
 

 

 در منابع اهل سنت بر مسلمانان بیت حقوق اهل

*االسالم والمسلمین حمیدالله رفیعی زابلیحجت
 

 اشاره
،الگووچراغهدایتجامعههستند.بنابراینضروریاستتاتابتابیتپیامبراهل

،زمینتهارااتایرفتتاریومعنتویبیتاهلالهامگرفتنازسیرهرفتاریوعملی
درمرحلتهاو،،مستتل ماتناختبیتتخودرافراهمآوریم.الگوقراردادناهل

واعتاتادبتهبیتتحاوقآنانوعملبهآناست.باورمندیبتهماتاموا یاهل
ستنتنیت حاتوقرعایتحاوقآنتانبتهاتیعهاخت تاانتداردودرمنتاب اهل

،بیتتورداوجهقرارگرفتهاست.نواتارحاضرضمنمعرفتیاهلمبیتاهل
سنتبهحاوقآنتانهتهرعایتتآنبترمستلمانانواجت براساسمتونمعتبراهل

برمسلمانانازستن حاتوقمتالیوام تا،بیتاست،پرداختهاست.حاوقاهل
کتهدرحایاتتبرستانند بلبیتتهانیستههمنفعتمالیودنیاییرابهاهلاین

گردنتدومنتدمیبهرهبیتتاینخودمسلمانانهستندههازرعایتتحاتوقاهل
ازستن بیتتهنند.بنتابراینحاتوقاهلزمینههما،وسعادتخودرافراهممی

صتورتمتت ترحاوققرآنهریماستههبرمسلمانانواج ادهاست.اینکبه
:گرددهاااارهمیبهآن

 . حق معرفت 1

برمسلمانان،معرفتواناختآناناست.بیتیکیازحاوقمهمواساسیاهل
بااوجهبهحقمحبتوحقاطاعتهتهدرقترآنواحادیتبنبتویبترمستلمانان

                                                           

*مدیرگروهادیانومذاه مره مطالعاتوپاستگوییبهابهاتحوزهعلمیهقم.

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار  
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اناختهاملدااتهبیتواج گردیدهاست، زماستمسلماناننسبتبهاهل
اناختبرایمسلمانانبترطبتقباانداابهآنانمحبت،وازآناناطاعتنمایند.این
پذیراست.احادیبنبویوبرخیازآیاتقرآنهریم،امکان

،حضترتسنت،پیامبراسالم،امامعلیبنابرمناب معتبراهلبیتم داقاهل
هستندههدرزمانن و،آیتهاطهیترحضتوروامامحسنوامامحسینفاطمه
ادهاست:نالاززبانعایشههمسرپیامبرخداصحیحمسلماند.درهتابدااته

اتدهراههازپشمسیاهبافته)جامه،عبا(بینطلوعین،هساییروزیپیامبرخدا
اورادربود،بررویخودانداخت.دراینهنگامحسنبنعلتیآمتدوپیتامبر

اوفاطمتههنارخودزیرهسابرد.سپسحسینآمد،اوهمزیترهستارفتت.بعتداز
دختررسو، آمد،اوهمداخلهساادوبعدازاوعلیآمدودرزیرهستادرال ل

ا»فرمود:هاقرارگرفت.دراینزمانپیامبرهنارآن یَِّ ا الا یلَّهَّ ما یریرا ا یِإنَّ ُا ُا ْْ ْذِهَبیَعا
ْجَسیَأْهَلیلََّْب ِتیَویرای یَتْطه یللَّیِّ ُْ َیكا 1«.َطهِّ

ستلمه،سنتنی اززبتانامهایدیگراهلبوریوهتابحاهمنیشامستدرکدرهتاب
ناز،ادهاستههوقتیآیهاطهیردرخانهاوبرپیامبرنالهمسردیگرپیامبر

رادرزیترهستاجمت هتردو،حسنوحسین،فاطمهعلیاد،پیامبر
ُهم َهُؤالِء َاهُل »فرمود: بیتتآیتامتنازاهل»هتردم:گویدمنعرضسلمهمیام«.َبیِتی َاللَّ
2«.بیتمنهستنداواهلمنیوباخیرهستیوایناناهل»فرمود:«.نیستم؟

ههدراحادیبنبتویبیتسنت،دربارهم داقاهلآلوسیازمفسرانمشهوراهل
گوید:ذهرادهاست،می

ایُمم »ههفرمود:رسو،خداظاهرحدیبصحیح ِِ   ٌ
ِِ ی َتار

فاٍا   ِإنِّ ِِ ای  ِِ َخِلیَفَتای  ف
ْفَتِرَقا ٍَ ُهَمر َلْ   ْهَل َبْیِتي َفِإنَّ

َ
ِض َفِعْتَرِتي أ َمرِء َفاأَلِْ ِه َحْبل  َمْمُدفد  بی  السَّ َقَلْیِ  ِكَترَب اللَّ ر حتای ثَّ

َض  ْْ ِرَدا َعَليَّ اْلَحا بیتتداخلدراهلرسو،خداهندهههمسرانمطهر،اقتضامی«ٍَ
اوند زیراعترتهرمردیچنانکهدرصتحا آمتدهناست،نمیههیکیازدوثالی

بیتدراینحدیب،بیانیتابتد،اودوهلمهاهلاست،برنسلبعدازاواطالقمی
3ازعترتاست.

                                                           

.1883ا4 جصحیحمسلم.مسلمبنحجاجنیشابوری 1
حاهمنیشابوری 2 .159،ا3وج451،ا2 جالمستدرکعلیال حیحن.محمدبنعبدال ل
آلوسی .3 .16،ا22 جرو المعانیمحمودبنعبدال ل
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درایتنحتدیببتهبیتمناوینی درضمنار اینحدیبگفتهاستههاهل
آناستتومترادازآن،اصتحابعنواناف یلبعدازاجما،،بیانعترتیابتد،از

هساستههخداوندرجسراازآنانزدودهوپاکوطاهراانقراردادهاستت.آنتان
هسانیهستندههبهگفتهقرطبی،پیرویازنواهیواوامرواقتدابهسیرهآنانموج 

واأهیدمهتمرسو،خدااودواینوصیتهدایتونجاتابدیازگمراهیمی
ویژهههحضرتفرمودهاستقرآنگذارد بهآنحضرتبرایهسیعذریباقینمی

اونداااینکهدرحوضهوثربرایشتانوعترتااروزقیامتهرگ ازهمجدانمی
واردگردند.اینا ریحبرایناستهتهقترآنوعتترت،متتالزمواتودمهمتدیگر

رایامسکهردندردینبعدازخودشبرجتایهارابآنرسو،خداهستندهه
1گذااتهاست.

 . حق محبت 2
واجتنتابازداتمنیبتاآنتان،ازحاتوقمستلماستتهتهبتربیتمحبتاهل

،ازحاتوقیاستتهتهدرقترآنبیتمسلمانانواج گردیدهاست.محبتاهل
یَعَه ِلیَأْجی»ادهاست:هریمبهآنا ریح ُْ ُا ْلیالیَأْسَئها ْیبایقا َةیِفییلَّْقا یلََّْمَودَّ بگتو:متن2 ًلیِإالَّ

هنم،جت دوستتدااتتنن دیکتانمهیچپاداایازامابررسالتمدرخواستتنمتی
اافاقمفسرینایعهوسنی،د لترواتنبتروجتوباینآیهاریفهبه[«.بیتم]اهل

نو،امامحست،حضرتفاطمهداردههعباراندازامامعلیبیتمحبتاهل
ههآیهمودتنتاز،اتد،سنتآمدهاستهنگامیهایمعتبراهل.درهتابحسین
اینقرابتاماهیستههمحبتآنانبرمتاواجت گردیتده»سؤا،اد:ازپیامبر
ستعوددرذیتلابی3«.علتیوفاطمتهودوفرزنتداو»فرمود:رسو،خدا«.است؟

اُ  عَلای»همینمطل گفتهاستت: ّة اي ِعتَرِتاي ُحِرما  الن ِِ لاَم أهاَل َبیِتاي ف ي اناي  ََ 4«.َما  
ذی َنفِسی ِبَیِده »فرمودهاست:بیتدربارهدامنیبااهلهمچنینپیامبراسالم َفالَّ

                                                           

.15و14،ا3 جفیضالادیرار الجام ال غیر.ر.ک:محمدعبدالرؤوفالمناوی 1

.33.اوری:2

 محمتدبتن224و223،ا4جالکشافعنحاائقغوامضالتن یل .محمودبنعمرزمتشری 3

.22،ا16 جالجام  حکامالارآناحمدقرطبی 

 .30،ا8 جسعودافسیرابیسعود .محمدبنمحمدابی4
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ُه َتعرلی الّارِ )احد( ِاالة َادَخَلُه اللَّ هسیههجتانمتندرقسمبهآن1 اَل ٍبِغُضّر اهَل الَبیِ  ِجل 
هند مگراینکهخدااوراداختلجهتنمبیتدامنینمیدستاوست،هسیبامااهل

بیتتحتقایتناستتهتهمحبتتاهل»گویتد:آلوسیدرذیلاینحتدیبمی«.هند
گتردد.اربااد،محبتتاتدیدارمیواج استوهرچهاینقرابتقویپیامبر

2«.اروادیداراستها زمپسمحبتعلویانوفاطمیانازهمهمحبت
انتدهتهناتلهردهبیتتروایتمف لیمبنیبرمحبتاهلازپیامبرسنتاهل

هایآنچنیناست:برخیازفراز
محمدبمیرد،اهیدمردهاست.آگاهباایدهترهتسآگاهباایدهرهسبرمحبتآ،

محمدازدنیابرود،بتشیدهادهازدنیارفتهاستت...وآگتاهبااتیدهتربرح آ،
محمدازدنیتابترود،خداونتدقبترشرامحتلزیتارتدوستیآ،هسبرمحبتو

محمدبمیترد،هتافرازدهد...آگاهباایدهرهسبرغض آ،مالئکهجهانقرارمی
3دنیارفتهاستوبویبهشتبهمشامشنتواهدرسید.

درحوزهمحبت،فرستادنصلواتبرآناناست.حتدی یبیتیکیازحاوقاهل
ستنت،هایمعتبتراهلدرهتابمحمداتفرستادنبرمحمدوآ،درهیفیتصلو

چنیننالادهاست:صحیحبتاریازجمله
ُسْل َِ ر  َّ ْل

َ
ه َسأ ْهَل  اللَّ

َ
ََلُة َعَلْیُمْم أ ِه َكْیَف الصَّ ُسْل اللَّ َِ ر ٍر  َّ ُقْل ار   َِ َّ َم اَه قاد َعلَّ اْلَبْیاِ  ِا ا اللَّ

ُم َعَلْیُمْم قرل ُقْ اد  َف َعَلای يِل َكْیَف ُنَسلِّ ْا اللهم َصالِّ علای ُمَحمَّ ْیَ  علای  ُل اد  كمار َصالَّ ُمَحمَّ
ْكاَ   إبراهیم َف َعَلی يِل  َِ د  كمر َبر د  َف َعَلی يِل ُمَحمَّ ٌْ علی ُمَحمَّ

ِِ َك َحِمید  َمِنید  اللهم َبر إبراهیم ِإنَّ
َك َحِمید  َمِنیاد   ستؤا،هتردیمهتهختدارستو،از4 علی إبراهیم َف َعَلی يِل إبراهیم ِإنَّ

بیتچگونهاست چونخداوندفرستادنسالمرابرامابتهمتاصلواتبرامااهل
بیتتاودرودفرستت،آموختهاست؟پیامبرفرمود:بگوییتدختدایابترمحمتدواهل

ابراهیمدرودفرستادیههاوستتودهبااتکوهی.ختدایابترچنانکهبرابراهیموآ،هم
ابراهیمبرهتارزانتیچنانکهبرابراهیموآ،اوبرهتارزانیدار،همبیتمحمدواهل

                                                           

حاهمنیشابوری 435،ا15 جحبانصحیحابن.ابوحااممحمدبنحبانبستی 1  محمدبنعبدال ل

 .162،ا3 جالمستدرکعلیال حیحن

آلوسی 2 .32،ا25 جرو المعانی.محمودبنعبدال ل

.256و255 افرائدالسمطینمدجوینی .ابراهیمبنمح3

.119و118،ا4 جصحیحبتاری.محمدبناسماعیلبتاری 4
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دااتیههاوستودهبااکوهی.
،ااآنجاستههازستویخداونتدج ئتیازبیتاهمیتفرستادنصلواتبراهل

اتعریبیتتاشهدنمازقراردادهادهوبههمیندلیلامتاماتافعیدربتارهاهل
همهمسلمانانفرضدانستهاست:سرودهومحبتآنانرابر

ليَااآلَ بليَِااَسللَ اا  ُلُّكلم اا      لل
ل

باا  ل لفبااٌ ملنسااهللبلُّكلفاارلُِّ  ااٌََُل   ِب
ل

ليَ فااِ   لنسااهلللِ ااِ ُلُِّ بااُلُل     اا 
ل

لََِباِ   لِباآلََاَبآَبلِبا  لللللل ل1نَهلللِب لي صاِّ 
ل

!محبتامادرقرآنازطرفخداوندبرمافرضواج ادهرسو،خداایخاندان
است.درعظمتوب رگواریاماهمینبسهههرهسبهاتماصتلواتنفرستتد،

نمازشقبو،نیست.
همدرقرآنهریموهمدراحادیبنبتوی،یتکفریضتهبیتبنابراینمحبتاهل

استههمسلمانانبایدبهآنمایدبااند.

 بیت . اطاعت از اهل3
وقیاستتهتهدرقترآنو،ازحاتبیتتحقاطاعتوپیترویمستلمانانازاهل

احادیبنبویبرمسلمانانواج گردیدهاست.احادیبنبویمانندحتدیبثالتین،
هنتد.رابرامتاسالمیواجت میبیتها،پیرویازاهلحدیبسفینهوام ا،آن

رادرهنتارقترآنهتریم،انهتاعلتتنجتاتازبیتتایناحادیبپیترویازاهل
اتریناترینوب ر دانستهاست.بنابرایناینحتقازمهمگمراهیومایهرستگاری

رابیتتاستههمسلمانانبایدآنرارعایتهنند یعنتیاهلبیتحاوقاهل
 عنوانرهبراندینیومرجعیتعلمیبپذیرند.به

 بیت داللت قرآن بر وجوب اطاعت از اهل
ههقرآن،اطاعتآنتانسازاستااآنجابااهمیتوسرنواتبیتاطاعتازاهل

اوْلی»رادرهناراطاعتازخداوندقراردادهاست: اَلیَوَأِی وا اوْلیلَّه  اوْلیَأِی وا ْا ََ یم ََ اِذر ر یَأرَه یلََّّ
ُْی ُا ْ َِ ِیی َْ ْوَِّییلأَل

وَلیَوأا سا اید!اطاعتهنیدخداراواطاعتایهسانیههایمانآورده2 لَّیَّ
قیتدواتراازقرآندراینآیهبهاطاعتبی..«.ا مرازخوداانرا.هنیدپیامبرواولی

                                                           

.171،ا1 جحاایةإعانةالطالبینبکربنسیدمحمددیامطی .ابی1

.59.نساء:2
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ا مردستوردادهاست.خداورسو،واولی
،بهصتورتا مررادرهناراطاعتخداوپیامبرفتررازیآیهاریفهاطاعتاولی

ا مربااینج موقط ازستویمطلقبرمسلمانان زمنمودهاست.اطاعتازاولی
ا مربایدمع ومازخطابااتند زیترااگترمع تومازمعناستاولیخداوند،بهاین

خطانبااندومراک خطااوند،درحایاتخداوندمسلمانانرابهمتابعتازخطتا
عنهاستوجم بینامترونهتیدریتکامرنمودهاستوخطا،بهدلیلاینکهمنهی

هخداوندبهصتورتجت مبتهگرددههمحا،است.بنابراینهرهسیهچی  زممی
پیرویازاودستوردادهاست،بایدمع ومبااداااینمحتا، زمنیایتد.ازایتنرو

حتا،فتتررازیدرعتینحتا،از1ا مرمذهوردراینآیه،بایدمع ومبااتند.اولی
ا مریههمع ومهستند،عاج ماندهاست،امابااوجهمشتصنمودنم داقاولی

بیتتا مریههمع ومبااند منطبتقبتراهلاطهیروحدیبثالین،اولیبهآیه
ماننتتداطاعتتتازختتداوپیتتامبرگرامتتیبیتتتاتتود.بنتتابرایناطاعتتتازاهلمی

،برهمگان زموواج است.اسالم

 بیت داللت احادیث بر وجوب اطاعت از اهل
 حدیبثالینههحقرهبریوسنتنیاف ونبرمتونمعتبرایعه،برطبقمتوناهل

ادهاستت.درهایگوناگوننالهند،بهصورتبیتراثابتمیمرجعیتعلمیاهل
درمسیرراهمکهومدینه،بعدازحمدوثنایخداونتدرسو،خداهایکیازنال

مَرٍ  َل  َتِضا»وموعظهخطاببهمردمفرمود:
َ
یُمُم أ ِِ   ٌ

ِِ رس ِإنی َتر َّّ َهر ال ٍة َبعُتُمُْهَمار َف أَ ْا ِإا ِاتَّ لُّ
ه َفَاهاُل  ایمتردممتندرمیتاناتمادوچیت رابترجتای2 ...َبیِتی ِعتَرِتای ُهمر ِكَترُب اللَّ
اتویدوآندو،هتتابختداوهامتابعتهنید هرگت گمتراهنمیگذااتم،اگرازآن

«.بیتوعترامهستنداهل
صتادراتدهغتدیرختمازپیامبرختداسنت،حدیبثالتیندربنابرروایاتاهل

هتایافستیری،ودربیشتترهتاب5مسنداحمد4،سننارمذیاینحدیبدر3است.
                                                           

 .113،ا10 جمفاایحالغی .محمدبنعمرفتررازی 1
حاهمنیشابوری 2 .118،ا3 جالمستدرکعلیال حیحن.محمدبنعبدال ل
.14 افضائلال حابه.احمدبناعی نسائی 3
.663،ا5 جسننالترمذی.محمدبنعبسیارمذی 4
.14،ا3 جمسنداحمدحنبلایبانی .احمدبنمحمدابن5
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هتاادهاستههنیازیبهنالآنازهمهایتنهتابسنتنالحدی یوااریتیاهل
آمدهاست:بحرالمحیطنیست.درافسیر
ای »بود،فرمتود:ههمریضدرآخرینخطبهدرحالیپیامبراسالم ارس ِإنِّ َّّ َهار ال ٍة أَ

قاَداُمُمم َفَلا  ُتقَصار 
َ
ُكم َفَل  َتِضلُّ ُقُلاُْبُمم َفَلا  َتاُِّلُّ أ ُِ بَصر

َ
ُه َل  ُتعَمی أ َقَلی  ِإنَّ یُمُم الثَّ ِِ   ٌ

ِِ َتر
ارعَملُ  َِ ٍاِدٍُمم 

َ
اُه ِبأ ُِ ه ِبَیاِده َفَطُر ُِ ه َطَر َّ ُمم َفَبی َّ ِه َسَبب  َبی ٍِدٍُمم ِكِترَب اللَّ

ُ
ْا أ ا ُّ ْا ِبُمحَمِماِه َفيِم

ال َف َاهَل 
َ
ْا َحراَمه أ ُم ْا َحَلَله َف َحرَّ َحلُّ

َ
ُْهم  ِبُمتشرِبِهه َف أ َل َتُسابة َِ قُل اآلخر  َْ الثِّ َبیِتی َفِعتَرِتی َفُه

ْا ُتهلم َِ.»1
گوید:مالعلیقاریحنفیدرار اینحدیبمی

یُمُم »فرمودهرسو،خدااینکه ِِ   ٌ
ِِ ی َتر

ااارهبرایناستههایندوثالاتودم،«ِإنِّ
بیتاعترفبتهصتاح بیتتوباهمهستند.اینمطل بسیاررواناستههاهل

استتهتهازستیرهپیتامبربیتتحا تاوست.پسمرادازآن،اهلعلمازاهل
حکتموحکمتتاوآاتناهستتندوبتههمتیندلیتلاطالعدارنتدوبتهاسالم

ُمُهاُم »هنارقرآنقراردااتهبااند زیتراخداونتدفرمتودهدارندههدرصالحیت َعِلة ٍُ َف
2.3«اْلِمَترَب َفاْلِحْمَم َ 

مناوینی درضمنار اینحدیبگفتهاست:
عنواناف یلبعدازاجمتا،،بیتانعتترتیتابتد،ازآنبیتدراینحدیببهاهل

جتسراازآنتانزدودهوهستندههخداونتدراستومرادازآن،اصحابهسا
پاکوطاهراانقراردادهاست.آنانهسانیهستندههبتهگفتتهقرطبتی،پیترویاز
نواهیواوامرواقتدابتهستیرهآنتان،موجت هتدایتونجتاتابتدیازگمراهتی

واأهیدب ر آنحضرت،برایهسیعتذریرسو،خدااودواینوصیتمی
رمودهاستقرآنوعترتاتاروزقیامتتهرگت ازهتمویژهههفگذارد بهباقینمی
اونداااینکهدرحوضهوثربرآنحضرتوارداتوند.ایتنا تریحبترجدانمی

هتاآنرسو،ختداایناستههقرآنوعترت،متالزمواودمهمدیگرهستندهه
4رابرایامسکدردینبعدازخودشبرجایگذااتهاست.

                                                           

.117،ا1 جالبحرالمحیطحیاناندلسی .محمدبنیوسفابی1

.129.باره:2

.307،ا11 جمرقاةالمفاایحمحمدقاری .علیبنسلطان3

.15و14،ا3 جفیضالادیر.ر.ک:عبدالرؤرفمناوی 4
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 گیری نتیجه
برمسلمانانبیانگردید،رعایتایتنبیتبهمطالبیههدربارهحاوقاهلبااوجه

اتودوها،باعتببتدفرجامیمیحاوقبرمسلمانان،واج استوعدمرعایتآن
نتیجهآن،ج جهنموعاتابالهتیچیت یدیگترینتواهتدبتود.متأستفانهبیشتتر

ردارنیستتندوبیشتترازمعرفتهتافیو زمبرختوبیتمسلماناننسبتبهاهل
انتد بلکتهبرختیازنکردهااندررعایتاینحاوقعملانهابهوظیفهمسلماناننه
دامنیهردهوآنانرایاباامشیربهاهادترساندهویاآنتانرابیتآنانبااهل

اند.مسمومنموده

 فهرست منابع
قتاهره:مؤسستةقرطبتة، بنحنبتلمسنداحمدحنبلایبانی،احمدبنمحمد ابن .1

اا[.]بی
 احایتقالشتی عتاد،احمتدالبحرالمحتیطحیاناندلسی،محمدبنیوسف ابی .2

ق.1422عبدالموجودودیگران چاپاو،،بیروت:دارالکت العلمیة،
 بیتروت:دارإحیتاءالتترالالعربتی،ستعودافسیرابیسعود،محمدبنمحمد ابی .3

اا[.]بی
اا[. بیروت:دارإحیاءالترالالعربی،]بیرو المعانیعبدال ل آلوسی،محمودبن .4
 بیروت:دارالفکرللطباعتهوالنشتروصحیحبتاریبتاری،محمدبناسماعیل  .5

ق.1401التوزی ،
 احایقاحمتدمحمتداتاهرودیگتران سننالترمذیارمذی،محمدبنعیسی  .6

اا[.بیروت:دارإحیاءالترالالعربی،]بی
ق.1398 بیروت:مؤسسةالمحمودی،فرائدالسمطینجوینی،ابراهیمبنمحمد  .7
 احایتقم تطفیالمستدرکعلیال تحیحنحاهمنیشابوری،محمدبنعبدال ل  .8

ق.1411عبدالاادرعطا چاپاو،،بیروت:دارالکت العلمیة،
الفکترللطباعتةو بیروت:دارحاایةإعانةالطالبینبکربنسیدمحمد دیامطی،ابی .9

اا[.النشروالتوزی ،]بی
 احایتقالکشتافعتنحاتائقغتوامضالتن یتلزمتشری،محمودبتنعمتر  .10

اا[.عبدالرزاقالمهدی بیروت:دارإحیاءالترالالعربی،]بی
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 چاپسوم،بیروت:داراحیتاءالتترالمفاایحالغی فتررازی،محمدبنعمر  .11
ق.1420،العربی
 احایتقجمتا،عیتتانی چتاپاو،،مرقاةالمفاایحمحمد بنسلطانقاری،علی .12

ق.1422بیروت:دارالکت العلمیة،
اا[. قاهره:دارالشع ،]بیالجام  حکامالارآنقرطبی،محمدبناحمد  .13
 چاپاو،،قتاهره:فیضالادیرار الجام ال غیرالمناوی،محمدعبدالرؤوف  .14

ق.1356،المکتبةالتجاریةالکبرى
اا[. بیروت:دارالکت العلمیه،]بیفضائلال حابهنسائی،احمدبناعی   .15

 احایقمحمدفؤادعبتدالباقی بیتروت:دارصحیحمسلمنیشابوری،مسلمبنحجاج 
.اا[إحیاءالترالالعربی،]بی


