گفـت: بـه .و علی را وزیر من گردان، و پشت مرا به او محکم کنکن و کارم را آسان 
تمام نشده بود که جبر یل از جانب خـدا نـازل شـد و   خدا سوگند، هنوز سخن پیامبر

ما :بخوان !ای محمد گفت هُ  َوِلیکُم  ِإنَّ  1َرُسوُلُه تا آخر. وَ  اللَّ
ن اهل سنت است که روایاتی درباره ش ن نزول این آیه بیان ااز مفسر  دیگرطبری یکی 

. اسـت درباره ش ن نزول این آیه، نزول آن درباره علی  ها دیدگاهگوید یکی از  کرده و می
سیوطی نیز  2کند. نقل می انمجاهد و دیگر  ،سدی همچنین روایاتی را نیز برای این قول از

رافـع،  کهیـل، أبـی بـن ، سـلمةطالـب  یاسر، علی بـن ابیعبا ، عمار  روایاتی را از ابن
کند که تمام آنها به این مطلب تصری  دارند که ایـن آیـه در  نقل می مجاهد و امام باقر 

را بـه سـا لی  شکـه در حالـت رکـوع انگشـتر   هنگـام ، آنشده است وارد فضیلت علی 
 3بخشید.

کـه بسـیاری از بزرگـان حـدیثی عثیمین مطلبـی را  چگونه ابن ترتیب مشخص شد بدین
اند کتمان کرده و حتی فعلی را که خداوند درصدد تمجید از آن اسـت  اهل سنت بیان کرده

 این فضیلت را انکار کند.کوشد  میداند و  تنها تمجید ندانسته بلکه تنقیص می نه

 دادن فضیلت منهج سکوت همراه با عمومی جلوه. 2
دهند اگرچـه عبـادت بـوده و بـرای  انان انجام میبسیاری از اعمال عبادی را که مسلم

 .توان این عمل عبـادی را فضـیلتی بـرای شـخص دانسـت ولی نمی استآن ثوا  مترتب 
داشتن چیزی، در صورتی است  پس فضیلتمانند خواندن نماز.  است؛چون عملی عمومی 

                                                
؛ اصـل روایـت: فخـر الـدین رازی شـافعی، 21، ص3، جتةجمهامجمعالب ارنافیاتفیاةالبقاةآنطبرسی، فضل بن حسن،  .1

د بن عمر،   .727، ص28ج مفرتاحالبغاب محم 
 .223، ص7، ججرمعالب ارنافیاتفیاةالبقةآنطبری، ابو جعفر محمد بن جریر،  .2

 .811، ص8، جتفیاةالبمأث یالبدیالبمنث یافیبکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .3
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 که این عمل مخصوص شخص یا اشخاص محدود و معین باشد تـا بتـوان آن را فضـیلتی
 در مقابل دیگران دانست.

 که است دهر سوره 2 آیه شده  نازل  بیت  اهل فضیلت درباره که آیاتی از دیگر یکی
 گرفتنـد روزه اینکـه از بعد آنها .شود می مربوط  فاطمه و  علی گرفتن روزه جریان به

 پیـامبر بـر یـهآ این آنها، انفاق از بعد. کردند انفاق خداوند راه در را خود غذای افطار هنگام
 .شد نازل  اکرم

 آیه اطعام
سا ان

ع
نأ ن ع ًً نتیا مینًکن ع ِهنِمسب ُِّ نحد نلع ْکمع نالطَّ ونع مد ِْ

نیطب  بـه داشـتنش دوسـت عـین در را غـذا و» 1؛ ع
 «.کنند می انفاق اسیر و یتیم و مسکین
ن هایشا کند که قلب عثیمین در تفسیر این آیه، آن را از خصوصیات ابرار معرفی می ابن

پــر از محبــت خداونــد اســت و اخــالق نیکــو دارنــد و در آخــرت نیــز پــاداش آن را دریافــت 
ای به ش ن نزول این آیه و مصداق  از این آیه دارد هیچ اشاره ویدر تفسیری که  2.کنند می

حتی مطلب را برای نقـد و  یلی سریع از آیه گذشته است،عثیمین نیز خ بنا است. آن نشده
رده و به صورتی از آن گذشته که گویـا هـیچ اطالعـی از شـ ن نـزول و کردن نیز بیان نکرد 

کنـد کـه ایـن  ای بـه ایـن موضـوع می فقـط اشـاره .شده نـدارد روایاتی که ذیل این آیه وارد
و همــه ابــرار ایــن  اســتخصوصــیاتی کــه در آیــه آمــده از صــفات ابــرار اســت و عمــومی 

بقیـه درباره  یست.عینی ناین صفات مخصوص شخص یا اشخاص م .دارند خصوصیات را
ای به تفاسیر اهل  شدن تفسیر آیه مراجعه برای روشن کند. سکوت میهم مطالب و روایات 

 .ن اهل سنت درباره این آیه چیستابینیم نظر مفسر بکنیم تا  سنت می
ن اهل سنت، ذیل این آیه روایتی را به این صـورت بیـان اواحدی، یکی از علما و مفسر 

 کند: می
                                                

 .2آیه  :(37سوره دهر ) .1
 .782، ص21، جعثاماناالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نثیمین، محمد بن صال ، بن عا .2
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بـه همـراه  پیامبر  .که حسن و حسین مری  شدنداست شده   با  روایتع از ابن
پـس  .خو  است برای شفای فرزندت نذر کنی گفتند ای به عیادت آنها رفتند. آنها عده
سـه  یافتنـدو فاطمه و فضه جاریه برای شفای حسنین نذر کردند که اگر آنها شـفا  علی

پـس  .د ولـی آنهـا هـیچ غـذایی نداشـتندشفا پیدا کردن حسن و حسین .روز، روزه بگیرند
یک صاع آن را آرد کرد  علی از شمعون خیبری یهودی سه صاع جو قرض کرد و فاطمه

هـا را بـرای اسـتفاده  و پنج قرص نان به تعداد خودشان درسـت کـرد، زمـان افطـار نان
 .بیـت محمـد   آوردند که سا لی بر آنها وارد شـد و گفـت سـالم بـر شـما ای اهـل

هـای  را از نعمت مرا سیر کنیـد تـا خداونـد شـما .ناناهستم از مساکین مسلممسکینی 
غذا را به او دادند و ایثار کردند و خودشان فقـط بـا آ  افطـار کردنـد و  .بهشت سیر کند

آنها دوبـاره  .موقع افطار که طعام را آوردند یتیمی بر آنها وارد شد .فردا را نیز روزه گرفتند
روز سوم زمان افطار، اسیری بر آنها وارد شد و آنها مثـل  .به او دادند و غذا را ندایثار کرد

روزهای قبل غذا را به او دادند. وقتی صب  شد علی دسـت حسـن و حسـین را گرفـت و 
چشمش به آنها افتاد که از شـدت گرسـنگی  رفتند. وقتی پیامبر  نزد پیامبر 

حالـت شـما بـرای مـن سـخت  ایـن ؟بینم لرزیدند فرمود: چه چیزی می مثل جوجه می
یـامبر پ .سـوی منـزل رفتنـد  بلند شدند و همراه علی و حسن و حسـین بـه ایشان .است
  فاطمه را در محرا  دید که شکمش به پشتش چسبیده و چشـمانش گـود شـده

اشـاره ) این را بگیـر !ای محمد :جبر یل نازل شد و گفت .ناراحت شدند شدت است. به
 1پس سوره را قرا ت کرد. .بیت خوشحال ببیند  اهل خصوص درخدا تو را  .به سوره(

ثعلبی نیز با اضافاتی همـراه بـا شـعر، ایـن روایـت را نقـل کـرده و آن را فضـیلتی بـرای 
عبا  به این روایـت  از علمای اهل سنت که از قول ابن یکی دیگر 2.داند می بیت  اهل

که واحـدی بیـان کـرده در ذیـل ایـن او نیز همان روایت را  است.کرده است بیضاوی   اشاره
عبـا   از محـدث معـرو ، ابـن شـده نقل دیگری که در ذیل این آیه وارد 3آیه آورده است.

هم مربوط به حضرت   آورد که آن می ،ذیل آیه، البته با نقلی دیگرکه از عطا روایتی را  است
                                                

ْفِیاُةالبَ ِیا  واحدی، أبو الحسن علی بن أحمد بن محمد بن علی،  .1  .82، ص87ج لبتَّ
د،  .2  .11، ص25، جبقةآنلبکشفا لب ارناعناتفیاةالثعلبی، أحمد بن محم 

 .835، ص5، جأسةلیالبتأ خلا اأن لیالبتنزخلا بیضاوی، عبد الله بن عمر .3
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نت مانند علمای دیگری از اهل س 1شود. است و منقبتی برای حضرت شمرده می علی 
و آن را منقبتـی  اند نیز همان روایت واحدی را نقل کرده 4و نیشابوری 3زمخشری 2،سیوطی

 دانند. می  برای علی و فاطمه
بینیم کـه یکـی از  با رجوع بـه ایـن تفاسـیر و بسـیاری از تفاسـیر دیگـر اهـل سـنت مـی

ولـی مت سـفانه  .است بیت  مهم در ش ن نزول این آیه، نزول آن درباره اهل های دیدگاه
ن کـرد و اخواندن این فضیلت، آن را مربوط به ابرار و تمام مؤمنـ در ابتدا با عام عثیمین ابن
یــا حتــی  روایــاتای بــه  و هــیچ اشــاره کوت تمــام از کنــار آن گذشــتآن نیــز بــا ســ از بعــد

 کند. نمی ،شده است  که در ذیل این آیه بیان ،ن اهل سنتامفسر های  دیدگاه

 آیه مودت
یبا:فرماید می آیه این در متعال وندخدا رب قد نِِفنالب ََّ ع عوع ناْلب رًانِإَلَّ جب

ع
یِهنأ لع نمع لدکٌّب ئع سب

ع
نَلنأ : بگو» 5؛قدلب

  اهـل] نزدیکـانم داشـتن دوسـت جز کنم نمی درخواست رسالتم بر شما از پاداشی هیچ من
 .«[بیتم

حتـی یـک کلمـه  دهد و بدون اینکـه نمیاین آیه به دست عثیمین هیچ تفسیری از  ابن
آیـه  ای در قرآن وجود ندارد و بعد از تفسـیر گذرد، گویا چنین آیه می آن بیان کند از آنذیل 

که در تفسیر دیگر آیات داشـت را رود! حتی روشی  می 81این سوره به سراغ تفسیر آیه  88
و بـا سـکوت  نـدک مـیرهـا  (فوایـدی بـرای آیـهذکر یا نحوی و  کم بحث لووی )یعنی دست

خـود، روایتـی را نقـل  شةحایخرضالبصاربحاناو در کتا   6گذرد. از کنار این آیه می مح 

                                                
 همان. .1
 .732، ص2، جلبدیالبمنث یافیالبتفیاةا ربمأث یسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر،  .2

، 1، جفایا جا رالبتأ خالعاا نالألقر خالاا البکشرااعناحقرئقالبتنزخالا زمخشری خوارزمی، أبو القاسم محمود بن عمر .3
 .735ص

 .872، ص3ج تفیاةاناشر  ییا)غةلئبالبقةآنا ایغرئبالبفةقرن( نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد بن حسین،  .4

 .87آیه  :(18سوره شوری ) .5
 ذیل همین آیه. ،تفیاةلبتفیاةالبکنزالبثمانافیامحمد بن صال ،  ،عثیمین ابن نک.: .6
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تازد و در ادامه آیه مودت را  کند و به بهانه دفاع از صحابه و خلفا، شدیدا  به شیعیان می می
ْیبی» بارهولی در  ،کند ذکر می َة ِیی اْلق  کـدام ربطـی بـه  آورد کـه هیچ دو احتمـال مـی« اْلَمَو َّ

 :ندارد بیت  اهل
ن یبع ارب قد نِِفنالب ََّ ع عوع ناْلب رًانِإَلَّ جب

ع
یِهنأ لع نمع لدکٌّب

ع
أ سب
ع
نَلنأ یعنی إال أن تودوا قرابتـی علـی أحـد ن؛قدلب

َة ِفی اْلُقْرَبـی( أی إال أن تـودونی لقرابتـی   اْلَمَودَّ
َّ

التفاسیر، والتفسیر اآلخر لقوله تعالی: )ِإال
شـدن  ؛ یعنی نزدیک«م مگر مهربانی به نزدیکانمخواه بگو من از شما اجری نمی» 1؛منکم

بر یکی از تفاسیر، و تفسیر دیگر برای قول خداوند بـرای اال  را دوست داشته باشید. بنابه م
بودن مـن بـه  دلیل نزدیکا دوست داشته باشید به مر  فی القربی این است که یعنی ةالمود
 شما.

برده   بیت  کند که هیچ نامی از اهل عثیمین در اینجا به صورتی آیه را تفسیر می ابن
جـایی دیگـر همـین دو  او در کنـد. تفسـیر می شود و آیه را فقـط بـه خـود پیـامبر  نمی

 ،گوید این احتماالت وجود دارد شود و می یادآور میاست احتمالی را که خودش بیان کرده 
رساند که  طلب را میبلکه ظاهر آیه این م ،شود ولی از ظاهر آیه این احتماالت فهمیده نمی

اجر رسالت مودت و مهربانی است که در بین برخی از نزدیکان من با همدیگر وجود دارد و 
اینکه قرابت و نزدیکـی موجـب مـودت و  چگونه ممکن است با من عداوت داشته باشید با

 2شود. مهربانی می
و بسیاری اند  کردهر بینیم که آنها این آیه را تفسی با نگاه به تفاسیر بزرگان اهل سنت می

 دانند. می بیت   از آنها آن را فضیلتی برای اهل
روایتـی را  لبکشارادر تفسـیر  وین معرو  اهل سنت زمخشری است. یکی از مفسرا

 !الله یا رسـول :عرض شد به پیامبر  زمانی که این آیه نازل شد گوید کند و می نقل می
 :است چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودنـدنزدیکان شما که مودت آنها بر ما واجب شده 

                                                
 .722، ص8، با  امر به محافظه بر سنت و آدا  آن، جبحانشةحایخرضالبصر، همو .1

َة ِفـی اْلُقْرَبـیأ أی: لکـن 25، ص277، جزء  ابقرءالب ربالبمفت حعثیمین، محمد بن صال   ابن .2 . قیل: المعنی: }ِإالَّ اْلَمَودَّ
َة ِفی اْلُقْرَبـیأ أی: إال کلها محَتِملة؛ لکن الظاهر والله أعلم أن مع مودتی إیاکم لقرابتکم أوجبت أن أدعوکم، و نی: }ِإالَّ اْلَمَودَّ

 لتی تکون لألقار  بعضهم مع بع ، فکیف یلی  بکم أن تعادونی مع أن القرابة من حیث هی قرابة تقتضی المودة.االمودة 
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 کشاراو سـیوطی نیـز بـا اشـاره بـه سـخن زمخشـری در  1؛علی و فاطمه و دو فرزندشـان
هسـتند و وقتـی ایـن ثابـت  شود که این چهار نفـر نزدیکـان پیـامبر  گوید ثابت می می

شود که این چهار نفر مخصوص به مزید تعظیم هستند و برای سخن خود  شود، معلوم می
 2آورد. یز چهار دلیل مین

کـه   هنگامی ،به این آیه است استشهاد امام سجاد  شاهد دیگر، قول طبری درباره
 :شدند و مردی از اهـل شـام بـر ایشـان وارد شـد و گفـت در حال اسارت وارد شهر شام می

به  پس علی بن الحسین  .را کشت و از بین برد و فتنه را نابود کرد شکر خدایی که شما
قرآن  :ای؟ گفت آیا آل حم را خوانده :فرمود .بله :ای؟ عرض کرد آیا قرآن خوانده :گفتاو 

یبآیا آیه  :فرمود .ام ام اما آل حم را نخوانده خوانده رب قد نِِفنالب ََّ ع عوع ناْلب رًانِإَلَّ جب
ع
یِهنأ لع نمع لدکٌّب ئع سب

ع
نَلنأ را  قدلب

 3بلــه. :ضـرت فرمودنـدالقربـی هسـتید؟ ح ؟ آن شـخص گفـت: آیـا شـما ذویای نخوانـده
عنـوان قربـی معرفـی   این چهـار نفـر را بـه که پیامبر است عبا  نیز روایت کرده  ابن

 4.کردند
آیـه را  کوشـد میاینکـه  از مذهب است بعد و سلفی عثیمین لوسی که از همفکران ابنآ

ضـعیف اسـت،  گوید این خبر نباشد در انتها می  بیت  عام جلوه دهد تا مخصوص اهل
گفته و شواهد دیگری نیز بـرای ضـعف ایـن حـدیث  لبدیالبمنث یگونه که سیوطی در  نهما
یـداتی مؤ  بیـت  شود اعترا  کند که از جمـاعتی از اهـل آورد ولی در پایان ناچار می می

هنگام ورود به شام  مثل روایتی که از امام سجاد است؛ شده  برای ت یید این حدیث وارد
ای وجـود دارد کـه حفـظ  د درباره ما آل حم، آیـهفرماین میکه   نقل شد و روایتی از علی

                                                
 .821، ص1، جلبکشرااعناحقرئقاغ لمضالبتنزخلزمخشری، محمود،  .1
 .3، ص7، جبمنث یافیاتفیاةالبمأث یلبدیالسیوطی، عبد الرحمن ابن ابی بکر،  .2
 .27، ص85، ججرمعالب ارنافیاتفیاةالبقةآنابو جعفر محمد بن جریر،  ،طبری .3
نیشـابوری، نظـام الـدین  ؛71، ص5، جلبمحةیالب جازافیاتفیااةالبکتاربالبیزخازالح  بن غالب،  ابن عطیه اندلسی، عبد .4

 .31ص ،7، جغةلئبالبقةآنا ایغرئبالبفةقرنحسن بن محمد، 
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کند مودت ما را مگر انسان مؤمن و سپس این آیه را قرا ت کردند که منظـور از قربـی  نمی
 1خودشان هستند.

 آیه شراء
ن َِ ُک ِْ

نِبکلب فع ؤد نرع د ناهللَّ ن ع ِ ضکِتناهللَّ رب نمع غکءع َِ نابب هد سع
فب ریننع نیشب نب کِسنمع نالنَّ نِمنع  خود جان مردم از بعضی» 2؛ ع

 «.است مهربان بندگان به نسبت خداوند و فروشند؛ می خدا خشنودی خاطر به را
در این  «النا »منظور از  اند گفتهن امفسر رخی گوید ب عثیمین در تفسیر این آیه می ابن

آیه شخص معینی است و آن شخص صهیب رومی است که قصد مهاجرت از مکه را کـرد 
او هـم  .خواهی بروی باید تمام اموالت را به ما بـدهی نع او شدند و گفتند اگر میکه کفار ما

 «النـا »گوینـد منظـور از  می ،ن هسـتنداکه اکثـر مفسـر  ،موافقت کرد. اما برخی از علما
حتـی اگـر معلـوم شـود کـه نـزولش بـرای  ،عامه مسلمانان هستند و این قول اصـ  اسـت

 3.م است و اعتبار به عموم لفظ استعا «نا »جریان صهیب است، چون لفظ 
رسیم که سه نظر در میان آنهـا  با مراجعه به کتب تفسیری اهل سنت به این نتیجه می

گوید دو نظر در ش ن نزول آن  عثیمین که می به نزول این آیه وجود دارد )برخال  ابن راجع
شـاذی در بـین دهـد، نظـر  ن نسـبت میاعثیمین به اکثر مفسر  بناوجود دارد( و نظری که 

عثیمـین آن را قـول اصـ   بناولـی ) هـم شـده اسـت  ن است و اشاره بـه ضـعف آنامفسر 
 .دهد( ن نسبت میاداند و به اکثر مفسر  می

، امـا شده است ش ن صهیب رومی وارد در اند این آیه گفتهن اهل سنت افسر برخی از م
کمـی از آنهـا نیـز  تعـداد بسـیار .شـده اسـت  نـازل در ش ن علـی  ای دیگر معتقدند عده

 انـد. کرده« قیـل»همـه مـردم هسـتند و از ایـن نظـر تعبیـر بـه  «النا »منظور از معتقدند 
دهد آیـه  آورند که نشان می ش ن نزول این آیه می حسکانی، ثعلبی و فخر رازی روایتی را در

                                                
 .78، ص27، جی حالبمیرنیافیاتفیاةالبقةآنالبیظامسید محمود،  ،آلوسی .1

 .853آیه  :(8سوره بقره ) .2
 .777، ص2، جعثاماناالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نعثیمین، محمد بن صال ، ابن  .3
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های مهـم اهـل  واضـ  اسـت کـه بعضـی از شخصـیت 1نازل شده است. در ش ن علی 
های دیگری از اهـل  شده است و شخصیت  نازل  این روایت در ح  علیمعتقدند سنت 
داننـد ولـی صـدور ایـن  می ایـن آیـه را در شـ ن علـی  ،احمد بن حنبل همچون ،سنت

اسـت  ای نکتـه ش ن حضرت علـی  نزول این آیه در ،حال  این با 2.حدیث را قبول ندارند
ولـی در نـوع روایـات اخـتال  وجـود  ،اند کرده  از بزرگان اهل سنت به آن اشاره بسیاریکه 

عثیمـین حتـی بـه آن اشـاره  حال ابن  این زند. با هم ضرری به اصل مطلب نمی  دارد که آن
شـ ن  گویند آیـه در چه آنهایی که می ،دهد کند و مخالف غالب اهل سنت نظر می هم نمی

 است. شده ش ن شخص دیگری وارد گویند در شده و چه آنهایی که می وارد علی 
 علـم اهـل نظـر اسـت خودش نظر مواف  که را نظری جاهای مختلفی در عثیمین ابن

و ایـن نظـر را در  ؛باشـند معتقـد آن بـه قلیلـی عـده و اشـدب شاذ نظر آن اینکه ولو ،نامد می
 او دهد اگرچه آنان از بزرگان تفسیری اهل سـنت باشـند. ن قرار میادیگر مفسر  مقابل نظر

 گوید: میدر کتا  تفسیری خود 
 مسـلمانان مـا کـه اسـت ایـن آیه )آیه مباهله( این از مراد گویند می علم اهل از بعضی
 را خـود از ای فـهطای مـا اینکـه یعنـی ؛را نانامسلم فرزندان یعنی خوانیم، می را فرزندانمان

 بکنیـد، را کـار همـین نیز شما و بیاورد را زنانش و فرزندانش فهطای آن که کنیم می انتخا 
 نیـز معمـول و اسـت جمع صیوه به آیه چون .دارد موافقت آیه ظاهر با کامال   تفسیر این که
 3.گیرد می صورت جماعات بین مباهله که است این

از  کـه( شـده  نازل  بیت  اهل ش ن در آیه این گویند می که)را  قبلی نظر عثیمین ابن
 دانـد می نامفسـر  از یبرخـ نظـر شـده وارد سنت اهل نمفسرا غالب ن شیعه واتمام مفسر 

 انـد( وهابیان از نیـز هـاآن غالب )و دارند قبول سنت اهل از کمی تعداد که را تفسیر این ولی

                                                
ابـو اسـحاق احمـد بـن  ،وری؛ ثعلبـی نیشـاب215، ص2، جش لهدالبتنزخلابق لعادالبتفضاالحسکانی، عبید الله بن احمد،  .1

 .287، ص8،  جلبکشفا لب ارناعناتفیاةالبقةآنابراهیم، 
ذرارئةا؛ طبـری، احمـد بـن عبداللـه، 778، ص7، جمیندالحمدا ناحناالشیبانی، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل،  .2

د بن عمر، 21، ص2، جلبیق ی  .755، ص5، جمفرتاحالبغاب؛ فخر الدین رازی، محم 

 .537، ص8، جعثاماناالبکنزالبثمانافیاتفیاةال نیمین، محمد بن صال ، العث .3
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 او بـا کـهرا  کسـانی و خـود نظـر او کـه اسـت روشـن وضـو  بـه .دانـد می علـم اهل تفسیر
 .کند می معرفی علم اهل نظر ندا عقیده هم

 نتیجه
امکـان، حـد دارد، و تـا   بیت  ل اهلنکار فضایدر مرحله اول سعی در ا عثیمین ابن

ن مهـم اهـل امفسـر های  دیـدگاهکند و سخنی از  ن را انکار میافسر های م دیدگاهروایات و 
یـک از علمـا و   کنـد کـه گویـا هـیچ و بـه صـورتی آیـه را تفسـیر می آورد به میان نمـیسنت 
اند. در مرحلـه  ل نکردهن اهل سنت در خصوص این آیات نظری نداشته و روایاتی نقامفسر 

شده و امکان انکار آنها وجود ندارد عمومی جلـوه دهـد تـا  که واردرا لی کوشد فضای میبعد 
سعی او در این  .دیگران نیز در این فضیلت سهیم شوند و فضیلت از اختصاص خارج شود

مخصـوص بـه گـاه است که تا حد امکان فضایل را مربوط به عموم مسلمانان و آن مرحله 
روه خاصی از مسلمانان معرفی کند تا آیه از اختصاص برای شخص خاصی خارج شود و گ

و دربـاره آن اصـال   کنـد اتخـاذ میبـه فضـیلت واردشـده موضـع سـکوت  راجعدر آخر نیز، 
ای در  گذرد کـه گویـا اصـال  چنـین آیـه آورد و به صورتی از کنار آیه می به میان نمیسخنی 

یا ش ن نزول و روایات واردشده در ذیل آن را  ،این آیه را تفسیرقرآن وجود ندارد که بخواهد 
 بیان کند.

  



 

 

211 

ابن
هج 

من
 نیمیعث

با آ
هه 

واج
ر م

د
ی

 ات
ضا

ف
 لی

هل
ا

یب 
)ع(

ت 
 

 منابع
 .قرآن کریم .1

 ،البااری عطیاة ، تحقیاق: علای عبادروح المعانی فی تفلنیر القنرآن العظنیمسید محمود،  ،نلوسی .1

 .ق 1215 اول، پا  ة،الکتب العلمی داربیروت: 

 .ق 1211، ریاض: دار الوطن للنشر، الصالحین شرح ریاضععیمین، محمد بن صالح بن محمد، ابن  .3

عاادل بان ساعد،  :قیاحقت، عثیمنین  الکنز الثمنین فنی تفلنیر ابننععیمین، محمد بن صالح، ابن  .2

 .ق 1231 ،پا  اولنا،  لبنان: بی

، تحقیاق: عباد المحرر الوجیز فنی تفلنیر الکتناب العزینزابن عطیه اندلسی، عبد الحق بن غالب،  .5

ل،  :محمد، بیروتالسالم عبد الشافی   ق. 1211دار الکتب العلمیة، پا  او 

ی اللنه بخاری، محمد بن اسماعیل،  .1
ّ
الجام  الملند الصحیح المختصر منن أمنور رسنول اللنه صنل

م و علیه و
ّ
دار طاوق النجااة، جاا:  بیتحقیق: محمد زهیر بن ناصار،  سننه و أیامه )صحیح بخاری(، سل

ل،   .ق 1211پا  او 

، تحقیق: محمد عبدالرحمن مرعشی، لبنان، أسرار التأویل ، أنوار التنزیل وبن عمربیضاوی، عبد الله  .7

 ق. 1218بیروت، داراحیاء التراث العربی، 

دار الکتب العلمیة، بیروت: ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، اللنن الکبریبیهقی، أحمد بن حسین،  .8

 .ق 1212پا  سوم، 

دار الغارب اإلساالمی،  :ق: بشار عواد معارو ، بیاروت، تحقیسنن ترمذیترمذی، محمد بن عیسی،  .9

 .م 1998

، الکشنف والبینان عنن تفلنیر القنرآنثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن محماد بان اباراهیم،  .14

 .ق 1211پا  اول،  ،دار بحیاء التراث العربی :بیروت

محماودی، ا ر ، تحقیاق: محماد باشواهد التنزیل لقواعد التفضیلحسکانی، عبید الله بن احمد،  .11

 .ق 1217، پا  سوم، ةاالسالمی ةنشر مجمع احیاء العقافجا:  بی

، مجلنة الجامعنة السنالمیة بالمدیننة المننورةجاا:  بیحنفی، ابن ابی العز، تفسیر ابن ابای العاز،  .11

 .ق 1213

، تناریخ السنالم و وفینات المشناهیر واسعنالمذهبی، شمس الدین محمد بن أحماد بان ععماان،  .13

 .ق 1247الکتاب العربی، پا  اول،  داربیروت: 

د بن عمر،  .12  ق. 1211 ،دار الکتب العلمیةبیروت: ، مفاتیح الغیبرازی الشافعی، فخر الدین محم 

الهیئة المرریة العاماة للکتااب، جا:  بی تفلیر القرآن الحکیم )تفلیر المنار(،رشید رلا، محمد،  .15

 .م 1994

عیون اسقاویل فی  الکشاف عن حقا ق التنزیل و زمخشری ثوارزمی، أبو القاسم محمود بن عمر، .11

 ق. 1247بیروت، دارالکتاب العربی، پا  سوم، ، وجو  التأویل



 

 

218 

سال 
پنجم

 ،
زمستان
 

4931
، شماره 

02
 

  ق. 1242 ،پا  اول نا، : بی،  مالدر المنثور فی تفلیر المأثوربکر،   الرحمن بن ابی سیوطی، عبد .17

د بن حنبل،  .18 دار  اهره: شاکر،  ، محقق: أحمد محمدملند أحمد بن حنبلشیبانی، احمد بن محم 

 .ق 1211 ،الحدی ، پا  اول

تهاران: ، تحقیاق: رلاا ساتوده، ترجمه مجم  البیان فی تفلیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .19

 .ش 1314 اول، انتشارات فراهانی، پا 

، تحقیاق: أحماد محماد شااکر، جام  البیان فی تفلنیر القنرآنطبری، ابو جعفر محمد بن جریر،  .14

ل، مؤسسة الرساجا:  بی  .ق 1214لة، پا  او 

 .ق 1351،  اهره، مکتبة القدسی، ذخا ر العقبیطبری، محب الدین احمد بن عبدالله،  .11

، تحقیاق: أحماد البردونای و بباراهیم أطفایش، الجنام  الحکنام القنرآن رطبی، محمد بن احماد،  .11

 ق. 1382دار الکتب المرریة، پا  دوم،  اهره: 

، تحقیاق: مراطفی عباد القاادر عطاا،   علی الصحیحینالملتدر نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .13

 .ق 1211 ،: دار الکتب العلمیة، پا  اولبیروت

اج،  .12 بحیااء  داربیاروت: ، تحقیاق: محماد فاؤاد عباد الباا ی، صحیح مللمنیشابوری، مسلم بن حج 

 .تا التراث العربی، بی

ق: زکریاا عمیارات، یاحقت، غرا ب القرآن و رغا ب الفرقناننیشابوری، ناام الدین حسن بن محمد،  .15

 .ق 1211 ،پا  اول ة،العلمی دار الکتببیروت: 

نیطواحدی، أبو الحسان علای بان أحماد بان محماد بان علای .11 لر
نیر  الب  لر

ْ
ف دارالعمااد  :دمشاق،  ، التة

 ق. 1232للدراسات و البحوث القرننیة، 

27. binothaimeen.net 


