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 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  03/35/79]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

که دفبرف  مبرهل ه مس لمرنرن ب ر ترین آیرس قرآنی است. این آیه آیه مبرهله یکی از مرم
مسیحیرن ناران است  هم حقرنیت پیرمبر)ص( فا ثربت و هم ففعت  مقرا و عل ه دفج ه 

از م ذاهب مختل    یرفیک د. به همین دلی  علم ر و مفس ران بس اه  بیت فا بیرن می
اند. بر تهجه ب ه اهمی ت مه  هع  دف ای ن مقرل ه آی ه کرد  بح  اسالمی دفبرف  این آیه

هله به فوش تهصیفی   تحلیلی از دیددر  امرمی ه و اش رعر  برفس ی ش د  اس ت. از مبر
ق این است که اشرعر  و امرمیه بر حضهف حس ین  حضرس ین تحقیهری اترین یرفتهمرم

بر فرطمه زه را) ( « نسرئ ر»بر حس ین و « اب رئ ر»فرطمه و علی)ع( دف مبرهله و داللت 
فا عل ی)ع( « انفس  ر»  تر علم ری اش عری مص داق یباذعرن دافند. همچ ین امرمی ه و 

دان د و دف مهفد افض لیت دان د؛ ولی بعضی از اشرعر  آن فا سبب افضلیت ای رن نمیمی
. تقدیم دف خالفت  تقدا دف فضیلت است؛ زیرا تقدیم مفضهل بر 1اند: امرا دو دسته شد 

د رو  دوا ماب هف . تقدا دف خالفت دلی   ب ر افض لیت نیس ت. 0افض  محرل است و 
الیلی برای آن ذکر ک  د ک ه اند که قرئ  به جهاز تقدیم مفضهل بر فر   شهند و دشد 

 ل رن تمرا نیست.یاز دال کیچیه
 

 .اشرعر  یه امرم یعهمبرهله  امرمت  ش یهآ :هاکلیدواژه

                                                                 
 mohagegkaraki@yahoo.com )نوی،نده م،ئول( و مذاهب یانداناگاه اد یگروه مذاهب کالم یاراستاد *
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 مقدمه

 هیای فراوانیی از منیاوق دور و نزدییک بیرای     بهد از فتح مک  در سال نام هجری گروه
زمدند؛ بی   پذیرش اسالم یا بحث و مناظره با رسول اکرم) ( ب  حضور زن حضرت می

های گونیاگون بیا   ها و هیئتهمین جات زن سال را عام الوفود  یهنی سال مالقات گروه
هیئتی م،یحی بود کی    ها. یکی از زن گروه(1/231: 4334هشام  )ابن رسول خدا  نام ناادند
عمران  مهروف ب  مباهشی   خطیاب   سوره زل 61و در پی زن زی  د با پیامبر مالقات داشتن

فَمَنْ حَاجَّكَ فِی ِ مِنْ بَهْدِ ما جاءَكَ مِینَ الْهِشْیمِ فَقُیلْ تَهیالَوْا     »امبر اکرم) ( نازل شد: یب  پ
نَبْتَاِلْ فَنَجْهَلْ لَهْنَیتَ الشَّی ِ    نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِ،اءَنا وَ نِ،اءَکُمْ وَ أَنْفُ،َنا وَ أَنْفُ،َکُمْ یُمَّ

هایی ک  در زناا بر نفی خدا بودن ن زی  با توج  ب  زیات قبل و استداللیا«. عَشَی الْکاذِبِین
هر گاه بهد از عشم و دانیا  »دهد ک  دستور می ) (تثکید شده بود  ب  پیامبر )ع(م،یح

در زن ب  محاج  و ستیز برخاستند  ب  )باز( ک،انی با تو  )درباره م،یح( برات تو زمده ک 
کنیم و شما هم فرزندان خود را  میا زنیان   فرزندان خود را دعوت می زنان بگو: بیایید ما

کنییم   نماییم  شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خیود دعیوت میی   خویا را دعوت می
گویان روغکنیم و لهنت خدا را بر دشما هم از نفوس خود دعوت کنید  سپس مباهش  می

 «.دهیمقرار می
زی  مباهش  از دیرباز تا کنون مورد توجی  عشمیای میذاهب مختشیب اسیالمی بیوده و       

 ر  اصشی این تحقییق پیس از بررسیی     تحقیقاتی در این زمین  انجام شده است؛ ولی
زی  مباهش  و شثن نزول زن  تبیین امامت از دییدگاه عشمیای امامیی  و اشیهری اسیت کی        

و اصیطالحی   یلغیو  یا از ورود ب  بحث  مهناین منظور  پیاست. ب  هم سابق  نداشت 
 واژه مباهش  را بررسی خواهیم کرد.  

 معنای لغوی مباهله

برخی  .: ذیل واژه بهل(4131فارس  )ابن بال در لغت س  مهنا دارد: تخشی   نوعی دعا و قشیل
؛ زبی،ی  4141؛ فیروزآبادی  4141می  ؛ فیو4141منظور  )ابن اندنیز بال را ب  مهنای لهنت دان،ت 

ن تفاوت را دارند ک  لهن ب  مهنیای  یالبت  لهن و بال ا؛ : ذیل واژه بهل(4131؛ طریای  4141
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. بی   (11: 4133)عسکری   دوری از رحمت خداوند است و بال جدیت و تالش در لهنت
)فراهید،ی    اسیت جدیت و تالش در دعیا   یب  مهنا« ابتال الی اهلل فی الدعا»همین دلیل 

گوید بال هیزی اسیت کی    داند و میاصل زن را رها می مفردات. را ب در (1/11: 4133
کنید:  گون  مهنا میی را نیز این« اباشت فالنا»بدون سرپرست و رها باشد؛ ب  همین منظور 

او قائل است دلییل ک،یانی کی  بایل را بی       «. را با مقصودش ب  حال خود رها کردم او»
اند  این بوده ک  در این زی  درخواست و دعا برای لهنت کردن است  گرفت  مهنای لهنت
همان رها کردن است. همچنین مباهش  مصدر یالیی مزید از باب مفاعش  « بال»ولی اصل 

است و مهنای ورفینی دارد؛ یهنی هر کدام در حق دیگری لهنت کنند ییا او را بی  حیال    
 خود رها کنند. 

 همعنای اصطالحی مباهل

هیای  مباهش  در اصطالح عشمای امامی  ب  این مهنا است ک  هرگاه دو نفیر بهید از بحیث   
 کیی های روشن نتوان،تند یکدیگر را قانع کنند  هر های عقشی و برهانمنطقی و استدالل

گیویی  اگر من بر حق ه،تم و تو خالف میی »گوید: کند و میدر حق دیگری نفرین می
 .(418: 4181)مکارم شیرازی  « ب  مجازات الای گرفتار شوی

 اند:  عشمای اشهری نیز دو وج  را برای ابتاال بیان کرده
؛ 4/223: 4148؛ سمرقن،ی  4/113: 4122عطیه ؛ ابن8/218: 4123)فوررازی   . اجتااد در دعا1

؛ یهنی اگر جاد در دعا نباشید  ابتایال نی،یت و اگیر جاید باشید        (1/431: 4181قرطحدی   
 .(8/213: 4123)فوررازی   ندیگوشد  زن را ابتاال میهرهند لهن نبا

یهنی لهنیت و دوری  « باش  اهلل». لهنت؛ مهنای لهن همان دور کردن و ورد است و 0
 .(2/23: 4148؛ بیضاوی  2/883: 4143حات،  ابی؛ ابن4/241: 4141)واح،ی   از رحمت خداوند

ل را لهنیت مهنیا کنییم  در زیی      داند؛ زیرا اگر نبتافخر رازی قول نخ،ت را اولی می
زمیده اسیت  ولیی    « فنجهل لهنت اهلل عشی الکاذبین»تکرار مهنا خواهد شد. بهد از نبتال 

شود ک  در دعا خیشی گون  مهنا میاجتااد در دعا گرفت  شود  زی  این یاگر ابتاال ب  مهنا
. او (8/218: 4123 )فودررازی   دهییم گویان قرار میی کنیم و بهد لهنت را بر دروغاصرار می

داند ک  خیدا او را بی    یرا ک،ی م« من باش  اهلل»داند و می« رها کردن»اصل این کشم  را 
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هر کس خداوند او را ب  حال خودش رها کند  بیدون شیک   »حال خود رها کرده است: 
ای از عشمای اشاعره  ک  اصل ابتاال را لهنت و دوری . عده(8/213)همان: « شودهالک می

اند ک  ابتدا ب  مهنای لهنت بوده  سپس در مورد هر دعیایی کی    دانند  قائلرحمت میاز 
؛ 2/438: 4148؛ نظدام االعدرج    4/211: 4148)نسدفی    در زن اصرار شود  بی  کیار رفتی  اسیت    

 .(4/411: 4148جزی  ابن

 شأن نزول آیه

شده ک  خدمت  این زی  و زیات قبل از زن درباره هیئت نصارای نجران)شمال یمن( نازل
پیامبر رسیدند و درباره ن،بت فرزندی حضرت م،یح ب  خداوند محاج  کردنید. نصیارا   
دالیل پیامبر را نپذیرفتند و بر جاشاان اصرار ورزیدند تا خداوند امر ب  مباهش  کیرد. در  
روز مباهش   پییامبر اکیرم) ( ح،ینین و فاومی  و عشیی)ع( را همیراه خیود بردنید و         

 «.ه من دعا کردم  شما زمین بگوییدهرگا»فرمودند: 
کننید کی  اسیقب    برخی از عشمای امامی و اشهری در مورد شثن نزول زیی  نقیل میی   

بیینم کی  اگیر از    من وجوهی را میی »نجران با دیدن پیامبر و عزیزاناان ب  نصارا گفت: 
 شود؛ مباهش  نکنیید کی  هیالک   ها از جا کنده شوند  هنین میخداوند وشب کنند ک  کوه

؛ 4/211: 4148)نسدفی   «نخواهید مانید   یاشوید و بر روی زمین تا روز قیامت نصیرانی می

؛ مکارم شدیرازی و همکداران    2/381: 4132؛ طحرسی  2/18: 4381؛ ابواجسعود  4/211: 4121شربینی  

4134 :2/133). 
 عطیی  در تف،ییر  تا زنجا ک  در این مقال  تحقیق شده  از بین مف،ران اشهری فق  ابن

زورد  تنایا بی  همراهیی ح،ینین     وقتی شثن نزول زی  را می )4/113: 4122عطیده   )ابن خود
کنید  در  کند و از همراهی حضرت عشی)ع( صحبتی نمیی وحضرت فاوم )ع( اشاره می

راوی در منیابع   09صورتی ک  همراهی عشی)ع( در مباهش  قابل کتمان نی،ت؛ زیرا فقی   
عطیی  نییز در   . خود ابین (418: 4181)مکارم شیرازی  اند اهل سنت این روایت را نقل کرده

ادام  تف،یرش  روایتی از سدی نقل کرده ک  پیامبر با عشی و فاوم  و ح،نین ب  مباهشی   
 .(4/113: 4122عطیه  )ابن زمدند
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عیوف و سیهد   زیید  عبیدالرحمان بین   از صحاب  نیز عثمان  وشح   زبییر  سیهید بین   
وقیا   أبیی اند. سهد بنمبارک  در شثن اهل بیت)ع( اقرار کردهب  نزول زی   وقا أبیبن

حدیث مباهش  را روایت کرده و هنانک  در نقل مهتبر زمده  بیا درک همیین موییوع از    
 .(1/483تا: )مسل،  بی است ناسزاگویی ب  امیرمؤمنان عشی)ع( خوددارت کرده

ت میاجرات  منبیع اهیل سین    62گرت در بیا از یهات سرشناس دهمچنین شخصیت
انید؛ از  اند ک  اهل بیت پییامبر) ( نییز همیراه ایایان بیوده     مباهش  را نقل کرده و زورده

 جمش :
)هیاپ محمید عشیی     102  صیفح   7  جشید  صحیححجا  نیاابورت در ی م،شم بن
 صبیح مصر(.  
 )هاپ مصر(.  105  صفح  1  جشد م،ندحنبل در ی احمد بن

)هیاپ میمنیی     130  صیفح   9زیی   جشید   ی وبرت در تف،یر مهروفا  ذیل همیین  
 مصر(.  

 )هاپ حیدرزباد دکن(.  152  صفح  9  جشد م،تدركی حاکم در 
 )هاپ حیدرزباد(.  037  صفح دالئل النبوةی حافظ ابونهیم اصفاانی در 

 )هاپ الاندی  مصر(.  75  صفح  اسباب النزولی واحدت نیاابورت در 
 )هاپ البای  مصر(.   05  صفح  0جشد   مفاتیح الغیبی فخر رازت در تف،یر 

 )وبع ال،ن  المحمدی  مصر(.   572  صفح 3  جشد جامع االصولاییر در ی ابن
 )هاپ نجب(.   17  صفح  تذکرة الخوا جوزت در ی ابن

 )هاپ مصطفی محمد مصر(.  00  صفح  0ی قایی بیضاوت در تف،یرش  جشد 
 )هاپ منیری  مصر(.   167  صفح  9  جشد روح المهانیی زلوسی در تف،یر 

)هیاپ مصیطفی    102  صیفح  0  جشید  الجیواهر ی ونطاوت مف،ر مهروف در تف،یر 
 البابی الحشبی مصر(.  

 )هاپ مصطفی محمد مصر(.   139  صفح 1  جشد کاافی زمخارت در تف،یر 
)هیاپ مصیطفی    529  صیفح   0  جشد االصاب حجر ع،قالنی در ی حافظ احمد بن

 محمد مصر(.  
 )هاپ نجب(.  120  صفح  الفصول المام اغ در صبی ابن
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)هیاپ مصیر سیال     125  صیفح   9  جشید  الجامع الحکام القرزنی قروبی در تف،یر 
 .(2/181: 4134)مکارم شیرازی و همکاران   م(1396

قائیل   احقاق الحقب  هر حال نقل شده ک  قایی نوراهلل شوشتری در کتاب ارزشمند 
کتیاب   62مرعای در حاشی  بر این کتیاب  پیس از نقیل از     اهللاند و زیتب  اجماع شده
)ر.ک:  «انید قاوب  اهل سنت در کتباان این مطشب را ذکیر کیرده  »فرمایند: اهل سنت  می

کند ک  حضور عشی و فاوم  و ح،نین)ع( در . زلوسی نیز اذعان می(1/18: 4133شوشتری  
 .(2/484: 4141)آجوسی   واقه  مباهش  نزد محدیان مااور است

 داللت آیه بر صحت نبوت پیامبر اکرم)ص(

پیامبراکرم) ( در کنار دعوت ب  پذیرش یگانگی خداونید و مخشیوق بیودن حضیرت     
عی،ی)ع(  ادعای نبوت نیز داشتند؛ زیرا اگر هنین ادعایی نداشتند  اصالً هیئت نجرانیی  

مباهشی  از سیوی   ز ترک یکردند. از ورفی نشدند و با پیامبر محاج  نمیروان  حجاز نمی
؛ بیضداوی   1/431: 4181)قرطحدی   امبر اسیالم) ( اسیت   یم،یحیان دلیل بر صحت نبوت پ

: 4141؛ آجوسددی  1/483: 4123؛ ابوحیددان 4/211: 4121؛ شددربینی  2/11: 4148؛ ثعدداجحی  2/23: 4148

 .(2/182: 4134؛ مکارم شیرازی و همکاران  8/213: 4123؛ فوررازی  2/484
 داند:  ت این واقه  بر صحت نبوت پیامبر اکرم)  ( را از دو جات میفخر رازی دالل 
. اگر پیامبر بی  خیود اومینیان نداشیتند  از نیزول عیذاب بیر اهیل و فرزندانایان          1
اش ب،ییار شیدید اسیت و    ترسیدند. مهشوم است ک  شفقت ان،ان بر فرزند و خانوادهمی
ن رو ایین همراهیی بیر    یی شیود؛ از ا کند و سپر بالیاان میب،ا خود را فدای زنان میه 

 حقانیت پیامبر) ( داللت دارد. 
  زنچی  دال بیر   انجییل و  تیورات . ترک مباهش  از ورف نصارا گواه است ک  زنان از 0

ن رو مباهش  را تیرک  یدان،تند و ب  پیامبری ایاان عشم داشتند؛ از انبوت ایاان بود را می
بی  خیدا   »دهد ک  گفتنید:  یفت  خویا قرار مکردند. فخر سپس نقشی از نصارا را دلیل گ

بی  او بایارت داده شیده و اگیر      انجییل و  توراتسوگند  او پیامبر مرسشی است ک  در 
فخر مهتقد است این سخن تصیریح زنیان   «. شودمباهش  کنید  عذاب استیصال حاصل می

 .(8/213: 4388)فوررازی   برای امتناع از مباهش  است
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گفت حشول عذاب بر نصیارای نجیران  هرهنید محقیق ناید       توان ن اساس مییبر ا
ز یی ای برای پیامبر) ( بود؛ زییرا رفیتن پییامبر بی  مباهشی  و زمیادگی ایایان و ن       مهجزه

دهد ک  حشول عذاب با دعای پیامبر) ( حتمی انصراف نصارا از مهرک  تباهل ناان می
:  4142)سحاانی     کردنداین خطر  از ادام  منصرف شدند و مصالح کبوده و نصارا با در

1/112). 

 داللت ابنائنا

در این زی  ابناء ب  مهنای پ،ران است و مصداق زن ح،ن وح،یین)ع(  فرزنیدان دختیر    
و  05شود مف،ران بی  زییات   پیامبر  ه،تند. در اینک  ابناء شامل نوه پ،ری و دختری می

یهْقُوبَ کُشًّا هَدَینا وَ نُوحاً هَدَینا مِینْ  و وهبنا لَ ُ إِسْحاقَ وَ »اند: کردهسوره انهام استناد  05
وَ هیارُونَ وَ کَیذلِكَ نَجْیزِی     قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّیتِ ِ داوُدَ وَ سُشَیمانَ وَ أَیوبَ وَ یوسُبَ وَ مُوسیی 

 «.وَ إِلْیاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ وَ عِی،ی الْمُحْ،ِنِینَ * وَ زَکَرِیا وَ یحْیی
دارند ک  م،یح  با اینک  از ورف مادر ذری  حضرت ابراهیم شمرده این زیات داللت 

؛ مکدارم  41/111: 4183)ر.ک: جدوادی آملدی    شود  از فرزندان حضرت ابراهیم)ع( اسیت  می

هم در لغت و هیم در اصیطالح بی     « ابن»کشم   . بنابراین(2/188: 4134شیرازی و همکاران  
سیط  و اعیم از فرزنید پ،یری ییا دختیری       وامهنای فرزند است  ه  با واسط  و ه  بی

است. همچنین در روایاتی ک  از ورق شیه  و سنی درباره امام ح،ن و امام ح،یین)ع(  
نمونی    یشیود. بیرا  ار دییده میی  یبی  زنیان ب،ی   « ابن رسیول اهلل »وارد شده  اوالق کشم  

 اشیاد انیک  »امیرالمؤمنین عشی)ع( در صفین محمد حنفی  را خطاب کردند و فرمودنید:  
هما ابنیا  »اورافیان در مورد ح،ن وح،ین)ع( پرسیدند ک  حضرت فرمودند: «. ابنی حقا

کند از پییامبر) ( شینیدم   ن سشمان نقل میی. همچن(1/181: 4138)رازی   «رسول اهلل) (
؛ ایین  «مِینَ الیدُّنْیا   رَیحَیانَتِی  هَذَینِ إِنَّ ابْنَی»فرمودند: ک  در مورد ح،ن و ح،ین)ع( می

 ترمذی و دیگر کتب اهل ت،ینن نییز نقیل شیده اسیت      سننبخاری   صحیحدر روایت 
 .(2/28: 4141)مفی،  
گویید ایین   اند. فخر رازی میاشاعره نیز مصداق ابنائنا را ح،ن و ح،ین)ع( دان،ت  

زی  داللت دارد ک  ح،ن و ح،ین پ،ران رسول خدایند؛ زییرا پییامبر وعیده دادنید کی       
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ن و ح،ین را خواندند  پس واجب است ک  زن دو پ،یران  زورند و ح،پ،راناان را می
فرزندان وقتیی کوهیک   »کند ک : را مطرح می یرسول خدا باشند. وی سپس اشکال برخ

ای باشند  نزول عذاب بر زناا جایز نی،ت و اینک  ح،ن و ح،ین در مباهش  بودند  فایده
ت کی  اگیر عقوبیت    دهد ک  سنت الایی بیر ایین اسی    گون  پاسع میو این« نداشت  است

ز در بیر  یی کند و زنان و فرزنیدان را ن استیصال بر قومی نازل شود  هم  قوم را هالک می
 ها عقاب نی،ت. گیرد؛ پس این عذاب در مورد بالغان عقاب است و در مورد بچ می

را یی دانید؛ ز قروبی پ،ر دان،تن پ،ر دختیر را مخصیو  ح،ین و ح،یین)ع( میی     
هر ن،یب  »ز فرمودند: یو ن« ان ابنی هذا سید»)ع( فرمودند: پیامبر) ( درباره امام ح،ن
 .(1/431: 4181)قرطحی   «شود  مگر ن،ب و سبب منو سببی روز قیامت منقطع می

گویید:  دانید و میی  زلوسی عالوه بر ح،ن و ح،ین)ع(  عشی)ع( را نیز داخل ابنائنا می 
  در صیورتی کی  اوالً در   (2/482: 4141)آجوسدی    «شیود در عرف  داماد هم پ،ر شمرده می»

ار داشیت   یعرف عرب هنین هیزی نبوده و اگر فردی پ،ر نداشت  هرهند دامادهای ب،ی 
 یکردند. یانیاً الزمی  هنیین سیخن   گاه داماد را پ،ر مح،وب نمینامیدند و هیچاو را ابتر می

ا ن باشید  زییر  یتوانید هنی  این است ک  مصداق انف،نا پیامبر) ( باشید  حیال زنکی  نمیی    
شونده باشد؛ هیچ کس خیود را  کننده باید  یر از دعوتکننده پیامبر ه،تند و دعوتدعوت

کننید کی    یت مین را تقویا یاری. یالثاً روایات ب،(483: 4181)مکارم شیرازی   کنددعوت نمی
 ذکر خواهند شد.  « داللت انف،نا»ات در بحث ین روایاز ا یعشی)ع( نفس پیامبر است؛ برخ

 ئناداللت نسا

کنید.  شود و مصداق مهینی پییدا میی  واژه ن،اء در هر مورد وبق شواهد و قرائن مهنا می
 واژه در قرزن ب  هند مهنا ب  کار رفت  است:  ن یا

لِشذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْثُنْثَیین فَاِنْ کُنَّ نِ،اءً فَیوْقَ  ». ب  مهنای خواهر در مقابل برادر  مانند 1
 ؛(44)نسا : « شُثا ما تَرَكَایْنَتَینِ فَشَاُنَّ یُ

 ؛(12و 13)احزاب: « یا نِ،اءَ النَّبِی...». ب  مهنای زن در مقابل شوهر  مانند 0
شَیاْوَةً مِینْ دُونِ    إِنَّکُمْ لَتَثْتُونَ الرِّجالَ». ب  مهنای جنس زن در مقابل جنس مرد  مانند 9
 ؛(12)نسا : « مِمَّا اکْتَ،َبْنَ کْتَ،َبُوا وَ لِشنِّ،اءِ نَصیبٌمِمَّا ا لِشرِّجالِ نَصیبٌ»و  (84)اعراف: « النِّ،اءِ
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)بقدره:  « أَبْناءَکُمْ وَ ی،ْتَحْیونَ نِ،یاءَکُمْ  یذَبِّحُونَ». ب  مهنای دختر در مقابل پ،ر  مانند 5

کایت و  . ن،اء در این زی  ب  مهنای هم،ران نی،ت  بشک  یهنی فرعون پ،ران را میی (13
 داشت.  گ  میدختران را زنده ن

کیم  دهد یا دسیت در زی  مباهش  نیز ن،اء در مقابل ابناء قرار گرفت  و مهنای دختر می
باید گفت مطشق زن مراد است  ن  فق  زن در مقابل شوهر. در میورد مصیداق ن،یاء در    
این زی  هیچ اختالفی بین مف،ران امامی  و اشیاعره نی،یت و همی  مهتقدنید کی  پییامبر       

)مکدارم شدیرازی و   ضرت زهرا)س( را همیراه خیود بی  مباهشی  بردنید      اکرم) (  فق  ح

: 4123؛ ابوحیدان   4/411: 4148جدزی   ؛ ابدن 41/113: 4183؛ جوادی آملدی   2/182: 4134همکاران  

 .(2/18: 4381؛ ابواجسعود  4/211: 4121؛ شربینی  1/488

 داللت انفسنا

؛ بهضی نیز زن (8/211: 4141ور  منظ)ابنواژه نفس در لغت ب  مهنای روح و حقیقت است 
 .(1/381: 4138)جوهری  اند را ب  خون و ج،د مهنا کرده

 ن واژه در قرزن ب  هند مهنا ب  کار رفت  است:  یا
 ؛(18)بقره: « قُوا أَنْفُ،َکُمْ وَ أَهْشِیکُمْ نارا». ذات و شخ : 1
 ؛(12)زمر: « الشَّ ُ یتَوَفَّی الْثَنْفُسَ حِینَ مَوْتِاا». روح: 0
 ؛(231)اعراف: « وَ اذْکُرْ رَبَّكَ فِی نَفْ،ِكَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَ ً». قشب و باون: 9
: 4132)ر.ک: قرشدی بندایی     (11)یوسد/:  « إِنَّ النَّفْسَ لَثَمَّارَةٌ بِال،ُّوءِ». تمایالت نف،انی: 5

3/31). 
پییامبر اکیرم) (   توانید خیود   وور ک  گفت  شد  نمیی مصداق انف،نا در زی  مباهش   همان

شونده باشد. مهیانی دیگیر   کننده باید  یر از دعوتاند و دعوتکنندهاان دعوتیباشد؛ زیرا ا
کنند. بنابراین باید گفت نفس در این زی  مهنای مجیازی دارد   نیز در مورد این زی  صدق نمی

ود شخ  اسیت  تشو پیامبر باشد؛ زیرا گاهی منظور از نفس خمنزل  و تالییهنی ک،ی ک  نازل
قُیوا أَنْفُ،َیکُمْ وَ   »ترین نزدیکان  قرار بگیرد مانند زیی   یی مثل وقتی ک  مقابل اقربا  بشک  نزدیک

یی و گاهی ب  وج  مجاز و استهاره است  یهنی وجوه شیباهتی وجیود دارد کی     « أَهْشِیکُمْ نارا
 .(4/231: 4112)بالغی  شود زن شخ  ب  منزل  نفس ان،ان مح،وب می
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شخصی  یر از رسول خیدا باشید  ک،یی جیز     « انف،نا»ر منظور خداوند متهال از اگ 
امیرالمؤمنین عشی)ع( نخواهد بود؛ زیرا ک،ی ادعا نکرده ک  افرادی  یر از عشیی  هم،یر   

. بنیابراین هیون   (2/211: 4143)شدری/ مرتضدی    اند و دو پ،رشان در مباهش  شرکت داشت 
  در اینجا مقصود و میراد تنایا م،یاوی بیودن     توان گفت ک  نفس هر دو یکی استنمی

ن هون بدون شک رسول خدا برترین مردم است  م،اویِ زن حضرت نییز  یاست. همچن
 .(131: 4141)حلی  هنین خواهد بود 

مقتضای اوالق انف،نا این است ک  در تمام مقامات  جز مقاماتی ک  نصی بر ماترک 
 مِنْ یا عشی  أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَ ِ هَارُونَ»  باشند: نبودن زناا باشد مانند نبوت و رسالت  مااب

 .(13/38: 4131)مبلسی  « إِلَّا أَنَّ ُ لَا نَبِی بَهْدِی مُوسَی
گفتنی است ک  گروهی از عشما داللت زی  بر م،اوی بودن حضرت عشی)ع( با پییامبر   

 ییا عَشِیی  مَینْ قَتَشَیكَ    »فرمود: نک  پیامبر) ( یکنند؛ از جمش  ارا با ذکر روایاتی تقویت می
بابویده   )ابدن « وَ مَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِی وَ مَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِی لِثَنَّكَ مِنِّی کَنَفْ،ِیی  فَقَدْ قَتَشَنِی

. در روایتی دیگر زمده است ک  درباره بهضی از صحاب  از پیامبر خدا سیؤال شید   (31: 4138
إِنَّمَیا  »پییامبر فرمودنید:   «. پس عشیی هی    »فرمودند. زنگاه شخصی گفت: و حضرت پاسع 

ن امام رییا)ع(  ی. همچن(8/133: 4134اج،ین  )عال « وَ لَمْ تَ،ْثَلْنِی عَنْ نَفْ،ِی النَّاسِ عَنِ سَثَلْتَنِی
ا را رسیول خید  یخداوند از لفظ انف،نا در زی  مبارک   نفس عشی را قصد کرد؛ ز»فرمایند: می

فرمودند بنو ولیه  باید دست از تمرد خود بردارند  وگرن  من ک،ی را برای جن  بیا زنیان   
فرستم ک  مثل نفس من باشد و مرادشان از زن کس ک  حکم جان رسول اهلل را داشیت   می

والب بود. پس این خصوصیتی است ک  در عشی ه،ت و هیچ فیردی از افیراد   ابیعشی بن
 .(4/212: 4138بابویه  )ابن« قام دست پیدا کندتواند ب  این مبار نمی

ماج  و ترمذی  نیز حنبل  ابنعالوه بر شیه   ک،انی از اهل سنت  همچون احمد بن
. شییع سیشیمان بشخیی    (11: 4181)ر.ک: قند،وزی   انید  مضمون این حدیث را روایت کرده

بی   « سول اهلل اسیت عشی نفس ر»را با این عنوان ک   ینابیع المودهحنفی باب هفتم کتاب 
حدیث از رسول خدا نقیل کیرده کی  فرمودنید:      05این مویوع اختصا  داده و در زن 

وَ  وَیاعَتِی  عَشِیی مِنِّیی کَنَفْ،ِیی وَاعَتُی ُ    »نمونی :   ی؛ بیرا «عشی)ع( ب  منزل  نفس من است»
 .(18د12)همان: « مَهْصِیتُ ُ مَهْصِیتِی
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انف،نا داللت وایحی بر شدت ارتبیاط و اتحیاد   ها قرین  این مجازند و کشم  تمام روایت
اتر عشمای اشهری نیز عشی)ع( را مصداق انف،ینا  یعشی)ع( با پیامبر اکرم) ( دارد. بنابراین ب

؛ 1/483: 4123؛ ابوحیدان   4/211: 4121؛ شدربینی   2/23: 4148؛ بیضداوی   1/431: 4181)قرطحی  دانند می

؛ ولیی  (4/411: 4148جزی  ؛ ابن2/438: 4148؛ نظام االعرج  4/211: 4148؛ نسفی  8/213: 4123فوررازی 
،یت   ین سیخن مخصیو  عشیی ن   یدانند و مهتقدند ابهضی زن را سبب افضشیت ایاان نمی

  در صورتی کی   (2/148 :4388)فوررازی  شود بشک  شامل تمام خویااوندان و خدم  پیامبر می
 راب  داللت این زی   عشی)ع( افضل است؛ زی کبدون ش
. هر صاحب وجدان و فطرت پاکی ب  افضل بودن مجموع ک،انی ک  بیرای ایبیات   1

: 4181 )سدحاانی  کند توحید و حقانیت رسالت با پیامبر اکرم) ( همراه شدند  اذعان می

4/113). 
انید؛ پیس   . وبق این زی   عشی)ع( م،اوی پیامبر) ( اسیت و پییامبر) ( افضیل   0

 م،اوی ایاان نیز افضل است.
شدگان کی  بیا حضورشیان    کی نی،ت ک  زی  مباهش  بر فضیشت و برتری دعوت. ش9

حجت بر مخالفان تمام شد  داللت دارد؛ زیرا ممکین نی،یت پییامبر) ( بیرای تثکیید      
حقانیت خود ک،انی را ب  مباهش  دعوت کنند ک  در او  فضیشت و منزلت قیرار نداشیت    

 .(211/ 2: 4143)شری/ مرتضی  باشند 
 فرزندانا و ور از انفس قرابت و خویااوندی بود  عباس عموی پیامبر و. اگر منظ5

هجری ک  جرییان مباهشی  اتفیاق     12یا  3هاشم هم بودند؛ زیرا در سال امثال زنان از بنی
 .(4/231: 4112)بالغی  افتاد  زنان هم م،شمان بودند و هم ب  مدین  هجرت کرده بودند 

داللت داشت  انتخاب بدون دلیل عشی)ع( از بیین  . اگر انف،نا بر هم  خویااوندان 5
 زنان نیکو نبود.

امامی  بهد از ایبات افضشیت امیرالمؤمنین عشی)ع( از داللت زی   امامت ایایان را نییز   
هیای  اند حضیرت عشیی)ع( بیا برخیورداری از کمیاالت و ویژگیی      کنند و قائلیابت می

ن برتر شده و م،یتحق تصیدی   منحصر ب  فرد  نظیر عشم  شجاعت و عصمت  بر دیگرا
مقام امامت است و بدیای است ک  با وجود ایاان  مقدم داشتن دیگیران بیرای تصیدی    

 مقام امامت عقالً قبیح و ناروا است.  
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ز ک  ب  امامت ابوبکر  عمر و عثمان  قبل از حضرت عشی)ع( عقیده دارند  یاشاعره ن 
وینید تقیدم در خالفیت تقیدم در     گاند. بهضیی میی  در مورد افضشیت امام دو گروه شده

و گیروه   (131: 4121)شدیرازی   فضیشت است؛ زیرا تقدیم مفضول بر افضیل محیال اسیت    
کنند ک  تقدم در خالفت دلییل  شود یی اعتراف میاتر اشاعره را شامل مییدیگر یی ک  ب

بیر    قائل ب  جواز تقدیم مفضول یشیاند با زوردن دالنان مجبور شدهیبر افضشیت نی،ت. ا
 فایل شوند؛ از جمش :

. اجماع؛ در انهقاد امامت بهد از پیامبر) ( برای افیراد  ییر افضیل اجمیاع اسیت      1
. باید گفت هنیین اجمیاعی نبیوده و انتخیاب  ییر افضیل بیرای        (1/218: 4133)تفتازانی  

جاناینی پیامبر) (  مخالفانی  از جمش  خیود حضیرت عشیی)ع(  داشیت  اسیت؛ پیس       
گویید:  کنید و میی  است. امام الحرمین جوینی نیز ب  زن اشاره میی اجماعی حاصل ناده 

ابوبکر ب  امامت رسید  پیا از زنک  خبر زن ب  گوش دیگیر صیحاب  و اویراف کایور     »
. بنابراین انتخاب  یر افضیل در شیورا و محیدود بی      (121: 4148)جوینی  « اسالمی برسد

 هند نفر ماخ  بوده و اجماعی رخ نداده است.  
خطاب امامت را ب  ماورت شورای شا نفره گذاشت ک  عثمان و عشی  بن . عمر0

ک  افضل از بقی  بودند  در زن شورا حضور داشتند. اگر انتخاب افضل واجب بود  عمیر  
. پاسیع زنکی  عمیل    (1/218: 4133)تفتازانی  کرد جاد نمییکرد و شورا اافضل را تهیین می

تقدیم مفضول بر افضیل باشید؛ زییرا دلیشیی بیر       تواند دلیشی بر جوازخطاب نمیعمر بن
حجیت عمل صحاب  وجود ندارد. عشمای اشهری نیز عصمت را شرط امامت و خالفیت  

: 4148؛ جدوینی   481: 4133؛ تفتدازانی   1/433: 4121؛ آمد،ی   223: 2331)ر.ک: بغ،ادی  دانند نمی

 .(1/231: 4133؛ تفتازانی  118: 4131؛ مفتی  431
بی از مناصب دینی است  مانند امامت در نماز. اگر امامت مفضول بیر  . امامت منص9

فایل ممتنع باشد  الزم است ک  در نماز هم ممتنع باشد  در حالی کی  خیالف اجمیاع    
. این قیاس باول است؛ زیرا امامت در نماز فق  عبادی اسیت  (1/433: 4121)آم،ی  است 

شامل امیور فقایی  اجتمیاعی و سیاسیی     ای وسیع دارد و و با امامت و رهبری ک  دایره
 کند ک  در هنین م،ئولیت بزرگیی حتمیاً  شود  متفاوت است. بنابراین عقل حکم میمی

 افضشیت مالک باشد.  
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)تفتدازانی   ب،ا تهییین افضیل موجیب نیزاع شیود      . افضشیت امری مخفی است و ه 5

ر) ( با ن  مهرفی نماید ک  افضل را پیامب. این استدالل وقتی درست می(1/218: 4133
نکرده باشد  ولی با وجود زیات و رواییاتی ییی ماننید زییات تطاییر  والییت  میودت و        

 روایات ویر و مؤاخاه یی ک  داللت بر افضشیت دارند  دیگر مخفی نی،ت.
گوید: نصیی  یهب استدالل سیب زمدی بر نبود ن  برای امامت مهشوم است. او می

یا ظنی. جایز نی،ت قطهی باشد؛ زیرا عادتاً محال اسیت  ک  وارد شده یا باید قطهی باشد 
ک  امت بر ترک قطع اتفاق کنند. اگر متن و سند ن  یا یکی از زناا ظنی باشد  عشم بی   
ن  ادعا است و اکتفا ب  محض ظن در اینجا از مواردی اسیت کی  هییچ راهیی بی  زن      

ر شید  اجمیاع و   ویور کی  ذکی   د گفت همانینی،ت؛ هون اجماع با زن مخالب است. با
 .(143: 4141)ر.ک: آم،ی  اتفاقی حاصل ناده تا مخالب ن  باشد 

گون  بیان کرده اسیت کی  اگیر    این ابکار االفکار. استدالل دیگر اشاعره را زمدی در 5
ن دو در فق  اعشم باشد و ی یر از دو نفر برای امامت صالحیت نداشت  باشند و یکی از ا

 این س  حالت خار  نی،ت:  در سیاست  از یکی از  یدیگر
 الب( هر دو امامت را ب  عاده بگیرند ک  محال و مخالب اجماع است.  

را خالی بودن زمان از امیام  یکدام امامت را ب  عاده نگیرند ک  محال است؛ زب( هیچ
 ممتنع است.  

ر افضیل  یی  ( امامت را یکی از زن دو ب  عاده بگیرد ک  این همان تقدم مفضول بر  
 است.  
 .(1/433: 4121)آم،ی  بنابراین تقدم مفضول بر افضل جایز است  

ویع هیر شییء در    یهنیپاسع زنک  تفضیل مفضول  عدول از عدل است؛ زیرا عدل 
پذیرد. ب  همین دلیل از روی حکمت عدالتی را نمیمویع الیق خود و خداوند عادل بی

را مهرفی کرده ک  در هم  و لطب خود  امت اسالمی را ب  حال خود رها نکرده و ک،ی 
کدام از دالیل و استدالالت اشاعره برای جواز تقیدیم  ها افضل باشد. بنابراین هیچویژگی

 کند. مفضول بر فایل تمام نی،ت و ادعای زنان را یابت نمی
ن سخن ک  امام در عشم و شجاعت و عدالت مفضیول  ولیی در تیدبیر و سیاسیت     یا

را فایده امام فق  در امیور حکیومتی و سیاسیی نی،یت      افضل باشد  نیز مردود است؛ زی
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م کی  فاییده   یریی اگر فر  بگ یبشک  ابقای دین و حفظ ایمان نیز ب  عاده امام است. حت
امام فق  در امور حکومتی باشد  حفیظ نظیام و حکومیت بیر روش شیریهت و قیانون       

ظ نظام بی   وشبد و اگر حفیعدالت مطشوب است و سرمای  عشم و مهرفت و عدالت را م
یوسب یقفی و امثیال او مقبیول بیود    هر نحو ک  باشد مطشوب حق بود  اعمال حجا  بن

 .(4/143: 4181)ر.ک: سحزواری  
نییز بی  فضیائل عشیی)ع(      ابکار االفکاربنابراین عشی)ع( افضل است. صاحب کتاب  

 عشی م،تجمع صفات شریف  و مناقب بشندی است ک  بی  سیبب  »گوید: اذعان دارد و می
بهضی از زناا م،تحق امامت شده و در او فضائل و کماالتی ک  در صحاب  متفرق بیوده   

تیرین  عابیدترین    تیرین  عیالم  شیود عشیی شیجاع   جمع شده است تا زنجا ک  گفتی  میی  
ترین در ایمان است و بیاترین مجاهدت را در کنار پیامبر ترین و سابقزاهدترین  فصیح

ای گیرنیده در هیر فضییشت حمییده    رین ب  ایاان و سبقتتداشت  و از نظر ن،ب نزدیک
عبیاس در میورد عشیی)ع(    مهاویی  از ابین   یزورد ک  ب  همین دلیل وقتسپس می«. است

 پرسید  او گفت: 
کان واهلل لشقرزن تالیا  و لشارّ قالیا  و عن المین نائیا  و عن المنکر ناهییا  و عین   

 خائفا  و عن الموبقات صادقا  و بالشییل  الفحااء ساهیا  و بدین  عارفا  و من اهلل
قائما  و بالناار صائما  و من دنییاه سیالما  و عشیی الهیدل فیی البریی  عازمیا  و        
بالمهروف زمرا  و عن الماشکات زاجرا و بنور اهلل ناظرا  و لایاوت  قیاهرا  فیاق    

اوی    الم،شمین ورعا و کفافا و قناع  و عفافا  و سادهم زهدا و أمان  و بیرا و حی 
کان و اهلل حشیب اإلسالم  و مثوت األیتام  و محل اإلیمان  و منتای اإلح،یان  و  
مالذ الضهفاء  و مهقل الحنفاء  و کان لشحق حصنا منیها  و لشناس عونیا متینیا  و   

شکورا  و فی البالء صبورا  کان و اهلل هجادا باألسحار  کثیر  لشدین نورا  و لشنهم
دائم الفکر فی الشیل و الناار  ناایا إلی کل مکرم   سیهاء  الدموع عند ذکر النار  

إلی کل منجی   فرارا من کل موبق   کیان و اهلل عشیم الایدت  و کایب التقیی  و      
محل الحجی  و بحر الندت  و وود النّای  و کنب الهشم لشورت  و نور ال،فر فی 

الویقی  عالمیا   ظالم الدّجی  کان داعیا إلی المحج  الهظمی  و م،تم،کا بالهروة
بما فی الصحب األولی  و عامال بطاع  المشك األعشی  عارفا بالتثویل و الیذکرت   
متهشقا بثسباب الادت  حائزا عن ورقات الردت  سیامیا إلیی المجید و الهشیی  و     
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قائما بالدین و التقوت  و تارکا لشجور و الهدوت  و خیر من زمن و اتقی  و سیید  
من انتقل و سهی  و أصدق من ت،ربل و اکت،یی  و  من تقم  و ارتدت  و أبر 

أکرم من تنفس وقرا  و أفضل من صام و صشّی  و أفخر من ییحك و بکیی  و   
أخطب من مای عشی الثرت  و أفصح من نطق فی الورت بهد النبیی المصیطفی    
فال ی،اوی  أحد  و هو زو  خیر الن،وان فال ی،یاوی  بهیل  و أبیو ال،یبطین     

کان و اهلل لوشداء قتاال  و لشحرب شهاال  و فی الازاهز ختّاال فال یدانی  خشق و 
 .(1/281: 4121)آم،ى  

 نتیجه

امامی  و اشاعره ب  حضور فاوم  زهرا  ح،نین و عشی)ع( در مباهش  همیراه پییامبر) (   
اذعان دارند. امامی  از راه ایبات افضشیت امیرالمؤمنین عشی)ع(  امامت ایاان را نیز یابیت  

گیرند ییا شیرط امامیت را    د  در صورتی ک  اشاعره یا افضشیت را از زی  نتیج  نمیکننمی
 ند.  دانافضشیت نمی

 منابع

   محقق عبدالباری عطی  عشی  بیروت  دارالکتب الهشمی . روح المهانیق(  1515زلوسی  محمود )
    قاهره: دارالکتب.ابکار االفکار فی اصول الدینق(  1509الدین )زمدی  سیب
   بیروت: دارالکتب الهشمی .  ای  المرام فی عشم الکالمق(  1519الدین )زمدی  سیب

  محقق اسهد محمد ویب  ریا : مکتب  نیزار  تف،یر القرزن الهظیمق(  1513حاتم  عبدالرحمن )ابیابن
 مصطفی الباز  چ سوم. 

   تاران: کتابچی. االمالی(  1976عشی )بابوی   محمد بنابن
   محقق مادی الجوردی  تاران: نارجاان. عیون اخبار الریا)ع(ق(  1970عشی )وی   محمد بنبابابن
   محقق عبداهلل خالدی  بیروت: داراالرقم. الت،ایل لهشوم التنزیلق(  1516جزی  محمد )ابن
   محقق محمد عبدال،الم  لبنان: دارالکتب الهشمی .المحرر الوجیزق(  1500عطی   عبدالحق )ابن
  محقق عبدال،الم محمد هیارون  قیم: مکتیب االعیالم     مهجم مقاییس الشغ ق(  1525فارس  احمد )ابن

 االسالمی. 
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   بیروت: دارصار  چ سوم. ل،ان الهربق(  1515منظور  محمد )ابن
   محقق محمد جمیل صدقی  بیروت: دارالفکر. البحر المحی  فی التف،یرق(  1502ابوحیان  محمد )

   بیروت: داراحیاء التراث الهربی. ارشاد الهقل ال،شیم الی المزایا القرزن الکریمم(  1309محمد ) ال،هود ابو
   محقق ابراهیم محمد رمضان  بیروت: دارالمکتب  الاالل. اصول االیمانم(  0229بغدادی  عبدالقاهر )
   قم: وجدانی. زالء الرحمن(  1950بال ی  محمدجواد )

   لبنان: داراحیاءالتراث الهربی. انوار التنزیل واسرار التثویلق(  1510بیضاوی  عبداهلل )
   قم: الاریب مرتضی  اف،ت قم. شرح المقاصدق(  1523تفتازانی  سهدالدین )
   قاهره: مکتب  الکشیات االزهری . شرح عقائد الن،فی ق(  1527تفتازانی  سهدالدین )
حقق عبدالفتاح ابوسن  و عشی محمید مهیو   بییروت:      متف،یر یهالبیق(  1510یهالبی  عبدالرحمن )

 داراحیاء التراث الهربی. 
 تحقیق و تنظیم عبدالکریم عابدینی  قم: اسرا. تف،یر ت،نیم (  1907جوادی زمشی  عبداهلل )
   محقق عطار و عبدالغفور  بیروت: دارالهشم المالیین. الصحاحق(  1976حماد )جوهری  اسماعیل بن

   بیروت: دارالکتب الهشمی . االرشاد الی قواوع االدل  فی اول االعتقادق(  1516مشک )جوینی  عبدال
   قم: مؤس،  النار االسالمی  چ هاارم. کاب المراد فی شرح تجرید االعتقادق(  1519حشی )

   مااد: زستان قدس ریوی. رو  الجنان وروح الجنان فی تف،یر القرزنق(  1520رازی  ابوالفتوح )
   مصحح عشی شیری  بیروت: دارالفکر. تا  الهروسق(  1515ی  محمد )زبید

   قم: مؤس،  امام صادق)ع(. الفکر الخالد فی بیان الهقائد(  1909سبحانی تبریزی  جهفر )
  قیم: مرکیز الدراسیات    عشی هدی الکتاب وال،ین  والهقیل   االلایاتق(   1510سبحانی تبریزی  جهفر )

 الهشمی   چ سوم.
   قم: مطبوعات دینی. اسرار الحکمش(  1909مالهادی ) سبزواری 

   محقق عمر عمروی  لبنان: دارالفکر. تف،یر ال،مرقندیق(  1516محمد )سمرقندی  نصر بن
 الدین ابراهیم  بیروت: دارالکتب الهشمی .   محقق شمستف،یر ال،را  المنیرق(  1505شربینی  محمد )
   تاران: مؤس،  الصادق)ع(  چ دوم. مام الاافی فی االق(  1512شریب مرتضی )

   قم: مکتب  زی  اهلل مرعای. احقاق الحق وازهاق الباولق(  1523شوشتری  نوراهلل )
   بیروت: دارالکتب الهشمی . االشاره الی مذهب اهل الحقق(  1505شیرازی  ابواسحاق )

باوبیایی و هاشیم رسیولی     اهلل ییزدی و   مصحح فضلمجمع البیانش(  1970ح،ن )وبرسی  فضل بن
 ناصر خ،رو  چ سوم. 
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   مصحح احمید ح،یینی اشیکوری  تایران: مرتضیوی       مجمع البحرینش(  1975وریحی  فخرالدین )
 چ سوم. 
  محقق مصطفی ال،قا  ابراهیم االبیاری و عبدالحفیظ شبشی  ال،یره النبوی م(  1371هاام )عبدالمشک بن

 بیروت: دارالکتب الهشمی . 
   بیروت: داراآلفاق الجدیده. الفروق فی الشغ ق(  1522عبداهلل )ح،ن بنع،کری  

 جا: مؤس،  الرسال  چ پنجم.   محقق بکری حیانی  بیکنز الهمالق(  1521ح،ام )الدین  عشی بنعالء
   قم: نار هجرت  چ دوم. الهینق(  1523احمد )فراهیدی  خشیل بن

   بیروت: داراحیاء التراث الهربی  چ سوم. رالکبیرالتف،یق(  1502عمر )فخررازی  محمد بن
   قاهره: مکتب  الکشیات االزهری . االربهین فی االصولم(  1306عمر )فخررازی  محمد بن
   بیروت: دارالکتب الهشمی . القاموس المحی ق(  1515فیروززبادی  محمد )

    قم: دارالاجره  چ دوم.المصباح المنیرق(  1515فیومی  احمد )
   تاران: دارالکتب االسالمی   چ شام. قاموس القرزنش(  1971اکبر )قرشی بنانی  عشی
   تاران: ناصرخ،رو. الجامع االحکامش(  1965قروبی  محمد )

   قم: مکتب  االحمدی  چ هاتم. ینابیع المودهق(  1905ابراهیم )قندوزی  سشیمان بن
 وت: مؤس،  الوفا.   بیربحار االنوارق(  1525مجش،ی  محمدباقر )

   محقق محمد فؤاد عبدالباقی  بیروت: داراحیاء التراث. صحیحتا(  حجا  )بیم،شم  ابن
   مصحح عشی اوجبی  تاران: میراث مکتوب. قاموس البحرینش(  1975مفتی  حمید )

    قم: مؤس،  زل البیت.االرشاد فی مهرف  حجج اهلل عشی الهبادق(  1519محمد )مفید  محمد بن
   تاران: دارالکتب االسالمی   چ دهم. تف،یر نمون ش(  1971مکارم شیرازی  ناصر و همکاران )

 والب. ابی  قم: مدرس  االمام عشی بنزیات الوالی  فی القرزن(  1909مکارم شیرازی  ناصر )
   بیروت: دارالنفائس. مدارک التنزیل وحقائق التثویلق(  1516ن،فی  عبداهلل )

   محقق زکریا عمیرات  بیروت: دارالکتب الهشمی . تف،یر  رائب القرزنق(  1516ر   ح،ن )نظام االع
   محقق صفوان داودی  لبنان: دارالقشم.الوجیز فی تف،یر الکتاب الهزیزق(  1515احمد )واحدی  عشی بن

 
 


