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بسیاری از دانشمندان اهل سنت به شأن نزول آیه والیت در خصوص حضرت علی

ت صریح کردهاند .ابنتیمیه نخ ستین ک سی ا ست که با صراحت این شأن نزول را منکر
شددده ،ادعای اجماع بر کذب بودن آن را مطرح کرده اسددت .این مقاله به بررسددی ن ر
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در این شأن نزول از منابع اهل سنت جمعآوری شده است؛ یک مورد هم بررسی سندی
شده است .همچنین سخنان ابنتیمیه را در خصوص نقل ن شدن این شأن نزول توسط
علمای اهل سنت بررسی کردهایم .در نهایت این نتیجه حا صل شد که ادعای ابنتیمیه
صحیح نی ست ،بلکه اجماع بر صحت این شأن نزول وجود دارد و افرادی مانند بغوی،
طبری و ابن ابیحاتم این حدیث را ذکر کردهاند ،در حالی که ابنتیمیه مدعی ا ست این
افراد این حدیث را نقل نکردهاند.
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مقدمه

از جمله آیاتی که شیعه برای اثبات امامت ح ضرت علی به آن ا ستدالل میکند
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ولی و سرپرست شما فقط خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آوردهاند ،آنهایی
که نماز را برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند1.

 .1سوره مائده ( ،)5آیه .55

تعارض نظر ابنتیمیه با نظرات علامی اهل سنت در...

استدالل شیعه در این آیه متوقف بر وج دود روایاتی اس دت که مصداق آیه را حضرت
علی معرفی میکنند .این روایات از طرق مختلفی نقل شددده ،ولی با وجود نقلهای
متنوع در روایات به طور مشترک نقل شده است که علی در حال رکوع انگشتر خود را
به یک فقیر بخشیدند و بعد از این اتفاق آیه در شأن ایشان نازل شد.
در خصوص این شأن نزول دو دیدگاه وجود دارد:
 .1پذیرش شأن نزول؛ عموم علمای شیعه و اهل سنت در این دیدگاه قرار میگیرند.
البته در بین دانشددمندان شددیعه و اهل سددنتی که این شددأن نزول را پذیرفتهاند این اختالف
وجود دارد که دانشمندان شیعه از این آیه ،امامت و والیت علی را اثبات میکنند ،در
حالی که علمای اهل سنت داللت این آیه را بر امامت علی قبول ندارند.
 .2نپذیرفتن شددأن نزول؛ این ن ر را ابنتیمیه در قرن هشددتم طرح کرد .او نخسددتین
ک سی بود که به صراحت شأن نزول آیه والیت را نپذیرفت و ادعای اجماع بر کذب بودن
این شدددأن نزول را مطرح کرد؛ بعد از ابنتیمیه افرادی به تبعیت از او این شدددأن نزول را
نپذیرفتند؛ به خصددوص وهابیان ن ر ابنتیمیه را در خصددوص این آیه نقل میکنند؛ برای
مثال ،میتوان به نوشتههای ناصر القفاری در کتاب اصول مذهب الشیعة االثنی عشریة
اشدداره کرد که در بحث از آیه والیت به نقل از ابنتیمیه صددحت شددأن نزول آیه والیت را
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کذب میداند 1.در این مقاله به بررسی و نقد سخن ابنتیمیه در خ صوص شأن نزول آیه
والیت میپردازیم و میزان تعارض ن ر او را با ن رات علمای اهل سنت روشن میکنیم.
ّ
ابنتیمیه و ادعای اجماع بر کذب بودن شأن نزول

ابنتیمیه مدّعی استتک ه عالمان حدیث اجماع بر کذب و سدداختگی بودن روایات
نقلشددده درباره این آیه دارند .همچنین ،روایاتی را که در این مورد نقل شددده اسددت از
احادیث ساختگی دانسته است؛ و با توجه به اینکه برخی از دانشمندان آن را نقل کردهاند
نام برخی مانند ثعلبی را آورده اسددت و برای اینکه ادعای اجماعا از بین نرود ،ثعلبی را
در نقل احادیث تضددعیف کرده اسددت .همچنین ادعا کرده اسددت افرادی مانند بغوی و
طبری و ابنابیحاتم این روایت را نقل نکردهاند.
ابنتیمیه مینویسد:

در ادامه مینویسدددد« :افراد دیگری مانند طبری و ابن ابی حاتم ،که از بزرگان علم
4
هستند ،این روایت را نقل نکردهاند».
 .1القفاری ،ناصر بن عبدالله ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ص.۸۴2
 .2حاطب لیل به ک سی گفته می شود که کالم خود را برر سی نمیکند و مانند ک سی ا ست که در شب هیزم جمع میکند و
سالم و معیوب را تشخیص نمیدهد؛ ابنمن ور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،1ص.322
 .3ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة ،ج ،7ص.10-9
 .4همان ،ص.11
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«اجماع» علمای حدیث این است ،آنچه در این مورد روایت شده دروغ و ساختگی
است و مطالبی که رافضی [عالمه حلی] از تفسیر ثعلبی نقل کرده [صحیح نیست ،زیرا]
به اجماع آگاهان به حدیث ،ثعلبی گروهی از احادیث سدداختگی را روایت کرده اسددت،
مثل حدیثی که در اول هر سددوره از ابیامامه در فضددیلت آن سددوره نقل کرده اسددت .به
همین دلیل میگویند او حاطب لیل( 2هیزمکا در شددب) اسددت و واحدی ،شدداگرد
ثعلبی ،مانند او ست [احادیث صحیح و ضعیف را نقل میکند] و امثال این دو مف سر
صحیح و ضعیف را نقل میکنند .به همین دلیل بغوی ،که عالم حدیث بوده ا ست و از
ثعلبی و واحدی عالمتر و تف سیرش مخت صر تف سیر ثعلبی ا ست ،در تف سیرش چیزی از
حدیثهای ساختگی که ثعلبی روایت کرده است ذکر نکرده است3.
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با توجه به عباراتی که از ابنتیمیه آورده شددد ،میتوان ادعای ابنتیمیه را به سدده بخا
تقسیم کرد.
الف .اجماع علمای حدیث بر کذب بودن ماجرای شأن نزول است که اثبات خواهد
شد که این اجماع هیچ شاهدی ندارد ،بلکه اجماع بر صحت این شأن نزول وجود دارد.
ب .افرادی مانند ثعلبی که این حدیث را نقل کردهاند ،احادیث ضعیف و قوی را نقل
میکردهاند و دقت علمی الزم را نداشتهاند.
ج .افرادی مان ند بغوی ،طبری و ابن ابی حاتم ( که ابنتیمیه آن ها را از بزرگان علم
میداند) این حدیث را نقل نکردهاند که نشدددان خواهیم داد که این سددخن ابنتیمیه نیز
درست نیست و طبری و بغوی و ابن ابیحاتم این حدیث را نقل کردهاند.
بررسی و نقد
 .1بررسی اجماع بر دروغ بودن شأن نزول

 .1-1تصریح برخی علمای اهل سنت به اجماع بر وجود شأن نزول

این اجماع را برخی علمای اهل سددنت در کتب خود تصددریح کردهاند .ابنعطیه
اندلسددی (متوفای  5۴1ه.ق ).که مورد تأیید ابنتیمیه اسدددت 1و عبدالرحمن بن محمد
 .1ابنتیمیه درباره تف سیر ابنعطیه مینوی سد« :تف سیر ابنعطیه و امثال او ،از سنت و جماعت تبعیت کردهاند»؛ ابنتیمیه،
احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،13ص.361
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ابنتیمیه مدعی است که اجماع دانشمندان اهل حدیث بر دروغ بودن این شأن نزول
اسددت ،ولی رجوع به کتاب دانشددمندان اهل سددنت خالف این مطلب را نشددان میدهد.
برای برر سی تعارض کالم ابنتیمیه با آنچه علمای بزرگ اهل سنت نو شتهاند به عبارات
آنها اشدداره خواهد شددد .این تعارض به گونهای اسددت که حتی برخی دانشددمندان اجماع
درباره این آیه شریفه را در خصوص امیرالمؤمنین علی دانستهاند .در ذیل به نقلهای
علمای اهل سنت اشاره میشود.
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ثعالبی (متوفای  ۸75ه.ق ).ذیل این آیه مینویسند« :اتفاق بر این است که علی بن ابی
1
طالب در حالی که در رکوع بود صدقه داد».
همچنین قا ضی ایجی نقل میکند که اجماع مف سران بر این ا ست که این آیه درباره
علی ا ست 2.قا ضی ایجی این مطلب را نقل میکند و با اینکه در مقام نقد ا ستدالل
شیعه بوده است به این نقل خود اشکال نمیگیرد که نشان از پذیرش این نقلقول است.
ا
اجماعی که این دانشددمندان به آن اشدداره کردهاند کامال صددحیح اسددت و با رجوع به
کتابهای تفسیری و حدیثی اهل سنت به راحتی روشن می شود که اجماع بر این است
که آیه درباره علی نازل شده است.
 .2-1شأن نزول آیه و مفسران اهل سنت

قرن چهارم

 .1طبری (متوفای  310ه.ق ).در تفسددیر خود روایاتی را آورده که در آنها نقل شددده
است که من ور از این آیه علی بن ابیطالب است و داستان نماز و بخشیدن انگشتر

« .1ولکن اتفق أن علی ابن أبی طالب أعطی صدقة و هو راکع»؛ ابن عطیه اندل سی ،عبدالحق بن غالب ،المحرر الوجیز فی
تفسیر الکتاب العزیز ،ج ،2ص209؛ ثعالبی ،عبد الرحمن بن محمد ،جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص.396
 .2االیجی ،عضد الدین ،المواقف فی علم الکالم ،ج ،3ص.61۴
 .3ابنتیمیه ،احمد ،الفتاوی الکبری ،ج ،5ص.۸۴
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در این بخا به تفاسددیر معتبر اهل سددنت از قرن چهارم تا قرن هشددتم مراجعه شددده
اسددت تا دیدگاه این مفسددران درباره شددأن نزول بیان شددود .با توجه به اینکه قدیمیترین
تفسددیر مدون موجود از قرن چهارم اسدددت و از طرفی خود ابنتیمیه تفسددیر طبری را
صحیحترین تفا سیر میداند 3،از قرن چهارم این مطلب را برر سی کردهایم و چون مرگ
ابنتیمیه در  72۸ه.ق( .در قرن ه شتم) اتفاق افتاده ا ست تا قرن ه شتم تفا سیر برر سی
شده است.
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به فقیر را نقل کرده اسددت 1.این در حالی اسددت که ابنتیمیه ادعا کرده بود که طبری این
2
مطلب را نقل نکرده است.
 .2جصاص (متوفای  370ه.ق ).روایتی را از مجاهد و السدی و ابیجعفر و عتبدددة
بن أبیحکی دم نقل کرده به این مضم دون که آی دده در هنگامی نازل ش دده اس ددت که علی
بن ابی طالب در حال نماز و رکوع به فقیر صددددقه داده اسدددت 3.او نقدی هم به این
روایات نکرده اسدددت و با توجه به اینکه آن را برای اثبات حکم عمل قلیل در نماز آورده
است ،نشانه پذیرفتن روایات آن است.
4
 .3سمرقندی (متوفای  373ه.ق ).نیز این شأن نزول را نقل کرده است.
 .4ابنابیحاتم (متوفای  327ه.ق ).در تف سیرش از ابو سعید اال شج نقل میکند که
5
این آیه زمانی نازل شددد که علی بن ابیطالب در حال رکوع انگشددتر خود را صدددقه داد.
ابنابیحاتم مورد تأیید ابنتیمیه است 6و همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد ابنتیمیه
7
در کتاب منهاج السنة نوشته بود که ابنابیحاتم این روایت را نقل نکرده است.
قرن پنجم

 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،ج ،6ص.1۸7
 .2ابن تیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة ،ج ،7ص.11
 .3جصاص ،احمد بن علی ،احکام القرآن ،ج ،۴ص.102
 .4سمرقندی ،نصر بن محمد ،تفسیر بحر العلوم ،ج ،1ص.۴01
 .5رازی ،ابنابیحاتم ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،۴ص.1162
 .6ابن تیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة ،ج ،7ص.11
 .7همان.
 .8ابواسحاق احمد بن ابراهیم ثعلبی نیشابوری ،الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ،ج ،۴ص.۸1-۸0
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 .1ثعلبی نیشابوری (متوفای  ۴27ه.ق ).از ابنعباس و سدی و عتبة بن حکیم و ثابت
8
بن عبدالله نقل میکند که این آیه درباره علی بن أبیطالب (رضی الله عنه) است.
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 .2اسففاراینی (متو فای  ۴71ه.ق ).مینویسدددد« :گروهی گفت ند مراد از این،
امیرالمؤمنین علی مرتضی است -رضی الله عنه -که سائلی به وی بگذشت در مسجد و
1
او در رکوع بود انگشتری خو یا فرا وی داد».
 .3سورآبادی (متوفای  ۴9۴ه.ق ).بعد از اینکه گفته است این داستان درباره علی بن
ابیطالب نقل شده ا ست ،با ایجاد شبهاتی ،مانند اینکه علی در نماز این کار را نمیکند
چون موجب ابطال نماز میشددود و غیر آن ،در این ماجرا مناقشدده میکند 2،ولی به سددند
اشکال نمیکند.
 .4ماوردی (متوفای  ۴50ه.ق ).از مجاهد نقل میکند که این آیه در زمان صددددقه
3
دادن علی (ع) در رکوع ،نازل شده است.
قرن ششم

 .1ابنعطیه اندلسففی (متوفای  5۴1ه.ق ).ذیل این آیه مینویسدددد« :اتفاق بر این
است که علی بن ابیطالب در حالی که در رکوع بود صدقه داد» .سپس به نقل از السدی
4
ماجرا را نقل میکند.
 .2میبدی 5در تفسیرش ،که به زبان فارسی است ،مینویسد:

 .1اسفراینی،ابوالم فر شاهفور بن طاهر ،تاج التراجم فی تفسیر القرآن لالعاجم ،ج ،2ص59۸؛ این تفسیر به زبان فارسی
قدیمی است.
 .2سورآبادی،ابوبکر عتیق بن محمد ،تفسیر سورآبادی ،ج ،1ص.5۸1
 .3ماوردی ،أبو الحسن علی بن محمد ،النکت والعیون ،ج ،1ص.36۸
 .4ابن عطیه اندلسی ،عبدالحق ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،ج ،2ص.209
 .5آغاز نگارش این تفسیر  520ه.ق .بوده است.
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گفتهاند که آن ساعت که این آیت فرو آمد ،یاران همه در نماز بودند ،قومی نماز تمام
کرده بودند ،قومی در رکوع بودند ،قومی در سددجود و در میانه درویشددی را دید که در
مسددجد طواف میکرد و سددؤال میکرد .رسددول خدا او را به خود خواند ،گفت« :هل
اعطاک احد شددی ا»؟ (هیچ کس هیچ چیز به تو داد؟) گفت« :آری آن جوانمرد که در
نماز است انگشتری سیمین به من داد» .گفت« :در چه حال بود آنکه به تو داد» .گفت:
«در رکوع بود ،اندر نماز اشارت کرد به انگشت و انگشتری از انگشت وی بیرون کردم».
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َو

چون بنگرسددتند علی مرتضددی بود .رسددول خدا آیت برخواند و اشددارت به وی کرد :
ُاُ َ م َ َ ُ ا ُ َ
ها؛ و برین وجه آیت از روی لفظ اگرچه عام اسدددت از روی معنا
راکع
لا الو ی و
ِ

خاص است ،که مؤمنان را بر عموم گفت و علی بدان مخصوص است1.

 .3زمخ شری (متوفای  53۸ه.ق ).در تف سیرش با نقل ماجرای بخ شا علی در
نماز به برخی پرسددا ها ،مانند اینکه «لفظ جمع چگونه بر یک فرد داللت میکند؟»
2
پاسخ داده است.
 .۴بغوی (متو فای  510ه.ق ).از سددددی ن قل میک ند که این آ یه در باره علی بن
أبیطالب ا ست 3.بغوی نیز مورد تأیید ابنتیمیه ا ست و درباره تف سیر او مینوی سد:
«اما تفا سیر سهگانهای که از آنها سؤال شده سالمترین آنها از بدعت و احادیث ضعیف
4
تفسیر بغوی است».
 .5ابنجوزی (متوفای  597ه.ق ).از أبو صالح از ابنعباس و مقاتل و مجاهد ،شأن
5
نزول را درباره علی نقل میکند.
قرن هفتم

 .1میبدی ،رشید الدین احمد بن ابی سعد ،کشف األسرار و عدة األبرار ،ج ،3ص.153
 .2زمخشری ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج ،1ص.6۴9
 .3بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص.6۴
 .4ابنتیمیه ،احمد ،الفتاوی الکبری ،ج ،5ص.۸۴
 .5ابنجوزی ،عبد الرحمن بن علی ،زادالمسیر فی علم التفسیر ،ج ،1ص.561
 .6فخرالدین رازی ،ابوعبدالله محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) ،ج ،12ص.3۸۴
 .7قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج ،6ص.221

تعارض نظر ابنتیمیه با نظرات علامی اهل سنت در...

 .1فخرا لدین رازی (متو فای  606ه.ق ).در تفسددیر خود از ع طاء از ابنع باس و
َّ
6
عبدالله بن سالم و أبوذر ماجرای شأن نزول را ،که درباره علی است ،نقل میکند.
 .2قرطبی (متوفای  671ه.ق ).داسددتان علی را که انگشددترش را در نماز به فقیر
7
بخشید نقل میکند.
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 .3بی ضاوی (متوفای  6۸1یا  65۸ه.ق ).مینوی سد« :این آیه درباره علی ا ست
1
که در نماز و در حال رکوع انگشتر خود را به سائل بخشید».
قرن هشتم

 .1بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،2ص.132
 .2نیشابوری ،ن ام الدین حسن بن محمد ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،ج ،2ص.605
 .3ابوحیان اندلسی ،محمد بن یوسف ،البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،۴ص.300
 .4ابنکثیر ،اسماعیل بن عمرو ،القرآن العظیم ،ج ،3ص.126
 .5ابنجزی غرناطی ،محمد بن احمد ،التسهیل لعلوم التنزیل ،ج ،1ص.236
 .6بغدادی ،عالءالدین علی بن محمد ،لباب التأویل فی معانی التنزیل ،ج ،2ص.57
 .7نسفی ،عبدالله بن احمد ،مدارک التنزیل و حقائق التأویل ،ج ،1ص.29۴

تعارض نظر ابنتیمیه با نظرات علامی اهل سنت در...

 .1نیشففابوری (متوفای  72۸ه.ق ).در تفسددیرش از عطاء از ابنعباس و عبدالله بن
2
سالم و أبوذر نقل میکند که این آیه درباره علی است.
 .2ابوحیان اندلسففی (متوفای  7۴5ه.ق ).مینویسددد« :أبوصددالح از ابنعباس نقل
3
میکند که مراد از «الذین آمنوا» در آیه شریفه علی است».
 .3ابنکثیر دم شقی (متوفای  77۴ه.ق ).روایات متعددی را در این مورد نقل میکند
4
ولی به تبعیت از استادش ،ابنتیمیه ،در خصوص سند این روایات شبهه میکند.
 .4ابنجزی غرناطی (متوفای  7۴1ه.ق ).مینویسددد« :گفته شددده اسددت که این آیه
5
درباره علی بن ابیطالب ،رضی الله عنه ،است.
 .5عالءالدین بغدادی (متوفای  7۴1ه.ق ).در تف سیرش از سدی ،ماجرای بخ شا
6
علی بن ابیطالب در هنگام نماز ،که انگشترش را به فقیر داد ،نقل میکند.
 .6الن سای (متوفای  710ه.ق ).بعد از نقل آیه درباره علی بن ابیطالب میگوید
آیه داللت میکند بر جواز صددددقه در نماز و اینکه فعل قلیل نماز را باطل نمیکند؛ 7و
همین نشان از پذیرش سند روایت نزد او دارد ،به این دلیل که حکم فقهی از آن استخراج
کرده است.
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چنانکه دیدیم ،این روایت را ب سیاری از مف سران بزرگ اهل سنت نقل کردهاند ،ولی
ابنتیمیه بدون دلیل و از روی عناد و مخالفت با عالمه حلی نقل آن ها را کذب میداند.
این مشددکل ابنتیمیه به گونهای اسددت که دیگران مثل ابنحجر نیز بر آن تصددریح دارند.
ابنحجر مینویسد« :ابنتیمیه در رد احادیثی که ابنمطهر آورده زیادهروی کرده است»؛
ا
و در ادامه مینویسدددد« :این زیادهروی به گونهای اسدددت که احیانا به تنقیص علی بن
1
ابیطالب منجر شده است».
 .3-1شأن نزول آیه ولیت و صحابه پیامبر

 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لسان المیزان ،ج ،6ص.319
 .2از هر یک از صحابه به طریقهای مختلف این روایت نقل شده است .به من ور طوالنی نشدن پژوها یک روایت آورده
شده ا ست و بقیه موارد آدرس داده شده ا ست .برای تف صیل بی شتر نک :.قا ضی نورالله شو شتری ،احقاق الحق و ازهاق
الباطل ،ج ،1۴ص.32-2
 .3حاکم حسددکانی ،عبید الله بن احمد ،شووواهد التنزیل ،ج ،1ص175؛ حاکم نیسددابوری ،محمد ،معرفة علوم الحدیث،
ص102؛ ابنکثیر ،اسووماعیل ،البدایة والنهایة ،ج ،7ص357؛ ابنمغازلی الشدددافعی ،علی بن محمد ،المناقب ،ص113؛
متقی هندی ،علی ،کنز العمال ،ج ،15ص1۴6؛ سددیوطی ،جالل الدین ،الحاوی للفتاوی ،ج ،1ص119؛ خوارزم ،أخطب،
المناقب ،ص179؛ جوینی ،ابراهیم بن محمد ،فرائد السمطین ،ص.105

تعارض نظر ابنتیمیه با نظرات علامی اهل سنت در...

در این بخا نام آن د سته از صحابه پیامبر ،که این حدیث از آنها نقل شده ،از
2
کتب اهل سنت ذکر میشود.
 .1علی بن ابی طالب؛ از ایشددان روایت شددده اسددت که این آیه بر پیامبر خدا در
ُ
یکم م ُ
م َ
ُ
اَّلل َو َر ُسهل ُو  ....پس پیامبر بیرون آمد و وارد م سجد شد و
خانهاش نازل شد :إَّنا ول
ِ
ِ
مردم نماز میخواندند؛ بع ضی از آنها در حال رکوع و برخی در حال سجده .پس سائلی
آمد .پیامبر پرسید« :آیا کسی چیزی به تو داد؟» .گفت« :نه مگر این شخصی که در حال
3
رکوع است .او انگشترش را به من داد»؛ و اشاره به علی میکرد.
ّ .2
عمار بن یاسر؛ وی میگوید سائلی در کنار علی ایستاد در حالی که ایشان در
حال نماز م ستحبی بودند و ای شان انگ شترش را درآورد و به او بخ شید .ر سولالله
ُ
تشریف آوردند و ماجرا را خبردار شدند .پس این آیه نازل شد :إمَّنا َو ُّ ُ ُم م ُ
اَّلل َو َر ُسهل ُو ...
لیک
ِ
ِ
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 .1حاکم حسکانی ،عبیدالله ،شواهد التنزیل ،ج ،1ص173؛ أبونعیم اصفهانی ،حافظ ،نزول القرآن ،ص106؛ هیثمی ،علی
بن أبی بکر ،مجمع الزوائد ،ج ،7ص17؛ ابن سلیمان ،محمد بن محمد ،جمع الفوائد من جامع األ صول و مجمع الزوائد،
ج ،2ص۸7؛ سیوطی ،جالل الدین ،الحاوی للفتاوی ،ج ،1ص.119
 .2سیوطی ،جالل الدین ،الحاوی للفتاوی ،ج ،1ص119؛ ابنکثیر ،البدایة والنهایة ،ج ،7ص.357
 .3حسکانی ،عبیدالله ،شواهد التنزیل ،ج ،1ص165؛ الحموئی الجوینی ،ابراهیم بن محمد ،فرائد السمطین ،ص.105
 .4حسکانی ،عبیدالله ،شواهد التنزیل ،ج ،1ص.167
 .5سددیوطی ،جالل الدین ،الحاوی للفتاوی ،ص119؛ حاکم حسددکانی ،عبیدالله ،شووواهد التنزیل ،ج ،1ص 1۸1و 161؛
أخطب خوارزم ،موفق بن احمد ،المناقب ،ص177؛ ابن مغازلی شافعی ،علی بن محمد ،المناقب ،ص.10۴

تعارض نظر ابنتیمیه با نظرات علامی اهل سنت در...

تا آخر آیه؛ و رسولالله فرمودند« :هر کس من موالی اویم علی موالی او ست ،خداوندا
1
دوست بدار کسی که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد».
 .3سلمة بن کهیل؛ از وی روایت شددده اسددت که علی انگشددتر خود را در رکوع
ُ
2
صدقه داد ،و آیه إمَّنا َو ُّ ُ ُم م ُ
اَّلل َو َر ُسهل ُو  ...نازل شد.
لیک
ِ
ِ
 .4أنس بن مالک؛ در ذیل آیه ،حاکم ح سکانی از انس بن مالک روایت کرده ا ست
که مسددکینی وارد مسددجد شددد و گفت« :چه کسددی به این تهیدسددت و بیچاره قرض
میدهد» .علی در حال رکوع با د ستا به سائل ا شاره کرد که بیا و این انگ شتر را از
3
دستم بیرون بیاور . ...
4
 .5ابوذر غااری؛ در روایتی طوالنی این مطلب از ابوذر غفاری نیز نقل شده است.
ّ
 .6عبدالله بن عباس؛ از ابنعباس روایت شده است که پیامبر به سوی مسجد
حرکت کرد .در مسجد عدهای در حال نماز بودند .سائلی هم در بین آنها تقاضای کمک
میکرد .پیامبر از سائل پرسید آیا کسی کمکی به تو کرده یا خیر؟ سائل گفت« :آن
کسی که ایستاده ا ست» .حضرت پرسید« :در چه حالتی انگشتری را به تو داد» .سائل
گفت« :آن را در حالت رکوع به من عنایت کرد»؛ و آن شددخص علی بن ابی طالب
ُ
یکم م ُ
م َ
ُ
اَّلل َو َر ُسهل ُو  ...را قرائت
بود .پیامبر تکبیر بلندی گفت .سپس آیه شریفه :إَّنا ول
ِ
ِ
5
فرمود.
َّ
ّ
 .7جابر بن عبدالله أنصففاری؛ وی میگو ید عبدالله بن سددالم به همراهی عدهای
خدمت رسددول خدا رسددید .از کنارهگیری مردم و منزوی کردنا بعد از مسددلمان
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 .4-1بررسی سند یکی از این احادیث

همانطور که در باال ذکر شدد ،شدمار فراوانی از اهل علم این روایت را نقل کردهاند،
ولی برای تکمیل بحث یکی از اسناد این روایت بررسی میشود.

 .1حاکم حسکانی ،عبیدالله ،شواهد التنزیل ،ج ،1ص.17۴
 .2طبری ،أحمد بن عبدالله ،الریاض النضرة ،ج ،1ص227؛ قندوزی ،سلیمان ،ینابیع المودة ،ص.21۸
 .3حاکم حسکانی ،عبیدالله ،شواهد التنزیل ،ج ،1ص.177

تعارض نظر ابنتیمیه با نظرات علامی اهل سنت در...

شدن شکوه و گله کرد .پیامبر د ستور داد سائلی را نزد من آورید .ما داخل م سجد
شدیم .مسکینی را در گوشه مسجد یافتیم .او را نزد نبی بردیم .حضرت از او پرسید
َّ
آیا ک سی چیزی به تو عطا کرده ا ست یا خیر؟ سائل گفت« :بلی یا ر سولالله .مردی که
در حال نماز بود انگشددتری خود را به من عنایت کرد»؛ پیامبر فرمود« :برو ید و
ببینید او کیست؟» .ما همگی رفتیم ،دیدیم که علی در حال نماز است .سائل گفت:
م
«همین آقا بود که انگ شتر را به من بخ شید» .به خدمت ر سول برگ شتیم که آیه إَّنا
ِ
ُ
1
یکم م ُ
َ
ُ
اَّلل َو َر ُسهل ُو هم بر آن حضرت نازل شد.
ول
ِ
 .8عبدالله بن سالم؛ از عبدالله بن سالم روایت شده ا ست که بالل اذان ظهر را
داد و مردم در حال نماز بودند که سائلی درخوا ست کرد و علی در حالی که در رکوع
م
بود انگشددترش را به او بخشددید و سددائل به رسددولالله خبر داد و رسددولالله آیه إَّنا
ِ
ُ
2
یکم م ُ
َ
ُ
اَّلل َو َر ُسهل ُو  ...را برای ما قرائت کرد.
ول
ِ
َّ
 .9مقداد بن اسففود کندی؛ وی میگوید روزی در کنار رسددولالله در مسددجد
نشددسددته بودیم .یک عرب بدوی وارد شددد .علی در بین نماز ظهر و عصددر در وسددط
مسجد به نماز ایستاده بود .آن حضرت به درخواست سائل ،انگشتری خود را به وی اهدا
کرد .پ یامبر فرمودند « :یا علی! ب ّخ ب ّخ ب ّخ وجبت الغرفات»( .ای علی! مبارک باد!
م
مبارک باد! مبارک باد! بر تو غرفههای بهشت) .در همین اثنا جبرئیل به زمین آمد و آیه إَّنا
ِ
ُ
3
یکم م ُ
َ
ُ
اَّلل َو َر ُسهلو  ...را بر پیامبر خواند.
ول
ِ
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روایت ابن ابی حاتم از سلمه بن کهیل
« َح َّدثَ َنا أَ ُبو َستتتتتت ألا َ
وستتتتتتی ب ُع ََ َ
َد ا َ َنتتتتتت ْض ثنا ال َدکتتتتتت ُُ ب ُع ُم َعأل أَ ُبو ُ َاَ َم ا َح َو ُُق ثنا ُ َ
ال َحکتتتتتت َر أل ی َعع َستتتتتتل ََمةَ بعأل َه َ
َلم الل َُُّ
َُ ََاَُ :ت َصتتتتتت َّد َِ َع أللی ألب َ
ِا َت ألم ألُ َو َُ َو َا زَ َف َن َلَ ألا َّ َما َولأل ُ
1
ون الصالة ویؤتون ال اة وَم ا اون».
َم َ
یع آ َ ُنوا ال ألَّذ َ
َو َ ُسول ُُُ َوال ألَّذ َ
یع ی ألق ُ

 .۴ابنابیحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر ابن ابی حاتم ،ج ،۴ص.1162
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد ،تقریب التهذیب ،ج ،1ص.305
 .3الباجی ،سلیمان بن خلف ،التعدیل والتجریح ،ج ،9ص.9۴2
 .4بخاری کالباذی ،أبونصر ،الهدایة واإلرشاد فی معرفة أهل الثقة والسداد ،ج ،1ص۴09؛ نسائی ،أحمد بن شعیب ،تسمیة
الشیوخ ،ج ،1ص.72
 .5ابنحجر عسددقالنی ،احمد ،تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوووفین بالتدلیس ،ج ،1ص23؛ همو ،تقریب التهذیب،
ج ،2ص.110
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد ،تهذیب التهذیب ،ج ،۸ص.2۴۸
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راویان این حدیث را بررسی میکنیم.
ابو سففعید اج ف ؛ نام او عبدالله بن سددعید بن حص دین الکندی ،أبو سددعید األشددج
الکوفی ا ست که ثقه و از رجال صحاح ال سته ا ست؛ که بخاری از او ه شت حدیث و
مسددلم هفتاد حدیث نقل کردهاند .ابنحجر عسددقالنی در تقریب التهذیب مینویسددد:
«ابوسددعید أشددج کوفی ثقه اسددت» 2.سددلیمان بن خلف الباجی درباره او مینویسددد:
«ابوحاتم گفته است او ثقه و صدوق است و ابراهیم جنید در مورد او از ابنمعین پرسید
و او گفته است مشکلی ندارد و ابوبکر میگوید شنیدم که یحیی بن معین میگوید أ شج
4
مشکلی ندارد» 3.دیگر علمای اهل سنت نیز او را ثقه دانستهاند.
ف ضل بن دکین؛ نام او ف ضل بن دکین عمرو بن حماد بن زهیر أبو نعیم کوفی ا ست.
ابن حجر عسددقالنی مینویسددد« :فضددل بن دکین از بزرگان شددیو بخاری اسددت» 5.و
ابنحجر در تهذیب التهذیب مینوی سد« :ابن سعد گفته ا ست که او ثقه و امین ا ست و
زیاد حدیث نقل کرده و حجت است و ابن شاهین گفته است از افراد موثق است و احمد
6
بن صالح گفته است از ابونعیم (فضل بن دکین) راستگوتر در حدیث ندیدم».
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موسی بن قیس؛ نام او مو سی بن قیس الح ضرمی ،أبو محمد الفراء ،الکوفی ،ملقب
به ع صفور الجنة ا ست .ابنحجر درباره او مینوی سد« :ا سحاق بن من صور از ابنمعین
نقل کرده که گفته اسددت موسددی بن قیس ثقه اسددت و ابوحاتم گفته اسددت هیچ مشددکلی
1
ندارد  ...ابنشاهین گفته است از افراد ثقه است».
سلمة بن کهیل؛ نام او سلمة بن کهیل الحضرمی الکهیلی است .در تقریب التهذیب
2
آمده است« :سلمه بن کهیل ثقه است و از رجال صحاح سته است».
تمام راویان این حدیث معتبر هستند و بزرگان و علمای رجال اهل سنت ،آنان را تأیید
کردهاند .اگر هم ک سی ا شکال کند که این روایت مر سل ا ست ،چون سلمة بن کهیل از
تابعین است و در آن زمان نبوده است ،میتوان چند پاسخ داد:
ا
 .1ب سیاری از دان شمندان اهل سنت حدیث مرسل تابعی را مطلقا حجت میدانند و
3
به آن عمل میکنند.
 .2این روایت به سندهای متفاوت بیان شده است و آن روایات این روایت را تقویت
میکنند.
 .5-1اثبات حکم فقهی با شأن نزول؛ قرینهای بر پذیرش سند روایت

 .1همان ،ج ،10ص.327
 .2همان ،ج ،1ص.31۸
 .3قاسمی ،محمد جمال الدین ،قواعد التحدیث ،ج ،1ص13۴؛ زرکشی ،بدر الدین ،النکت علی مقدمه ابن الصالح ،ج،1
ص.۴91
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علمای شیعه و سنی بر ا ساس مبانی فقهی خود میکو شند احکام فقهی را از منابع
اصیل اسالمی به دست آورند و هر منبعی که مورد پذیرش آنها باشد حکم فقهی را از آن
اسددتخراج میکنند؛ برخی علمای اهل سددنت از روایاتی که درباره علی در آیه والیت
آمده ا ست این حکم را ا ستخراج کردهاند که عمل قلیل در نماز مبطل نماز نی ست .پس
یکی از قراین پذیرش این شأن نزول نزد علمای اهل سنت ،ا ستفاده از این روایات برای
اثبات عدم ابطال نماز با عمل قلیل است که نمونههایی از آنها در اینجا آورده میشود.
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تاسیر بیضاوی؛ در ضمن توضیح این آیه مینو ی سد« :این ماجرا دلیل است بر اینکه
1
فعل قلیل نماز را باطل نمیکند».
تاسففیر النسففای؛ «آیه داللت میکند بر جواز صدددقه دادن در نماز و اینکه فعل قلیل
2
نماز را باطل نمیکند».
اح کام القرآن جصفففاص؛ «پس ه ما نا بر م باح بودن ع مل قل یل در ن ماز دال لت
3
میکند».
تاسیر قرطبی؛ در این تفسیر ضمن نقل این حکم فقهی از یکی از علمای اهل سنت
4
از کالم ایشان نیز پذیرش این فتوا فهمیده میشود.
ب .ابنتیمیه و تهمت به ثعلبی

 .1بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،2ص.۸
 .2نسفی ،عبدالله بن احمد ،تفسیر النسفی ،ج ،1ص.29۴
 .3جصاص ،احمد بن علی ،احکام القرآن ،ج ،6ص.۸3
 .4قرطبی ،محمد بن احمد ،تفسیر قرطبی ،ج ،6ص.222
 .5ابنخلکان ،احمد وفیات االعیان ،ج ،1ص79؛ صفدی ،صالح الدین ،الوافی بالوفیات ،ج ،7ص306؛ سیوطی ،جالل
الدین ،طبقات المفسرین ،ص.17
 .6ابنمن ور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،1ص.322
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ابنتیم یه ب عد از ن قل اد عای اج ماع در کذب بودن روا یت این شدددأن نزول ،چون
میدانسته است افرادی مانند ثعلبی آن را نقل کردهاند ،ثعلبی را تضعیف کرده است و به
او نسددبت حاطب لیل میدهد .حال آنکه کسددی ثعلبی را حاطب لیل (هیزمکا شددب)
ننامیده اسددت ،بلکه کسددانی که احواالت علما را مینویسددند او را تأیید کردهاند و بزرگ
شددمردهاند 5.اصددطالح «حاطب لیل» به کسددی گفته میشددود که کالم خود را بررسددی
نمیکند و مانند کسی است که در شب هیزم جمع میکند و سالم و نادرست را تشخیص
6
نمیدهد.
ابنخلکان در وفیات األعیان در و صف ثعلبی اینگونه مینوی سد« :مف سر م شهور و
در زمان خودش در علم تفسددیر یگانه زمان بود»؛ و از سددمعانی نقل میکند که ثعلبی
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حافظ عالم و خبره در عربیت و موثق بوده اسددت و عبدالغفار بن اسددماعیل فارسددی در
تاریخ نیشابور از او نام برده و او را ستایا کرده و گفته است« :او صحیح النقل و موثوق
به بوده اسدددت و از أبی طاهر بن خزیمه و أبی بکر بن مهران المقرئ حدیث نقل کرده
1
است».
صفدی در الوافی بالوفیات در وصف او نوشته است« :یگانه زمان خود در علم قرآن
2
بوده است».
اگر هم ثعلبی حدیث نادرست و درست را نقل میکرده ،نمیتوان اینگونه حکم کرد
که تمام احادیث او نادر ست ا ست ،بلکه باید احادیث او را سنجید .ولی ابنتیمیه بدون
اینکه حدیث مورد بحث را بررسی کند ،آن را دروغ میداند.
ج .بررسی ادعای ابنتیمیه درباره طبری و ابن ابیحاتم و بغوی

 .1ابنخلکان ،احمد ،وفیات االعیان ،ج ،1ص 79و .۸9
 .2صفدی ،الوافی بالوفیات ،ج ،7ص ،307ترجمه .3299
 .3محمد بن جریر طبری ،جامع البیان ،ج ،6ص.1۸6
 .4ابن ابی الحاتم ،عبدالرحمن ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،۴ص.112۴
 .5بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزیل ،ج ،2ص.۴7
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ابنتیمیه مدعی اسددت تفسددیر طبری و ابن ابیحاتم و بغوی این شددأن نزول را نقل
نکردهاند؛ و این نیز از اشتباهات ابنتیمیه است .زیرا طبری با پنج طریق شأن نزول آیه را
3
نقل کرده ا ست .دو حدیث به صورت قدر متیقن و سه حدیث نص در این معنا ا ست.
ابنابیحاتم با دو سند این روایت را نوشته است 4و بغوی از ابنعباس و سدی این روایت
5
را نقل کرده است.
یکی از نکاتی که درباره نوشتههای ابنتیمیه باید به آن اشاره کرد ،خطاهای او در بیان
مطالب اسددت و این خطاها به گونهای اسددت که افرادی مانند ابنحجر و البانی نیز به آن
تصریح کردهاند و سعی در توجیه علت خطاهای او دارند .ابنحجر مینویسد« :ابنتیمیه
در رد احادیثی که ابنمطهر آورده زیادهروی کرده اسدددت»؛ و در توجیه آن مینویسدددد:
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«چون به حاف ه خود تکیه میکرده اسدددت و انسدددان دچار فراموشددی میشددود ،چنین
1
اشتباهاتی را کرده است».
به همین مطلب البانی نیز اشددداره میکند .او در خصددوص حدیثی که ابنتیمیه از
صحیح م سلم نقل کرده ،مینوی سد« :این از اوهام ابنتیمیه ا ست .او از حفظ مینوشته
ا ست و کمتر به کتاب ها رجوع میکرده ا ست .حدیث ابنعمر در صحیح م سلم وجود
2
دارد ،ولی ابنتیمیه در آن تغییراتی داده و آن را نقل کرده است».
درباره شأن نزول آیه والیت نیز ابنتیمیه دچار خطا شده است که تعارض عباراتا با
نوشته علمای اهل سنت گویای این مطلب است.
نتیجه

 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد ،لسان المیزان ،ج ،6ص.319
 .2البانی ،محمد ناصر الدین ،ارواء الغلیل ،ج ،۴ص.۴09
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با توجه به عباراتی که از علمای بزرگ اهل سددنت در شددأن نزول آیه  55سددوره مائده (آیه
والیت) آورده شددد ،این نتیجه حاصددل شددد که ادعای ابنتیمیه مبنی بر اجماع بر کذب بودن
شددأن نزول آیه والیت درسددت نیسددت و آنچه در منابع معتبر اهل سددنت وجود دارد خالف
دیدگاه ابنتیمیه است ،به خصوص افرادی مانند طبری ،ابنابیحاتم و بغوی نیز این مطلب را
ذکر کردهاند و این در حالی اسددت که ابنتیمیه آنها را اهل علم معرفی کرده و گمان میکرده
اسددت این مطلب را ذکر نکردهاند .کثرت نقل های این روایات از طرق مختلف و همچنین
وجود ادعای اجماع بر وجود چنین شأن نزولی و بررسی سندی یکی از روایات بر طبق مبنای
علمای اهل سنت ،نشان از صحت این روایت دارد .از طرف دیگر ،برخی علما بر اساس آن
ن ر فقهی ارائه دادهاند که این هم نشان از پذیرفتن حدیث است.
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 .27ث عالبی ،ع بد الرحمن بن مح مد ،جارهر رآحسییییان عی تفسیییار رآنرآن ،بیروت :دار اح یاء ال راث
العربی ،چاپ اول1418 ،ق.

 .28ثعلبی نیشتتتابوری ،ابو استتتحاق احمد بن ابراهیم ،رآکشیییف ورآااان

تفسیییار رآنرآن ،بیروت:

دارإحیاء ال راث العربی ،چاپ اول1422 ،ق.
 .29جصاص ،احمد بن علی ،رحکال رآنرآن ،بیروت :دار احیاء ال راث العربی1405 ،ق.
 .30حسکانی ،عبید الله بن احمد ،شارهد رآتل یع آنار د رآتفضاع ،تهرا  :سازما چاپ و ان شارات
 .31ح سینی شو ش ری ،سید نورالله (قا ضی نورالله) ،رحناق رآحق و رزهاق رآااقع ،قم :مک به آیت الله
المرعشی ،چاپ اول1409،ق.

 .32حستتتینی شتتتیرازی دشتتت کی هروی ،جمال الدین عطاء الله بن فضتتتل الله ،رالر ما عی عضیییائع
رماررآمؤملا  ،تحنیق :محمد حسن زبری ،بیروت :مجمع البحوث االس میة ،چاپ اول1413 ،ق.

 .33حموئی جوینی ،ابراهیم بن محمد ،عررئد رآسییمنا عی عضییائع رآمرتضییی ورآاتال ورآسییانا
ورالئمة م ذریت م ،بیروت :مؤسسة المحمودی1400 ،ق.

 .34زرکشی ،بدر الدین محمد بن عبدالله ،رآلکت ی مندمه ر

رآصالح ،ریاض :اضواء السلف ،چاپ

اول1419 ،ق.

 .35زمیشتتری ،محمود ،رآکشییاع

حنائق اارمض رآتل یع ،بیروت :دار الک اب العربی ،چاپ ستتوم،

1407ق.
 .36سمرقندی ،نصر بن محمد بن احمد ،حر رآم ال ،بیروت :دار الفکر1416 ،ق.

تعارض نظر ابنتیمیه با نظرات علامی اهل سنت در...

وزارت ارشاد اس می ،چاپ اول1411 ،ق.

19

 .37سورآبادی ،ابوبکر ع یق بن محمد ،تفسار سارآ ادی ،تهرا  :فرهنگ نشر نو ،چاپ اول1380 ،ش.
 .38سیوطی ،ج ل الدین ،رآحاوی آ فتاوی ،بیروت :دار الک ب العلمیة ،چاپ اول1421 ،ق.
 .39تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،قانا رآمفسری  ،بیروت :دار الک ب العلمیه ،بیتا.
 .40صفدی ،ص ح الدین ،رآارعی اآاعاا  ،تحنیق :احمد األرناؤوط و ترکی مصطفی ،بیروت :دار إحیاء
ال راث العربی1420 ،ق.
 .41طبری ،محمد بن جریر ،جامع رآااان عی تفسار رآنرآن ،بیروت :دار المعرفة ،چا اول1412 ،ق.
 .42عضد الدین االیجی ،عبد الرحمن بن احمد ،کتاب رآمارقف ،بیروت :دار الجیل ،چاپ اول1997 ،م.
 .43فیرالدین رازی ،ابو عبد الله محمد بن عمر ،مفاتاح رآغاب ،بیروت :دار اح یاء ال راث العربی ،چاپ
سوم1420 ،ق.
 .44قاستتتمی ،محمد جمال الدین ،قار د رآتحدیث م علان مصییین ح رآحدیث ،بیروت :دار الک ب
العلمیه ،چاپ اول1399 ،ق.
 .45قرطبی ،مح مد بن اح مد ،رآ جامع ألح کال رآنرآن ،تهرا  :ان شتتتتارات ناصتتتر خستتترو ،چاپ اول،
1364ش.
 .46قفاری ،ناصر بن عبدالله ،رصال مذهب رآشامة رالماماة رالثلی شریة ،دارالرضا1418 ،ق.
 .47قندوزی ،سلیما  ،یلا اع رآمادة ،دار األسوة للطباعة والنشر ،چاپ ّاول1416 ،ق.
 .48ماوردی ،ابو الحسن علی بن محمد ،رآلکت ورآماان نتفسار رآماوردی) ،بیروت :دار الک ب العلمیة،
بیتا.
 .49م نی هندی ،علی بن حستتتام الدین ،کل رآممال عی سیییل رألقارل ورألعمال ،بیروت :مؤستتتستتتة
الرسالة ،چاپ پنجم1401 ،ق.
چاپ پنجم1371 ،ش.
 .51نسائی ،أحمد بن شعیب ،تسماة رآشااخ ،بیروت :دار البشائر اإلس میة  ،چاپ اول1424 ،ق.
 .52نستتتفی ،عبدالله بن احمد ،تفسیییار نسیییفی نمدررک رآتل یع و حنائق رآتأویع) ،تهرا  :ان شتتتارات
سروش ،چاپ سوم1367 ،ش.
 .53نیستتتابوری ،محمد بن عبدالله الحاکم ،ممرعة ال رآحدیث ،بیروت :دار الک ب العلمیة ،چاپ دوم،
1397ق.
 .54نی شابوری ،نظام الدین حسن بن محمد ،تفسار اررئب رآنرآن و راائب رآفرقان ،بیروت :دار الک ب
العلمیه ،چاپ اول1416 ،ق.
 .55هیثمی ،علی بن أبی بکر ،مجمع رآ ورئد وملاع رآفارئد ،بیروت :دار الفکر1412 ،ق.
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 .50میبدی ،ر شید الدین احمد بن ابی سعد ،ک شف رأل سررر و دة رأل ررر ،تهرا  :ان شارات امیر کبیر،
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