
 

 

 در آیه مباهله در منابع اهل سنت بیت جایگاه اهل

*زاده حسینعلی یوسفاالسالم والمسلمین حجت
 

 مقدمه
دهدگ  است و نشان می بیت دوبی يویای عرمت اهل مباهوه و شأن نزول آن به  آیه

انگ. تقریباً همه دانشمنگان شییه و  ا گعوه   صادق و مستجابکه دانگان پیامبر اکر 
و    تاطمده  ییندی عودیبیت پیدامبر سنّی به نزول این آیه شریفه درباره اهل

ویژه  ت تضدیوت ایدن بزريدواران و بدهتصریح کرده و بر پایه آن  به اربدا حسنین
 انگ.  همت يمارده حضرت عوی

 مفهوم مباهله
ْمل»ریشه   را مصگر باب مفاعوه  از« مباهوه» ْمال»یا « با دانسدته و بدرای آن  دو میندی « ب 

انگ؛ یکی به مینای رها شگه از بنگ است که بر مبنای آن به کسی که عبدگ  را از  يفته
ه»يوینگ  یکنگ  م قیگ بنگيی رها می ْبدا ُعا لا ْا ا و چنانچه وا دی و حداکو  رعیدت را بده « با

ُ»يوینگ  کنگ  می حال دود رها  لا عْياةَُُْبما ال ُالرَّ است و «  ین»مینای دیگر این ریشه «. النا
ه»بر این مبنا   ُاللَّ ة  ْملا ُبا ْيها لا ه»و «  ینت دگا بر او»یینی «  عا لا ْا ا از بداب مفاعوده  ییندی دو « با

 1را  ین کردنگ. طرف یکگیگر
يویدگ:  را رهائی و یدا رهدا شدگن دانسدته و می« ب ْهل»راغ  اصفهانی اصل در مینای 

بردی ایدن میندا را بسدیار  2.«نگهبان و سرپرست است بگون چیزى رها بودن  ب هل"»"
                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه عوو  و ترهنگ اسالمی. *
  7 ؛ ج ا یدین . دویدل تراهیدگی؛914  ص 9 ؛ ج ا نهایةاریر؛  . ابن17؛ ص مصباح ا منیر. احمگ تیومی؛ 1

 . 55ص 
 .971؛ ص مفردات   فاظ ا قرآنراغ  اصفهانی؛  . حسین بن مبمگ 2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار  
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را به نفرین طددرتین بددرای ددارج « مباهوه»دقیق و عومی دانسته و بر همین اسا   
انگ که مسدوماً بدداالترین نفریندی سرپرستی دگاونگ تیریف کردهشگِن طرف مقابل از 

توان در حق کدسی روا داشت؛ زیدرا وجود مخووقات  وابسته به اتاضه و  است که می
 برده  به هدا  مبتداج تددوجه  بره است و تگاو  موجودیت آن  سببان  عنایت دگای

 1دبض است.اوست و بیرون رتتن از سرپرستی دگاونگ  به مینای ندیستی م

 گیری مباهلهشکل  زمینه
 اکدر   پس از تتح مکه به دست مسومانان و ترايیر شگن اسال  در حجداز  پیدامبر

 2از جموه ایرانیان و رومیان و مسیبیان نجدران   سدوی مول مختوف ترستاديانی را بده
ررده در نامده ددود بده ابوحا يسیل داشت تا آنان را به یکتاپرستی ترادوانَگ. پیامبر

جزیه مخیدر دانسدت و در   اسقف نجران  مسیبیان را میان پذیر  اسال  یا پردادت
بده  یک از این دو راه  به جنگ وعگه داد. مدتن نامده پیدامبر صورت ن ذیرتتن هیچ

 اسقف نجران چنین است: 
لُا ُاا ُاللها

نلا س  ُرا دو مَّ حا ْنُم  .ُما ن ا ْعق  ُيا ُوا ا ا ْسحا ُاا ُوا ي ا ْا ْبرا ُاا لها ُاا ْس ا ْ ُبا ا ُاا ْجارا ُنا الا
ْْ ُاا ا ُوا ْجرا ُنا فِّ ْسق  ىُا 

ا لا انك  ُاا ْدع 
نىُاا اا ُفا ْعد  اُبا مَّ

ُاا ن ا ْعق  ُيا ُوا ا ا ْسحا ُاا ُوا ي ا ْا ا ْبرا ُاا لها ُاا ُاللها    ُ ي
لا ُاا د  ْحما

ىُاا نِّ اا ْمت  ُفا
ْسلا هُاا اادا با ىُعا

ْنُواُ ُما ُاللها ها يا
ِلا ىُوا

لا ْ ُاا نك  ْدع 
ُاا ُوا ادا با هُالعا ادا با ْنُعا ُما ْيات  ُاللها با اإْ ُاا اهُفا ْزيا اْلجا

ْ ُفا ْيات  با
ا
اإْ َُ ُفا ادا با ُالعا ها يا

ِلا
م َلا ُالسَّ ُوا ْر و حا  ُبا

 ُ ْنت  ْدُآذا قا : به نا  دگای ابراهیو و اسباق و ییقوب. از مبمدگ پیدامبر فا
کنو بدا  دگا به اسقف نجران و اهل نجران. اير اسال  بیاوریگ  پس مدن سدتایش مدی

ییقوب را. اما بیدگ! پدس هماندا شدما را از پرسدتش  شما  دگای ابراهیو و اسباق و
کنو؛ ايدر  بنگيان به پرستش دگا و از سرپرستی بنگيان به سرپرستی دگا دعوت مدی

 دوانو.  ن ذیرتتیگ  پس جزیه دهیگ و اير باز ن ذیرتتیگ  شما را به جنگ ترامی
ای بدا  سدهاسقف نجران مبتوای نامه را به اطال  نجرانیان رسدانگ و قدرار شدگ در جو

 بدا پیدامبر اکدر   حضور بزريان دود  به شور نشسته و درباره جنگ یدا سدداز 
                                                           

: امامدت پژوهدی. عوی میالندی و اصدغر غالمدی؛ 142  ص 8؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکار  شیرازی؛ 1
 .74دال ت آیه مباهوه بر دالتت بالتصل امیرا مؤمنین؛ ص 

  دوران طددوو   نطقه مرزی حجاز و یمن واقع شگه اسدت و در. نجران با هفتاد دهکگه تابع دود  در م2
پرستی دسدت کددشیگه و بده  بدت  از  نشین حجاز بود که ساکنانش بنا به عووی اسال   تنها بخش مسیبی

انگ. ر : احمگ بن  مانگه اصباب ادگود دانسته آیین مسیبیت يرویگه بودنگ. بردی مفسران آنان را باقی
 .424  ص 92یان؛ ج عوی طبرسی؛ مجمع ا ب
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تصمیو بگیرنگ. در این جوسه  بردی مدصّرانه ددواهان جدنگ بودنگ و برددی مانندگ 
  در دمبنی بر بیثت پیامبر دداتو  با توجه به بشارت حضرت عیسی« بن ارال  حاررة»

حضدرت شدهادت دادندگ. دالیدل مددبکو و انیّت آن به حق د تاران و مقا  ابراهیو
شدگ و  نبوت پیامبر يرامدی اسدال   منکران  براهین روشن حارره موج  اضطراب

حضرت بازداشت  اما بدا پاتشداری تیدگادی از آندان   ها را از ورود به جنگ با آن  آن
ا نفره از ترهیختگان و بزريان نجدران بده مگینده بروندگ تد مقرر شگ یک يروه شصت

حودی بدرای ایدن مشدکل  درستی یا نادرستی ادعای پیامبر اسال  را بررسی کرده و راه
   1بیابنگ.

مرصدع  آراسدته  هاى صوی  و ابریشمی ها و رداهاىجامه با را دود ها يفته شگه که آن
 اکدر  شگنگ. پیامبر دنقوی مسجگا نبی  یا بنا به د کرده و با هوهوه تراوان وارد مگینه

این کار تفادرآمیز نادرسنگ شگ  اما اصباب را به دویشتنگاری دعوت کرد با آنکه از 
 سمت آنان را به حضور ن ذیرتت. هیلت نجران در این سه روز به و دود  تا سه روز

 پذیرتت  متیج  بودنگ. اما  عوی پیامبر آنان را نمی و از اینکه کردنگ  عبادت مشرق
هدایی سداده ب وشدنگ. بدگین  هاد کدرد کده  با ها ترمود و پیشدن د یل این امر را به آن
ها دربداره مسدائوی همچدون  و با آن2آنان را به حضور پذیرتت ترتی   رسول دگا

 به يفتگو پردادت.  والدت و ا وهیت عیسی

 چگونگی مناظره مسیحیان با پیامبر
 ددگاى شپرست و اسال  به را قرآن کریو  آنان از آیاتی قرائت در ابتگا با پیامبر اکر 

 حضرت ااهار کرد که مدا پدیش از آن  اعرو نجران در پاسخ کرد. اسقف دعوت یگانه

بدا یدادآوری  کردیو. رسول ددگا عمل می او احکا  به و داشته ایمان دگا به این نیز
ددوردن يوشدت  دطاهای اعتقادی و رتتاری مسدیبیان  از قبیدل پرسدتش صدوی  

کدار دانسدت.  دطا ها را به ا وهیت او  آن و اعتقاد دگا پنگاشتن مسیح ترزنگ دو  
را بایگ ترزنگ دگا دانست؛ زیرا پگری  مسیبیان استگالل کردنگ که حضرت عیسی
ماننگ پگر   یینی دگاوندگ  مقدا  ا وهیدت  از نو  بشر نگاشته است و بگین ترتی  به

                                                           

 .492-822  ص 89؛ ج بباراالنوار. مبمگباقر مجوسی؛ 78  ص 8؛ ج تفسیر ا قرآن ا یریوکثیر؛  . ابن1
  ص 8؛ ج ترو  ابگیت. نیز نک: جیفر سببانی؛ 841؛ ص 4؛ ج سیره ا بوبیة. عوی بن ابراهیو حوبی؛ 2

297. 
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ت را همچدون والد با استناد به قرآن کریو  والدت عیسدی هو دارد. پیامبر اکر 
تدوان  طور کده نمی دانست که بگون داشتن پگر و از دا  آتریگه شگ و همدان آد 

ْنَد اللاِه »آد  را ترزنگ دگا دوانگ  درباره عیسی نیز نبایگ چنین پنگاشت؛  ِْ ى  َُ ي ِْ  َْ إَنّ َمَث
ِْ آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ َقاَل َلُه ُکْن َفَيُکوُن  َک  *َکَمَث ّ

ِِ َمثَدِل  1:اْلُمْمَتاِريَن   ِماَن   َفاَل َتُکْن  اْلَحُقّ ِمْن َر
[ او را از دا  آتریگ. سد س بدگو يفدت:  هکعیسی نزد دگا  همچون َمثَِل آد  است ]

نندگيان کبا ! پس وجود یاتت. حق از سدوی پرورديدار تدو اسدت؛ پدس  از تردیگ
 زا نگاشدتنگ و دتداعی که از سویی در برابر برهدان قداطع پیدامبر مسیبیان«. نبا 

را ب ذیرنگ  بدا  جاجدت بدر عقیدگه ددود  حضرتدواستنگ نبوت آن  سوی دیگر نمی
   تا آنکه جبرئیل بر پیامبر نازل شگ و ترمان مباهوه را آورد؛ 2اصرار کردنگ

ِد ما ِْ َِ ک فيِه ِمْن  ناَءُکْم َو نِ   جاَءک  َفَمْن َحاَجّ ِْ ناَءنا َو ْ ِْ ْْ تَـِاَلْوا نَـْدُع ْ ْلِم فَـُق ِِ ُااَءنا َو ِمَن اْل
َلى اْلکااِذِين َْ َنَت اللِه  ِْ ْْ َل َِ ْْ َفَنْج ُکْم ُثَمّ َنْبَتِه َُ نا َو ْْنُف َُ ه کد سدانی کپدس  3:ِنُاَءُکْم َو ْْنُف

نندگ ]و بدر کبدا تدو مباّجده  ده آياهی براى تو حاصل شگ کبیگ از آن ددرباره عیسی 
را تراددوانیو و شدما مان  ا وهیت او اصرار ورزنگ[  بده آندان بگدو: بیاییدگ مدا پسدران

تان را و مدا دودمدان را و شدما دودتدان را؛  مان را و شما زنان تان را و ما زنان پسران
ه در دعدوت ددود دروغگویندگ  قدرار کنیو و  ینت دگا را بر آن يروهی کآنگاه دعا 

 دهیو.

 مباهله ماجرای
را بدرای ترمان مباهوه را به نجرانیان رسانیگ و مبوی میان دو درددت  رسول دگا

  دردددت  های این کار تییین کرد. روز بیگ دستور داد عبای سیاه نازکی را روی شاده
 را يرتته بود و حسدن بگستراننگ و با باال آمگن آتتاب  در حا ی که دست عوی

کردندگ   در پشدت سدر آندان حرکدت می در پیش روی آنان و تاطمه  و حسین
های درددت  زیدر عبدایی کده بدر شدادهحرکت کرد و همگی  4سوی مبل مباهوه به

ُ»يسترده شگه بود قرار يرتتنگ. س س دست به دعا برداشت و عرض کرد:  م  ا ُُاللَّ ءا
ِلا ؤ  ْا ُ!

                                                           

 .12و 51عمران: آل . 1
 .42  ص 8؛ ج ا گرا منثورا گین سیوطی؛  . جالل421  ص 8؛ ج انمجمع ا بی. احمگ بن عوی طبرسی؛ 2
 .19عمران:  . آل3
. در مبل مباهوه مسجگی سادته شگ که به مسجگ مباهوه میروف بود. نا  این مسدجگ کده تقریبداً در 4

 های ادیر به مسجگ االجابه تغییر یاتته است. متری مسجگ ا نبی واقع شگه  در سال 522
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لا  ْْ
ا
نجرانیدان ترسدتاد و   سدوی آنگاه پیکی را به«. بیت من هستنگ : دگاونگا! اینان اهلَ

عزیزتدرین کسدان  ال آنان را بده مدباهوه ترادوانگ. نجرانیان وقتی دیگنگ پیامبر اس
دود را برای مباهوه آورده  به هرا  اتتادندگ و از مباهوده کندار کشدیگنگ و پرداددت 

 جزیه را بده يدردن يرتتندگ. پدس از انصدراف نجرانیدان از مباهوده  پیدامبر اکدر 
حضرت در ازای دریاتدت  . آن  را برای تییین مقگار جزیه به میان آنان ترستاد عوی

وّه و هزا و شرط کرد بخشدی از آن را در   با آنان مصا به  ر دینار در هدر سدال هزار ح 
رج  ب ردازنگ و س س آندان را بده مبضدر رسدول   ماه  ماه مبر  و بخش دیگر را در

بگانیگ که اير با من و کسدانی کده زیدر عبدا »ها ترمود:  با دیگن آن دگا برد. پیامبر
سادت و در  ور مددی را از آتش  شددیوه  یواد  کردیگ  دگاونگ این بدودنگ مدباهوه مدی

آتش را بده سدوی کسدانی کده پشدت سدر شدما هسدتنگ   زدنی   بر هو  کمتر از چشو
آتددشی   در  را  کرد و هدمه شددما تان و کسانی که در نجران بودنگ( روانه می )ترزنگان

 1«.کرد سوزان  هال  می

 بررسی اجمالی سند و محتوای روایت
به د یل آمگن در قرآن  مدورد اتفداق دانشدمنگان شدییه و سدنی  اصل ماجرای مباهوه 

اتفاق نرر دارنگ که تنها پنج نفدر  2بیت است. عومای شییه با استناد به روایات اهل
)پیامبر اکر   عوی  تاطمه  حسن و حسدین( بدرای مباهوده بدا نجرانیدان  زیدر عبدای 

ناا»قرار يفتنگ و بنابراین  در آیده شدریفه مدراد از  3میروف ائا ْبنا   مدراد از حسدنین« اا
                                                           

  9؛ ج ا کشاف. مبمود بن عمر زمخشری؛ 12؛ ص اسباب ا نزولواحگی نیشابوری؛  . عوی بن احمگ1
 .911ص 
تبف . ابن شیبه حرانی؛ 849  ص 9؛ ج عیون ادبار ا رضا. نک: عوی بن مبمگ ابن بابویه )صگوق(؛ 2

 . 418  ص 8؛ ج االحتجاج. احمگ بن عوی طبرسی؛ 781؛ ص ا یقول
انگ؛ از های مختوفی از آن بیان کردهانشمنگان شییه و سنی نقل. حگیث کساء حگیثی مشهور است که د3

  4؛ جتاریخ اسال ا گین ذهبی؛  جموه حگیثی است که در ارتباط با داستان مباهوه آمگه است )نک: شمس
اتفاق « ا  سومه»ا مؤمنین   ها آمگه است که ماجرای کساء در دانه ا ترین آن(. ا بته در میروف184ص 

های يونايون آن را از منابع اهل سنت آورده اسدت )ندک: . عالمه سیگمرتضی عسکری نقلاتتاده است
(. 979-992  ص 7    5؛ نشریه ا هگی؛   «احادیث و مصادر حگیث ا کساء»سیگمرتضی عسکری؛ 

الله إلى الرحمة هابطة، قال: ادعوا لي  لما نظر رسولاین حگیث بر اسا  نقل حاکو نیشابوری چنین است: 
؟ قال: أهل بیتي علیا وفاطمة والحسن والحسـین. فيیـب ب ـأ فـ لقى  وا لي. فقالت صفیة: من یا رسولادع الله

علی أ النبي كساءه ثأ رفع یدیه ثأ قال: الل أ هؤالء آلي، فصل على محمد وعلى آل محمـد. وأنـ ل الله عـ  
چدون دیدگ بداران  ددگا : رسدولوجل؛ إنما یرید الله لیذهب عنكأ الرجس أهل البیت ویط ركأ تط یـرا
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انا»و مراد از  تاطمه زهرا« نَِسائَنا» سا ْنف  در میدان اهدل  1هستنگ. و عوی پیامبر« اا
به حضدور همدین اتدراد در مباهوده اذعدان  3و مفسران 2سنت نیز بسیاری از موردان

 5ننگدارا نویسدان و تاریخ و بردی حتی حگیث را متواتر و مدورد اتفداق سیره4انگ کرده
انگ که ادبار صبیح و روایات غیدر قابدل انکداری بدر ایدن واقییدت  دانسته و میترف

برای مباهوه با نصدارای نجدران  کسدی جدز عودی  تاطمده   دال ت دارنگ که پیامبر
از همین روست کده اهدل حدگیث  ایدن  6حسن و حسین را همراه دود نبرده است.

 .کننگ عبا( ذکر میتن آل پنجتن اصباب کساء ) پنج« تضایل»روایات را در باب 

                                                                                                                                        

؟ آن  بارد  ترمود: ترا بخوانیگ  ترا بخوانیگ. صفیه عرضه داشت: چه کسانی را یدا رسدول می حضدرت اّه 
بیت من  عوی  تاطمه  حسن و حسین را ترادوانیگ. چدون آندان آمگندگ  آن حضدرت عبدای  ترمود: اهل

بیت من هستنگ. در این هنگدا   نان  اهلمخصوص دیبری را بر آنان پوشانیگ. آنگاه عرض کرد: بارا ها! ای
 بیت بزدایگ.   سوره احزاب درباره آنان نازل شگ؛ همانا دگاونگ اراده کرده تا پویگی را از شما اهل 44آیه 
  ص 9؛ ج تفسدیر عیاشدی. مبمگ بن مسیود عیاشدی؛ 21-21؛ ص تفسیر ترات کوتی. ترات کوتی؛ 1

. عودی بدن مبمدگ ابدن بابویده )صدگوق(؛ 529؛ ص رشگا مست. مبمگ بن جریر طبری آموی کبیر؛ 944
 . 541  ص 8؛ ج ا خصال

تداریخ ا گین ذهبدی؛  . شمس451  ص 4؛ ج ا کاملاریر)همو(؛  . ابن128  ص 4؛ ج اسگا غابهاریر؛  . ابن2
. عودی بدن ابدراهیو حوبدی  51  ص 8؛ ج إمتا  االسما . احمگ بن عوی مقریزی؛ 115  ص 8؛ ج اسال 

 . 441  ص 4؛ ج ا بگایه و ا نهایهکثیر؛  . ابن811   ص4پیشین  ج 
را از میدان  ( ا بگایه و ا نهایه د به عمگ یا به سهو د نا  عوی814کثیر در جوگ یکو )ص  ا بته يویا ابن

( در 441انگ  حذف کرده  اما در جوگ هفتو )ص  را برای مباهوه همراهی کرده کسانی که پیامبر اکر 
 اچار روایت سیگ بن ابی وقاص را آورده که يفته است این آیه در حق عوین به باب تضایل عوی
 نازل شگه است.

توان یاتت که در تفسیر آیه از عوی و تاطمه و دو ترزنگشدان  . کمتر کسی از مفسران اهل سنت را می3
ثیدر؛ ک . ابن894-898  ص 4؛ ج جدامع ا بیدانیاد نکرده باشگ. برای نمونه نک: مبمگ بن جریر طبدری؛ 

. عبدگاّه  955  ص 9؛ ج ا تسهیل  یوو  ا تنزیل. مبمگ ابن جزی ا غرناطی؛ 74  ص 8؛ ج کثیرتفسیر ابن
. نصدر 112-114  ص 8؛ ج تفسیر ا قرآن ا یردیوکثیر؛  . ابن82  ص 8؛ ج انوارا تنزیلبن عمر بیضاوی؛ 

 .882  ص 9؛ ج ا ببرا یوو بن مبمگ سمرقنگی؛ 
ودو  و پنجداه وچهار نفر از صبابه پیدامبر اب "تشییگ ا مراجیات" نا  بیستاّه  میالنی در کت . آیت 4

هجری  9842تا سال  884انگ  به ترتی  تاریخ از سال  نفر از دانشمنگان سنی که این روایت را نقل کرده
 .(472-477  ص 9؛ ج تشییگ ا مراجیاتآورده است. )نک: سیگعوی حسینی میالنی؛ 

؛ احکدا  ا قدرآن. ابوبکر جصداص؛ 52؛ ص میرّف عوو  ا بگیثو نیشابوری؛ . مبمگ بن عبگاّه  حاک5
 .815  ص 8ج
 .414  ص 2؛ ج شرح ا مواقف. عوی بن مبمگ جرجانی؛ 6



 

   
  

هل
ه ا

گا
جای

ت
بی

هم
علی

الم
لس

ا
 

ت
سن

ل 
 اه

بع
منا

در 
ه 

اهل
 مب

آیه
در 

 

47 

 فهرست منابع
 قرآن کریو

؛ بیدروت: دارا کتد  ا یربدی   سگ ا غابة تی میرتة ا صبابةاریر  عوی بن مبّمگ؛  ابن .9
 .تا[ ]بی

 . 9421؛ بیروت: دار صادر  ا کامل تی ا تاریخدددددددددددددددددددد؛  .8

به کوشش طداهر احمدگ ؛ ا نهایه تی غری  ا بگیث و األررددددددددددددددددددددد؛  .4
 . 9417زاوی و مدبمود مدبّمگ طناجی؛ قو: مؤسسه اسماعیویان  

 ق. 9791وشش غفاری؛ قو: نشر اسالمی  ک؛ به ا خصالابن بابویه  مبمگ بن عوی؛  .7

 ق. 9727؛ بیروت: اعومی  عیون ادبار ا رضاابن بابویه  عوی بن مبمگ؛  .5
فداری؛ قدو: نشدر اسدالمی  وشدش غک؛ به تبف ا یقولابن شیبه ا برانی  حسن؛  .1

 ق. 9727
؛ بیدروت: دار إحیداء ا تدراث ا یربدی  ا بگایه و ا نهایةکثیر  اسدماعیل بن عمر؛  ابدن .4

 .ق9722

 .ق9798؛  بنان: دارا میرتة  تفسیر ا قرآن ا یریودددددددددددددددددددددددددد؛  .2

دارا فکدر   ؛ بیدروت:ا تأویدل   ندوار ا تنزیدل و  سدراربدیضاوی  عدبگاّه  بدن عمر؛  .1
 تا[. ]بی

 ق.9485؛ مصر: مطبیه ا سیادة  ا مدواقف  شرحجرجانی  عوی بن مبّمگ؛  .92

؛ بده کوشدش سددیگ عوو  ا بدگیث  میرتة؛  عبگاّه    حداکو ندیشابوری  مدبّمگ بن .99
 . ق9722مدیرو حسین؛ بیروت: داراألتاق ا بگیث  

؛ قدددو: اتتشددییگ ا مراجیددات وتفنیددگ ا مکددابرحدددسینی مدددیالنی  سدددیگ عوددی؛  .98
 ق.9784ا بدقائق   

مبمدگ ا خددویوی؛ بددیروت:   ؛ به کوششا سیره ا بدوبیهحدوبی  عوی بن ابراهیو؛  .94
 ق.9784   دارا کت  ا یومیة

تداب کوشش عمر عبگا سال ؛ بیدروت: دارا ک؛ به تاریخ اسال ا گین؛  ذهبی  شمس .97
 ق.9792ا یرب   

؛ مبقق: داوودى  صفوان  نمفردات   فاظ ا قرآراغ  اصفهانی  حسین بن مبمگ؛  .95
 . ق9798؛ چاپ اول  بیروت: دار ا شامیة   عگنان
؛ بده کوشدش عبدگا رزاق ا کشاف عن حقائق ا تنزیدلعمر؛  زمخشری  مبمود بن .91

 تا[. مهگی؛ بدیروت: دارإحدیاء ا تدراث ا یربی  ]بی



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

  م
ژة

 وی
ی

ص
ص

تخ
 ـ 

ی
لم

 ع
شه

تو
 

48 

 . 9425؛ قدو: بوستان کدتاب  تدرو  ابدگیتسببانی  جیفر؛  .94
وشدش عودی میدّوض و دیگدران؛ ک؛ بده ا ببرا یودو گ؛ سمرقنگی  نصر بن مبم .92

 ق.9794ت  ا یومیه  کبیروت: دارا 
 ق.9415؛ بیروت: دارا میرته  ا گرا منثورا گین؛ سیوطی  جالل .91

جدا[:  ؛ تبقیدق سدیّگ مبّمدگباقر درسدان؛ ]بیاإلحتجاجطبرسی  احمگ بن عوی؛  .82
 .ق9421دارا نیمان  

 ق.9721ت: دارا میرته  ؛ بیرومجمع ا بیانطبرسی  تضل بن حسن؛  .89

 ق.9795؛ بیروت: دارا فکر  جامع ا بیان تی تفسیر ا قرآنطبری  مبّمگ بن جریر؛  .88
وشدش مبمدودی؛ تهدران: ک؛ بده ا مسترشدگطبری آموی کبیر  مبمگ بن جریدر؛  .84
 ق.9795وشان ور  ک

؛ نشریه ا هدگی  سدال «احادیث و مصادر حگیث ا کساء»عسکری  سیگ مرتضی؛  .87
 تا[.   ]بی7پنجو    

وشش رسدو ی مبالتدی؛ تهدران: ک؛ به تفسیر ا ییاشیا ییاشی  مبمگ بن مسیود؛  .85
 .   9422تبة ا یومیة االسالمیه  کا م
وشدش دا دگی؛ بیدروت: ک؛ به ا تسهیل  یوو  ا تنزیلا غرناطی  مبمگ ابن جزی؛  .81

 ق.9791داراالرقو  
 .ق9792؛ قو: هجرت  کتاب ا ییناحمگ؛  تدراهیگی  ددویل بدن  .84

 تا[. ؛ بیروت: دارا فکر  ]بیا مدصباح ا مدنیرمی  احدمگ بدن مدبّمگ؛ تدیو .82

ااو؛ تهدران: کدوشدش مبمدگ ک؛ به تفسیر ترات ا کوتیکوتی  ترات بن ابراهیو؛  .81
 .   9447وزارت ارشاد  

 ق.9724؛ بیروت: داراحیاء ا تراث ا یربی  بباراالنوارمجوس   مبمگباقر؛  .42
وشش مبمگ عبگا بمیدگ؛ بیدروت: ک؛ به ما إمتا  االسا مقریزی  احمگ بن عوی؛  .49
 ق. 9782ت  ا یومیه  کدارا 
اإلسدالمیة    : دارا کتد  ؛ تهدرانتفسدیر نموندهمکار  شیرازی  ناصدر و دیگدران؛  .48

9447.  

دال دت آیده مباهوده بدر دالتدت : »امامت پژوهدیمیالنی  عوی و غالمی  اصغر؛  .44
 تا[.  نا[ ]بی جا[ ]بی ؛ ]بی«بالتصل امیرا مؤمنین

اه  ک؛ قداهره: ا بوبدی و شدراسدباب ا ندزولاحگی نیشابوری  عوی بدن احمدگ؛ و .47
ق.9422




