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 سازی اجماع رد تیمیه ابن دیدگاه بازخوانی
 والیت آیه نزول شان تضعیف و

 *سید مهدی حسینی خواه

 **نجم الدین طبسی

 چکیده
نادل شده است. برخمی  ترین آیاتی است که در شأن امیرالمومنین آیه والیت اد مه 

اند و بیشتر آنان بمه  اد علمای بزرگ اس  سنت برای این شأن نزول ادعای اجماع کرده
اند. اما ابن تیمیه اول کسی بود که بر خالف تماع علمای  مودهاین شأن نزول تصریح ن

اس  سنت بر ک ب این شأن نمزول ادعمای اجمماع کمرد و بمرای ااامات حمرف خمود 
سای ابمن تیمیمه در  سایی آورد. در ایمن نوشمته بمه صمورت تحلیلمی، دیمدگاه استدالل

المه دو خصوص ک ب بودن شأن نزول آیه والیت بررسی شده است. سمچنین این مق
سند اد اسناد دیاد این شأن نزول را واکاوی کرده و به شاهه حاطال اللی  بودن ا لامی 
نیز پرداخته است. پس اد تحقیق در کلمات متکلمان، مفسران و محداان اس  سمنت 

تیمیه  نادل شده و کالع ابن این نتیجه حاص  شد که آیه والیت در شأن امیرالمومنین
 در ت ارض است.با سخن بزرگان اس  سنت 

 .والیت، تصدق خات ، انفاق در رکوع، م نای ولیآیه : واژگان کلیدی

                                                 
 (.مسئول نویسنده. )مشهد اسالمی م اسال تطایقی مطال ات تخصصی مرکز سه سطح پژوه دانش *
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 مقدمه 
َكياَة َوُ يْم َراآیه  ُحْؤُتيلَن الَزّ يَ َة َو ِ حَن ُحِق ُميلَن الَصّ ِ حَن آَمُنلا اَلّ لُلُو َواَلّ َُ ُو َوَر ُكُم الَلّ َما َوِلُ ّ  ِكُعيلناَبّ
ه نخست اسالع دربارسای  دل شده است. در سدهنا ( در شأن امیرالمومنین55ه: د)ما

شأن نزول این آیه اختالفی ناود. مسلمانان بر این باور بودند که آیه والیت سنگامی نمادل 
سا  در رکوع نماد انگشتر خود را به فقیر صدقه دادند؛ اما برداشت شد که امیرالمومنین

داللت  آیه به والیت امیرالمومنیناد این آیه متفاوت بود. شی یان اعتقاد داشتند که این 
ای بمرای  دارد و در مقاب  اسم  سمنت م تقمد بودنمد کمه ایمن آیمه فضمیلت و خصیصمه

است، اما بر خالفت داللت ندارد؛ اما در قرن سفت  سجری قمری ابمن  امیرالمومنین
تیمیممه قا مم  بممه نظممری جدیممد شممد. او م تقممد بممود اساسمما  شممأن نممزول آیممه والیممت، 

اجماع بر ک ب ایمن شمأن نمزول  ناود و بر خالف پیشینیان خود ادعای نامیرالمومنی
 (.11، ص7تا، ج کرد)ابن تیمیه، بی

پس اد فراگیر شدن شاهات ابن تیمیه در مجامع علممی، برخمی در صمدد پاسمخ بمه 
تعارض نرمر ابمن »مانند؛ مقاله  سایی س  نوشتند سا و کتاب مقاله اشکاالت او برآمدند و

نوشته ابوالفض  قاسمی،  «سای علمای است س ت در شأن نزول آیه والیت اهتیمیه با دیدگ
الله نجاردادگان و کتاب  نوشته فتح« بازخوانی بدارک و اس اد شأن نزول آیه والیت»مقاله 

مقدع؛ اما در ایمن نوشمته، در پاسمخ  نوشته دسره اخوان نقد آراء ابن تیمیه در آیات والیت
تحلیلی شاهات ابن تیمیه در عدع وجود تصدق بررسی  وتحلیلی به شاهه ض ف ا لای 

و یافت نمودن دو حدیث صحیح پیرامون این شمأن نمزول  خات  توسط امیرالمومنین 
 باشد. می

 اشکاالت سندی شأن نزول آيه واليت

سای نخسممتین اسممالع دربمماره شممأن نممزول آیممه والیممت اختالفممی ناممود. )شممریف  سممده
و سنی اعتقاد داشتند آیه والیت سنگامی نادل شد ( شی ه 391، ص8، ج1997جرجانی،

، 1420در رکوع نماد انگشتر خود را به فقیر صمدقه دادنمد )طامری، که امیرالمومنین
؛ ابن کثیمر، 471، ص1، ج1418؛ ا لای، 221، ص6، ج1384؛ قرطای،287،ص6ج

 ؛339، ص2، ج1418؛ بیضاوی، 167، ص6تا، ج ؛ آلوسی، بی72و71، ص2، ج1419
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؛ 55، ص1تما، ج ؛ رادی، بی104،  ص3تا، ج ؛ سیوطی، بی47، ص2، ج1407بغوی، 
(؛ اما در قرن سفت  سجری قمری ابمن تیمیمه قا م  بمه نظمر 221، ص3، ج1421امینی، 

جدیدی شد. او م تقد بود شأن نزول آیه والیت، امیرالمومنین ناود و در این دمینه چهمار 
، 7تما، ج شود. )ابمن تیمیمه، بی پرداخته می ادعا مطرح کرد که به اردیابی این چهار ادعا

 (11ص

 ادعای اول: اجماع بر کذب شأن نزول

ابن تیمیه مدعی است که عالمان حدیث سمگی بمر کم ب  و سماختگی بمودن روایمات 
گوید علما به طور اجماعی م تقدند، کسی کمه ادعما  تصدق خات  اجماع دارند. ل ا می

دل شده است، مدعی ک ب شده و حدیث تصدق نا کند آیه والیت برای امیرالمومنین
 اد احادیث ج لی و موضوع است. )سمانجا( خات  امیرالمومنین

 نقد وارزيابی

 مخالفت با اجماا. 1
پس اد اعتاارسنجی صحت مدعای ابن تیمیه و موادنه کمالع او بما علممای اسم  سمنت، 

ن، محداان،متکلمان و تناقض ادعای او با بیانات آن عالمان  واضح شد. میان اندیشمندا
ای مخالف نظر ابن تیمیه بوده و تصریح به اجمماعی بمودن ایمن  مفسران اس  سنت عده

اند؛ مانند ابن عطیه اندلسی که تفسیر او مورد اطمینان ابن تیمیمه اسمت.  شأن نزول کرده
اتفاق بمر ایمن »( او يی  آیه والیت چنین نگاشته است: 361، ص13تا، ج )ابن تیمیه، بی

« وع بمود انگشمتر خمود را صمدقه دادکمه در رکم طالمال درحالی کمه علمی بمن ابی است
 .(209، ص2، ج1422عطیه،  )ابن

کند اجماع مفسران بر این است که ایمن آیمه  قاضی ایجی در کتاب المواقف بیان می
نادل شده اسمت و سمیچ اشمکالی بمدان وارد نیسمت. )ایجمی،  در شأن امیرالمومنین

الدین تفتادانی درباره این شمأن نمزول ادعمای اجمماع کمرده ( س د614، ص3، ج1417
( سمچنممین آلوسممی در کتمماب تفسممیر خممود 170، ص5، ج1409اسممت. )تفتممادانی، 

«. نادل شمده اسمت غالال اخااریان بر این باورند که این آیه درباره علی»نویسد:  می
بمر ایمن  اجمماع»( عمادالدین قوشجی نیز نوشته اسمت: 245، ص 4تا، ج  )آلوسی، بی
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( 368تما، ص اسمت. )قوشمجی، بی طالمال است که شأن نزول این آیه علی بمن ابی
میرسید شریف جرجانی نیز بر این شأن نزول ادعمای اجمماع کمرده اسمت. )جرجمانی، 

 (360، ص8، ج1997
 بازاوانی اجماا. 2

سمای مت مدد، ممورد مناقشمه جمدی قمرار  نزولانگاره اجماع ابن تیمیه، با اجماع بر شأن 
اء باید به مصادر روایی و تفسمیری علمم دیابی دقیق و تحصی  اجماعگرفت، اما برای ار

آرای  بخشی به این نوشته ابتدا دیدگاه محداان، و سپس اس  سنت مراج ه کرد. برای نظ 
 تا قرن سشت  اردیابی شد. نامفسر

 نامحدث (الف
انمد  یه والیمت يکمر کردهبرخی اد علما و محداانی که این حدیث را به عنوان شأن نزول آ

(، حمافظ 357، ص42، ج1415اند اد: حافظ ابن عساکر دمشقی )ابن عساکر،  عاارت
، 1415(، حافظ ابوالقاس  طارانی )طارانمی، 233، ص1424ابن مردویه )ابن مردویه، 

الدین  (، حافظ جالل17، ص7، ج1408یثمی، (، حافظ ابوبکر سیثمی )س218، ص6ج
(، متقمی سنمدی 119، ص1، ج1424؛ سممو، 292، ص2جتما،  سیوطی )سمیوطی، بی

، 7، ج1418(، ابمن کثیمر دمشمقی )ابمن کثیمر، 108، ص13، ج1409)متقی سنمدی، 
(، اخطال )اخطال، 113تا، ص (، ابن مغادلی شاف ی )ابن مغادلی الشاف ی، بی357ص
(، حماک  حسمکانی )حسممکانی، 105، ص1400(، جموینی )جمموینی، 179تما، ص بی

(، احمد بن 102، ص1397، حاک  نیشابوری )حاک  نیشابوری، (173، ص1، ج1411
، 1416(، قنمدودی )قنمدودی، 227، ص1تما، ج الدین طاری، بی عادالله طاری )محال

(، احممد بمن 87، ص2، ج1418(، محمد بن سلیمان مغربی )ابمن سملیمان، 218ص
، 9تمما، ج (، ابممن اایممر )ابممن اایممر، بی678، ص2، ج1403حنامم  )احمممد بممن حنامم ، 

الممدین،  الممدین طاممری )محال (، محال86تمما، ص (، شممالنجی )شممالنجی، بی478ص
(، ساط بن جودی 124، ص1419(، محمد بن طلحه شاف ی )شاف ی، 102، ص1356

( و ابن 173تا، ص (، ابن صااغ مالکی )ابن صااغ، بی24، ص1429)ساط بن جودی، 
 (.  311، ص1424مغادلی )ابن مغادلی، 

حدیث تصمدق خمات  را اد اصمحاب و تماب ین دیمادی  محداان و علمای اس  سنت



 

 

وان
زخ

با
ید ی

گاه
د

 
ن ت

اب
 هیمی

امع
اج

در 
 

 یساز 
ضع

و ت
ی

 ف
ل آ

زو
ن ن

شا
 هی

یوال
 ت

75 

؛ حماک  نیشمابوری، 175، ص1، ج1411)حسمکانی،  طالمال سمانند علمی بمن ابی
؛ 311، ص1424؛ ابممن مغممادلی، 357، ص7، ج1418؛  ابممن کثیممر، 102، ص1397

تما،  ؛ اخطمال، بی119، ص1، ج1424؛ سمیوطی، 146، ص15، ج1409متقی سندی، 
؛ 173، ص1، ج1411(، عمممار یاسممر )حسممکانی،  105، ص1400؛ جموینی، 179ص

، 1418؛ ابن سملیمان رودانمی، 17، ص7، ج1408؛ سیثمی، 106، ص1406ابون ی ، 
، 1، ج1424(، سلمه بن کهی  )سمیوطی، 119، ص1، ج1424؛ سیوطی، 87، ص2ج

، ص 1، ج1411(، ابوير غفاری )حسمکانی،  357، ص7، ج1418؛ ابن کثیر، 119ص
(، 105، ص1400؛ جموینی، 165، ص 1، ج1411)حسمکانی،  (، انس بن مالک167

؛ 181، ص 1، ج1411؛ حسمکانی، 119، ص1، ج1424عادالله بن عاماس )سمیوطی، 
(، جمابر بمن عاداللمه انصماری  104، ص1424؛ ابن مغمادلی، 177تا، ص اخطال، بی
، 1تما، ج المدین طامری، بی (، عادالله بن سالع )محال174، ص 1، ج1411)حسکانی، 

اند و نق   ( نق  کرده177، ص 1، ج1411و مقداد بن اسود کندی )حسکانی،  (227ص
 تواند کاشف اد اجماع صحابه بر این شأن نزول باشد. این ت داد صحابی می

 نامفسر  (ب
مفسممران قممرن چهممارع: طاممری در تفسممیر آیممه والیممت روایمماتی را آورده اسممت کممه 

، 6، ج1420دادنمد. )طامری، در رکموع نمماد انگشمتر خمود را صمدقه  امیرالمومنین
ق( نق  کرده است که آیمه  والیمت سنگمامی نمادل شمد کمه 370( جصاص )ع187ص

، 4، ج1405انگشتر خود را در نماد به فقیری صمدقه داد. )جصماص،  امیرالمومنین
تا،  ق( نیز این شأن نزول را نق  کرده است. )سمرقندی، بی 373( سمرقندی )ع102ص

تما، ب،  ، که مورد اطمینان ابن تیمیه است، )ابمن تیمیمه، بیحات  ( ابن ابی401، ص1ج
در  کند این آیه دمانی نادل شد که امیرالمومنین ( در تفسیر خود نق  می179، ص7ج

 (1162، ص4تا، ج حات ، بی حال رکوع انگشتر خود را به فقیری صدقه داد. )ابن ابی
 ت درباره امیرالممومنینکند آیه والی ق( نق  می427مفسران قرن پنج : ا لای )ع

ق( نیز این شأن نزول را 471( اسفراینی )ع80، ص4، ج1422نادل شده است. )ا لای، 
ق( در تفسیر خمود 494( سورآبادی )ع598، ص2، ج1375نگاشته است. )اسفراینی، 

( سمچنمین مماوردی 581، ص1، ج1381مت کر این شأن نزول شده است. )سورآبادی، 
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نمادل شمده  ه والیمت سنگماع تصمدق خمات  امیرالممومنینآی»نویسد:  ق( می450)ع
 ( 368، ص1، ج1420)ماوردی، «. است

بخشمی  بمر خات »نویسمد:  ق( می541مفسران قمرن ششم : ابمن عطیمه اندلسمی )ع
( میامدی در تفسمیرش 209، ص2، ج1422اتفاق است. )ابن عطیمه،  امیرالمومنین
با وجود عاع بودن آیه،  را صدقه داد ودر نماد انگشتر خود  امیرالمومنین»: نوشته است

ق( در 538( دمخشمری )ع153ص، 3، ج1387)میادی، «. بر خاص نادل گشته است
سای رایج درباره این آیه نیمز پاسمخ  یادآور شده و به یکی اد پرسش تفسیرش این قضیه را

ق(، کمه اد علممای ممورد 510( بغوی )ع649، ص1، ج1407داده است. )دمخشری، 
(، این روایت را نق  کرده اسمت. 179، ص7تا، ج ن تیمیه است )ابن تیمیه، بیاعتماد اب
ق( اد طریق برخی اد صحابه 597( سمچنین ابن جودی )ع64، ص2، ج1407)بغوی، 

 (561، ص1، ج1422و تاب ان این شأن نزول را بیان کرده است. )ابن جودی، 
ایمن مماجرا را نقم  ق( اد چنمد صمحابی 606مفسران قرن سفت : فخرالدین رادی )ع

، 12، ج1420کند. الاته او نقدسایی س  به این روایت وارد کرده است. )فخرالمدین،  می
کنمد.  را بیمان می ق( نیز حدیث تصدق خات  امیرالممومنین671( قرطای )ع384ص

ق( شأن نزول آیه والیمت را در ممورد 681(  بیضاویی )ع221، ص6، ج1384)قرطای، 
 (132، ص2، ج1418بیان کرده است. )بیضاوی،   نتصدق خات  امیرالمومنی

(، 605، ص2، ج1416ق()نیشممابوری، 728مفسممران قممرن سشممت : نیشممابوری )ع
(، ابممن کثیممر دمشممقی 300، ص4، ج1420ق()ابوحیممان، 745ابوحیممان اندلسممی )ع

ق()ابن جمزی، 741(، ابن جزی غرناطی )ع126، ص3، ج1419ق()ابن کثیر، 774)ع
، 2، ج1415المممدین،  ق()عالء741ءالمممدین بغمممدادی )ع(، عال236، ص1، ج1416

( ایممن شممأن نممزول را بیممان 254، ص1، ج1419ق()نسممفی، 710( و النسممفی )ع57ص
ای اسمت کمه ابمن  اند. اما علت انکار ابن تیمیه، در پس بیان کثیری اد علما، جمله کرده

بمن مطهمر ابمن تیمیمه در رد احمادیثی کمه ا»نویسد:  حجر بدان اشاره کرده است؛ او می
منجر شمده اسمت. )ابمن  روی او به تنقیص علی روی کرده و گاسی دیاده آورده، دیاده

 (319، ص6، ج1390حجر، 
 بنابراین نه تنها بر ک ب این شأن نزول اجماع ناود، بلکه مخالف آن اجماع بود.
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 ادعای دوم: عدم ذکر اهل علم

نقم  مفسمران بزرگمی سماننمد  گوید: پ یرش شأن نزول آیه والیت منوط به ابن تیمیه می
حات ، ابن من ر و عادالرحمان بن دحی  است، اما سمیچ  محمد بن جریر طاری، ابن ابی

اند و عدع نق  آنمان حماکی اد ج لمی بمودن ایمن  یک اد آنان این شأن نزول را نق  نکرده
انمد. )ابمن  حدیث است؛ دیرا آنان در تفاسیر خود احادیث ج لی و وض ی را يکر نکرده

 (13، ص7تا، ج یمیه، بیت

 نقد و ارزيابی

، 7تا، ج داند. )ابن تیمیه، بی ابن تیمیه، محمد بن جریر طاری را اد بزرگان عل  تفسیر می
گونه بمدعتی در  یچسا بوده و س ترین تفسیر ( او م تقد است تفسیر طاری اد صحیح13ص

ماین آرای سلف او را  ( ابن تیمیه تفسیر385، ص13تا، ج )ابن تیمیه، بیاو نیامده است. 
داند. )سمانجا( با این وجود طاری در تفسیر خود، شأن نزول آیمه والیمت را تصمدق  می

)طامری، کنمد.  ایمن حمدیث را بما پمنج طریمق يکمر می داند و می خات  امیرالمومنین
)ابمن حات  را اد بزرگان عل  تفسیر  ابیتیمیه، ابن  سمچنین ابن( 426ص  ،10، ج1420

تضمن روایات مورد اعتماد ( و انسانی راستگو،  و تفسیرش را م13، ص7تا، ج تیمیه، بی
حات  در تفسمیر  (. این در حالی است که ابن ابی179، ص7تا، ج )ابن تیمیه، بی داند می

را به عنوان شأن نمزول بیمان کمرده  خود با دو سند، حدیث تصدق خات  امیرالمومنین
که  یی( پس بر خالف ادعای ابن تیمیه، علما1162، ص4تا، ج حات ، بی است. )ابن ابی

 اند. مورد قاول او بودند نیز این حدیث را يکر کرده

 ادعای سوم: عدم وجود حديث صحیح

کنمد کمه  ابن تیمیه در ادامه استدالل خود اد ادعاسای گ شته خود تنزل کرده، تحدی می
ث صحیح برای این شأن توانید فقط یک حدی اصال  نیادی به آوردن اجماع نیست، اگر می

( در اردیابی این ادعمای ابمن تیمیمه، بمه دو 15، ص7تا، ج نزول بیاورید. )ابن تیمیه، بی
 شود. حدیث صحیح اد منابع اس  سنت اشاره می
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 نقد و ارزيابی

، اکنون دو حدیث صمحیح دربماره آیمه 1پس اد تحقیق در نظر حافظان حدیث اس  سنت
سممتاید و او را اد  حمات  و تفسمیر او را می ابمن ابی شمود: ابمن تیمیمه، والیمت بررسمی می

حمات   داند که در کتاب خود احادیث مورد اطمینان را آورده است. ابمن ابی مفسرانی می
ترین  گوید من احادیمث ایمن کتماب را اد صمحیح خود نیز در ابتدای کتاب تفسیرش می

ی  آیمه والیمت، روایتمی ( او ي14، ص1تا، ج حات ، بی آوری کردع. )ابن ابی سا جمع خار
)ابمن ی صدقه دادند و این آیه نمادل شمد در حال نماد خاتم آورد که امیرالمومنین می
 (. 1162، ص4تا، ج حات ، بی ابی

 حدی، اول
حات  در ابتدای کتابش و تأیید صحت محتوای  برای صحت این روایت، شهادت ابن ابی

ی دقیق شدن بحث، بمه بررسمی سمند کند. ولی برا کتاب اد طریق ابن تیمیه، کفایت می
 شود: روایت اد نظر علمای جرح و ت دی  نیز پرداخته می

حات  اد ابوس ید اشجع، اد فض  بن دکین ابون ی  احول، اد موسی بن قمیس  ابن ابی
تصدق عليی بالاتميو و يل راكيع فنزليا ابميا »حضرمی، اد سلمه بن کهی  نق  کرده است: 

 (. 1162، ص4تا، ج ات ، بیح )ابن ابی «ول كم اللو و....
ابوس ید اشجع: او عادالله بن س ید بن حصین کندی و اد رجال صحاح سته است. 

، 1413حات  نق  کرده است که او اقه و اماع دمان خمود بمود. )يسامی،  يسای اد قول ابی
 .(497، ص1، ج1406)ابن حجر، . ابن حجر نوشته است او اقه است ( 558، ص1ج

فته است: حات  در مورد او گ و اد رجال صحاح سته است و ابن ابیفض  بن دکین: ا 
ابن حجر در ممورد او (. 62، ص7، ج1271حات ،  )ابن ابی« فض  بن دکین اقه است»

، 2، ج1406)ابمن حجمر، « اامت، و اد شمیوخ بخماری بموده اسمت اقه و»گفته است: 
 (.11ص

کنمد کمه او اقمه  می موسی بن قیس حضرمی: ابن ابی حات  اد یحیی بن م مین نقم 
باشمد)يسای،  گوید او اقه می (. يسای می158، ص8، ج1271باشد)ابن ابی حات ،  می

                                                 
مموارد اتفماق و  ، اسمناد، طمرقو  باشمداحاطمه داشمته  ت پیمامارسن هکه ب شود . حافظ نزد اس  سنت به کسی گفته می 1

گاه باشد کامال   ثیحد خیطاقات مشا و انیرا بداند و به احوال راو  اختالف آن  (37، ص1385. )حریری، آ
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گوید موسی بن قیس م روف به گنجشک بهشت  (.  ابن حجر می307، ص2، ج1413
 (.227، ص2، ج1406باشد)ابن حجر،  بوده و انسان راستگویی می

کنمد  اد یحیی بن م ین نقم  می سلمه بن کهی : مزی در کتاب ته یال الکمال خود 
،ص 11، ج1400کند کمه سملمه اقمه و اامت اسمت)مزی،  ی نق  می اقه است، اد نسا

(.  پمس 378، ص1، ج1406باشد)ابن حجر،  گوید سلمه اقه می (.  ابن حجر می315
 .1باشد باتوجه به اینکه تماع راویان این حدیث اد اقات سستند، این حدیث صحیح می

 حدی، دوم
 صحیح دیگر، روایتی است که حاک  نیشمابوری بما سمندش اد امیرالممومنینحدیث 

حدثنا  بل عید اللو محمد بن عید اللو الصفار قاي: ثنا  بل حح ی عید الرحمن بن نق  نموده است: 
محمد بن َ م الرازي، ب صیهان قاي: ثنا حح ی بن الضرحس قاي: ثنا ع سی بن عید اللو بن عی يد 

علي بن  بي طالا , قاي: ثنا  بي , عن  ب و , عن ردد , عن علي قياي:   بزليا  ي د اللو بن عمر بن 
إبما ول كم اللو ورَللو وال حن آمنيلا الي حن حق ميلن اآلحة علی رَلي اللو صلی اللو عل و وَلم: 

رَلي اللو صلی اللو عل يو وَيلم، ود يل المسيجد، والنيا   الص ة وحؤتلن الزكاة و م راكعلن
، فقياي: ال إال  ي ا «حا َاهل  عطيا   حيد شي ئا »ن راكع وقاهم، فصلی، فإذا َاهل، قاي: حصللن ب 

 (.102، ص1397)حاک  نیشابوری، الراكع , لعلي ,  عطابي  اتما
باشند. اما برای اطمینان اد احموال  این حدیث مسند بوده و راویان آن مورد اعتماد می

 شود: ن میروات، نظر عالمان جرح و ت دی  اس  سنت بیا
أصماهاني صمفار: حماک  نیشمابوری او را  أبو عاد الله محمد بن عاد الله بمن أحممد

 (.729، ص7، ج2003محدث عصرش م رفی نموده، و او را ستوده است)يسای، 
ابن سالع)سل ( عادالرحمن بن محمد رادی: يسای او را حافظ، عالمه، مفسر واماع 

 (.530، ص13، ج1405جامع اصفهان م رفی کرده است)يسای، 
یحیی بن ضریس بن یسار بجلی: یحیی بن م مین او را اقمه دانسمته و يسامی او را بما 

، 499، ص9، ج1405الفاظ قاضی، اماع، حافظ مورد سمتایش قمرار داده اسمت)سمو، 
، 1393(. ابن حاان نیز ناع او را در اقات خودش يکر نمموده اسمت)ابن حامان، 189ش
 (.16276، ش252، ص9ج

                                                 
. اکثر علماء حدیث م تقدند که مرس  صحابی در حک  مسند است و مرسالت تاب ین، دمانی که دیگر شروط صمحت را  1

 824، ص2کری  نمله، المه ب فی عل  اصول الفقه المقارن، جداشته باشد. صحیح است. عادال
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، 8، ج1393عادالله ساشمی: ابن حامان او را موامق دانسمته اسمت)سمو، عیسی بن 
 (.14614، ش492ص

عادالله بن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالال: يسای او را اوایق نموده و تصمریح 
 (.2964، ش595، ص1، ج1413به وااقتش داشته است)يسای، 

قمرار داده اسمت)ابن  را در لیست افمراد اقمه محمد بن عمر بن علی: ابن حاان ناع او
 (.5171، ش353، ص5، ج1393حاان، 

، 4، ج1405عمر بن علی بن ابمی طالمال: يسامی او را ممدح نمموده اسمت)يسای، 
، 5، ج1393را توایق کمرده) ابمن حامان،   (. ابن حاان عمر بن علی41، ش134ص
، 2، ج1405( و عجلی تصریح به واماقتش نمموده اسمت)ال جلی، 4291، ش146ص
 (.1359، ش170ص

اما نکته ای پیرامون شخصیت عیسی بن عادالله ساشمی: ابن حاان ب د اد يکر ناع او 
، 8، ج1393نویسد: در حدیث او ب مض منماکیر وجمود دارد)ابمن حامان،  در اقات می

  (.14614، ش492ص
منکر اد عااراتی است که در طول تاریخ، م انی مت ددی پیدا نموده است. برای فه   

باید آن را در قالمال دممان اسمت مال بررسمی کمرد. ابمن حامان متموفی  صحیح این کلمه
گوید کسانی که قا  اد قرن  باشد؛ احمد بن الصدیق الغماری می سجری قمری می354

( 49، ص1416دیستند، منکر را به م نای متفرد است مال نموده اند)الغماری،  پنج  می
کردنمد)سمو،   يوقمی عمم  میوبرای به کاربست این کلممه سمیچ ضمابطه ای نداشمته و 

 (. 35،ص1416
ز اسمیت است که دکتر ابوسمحه م تقد است عاارت )فی حدیثه ب ض  سمچنین حا

المناکیر( اصوال جرحی برای راوی به حساب نمی آیمد و ایمن عامارت مربموط بمه ممتن 
باشد. شاید علمت ایمن  می   امیرالمومنین  حدیث است. متن این حدیث نیز اد فضا

را مته  به نق  منکرات کرده، کمی محات او     حضرت علی حاان ناق  فضاکه ابن 
بوده است، دیرا او نسات به حضرت رضا علیه السالع بما وجمود  نسات به اس  بیت 

 شده، با این حال اماع رضا اینکه خودش برای دیارت به محضر حضرتش مشرف می
گوید اگر قرار باشمد سمر  می(. يسای 142، ص1428را تض یف نموده است)الغماری، 
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کند ضم یف باشمد، دیگمر کسمی بماقی نممی مانمد)ابن  کس که حدیث منکر را نق  می
(. خصوصا اینکه این حمدیث اد طمرق مختلمف 353، ص2، ج1390حجرعسقالنی، 

باشد و برخی اد فقها ی اس  سنت بمر طامق آن فتموا  نق  شده و دارای شواسد و توابع می
 (.103، ص4، ج1405؛ جصاص، 132، ص2، ج1418)بیضاوی، . داده اند

ابن تیمیه در خواست یک روایت صحیح کرده بود، اما دراینجا بمه دو روایمت اشماره 
و مورد اردیابی سندی قرار گرفت که نتیجه ی آن به این صورت است که روایت اول  شد

 باشد. صحیح و طریق دوع حسن و مورد اطمینان می

 ادعای چهارم: ضعف ثعلبی

ه ی حلی رحمه الله به عنوان نمونه، در اااات شأن نزول آیه ی والیمت، بمه تفسمیر عالم
کند. سمانطور که گ شت این کتاب به عنوان تنها مناع این حدیث نمی  ا لای استناد می

باشد. اما ابن تیمیه برای پاسخ به عالمه حلی، اد اسناد دیگر این حمدیث چشم  پوشمی 
ید که گویا، تفسیر ا لای تنها سند ایمن حمدیث اسمت. او نما کند وبه نحوی القاء می می

کند و او  شود، اجماع بر این است که ا لای، احادیث موضوع را نق  می سپس مدعی می
ابن تیمیه م تقد است، بغوی  (.12، ص7تا، ب، ج باشد)ابن تیمیه، بی حاطال اللی  می

دیث را يکمر نکمرده ن حمکه اد عالمان حدیث است و تفسیر ا لای را خالصه نموده، ایم
این اردیابی به بررسی ادعای ابن تیمیه نسات بمه ا لامی پرداختمه و است)سمانجا(؛ در 

 گیرد. حدیث تصدق خات ، اد  تفسیر بغوی مورد بررسی و نقد قرار می

 نقد و ارزيابی

سای قا  شأن نزول آیه والیت اابمت شمد، امما بمرای پاسمخ کامم  بمه تمماع  در اردیابی
شود. ابن تیمیه ادعا کمرد، تمماع علمماء  ابن تیمیه، به این بخش نیز پرداخته میسای  ادعا

سای بمه  (. بما بررسمی12، ص7تما، ب، ج دانند)ابن تیمیه، بی ا لای را حاطال اللی  می
عم  آمده پیرامون شخصیت ا لای و تفسیر او در کتال جرح و ت مدی ، مشمخص شمد، 

دوران در علم  تفسمیر یماد کمرده)ابن خلکمان، علماء بزرگ این عل ، اد او به  یگانمه ی 
( 17تا، الف، ص دانسته)سیوطی، بی (  و ا لای را حافظ و مواق می79، ص1، ج1364

، 1، ج1351؛  ابمن الجمزری، 267، رقم 58، ص4، ج1413و او را ستوده اند)ساکی، 
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؛ 307، ص7، ج1420؛ صمفدی،  40، ص12، ج1418؛ ابن کثیر، 462، رق 100ص
 (.109، ص3، ج1419؛ يسای، 106، ص2تا، ج بیابوالفداء، 

گویند که در شمال سیمزع  درباره نسات حاطال اللی  باید گفت: در لغت به کسی می
امکمان دارد بمه اشمتااه، مماری را  جمع کرده و به صحیح و غیر صحیح آن توجه ندارد، و

( ؛امما در 322، ص1، ج1414بردارد و ساال گزیده شمدن دسمتش گمردد)ابن منظمور، 
صطالح عل  مصطلح الحدیث به کسی که کالع خود را بررسی نمی کند حاطال اللی  ا

سمای  گویند)سمانجا(. این صفت در مصطلح الحمدیث در درجمه ی ششم  اد جرح می
(، و انتساب ایمن صمفت بمه 128، ص2، ج1424آید) سخاوی،  ض یف به حساب می

(، سممانطوری کمه 224، ص1تما، ج کسی مانع  قاول احادیث او نمی شود)الماربی، بی
، 325، ص6، ج1405بزرگانی اد راویان حدیث اس  سنت، ماننمد ابمن جریج)يسامی، 

(، بمه ایمن صمفت وصمف شمده 132، ش269، ص5، ج1405( و قتاده)سمو، 138ش
(، و افمرادی ماننمد 158، ص1410؛ ابن ج د، 1204، ص 3، ج 1406اند)ابن ایوب، 

؛سمانجما، 9، ص1، ج1401)بخماری،  انمد بخاری مکررا اد این افراد حدیث نق  کرده
 (.104، ص1؛ سمانجا، ج49، ص1؛ سمانجا، ج11، ص1ج

اگر این صفت، مانع اد اخ  حدیث بود، نااید خود ابن تیمیه به تفسیر ا لای استناد  
نمود؛ در حالی که وی مت دد در مکتوباتش به تفسیر ا لای اسمتناد کمرده اسمت)ابن  می

؛ 520، ص5؛  سمانجما، ج502، ص5؛ سمانجا، ج 242ص ، 8تا، الف، ج تیمیه، بی
 (.  513، ص16؛ سمانجا، ج538، ص5سمانجا، ج

اما علت اینکه برخی مانند ابن تیمیه به ا لای صفت حاطال اللی  را نسات داده اند، 
با دقت نظر  (. اما40، ص 12، ج1418کثیر الحدیث بودن ا لای بوده است) ابن کثیر، 

لحدیث بودن سمیشه جرح ناوده وگاه اغراض پسندیده ای بمه سممراه کثیر اشود  یافت می
دارد. مانند: نشر حدیث اد فردی که مطالال نایابی را به سمراه خود دارد و علماء جرح و  
ت دی  او را تض یف نموده و دیگران اد ترس ابتالء به ض ف در نق ، اد او حمدیث نقم  

یمث دیمادی اد جمابر ج فمی نقم  کمرده نمی کنند، چنانچه ش اه به سمین سماال، احاد
مانند نق  دیاد روایمت اد افمراد ضم یف بمه  ( ؛ و210، ص1، ج1396است)ابن حاان، 

خاطر ترغیال به سفر و استماع حدیث، سمانطوری که الثوری به ایمن علمت اد ضم فاء 
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(. لم ا نقم  دیماد حمدیث حتمی اد 209، ص1، ج1396حدیث نق  کرده است)سمو، 
و اشخاصی مانند ا لای، که طالاان علوع  لت بر ض ف و جرح نداردض فاء، سمیشه دال

سمممای مختلمممف دنیممما بمممرای اسمممتماع حمممدیث بمممه پمممای درسمممش  دیمممن اد مکان
( و تفسیر او را مرجع تفسیر خود قرار داده و  369، ص4، ج1408شتافتند)سم انی، می

ممانع اد  (، این جرح بسیار ض یف12، ص7تا، ب، ج نمودند)ابن تیمیه، بی خالصه می
پ یرش سخن او نمی شود. خصوصا اینکه ا لای حدیث تصدق خمات  را بما سمند يکمر 

کار محققین را در اخ  به این روایت آسان نموده،  ( و80، ص4، ج1422کرده)ا لای، 
خود را اد تهمت ج   و وضع به دور نگه داشته است؛ دیرا پژوسشگران بمرای بررسمی  و

 ه نموده و وض یت حجیت آن را مورد اردیابی قرار صحت این حدیث، به سند آن مراج
 دسند. می

اما نسات به ادعای ابن تیمیه منوط به عدع يکر این شأن نمزول، توسمط بغموی بایمد  
، 1408گفت؛ بغوی شخصیتی است که مورد تمجید ابن تیمیه قمرار گرفتمه)ابن تیمیمه، 

اسممت، بغمموی (. ابممن تیمیممه م تقممد 354، ص13تمما، الممف، ج ؛ سمممو، بی84، ص5ج
باشممد، وارد  موضمموعات را در تفسممیر خممود کممه خالصممه ای اد تفسممیر ا لاممی می

نکرده)سمانجا( ؛ ل ا این شأن نزول را نیز يکر ننموده اسمت)سمانجا( ؛ امما بما بررسمی 
تفسیر بغوی مشخص شد، او حدیث تصدق خات  امیرالمومنین علیه السالع را به عنموان 

(. 63، ص2، ج1407( يکمر نمموده اسمت)بغوی، 55ه: شأن نزول در يی  این آیه)ما د
پس به صورت خالصه باید گفته شود نه تنها ا لای شخصیتی ض یف نیست بلکه مورد 

را خالصه نموده است، به این شأن  اطمینان بزرگان اس  سنت است، وبغوی که تفسیر او
 نزول پرداخته است.

 اشکاالت داللی 

بی آن، به واکاوی اشکاالت داللی ابن تیمیمه، بمراین پس اد بیان اشکاالت سندی و اردیا
 شود. شأن نزول پرداخته می

 ضمیرجمع و قبح اراده ی مفرد

اگمر  جممع بموده و« الم ین »ابن تیمیه در اولین اشکال داللی چنین نوشته است؛ لفمظ 
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بخواسد شأن نزولش، مفرد باشد، صحیح ناموده و شمأن نمزول آیمه، امیرالممومنین علیمه 
(. در ادامه بمه شمواسدی اد آیمات و 30، ص2تا، ب، ج نمی باشد)ابن تیمیه، بیالسالع 

شود که این نوع بیان، نه تنها صحیح اسمت، بلکمه بلیمغ نیمز  اقوال ادیاان عرب اشاره می
 باشد. می

اد جهت ادبی، جمع آمدن ضمیر برای شخص واحد  نمه تنهما مم موع نیسمت بلکمه 
برای این روش، انگیمزه سمایی را بیمان نمموده انمد؛  باشد. بزرگان بالغت پسندیده نیز می

 کنند: ادیاان عرب به دو جهت این کار را می
یک: ت ظی  فاع ، به جهت انجاع ف   مه ؛ سمانطوری که خداوند مت ال در ممورد 

 فرمود: ابراسی  یک امت بود.علیه السالع حضرت ابراسی  
، 6تما، ج سا باشد)آلوسمی، بی ماندو: بزرگ جلوه دادن عم  تا این کار سرمشق با ای 
 (.168ص

سا اشاره نموده انمد و بمرای ایمن نموع  سمچنین بزرگان و ادیاان دیگر نیز به این انگیزه
(، 261، ص2004؛ الموافی، 76، ص1996است مال مثال سایی دده اند)ابن عصمفور، 

و را گوید سنگامی که بخواسی فرد واحدی را ت ظی  کنمی ا صاحال شرح دیوان متنای می
ما حیسني بلد من  فارقاكم، وال وردت من رم ع الملل  علضًا عينكم. »آوری مث :  جمع می

؛  33تما، ص وخی، بی. )ابموال الء التنمو اطیو بالطا  الجميع: تعظ ميًا ليو وتفال ميًا لقيدرد
 .(366سمانجا، ص

ی، بمدین  نویسد: علت جمع آمدن در چنین مکمان سما دمخشری نیز دراین باره می 
ت که مردع به انجاع دادن این کار تشویق شوند و توجمه ممردع را بمه ایمن نکتمه جهت اس

م طوف سادد که مؤمن باید تا این حد به احسان به فقرا و بیچارگمان حمریص باشمد کمه 
حتی در حال نماد اد کم  رسانی و احسان به مستمندان غاف  نشود. این چیمزی اسمت 

سمین جهت این آیه به صمورت لفمظ جممع  که اد تمامی مؤمنان، خواسته شده است. به
 (.649، ص1، ج1407آمده است)دمخشری، 

گوید: اد سنت عرب، بمه کمارگیری  برد میقزوینی نیز در مورد این نوع کار ابن فارس
گویمد: سنگمامی کمه بخمواسی ممردی بما  جمع در مقاع واحد است، او به عنوان مثال می

يی ِإَذا . ابن فارس م تقد است آیمه ی «ابظروا فی امری»گویی عظمت را صدا بزنی می َحاَّ
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َحَدُ ُم اْلَمْلُت َقاَي َر ِّ اْرِرُعلِن 
َ
)ابمن  ( اد سمین باب، جمع آممده اسمت99مومنون:«) َراَء  

 (.  105، ص4، ج2001؛ نجار، 163، ص1997فارس، 

سای ادبی، ضمیر جمع برای مفرد است مال شده و اغمراض  افزون بر آن که در نگاشته
یده ای مانند ت ظی   وتمجید در پس آن پنهان است؛ در بالغی ترین متن عرب کمه پسند

باشمد. بمه عنموان نمونمه  قرآن مجید باشد نیز شواسدی بر این نوع اسمت مال موجمود می
ْرِن ياتوان به آیاتی سمچون:  می

َ
يَو َفِق يٌر َو َبْحيُن   يِ حَن قياُللا ِإنَّ اللَّ ِمَع اللُو َقْلَي الَّ ََ )آل  ءَلَقْد 

ََ ُقِل اللُو ُحْفِا ُكْم ِفيي اْلَك َليِة ( و 181عمران:  ََ َمياَذا ( و 176)نسماء:  حْسَاْفُالَب ُللَب
َ
َحْسي 

ْبَفْقُاْم ِمْن َ ْ ر
َ
( اشاره نمود که آیه ی اول طاق تفسیر علماء اس  215)بقره: ُحْنِفُقلَن ُقْل َما  

(. مفسمرین اسم  245، ص3، ج1420باشمد)ابوحیان،  سنت، فنحاص بمن عمادورا می
سممنت پیرامممون آیممه ی دوع م تقدنممد، سممؤال کننممده، جممابر بممن عاداللممه انصمماری 

(. سمچنین در مورد آیه سوع گفته اند، درباره عممرو 60، ص5تا، ج است)نیشابوری، بی
 (.69، ص1411بن جموح، نادل شده است)واحدی، 

يَک باشمد  مااسله میاد دیگر آیاتی که به این نحو است مال شده است، آیه  َفَميْن َحجرَّ
ْبَنيجَءُكْم َوِبَسيجَءَبا َوِبَسيجَءُكْم 

َ
ْبَنجَءَبيا َو 

َ
ْبُفَسيَنا ِف ِو ِمْن َبْعِد َما َرجَءَک ِمَن اْلِعْليِم َفُقيْل َتَعياَلْلْا َبيْدُع  

َ
 َو 

ِو َعَلی اْلَكِ ِب َن  ْعَنَا اللَّ ْبُفَسُكْم ُثمَّ َبْیَاِهْل َفَنْجَعل لَّ
َ
نا و  ( در این آیه واژه نسا 61عمران: )آل َو 

بموده و  انفسنا جمع آمده است در حالی که مراد اد نساء فقط حضرت فاطممه دسمرا 
 (.538، ص4، ج1374)مکارع، . باشند می مراد اد انفسنا فقط امیرالمومنین 

 تعلق زکات به دارايی علی بن ابیطالب 

کنممد، اسممتا اد  اد آن اسممتفاده می کممه انسممان در سنگمماع نقممدسایی  یکممی اد مغالطممه
در مغالطمه ی اسمتا اد ( 118، ص1388؛ مطهمری، 651، ص1422است)الحیدری، 

آن ایمده  شمود و شود: سنگامی که شخص، با نظری رو به رو می بدین صورت نمایان می
ای بمدون سم مخالف نظر او باشد، به صرف دور بودن اد يسمن و اظهمار ت جمال و حرف

 (. ابن تیمیه نیز در اشکال پیش رو اد183، ص1398ک: خندان،کند)ر دلی ، آن را رد می

 این مغالطه استفاده نموده وبه تک یال این شأن نزول پرداخته است.

فرض دکات را در سمه جای قرآن به م نمای دکمات واجمال  ابن تیمیه به صورت پیش
و ب مد بمه را صحابی ای فقیمر در نظمر گرفتمه  شرعی انگاشته، و سپس امیرالمومنین 
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صورت اشکال، به بیان استا ادی روی آورده است، او گفته است، چطمور امیرالممومنین 
توانسته در نماد دکات واجال دسد؟ پس این شأن نزول صمحیح  علیه السالع در حال فقر
 .(17، ص7تا، ب، ج نمی باشد)ابن تیمیه، بی

 زکات در قرآن  حقیقت شرعیه یا معنای لغوی
کری ، س  برای دکات واجال  و س  دکات مستحال است مال شده اسمت. لفظ دکات در قرآن 

)بیضماوی،  .(، بیضاوی396، ص2، ج1418مفسران بزرگ اس  سنت مانند: ا لای)ا لای، 
)واحمدی،  ( و واحدی103، ص4، ج1405(، جصاص)جصاص، 132، ص 2، ج 1418
اشد کلمه دکمات ( به این مطلال ايعان نموده اند. اساسا اگر قرار ب436،ص 2، ج 1411

در قرآن، فقط با توجه به اصطالح شرعی آن م نا شود؛ در بسیاری اد آیات که حکایت اد 
و اوح نيا الي هم فعيل » شود؛ ماننمد: دمان قا  اد تشریع دکات دارد، با مشک  مواجهه می

 ( این آیمه  مت لمق بمه حضمرت ابمراسی  و73) انایاء:  «الال رات و اقام الصللد و احااء الزكاد
 باشمد کمه در آن دممان دکمات شمرعی، تشمریع نشمده بموده اسمت اسحاق و ی قوب می

که مت لق « كان حامر ا لو بالص د والزكاد» (. سمچنین آیه:262، ص5، ج1421)طهرانی، 
و اوصابی بالصللد والزكاد ما دما  مانند آیه : (. و55)مری : باشد به حضرت اسماعی  می

( تماع این آیات مربوط به دمان قام  31باشد)مری :  یکه در مورد حضرت عیسی م ح ا
( پمس مشمخص اسمت کمه 263، ص5، ج1421اد تشریع دکات بوده اسمت)طهرانی، 

 باشد. کاربرد دکات در این  آیات به م نای صدقه می

 داللت سیاق بر نصرت و محبت

یراممون اد دیگر شاهاتی که ابن تیمیه، در يی  آیه والیت مطرح نمموده اسمت، سموال او پ
باشد. او بیان داشته است که با توجه به سیاق آیمه، واژه ولمی ارتاماطی بما  م نای ولی می

اولی بالتصرف و خلیفه بودن ندارد و این کلمه در م نای نصرت و دوستی بمه کمار رفتمه 
(. ل ا در این قسمت ابتدا باید م نمای سمیاق در 32، ص7تا، ب، ج است)ابن تیمیه، بی

 ورد بررسی قرار گیرد و سپس م نای واژه ولی مورد اردیابی واقع شود.نظر ابن تیمیه م
 بررسی حجیت سیاق در مبانی ابن تیمیه

( در نظممر ابممن تیمیممه، بممه 260، 9، ج1420؛ طاممری، 218، ص1425سممیاق)الکنانی،
( ،اع  اد سیاق داخلمی و 260، 9، ج1420خالف تماع اس  بالغت و مفسران)طاری، 
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(. او اد 15، ص1429؛ سمممو، 464، ص8، ج1426یمیممه، باشممد)ابن ت خممارجی می
جمالت مربوط به قا  و ب د کالع، ت ایر به سیاق داخلیه کرده و  روایمات و فهم  سملف  

؛ 64، ص2، ج1406پیرامون آن جمله را، به سمیاق خارجیمه ت ایمر نمموده اسمت)سمو،
سمیاق در (. ب د اد بیان 352و351، ص17؛ سمانجا، ج106، ص7تا، الف، ج سمو، بی

نگاه ابن تیمیه باید گفت، با کثرت روایات م تار وارده اد سوی صحابه و تاب ین، پیرامون 
، مجالی برای انکار این شأن نمزول شأن نزول آیه والیت و خات  بخشی امیرالمومنین

در سیاق « ولی»باقی نمی ماند. اما در ادامه برای تایین بهتر مدلول آیه، به بررسی م نای 
 شود. برد آن در دمان نزول آیه و لسان صحابه  پرداخته میوکاره داخلی

 بررسی معانی ولی
علماء امامیه اااات نموده اند که کلمه ولی در اینجا به م نای خلیفمه و اولمی بالتصمرف 
است؛ آنان برای ادعای خود، دالی  مت ددی يکر نموده اند. دلیم  اول انحصمار در آیمه 

شمود. ابمن سشماع در ممورد ایمن کلممه آورده  شروع می« إّنما»است. آیه والیت با کلمه 
بممه فممتح و کسممر( صممحیح ) بیممان دمخشممری در مممورد انحصممار انممما» اسممت:

» گفته است:« إّنما»(.  استرآبادی نیز در مورد 39، ص1، ج1424سشاع،  ابن«)باشد می
نانکمه )به کسر سمزه( مشهور بین نحویین و اصمولیین اسمت. چ« إّنما»م نای حصر اد 

حد عمرا»مشهور، م تقدند جمله  بدین م ناست که دید کسی جز عمر را نزده «إبما ضر  ز
(.  ابن ابی اسحاق اد اصمولیون اسم  سمنت نیمز 195، ص1تا، ج استرآبادی، بی«)است

انما برای حصر است و م نی حصر این است کمه مطلمال را در ممورد اشماره » گوید: می
حيٌد »گویی  . مثال  میخالصه کرده و اد غیر، نفی کنند ی نمی غیمر اد دیمد، « اّبما ِفی الّدار ز

ی نممی خممدایی جممز خممدای واحممد « اّبمييا اللييو الييٌو واحييٌد »کسممی در خانممه نیسممت و 
(. علماء دیگری نیز بر داللت انما بر انحصار ادله ای 192، ص1424شیرادی، «)نیست

(. بما 208و  396، 2، ج1422؛ ابن عطیه، 381، ص1، ج1418بیان نموده اند)رادی، 
شمود،  فهمیده می و امیرالمومنین  توجه به انحصار والیت در خداوند، پیامار اکرع

این والیت به م نای نصرت و محات نمی تواند باشد. دیمرا اد شمرایط دو کلممه ی سم  
م نممی ایممن اسممت کممه بتواننممد در مکممان سمم  اسممت مال شممود و م نممای جملممه تغییممری 

( ولممی در  15تمما 5، ص6، ج1390؛ طااطاممایی، 559، ص3، ج1409نکند)طوسممی،
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شمود،  دیمرا محامت و  اینجا اگر نصرت یا محات به جای ولی قرار گیرد جمله غلمط می
نمی باشد وتماع مومنین محال و  و امیرالمومنین  نصرت مختص به خدا و پیامار 

ممورد م نمای  گمردد. در ناصر  برادر یکدیگر سستند. دلی  دوع، به کاربرد واژه ولی بر می
دو چیز، سرگاه چسایده و کنار س  قرار گیرند کمه شمیء » گوید: ولی، راغال اصفهانی می

کند... حقیقمت  م نا و مفهوع پیدا می« ولی»سوع، میان آن دو فاصله ای به وجود نیاورد، 
(. ابن اایر نیمز در 533، ص1، ج1404راغال اصفهانی، «)م نای ولی، سرپرستی است

ابن اایمر، «)والیت مش ر به تدبیر وقدرت و اارگ اری است» گوید: میمورد م نای ولی 
م نای متاادر اد کلمه ولی داللت بر سرپرستی دارد، مانند: ولی  .(226، ص5، ج1399

ی نی سمر دنمی کمه بمدون اجماده » فرمودند: سمانطور که پیامار اکرع دع، ولی نکاح، 
(. 66، ص6، ج1416حنام ، عاداللمه بمن «)ولیش اددواج کند، عقمدش باطم  اسمت

کاربرد ولی در دبان صحابه نیز به م نای سرپرستی است. برای نمونه به چند مورد اشاره 
ما بعيد :» فتشود: ابوبکر ب د اد غلاه در سقیفه، در خطاه ای که برای مردع خواند گ می

ایشان در (، سمچنین  66، ص6، ج1418ابن کثیر، «) حها النا  فقد ُوِلّ ُاكم ولسُا بال ركم
للهم ول او بغ ر امر بی َ ولم ا» »اواخر عمر، سنگاع وصیت برای جانشینی عمر بیان داشت:

 رد ب لَ إال ص حهم ... فلل ا عل هم   ر م لهم ... و كاا به ا العهد إلی الشام إلی المسلم ن 
 ( مت رضمین 192، ص2ج ،1408ابن حامان،«)إلی  مراء انرناد  ن قد ول ا عل كم   ركم

تسااللف عل نا فظًا رل ظا و لل قد »سرپرستی را متوجه شدند و گفتند:به ابی بکر س  اد ولی 
تما،  ابن ابی شیاه، بی«)وّل نا كان  فظ و رلظ، فما تقلي لربَ إذا لق او وقد اَااللفا عل نا عمر

( سمچنین خود ابن تیمیه سنگامی که ماجرای اعتراض طلحه بر ابوبکر را 434، ص7ج
تما،  ابمن تیمیمه، بی«) ماذا تقلي لربَ إذا وّل ا عل نا فظا رل ظا ...»نویسد:  ند میک نق  می

سای مت دد اد ولی برای م نمای سرپرسمتی  (، خلیفه دوع س  در مکان461، ص7ب، ج
، 71، ص5، ج1422؛ ابن عطیمه، 68، ص7، ج1379استفاده نموده است)ابن حجر، 

ین موارد، صحابه ی پیامار ص  اللمه علیمه (.  در تماع ا1378، ص3تا، ج نیشابوری، بی
سمیاق خارجیمه بمر  وآله اد کلممه ولمی، م نمای خالفمت و سرپرسمتی را فهمیمده انمد و

خمود بمر  1، به سنگاع مناشدهسرپرستی داللت دارد. به خصوص اینکه امیرالمومنین 
                                                 

 .  کسی را به خدا سوگند دادن 1
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اس  شوری، به این آیه برای احقیمت خمود اسمتناد نمموده انمد و سمیچ یمک اد اصمحاب 
، 312، ص1، ج1400؛ حّممویي جمویني، 114، ص1416تراضی نکردند)قنمدودی، اع

 (.58باب

 اخلی آيه واليت بررسی سیاق د

طاق بررسی سیاق داخلی آیه روشمن شمد، در آیمات سمابق نیمز ولمی، بمه م نمای اولمی 
بالتصرف و سرپرست است. دیرا اگر نهی اد سرپرستی شود به طریق اولی شام  نهی اد 

 (.15تا 5، ص6، ج1390ود)طااطاایی، ش نصرت س  می

 گیری نتیجه
تموان چنمین بمه تصمویر  سای مقالمه را می با توجه به مطالال بیان شده، مهمترین رسیافت

 کشید:
کلماتی که اد علماء اس  سنت آورده شد، ت ارض کالع ابن  سا و با توجه به عاارت. 1

 تیمیه با آنان واضح گردید.
میرالمومنین علیه السالع اد طمرق مختلمف و وجمود کثرت روایات تصدق خات  ا. 2

 اجماع بر این شأن نزول، نشان اد صحت این روایت دارد.

 دو حدیث اد اناوه طرق حدیث تصدق خات  مورد اردیابی سندی قرار گرفت.. 3

ی اد اس  سنت بر اساس حدیث تصدق خات  فتوای فقهی داده اند کمه ایمن  فقها. 4
 یث در نزد آنان است.نشانه ی مقاولیت این حد

شاهه ی حاطال اللی  بودن ا لای مورد واکاوی قرار گرفت و مشخص گردید کمه . 5
 بر فرض صحت این صفت جرحی برای آن به شمار نمی آید. 

واق ی بوده و آیه ی والیت برای این واق ه ی  و خالصه تصدق خات  امیرالمومنین 
 مه  نادل شده است. 
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  .دارالفکربیروت، ، تفسیرالقرآن العظیم   (بی تا) حات ، عادالرحمن بن محمدابن ابی  .3

 دار إحیاء التراثبیروت، ، الجرح والتعدیل،  (ق 1271) .......................................... .4
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دار اللمواء الریماض، أبو لاابة حسین، الناشر:  محقق:، ارج له البخار  فن الجامع الصحیح

 الطا ة اِلولی.للنشر والتودیع ، 

مصمر،  ، مکتیمة ابمن تیمیمة،ق(1406سال  )، تحقیق: محمد رشاد الصفدیةابن تیمیه، احمد،  .8
 الطا ة  الثانیة.

مصمطفی  ، تحقیق : محمد عامد القمادر عطما والفتاوی ال بری  ،(ق1408)..................   .9
 دار الکتال ال لمیه.عاد القادر عطا، 

، مجموعمة بیان التلبیس الجهمیة فن تأسیس بدعهم ال  میة  (ق1426) ................... .10
 المصحف الشریف. المل  فهد لطااعةمن المحققین، مجمع 

یة علای الفتیاا الحمویاة  (،1429) ................... .11 محقمق: ، جواب االعتراضات المصار
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، مکتاة ابمن تیمیمة، الطا مة غایه النهایه فی طبقات القراء سم ش(،1351جزري، محمد )ابن  .14
 عني بنشره ِلول مرة عاع 
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  بیروت، مؤسسة نادر ، الطا ة اِلولی.

حقیممق: عممامر أحمممد حیممدر، ت، مسااند اباان جعااد، (1990 – 1410)...........................  .17
  الطا ة اِلولی.بیروت، مؤسسة نادر ، 

محقق: عاد الرداق المهدي، ، الزاد المسیر فن علم التفسیر ، ق( 1422) جودی، ابوالفرج ابن .18
 ل ربي، الطا ة اِلولی.دار الکتاب ابیروت، 

مان المحادثین والضاعفاء مجاروحین ال، ق(1396ن حّاان الُاستي، أبمو حمات  محممد) اب .19
 الطا ة اِلولی.دار الوعي، ، حلالتحقیق: محمود إبراسی  داید،  ،والمتروکین

ة بحیدر آباد، دکمن سنمد، ، دا رة الم ارف ال ثمانیالثقات ،(ق1393ابن حاان دارمي، محّمد ) .20
  چاپ اّول.

المجااروحین ماان المحاادثین والضااعفاء   ، ق(1396) ابممن حاممان، أبممو حممات  محمممد  .21
  لی.الطا ة اِلودار الوعي، حلال، ، تحقیق: محمود إبراسی  داید، والمتروکین

یاب صاحیح ابان حباان، (ق1408) ............................. .22 ، تحقیمق: اإلحسان فان تقر
  چاپ اّول.مؤسسة الرسالة، بیروت، ش یال اِلرنؤوط، 

بیمروت، دار ، فتح البار  بشارح صاحیح البخاار   (ق1379) ابن حجر عسقالنی، احمد .23
 الم رفة.

، تحقیمق: دا مرة الم مرف النظامیمة للهنمد، لمیزانلسان ا ،ق(1390) ............................ .24
 .طاوعات، چاپ دّوعمؤسسة اِلعلمي للمبیروت، 

یب التهاهیب ،(ق1406) ............................ .25 دار سموریا، ، تحقیمق: محممد عواممة، تقر
 . چاپ اّولالرشید، 

  ت الرضی.، بی جا، منشوراوفیات االعیان و ابناءالزمان   (ش1364) ابن خلکان، احمد .26

، جمع الفوائد من جامع األصول و مجماع الزوائاد ،(1418) ابن سلیمان، محمد بن محمد .27
  دریع، مکتاة ابن کثیر، بیروت، دار ابن حزع. تحقیق وتخریج: أبو علي سلیمان بن

  ، بی نا.الفصول المهمة فن معرفة أحوال األئمة  ،(بی تا) ابن صااغ، علی بن احمد .28

یخ مدینة دمشق وذکر فضالها وتسامیة مان حلهاا مان ، (1995) س ابن عساکر، ابوالقا .29 تار
  رالفکر.دابیروت، ، تحقیق: محال الدین ال مری، األماثل

یخ مدینه دمشاق   ق(1415) ...................  .30 دارالفکمر بیمروت، ، تحقیمق علمی شمیری، تار
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  ق عادالرداق محمدحسین، دارالحدیث.، تحقیعلی

  ، بی جا.المناقب ،(بی تا) ابن مغادلی الشاف ی، علی بن محمد .37
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شواهد التنزیل لقواعد التفضایل  ،(ق 1411) ادالله بن احممدحاک  حسکانی، عایدالله بن ع .59
 .باقر محمودی، تهران، ودارت ارشادمحمد ، تحقیق:فی اآلیات النازلة فی أهل البیت 

تحقیمق: سمید ، لاوم الحادی،معرفة ع  (سم.ق 1397)حاک  نیشابوري، محّمد بن عاد الله،  .60
 .پ دّوعدار الکتال ال لمیة، چابیروت، م ظ  حسین، 

فرائاد الساماین فان فضاائل المرتضای و    ق( 1400یي جویني، ابراسی  بن س د الدین  )حّمو .61
 چاپ اّول. مؤسسة المحمود، بیروت، ، البتول و السباین و األئمة من ذریتهم 
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  بیروت، دارالمحجه الایضاء.، ح المناق المظفرالمقرر فی شر، (1422) د الحیدری، را .62

  ، بی جا.المناقب  بی تاخواردمی، موفق بن احمد،  .63

یخ اإلس م ووفیاات المشااهیر واألعا م ،(ع2003) يسای، محمد بن احمد .64 ، تحقیمق: تار
 .ف، دار الغرب اإلسالمی، چاپ اّولبشار عّواد م رو

 .الکتال ال لمیة، چاپ اّول داربیروت، ، الحفاظتهکرة  (،ق1419) .......................... .65

، تحقیممق: مجموعممة مممن المحققممین ساایر أعاا م النااب ء ،(ق1405) .......................... .66
 .چاپ سّوعمؤسسة الرسالة، بیروت، بإشراف الشیخ ش یال اِلرناؤوط، 

،  تاب الساتةال اشف فن معرفاة مان لاه روایاة فان ال  ،(ق1413)..........................  .67
اپ دار القالمة للثقافمة اإلسمالمیة، چمجدة، تحقیق: محّمد عّوامة، أحمد محمد نمر الخطیال، 

 . اول

     کتاب الحج  القرآن.(بی تا) رادی، احمد بن محمد .68

المحصاول فان علام   (ع 1997 -سمم  1418) فخرالدین محمد بن عمر بن الحسمین رادی، .69
  ثالثة.، مؤسسة الرسالة، الطا ة الأصول الفقه

یب القارآن المفردات ،(ق1404اصفهانی، حسین بن محمد بن مفض  ) راغال .70 ، دفتمر فن غر
  نشر الکتاب.

  بیروت،  دارالکتاب ال ربی.، ال شاف  ،(ق1407) دمخشری، محمود بن عمر .71

تهکرة الخواص المعروف بتهکرة اواص األماة فان ، (ق1429) ساط ابن الجودي، یوسف .72
  مکتاة الثقافة الدینیة، چاپ اّول.مر النجار، ، تحقیق: عااصائص األئمة

، فتح المغی، بشرح الفیة الحادی، للعراقان  (ق 1424) سخاوي، محّمد بن عاد المرحمن .73
 .چاپ اّولمکتاة السنة، مصر، تحقیق: علي حسین علي، 

، فتح المغی، بشرح الفیاة الحادی، للعراقان ،(ق 1424) ..................................... .74
 .چاپ اّولمکتاة السنة، مصر، تحقیق: علي حسین علي، 

  ، بی نا، بی جا.من لاائف وأسرار ،(بی تا) سمرقندی، نصربن محمد .75

اللمه عممر الامارودي، ، تحقیمق: عاداالنسااب  ،(ق 1408) سم انی، عادالکری  بمن محممد  .76
   الجنان للطااعة والنشر والتودیع .دار بیروت، 

یمی محقق: عامد المرحمن بمن یح، االنساب ،(ق 1382) ......................................... .77
 رف ال ثمانیة، الطا ة اِلولی.مجلس دا رة الم احیدر آباد،  الم لمي الیماني وغیره،

  ، فرسنگ نشر نو.تفسیر التفاسیر ،(ش1381) سورابادی، ابوبکر عتیق .78
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ین  (بی تا) سیوطی، جالل الدین .79   ارالکتال ال لمیه.، بیروت، دطبقات المفسر

 والنشر.دار الفکر للطااعة بیروت، ، الحاو  للفتاو ، ق( 1424) ........................ .80

 بیروت، دار الفکر.، الدر المنثور فن التفسیر بالمأثور  ،(تابي )........................ .81

 ، بیمروت،ماالاب السالول فای مناقاب آل الرساول  (ق1419شاف ی، محمد بن طلحمه ) .82
 دارالاالغ.

، قم ، نور األبصار فی مناقب آل بیت النبای المختاار  ،(تا یب) شالنجی، مؤمن بن حسن .83
  رضی.

  ،  دارالکتال ال لمیه.شرح المواقف  ق(1997) شریف جرجانی، علی بن محمد .84

، دار اللماع فان أصاول الفقاه، ق( 1424 /ع  2003)اسحاق ابراسی  بمن علمی  شیرادی، ابی .85
 لطا ة الثانیة. الکتال ال لمیة، ا

، تحقیمق: أحممد اِلرنماؤوط وترکمي الاوافن بالوفیاات ،(ق 1420)صفدي، خلی  بمن أیام   .86
 إحیاء التراث. داربیروت،  مصطفی، 

بیروت، موسسه االعلمی  ،المیزان فی تفسیر القرآن  (ق1390) طااطاایی، سید محمد حسین .87
  للمطاوعات.

، تحقیق قس  التحقیق بدارالحرمین، االوس المعجم    (ق 1415) طارانی، سلیمان بن احمد  .88
   و النشر و التودیع.دارالحرمین للطااعه 

، تحقیمق: أحممد محممد جامع البیان فن تأویل القارآن، (ق 1420)بن جریمر طاري، محّمد  .89
 چاپ اّول.مؤسسة الرسالة، بي جا، شاکر، 

  ع االسالمی.مکتاة االعال التبیان فی تفسیر القرآن   ،(ق1409) طوسی، محمد بن حسن .90

 مشهد، انتشارات عالمه طااطاایی. ،شناسی امام، (ق1421) طهرانی، سید محمدحسین .91

، المحقمق: أحممد مسند اإلمام أحماد بان حنبال ، ق( 1416) عادالله بن حنا ، ابوعادالله .92
   القاسرة، دار الحدیث.محمد شاکر، 

 الطا ة اِلولی.  ، ارالااد،التثقاتال جلی، احمد بن عادالله،  .93

دار الکتمال  بیروت،، لباب التاویل فی معانی التنزیل ، (ق1415) عالءالدین، علی بن محمد .94
 ال لمیة.

حدی، باب مدینة العلم بصحه فتح المل  العلی  ق(1428) الغماری، احمد بن الصدیق .95
 ماد سرور، بی جا، بی نا.، تحقیق: ععلن

، داراالمماع حدی، من عشق فعف درء الضعف عن، ق(1416) ................................ .96
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  .الترم ی، الطا ه االولی

  بیروت، دار احیاء التراث ال ربی.، مفاتیح الغیب ،(ق1420) فخرالدین، ابوعادالله .97

لتمراث حقیق: مکتمال تحقیمق ات، قاموس المحی   (ق1426)  فیرود آبادی، محمد بن ی قوب .98
  بیروت، الطا ة الثامنة. تودیع،مؤسسة الرسالة للطااعة والنشر والفي مؤسسة الرسالة، 

 بیروت، دارالجی .، تحقیق: عمیره، المواقف، (ق1384) نقاضی ایجی، عضدالدین عدالرحم .99

کتمال ، تحقیق: أحمد الاردوني وإبراسی  أطفیش، دار الالجامع ألح ام القرآنقرطاي، محّمد،  .100
 المصریة، القاسرة، چاپ دّوع.

وسسمه ولمی عصمر ،  ماصاول الماههب الشایعهنقد کتاب  ،(ابی ت) قزوینی، محمد حسین .101
  للدراسات االسالمیه.

، تحقیمق: سمید علمي ینابیع الماودة لاهو  القربای، ق( 1416) قندودي، سلیمان بن إبراسی  .102
  اِلسوة للطااعة والنشر، چاپ اّول.جمال أشرف الحسیني، دار 

ید  قوشجی، عمادالدین،  .103  .مخطوطشرح التجر

عّممان، ، ألدلة االستلناسیة عند األصاولیین، (ق1425)قلة ،الکناني ،أشرف بن محمود بن ع .104
 چاپ اول.دار النفا س، 

َواعاد الَجارح  ،(ابی ت) ربی، ابی الحسن مصطفی بن اسماعی الما .105 قَ ااِظ وَ لفَ
َ

شفاء العلیال بأ
التعِدیل   ی : مقا  بن سادي الوادعي، بی نا.تقد ،وَ

التعِدیلشفاء العلیل   ،(تابی ) الماربی، ابی الحسن مصطفی .106 َواعد الَجرح وَ قَ اِظ وَ لفَ
َ

   .بأ

قم ، ، نور األبصار فان أحاوال األئماة التساعة األبارار، (ق1420) محمد مهدي مادندراني، .107
  چاپ اّول.انتشارات الشریف الرضي، 

  بیروت، دارالکتال ال لمیه.، الن ت والعیون، (1420) ماوردی، علی بن محمد  .108

، تحقیمق الشمیخ بکمری کنزالعماال  (ق 1409) لدینا دی، عالءالدین علی بن حساعمتقی سن .109
  بیروت، موسسه الرساله.حیانی، 

یااض النضارة فان مناقاب العشارة ،(تمابی ) محال الدین طاری، ابوال ااس .110 ، دار الکتمال الر
  ال لمیة.

، دار الکتمال ذاائر العقبی فن مناقاب ذوی القربای، (ق1356) ............................... .111
   المصریة.

، تحقیمق: د. تههیب ال مال فان أساماء الرجاال ،(ق 1400) ي، یوسف بن عاد الرحمنمز .112
 . چاپ اّولمؤسسة الرسالة، بیروت،  ،بشار عواد م روف
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 تهران، صدرا.  مناق فلسفه  (ش 1388) مطهری، مرتضی .113

دوفصملنامه ، «ابن تیمیه از دیادگاه علماای ماههب شاافعی» (1395حسینی، سیدج فر ) .114
 / شماره اول.سال اول _5ص ، دانش پژوسی تأم

، 2شمماره  مجله سراج منیر، ،«انتقادات ابن تیمیه بر آیه والیت»(، 1390فروغی، روح الله ) .115
 .انتشارات دار االعالع لمدرسة أس  الایت 

ین آیات ناظر بر والیت امام  بررسی تابیقی تفسیر مهم»طایای، علیرضا،  .116 منظار  علای ازتر
یقین  6سمال چهمارع / شمماره رویجی مطال ات تطایقی قرآن و حدیث، ، فصلنامه علمی  ت«فر

 .1395بهار و تابستان 

فصملنامه علممی  ،«بازاوانی مدارک و اسناد شأن نزول آیه والیات» ،، فتح اللهننجار دادگا .117
 تخصصی طلوع.

، «بررسای و تبیااین آیااات والیاات از منظاار تشاایع و تساانن»  (،1381....................... ) .118
 .1_شمارهعلمی تخصصی طلوع،  فصلنامه

ن»  لی موحدی،عادال .119 فصملنامه ، «بررسی تابیقی مفهوم ا فت در ک م شیعه و اهل تسنّ
 ._ شماره سوع، بهار35صحکمت و فلسفه، 

تحلیل و بررسی ادل  سلفی گرایان ایران در نقد والیت  »مقاله  (،1385ی، مصطفی، )نیحس  .120
سمال بیسمت و چهمارع،   رفتی در دانشگاه اسمالمیفصلنامه مطال ات م ، «ت وینی اهل بیت

 .1شمارة چهارع / دمستان 

تعارض نظر ابن تیمیه با نظرات علمای اهل سنت در شأن » ع(،1961، )ابوالفض ی، قاسم .121
بهمار و  1شمماره  ، سمال اول دوفصلنامه علمی تخصصمی سملفی پژوسمی ،«نزول آیه والیت

 تابستان.

_ مقاله پژوسشي پیرامون انواع جدیمدي اد 183، صالااتمغ (، 1398) خندان، علی اصغر، .122
مغالطه در قرآن کری ، بهناد صادقي گ ، دوفصلنامه علمي م پژوسشي مطال ات قرآن و حدیث، 

 .101-83صمارة دوع، بهار و تابستان، سال دواددس ، ش

یاات های ع مه حلی و ابن تیمیه در زمینه آ داوری در اندیشه»   موسوی مالغ، سید محمد .123
 .، پایگاه تخصصی وسابیت«نازل شده در شأن اهل بیت 

سمال  ،«روی رد  نو در تفسیر بر اسااس ترتیاب نازول»(، 1389)عادالکری ، ، بهجت پور .124
 شانزدس .

 .«نسبت اابه غدیر به آیات منتسب به آن واقعه»ی، احمد، باقریان سارو .125
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 .، سراج منیر«آیه والیت نقد شبهه آلوسن بر امامت ائمه در» محمد، راد، یمیابراس   .126

نقاد و بررسای دیادگاه صا ح الادین االدلبای درباارة ا فات اماام »ی، علیرضا، ایطا  .127
انجمن کالع اسالمی حوده_سال پنج ، شماره سجمدس ، فصلنامه علمی پژوسشی،  ،«علی
 .13پاییز 

ه دربااره نقدی بر دیدگاه ابن تیمیه در منهااج السان»(، 1395ابراسیمی پاکزاد، سید مقداد، ) .128
سمال ششم   ،سراج منیمر نامۀ نقد وسابیت،پژوسش  «آیه  والیت با تاکید بر منابع اهل سنت

 .42شما رۀ 

واحدی نیشابوری و روایاات فضاائل اهال بیات: در » (،1398، اسماعی ، )فیشر یلیاسماع .129
ال سفمدس  سم، 22، صفصلنامه تخّصصی مطال ات قرآن و حدیث سمفینه، ، «تفسیر البسی 

 .65 شماره

یقین»( 1396ی، ابراسی ، )میبراسا .130 نامه پژوسشم، «واکااوی تفسایری آیاه والیات از منظار فار
 .75، ص وع، شماره پنج ، بهار و تابستان، سال سامامیه، 

 ._ پایگاه تخصصی وسابیت3، ص«وهابیت و سنت پیامبر» ضیا ی، رحمت الله، .131

  سالمیه.تهران، دارالکتال اال، تفسیر نمونه ،(ش 1374) مکارع، ناصر .132

  ، انتشارات سمت.رار االب  ده کشف االسرار و ع  (ش1387) الدینمیادی، رشید .133

 دیه. ، مرکز االبحاث ال قامحاضرات فی االعتقادات ،(ق 1421) میالنی، سیدعلی .134

موسسمه الرسماله،  ضیاء السالك إلی أوضح المسالك    (ع2001) نجار، محمد عادال زیز .135
  طا ه االولی.

، تحقیق: یوسمف مدارك التنزیل وحقائق التأویل  (ق 1419) ، تفسیر النسفياللهنسفي، عاد  .136
  چاپ اّول.دار الکل  الطیال، بیروت، علي بدیوي، 

بیروت، دار إحیاء  ق: محمد فؤاد عاد الااقي،، المحقصحیح مسلم  (بی تا) نیشابوری، مسل  .137
 التراث ال ربي.

بیمروت، دار الکتمال ، ائاب الفرقاانتفسایر غرایاب و رغ  (ق1416) نیشابوری، نظاع المدین .138
  ال لمیه.

  الکتال ال لمّیة. ، دارأسباب نزول القرآن  ،(ق1411)واحدی، علی بن احمد،  .139

  للطااعه والنشر، الطا ه التاس ه. نهضه المصرعلم اللغه    (ع 2004) الوافی، علی عادالواحد .140

 رالکتال ال لمیه.بیروت، دا ئد مجمع الزوا، (ق 1408) سیثمی، احمد بن بدر الدین  .141

، تحقیمق: حسماع المدین مجمع الزوائد ومنباع الفوائاد ،(ق 1414) سیثمي، علي بن ابي بکر .142
   القاسرة، مکتاة القدسي.القدسي، 
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   ، ایران، دارالحدیث.،یفرهنال اصا حات حد ،(ش1385) وسفیمحمدحریری،  .143


