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Abstract 

Nowadays, the special place of "rules of jurisprudence" in 

jurisprudence and legal issues is not denied by anyone. In the 

meantime, “the principle of no-harm”, because of its laws and because 

of the breadth and scope of its references and the tremendous 

importance and influence that it has, has been much taken into 

consideration by scholars of jurisprudence. In expressing this 

importance of the rule of jurisprudence, more are cited in a historical 

event of the narration of the Prophet Mohammed (peace be upon him) 

in the subject of Samaria bin Jandb, and in addition, in it, most of the 

defects in being, property, or honor have been raised. In this article, 

using descriptive and inferential statistics, we aim to show that by 

examining the verses related to the Mosque of Zarrar, it will be clear 

that first of all the verses along with other narrations, can be a very 

important documentary for "the principle of non-harm". And 

secondly, the spiritual loss, and especially the loss of faith that is 

addressed in these verses, can also be the subject of the "non-harm 

principle". 

Keywords: Jurisprudence Rules, Damage, Financial Damage, Spiritual and 

belief Damage. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Corresponding Author: taghvaee.abbas@yahoo.com 

How to Cite: Taghvaee, A., Rezazadeh Moghadam, H. (2021). Analyzing Types of 

Damage (Belief Damage) in the Zerar Mosque Case in 106. Towbeh, Journal of 

Seraje Monir, 12(42), 205-231. 

http://orcid.org/0000-0003-2901-0435
http://orcid.org/0000-0002-0090-2624


 ریسراج مُن یفصلنامه علم دو

 430تا  410 ، ص0211بهار و تابستان ، 24 هشمار، دهمدوازسال 
ajsm.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/ajsm.2022.61881.1714 

  

له 
مقا

جی
روی

ت
   

   
   

   
   

   
   

  
 خیتار

ل:
سا

ار
 

62/
40/

00
44

  
   

   
   

   
  

 خیتار
یپذ

ش
ر

: 
40/

40/
00

40
 

 
   

   
IS

SN
: 2

2
2

8
-6

6
1

6
 

 e
IS

SN
: 2

4
7

6
-6

0
7

0
 

 601در آیه  ( در مسجد ضرارینوع ضرر )ضرر اعتقاد یواکاو

 سوره توبه

 رانیا جان،یاله ،یدانشگاه آزاد اسالم جان،یواحد اله ،یمعارف اسالم اریاستاد   یعباس تقوائ

  

 رانیا مان،یفر ،یدانشگاه آزاد اسالم مان،یواحد فر ،یمعارف اسالم اریاستاد  حسن رضازاده مقدم 

 چکیده
قاعده »این میان  و دری پوشیده نیست بر کسدر مباحث فقهی و حقوقی « قواعد فقه»یگاه ویژه جاامروزه 

 موردتوجهیار بسای که دارد،  العاده یر فوقتأثوسعت و دامنه موارد استناد به آن و اهمیت و  واسطه به« الضرر

است. در بیان این قاعده مهم فقهی بیشتر به یک واقعه  قرارگرفتهمحققان حوزه فقه و اصول و حقوق 

نقص »جندب استناد شده و ضمن آن نیز بیشتر  ن)ص( در موضوع سمره ب اکرم تاریخی یعنی روایت رسول

توصیفی مبتنی بر  –مطرح گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی « درجان، مال و یا آبرو

روشن « آیات مربوط به مسجد ضرار»نشان دادن این مسئله هستیم که با بررسی  درصددای  مطالعات کتابخانه

توانند مستند بسیار مهمی برای قاعده  بوط به مسجد ضرار در کنار سایر روایات می؛ آیات مراوالًشود که  می

ضرر معنوی(  نیتر مهم عنوان بهالخصوص ضرر اعتقادی ) یاً؛ ضرر معنوی و علیثانالضرر محسوب شوند و 

 بایست موضوع قاعده الضرر قرارگیرد. باشد نیز می می موردتوجهکه در این آیات 

 .یضرر اعتقاد ،یضرر معنو ،یقواعد فقه، ضرر، الضرر، ضرر ماد :ها واژهکلید
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 مقدمه
قاعده الضرر یکی از مشهورترین و شاید پرکاربردترین قواعد فقهی است که هم در فقه  

که عالوه بر بررسی این  یا گونه ای شده است به شیعه و هم در فقه سنی بدان توجه ویژه

قاعده در منابع فقهی و قواعد فقه و اصول فقه در خصوص این قاعده در طول تاریخ فقه، 

کتب مستقلی نیز توسط دانشمندان علوم اسالمی به رشته تحریر درآمده است. دلیلی که 

 :این مختصر بپردازد این است که یآور را بر آن داشت که به جمع گاننگارند

خصوص در  سنی، در بحث قاعده الضرر و بهو اعم از شیعه  ی مسلمانفقهاچرا »-1 

بررسی مدارک قاعده بیشتر به واقعه سمرة بن جندب پرداخته و تمرکز بیشتری بر این واقعه 

، «شده واقعمورد ایراد و اشکال »ماجرای سمره از جهات مختلفی  آنکه باحتی  «اند؟ داشته

ش:  1831است )سیستانی، « متضمن الضرر»اند که  دانسته ولی باز آن را از اهم قضایایی

(. البته در خصوص این قاعده به احادیثی نظیر حدیث شفعه، حدیث منع ماء، حدیث 131

( و حتی اجماع البته 24-11ش:  1831خراب کردن دیوار و دیگر احادیث )سیستانی، 

 ده، ولی به واقعه مسجد( استناد ش42ش:  1814مستند به همان ماجرای سمره )بجنوردی، 

 قاعده اثبات ای نشده است. این در حالی است که در ضرار و آیه کریمه مربوطه اشاره

 جای که دارد همین موضوع مسجد ضرار وجود جمله من متعددی روایات و آیات الضرر

 است؛ خالی ها آن از محققانه های بحث

ی ی و اعتقادوضوع ضرر معنوچرا در بحث قاعده الضرر به م» که یننکته دیگر ا -4 

و مراد نقص در جان، مال و یا  «ی نشدها اشارهی اعتقادبه ضرر  اصوالًو  شده کمتر پرداخته

جای این مباحث نیز در  که یدرحال(، 44ش:  1814یتاً آبرو دانسته شده )بجنوردی، نها

 ؟قاعده الضرر بسیار خالی است

و « ضرار مسجد»در حد وسع علمی و مقدورات به بررسی جایگاه واقعه  در این مقاله 

حوزه: قرآن کریم، تفسیر شیعه، تفاسیر اهل سنت،  پنجدر « الضرر»ارتباط آن با قاعده 

 .پردازیم یکتب روایی شیعه، کتب فقهی و اصولی و قواعد فقه شیعه م
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 مفهوم شناسی واژگان ضرر و ضرار -0 
ذکر شده « ضرر»فقه با استناد به کتب لغت معانی مختلفی برای واژه در عموم کتب قواعد  

ضد و مخالف نفع، بدحالی، اذیت و کراهت، تنگنا، نقص در جان و مال، » ازجملهاست 

)مکارم شیرازی، ...« مریضی مانع از جهاد، کوری، نقص در حق، بدی در حق دیگران و 

اغلب این معادالت در کتب لغت به ( که 183ش:  1811؛ محقق داماد، 21-23ق:  1834

؛ المعجم الوسیط، 221م:  1131؛ المنجد، 177م:  1118همین نحو ذکر شده است )الروس، 

در معنی، بلکه  جهت اختالف(. مکارم شیرازی اختالف در این تعبیرات را نه به 1/483

قد است ی معانی مذکور معتبند جمعشمرد و سپس در  وضوح معنای این واژه می واسطه به

ای  آن هستیم تا از آن بهره به دنبالفقدان هر آنچه از مواهب حیات است که »که ضرر 

(. مرحوم نایینی نیز 21ق:  1834)مکارم شیرازی، « ها نیاداشته باشیم از مال و آبرو و غیر 

اگرچه برای ضرر قائل به معنایی عام است ولی موارد استعمال آن در مورد آبرو را کمتر 

غالب استعماالت واژه ضرر »(. ازنظر محقق داماد نیز 4/113ق:  1213)خوانساری،  داند یم

همه موارد استعمال آن در قرآن کریم  نکهیکما ا« و مشتقات آن در امور مالی یا جانی است

 (.181ش:  1811چنین است )محقق داماد، 

د معنی اشاره که مصدر باب مفاعله است، اغلب کتب به چن« ضرار»در معنای واژه  

است(، ایراد ضرر  طرفه کضرر متقابل طرفینی )در مقابل ضرر که ی»اند ازجمله  کرده

مقابل بدون جلب نفعی برای خود )برخالف ضرر(، مجازات در مقابل ضرر،  طرف به

 عمد وضرر اعم از موارد  که یدرحالی ضرر، تنگنا و ضرر عامدانه )معن هممترادف و 

(. البته 181-183: ش 1811 داماد، محقق ؛41: ق 1834 شیرازی، )مکارم« غیرعمد است(

-41 :ق 1834 شیرازی، اند )مکارم برخی معنای آخر را بهترین معدل برای این واژه دانسته

تضییق، »کلمه ضرار برعکس عموم استعماالت واژه ضرر )مالی و جانی(،  در مورد(. 44

ی موارد استفاده از این واژه در قرآن را رایج شمرده و حت« اهمال، حرج، سختی و کلفت

اند که در آن معنای ضرر مالی و  کریم و ازجمله آیه مسجد ضرار را نیز بر همین مبنا دانسته

 مدنظرجانی متصور نیست، بلکه تشویش در اذهان مسلمانان و ایجاد تفرقه میان آنان 
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ذکر این تفصیل میان  (؛ البته برخی محققان با121-181ش:  1811باشد )محقق داماد،  می

 این] استعمال موارد در دقت با»و ضرار، در آن تردید کرده و معتقدند که  دو واژه ضرر

 موارد در هم اضرار و ضرر های واژهچراکه  شود می آشکار تفصیل این نادرستی[ الفاظ

 که همچنان شوند میکاربرده  [ بهنفس و مال در] نقص هم و[ روانی و روحی] ضیق و تنگنا

 «شود می استعمال ضیق و تنگنا موارد در هم و جانی و مالی نقص موارد در ضرار واژه

 (.118– 112: ق 1212 سیستانی،)

 ضرار مسجد ماجرای تبیین -4
 مکرم رسول از قبا، منطقه در مسجدی ساختن از پس عوف بن بنوعمرو قبیله از جمعی

 هم اکرم پیامبر. بخواند نماز قبا مسجد در تبرک و تیمن باب از تا نمودند درخواست اسالم

 اقدام این به عوف بن بنوغنم قبیله افراد از جماعتی. فرمودند اجابت را ها آن درخواست

 حسادت – بوده هم چشمی وهم چشم و رقابت ها آن بین در احتماالً که - بنوعمرو قبیله

 پیامبر با توزی کینه و دشمنی سابقه که - راهب ابوعامر نام به شخصی تحریک به و ورزیده

 .کردند اقدام قبا مسجد نزدیکی در مسجدی ساخت به – داشت را( ص) اکرم

 اکرم پیامبر ورود از بعد. بود مدینه در جاهلیت در المالئکه غسیل حنظله پدر ابوعامر

 و مکه به سپس. نمود لشکرکشی ایشان علیه و ورزید حسد خدا رسول به نسبت مدینه به

 به سپس و شام به طائف اهل شدن مسلمان از پس. گریخت طائف به نیز مکه فتح از بعد

 آماده که داد پیغام مدینه منافقان به او. گرفت یاری خدا رسول علیه رومیان از و رفت روم

 مدینه از را محمد و پیوست خواهد ها آن به قیصر لشکر با او که کنند بنا مسجدی و باشند

 رسیدن از قبل ابوعامر اما برسد لشکرش با ابوعامر داشتند توقع منافقان. کرد خواهند بیرون

 .مرد روم پادشاه

 لذا. دهیم نمی راه آن در را محمد اصحاب و سازیم می مسجدی: گفتند خود با منافقان

 یا فقیری اگر تا کنیم بنا مسجدی دهید می اجازه ما به آیا: »گفتند و آمدند خدا رسول پیش

 این از شد، درمانده زمستان سرد های شب یا بارانی اوقات در ای درمانده یا و پیرمردی

 از صالح و خیر جز که کردند یاد سوگند حضرت پیشگاه در ها آن «کند؟ استفاده مسجد
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 اجازه نیز خدا رسول. نبود چنین که درحالی ندارند، دیگری هدف مسجد این ساخت

 و تیمن جهت به نیز ها آن مسجد در تا کردند درخواست حضرت آن از منافقان. فرمودند

 سفر عازم اآلن: »فرمودند بودند تبوک جنگ عازم چون اکرم پیامبر. بخواند نماز تبرک

 از( ص) خدا رسول بازگشت از پس. «خوانم می نماز شما مسجد در بازگشت از پس هستم

 دستور خداوند امر به هم( ص) خدا رسول. شد نازل ایشان بر ضرار مسجد آیه تبوک

 مالک و عوف بن عاصم های نام به خود اصحاب از تن دو و صادر را مسجد تخریب

 به تخریب از پس نیز مسجد زمین. نمودند مسجد زدن آتش و تخریب مأمور را الدخشم بن

 .شد دان زباله به تبدیل خدا رسول امر

 ها: یافته زارشگ -3

 قرآن کریم -3-0
قرآن کریم در آیات در ابتدای بحث ناچار از ذکر اصل آیه مربوط به مسجد ضرار هستیم.  

بخشی از  و فرماید یسوره مبارکه توبه مطالبی را در مورد منافقان مدینه بیان م 111تا  111

 فرماید: خداوند چنین می که مربوط به واقعه مسجد ضرار است 111در آیه این مطالب 

 وَ اللَّهَ حَارَبَ لِمَنْ إِرْصَادًا وَ الْمُؤْمِنِینَ بَینَ تَفْرِیقًا وَ کفْرًا وَ ضِرَارًا مَسْجِدًا خَذُوااتَّ وَالَّذِینَ»

. از ظاهر آیات فوق «لَکاذِبُونَ إِنَّهُمْ یشْهَدُ للَّهُ وَا الْحُسْنَی إِلَّا أَرَدْنَا إِنْ لَیحْلِفُنَّ وَ قَبْلُ مِنْ رَسُولَهُ

 که: شود یچنین برداشت م

که دو گروه منافق در اطراف پیامبر وجود  دهد یخداوند به پیامبرش اطالع م-الف 

یامبرش را از اعمال منافقان آگاه پشناسد، اگرچه خداوند  یها را نم دارند که پیامبر آن

 کند؛ می

ها  و امید است خداوند آن کنند یبرخی افراد اعمال صالح و سوء را باهم خلط م-ب 

رشان یطهتخاطر  بهاکرم )ص( باید  منافقان هستند و پیامبر از ریغاین گروه  ظاهراً رزد.را بیام

 ؛ها صدقه بگیرد از آن

را  آنو  ساختهمسجد  یانداز اضرار به مردم و اشاعه کفر و تفرقه رایب منافقان-ج 

دروغ قسم  و بعد هم به جنگند یعلیه کسانی که درراه خدا م دهند یگاهی قرار م کمین
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 ؛که قصدی جز نیکوکاری ندارند خورند یم

آن را شسته است  های یهمسجد ضرار بنیانش در مسیر سیالب است که آب زیر پا-د 

 آن در هرگز که دهد می دستور پیامبر به کند، لذا خداوند یو نهایتاً در آتش سقوط م

 .نخواند نماز مسجد

به جریان مسجد  یماًه مستقاست ک 111اما مطلب مهم و موضوع اصلی این مقاله، آیه  

برده و صراحت  و خداوند در این آیه شریفه از مسجدی به نام ضرار نام پردازد یضرار م

در این آیه است. بوده ارصاد  و یانداز دارد که بنای این مسجد بر اساس ضرار، کفر، تفرقه

د هم باش منصوب و مفعول له است و در مقام بیان علت ساخت مسجد می« ضرارا»کلمه 

 1211اند )طوسی،  نیز برای بیان همین تعلیل ذکر شده« ارصادا»و « تفریقا»های  واژه که چنان

 .نماید یتر م مراجعه به کتب تفسیری جریان مسجد را برای ما واضح(. 4/411ق: 

 منابع تفسیریبررسی  -3-4

از ماجرای مسجد ضرار در سه تفسیر  ذکرشدهدر این قسمت ما به مضمون و اهم موارد 

 اند، اشاره خواهیم کرد. یل به این ماجرا پرداختهتفص بهمهم شیعه و یک تفسیر اهل سنت که 

 تفسیر اإلمام العسکری)ع( -3-4-0 

زمانی که پیامبر اکرم )ص( عزم تبوک داشتند، منافقان مسجدی در بیرون مدینه بنا کردند 

گروهی از آنان نزد پیامبر )ص( آمدند و گفتند که  که همان مسجد ضرار است. سپس

اند که نماز را به  چون محل زندگی آنان از مسجدالنبی دور بوده و از طرفی دوست داشته

اند و از ایشان تقاضا کردند که در آن مسجد نماز بخواند  جماعت بخوانند، مسجدی ساخته

ها تا زمانی که خداوند  احوال آن )ص( از خدا تا به محل نماز ایشان تبرک بجویند. رسول

عزیمت به  قصد بهایشان را مطلع ساخت، با خبر نبودند؛ لذا استر خود را خواستند ولی چون 

سمت مسجد منافقین سوار آن شدند حیوان در جهت مسجد پای از پای برنداشت؛ 

ند ولی رفت. پیامبر استر خود را عوض کرده و سوار اسبی شد یمکه به سایر جهات  یدرحال

باز موضوع تکرار شد و حتی زمانی که خواستند خود و همراهانش پیاده بروند قدرت راه 
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رفتن از آنان سلب گردید. ایشان این را حمل بر کراهت خداوند از انجام این عمل در آن 

اندیشی  مطابق نظر الهی چاره باره نیدرازمان گرفته و فرمودند که بعد از بازگشت از سفر 

رد. عزم منافقین بر توطئه پس از خروج ایشان بود لذا خداوند به رسولش وحی خواهند ک

در مدینه بماند. پیامبر )ص( از علی  کی آنکرد که یکی از تو و یا علی به تبوک رفته و 

)ع( خواستند که در مدینه بماند و ایشان اطاعت کردند ولی ناراحت بودند؛ لذا پیامبر )ص( 

راضی به این نیستی که نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسی  آیا»به ایشان فرمودند: 

و بدین ترتیب رضایت علی )ع( را جلب « باشد، جز آنکه بعد از من پیامبری نخواهد آمد؟

یشان در جلوگیری از اایشان در مدینه را قابلیت  داشتن نگهکردند. سپس پیامبر )ص( علت 

ایشان  داشتن نگه در موردهای خود  فقان باز به بدگوییذکر کردند. البته منا منافقانتوطئه 

یامبر )ص( نظر به اهمیت موضوع از ایشان دلجویی کردند. در پدر مدینه ادامه دادند که باز 

ادامه این تفسیر به ماجرای خروج پیامبر از مدینه، ترس منافقان از امیرالمؤمنین )ع( برای 

اقدام به توطئه، نبرد پیامبر با اکیدر و بازگشت پیروزمندانه ایشان و درنهایت دستور خداوند 

یاران منافقش از انواع عذاب الهی  وکار ابوعامر فاسق  برای سوزاندن این مسجد و عاقبت

-232 ق: 1211 ،)اإلمام العسکری )ع(است  شده اشاره)نظیر قولنج، برص، جذام و فلج( 

234). 

 تفسیر القمی -3-4-4 

خواهند برای افراد  ابتدا با این استدالل که می و درطبق این تفسیر منافقان نزد پیامبر آمده  

)ص(  اکرم امبریپنوسالم مسجدی بسازند از آن حضرت کسب اجازه کردند و پیر و علیل ب

 مجدداًکه عازم تبوک بودند، به آنان اجازه بنای مسجد را دادند. پس از ساختن مسجد 

آنان نزد پیامبر )ص( آمده و از ایشان خواستند که در آنجا نماز بخواند که رسول خدا 

خوانند ولی  از بازگشت در مسجد آنان نماز می عازم سفرند و پس فعالً)ص( گفتند که 

راهب نازل شد. آنان برای پیامبر قسم  ابو عامرچون بازگشتند این آیات در شأن مسجد و 

سازند ولی آیه نشان داد که منظور آنان  خورده بودند که این مسجد را برای اصالح می

ت. خداوند در مقابل این ضرار و کفر و تفرقه و ارصاد و دشمنی با خداوند و رسولش اس
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کند که مبنای تأسیس آن تقوا بوده و محل کسانی است که  مسجد از مسجدی یاد می

دجشم خزاعی  دوست دارند تطهیر شوند )مسجد قبا(. در پایان ماجرا پیامبر )ص( مالک بن

عوف را برای تخریب این مسجد فرستادند که مالک  عدی از قبیله بنوعمرو بن و عامر بن

حارثه امر به  انتها زید بن و دررا به آتش کشید و افراد داخل مسجد پراکنده شدند  مسجد

 .(814/ 1 ق: 1212)قمی، تخریب دیوارهای آن کرد 

 البیان تفسیر مجمع -3-4-3 

های ضرار و ارصاد، به شأن نزول آیه از  های لغوی واژه در این تفسیر بعد از ذکر معادل 

 وسیله بنوعمرو بدین ترتیب که: پس از ساختن مسجد قبا به شده پرداختهزبان مفسرین 

آن نماز  و درص(، حضرت به مسجد آنان رفت ) رسول خدا از عوف و درخواست آنان بن

عوف بر آنان رشک برده و گفتند که ما نیز  ای از منافقان قبیله بنوغنم بن و عده خواند

شویم. این  حمد )ص( حاضر نمیسازیم و در آن نماز خوانده و در جماعت م مسجدی می

قشیر و نبتل  حاطب، معتب بن گروه دوازده نفر و به نقلی پانزده نفر بودند ازجمله ثعلبه بن

ها پس از ساختن مسجد در جوار مسجد قبا، نزد رسول خدا )ص( که مهیای  حرث. آن بن

که عزیمت به تبوک بود، آمدند و ضمن توجیه ساختن مسجد خود، از حضرت خواستند 

جهت تبرک در مسجد آنان نماز بخواند. حضرت )ص( فرمودند که پس از بازگشت از 

سفر درخواستشان را اجابت خواهند کرد ولی در زمان بازگشت ایشان این آیات نازل شد. 

ی اشاره به مواردآن نیز  و ضمنپردازند  عالمه طبرسی در ادامه به معانی برخی عبارات می

 کند ازجمله: یم

ی و ایجاد فتنه و غائله میان انداز تفرقهافقان از تأسیس مسجد ضرار هدف من-

 مساجدقبا و مسجدالنبی و کاهش افرادی که به این  مسجدمسلمانان، ضرر رساندن به اهل 

 کردند، اقامه کفر در این مسجد و ضربه زدن به پیامبر اکرم )ص( و اسالم بود؛ تردد می

ی و یاری ابوعامر راهب )پدر حنظله ها مسجد را پایگاهی برای همکار آن-

اش چنین  المالئکه( قرار دادند که به محاربه با خدا و رسولش پرداخته بود و قصه غسیل

که رسول خدا )ص( به  یهنگاماست که او در جاهلیت گرایش به رهبانیت پیدا کرد و 
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و مدینه هجرت فرمودند، به آن حضرت حسادت ورزیده و به تحریک مردم پرداخت. ا

پس از فتح مکه به طائف و پس از اسالم اهل طائف به شام گریخته و به رومیان پیوست و 

و  شده آمادهکرد که  مسیحی شد. پیامبر )ص( او را فاسق نامیدند و او منافقان را تحریک می

داد تا به کمک  یمها  مسجدی بسازند و وعده یاری با لشکری از جانب قیصر روم را به آن

یش ها وعدهمبر را از مدینه بیرون کنند. منافقان نیز توقع داشتند که ابوعامر به آن لشکر پیا

 عمل کند اما او قبل از رسیدن به پادشاه روم مرد؛

از بنای مسجد اعمال نیک، کمک به  منظور آنانمنافقان قسم دروغ یادکردند که  -

خبث طینت و نیت مردم ضعیف و رفع مشکالت مسلمانان بوده ولی خداوند رسولش را از 

 آنان مطلع ساخت؛

عوف عجالنی و مالک  رسول خدا )ص( پس از بازگشت از تبوک عاصم بن -

ی این مسجد فرستادند که آن را ویران کرده سو بهعوف( را  دخشم )از قبیله بنوعمرو بن بن

یاسر و وحشی را فرستادند که آن را آتش زدند و  که عمار بن شده تیرواو سوزاندند و 

 ی تبدیل شود؛دان زبالهسپس امر کردند که محل این مسجد به 

ها بر کار خود اصرار داشته و از خطای خود  آید که آن از آیات قرآن برمی -

ده بینی ش گشتند؛ لذا عاقبت کار آنان مرگ در حال بقا بر نفاق و کفر خود پیش برنمی

 .(4/141 ق: 1214)طبرسی، است 

 تفاسیر شیعه یبند جمع -3-4-2 
( تیب اهل کتابخانه افزار نرم در )موجودمنابع تفسیری شیعه سایر بامطالعه و تفحص در  

؛ 4/321 تا: بی)بحرانی،  دمطلب جدید دیگری مازاد بر نقل تفاسیر فوق وجود ندار

 :، التفسیر الکاشفیه؛ مغن134/  4 ش: 1881هرانی، ت؛ حائری 4/477 ق: 1214الحویزی، 

نهایی  تحلیل و بررسی. در (1/833 ق: 1214؛ الطباطبائی، 471 :، التفسیر المبینمغنیه؛ 2/11

 توان به اهم موارد زیر اشاره داشت: این متون می

اما چون ایراد محتوایی در آن مشاهده  ،منقوالت تفاسیر شیعه بدون سند است -الف  

 ؛توان اظهارنظر کرد وسقم آن فعالً خیلی محکم نمی مورد صحتد، در شن
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کفر و  یجادا ؛ یعنیدلیل تخریب مسجد همان است که در قرآن کریم ذکرشده -ب  

 ینادر ضد اسالم و مطلبی بیش از این  یتفرقه بین مؤمنین و تبدیل مسجد به پایگاه

 وجود ندارد؛ خصوص

 ان دالیل مذکور در آیه است که ضررهم «ضرار»گذاری مسجد به  علت نام -ج  

 نیست؛مالی 

جای  بین تخریب مسجد ضرار و حدیث منزلت ارتباط وجود دارد که در -د  

 ؛خودش باید از آن بحث شود

 تفسیر طبری -3-2-5 

 نیامد، دست به شیعه تفاسیر منقوالت بر افزون مطلبی نیز سنت اهل تفاسیر بررسی از پس 

 بقیه در و نقل را است تر جامع تفاسیر بقیه از تقریباً که طبری تفسیر متن اختصار جهت به لذا

خداوند بانیان این مسجد را  تأویل قولشود. طبری در  می اکتفا منابع آدرس ذکر به موارد

رومان،  سلسله راویان این حدیث و به نقل از زهری، یزید بن با ذکرخواند. او  یمدوازده نفر 

عمر و دیگران به ذکر ماجرای قصد رسول خدا )ص( برای  بکر، عاصم بن ابی عبداهلل بن

نویسد که  اوان در نزدیکی مدینه اشاره و می عزیمت به تبوک و نزول ایشان در منطقه ذی

توجیه دالیل خود برای ساختن این  ص( آمده و ضمن) یامبرپسازندگان این مسجد نزد 

مسجد، از ایشان خواستند که در مسجدشان نماز بگزارد که حضرت نماز را موکول به 

بازگشت کردند ولی در بازگشت به این منطقه، خبر مسجد به ایشان رسید پس به مالک 

عدی از تیره  عدی یا برادرش عاصم بن دخشم از تیره بنوسالم بن عوف و معن بن بن

ها چنین کردند تا اهل  نوعجالن امر کردند که مسجد را ویران کرده و بسوزانند و آنب

آنان این آیه نازل شد. او سپس به ذکر اسامی این افراد  در خصوصمسجد پراکنده شدند و 

زید بودند و ضمن  عوف و بنوضبیعه بن پردازد که بیشتر از بنوعمرو بن و قبیله و تیره آنان می

خواند که با  ان، محارب با خدا و رسولش را همان ابوعامر کافر میذکر اسامی آن

هایی، حتی قبل از بنای مسجد ضرار به مخالفت با رسول خدا و جنگ با  ی گروهده سازمان

او پرداخته بود؛ ولی پس از عدم توفیق راهی روم شده و از پادشاه آنان برای پیروزی بر 
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چنین با پیروان مسجد ضرار در ارتباط بوده و آنان ص( طلب یاری کرده بود. او هم) یامبرپ

ص( و بازگشت ) یامبرپخود پس از پیروزی بر  زعم بهرا ترغیب به ساختن آن نموده بود تا 

مدینه در آن نماز بخواند. طبری سپس به طرق مختلف از ابن عباس، مجاهد، سعید بن  به

 کند: به شرح زیر اشاره میجبیر، عایشه، قتاده، ضحاک، ابن زید و لیث به مواردی 

ها پیغام داد  عباس: سازندگان مسجد گروهی از انصار بودند و ابوعامر به آن از ابن -

نزد قیصر روم رفته و با کمک سپاه رومیان  تا منخود را تجهیز کرده و مسلح شوید »که 

یامبر این گروه پس از ساختن مسجد نزد پ«. محمد )ص( و یارانش را از مدینه بیرون کنم

)ص( آمده و تقاضا کردند که پیامبر )ص( برای تبرک در مسجد آنان نماز بخواند که 

 خداوند ایشان را از این کار نهی فرمود؛

که رسول خدا )ص( مسجد قبا را بنا نهادند،  ازآن پسعباس با سندی دیگر:  از ابن -

جاریه  و مجمع بن حزام حنیف، ودیعه بن مردانی از انصار ازجمله بخدج جد عبداهلل بن

انصاری نیز مسجد نفاق را ساختند. پیامبر )ص( مالمتگرانه از بخدج علت این کار را جویا 

گفت که قصدی جز خیر نداشته، لذا رسول خدا ضمن تصدیق او، قصد  دروغ بهشدند و او 

 عذرخواهی از وی را داشتند که خداوند این آیه را نازل فرمود؛

یگر: محارب با خدا و رسولش ابوعامر راهب بود و اهل عباس با سندی د از ابن -

از روم در این مسجد نماز خواهد خواند و  بازگشتگفتند که او پس از  مسجد ضرار می

 پنداشتند که او بر پیامبر )ص( پیروز خواهد شد؛ یم

از مجاهد با چهار سند مختلف: سازندگان مسجد ضرار در آیه همان منافقان و  -

 و رسولش ابوعامر راهب بوده است؛ محارب با خدا

از سعید بن جبیر با سه سند مختلف: سازندگان مسجد ضرار در آیه شریفه از قبیله  -

 بنوغنم بن عوف بودند؛

محارب با خدا و رسولش ابوعامر راهب بود که به شام رفت و اهل مسجد  از عایشه: -

ایم که ابوعامر در آن نماز  ختهگفتند که این مسجد را به این جهت سا [ میصراحتاًضرار ]

 بخواند؛
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از قتاده: هدف سازندگان مسجد ضرار که از اهل نفاق بودند، تقابل با مسجدالنبی  -

 بود؛

از ضحاک: اهل مسجد ضرار مردمی از منافقین بودند که مسجدی را در قبا برای  -

ابوعامر پس از بازگشت از گفتند که  یمایراد ضرر به پیامبر )ص( و مسلمانان بنا کردند و 

نزد قیصر روم در آن نماز خواهد کرد و معتقد بودند که او بر پیامبر اکرم )ص( پیروز 

 خواهد شد؛

زید: ابوعامر، ضیفی و برادرش سه تن از برگزیدگان مسلمین بودند که در  از ابن -

ثه از قیس از دست عال بالین از ثقیف و علقمه بن رأس منافقان قرار گرفتند و ابوعامر و ابن

 و بابالین و علقمه به مدینه بازگشته  رسول خدا )ص( به روم گریختند. از این سه تن ابن

ای از منافقان مسجد  پیامبر )ص( بیعت نمودند ولی ابوعامر مسیحی شد و قیام کرد و عده

ندازی ا تفرقه«. کند هرگاه او بیاید در آن نماز می»گفتند  ضرار را برای او ساختند و می

همگی باهم در مسجد قبا نماز  قبالًمنافقان در جامعه مسلمین بدین شکل بود که مسلمانان 

ای از مردم را از آن مسجد به مسجد ضرار بردند. ازطرف دیگر  خواندند و منافقان عده می

و خدعه مدعی شدند که هدف خیرخواهانه دارند و در مواقع اضطرار در این  دروغ بهها  آن

خوانند و هرگاه محذوری نباشد در همان مسجد قبا و با دیگر مسلمانان نماز  از میمسجد نم

 خواهند خواند؛

از لیث: امر خداوند به پیامبر اکرم )ص( مبنی بر عدم نماز در مسجد ضرار نشانگر  -

)الطبری،  آن است که هر مسجدی چنین شرایطی داشته باشد، نباید در آن نماز خوانده شود

 .(81/ 11 ق: 1214

 تفاسیر اهل سنت یبند جمع -3-4-6 
افزون بر آنچه در تفاسیر شیعه در خصوص  زتفاسیر اهل سنت نیبا تحقیق و تفحص در  

؛ 441و  444/ 3 ق: 1214)القرطبی،  مطلب بیشتری یافت نشد گردید، مسجد ضرار نقل

؛ 24 و 11/81 ق: 1214؛ الطبری، 431/ 4ق:  1211؛ الصنعانی، 214/ 4 ق: 1214کثیر،  ابن

و  17/111 تا: بی؛ الرازی، 114 ق: 1833؛ الواحدی النیسابوری؛ 14/ 4 ق: 1244الثعلبی، 
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 1244حیان األندلسی، و؛ أب11/ 8 ق: 1213؛ البیضاوی، 437/ 1 تا: بیجبر،  ؛ مجاهد بن112

؛ 1313/ 7تا:  بی، حاتم( )ابن ابی ؛ الرازی41/ 4 ق: 1217عبدالسالم،  ؛ العز بن111/ 4 ق:

/ 4 تا: بی؛ أبواللیث السمرقندی، 411/  8ق:  1214؛ الجصاص، 444/  8ق:  1211النحاس، 

؛ جالل 831/ 4 ق: 1217 السیوطی، ؛213 – 214شرح ص  تا: بی، و المحلی ؛ السیوطی31

؛ 111 :، لباب النقولهمو؛ 417/ 8 :الدین السیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور

 ق: 1241؛ عبدالرحمن بن ناصرالسعدی، 11/ 11 تا: بی؛ اآللوسی، 4/214تا:  بیالشوکانی، 

؛ 1/481 ق: 1241؛ عزة دروزة، 847/ 4 تا: بی؛ البغوی، 848/ 3 ق: 1214؛ الشنقیطی، 841

العربی،  ؛ ابن211 و 7/133 و 113 و 1/441 ق: 1241؛ الزحیلی، 4/821 ق: 1213السمعانی، 

 .(821 - 883 / 8 ق: 1211الجوزی،  ابن؛ 431/ 4 تا: بی

 به شرح زیر هستند: تحلیل و بررسی تفاسیر اهل سنتاهم موارد دریافتی از  

نفر از انصار و قبیله بنی عمرو بن  14تعداد افرادی که مسجد ضرار را ساختند  -1 

 ؛عوف بودند

خدا دستور دادند مسجد ضرار را به آتش کشیدند و سپس ساختمان آن را  سولر -4 

 ؛شدتبدیل دان  و زمین آن به زبالهدند کرمنهدم 

بوعامر راهب بود لذا به پیامبر ایمان نیاورده و آن حضرت را تکذیب نمود و دعا ا -8 

گو است در تنهایی و غربت بمیرد و پیامبر هم آمین گفتند. او نهایتاً  کرد هرکس که دروغ

 ؛در تنهایی و در رم مرد

جنگ احزاب نیز علیه رسول خدا لشکرکشی  او در و یامبر او را فاسق نامیدپ -2 

 ؛کرده بود

مسجدی  یسو به»خدا در زمان صدور دستور تخریب مسجد فرمودند:  سولر -4 

 ؛«بروید که اهالی آن مسجد ظالم هستند

است، بلکه  نشده یانعنوان علت تخریب مسجد ب مالی به ر هیچ مأخذی ضررد -7 

/ 4 تا: بیالعربی،  )ابن بیان کرده است« باعتقادهمضرارا »عربی علت تخریب را  حتی ابن

 ؛(431



 702 |  رضازاده مقدم  و یتقوائ؛ «مسجد ضرار» هی( در آینوع ضرر )ضرر اعتقاد یواکاو

/ 4ق:  1214)واقدی،  برخی کتب تاریخی نیز در این زمینه مراجعه شده استبه  -1 

1124). 

 کتب روایی شیعه -2 

خذ نیز مطلبی آقرار گرفت. چون در این م یکتب روایی شیعه نیز موردبررسموضوع در  

است انتخاب شد بحاراالنوار که مجمع االقوال  ها آند از بین خذ قبلی یافت نشآبیشتر از م

البیان، تفسیر قمی، کافی،  یات مربوطه مطالب را از تفسیر مجمعذکر آپس از  که در آن

ین مآخذ تفسیر امام العسکری تر کاملدارد که  یمتفسیرعیاشی، تفسیر امام العسکری، بیان 

 قرار توجه موردی حدودکه مطلب آن تا  است که قبالً متن آن ذکر شد. مأخذ دیگری

و در بقیه موارد به ذکر آدرس یالً بیان نموده ذاست که بخشی از آن را اللئالی  عوالی گرفت

 :کنیم بسنده می

مسجد قبا را بنا کردند به دنبال پیامبر اکرم بن عوف  وعمروبن که یهنگام شده تیروا» 

ای  یلهقب هم)ص( فرستادند و آن حضرت نزد آنان آمده و در آن مسجد نماز خواندند؛ پس 

بر آنان رشک برده و مسجدی ساخته و به دنبال رسول خدا عوف  غنم بنوبن آنان از

دلیل عزیمت به  فرستادند تا نزد آنان رفته و در مسجدشان نماز بگزارد که حضرت به

بازگشت کردند، اما پس از  به منوط را مسجدشان در نماز تبوک، رفتن نزد آنان و اقامه

لذا پیامبر . ...«ضِرَارًا  مَسْجِدًا اتَّخَذُوا وَالَّذِینَ» بازگشت ایشان خداوند این آیه را نازل فرمود:

ی این سو به»آنان گفتند:  یاسر را مأمور کرده و به عمار بن جمله منای از اصحاب  )ص( عده

و امر کردند که مکان « بشتابید و آنجا را ویران کرده و بسوزانید اند ظالممسجد که اهلش 

ی قرار دهند. در پاورقی این کتاب در توضیح این مطالب به موارد زیر دان زبالهمسجد را 

 است: شده اشاره

این روایت را اکثر مفسران اهل سنت و امامیه با اختالف در الفاظ و اتحاد در معنی  -

یان طبرسی، الصافی فیض کاشانی، البرهان الب مجمعاند نظیر تفسیر تبیان شیخ طوسی،  آورده

کثیر  جریر طبری، تفسیر القرآن العظیم ابن بحرانی، الدرالمنثور سیوطی، جامع البیان ابن

 یگر نویسندگان کتب حدیثی؛و دالجنان ابوالفتوح رازی دمشقی، روح 
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اللئالی  این روایت در کتاب المستدرک در باب احکام مساجد و به نقل از عوالی -

 است؛ دهآم

 صرفاًآید که مالک اعمال تقرب به خداوند است و اگر عملی  یبرماز این روایت  -

یت دنیوی داشته باشد، خطا و مورد که ن یدرصورتبر این مبنا نباشد، فاقد ارزش بوده و 

جمهور  )ابن أبیحرام و شایسته نابودی است و باید با آن مقابله شود  شرعاًغضب خداوند و 

 .(88، ص 4و  1و پاورقی  84-4/88 ق: 1218األحسائی، 

 بررسی اند ولی با همچنان که گفتیم سایر منابع روایی شیعه نیز به این واقعه پرداخته 

 1218پیدا نشد )مجلسی،  یبحث قابل و جدید مطلب تمامی تقریباً شیعه، اییرو عموم کتب

/ 8 ق: 1213النوری،  ؛244/ 2 ق: 1211البروجردی،  ؛444/ 41 و 41/ 41 و 444 /41ق: 

/ 1 تا: ، بی(األول) المجلسی ؛88 – 84ص  /4 ق: 1218، جمهور األحسائی ؛ ابن أبی283

 .(4/212 ق: 1217مجلسی،  ؛413/ 4 ش: 1818مجلسی،  ؛214

 کتب فقهی، اصولی و قواعد فقه شیعه -0

 :بندی کرد های زیر دسته ها را در گروه توان آن یمها،  این گروه از کتاببررسی با  

اند  برخی از علما در قاعده الضرر اصالً به آیه مسجد ضرار استناد نکرده -گروه اول 

 ؛(188 – 184 :1213، )خلخالی

ستندشان فقط روایات منیز اصالً به آیات قران استناد نکرده و  برخی -گروه دوم 

 ؛است

برخی کلمه ضرار در آیه شریفه مسجد ضرار را با کلمه ضرر در دیگر  -گروه سوم 

اند  ها بین کلمه ضرر و کلمه ضرار پرداخته آیات و روایات متفاوت دانسته و به بیان تفاوت

 ؛143 – 141 /4 تا: ، بیشهرضائیپور  اسماعیل ؛243 – 241 /4 ق: 1247، )شاهرودی

 – 411ص صپاورقی  /7 ق: 1212، ؛ جزائری مروج222-224و  288 /8 ق: 1214روحانی، 

 (؛412

/ 8 ق: 1213، )خوانساری اند برخی ضرار را به همان معنی ضرر دانسته -گروه چهارم 

 ؛(813
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معنی نقص است و نه  برخی معتقدند که ضرار در آیه مسجد ضرار به -گروه پنجم 

 ؛(482/ 2 ق: 1211، )حائری به معنی شدت و ضیق

اهلل سیستانی در بین اصولیان تنها افرادی هستند که  امام خمینی و آیت -گروه ششم 

 و 81/ 1 ق: 1834)خمینی،  اند مطرح کرده صراحت را بهو اعتقادی بحث ضرر معنوی 

 .(118– 112 ق: 1212، سیستانی؛ 14 /8 تا: ، بیسبحانی ؛71 ق: 1212همو، 

 گیری یجهنت
 ،خذ موردمطالعهآبر اساس آنچه گذشت و با توجه به بررسی گسترده در بین تمامی م 

 عنوان حاصل این تحقیق عنوان کرد: توان به موارد ذیل را می

و تصریح قرآن کریم ساخت مسجد ضرار مورد تائید خدای متعال نبوده  هب -1 

ها در  کند، چون آن خدا و مسلمانان آشکار می نافقان را برای رسولنیت درونی م خداوند

تصریح وحی  بودند و حتی به یرخواهانهخدا مدعی نیت خ زمان اخذ اجازه ساخت از رسول

لَیحْلِفُنَّ إِنْ  وَ»ها بود ) باطن امر عکس ادعای آن که ی، درحالیاد کردنددر این زمینه سوگند 

 ؛(«اللَّهُ یشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ الْحُسْنَی وَأَرَدْنَا إِلَّا 

ضرار،  :مطلب بوده است چهارصراحت وحی  یت منافقان از ساخت مسجد بهن -4 

 کنند که این یکمین کردن علیه کسانی که برای خدا محاربه م و کفر، تفرقه بین مؤمنین

 است.بوده هدف و حکمت بعثت رسول خدا در تضاد و تناقض  طور صد در صد با به

چنین مسجدی  یز ظاهر کالم وحی شدت و غلظت در نفی و مخالفت با بناا -8 

شدت رسول خدا از اقامه نماز  به« لَا تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا»که با عبارت  یا گونه شود به برداشت می

 شود. در آن مسجد نهی می

مَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلَی شَفَا »ط خدای متعال با کالم شریف: ساس مسجد نیز توسا -2 

است که این توصیف دلیل بسیار محکمی  یف شدهتوص« جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ

 طور کامل باطل است. است که این مسجد از اساس به

زمان حرکت رسول خدا ن زمان شأن نزول آیه شریفه را مصادف با امگی مفسره -4 

 اند. برای جنگ تبوک ذکر کرده
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مسجد ضرار با  یرا به خود مشغول داشته ارتباط بنا گانکه ذهن نگارند یا کتهن -7 

یکی از علل عمده ساخت این مسجد تشکیل  رود یحدیث منزلت است که گمان م

 طالب یپایگاهی باشد باهدف تغییر وصایت و خالفت رسول خدا از مسیر والیت علی بن اب

و در همین مقاله نیز در تفسیر  -به مسیر دلخواه منافقان. چنانکه در منابع اسالمی ذکرشده 

قصد  خدا از مدینه بهکه رسول  یدرزمان یقاًدق –امام حسن عسکری نیز ذکر آن گذشت 

اوان، هم خبر مسجد  تبوک حرکت کردند و در فاصله کمی از مدینه و در محلی به نام ذی

و همین اتفاقات  یرالمؤمنین )ع(ن علیه اماضرار به آن حضرت رسید و هم خبر توطئه منافق

 ه است؛ن و فضیلت آن حضرت شدأبود که موجب صدور حدیث منزلت در ش

تخریب مسجد پیامبر اکرم اهالی آن مسجد را ظالم معرفی کردند رزمان دستور د -1 

که این مطلب نیز این ادعا را که محتوای آیه موردبحث ضرر معنوی است نه ضرر مادی، 

کند. چراکه ظلم یک معنی کلی است که البته مصادیق مادی هم دارد و در این  تقویت می

 اند. دهآیه شریفه رسول اکرم منافقان را ظالم خطاب نمو

ای به ضرر و زیان مادی  تنها در آیه شریفه هیچ اشاره : نهکه نیکته مهم و نهایی ان -3 

ضرر معنوی: کفر، تفرقه بین مؤمنین و به  در شمول شده انیهای ب نشده است بلکه تعلیل

ضرر  صرف د و امکان تفسیر موضوع آیه بهنکمین کردن علیه رزمندگان خدا صراحت دار

 هم در این زمینه نیست. ای ینهارد و قرمادی وجود ند
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 والنشر.

 عبدالرحمن یوسف ،«(کثیر ابن تفسیر) العظیم تفسیرالقرآن»ق(.  1214عمر. ) اسماعیل بن کثیر، ابن

 و التوزیع. و النشر للطباعة دارالمعرفةبیروت:  المرعشلی،

 أحمد عادل الشیخ ،«البحرالمحیط تفسیر» ق(. 1244یوسف. ) األندلسی، محمد بن أبوحیان

 الجمل، النجولی أحمد النوقی، عبدالمجید زکریا معوض، محمد علی الشیخ عبدالموجود،

 العلمیة. بیروت: دارالکتب األولی،
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 بحث تقریرات ،«األنظار و مطرح األفکار مجمع» تا(. محمدعلی. )بی الشهرضائی، پور اسماعیل

 جا. اآلملی، بی میرزاهاشم

 الموحد محمدباقر السید ،(المنسوب) «العسکری تفسیراإلمام» ق(. 1211. )(ع) العسکری اإلمام

 )عج(. المهدی اإلمام مدرسة قم: مهر، االولی، األبطحی،

 ، تهران: نشر میعاد.«قواعد فقهیه»ش(.  1814بجنوردی، سیدمحمد. )

 .البعثة قم: مؤسسة ،«تفسیرالقرآن فی البرهان» تا(. السیدهاشم. )بی بحرانی،

 قم: مهر. ،«الشیعة أحادیث جامع»ق(.  1211حسین. ) بروجردی،

 عبدالرحمن خالد ،«(تفسیرالبغوی) تفسیرالقرآن فی التنزیل معالم» تا(. مسعود. )بی حسین بنالبغوی، 

 بیروت: دارالمعرفة. العک،
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 محمد ،«(تفسیرالبیضاوی) و أسرارالتأویل أنوارالتنزیل» ق(. 1213محمد. ) بن عبداهلل البیضاوی،

 و التوزیع. و النشر للطباعة العربی التراث إحیاء بیروت: دار األولی، المرعشلی، عبدالرحمن

 اإلمام ،«(تفسیرالثعلبی) القرآن تفسیر عن و البیان الکشف» ق(. 1244محمد. ) الثعلبی، احمد بن

 العربی. التراث إحیاء بیروت: دار األولی، الساعدی، نظیر عاشور، بن محمد أبی

 دارالکتاب قم: مؤسسة الثالثة،، «الدرایة منتهی» ق(. 1212مروج، سید محمدجعفر. ) جزائری

 و النشر. للطباعة( الجزائری)

 األولی، شاهین، محمدعلی عبدالسالم ،«القرآن أحکام»ق(.  1214علی. ) احمد بن الجصاص،

 العلمیة. بیروت: دارالکتب

قم:  األولی، الصدر، محمدباقر السید بحث تقریر ،«األصول مباحث» ق(. 1211سیدکاظم. ) حائری،

 االسالمی. اإلعالم مکتب النشر، مرکز مطبعة

طهران:  اآلخوندی، محمد ،«الدرر مقتنیات تفسیر» ش(. 1881میرسیدعلی. ) تهرانی، حائری

 اإلسالمیة. دارالکتب

 قم: مؤسسة الرابعة، المحالتی، الرسولی السیدهاشم ،«نورالثقلین تفسیر»ق(.  1214علی. ) الحویزی،

 التوزیع.و  و النشر للطباعة إسماعیلیان

 قاسم السید ضیاء، آقا بحث تقریر ،«و الضرار الضرر قاعدة» ق(. 1213سیدمرتضی. ) خلخالی،

 .قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات قم: دفتر األولی، الجاللی، الحسینی

 و نشر تنظیم قم: مؤسسة دوم، ،«الضرر نفی قاعدة فی الدرر بدائع»ق(.  1212اهلل. ) سید روح خمینی،

 .(ره) الخمینی اإلمام آثار

 اسماعیلیان. قم: مؤسسة الطهرانی، مجتبی ،«الرسائل» ق(. 1834. )--------- - 42

 قم: مؤسسة األولی، النائینی، بحث تقریر ،«الطالب منیة» ق(. 1213محمد. ) خوانساری، موسی بن

 المشرفة. بقم المدرسین لجماعة التابعة النشراإلسالمی

 الطبیب، محمد أسعد ،«(حاتم أبی ابن تفسیر) العظیم تفسیرالقرآن» تا(. )بیحاتم.  أبی ابن الرازی،

 و التوزیع. و النشر للطباعة بیروت: دارالفکر

 جا. ، الثالثة، بی«الرازی( )تفسیر التفسیر الکبیر»تا(.  فخرالدین. )بی الرازی،

 الصادق. اإلمام قم: مدرسة األولی، ،«األصول زبدة» ق(. 1214محمدصادق. ) سید روحانی،

 .المعاصر بیروت: دارالفکر الثانیة، ،«الوسیط التفسیر» ق(. 1241الزحیلی، وهبة. )
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 دارالفکر. قم: انتشارات السیدپالخمینی، بحث تقریر ،«األصول تهذیب» تا(. جعفر. )بی سبحانی،

 غنیم، بن عباس بن غنیم و إبراهیم بن یاسر ،«تفسیرالسمعانی» ق(. 1213محمد. ) السمعانی، منصور بن

 ریاض: دارالوطن. األولی،

 السید العظمی اهلل آیة قم: مکتب األولی، ،«و الضرار الضرر قاعدة. »(ق 1212سیدعلی. ) سیستانی،

 السیستانی.

، تقریر ابحاث سیدعلی حسینی سیستانی، «قاعده الضرر و الضرار»ش(.  1831. )---------

 ان: خرسندی.زاده، اول، تهر ترجمه دکتر اکبر نایب

لبنان:  األولی، المندوب، سعید ،«القرآن علوم فی اإلتقان» ق(. 1217الدین. ) جالل سیوطی،

 دارالفکر.

 لباب بکتاب مذیال سوار، مروان ،«الجاللین تفسیر» تا(. احمد. )بی و المحلی، محمد بن ---------

 و التوزیع. النشرو  للطباعة بیروت: دارالمعرفة للسیوطی، النزول أسباب فی النقول

 والنشر. للطباعة بیروت: دارالمعرفة ،«بالمأثور التفسیر فی الدرالمنثور» تا(. . )بی---------

 العلمیة. بیروت: دارالکتب عبدالشافی، أحمد ،«النقول لباب» تا(. . )بی---------

 الصدر، محمدباقر السید بحث تقریر ،«األصول علم فی بحوث» ق(. 1247سیدمحمود. ) شاهرودی،

 .(ع) یتالب اهل لمذهب طبقاً اإلسالمی الفقهالمعارف  دائرة مؤسسة الثالثة،

 .والنشر للطباعة بیروت: دارالفکر ،«البیان أضواء» ق(. 1214الشنقیطی، محمدامین. )

 الکتب. جا: عالم بی ،«القدیر فتح» تا(. محمد. )بی علی بن الشوکانی، محمد بن

الریاض:  األولی، محمد، مسلم مصطفی الدکتور ،«تفسیرالقرآن» ق(. 1211عبدالرزاق. ) الصنعانی،

 و التوزیع. للنشر الرشد مکتبة

 لجماعة التابعة النشراإلسالمی قم: مؤسسة ،«تفسیرالمیزان»ق(.  1214محمدحسین. ) طباطبایی،

 المدرسین.

 بیروت: مؤسسه األعلمی للمطبوعات.، االولی، «مجمع البیان»ق(.  1214حسن. ) طبرسی، فضل بن

 المیس، خلیل الشیخ ،«القرآن آی تأویل عن البیان جامع» ق(. 1214جریر. ) بن محمد الطبری،

 و التوزیع. و النشر للطباعة بیروت: دارالفکر العطار، جمیل صدقی

 جا. ، بی«الکریم للقرآن الوسیط التفسیر» تا(. سیدمحمد. )بی طنطاوی،

، تحقیق و تصحیح: احمد حبیب «التبیان فی تفسیر القرآن»ق(.  1211طوسی، محمد بن حسن )
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 قصیر العاملی، االولی، مکتبه إلعالم االسالمی.

 ،«المنان کالم فی الرحمن تیسیرالکریم» ق(. 1241السعدی، ابوعبداهلل. ) ناصر بن عبدالرحمن

 الرسالة. بیروت: مؤسسة عثیمین، ابن

 إبراهیم بن عبداهلل الدکتور ،«عبدالسالم بن العز تفسیر» ق(. 1217لسالم، عبدالعزیز. )عبدا بن العز

 حزم. ابن بیروت: دار األولی، الوهبی،

 .اإلسالمی بیروت: دارالغرب الثانیة، ،«الحدیث التفسیر»ق(.  1241محمد. ) دروزة، عزة

 إبراهیم أبوإسحاق ،«(تفسیرالقرطبی) القرآن ألحکام الجامع»ق(.  1214) احمد. القرطبی، محمد بن

 العربی. التاریخ مؤسسة العربی، التراث إحیاء بیروت: دار أطفیش،

قم:  الثالثة، الجزائری، الموسوی السیدطیب ،«تفسیرالقمی» ق(. 1212ابراهیم. ) بن علی قمی،

 الهدی. مکتبة منشورات و النشر، للطباعة دارالکتاب

 م(، مکتبه الروس. 1118) «الروس )معجم العربی الحدیث(»

 الشعرانی، أبوالحسن المیرزا ،«الکافی أصول شرح» ق(. 1241محمدصالح. )مأل  مازندرانی،

 و التوزیع. و النشر للطباعة العربی التراث إحیاء بیروت: دار األولی، عاشور، السیدعلی

اسالم  السورتی، محمد بن الطاهر عبدالرحمن ،«مجاهد تفسیر»تا(.  ابواحجاج. )بی جبر، بن مجاهد

 اإلسالمیة. البحوث آباد: مجمع

 ، الثانیه، بیروت: مؤسسه الوفاء.«بحاراألنوار»ق(.  1218مجلسی، محمدباقر. )

 السیداحمد المرعشی، السیدمحمود الرجائی، السیدمهدی ،«مالذاألخیار» ق(. 1217. )---------

 المرعشی. اهلل آیة قم: مکتبة الحسینی،

پناه  الشیخ علی ، السیدحسین الموسوی الکرمانی و«روضة المتقین» تا(. ی. )بیمجلسی، محمدتق

 .کوشانپور یناإلشتهاردی، بنیاد فرهنک اسالمی حاج محمدحس

مؤسسة قمک )شرح الفقیه، فارسی(، األولی،  «لوامع صاحبقرانی» ش(. 1818. )---------

 .مطبوعاتی اسماعیلیان

 المعارف. ، مصر: مطبعه دار«المعجم الوسیط»

 للمالیین. بیروت: دارالعلم الثالثة، ،«التفسیرالکاشف» ق(. 1211محمدجواد. ) مغنیه،

 اإلسالمی. دارالکتاب مؤسسة الثانیة، ،«التفسیرالمبین» ق(. 1211. )---------

بیروت: ، أحمد فرید، األولی، «سلیمان تفسیر مقاتل بن» (.1242، ابوالحسن. )سلیمان مقاتل بن
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 .العلمیة دارالکتب

 ، تهران: صدر.«القواعد الفقهیه»ق(.  1834مکارم شیرازی، ناصر. )

 م(، بیروت: دار المشرق، الطبعه الحادیه و العشرین. 1131) «المنجد فی اللغه و األعالم»

، الشیخ محمدعلی الصابونی، األولی، المملکة العربیة «معانی القرآن»ق(.  1211ابوجعفر. )النحاس، 

 ی.القر أمامعه ج :السعودیة

 التراث. إلحیاء البیت آل بیروت: مؤسسة الثانیة، ،«الوسائل مستدرک» ق(. 1213میرزاحسین. ) نوری،

 الحلبی. القاهره: مؤسسة ،«اآلیات نزول أسباب» ق(. 1833احمد. ) النیسابوری، علی بن الواحدی

مارسدن جونس، نشردانش ، الدکتور «المغازی»ق(.  1214واقد. ) عمر بن محمد بنالواقدی، 
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