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چکیده
آیۀ  88از سوره نور در نظر مفسّران اهل سنّت از جایگاه خاصی در مبحث خالفت ،برخوردار است.
برخی از مفسّران این فرقه ،بخصوص فخر رازی ،درصدد برآمدهاند از این آیه ،عالوه بر این كه منقبت ویژه
و منحصر به فردی برای ابوبکر اثبات كنند ،حقّانیت خالفت او را نیز نتیجه بگیرند .امّا از دیدگاه شیعه ،این
آیه به هیچ وجه ،منقبت و فضیلتی را برای نامبرده بیان نمیكند و نمیتوان از این آیه ،صحت خالفت و
امامت او را اثبات كرد و حتّی اساساً ،این آیۀ اختصاصی به ابوبکر ندارد .با توجّه به ظاهر و سیاق آیه و نیز
ضلِ﴾ تنها ابوبکر نیست و فضل نیز در اینجا به معنای فضل در دین
سبب نزول معتبر مراد از تعبیر ﴿أُولُوا الْفَ ْ
نمیتواند باشد .از آنجا كه اهل سنّت در تفسیر این آیات ،بر دو حوزه و ساحت استناد به روایات اسبابالنّزول
و تحلیل درونی از داللت آیه تکیه كردهاند ،به تفکیک و به ترتیب ،مستندات و ادلّۀ آنان نقد و بررسی خواهد
شد.
واژگان كلیدی :تفسیر قرآن ،اهل سنّت ،خالفت ،اولوا الفضل ،ابوبکر ،افک.

 .1استاديار دانشگاه تهران ـ پرديس فارابی قم (نويسنده مسئول)h.dejabad@ut.ac.ir /
 .2استاديار دانشگاه تهران ـ پرديس فارابی قمsm.mmoqaddam@ut.ac.ir /
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 -9مقدمه و طرح مسأله
يکی از آياتی که برای اثبات خالفت ابوبکر ،مورد استناد برخی از مفسّران اهل سنّت قرار
ل
گرفته آيۀ  22از سورة مبارکۀ نور است .در اين آيه شريفه ،خداوند متعال میفرمايد﴿ :وَ ال يَأْ َت ِ
اللهِ وَ لْيَعْفُوا َو
أُولُوا الْفَضْلِ ِمنْكُ ْم َو السَّعَةِ أَ ْن ُيؤْتُوا أُولِي الْقُرْىب وَ الْمَسا ِكنيَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ َّ
الل ُه لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُو ٌر رَحِيمٌ﴾ (نور)22 /21 :؛ «آنها که از میان شما
لْيَصْفَحُوا أَ ال تُحِبُّو َن أَنْ يَغْ ِفرَ َّ
داراى برترى (مالى) و وسعت زندگى هستند ،نبايد سوگند ياد کنند که از انفاق نسبت به نزديکان
و مستمندان و مهاجران در راه خدا ،دريغ نمايند .آنها بايد عفو کنند و چشم بپوشند .آيا دوست
نمى داريد خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند ،آمرزنده و مهربان است».
برخی از مفسّران و علمای اهل سنّت با داليلی ،سعی کردهاند تا افضل ّیت ابوبکر و حقّانیت
خالفت ابوبکر را از اين آيه اثبات کنند .فخر رازی که بیش از ديگران در اين مورد بحث کرده،
ابوبکر را مورد مغفرت علی االطالق خداوند معرفی میکند و اين مغفرت مطلق را دلیلی بر
صحت انتساب او به خالفت قلمداد میکند( 1رازی ،1121 ،ج ،23ص 351و نیز ر.ک .نیشابورى،
جبَ أن يُقالَ إنَّ ُه كانَ خاليًا
 ،1113ج ،5ص .)102فخر رازی عالوه بر ادّعای عصمت ابوبکر «وَ َ
َعنِ الْمَعصيةِ» ،از برخی عبارتهای اين آيه ،افضلیت ابوبکر بر ديگران را نیز نتیجه گرفته است
(رازی ،همان ،ص .)311سمرقندی نیز قبل از فخر رازی ،همین ادّعا را مطرح کرده بوده است
(ر.ک .سمرقندى ،بیتا ،ج ،2ص.)511
نکتۀ ديگر اين که فخر رازی با ادّعا ی افضلیت ابوبکر ،در صدد اثبات امامت و خالفت او
برآمده است .وی در کتاب کالمی خود مینويسد« :احلجةُ الثامنةُِ :انّ أبابكر أفضلُ اخللق .و األفضلُ
هو االمامُ» (رازی ،1133 ،ج ،2ص.)211
در ادامه ،ديدگاه اهل سنّت و ادلّۀ آنان در اثبات مدّعای خود ،بتفصیل ،بیان و سپس ديدگاه
شیعه به همراه نقد و بررسی ادلّۀ اهل سنّت ،آورده میشود.

 .1وی مینويسد« :قَوْلِهِ :يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ بِصِيغَةِ اْل ُمسْتَقْبَلِ َو أَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَيْ ٍء دُونَ شَيْ ٍء فَدََّلتْ الْآيَةُ عَلَي أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ
غَفَرَ لَهُ فِي ُمسْتَقْبَلِ ُعمُرِهِ َعلَي الْإِ ْطلَاقِ فَكَانَ ِمنْ هَذَا الْوَجْهِ ثانِيَ اثْنَيْنِ لِلرَّسُولِ صَلَّي اللَّهُ َعلَيْهِ َو سَلَّمَ فِي قَوْلِهِ﴿ :لِيَغْفِرَ
خلَافِ الْحَقِّ
ك وَ ما َتأَخَّر﴾ َو دَلِيلًا َعلَي صِحَّةِ إِمَامَتِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ إِمَامَتَهُ لَوْ كَاَنتْ َعلَي ِ
َدَْ مِنْ ذَنْبِ َ
لَكَ اللَّهُ ما تَق َّ
َلمَّا كَانَ مَغْفُورًا لَهُ َعلَي الْإِ ْطلَاقِ» (رازی ،1121 ،ج ،23ص /351نیز ر.ک .نیشابورى ،1113 ،ج ،5ص.)102
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 -8مستندات دیدگاه اهل سنّت
اهل سنّت در تفسیر اين آيه شريفه بر دو حوزه و محور مرتبط با يکديگر تکیه کردهاند که
عبارتند از :استناد به روايات و ديگری ،تحلیل درونی از داللت آيۀ شريفه.

 -9-8استناد به روایات
از آنجا که آيۀ شريفۀ محل بحث در ادامۀ آيات مربوط به ماجرای «إفک» است و ارتباط
مستقیم و تنگاتنگی با اين ماجرا دارد ،الزم است که اصل اين ماجرا را که منجر به نزول آيۀ
محل بحث شد مورد توجّه قرار دهیم تا روشنتر ،بتوان دربارة آن ،اظهار نظر کرد .ماجرای افک
که اهل سنّت آن را دربارة عايشه میدانند به تفصیل ،از زبان خود عايشه نقل شده است (ر.ک.
سیوطی ،1111 ،ج ،5ص.)25
نکتۀ قابل ذکر دربارة سبب نزول آيۀ فوق (نور )22 /21 :اين است که در اکثر اين روايات،
تنها از ابوبکر در يک طرف قضیه و از مِسطَح بن اثاثه در طرف ديگر ياد شده است ،به طوری
که گويا ،اين آيه اختصاصاً ،دربارة ابوبکر و پسر خالهاش ،مسطح بن اثاثه ،نازل شده است .مسطح
از مهاجرين و از مجاهدان بدر و مردی فقیر بود که ابوبکر نفقۀ او را میداد .پس از جريان تهمت
به عايشه ،ابوبکر نفقۀ او را قطع کرد و قسم خورد که ديگر هیچ وقت ،به او کمک ندهد .وقتى
که اين آيه نازل شد ،ابوبکر نفقۀ او را داد و گفت :دوست میدارم که خدا مرا بیامرزد .به خدا،
هرگز نفقهاش را قطع نمیکنم (قرطبی ،1331 ،ج ،13ص 210و نیز ر .ک .ابن عطیّۀ اندلسى،
 ،1122ج ،1ص /103ابوحیان اندلسی ،1121 ،ج ،3ص /25ابن کثیر ،1111 ،ج ،3ص .)21فخر
ضلِ﴾ ابوبکر است ادّعای اجماع و
رازی نیز در تفسیر خود بر اين مطلب که مراد از ﴿أُولُوا الْفَ ْ
تواتر میکند (رازی ،1121،ج ،23ص .)311براساس اين روايات ،سوگند ابوبکر مبنی بر قطع
کمک مالی به مسطح ـ که از اهل افک بود ـ سبب شد اين آيه نازل شود و ابوبکر را ترغیب کند
همچون گذشته ،به انفاق خود ادامه دهد.

 -8-8تحلیل درونی از داللت آیه
سران اهل سنّت پس از ذکر سبب نزول مذکور و پذيرش آن ،تالش کردهاند از
برخی از مف ّ
برخی تعابیر اين آيۀ شريفه ،منقبت و فضايلی برای ابوبکر اثبات کنند .فخر رازی پا را از اين هم
فراتر گذاشته و در صدد اثبات صحّت و ح ّقانیّت خالفت و ح ّتی عصمت ابوبکر از برخی تعابیر
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اين آيۀ برآمده است .تکلّف مفرط و سستی ادلّۀ اين مدّعیان تا حدّی است که بعضی از مفسّران
شاخص اهل سنّت را علی ه آنان به واکنش واداشته است که در ادامه به اين موضوع نیز خواهیم
پرداخت .از آنجا که در میان اين دسته از مفسّران ،فخر رازی با تفصیل بیشتر در اين زمینه ،قلم
زده است ،مبنا و محور تبیین ادلّۀ ذيل را سخنان فخر رازی قرار خواهیم داد.

﴿ -9-8-8أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُم وَ السَّعَة﴾
مهمترين و بارزترين عبارتی که مورد استناد و توجّه فخر رازی و بعضی ديگر از مفسّران
اهل سنّت قرار گرفته ،عبارت فوق است .فخر رازی پس از ادّعای اجماع مبنی بر اينکه مراد از
اين آيه ابوبکر است ،معتقد است اين عبارت داللت دارد بر اينکه ابوبکر ،افضل النّاس است ،زيرا
«فضل» مذکور در اين آيه ،به دو دلیل به معنای فضل در دين است .نخست ،آنکه اين فراز در
سیاق مدح است و مدح خداوند متعال از دنیا جائز نیست؛ پس اين فضل نمیتواند فضل دنیوی
و فزونی مال باشد .دوّم اينکه اگر مراد ،فضل دنیوی و فزونی مال باشد ،به دلیل تعبیر ﴿السّعة﴾،
تکرار الزم میآيد .پس مراد از فضل ،فضل در دين است (رازی ،1121 ،ج ،23ص .)311فخر
رازی پس از اين ادّعا در تالش برای اثبات افضلیّت ابوبکر ،مینويسدَ« :ف َلوْ كَانَ غَيْ ُرهُ مُسَاوِيًا لَهُ
ضلًاَ ،فلَمَّا أَثْ َبتَ اللَّهُ َتعَاَلي
حبَ الْ َفضْلِ لِ َأنَّ اْلمُسَاوِيَ لَا يَكُونُ فَا ِ
فِي الدَّرَجَاتِ فِي الدِّينِ لَمْ يَ ُكنْ ُهوَ صَا ِ
ك اْل َعمَلُ بِهِ فِي حَقِّ
ب َأنْ يَكُو َن أَ ْفضَلَ الْخَلْقِ تُرِ َ
خصٍ وَجَ َ
خصٍ دُونَ شَ ْ
لَهُ الْ َفضْلَ مُ ْطلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَ ْ
صلَّي اللَّهُ َعلَيْهِ َو َسلَّمَ فَيَبْقَي َم ْعمُولًا بِهِ فِي حَقِّ اْلغَيْر» (همان).
الرَّسُولِ َ
وی همچنین ألف و الم در دو واژة ﴿الفَضل﴾ و ﴿السّعة﴾ را مفید عموم میداند و ادّعا میکند
که همۀ فضل و سعة برای ابوبکر است و اين منقبت بزرگی برای ابوبکر محسوب میشود (همان،
ج ،23ص .)351سورآبادی و سمرقندی نیز قبل از فخر رازی ،قريب به همین مطلب را به اختصار
مطرح کرده بودهاند (ر.ک .سورآبادى ،1331 ،ج ،3ص /1301سمرقندى ،بیتا ،ج ،2ص /511نیز
حقى بروسوى ،بیتا ،ج ،3ص .)133گروه ديگری از مفسّران اهل سنّت نیز همچون فخر رازی،
کلمه «فضل» را فضل در دين میدانند با اين تفاوت که به نتیجهای که فخر رازی از اين مطلب
گرفته ،نرسیدهاند و مدّعی اثبات افضلیت ابوبکر از اين آيۀ شريفه نیستند (ر.ک .میبدی،1301 ،
ج ،3ص /513آلوسی ،1115 ،ج ،1ص /321ثعالبی ،1113 ،ج ،1ص /100بیضاوی ،1113 ،ج،1
ص.)112
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فخر رازی مدعی است خداوند متعال ابوبکر را با صفات عجیبی در اين آيۀ شريفه توصیف
کرده است .او از آنجا که مراد از ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾ را تنها ابوبکر میداند ،به کار رفتن صیغۀ جمع
را نیز دال بر علوّ شأن او میداند (رازی ،1121 ،ج ،23ص .)311وی سپس ،به وجوه ديگری که
داللت بر علوّ شأن ابوبکر دارند اشاره میکند که همگی مبتنی بر اين است که فضل در اينجا به
معنای فضل در دين ـ نه فضل و فزونی مال ـ و مراد از ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾ نیز تنها ابوبکر است .امّا
در وجه ششم ،از تعبیر ﴿السّعة﴾ نتیجه میگیرد که ابوبکر خَی ُر الناس نیز هست (همان).

-8-8-8

و لْيَصفَحُوا﴾
﴿ َو لْيَعفُوا َ

فخر رازی در ادامۀ برشمردن مناقب ابوبکر ،عالوه بر اين که مرجع ضماير جمع در عبارت
فوق را ابوبکر میداند افضل بودن او را نیز نتیجه میگیرد و مینويسد« :عفو قرين تقواست و هر
کس عفو بیشتری داشته باشد ،تقوای بیشتری هم دارد و چنین شخصی افضل از همه است ،چون
خداوند میفرمايد﴿ :إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ِعنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ﴾ (حجرات)13 /11 :؛ (رازی ،1121 ،ج،23
ص .)351وی سپس ابوبکر را «ثاين اثنني» پیامبر اکرم (ص) در همۀ اخالق حسنه ،معرفی میکند
(همانجا).

-3-8-8

ه َلكُم﴾
الل ُ
﴿أَال تُحِبُّو َن أَنْ يَ ْغفِ َر َّ

فخر رازی خطاب جمع در جملۀ فوق را متوجّه ابوبکر و موجب تعظیم وی میداند (همانجا).
حت خالفت
امّا آنچه در سخنان فخر رازی جلب نظر میکند اين است که وی از فراز فوق نیز ص ّ
اللهُ لَكُم﴾ به صیغۀ مستقبل و مطلق
ابوبکر را نتیجه گرفته است؛ زيرا به اعتقاد وی ،عبارت ﴿يَغْفِرَ َّ
است و در نتیجه ،ابوبکر مورد مغفرت علی االطالق خداوند متعال است .اين مغفرت مطلق نیز
دلیل بر صحّت امامت و حقّانیت خالفت اوست (همانجا).
فخر رازی همچنین تالش کرده است تا ابوبکر را از هرگونه معصیتی ،مبرّا سازد و او را فردی
خالی از گناه معرفی کند و با اين پیشفرض ،ادّعا کرده که «غفران» در فراز فوق ،غفران معصیت
نیست (همانجا).
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 -3دیدگاه شیعه
از ديدگاه شیعه اين آيۀ شريفه به هیچ وجه منقبت و فضیلتی برای ابوبکر بیان نمیکند؛ چه
رسد به اين که بتوان از اين آيه ،صحت خالفت و حقّانیت امامت او را اثبات کرد؛ بلکه اساساً،
اين آيه اختصاصی به ابوبکر و مسطح ندارد .از آنجا که اهل سنّت در تفسیر اين آيات بر دو
حوزه و ساحت يعنی استناد به روايات اسباب النزول و ديگری تحلیل درونی از داللت آيۀ شريفه
تکیه کردهاند ،در پاسخ به مفسّرانی همچون فخر رازی به تفکیک و به ترتیب ،مستندات و ادلّۀ
آنان را نقد و بررسی خواهیم کرد.

 -9-3بررسی روایات
همانطور که در صفحات قبل بیان شد ،از نظر اهل سنّت آيۀ محل بحث به دنبال ماجرای
افک عايشه نازل شد .امّا از نظر شیعه ماجرای افک مربوط به ماريه و تهمتی است که به او زده
شد و آيات افک نیز در تنزيه او از تهمت و توبیخ قاذفین و شايعهپراکنان نازل شده است .قمی
ق
در تفسیر خود مینويسد« :فَ ِإنَّ اْلعَامَّةَ َروَوْا َأنَّهَا نَزََلتْ فِي عَائِشَ َة َو ما رُمِيَت ِب ِه فِي غَ ْزوَةِ بَنِي اْل ُمصْطَ َل ِ
ِمنْ خُزَاعَة َو امّا الْخَاصَّةُ فَ ِإنَّهُمْ َر َووْا َأنَّهَا نَزََلتْ فِي مَا ِريَة الْقِبْطِيَّة َو مَا رَمَتْهَا ِب ِه عَائِشَةُ َو اْلمُنافِقاتُ»
(قمی ،1330 ،ج ،2ص)11؛ وی سپس با سند موثق ،1روايتی را از امام باقر (ع) نقل میکند و
مینويسد« :آنگاه که ابراهیم ،فرزند خردسال رسول خدا (ص) از دنیا رفت ،آن حضرت به شدّت

 .1سند روايت به اين صورت ذکر شده است« :حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا حممد بن عيسي عن احلسن بن علي
بن فضال قال حدثنا عبد اهلل بن بكري عن زرارة قال .»...زراره و عبداهلل بن بکیر از اصحاب اجماع و در وثاقت آن
دو شکی نیست .حسن بن علی بن فضال نیز موثّق و بنا بر نقلی از اصحاب اجماع است« :احلسن بن علي بن فضال
التيملي بن ربيعة بن بكر موىل تيم اهلل بن ثعلبة روي عن الرضا عليه السالم و كان خصيصا به كان جليل القدر عظيم
املزنلة زاهدا ورعا ثقة (يف احلديث و) يف رواياته» (طوسی ،بیتا ،ص /121طوسی ،1303،ص /351کشی،1313 ،
ص .)553نجاشی محمد بن عیسى بن عبید را توثیق کرده و مینويسد« :حممد بن عيسي بن عبيد بن يقطني بن موسي
موىل أسد بن خزمية أبو جعفر جليل يف (من) أصحابنا ثقة عني كثري الرواية حسن التصانيف روي عن أيب جعفر الثاين
عليه السالم مكاتبة و مشافهة» (نجاشی ،1335 ،ص .)331ابن داود در رجال خود و نیز عالمه حلی روايات او را
تلقی به قبول کردهاند (ر.ک .ابنداود ،1333 ،ص /511حلی ،1110 ،ص .)112کشی نیز روايتی نقل میکند که بر
مدح او داللت دارد (ر.ک .کشی ،1313 ،ص .)533محمد بن جعفر الرزاز اسدی کوفی (م 312 .ق) نیز ثقه و
صحیح الحديث است (رک :نجاشی ،1335 ،ص )303و علی بن ابراهیم قمی و کلینی در موارد متعدّدی مستقیماً
از او نقل حديث میکنند (ر.ک .قمی ،1330 ،ج ،2ص /351کلینی ،1332 ،ج ،1صص 123و .)325
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از اين حادثه ،افسردهخاطر و اندوهگین گشت .عايشه به آن حضرت گفت :چه موجب و انگیزهاى
تو را دربارة وفات ابراهیم ،محزون مىسازد؟ او فرزند جريح است [نه فرزند تو] .رسول اکرم
(ص) امیرالمؤمنین على (ع) را مأمور کرد که جريح را به قتل رساند .على (ع) در حالی که
شمشیر را در دست گرفته بود ،براى انجام اين مأموريّت ،به راه افتاد .جريح قبطى در باغى به
سر مىبرد ،على (ع) درِ باغ را کوبید .جريح پیش آمد تا در را بگشايد ،امّا وقتى که در چهرة امیر
المؤمنین (ع) آثار غضب را مشاهده کرد عقبنشینى نموده و در باغ را به روى او باز نکرد .على
( ع) بر روى ديوار باغ جهید و در باغ فرود آمد و به تعقیب جريح پرداخت و جريح نیز پا به
فرار گذاشت و از ترس آن که مبادا آن حضرت به او برسد ،بر درخت خرمايى باال رفت .على
(ع) نیز به دنبال او بر فراز درخت صعود نمود ،وقتى به وى نزديک شد ،جريح خود را از باالى
درخت به زير افکند و جامۀ وى به يکسو افتاد و عورتش پديد گشت .على (ع) ديد جريح ،فاقد
آلت تناسلى مردان و زنان است .امیرالمؤمنین (ع) به سوى پیامبر اکرم (ص) بازگشت و عرض
کرد :اى رسول خدا ،آنگاه که مرا به مأموريتى گسیل مىدارى ،آيا مانند میخ داغ در میان کرک
باشم و يا آن که با احتیاط اقدام کنم؟ حضرت فرمود :نه ،با احتیاط اقدام کن .عرض کرد :سوگند
به آن خدايى که ترا به حق ،مبعوث کرد ،جريح نه آلت تناسلى مردان دارد و نه آلت تناسلى
زنان .حضرت فرمود :سپاس خدايى را که اين بدى را از ما اهل بیت برطرف ساخت» (همانجا).
امیرالمومنین علی (ع) نیز در احتجاجات خود با اعضای شورای شش نفره به اين موضوع
اشاره کرده است .شیخ صدوق در کتاب «خصال» با سند صحیح به روايتی در همین موضوع،
اشاره کرده است (ر.ک .ابن بابويه ،بیتا ،ج ،2ص /551بحرانی ،1113 ،ج ،1ص .)53در روايت
ديگری که به نقل از امام رضا (ع) در منابع حديثی شیعه ،آمده به همین ماجرا اشاره شده است،
با اين تفاوت که در کنار عايشه ،از حفصه نیز نام برده شده است .در اين روايت ،تصريح شده
است که آن دو از روی حسادت ،به ماريۀ قبطیه ،تهمت خیانت زدند .سپس ،اين موضوع را با
ابوبکر و عمر در میان نهادند .ابوبکر و عمر نیز با پذيرش اين موضوع ،اين خیانت واهی را به
پیامبر اکرم (ص) گزارش دادند (ر.ک .خصیبی ،1111 ،ص /210بحرانی ،1113 ،ج ،1ص.)51
از امام صادق (ع) نیز اين ماجرا بیان شده است (ر.ک .بحرانی ،1113 ،ج ،1ص /53قمی،1330 ،
ج ،2ص .)311ظاهراً ،بعد از اين اقدام عايشه و حفصه ،برخی از منافقان و شايعهپراکنان ،اين
تهمت را در میان مردم ،شايع کرده بودند تا اين که آيات افک نازل شد و ساحت ماريه را از
گناه ،مبرا ساخت.
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آنچه از ظاهر آيۀ محل بحث (نور )22 /21 :استنباط میشود اين است که پس از تنزيه ماريه،
گروهی از صحابه که دارای تمکن مالی بودند تصمیم میگیرند که به برخی از اقربای فقیر خود
که به اين تهمت دامن زدهاند ،کمک نکنند؛ امّا آيۀ محل بحث نازل میشود و آنان را از اين
تصمیم باز میدارد و به آنان دستور عفو و صفح میدهد .بنابراين ،بر اساس روايات متعدّد و
معتبر شیعی ،آيات افک ارتباطی به عايشه و تهمتی که به او زده شد ،ندارد .در نتیجه ،ادّعای
نزول آيۀ محل بحث (نور )22 /21 :دربارة ابوبکر به دلیل قطع کمک مالی او به مسطح ـ که به
عايشه تهمت زده بود ـ غیر قابل قبول است .عالوه بر وجود اين روايات ،روايتی که در منابع
اهل سنّت دربارة افک عايشه از زبان خود عايشه نقل شده ،با اشکاالت متعدّدی از ناحیۀ متن
مواجه است (ر.ک .طباطبايی ،1110 ،ج ،15ص.)111
با فرض ناديده گرفتن روايات شیعی و اکتفا به منابع اهل سنّت و پذيرش اين موضوع که
آيات افک در تنزيه و مبرّا کردن عايشه از تهمت نازل شده باشد ،باز نمیتوان به نتیجهای که
فخر رازی و برخی ديگر از مفسّران اهل سنّت مطرح کردهاند ملتزم شد؛ زيرا در منابع اهل سنّت
به سبب نزول ديگری نیز اشاره شده که بر اساس آن ،تمام ادّعاهای آنان باطل میشود .اين سبب
نزول که در منابع سنی به نقل از ابن عباس و ضحّاک ذکر شده ،تصريح دارد که گروهی از
صحابه ـ نه فقط ابوبکرـ سوگند خوردند که به قاذفین ،کمک مالی نکنند (ر.ک .طبرى،1112 ،
ج ،13ص .)32طبری در ادامه ،همین مطلب را به سند خود از ضحاک نقل میکند (همانجا).
سیوطی هم روايت ابن عباس را از طبری و ابن مردويه ذکر کرده است (ر.ک .سیوطی،1111 ،
ج ،5ص .)35ابن ابی حاتم نیز به نقل از مقاتل بن حیان ،همین مطلب را بیان کرده است (ر.ک.
ابن ابی حاتم ،1111 ،ج ،3ص .)2551بسیاری از مفسّران اهل سنّت نیز به اين سبب نزول ـ در
کنار روايتی که تنها از ابوبکر سخن به میان آمده است ـ اشاره کردهاند و بدون هیچ نقد و اشکال
و حتّی بدون توضیح يا ترجیحی ،از کنار آن عبور کردهاند (ر.ک .طبرى ،1112 ،ج ،13ص/32
ثعلبی ،1122 ،ج ،0ص /31بغوی ،1121 ،ج ،3ص /313میبدی ،1301 ،ج ،3ص /510ابوحیان
اندلسی ،1121 ،ج ،3ص /25آلوسی ،1115 ،ج ،1ص /321سیوطی ،1113 ،ص /355مظهری،
 ،1112ج ،3ص /131ابن عاشور ،بیتا ،ج ،13ص.)151
در اين میان ،تنها ابن عطیه و قرطبی پس از ذکر هر دو سبب نزول ،سبب نزولی را که تنها
از ابوبکر سخن میگفت صحیحتر میدانند ،امّا تصريح میکنند که آيۀ شريفه همۀ امّت را در
برمیگیرد و اختصاصی به ابوبکر و مسطح ندارد .ابن عطیه و قرطبی پس از ذکر سبب نزول
َولُ َأصَحُّ ،غَيْر َأنَّ الْآَيةَ
مرتبط با ابوبکر و به دنبال آن ،ذکر سبب نزول ابن عباس مینويسند« :الْأ َّ
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تَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ إِلَي َيوْمِ الْقِيَامَةِ» (ابن عطیه اندلسى ،1122 ،ج ،1ص /103قرطبی ،1331 ،ج،13
ص.)210
با وجود آن که ابن عطیه و قرطبی سبب نزول دوّم را مردود و باطل نمیدانند؛ امّا هیچ دلیلی
نیز بر ترجیح سبب نزول اوّل ذکر نکردهاند؛ در حالی که سبب نزول دوّم ـ که از ابن عباس و
ضحّاک نقل شده ـ با ظاهر آيه که تعابیر و ضماير جمع در آن به کار رفته است ،کامالً هماهنگ
و منطبق است؛ اگر چه پذيرش نظر ابن عطیه و قرطبی هم که با وجود ترجیح سبب اوّل ،قائل
به عمومیّت معنای آيه هستند و انحصار و اختصاص آيه به ابوبکر را رد میکنند ـ العربة ِبعُمُومِ
خصُوصِ السَّ َببِ ـ م ّدعای فخر رازی را نفی میکند.
اللَّفْظِ لَا بِ ُ
امّا آنچه در پايان اين بخش بايد گفت اين است که :اوّالً :فخر رازی در تفسیر خود هیچ
اشارهای به سبب نزول دوّم ـ که از ابن عبّاس و ضحّاک نقل شده ـ نکرده است و بعید مینمايد
که او نسبت به اين مطلب ،جاهل بوده باشد .ثانیاً :با وجود رواياتی که در منابع اهل سنّت به نقل
از ابن عباس ،ضحاک و مقاتل بن حیان وجود دارد و در بسیاری از تفاسیر آنان نیز ـ بدون هیچ
نقد و اشکالی ـ ذکر شده که در سطور فوق ،به آن پرداخته شد ،سستی و ضعف ادّعای فخر
رازی مبنی بر اجماع مفسّران و وجود تواتر بر اينکه مراد از ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾ فقط ابوبکر است
روشن میشود.
نتیجه اين که از ديدگاه شیعه ،اساساً ،آيات افک ارتباطی به عايشه و تهمتی که به او زده شد
ندارد؛ بلکه مربوط به ماريۀ قبطیه و تهمتی است که عايشه و حفصه و به تبع آن دو ،ديگران به
او زدند .امّا با فرض ناديده گرفتن روايات شیعی و اکتفا به منابع اهل سنّت ،سبب نزول دوّم که
حکايت از تصمیم و سوگند جمعی از صحابه به منظور قطع کمک به قاذفین دارد به دلیل
هماهنگی با ظاهر آيۀ شريفه ،بیشتر ،قابل پذيرش خواهد بود .با قبول سبب نزول ا ّول نیز ادّعاهای
فخر رازی نادرست است؛ چون ـ همانطور که ابن عطیه و قرطبی گفتهاند ـ آيۀ شريفه همۀ امّت
را تا روز قیامت ،در برخواهد گرفت .پس ،آيۀ شريفه اختصاصی به ابوبکر ندارد.

 -8-3بررسی تحلیل درونی از آیه
همانطور که بیان شد ،فخر رازی و ديگران ،به بخشهايی از آيۀ شريفه ،برای تأيید مدّعای
خود ،استناد و تالش کردهاند تا از برخی تعابیر اين آيه ،منقبت و فضايلی برای ابوبکر ،اثبات
حت خالفت ابوبکر به کمک
کنند .فخر رازی پا را از اي ن هم فراتر گذاشته و در صدد اثبات ص ّ
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برخی تعابیر اين آيۀ شريفه برآمده است که هر يک از آن عبارتها بر اساس ديدگاه خود آنان،
بتفصیل تبیین شد.
امّا از ديدگاه شیعه ،هیچکدام از اين تعابیر داللتی بر آنچه فخر رازی و ديگران ادّعا میکنند
ندارد و هرگز نمیتوان از اين آيۀ شريفه فضیلتی برای او اثبات کرد؛ چه رسد به اين که حقانیت
خالفت و صحّت امامت او را برداشت کنیم؛ زيرا همانطور که در بخش قبل اثبات شد ،مبنای
فخر رازی و ديگران کامالً ،ضعیف و سست است و نمیتوان با اين مبنای ضعیف ،تعابیر موجود
در آيۀ شريفه را منحصر ًا بر ابوبکر ،تطبیق داد .حتّی با صرف نظر از اين موضوع هم نمیتوان
ادّعای آنان را پذيرفت و با داليل متعدّدی اين ادّعا مخدوش و غیر قابل قبول است که در ادامه،
به تفصیل ،بیان خواهد شد .اکنون تعابیر مورد استناد آنان را مورد به مورد ،بررسی خواهیم کرد.

 -9-8-3بررسی عبارت ﴿أُولُوا اْلفَضْلِ مِنكُم َو السَّعَة﴾
همانطور که اشاره شد فخر رازی از عبارت فوق ،تفسیری ارائه میکند که به زعم او ،داللت
بر افضلیت و عل ّو شأن ابوبکر دارد و اين تفسیر مبتنی بر آن است که مراد از ﴿أُوُلوا الْفَضْلِ﴾
تنها ،ابوبکر و «فضل» نیز در اينجا به معنای فضل در دين ـ نه فضل و فزونی مال ـ است .نقد و
بررسی اين دو مبنا را در دو سطح جداگانه مطرح میکنیم:
سطح نخست :چنانکه بیان شد فخر رازی ادّعای اجماع و تواتر کرد که مراد از اين عبارت
فقط ابوبکر است و با همین مبنا ،اين عبارت و عبارتهای بعدی را بر او تطبیق داد که در
صفحات پیشین ،بطالن اين ادّعا روشن شد؛ زيرا با قبول سبب نزول دوم به دلیل هماهنگی با
ظاهر آيۀ شريفه ـ که حکايت از تصمیم و سوگند جمعی از صحابه به منظور قطع کمک به
قاذفین دارد ـ ديگر جايی برای ادّعای فخر رازی باقی نمیماند.
جالب آنکه فخر رازی برای مردود دانستن داللت آيۀ «واليت» (مائده )55 /5 :بر امامت
امیرالمومنین (ع) ،حمل تعبیر و ضماير جمع بر خصوص امیرالمؤمنین (ع) را مجاز و خالف
حقیقت میداند و مینويسد« :األصل محل الكالم علي احلقيقة» (رازی ،1121 ،ج ،12ص)335؛ امّا
در اينجا ـ برخالف گفتۀ پیشین خود ـ از اين اصل عدول کرده و بدون اين که قرينۀ محکمی
در دست داشته باشد ،وارد دايرة مجاز شده و تعبیر جمع موجود در عبارت فوق را تنها بر ابوبکر
تطبیق داده و آن را دلیلی بر عظمت و علوّ شأن او قلمداد کرده است .بنابراين ،دلیلی برای رد
سبب نزول دوم که با اين اصل و ظاهر آيۀ شري فه هماهنگ است وجود ندارد .ضعف و سستی
ادّعای فخر رازی کار را به آنجا رسانده که آلوسی را به واکنش علیه او واداشته است .آلوسی در
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ض ِمريِ
خصُوصًا بِ َ
ِلتعْظِيمَِ ،و َكوْن ُه مَ ْ
اين رابطه مینويسدَ « :و لَا حَاجَةَ إِلَي دَ ْعوَي َأنَّهَا فِيهِ خَاصَّةً َو الْجَمْعُ ل َّ
خلَافِ الظَّاهِرِ مَا فِيهَا» (آلوسی ،1115 ،ج ،1ص.)321
اْلمُتَ َكلِّمِ مَرْدُودٌ َعلَي َأنَّ فِيهَا ِمنِ ارْتِكَابِ ِ
با فرض قبول سبب نزول اوّل نیز ادّعای فخر رازی نادرست خواهد بود؛ زيرا ،همانطور که
ابن عطیه و قرطبی گفتهاند ،آيۀ شريفه همۀ ا ّمت را تا روز قیامت ،در برخواهد گرفت .پس ،اين
خصُوصِ السَّ َببِ ـ تا بتوان بکار
آيه اختصاصی به ابوبکر نخواهد داشت ـ َاْل ِع ْب َر ُة ِب ُعمُومِ اللَّفْظِ لَا بِ ُ
رفتن صیغۀ جمع را دلیلی بر علوّ شأن او قلمداد کرد.
سطح دوم :برخالف ادّعای فخر رازی« ،فضل» در اينجا ،به معنای فضل در دين نیست ،بلکه
به معنای زيادت و فزونی مال است .بسیاری از مفسّران سنی نیز به اين مطلب تصريح کردهاند.
ابن ابی حاتم و طبرانی به نقل از سعید بن جبیر مینويسند« :أولُوا الْفَضْلِ ِمنْكُمْ َيع ى فِي الغِ ى»
(سیوطی ،1111 ،ج ،5ص .)31نیز مفسّرانی چون مقاتل بن سلیمان ،طبری ،بغوی ،عالءالدين
بغدادی ،ابن جوزی ،ابن کثیر ،جاللین سیوطی و محلّی ،ابوحیان ،شوکانی ،خطیب شربینی،
إبراهیم قطّان و ابن عادل ،همگی ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾ را به «أولوا الغنى» يا تعابیری به همین معنا
تفسیر کردهاند و هیچکدام از آنان فضل را به فضل در دين ندانستهاند (ر.ک .مقاتل بن سلیمان،
 ،1123ج ،3ص /112طبرى ،1112 ،ج ،13ص /31بغوی ،1121 ،ج ،3ص /315بغدادى،1115 ،
ج ،3ص /231ابن جوزی ،1122 ،ج ،3ص /233ابن کثیر ،1111 ،ج ،3ص /21سیوطی،1113 ،
ص /355ابوحیان اندلسی ،1121 ،ج ،3ص /25شوکانى ،1111 ،ج ،1ص /21خطیب الشربینی،
 ،1235ج ،1ص /2032إبراهیم قطان ،بیتا ،ج ،2ص /111ابن عادل دمشقى ،بیتا ،ج ،12ص.)05
مفسّران شیعه نیز غالباً ،بر همین عقیدهاند (ر .ک .طبرسی ،1302 ،ج ،0ص 211و  ،1300ج،3
ص /111کاشانی ،1115 ،ج ،3ص /123شريف الهیجی ،1303 ،ج ،3ص /201کاشانی،1123 ،
ج ،1ص /131طباطبايی ،1110 ،ج ،15ص /11حسینى شیرازى ،1121 ،ج ،3ص /311مکارم
شیرازی ،1301 ،ج ،11ص /115شبر ،1112 ،ص /331گنابادی ،1113 ،ج ،3ص .)113برخی از
مفسّران نیز هر دو معنا را در اينجا محتمل میدانند .ابن جُزی غرناطی (م 011 .ق) در اين زمینه،
ضلَ فِي اْلمَالَِ ،و ُهوَ َأنْ يُ َفضِّلَ لَهُ َعنْ
میگويد« :الْ َفضْلُ هُنَا يَحْ َتمِلُ َأ ْن يُرِيدَ بِهِ الْ َفضْلَ فِي الدَّ ْينَِ ،أوِ الْفَ ْ
السعَةُ هِيَ ِّاتسَاعُ اْلمَالِ» (ابن جزی ،1113 ،ج ،2ص .)35بنابراين ،برخالف
مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهَِ ،و َّ
ادّعای فخر رازی ،اکثر مفسّران اهل سنّت و شیعه« ،فضل» موجود در ترکیب ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾ را
به معنای فضل در دين نمیدانند .سیاق آيه نیز مؤيد ديدگاه اکثريت است؛ زيرا در متن آيه ،سخن
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از اعطای کمک مالی به خويشاوندان فقیر و نهی از عدم قطع کمک توسط توانگران است و اين
موضوع با تفسیر فضل به فزونی مال ،سازگاری بیشتری دارد.
گفته شد که فخر رازی به دو دلیل ،فضل را به معنای فضل دنیوی يعنی فزونی مال نمیداند:
اوّل ،اين که اگر فضل به معنای فزونی مال باشد ،چون آيه در سیاق مدح است ،مدح خداوند از
دنیا الزم میآيد که جايز نیست .دوم ،اين که با اين معنا از فضل ،چون به دنبال آن واژة ﴿السّعَة﴾
آمده است ،تکرار الزم میآيد که اين هم نادرست است.
در پاسخ به اين دو استدالل بايد گفت :اوّال ،مسلّم نیست حق تعالى در اين آيه ،در مقام مدح
باشد ،بلکه ظاهر اين است که در مقام عتاب و تأديب است؛ چنانکه خود فخر رازی قبل از اين
ك
ن سَ ِمعَ َكلَامَهمْ َكمَا َقدَّمْنَا ِذكْرَهُ ،فَكَذَلِ َ
استدالل ،میگويد« :اِ ْعلَمْ َأنَّهُ َتعَالَي َكمَا أَدَّبَ أَهْلَ الْإِفْكِ َو مَ ْ
ح َأبَدًا» (رازی ،1121 ،ج ،23ص .)313ظاهر آيه شريفه
س َط ٍ
أَدَّبَ َأبَا بَكْرٍ لَمَّا َحلَفَ َأنْ لَا يُنْفِقَ َعلَي ِم ْ
از خطا و اقدام نادرست گروهی ـ البته ،بر اساس نظر فخر رازی فقط ابوبکر ـ و نهی از چنین
اقدامی ،حکايت میکند و اگر اقدام درستی انجام گرفته بود ،در معرض نهی قرار نمیگرفت .از
سوی ديگر ،بر فرض که اينجا مقام مدح باشد ،خود فخر رازی در وجه دوم ،به اين امر اعتراف
کرده که مراد از ﴿السّعة﴾ وسعت در اموال دنیوی است تا تکرارى که ادّعا کرده الزم نیايد .پس،
به گفتۀ او ،الزم مى آيد که حق تعالى مدح در امور دنیوى کرده باشد و اين تناقضی آشکار در
سخنان اوست و اساساً ،مدح حق تعالى در امور دنیوى ،چرا جايز نباشد و حال آنکه در حق

َو ُأ مِنْها حَ ْيثُ يَشاءُ﴾ (يوسف)51 /72 :
ض َي َتب َّ
ف فِي الْأَ ْر ِ
َكنَّا لِيُوسُ َ
ك م َّ
يوسف (ع) فرمودَ ﴿ :و كَذلِ َ
و اين چنین يوسف را در آن سرزمین قدرت و توان داديم که در هر جاى آن مىخواست مسکن
مىگزيد( .ر.ک .شريف الهیجی ،1303 ،ج ،3ص.)202
ثانیاً :اين ادّعای فخر رازی که اگر مراد از فضل ،فزونی مال باشد چون به دنبال آن ،واژة
﴿السّعة﴾ آمده ،تکرار الزم میآيد به دو دلیل صحیح نیست:
 )1واژه «فضل» با «سعه» تفاوت دارد .فضل که در اصل به معنای زيادت است 1اشاره به
اضافه و زيادتی است که بیش از مقدار مورد نیاز باشد .بنابراين ،در «فضل» ،نظر به جنبۀ اضافه
ل ُه َو
و مقدار زيادی است .يکی از مفسّران دربارة تفاوت اين دو واژه مینويسد« :اْلمُرَادُ بِالْ َفضْ ِ
السعَةُ َأعَمُّ مِنْ ُه َو مِمَّا كَانَ بِقَدْرِ حَاجَةِ الْ ِإنْفَاقِ
السعَةُ الَّتِى تَ ْفضُلُ عَمَّا يَحْتَاجُ اليه الْ ِإنْسَانُ فِي ِإنْفَاقِهَ ،و َّ
َّ

 .1راغب در مفردات مینويسد« :الفَضْلُ :الزّيادةُ عن االقتصار» (راغب اصفهانى ،1112 ،ص.)331
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السعَةِ» (گنابادی ،1113 ،ج ،3ص .)113بر اين اساس« ،فضل» مال اشاره دارد به اين موضوع
حوِ َّ
بِنَ ْ
که انسان بعد از رفع تمام حوايجش ،باز مقداری مال اضافه دارد؛ امّا در «سعة» ،اين معنا معتبر
نیست؛ چون ممکن است انسان وسع و گشايش مالی زيادی داشته باشد ،امّا اين اتساع مال به
مقدار نیازهای او باشد و چیزی اضافه بر نیاز وجود نداشته باشد .در حقیقت« ،سعه» اعم از
«فضل» است .در مجموع« ،سعة» فراوانی مال است که ممکن است به قدر حاجت يا اضافه بر
حاجت باشد ،امّا «فضل» ،مخصوص سعة و نوعی فراوانی است که اضافه بر حاجت باشد.
بنابراين ،رابطۀ آن دو عموم و خصوص مطلق است.
 )2حتّی اگر واژة «فضل» با «سعة» تفاوت نداشته باشد ،باز جای اشکال نخواهد بود؛ زيرا در
ادبیات عرب و در قرآن کريم ،موارد زيادی از اين نوع تکرار با هدف تأکید و مبالغه ،وجود دارد
که مفسّران شاخص شیعه و سنی ـ از جمله خود ،فخر رازی ـ ذيل برخی آيات از اين نوع تکرار
ياد کردهاند .برای نمونه ،فخر رازی ذيل آيۀ شريفه ﴿لِكُلٍّ جَ َعلْنا ِمنْكُمْ شِ ْرعَةً وَ مِنْهاجًا﴾ (مائده:
 .)13 /5در مقام بیان تفاوت «شرعة» و «منهاج» با استناد به نظر برخی از مفسّران که اين دو واژه
را مترادف دانستهاند ،بدون هیچگونه نقد و اشکالی ،اين نظر را نقل میکند و مینويسد« :قَالَ
َب ْعضُهُمْ :الشِّرْعَةُ َو اْلمِنْهَاجُ عِبَارَتَانِ َعنْ َمعْنًي وَاحِدٍَ ،و التَّكْرِيرُ ِللتَّأكيدِ َو اْلمُرَادُ بِ ِهمَا الدِّينُ» (رازی،
 ،1121ج ،12ص /303نیز ر .ک .بغدادى ،1115 ،ج ،2ص.)51
ابن عطیه نیز در همین زمینه ،مینويسدَ ...« :و الْ ُم َتأوِّلونَ َعلَي َأنَّ الشِّرْعَةَ َو اْلمِنْهَاجَ فِي هَذِ ِه الْآيَ ِة
لَفْظَانِ ِب َمعْنًي وَاحِدٍ( » ...ابن عطیه اندلسى ،ج ،2ص .)211ثعالبی اين ترادف را به اکثريّت نسبت
داده و میگويدَ« :أكْثَرُ الْ ُم َتأوِّلنيَ َعلَي َأنَّ الشِّرْعَةَ َو اْلمِنْهَاجَ ِب َمعْ ًني وَاحِدٍَ ،و هِيَ الطَّرِيقُ» (ثعالبی،
 ،1113ج ،2ص .)311ابوحیان اندلسی نیز اين ترادف و تکرار را پذيرفته است و علّت تکرار را
تأکید میداند (ابوحیان اندلسی ،1121 ،ج ،1ص .)231مورد ديگر در همین رابطه آيۀ شريفۀ ﴿ال
ُتبْقِي وَ ال تَ َذرُ﴾ (مدّثر )23 /01 :است که فخر رازی و نیشابوری بدون نقد و اشکال از عدّهای
مفسّران نقل میکنند که اين دو عبارت ،مترادفاند و به جهت تأکید و مبالغه ،تکرار شدهاند
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(رازی ،1121 ،ج ،31ص /013نیشابورى ،7271 ،ج ،3ص .)312قرطبی هم از جمله مفسّرانی
است که اين ترادف را پذيرفته است (قرطبی ،1331 ،ج ،21ص.1)00
نکتۀ ديگر آنکه فخر رازی به منظور اثبات افضلیّت ابوبکر ،مینويسد« :فَ َلوْ َكانَ غَيْ ُرهُ مُسَاوِيًا
اللهُ
ضلًاَ ،فلَمَّا أَثْ َبتَ َّ
حبَ الْ َفضْلِ لِأَنَّ اْلمُسَاوِيَ لَا يَكُونُ َفا ِ
لَهُ فِي الدَّرَجَاتِ فِي الدِّينِ لَمْ يَكُنْ ُهوَ صَا ِ
ق» .حال آنکه اثبات
خلْ ِ
جبَ َأنْ يَكُونَ أَفْضَلَ الْ َ
خصٍ وَ َ
خصٍ دُونَ شَ ْ
َتعَالَي لَهُ الْ َفضْلَ مُ ْطلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَ ْ
شد اساساً ،فضل دينی در عبارت ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾ مراد نیست و اگر هم باشد معنا ندارد که گفته
شود اگر کسی در فضل مساوی با ابوبکر باشد ،ديگر ابوبکر صاحب فضل نیست .شريف الهیجی
در رد همین ادّعا مینويسد« :و آنچه گفته که اگر غیری در درجات فضل مساوى ابوبکر باشد،
بايد ابوبکر صاحب فضل نباشد .هرچند ابوبکر صاحب فضل نیست ،امّا تساوى با فاضل ديگر
در درجات فضل دينى و ثواب اخروى ،منافات با افضلیّت او دارد ،نه با صاحب فضل بودن او،
چه ،متصّوراست که فاضل ،محمول بر دو شخص شود و می توان گفت که زيد و عمر ،هر دو
فضیلت در درجات دين دارند بدون تنافى در اين کالم» (شريف الهیجی ،1303 ،ج ،3ص.)202
همانطور که گفته شد فخر رازی از تعبیر ﴿السّعة﴾ نتیجه گرفته که ابوبکر خیر الناس است و
ادّعا میکند که انسان تنها وقتی موصوف به «سعة» میشود که جواد و بذول باشد (رازی،1121 ،
ج ،23ص .)351اين ادّعا نیز پذيرفتنی نیست .چگونه فخر رازی نمیداند که انسان میتواند
دارای اموال بسیار و ثروت زياد باشد ،امّا جواد و بخشنده نباشد؟ چگونه ادّعا میکند که اگر
انسان جواد و بخشنده باشد ،موصوف به «سعة» و «غنی» میشود؟ کاش فخر رازی به اين سؤال
مهم پاسخ میداد که اگر ابوبکر دارای سعۀ مالی و جواد و بذول بود ،چرا پس از نزول آيه نجوا
(مجادله )12 /53 :از صدقه دادن به فقرا و صحبت با رسول اهلل (ص) خودداری کرد و حاضر
نشد به خاطر صحبت با رسول اهلل (ص) صدقه دهد؟ (ر.ک .رازی ،1121 ،ج ،21ص /115بغوی،
 ،1121ج ،5ص /13سیوطی ،1111 ،ج ،3ص.)135

 .1شريف الهیجی درباره واژه ﴿السّعة﴾ بعد از واژة فضل ،مینويسد« :محتمل است که ﴿و السّعة﴾ عطف تفسیرى
﴿الفضل﴾ باشد و ايراد عطف تفسیرى تنبیه باشد بر اين که مراد از فضل ،فضل در دين نیست ـ چنانکه فخر رازى
به اين حمل کرده ـ بلکه مراد از آن احسان است چنانچه خود نیز از بعضى علماى ادب نقل کرده که ﴿وَ ال یَأْتَل
أُولُوا الْفَضْل منْکُم﴾ به اين معنى است که« :و ال تقصروا ىف ان حتسنوا» (شريف الهیجی ،1303 ،ج ،3ص.)202
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صفَحُوا﴾
 -8-8-3بررسی عبارت ﴿وَ لْيَ ْعفُوا َو لْيَ ْ
فخر رازی در اينجا نیز در تالش برای همان فضیلتسازی خود ،ضماير جمع را دلیلی بر
فضیلت ابوبکر قلمداد کرده است .اما ،با آنچه در صفحات پیشین ،بیان شد ،بطالن اين ادّعا
روشن میشود؛ زيرا با قبول سبب نزول دوم به دلیل هماهنگی با ظاهر آيۀ شريفه که حکايت از
تصمیم و سوگند جمعی از صحابه به منظور قطع کمک به قاذفین دارد ،ديگر جايی برای ادّعای
فخر رازی باقی نمیماند .سخنان ديگر فخر رازی پیرامون عبارت فوق نیز کامالً ،بیاساس است.
چگونه و به چه دلیل وی ادّعا میکند که هر کس عفو بیشتری داشته باشد دارای تقوای بیشتری
ن كانَ أقْوي ِفي الْ َع ْف ِو كانَ أقْوي ِفي التَّ ْقوي؟» .اين ادّعا نیاز به اثبات دارد و او نیز
است؛ « ُكلُّ َم ْ
دلیلی بر م ّدعای خود ارائه نداده است .روشن است کسانی هستند که از خطای ديگران میگذرند
ولی در عین حال ،بیتقوا هم هستند.
ح﴾ (مائدة )13 /5 :ادّعا میکند
همچنین ،چگونه با استناد به آيۀ شريفه ﴿فَاعْفُ عَ ْنهُ ْم وَ اصْفَ ْ
که ابوبکر ثانی اثنین رسول اهلل (ص) در جمیع اخالق حسنه است؟ اوّالً ،مراد از عبارت محلّ
بحث ـ همانطور که بیان شد ـ گروهی از صحابه هستند؛ ثانیاً :آيۀ محل بحث در مقام عتاب و
نهی از اقدام نادرستی است (نهی از ترک عمل نیک) و بعد از اين نهی ،امر به عفو و صفح برای
بازگشت به عمل خوب ترک شده ،صادر میشود ،در صورتیکه تعبیر ﴿فَاعْفُ عَ ْنهُمْ وَ اصْ َفحْ﴾
در آيۀ نقض میثاق ﴿ َفبِما نَقْضِ ِهمْ مِيثا َقهُمْ لَ َعنَّاهُمْ وَ جَ َعلْنا ُقلُوَبهُ ْم قاسِيَةً يُ َحرِّفُونَ الْ َكلِمَ َعنْ مَواضِ ِعهِ
ِن
َطلِعُ عَلي خائِ َنةٍ مِ ْنهُ ْم إِلّا َقلِيالً ِم ْنهُمْ فَاعْفُ عَ ْنهُمْ وَ اصْ َفحْ إ َّ
وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ ال تَزالُ ت َّ
اللَّهَ ُي ِحبُّ الْ ُمحْسِ ِننيَ﴾ (مائدة ،)13 /5 :در مقام عتاب نیست و به خوبی معلوم است که در اينجا
عمل نیکی از رسول اهلل (ص) ترک نشده است که با امر به عفو و صفح ،بازگشت ايشان را برای
انجام عمل نیک ترک شده ،طلب کنند .بنابراين ،مقايسۀ اين دو عبارت ،مقايسۀ نادرستی است.
ثالثا ،اگر فرض شود که مراد از عبارت فوق ،تنها ابوبکر هم باشد باز ،به چه دلیل ادّعا میشود
که او ثانی اثنین رسول اهلل (ص) در همۀ اخالق حسنه است؟ اگر فرضاً ،عفو و صفح ابوبکر
شبیه عفو و صفح رسول اهلل (ص) باشد ،بديهی است که نمیتوان نتیجه گرفت که او در همۀ
اخالق حسنه شبیه و تالی ِتلوّ رسول اهلل (ص) باشد.
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الل ُه َلكُمْ﴾
 -3-8-3بررسی عبارت ﴿أَال تُحِبُّو َن أَنْ يَ ْغفِ َر َّ
ادّعای اوّل فخر رازی پیرامون عبارت فوق ،حمل تعبیر جمع بر ابوبکر و اثبات فضیلت برای
او بود که بطالن آن بیش از اين ،اثبات شد .امّا ادّعای دوّم او مبنی بر اين که چون عبارت فوق
به صیغۀ مستقبل و مطلق است ،پس آيه داللت دارد بر اين که ابوبکر مورد غفران علی االطالق
خداوند در آينده است و نتیجۀ چنین غفرانی نیز اثبات صحّت خالفت و حقانیّت امامت ابوبکر
خواهد بود.
اين ادّعا کامالً ،بیاساس و مردود است ،زيرا ا ّوالً ،همانطور که بارها گفته شد ،مراد از اين
آيۀ شريفه بر اساس سبب نزول دوّم و ظاهر آيه ،گروهی از صحابهاند .ثانیاً ،آيه در مقام عتاب و
تأديب است ـ چنانکه خود فخر رازی نیز به اين موضوع و مقايسه اين تأديب با تأديب اهل
افک ،اشاره کرده است (ر.ک .رازی ،1121 ،ج ،23ص.)313
مطلب ديگر آنکه ظاهر آيۀ شريفه از خطا و اقدام نادرست گروهی ـ البته ،بر اساس نظر فخر
رازی ،فقط ابوبکر ـ و نهی از چنین اقدامی حکايت میکند و اگر اقدام درستی انجام گرفته بود،
مورد نهی قرار نمیگرفت .بنابراين ،اين عبارت فوق ـ برخالف ادّعای فخر رازی ـ اثبات کنندة
صدور گناه برای اين گروه و دعوت آنان به کاری است که با انجام آن کار يعنی از سر گرفتن
کمک ،مستوجب آمرزش الهی میشوند و اين ،هرگز داللتی بر آمرزش همۀ گناهان آيندة آنها
نخواهد داشت .مشابه همین تعبیر در سورة يوسف وجود دارد که خطاب به برادران حضرت
يوسف (ع) گفته شده است﴿ :قالَ ال َتثْرِيبَ َعلَيْكُمُ الْ َي ْوَْ يَغْ ِفرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ ُهوَ أَ ْرحَمُ الرَّاحِمِني﴾
(يوسف .)12 /12 :پس ،طبق نظر فخر رازی ،بايد گفت که چون اين تعبیر به صیغۀ مستقبل
است و مطلق ،پس آيه داللت دارد بر اينکه برادران حضرت يوسف (ع) مورد غفران علی االطالق
خداوند در آينده هستند و اين موضوعی است که هیچ کس حتّی خود فخر رازی به آن ملتزم
نیست.1

« .1الیوم» بنا بر نظر اکثريّت متعلق به «يغفر» نیست تا نتیجه گرفته شود که غفران تقیید خورده است .ابن عطیه در
اين مورد مینويسد« :إنّه متعلق بقوله :ال تَثْرِيب ،وقف بعض القراء َعلَيْكُمُ و ابتدأ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ و وقف أكثرهم:
الْيَوْمَ و ابتدأ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ علي جهة الدّعاء و هو تأويل ابن إسحاق و الطّربي ،و هو الصحيح» (ابن عطیه ،1122 ،ج،3
ص 203و نیز ر.ک .قرطبی ،1331 ،ج ،11ص /253ابن جزی ،1113 ،ج ،1ص.)315
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نکتۀ قابل ذکر اين است که فخر رازی ادّعاهای فوق را دلیلی بر صحّت روايت «عشرة مبشّرة»
میداند (رازی ،1121 ،ج ،23ص )351که با اثبات بطالن اين ادّعاها ديگر جايی برای مستندسازی
اين روايت مجعول ،باقی نمیماند.1
با آنچه تاکنون بیان شد ،ضعف ادّعای آخر فخر رازی نیز آشکار میگردد .او مدّعی است که
چون خداوند ابوبکر را در مقام مدح با تعبیر ﴿أُولُوا الْفَضْلِ و السَّعَة﴾ ستوده است ،پس واجب
است که او خالی از معصیت باشد؛ چون کسی که تا اين اندازه مورد مدح واقع میشود ،اهل
َد حُدُوََهُ يُدْخِ ْلهُ نارًا
ص اللَّهَ َو رَسُولَهُ َو َيتَع َّ
جهنّم نیست و اگر عاصی باشد ،به دلیل آيۀ ﴿ َو َمنْ يَعْ ِ
خالِدًا فِيها﴾ (النساء ،)11 /1 :اهل جهنّم خواهد بود.
در پاسخ به اين ادّعا ،مطالب گفته شده در صفحات گذشته کفايت میکند ،زيرا اثبات شد
مراد از تعبیر ﴿أُولُوا الْفَضْلِ و السَّعَة﴾ ،جمعی از صحابهاند و آيه نیز در مقام مدح نیست ،بلکه
ظاهر اين است که در مقام عتاب و تأديب باشد .عالوه بر اين ،بر فرض که مراد از تعبیر فوق،
ابوبکر و آيه نیز در مقام مدح باشد ،باز منافاتی ندارد که او با چنین اوصافی ،عاصی هم باشد و
تعبیر فوق هرگز داللتی بر عصمت او از گناه ندارد .مگر هر کس که فاضل و صاحب فضل باشد
معصوم از معصیت است؟ بطالن اين سخن فخر رازی نیز ـ که عاصی را به دلیل آيۀ  11سوره
نساء اهل نار قلمداد میکند ـ روشن است ،زيرا بر مبنای اين سخن ،همۀ انسانها چون مصون
از گناه نیستند ـ بر مبنای عقیدة اهل سنّت ـ اهل جهنّماند.2
آيۀ  11سورة نساء نیز هرگز داللتی بر آنچه فخر رازی میگويد ندارد؛ چون اين آيۀ شريفه
دربارة کافر است که همۀ معاصی را مرتکب میشود و همۀ حدود را زير پا میگذارد ،و الّا الزم
میآيد که نمازگزار معصیتکار مخلّد در جهنّم شود ﴿يُ ْدخِ ْلهُ نارًا خالِدًا فِيها﴾ .امّا قاطبۀ شیعه و
بخش اعظم اهل سنّت ـ از جمله خود فخر رازی ـ بر اين باورند که خلود ،شامل اين گروه
نمیشود .طبرسی در اين رابطه مینويسد« :برخى به اين آيه ،استدالل کردهاند که نمازگزارانى که
 .1جعلی بودن اين روايت در جای خود ،به اثبات رسیده است .سید مرتضی رازی ـ از علمای قرن ششم ـ در
«تبصرة العوام» و علّامه امینی در کتاب شريف «الغدير» به تفصیل در اين زمینه سخن گفتهاند (ر.ک .رازی،1331 ،
ص /212امینى ،1113 ،ج ،11ص.)105
 .2فخر رازی در کتاب کالمی خود دربارة عصمت انبیاء می نويسد« :ان األنبياء معصومون ىف زمان النّبوّة عن الكبائر
و الصغائر بالعمد ،أما علي سبيل السهو فجائز» (رازی ،1133 ،ج ،2ص .)110بنابراين ،در زمان نبوت ،ارتکاب گناه
کبیره و صغیره به طور سهوی و قبل از نبوّت نیز عمدی بودن ارتکاب گناه از سوی انبیاء ،منتفی نیست.
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مرتکب گناه کبیره مى شوند ،در آتش جهنم ،مخلّد خواهند بود .لکن ،اين مطلب بعید است ،زيرا
﴿َيتَعَدَّ ُحدُوََهُ﴾ داللت دارد بر اين که انسان همۀ حدود الهى را مورد تجاوز قرار دهد و چنین
انسانى کافر خواهد بود و بدون خالف ،کسى که مرتکب گناه صغیره مىشود از عموم آيه خارج
است ،اگرچه وى عاصى بوده و حدّ ى از حدود خدا را مورد تجاوز قرار داده است .عالوه بر
اين ،در میان مفسّران ،کسانى هستند که آيه را بر موردى حمل کردهاند که شخص از حدود
خداوند تجاوز و او را معصیت کند و رفتار خود را حالل و پسنديده شمارد .بديهى است که
چنین کسى جز کافر نمىتواند باشد» (طبرسی ،1302 ،ج ،3ص.)33
عجیب اين است که خود فخر رازی نیز ذيل همین آيه (نساء ،)11 /1 :در مقام مناقشه بر
خلَّدِينَ فِي النَّا ِر»
الصلَاةِ يَبْقَو َن ُم َ
عقیدة معتزله که بر اين باورند« :هَ ِذهِ الْآيَةُ تَدُلُّ علي َأنْ فُسّاقَ أَ ْهلِ َّ
همین عقیدة مشهوری را که طبرسی نیز بیان کرده ،ذکر میکند و آيه را تنها بر شخص کافر حمل
مینمايد.1

نتیجهگیری
فخر رازی مراد از تعبیر ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾ در آيۀ ﴿وَ ال َيأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ ِمنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ ُيؤْتُوا
اللهُ لَكُ ْم
أُولِي الْقُ ْرىب وَ الْمَساكنيَ وَ الْمُهاجِرينَ يف سَبيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ ال تُ ِحبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ َّ
اللهُ غَفُورٌ رَحيم﴾ (نور )22 /21 :را ابوبکر دانسته ،و با مقدماتی چنین نتیجه میگیرد که او
وَ َّ
افضل صحابیان بوده است .ا ّما با نقل سبب نزول ديگری که حکايت از تصمیم و سوگند جمعی
از صحابه برای قطع کمک به قاذفین به يکی از زنان پیامبر دارد ،ديگر آيه اختصاصی به ابوبکر
نخواهد داشت .اين سبب نزول با ظاهر آيه نیز هماهنگی بیشتری دارد .نیز واژة فضل مورد تحلیل
قرار گرفت و اين ديدگاه تقويت شد که فضل به معنای زيادت و فزونی مال است؛ نظری که
اکثر مفسّران اهل سنّت و شیعه بدان باور دارند .سیاق آيه نیز مؤيّد ديدگاه اکثر ّيت است ،زيرا در
اين آيه ،سخن از اعطای کمک مالی به خويشاوندان فقیر و نهی از عدم قطع کمک توسّط
توانگران است و اين موضوع با تفسیر فضل به زيادت و فزونی مال ،سازگارتر است .با اثبات

 .1وی مینويسد ...« :فهذا يقتضي أن قوله :وَ َمنْ يَعْصِ اللَّهَ يف مجيع أنواع املعاصي و القبائح و ذلك ال يتحقق إال يف
حق الكافر ...فعلمنا أنّ هذا الوعيد خمتصّ بالكافر الّذي ال يرضي مبا ذكره اللّه يف هذه اآلية من قسمة املواريث» (رازی،
 ،1121ج ،1ص /520نیز ر.ک .نیشابورى ،1113 ،ج ،2ص /301آلوسی ،1115 ،ج ،2ص.)113
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نادرستی ادلّۀ فخر رازی و برخی ديگر از مفسّران اهل سنّت ،اين آيه داللتی بر افضلیّت ابوبکر
حت خالفت وی را نتیجه گرفت.
ندارد و نمیتوان از آن ،عصمت و ص ّ

 18دو فصلنامه كتاب قیم ،سال پنجم ،شمارۀ دوازدهم ،بهار و تابستان 9314

منابع و مآخذ
 قرآن کرمي. .7آلوسى ،حممود؛ روح املعاىن ىف تفسري القرآن العظيم؛ بريوت :دار الكتب العلمية 7275 ،ق.
 .2ابن اىب حامت ،عبدالرمحن بن حممّد؛ تفسري القرآن العظيم؛ عربستان سعودی :مكتبة نزار مصطفي الباز 7279 ،ق.
 .7ابن بابويه ،حممّد بن علي؛ اخلصال؛ هتران :کتابفروشي اسالميه ،يبتا.
 .2ابن جزى غرناطى؛حممد بن امحد؛ التسهيل لعلوْ التزنيل؛ بريوت :شركت دار االرقم 7271 ،ق.
 .5ابن جوزى ،ابوالفرج عبدالرمحن بن علی؛ زاَ املسري ىف علم التفسري؛ بريوت :دار الكتاب العريب 7222 ،ق.
 .1ابن داود حلّي ،حسن بن علي؛ کتاب الرجال؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 7787 ،ش.
 .1ابن عادل دمشقی حنبلی ،أبو حفص عمر بن على؛ تفسري اللباب؛ بريوت :دار النشر /دار الكتب العلمية ،يبتا.
 .8ابن عاشور ،حممد بن طاهر؛ التحرير و التنوير؛ يبجا ،يبنا ،يبتا.
 .9ابن عطيه اندلسى ،عبداحلق؛ املحرر الوجيز ىف تفسري الكتاب العزيز؛ بريوت :دار الكتب العلمية 7222 ،ق.
 .71ابن كثري دمشقى ،امساعيل بن عمرو؛ تفسري القرآن العظيم؛ بريوت :دار الكتب العلمية 7279 ،ق.
 .77امي ى ،عبد احلسني؛ الغدير ىف الكتاب و السنة و االَب؛ قم :مركز الغدير للدراسات االسالمية 7271 ،ق.
 .72اندلسى ،ابو حيان حممد بن يوسف؛ البحر املحيط ىف التفسري؛ بريوت :دار الفكر 7221 ،ق.
 .77حبراىن ،سيد هاشم؛ الربهان ىف تفسري القرآن؛ هتران :بنياد بعثت 7271 ،ق.
 .72بغدادى ،عالء الدين على بن حممد؛ لباب التاويل ىف معاىن التزنيل؛ بريوت :دار الكتب العلمية 7275 ،ق.
 .75بغوى ،حسني بن مسعود؛ معامل التزنيل ىف تفسري القرآن؛ بريوت :داراحياء التراث العرىب 7221 ،ق.
 .71بيضاوى؛ عبداهلل بن عمر؛ أنوار التزنيل و أسرار التأويل؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب 7278 ،ق.
 .71ثعالىب ،عبدالرمحن بن حممد؛ جواهر احلسان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب 7278 ،ق.
 .78ثعلىب ،امحد بن ابراهيم؛ الكشف و البيان عن تفسري القرآن؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب 7222 ،ق.
 .79حسي ى شريازى ،سيد حممد؛ تقريب القرآن إىل االذهان؛ بريوت :دار العلوم 7222 ،ق.
 .21حقى بروسوى ،امساعيل؛ تفسري روح البيان؛ بريوت :دار الفكر ،ىبتا.
 .27حلى ،حسن بن يوسف حلى؛ خالصة االقوال يف معرفة أحوال الرجال؛ يبجا :الفقاهه7271 ،ق.
 .22خصيىب ،حسني بن محدان؛ اهلداية الكربي؛ بريوت :البالغ 7279 ،ق.
 .27خطيب شربيين شافعي ،حممد بن امحد؛ السراج املنري؛ قاهرة :مطبعة بوالق 7285 ،ق.
 .22رازى ،فخرالدين حممد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب 7221 ،ق.
 .25ـــــ؛ االربعني يف اصول الدين؛ قاهره :مكتبة الكليات االزهرية 7981 ،م.
 .21رازي ،سيد مرتضي بن داعي؛ تبصرة العواْ؛ هتران :انتشارات اساطري 7712 ،ش.
 .21راغب اصفهاىن ،حسني بن حممد؛ املفرَاْ يف غريب القرآن؛ دمشق /بريوت :دار العلم /الدار الشامية 7272 ،ق.
 .28مسرقندى ،نصر بن حممد بن امحد؛ حبر العلوْ؛ يبجا ،يبنا ،يبتا.
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 .29سور آبادى ،ابوبكر عتيق بن حممد؛ تفسري سورآباَى؛ هتران :فرهنگ نشر نو 7781 ،ش.
 .71سيوطى ،جالل الدين؛ تفسري اجلاللني؛ بريوت :مؤسسة النور للمطبوعات 7271 ،ق.
___ .77؛ الدر املنثور ىف تفسري املأثور؛ قم :كتاخبانه آية اهلل مرعشى جنفى 7212 ،ق.
 .72شرب ،سيد عبد اهلل؛ تفسري القرآن الكرمي؛ بريوت :دار البالغة للطباعة و النشر 7272 ،ق.
 .77شريف الهيجي ،حممد بن على؛ تفسري شريف الهيجي؛ هتران :دفتر نشر داد 7717 ،ش.
 .72شوكاىن ،حممد بن على؛ فتح القدير؛ دمشق و بريوت :دار ابن كثري و دار الكلم الطيب 7272 ،ق.
 .75شيخ مفيد ،حممد بن حممد؛ تفسري القرآن املجيد؛ قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمى 7222 ،ق.
 .71طباطباىي ،سيد حممد حسني؛ امليزان ىف تفسري القرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمى 7271 ،ق.
 .71طربسى ،فضل بن حسن؛ جوامع اجلامع؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 7711 ،ش.
 .78ــــــ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن؛ هتران :انتشارات ناصر خسرو 7712 ،ش.
 .79طربى ،ابو جعفر حممد بن جرير؛ جامع البيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار املعرفة 7272 ،ق.
 .21طوسي ،حممد بن حسن؛ الفهرست؛ جنف :املکتبه املرتضوية ،يبتا.
 .27ــــــ؛ رجال الطوسي؛ قم :جامعه مدرسني حوزه علميه قم 7717،ش.
 .22قرطىب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحكاْ القرآن؛ هتران :انتشارات ناصر خسرو 7712 ،ش.
 .27قطان ،إبراهيم؛ تيسري التفسري؛ يبجا :يبنا ،يبتا.
 .22قمي ،علي بن ابراهيم؛ تفسري القمي؛ قم :دار الكتاب 7711 ،ش.
 .25كاشاىن ،مال فتح اهلل؛ زبدة التفاسري؛ قم :بنياد معارف اسالمى 7227 ،ق.
 .21كاشاىن؛ مال حمسن؛ تفسري الصاىف؛ هتران :انتشارات صدر 7275 ،ق.
 .21کشي ،حممدبن عمر؛ اختيار معرفة الرجال؛ مشهد :دانشگاه مشهد 7728 ،ش.
 .28كلي ى ،حممد بن يعقوب؛ الكايف؛ هتران :انتشارات اسالميه 7712 ،ش.
 .29گنابادى ،سلطان حممد؛ تفسري بيان السعاَة ىف مقاماْ العباَة؛ بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات 7218 ،ق.
 .51مظهري ،حممد ثناءاهلل؛ التفسري املظهري؛ پاکستان :مكتبة رشدية 7272 ،ق.
 .57مقاتل بن سليمان؛ تفسري مقاتل بن سليمان؛ بريوت :دار إحياء التراث 7227 ،ق.
 .52مكارم شريازی ،ناصر؛ تفسري منونه؛ هتران :دار الكتب اإلسالمية 7712 ،ش.
 .57ميبدى ،رشيدالدين امحد بن اىب سعد؛ كشف االسرار و عدة االبرار؛ هتران :انتشارات امري كبري 7717 ،ش.
 .52جناشي ،امحدبن علي؛ رجال النجاشي؛ قم :انتشارات اسالمي جامعه مدرسني حوزه علميه قم 7715 ،ش.
 .55نيشابورى ،نظامالدين؛ تفسري غرائب القرآن و رغائب الفرقان؛ بريوت :دار الكتب العلمية 7271 ،ق.
 .51نيشابوري ،حممد بن عبداهلل؛ املستدرک علي الصحيحني؛ بريوت :دار الکتب العلمية 7277 ،ق.

