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*قاسم بستانى

 چكيده   
ند فريقين همـچـو در علم و عمل نـز(ع)ضاجسته امـام رلت بـراال و منزجايگـاه و

د استناد فريقين مور(ع)آفتابى تابان آشكار و هويدا است و أخبار و أحاديث ايشان
دلت بيشتر نـزغم آن جايگاه و منزه مندى على راست. هر چند متأسفانه اين بهـر

ال امامى أقوگذارآنست كه ابعاد تأثـيـرشيعيان است. در اين مقاله، نويسنـده بـر
ال مشخص پاسخ دهد كها نمايان كند و به اين سؤ در تفاسير أهل سنت ر(ع)ضار

ال اين امام همام آشنا مى باشند.ه به أقوتفاسير أهل سنت، چه انداز
 منابع تفسير أهلOدهى در محدودآورش كتابخانه اى و جستجو و گراين مقاله با رو

شناسى مستندات تفاسير أهله بر آن به تبارسنت مى باشد و البته اين تحقيق عالو
داخته و تا حد امكـان جـايـگـاه آنسنت در ديگر منابع شيـعـى و أهـل سـنـت پـر

د.شن مى سازد فريقين روا به طور كلى نزمستندات ر
ى.،تفاسير أهل سنت،أحاديث تفسير(ع)ضا  امام ره ها:اژكليد و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.  * دانشيار و عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد چمر
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مقدمه
ار مكتبة أهلم افزسى» در نرضا» و «على بن موه «الراژاين تحقيق با كليد وش كار:رو

فته است وت گرم به بعد صـورن سوه مصادر تفسير سنى از مفسرين قـر در گـرو(ع)البيت
داختـه شـده اسـت و در ايـند شيعـه و أهـل سـنـت پـرشناسـى حـديـث نـزسپـس بـه تـبـار

ن اسالمى مى باشد.اجعه شامل تمام قرود مرشناسى،منابع مورتبار
اه در ابتداى حديث باشد يادر اين مقاله،مالك ذكر امام در طريق حديث است خو

امش.ان گرد يا به پدراه حديث منتهى به ايشان شودر ميانه آن و خو
اقع شدند:د جستجو وست تفاسير أهل سنت كه مورفهر

ح ذيل مى باشند:اجعه و جستجو به شرد مرتفاسير أهل سنت مور
« إبنآن العظيم.تفسير القر٢سى»؛اآللوآن العظيم «ح المعانى فى تفسير القـر.رو١

.دقائق التفسير «إبـن٥آن «الشافعى»؛.أحكام القر٤منين؛.التفسير mإبـن ز٣أبى حاتم»؛
آن؛اسخ القـر.نـو٨ى»؛اد المسير «إبن الـجـوز.ز٧ى»؛.جامع البيان «الطـبـر٦ة»؛ّتيمـي

م»؛خ «إبـن حـز.الناسخ و الـمـنـسـو١٠.العجاب فى بـيـان األسـبـاب «إبـن حـجـر»؛٩
هاب»؛آن الكريم «إبن عبد الـو.تفسير آيات من القر١٢.التفسير «إبن عبد السالم»؛١١
.التفسير «إبـن١٥آن «إبن العربى»؛.أحكام القـر١٤ة األنفال؛.مختصر تفسير سـور١٣

.التفسير «إبـن كـثـيـر»؛١٧جيز فى تفسير الكـتـاب الـعـزيـز؛.المحـرر الـو١٦عربـى»؛
 .التفـسـيـر٢٠.البحر الـمـحـيـط؛١٩حمن فى كالم الـمـنـان؛.تيسيـر الـكـريـم الـر١٨

. التفـسـيـر٢٣ى»؛.التفسيـر«الـبـيـضـاو٢٢ى»؛.التفسـيـر «الـبـغـو٢١د»؛  السعـو«أبـو
اهد التنزيل.شو٢٦آن «الجصاص»؛.أحكام القر٢٥.التفسير «الثعلبى»؛٢٤«الثعالبى»؛ 

امض التنزيل؛.الكشاف عن حقائق غو٢٨ى»؛از.التفسير «الر٢٧«الحاكم الحسكانى»؛
.الدر٣٢.التفسير «السمعانـى»؛٣١قندى؛.تفسير السمر٣٠.التفسير «السلمـى»؛٢٩

كانى»؛.فتح القدير «الشو٣٥اء البيان «الشنقيطى»؛.أضو٣٤ل؛.لباب النقو٣٣ المنثور؛
.التفسيـر٣٨ناطـى»؛م التنزيل«الغـر.التسهيل لعلـو٣٧آن «الصنعانـى»؛.تفسير القـر٣٦

آن «النحاس»؛.معانى القر٤٠طى»؛.تفسير الجاللين «المحلى؛ السيو٣٩طبى»؛«القر
.التفسير «تحـقـيـق٤٣احدى»؛ل اآليات «و.أسباب نـزو٤٢.التفسير «النـسـفـى»؛ ٤١

دى»؛ان عدنان داووصفو
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انى يافته0هااوده اند و فرى استفاده كرضو تعداد تفاسير أهل سنتى كه از أحاديث ر
(ع)ب به امامانى أحاديث منسواول� و فرفات مؤتيب سال و تعداد اين تفاسير به ترً ذيال

د:در آنها ذكر مى شو
(ع)د كه عمده آنها منتهى به امام صـادق مور٢٣ هـ  ـ: ٤١٢.تفسير السلمـى ـ م.١

ند.مىmشو
د. مور١٣ هـ  ـ: ٤٢٧.تفسير الثعلبى ـ م. ٢
د. مور١١ ـ : ٥ن اهد التنزيل الحاكم الحسكانى ـ قرتفسير شو.٣
د.مور١ هـ ـ:٦٠٦ى ـ م. از.تفسير الر٤
د.مور١ هـ ـ:٩١١طى ـ م. .تفسير الدر المنثور سيو٥
د مور١ هـ  ـ: ٩٥١د ـ م. السعو.تفسير أبو٦
د مور١٠ هـ ـ:١٢٧٠سى ـ م. .تفسير اآللو٧

تحليل كلى
د در قديمى ترين و مهمترين كتابmهاى تفـسـيـرال�:همچنان كه مالحظه مـى شـو

ى نيست و در تفسيـر(ع)ى نامى از اماممخشرأهل سنت مانند :جامع البيان و الكشـاف ز
د، آن نيز درد فقط يك مورالسعوطى و أبوالمنثور سيوّرى، الدازن مفاتيح الغيب فخر رچو

د.د دارجومطلبى نه چندان مهم و
 امام در ضمن سند حديث اسـت وًى كه ذكر امام بيشتر آمده، عمدتاب:در تفاسير

د. مى شو(ع) يا امام باقر(ع)مين مانند امام صادقمتن حديث منتهى به يكى ديگر از معصو
ن ذكر نام ايشان در تفاسير أهل سنت آمدهال امام بدواى أقوج:ممكن است كه محتو

ال نباشد.ع جستجو بر آن اقوباشد و امكان دست يابى اين نو
افق ذكر شـدهت يا موى متفـاوال ديگر أقو(ع)ب به امامل منسـو در كنار قوًالد:معمـو

د.ى مى شوددارال خواست كه در اين تحقيق از ذكر آن اقو
دده و در منابع شيعه نيز يافت نمىmشول شيعه نبود قبودى از اين أحاديث مورهـ:معدو

ىخى خاص كتب تفسيرل است و برح و در منابع شيعى و سنى منقود فريقين مطرخى نزو بر
ل از سلمى چنين مى باشـد وكه حديث در آنها مى باشد همچنان كه بيشتر أحاديث منقو



٧٢  و قرآن(ع) امام رضا  سال!بيست و دوم

د.د شيعه يافت مى شوى ذكر كننده حديث،فقط نزه بر كتاب تفسيرخى عالوبر
داى طريقى خاص مى باشند، همچنان كـه نـزسط مفسر دارخى از أحاديث تـوو:بر

ق ذكر نشده اسـت وسلمى و الحاكم الحسكانى چنين است اما در اين تحقـيـق ايـن طـر
د آنها در كتب شيعه تصريح شده است،جوده يا به وا آورسل اين احاديث رخى به طور مربر

د.سى مشاهده مى شود آلوهمچنان كه نز
 در آنها،بسيار كمتر از(ع) ضا انى أحاديث امام راوع تعداد تفاسير و نيز فرز:در مجمو
انتظار مى باشد.

ى أهل سنت در كتب تفسير (ع)ضاى امام رأحاديث تفسير
د:ح ذيل ذكر مى شوآنى به شره ها و آيات قرتيب سوراين أحاديث به تر

ضا عن أبيهسى الرسلمى نقل مى كند: عن على بن القاسم مو- تفسير «بسم»:٢و١
ه و الميم ملكه، فإيمـانه و السين أسمـاؤقال: «بسم» الباء بقـاؤ (ع) عن جعفر بن محمـد

ف عن المملكة بالمالك لها».ه بأسمائه و العاره ببقائه و خدمة المريد ذكرمن ذكرالمؤ
ةة، و السين سر النبوف: باء و سين و ميم فالباء باب النبوو ايضا:« «بسم» ثالثة أحر

اص أمته، و الميم مملكة الدين الذى أنعم به لألبيض وبه إلى خو(ص) الذى أسر بها النبى 
١د».األسو

هى و غيراين دو حديث در ديگر منابع شيعه و أهل سنت، از منابع حديثى و تفسيـر
يافت نشد.

ضا عن أبيهسى الرثعلبى نقل مى كند: عن على بن مو- حكم جهر در بسمله:٤ و ٣
حيم»حمن الرد على الجهر بـ « بسم الله الرّه قال:« اجتمع آل محمّد أنّعن جعفر بن محم

ا فى أبى بكر و عمر أحسنلوا ما فاتهم من صالة الليل بالنهار و على أن يقوو على أن يقضو
ل و فى صاحبهما».القو

و بهذا اإلسناد قال:سئل الصادق عن الجهر بالتسمية فقال:«الحق الجهر به و هـى
»»ËÓ≈–Ó– «Ó�Ód?Ú Ó— ÓÐ]p?Ó� �« wÚI?Ôd?ÚÊ¬Ë ÓŠÚbÓÁÔË Ó�]u?ÚŽ «ÓK?Ó√ vÓœÚÐÓ—U?¼rÚ½ ÔH?Ô—u?Îجل: «ه عـز وّالتـى ذكـر الـل

٢.]٤٦ / ١٧اء،[اإلسر

ناين دو حديث از ديگر منابع شيعه و أهل سنت يافت نشد.ضمن اين كه مـضـمـو
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ض است.حديث نخست از نظر اعتقادى با اعتقاد شيعه معار
٥».r�«« عن جعفـر[ع] ضا سى الـرثعلبى نقل مى كند: عن على بـن مـو:)٢/١ة،(البقـر

ه تعالـىّه: االبتداء ؛ ألن اللّ:فقال:«فى األل� ست صفات من صفـات الـل [ع]الصادق
اء فهو عادل غير جائر و «األل�»ف و االستوابتدأ جميع الخلق و « األل�». ابتداء الحرو

ه ال يتصـلّه و اللّد، و إتصال الخلق بـالـلد و األل� فـره فرّاد و اللمستو فى ذاته و االنـفـر
فف فالحرون إليه و له غنى عنهم. و كذلك األل� ال يتصل بحـربالخلق؛ فهم يحتاجو

ه باين بجميع صفاته من خلقه و معناه من اإللفة فكماّه و اللمتصله؛و هو منقطع عن غير
٣ف و هو سبب إلفتها».ه سبب إلفه الخلق فكذلك األل� عليه تألفت الحروّأن الل

خى منابع شيـعـه از آن يـاداين حديث در ديگر منابع أهل سنت يافـت نـشـد.امـا بـر
، به نقل از ثعلبى،… و٥ ىسى از ثعلبى؛ حويز، به نقل از طبر٤ىدهmاند، مانند: نمازكر

ا از ثعلبى نقل مى نمايد ود كه حديث مذكور ر،و همو تصريح دار٦ سىقبل از همه، طبر
ن ذكرسى و بدوا با ذكر طبرد او، آن رى و با مالحظه حديث نزان نيز به تبع و  ديگرًاظاهر

دهmاند.د آوراو، در تأليفات خو
٦.»'ÔKÚMÓ¼« UÚ³DÔ+ «u?MÚNÓł UÓLFOÎU«ج الخطيب فـىطى نقل مى كند: أخر:سيـو)٢/٣٨ه،(البقر

أساثق من حلق ره قال فى مجلس الوّف عن يحيى بن أكتـم أنالتاريخ بسند فيه من ال يعر
اثق أنا أحضر من ينبئكم بالخبر فبعـثاب،فقال لـوآدم حين حج فتعايا الفقهاء عن الجـو

سى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بنإلى على بن محمد بن جعفر بن على بن مو
لسوعلى بن أبى طالب فسأله فقال حدثنى أبى عن جدى عن أبيه عن جده قـال:« قـال ر

أس آدم فتناثر الشعرتة من الجنة فهبط بها فمسح بهـا رل بياقو:أمر جبريل ان ينز(ص) ه ّالل
٧ما».ها صار حرمنه فحيث بلغ نور

د از امام اين حديث در منابع شيعه ذكر شده است، مانند:كلينى در كافى به سند خو
؛٩ت هايى  با تفـاو(ع)د از امام باقـرق به سنـد خـو؛ شيخ صـدو٨ت هايى  با تفـاو(ع)باقـر

از عشـى؛مـر١١ك از مجلـسـىى در مسـتـدراى نـور؛ميـرز١٠مجلسـى از الـدر الـمـنـثـور
١٢الخطيب.

ا كه آن ر(ع)ده اند، مانند: متقى هندى از امام باقرا ذكر كر أهل سنت نيز اين حديث ر
ا با اندكى اختصار،طى آن ر كه سيو(ع)و نيز: الخطيب از امام باقر١٣حديثى معضل مى داند 
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١٤ده است.ذكر كر

ق اين حديث ياد نشده است. در طر(ع)ضا  در منابع شيعه، از امام رًاظاهر
٧».ËÓŽ«Ú²ÓBL?ÔÐ «u×Ó³Úq?K�« ]tł ÓLF?OÎU«كـنـد::)١٠٣ان/(آل عمرmالحاكم الحسكانى نقل مـى

سى قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن على [شيخحدثنى أبو الحسن محمد بن القاسم الفار
: من(ص)ل اللـه سو قال:«قـال ر[ع]ضا،… عن علـىmسى الرق] … عن على بـن مـوصدو
اله المتين فليوّثقى و يعتصم بحبل اللة الوكب سفينة النجاة و يتمسك بالعـرو أن يرّأحب

١٥لده».عليا و ليأتم بالهداة من و

ح احقاق الحق،عشى كه در شر اين حديث در منابع شيعه ذكر شده است، مانند:مر
.اما در ديگر منابع أهل سنت چنين حديثى يـافـت١٦از الحاكم الحسكانى نقل مى كنـد 

 اصل حديث از الحاكم مى باشد.ًانشد. ظاهر
�ÓQÔ�ËÓ¾pÓ+ ÓlÓ�« ]cs¹Ó√ Ó½ÚFÓrÓK�« ]tÔŽ ÓKÓOÚNrÚ+ sÓM�« ]³OÒsOÓË ÓB�«ÒbÒI¹sOÓË ÓA�«N̂ÓbÓ¡«Ë ÓB�«]�U×sOÓ.«٩ و ٨ 

ËÓŠÓ@ÔsÓ√ Ô�ËÓ¾?pÓ— Ó�IOÎU «،نا أبو سعيـد الحاكم الحسكانى نقل مى كنـد:  أخـبـر:)٤/٦٩(النسـاء
دى ـ،ى ـ الجوىmـ و أبو بكر محمد بن عبد العزيز الجورى  ـ  الحبرمحمد بن على الحير

 قال:«قـال[ع]ضا، قال:… عن أبيه على بن أبى طالب سى الرقاال… حدثنى على بن مـو
د،ّ» محمsÓM�« ]³OÒsO+» قال:«�ÓQÔ�ËÓ¾pÓ+ ÓlÓ�« ]cs¹Ó√ Ó½ÚFÓrÓK�« ]tÔŽ ÓKÓOÚNrÚ فى هذه اآلية: «(ص)ه ّل اللسور

» الحسنs B�«]�U×sO+ة، و « » حمزA�« sN̂ÓbÓ¡«+» على بن أبى طالب، و «sÓ B�«ÒbÒI¹sOÓ+و «
. (ص)ّد» قال:القائم من آل محمËÓŠÓ@ÔsÓ√ Ô�ËÓ¾pÓ— Ó�IOÎUالحسين «و

ه، قال:… عن أصبغ بن نباته، قال:تالّه بن عبيد اللّنا محمد بن عبداللو ايضا: أخبر
s+» على بن أبى طالب و «sÓ B�«ÒbÒI¹sOÓ+د و «ّ» محمsÓM�« ]³OÒsO+إبن عباس هذه اآلية فقال:«

A�«N̂ÓbÓ¡«ة و جعفر و «» حمز+s B�«]�U×sO» الحسن و الحسين و «ËÓŠÓ@ÔsÓ√ Ô�ËÓ¾pÓ— Ó�IOÎUفهو «
مانه.المهدى فى ز

ت در منابع شيعهى متفاوو نيز شبيه به اين دو حديث با تعابير١٧عين اين دو حديث 
.و در ديگر منابع أهل سنت اين حديث يافت نشد.١٨ذكر شده است 

١٠.»¹Ó√ UÓ¹^NÓd�« U]ÝÔ‰uÔÐ ÓKÒmÚ+ Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓ+ sÚ— ÓÐÒp«،الحاكم الحسكانى نقل:)٥/٦٧ (المائدة
د ـ عياشى ـ … عن أبىسى بن إسحاق،عن محمد بن مسعومى كند:حدثنى على بن مو

 للنـاسً أن ينصب عليـاًه محمـداّه قاال: أمر الـلّصالح عن إبن عباس و جابر بن عبـد الـل



٧٥ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) منزلت امام رضا 

ا فى ذلك عليه إبن عمه و أن يطعنوًاّا حابلو أن يقو(ص)ه ّل اللسوف راليته فتخوهم بوليخبر
اليتهه بوّل اللسو اآلية، فقام ر¹Ó√ UÓ¹N̂Ód?�« U]ÝÔ‰uÔÐ ÓKÒmÚ+ Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓ+ sÚ— ÓÐÒåpه إليه:«ّحى اللفأو
١٩م غدير خم.يو

د الحاكـم، در.بنابر سند اين حديـث نـز٢٠ اين حديث در منابع شيـعـه آمـده اسـت
م ختمد شيعه اين حديث به معصـوحقيقت اصل حديث از آن عياشى است، هر چند نـز

د. در ديگر منابع أهل سنت اين حديث مشاهده نشد.نمى شو
١١.»�ÓQÓ–]ÊÓ+ ÔR?Ó–ÒÊÏ« ة عـنّاية اإلمـامـيسى در اينجا مـى گـويـد: روآلـو:)٧/٤٤اف،(األعر

جهه مما لم يثبت من طريق أهل السـنـة وه تعالى وّم الل كرّ و إبن عباس أنه علـى(ع)ضاmالر
٢١ذنا و هو إذ ذاك فى حظائر القدس.ن مؤبعيد عن هذا اإلمام أن يكو

فتهار گرسى قرد آلـود نقد و راويت مورن ايـن رد مضموهمچنان كه مالحظه مـى شـو
 در روز قيامت در جايگاهى باالتر از ايـن اسـت كـه(ع)است؛ از جهت آن كه امام عـلـى

ق مختل� ذكـر شـدهد نظر، در منابع شيعه بـه طـرن مورذن باشد. به هر حال مضـمـومؤ
٢٣ده اند.ا نقل كرن اين حديث ر ،و أهل سنت نيز مضمو٢٢است

١٢».�Ó½UÚ³Ó−Ó@ÓXÚ+ MÚtÔŁ« ÚMÓ²ÓŽ UÓAÚdÓ…ÓŽ ÓOÚMÎ' UÓbÚŽ ÓKrÓ� Ôq^√ Ô½Ó”UÌ+ ÓAÚdÓÐÓNÔrÚ «سلمى: )٧/١٦٠اف،(األعر
 فى هذه اآلية قال:«انبجست من(ع)ضا عن أبيه عن جعفر بن محمدنقل مى كند: عن الر

ن علـىتبة فى مقام من عين من تلك الـعـيـوب كل أهل مـرة عينا، يشـرفة اثنتا عشـرالمعـر
دية و السرور بها، و الثالثة:عينحيد، و الثانية:عين العبول عين منها:عين التوها،فأوقدر

ضااضع، و السادسة:عين الرابعة:عين الصدق، و الخامسة:عين التواإلخالص، و الر
ـه، وّقار، و الثامنة عين السخاء و الثقة بـالـلو التفويض، و السابعة:عين السكينـة و الـو

ة، و الثانيةّة:عين العقل، و الحادية:عشر عين المـحـبالتاسعة: عين اليقين، و العاشـر
ن، و منفة بنفسها، و منها تنفجر هذه العيوة، و هى عين المعرعشر: عين األنس و الخلو

فع منها، من عين إلى عينتها و يطمع فى العين التى هى أرب من عين منها يجد حالوشر
٢٤صل إلى األصل تحقق بالحق».حتى يصل إلى األصل، و إذا و

 اين حديث در ديگر منابع أهل سنت مشاهده نشد و در منابع شيعه فقط در يك منبع
ه اى به طريقن اشارذ از تفسير السلمى است چو  مأخوًااز متأخرين مشاهده شد كه  ظاهر

صل إلى األصل تحقـقه تعبير أخير حديث:«و إذا ويا منبع نشده است.در ضمن در بـار



٧٦  و قرآن(ع) امام رضا  سال!بيست و دوم

د كند كه مخالـ�جوحدت وضيح داده شده كه چه بسا اين معنا داللـت بـر وبالحق»،تـو
٢٥ند مى باشد.مذهب شيعه است يا داللت بر آن كند كه همه چيز از خداو

١٣.»ËÓŽ«ÚKÓLÔ√ «uÓ½]LÓž UÓMLÚ²ÔrÚ+ sÚý ÓwÚ¡« ،الحاكم الحسكانى نقل مى كند::)٨/٤١(األنفال
ل فى قو(ع)سى … عن على بن أبى طالب ى … عن على بن موازه الشيرّنا أبو عبد اللأخبر

» اآلية،قال:«لنا خاصة،و لم يجعـل لـنـا فـى¡ËÓŽ«ÚK?ÓLÔ√ «uÓ½]LÓž U?ÓMLÚ²Ôr?Ú+ sÚý ÓwÚه تعالـى:«ّالل
٢٦ساخ أيدى المسلمين».منا عن أوه و آله بها،و أكرّه تعالى نبيّم اللامة أكرالصدقة نصيبا،كر

 .و در ديگر منابع اهل سنت اين حديث ذكر٢٧د شيعه نقل شده است اين حديث نز
نشده است. لذا بايد گفت اصل اين حديث از الحاكم است.

١٤.»�ÓuÚ√ ôÓÊÚ— Ó√ÓÐ ÈÔdÚ¼ÓÊUÓ— ÓÐÒt «سىثعلبى نقل مى كند:عن على بن مو:)١٢/٢٤س�، (يو
ضا عن أبيه عن جعفر الصادق قال:حدثنى أبى عن أبيه على بن الحسين:قال:« قامتالر
س�: ما هذا ؟ فقالت: أستحيى منب فقال لها يونه بثوأة العزيز إلى الصنم فأظلت دوامر

س�: أتستحيين ممن ال يسمع و ال يبصر و ال يفقه و ال يشهد و الانا، فقال يوالصنم أن ير
٢٨أستحيى ممن خلق األشياء و علمها ؟».

ا يادخى از منابع شيعـه آن راين حديث در ديگر منابع اهل سنت يافت نشـد. امـا بـر
  تا امام (ع)ضاا از امام رد رد شيعه طريق خو نزًا.به هر حال، اين حديث ظاهـر٢٩ده اندكر

اىد برن خوفته است، چوق گـرا از شيخ صدود و احتمال زياد ثعلبـى آن را دار ر(ع)سجاد
سال مى كند. ار (ع)ضاا تا امام را ذكر نمى كند بلكه آن راين حديث طريق خاصى ر

١٥.»ËÓð ôÓdÚ�ÓMÔ≈ «u�Ó�« v]cs¹Óþ ÓKÓLÔ«u« ١١/١١٣د،(هـو(:»ËÓð ôÓdÚ�ÓMÔ«uا أدنى ميل،» أى ال تميلو
»≈�Ó�« v]cs¹Óþ ÓKÓLÔ«uس المظلمة المائلة إلى الشرور فى أصل الخلقة كما قيل:» و هى النفو

   ذا عفة فلعلة لم يظلمس فان تجد                         الظلم من شيم النفو
٣٠ه تعالى عنهم.ّضى الل عن أبيه عن جعفر ر (ع)ضاسى الرى ذلك عن على بن موو رو

سى يافت نشد.د فريقين مگر آلون باال نزايت و به مضمواين رو
١٦.»Ó+Ú×ÔK?�« «u]tÔ+ Ó¹ UÓAÓ¡U?ÔË Ó¹Ô¦Ú³XÔ  «سلمى نقل مى كند: عن عـلـى بـن:)١٣/٣٩عد،(الـر

د قال:«يمحو الكفر و يثبت اإليمان، و يمحـوّضا عن أبيه عن جعفر بن محـمسى الرمو
ة، وّفة، و يمحو الغفلة و يثبت الذكر، و يمحو البغض و يثبت المحبة و يثبت المعرالنكر

ة،و يمحو الجهل و يثبت العلم، و يمحو الشـك و يـثـبـتّيمحو الضع� و يثبـت الـقـو



٧٧ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) منزلت امام رضا 

»�Ôq?]¹ ÓuÚÂÌ¼ ÔuÓ� ý wÓQ?ÚÊى و يثبت العقل على هذا الشـق و دلـيـلـه: «اليقين،و يمحـو الـهـو
٣١محو أو إثبات».]  ٥٥/٢٩حمن،[الر

 اين حديث در ديگر منابع أهل سنت مشاهده نشد و در منابع شيعه فقط در يك منبع
ه اى بـهن اشارذ از تفسير السلمى است چـو  مأخوًا،كه  ظاهـر٣٢از متأخرين مشاهده شـد

طريق يا منبع حديث نشده است.
١٧.»½Ó³ÒTÚŽ ³ÓœU√ ÍÓ½Ò√ wÓ½Ó�« UÚGÓHÔ—uÔd�« ]ŠË ¿rOÓ√ÓÊ]Ž ÓcÓÐ«¼ wÔuÓ�« ÚFÓcÓ»«Ô�_« rO«،ـ١٥/٤٩ (الحجرmm٥٠(:

ËÓŽ³ÓœUÔله: «ضا عن أبيه عن جعفر الصادق فى قوسى الرسلمى نقل مى كند:عن على بن مو

d�«]ŠÚLÓs «فة،و«،قال:«حملة الخلق من جهة الخلقة ال من جهة المعر)٢٥/٦٣قان،(الفرŽ³ÓœUÍ«
٣٣فة».ة، و المعرّديتخصيص فى العبو

د فريقين مگر سلمى يافت نشد. اين حديث نز
١٨.»ËÓ�ÓIÓbÚð¬ ÓOÚMÓ„UÓÝ Ó³ÚFÎ+ UsÓ�« ÚLÓ¦Ó½Uw«،سلمى نقل مى كند: عن على بن:)١٥/٨٧(الحجر

سلناك، و ألهمناك،لنا إليك و أرمناك، و أنزضا عن أبيه عن جعفر: قال:«أكرسى الرمو
ة، ولهما: الهدى، و الثانى: النبوامات؛أومناك سبع كرو هديناك، و سلطناك ثم أكـر

دة و األلفة، و السادس: النعيم، وابع: الشفقة، و الخامس: الموحمة، و الرالثالث: الر
٣٤ه األعظم».ّآن العظيم، و فيه اسم اللالسابع: السكينة، و القر

اين حديث در ديگر منابع شيعه و أهل سنت مگر سلمى مالحظه نشد.
سلمى نقل مى كند:عن على بن:)١٧/٨٠اء،(اإلسر»  ÓœÚšKÚM+ wÔbÚšÓqÓ^ bÚ‚Ì√.«٢٠ و ١٩

جنىضا، و أخرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد: قال:«أدخلنى فيها على حد الرسى الرمو
ف بين يديك علـىقوجنى من القبر إلـى الـوو قال أيضا:« أخـراض».ى رّعنها و أنت عـن

٣٥طريق الصدق مع الصادقين».

اين دو حديث در ديگر منابع اهل سنت مشاهده نشد و در منابع شيعه فقـط در يـك
ذ از تفسير السلمى است.  مأخوًا،كه ظاهر٣٦منبع از متأخرين مشاهده شد

٢١.»ð¬ÓOÚMÓÁUÔ— ÓŠÚLÓWÎ+ sÚŽ MÚb½ÓU «،سى مى  گويد:كهگ «خضر» آلوه مردر بار:)١٨/٦٥(الكه�
ده كه ايشان نيز قائل بهه تعالى عنهما نقل كرّضى اللضا رسى الرى از على بن موإبن الجوز

٣٧گ خضر مى باشد.مر

سىى مگر نقل آلوص إبن الجوزد أهل سنت به خصود شيعه و نيز نزچنين مطلبى نز



٧٨  و قرآن(ع) امام رضا  سال!بيست و دوم

مالحظه نشد.
٢٢».�ÓL?ÓsÚ� ÓÊU?Ó¹ ÓdÚłÔ� u?I?Ó¡UÓ— ÓÐÒt?� ÓKÚO?ÓF?ÚLÓq?ÚŽ ÓLÓ^ ö?Ó�U×?ÎË U?Ó¹ ôÔAÚd?„ÚÐ F³?ÓœU?Ó…— ÓÐÒt√ ÓŠÓb?Î ««

 على بنّات:إناغب فى المحاضرسى در اينجا مى گويد:فقد قال الرآلو:)١٨/١١٠(الكه�،
أى الخدمقت الصالة رن فلما حضر وه تعالى عنهما كان عند المأموّضى اللضا رسى الرمو

ّهليت هذا بنفسك فإن الله تعالى عنه:«لو توّضى اللضا رنه بالماء و الطست فقال الـريأتو
٣٨».» �ÓLÓsÚ� ÓÊUÓ¹ ÓdÚłÔ� uIÓ¡UÓ— ÓÐÒt� ÓKÚOÓFÚLÓqÚŽ ÓLÓ^ öÓ�U×ÎË UÓ¹ ôÔAÚd„ÚÐ F³ÓœUÓ…— ÓÐÒt√ ÓŠÓbÎل:«تعالى يقو

تى شبيه بدان ديده نشد.د و نيز عبارجومتأسفانه منبع مذكور،در منابع مو
٢٣.»ËÓËÓ¼Ó³ÚM?Ó� UÓNÔr?Ú+ sÚ— ÓŠÚLÓ²M?ÓË UÓłÓFÓK?ÚMÓ� UÓN?ÔrÚ� @ÓÊUÓ^ b?Ú‚ÌŽ ÓKOÒÎU?« ،الحاكـم:)١٩/٥٠(مريم

سـىحمان بن على … قال: حدثنا على بـن مـونا عبد الـرالحسكانى نقل مى كنـد: أخـبـر
ج بى إلى: ليلة عر (ص)هّل اللسوضاm… قال:«حدثنا أبى على بن أبى طالب قال: قال رالر

ض ؟ئيل على جناحه األيمن فقيل لى:من استخلفته عـلـى أهـل األرالسماء حملنى جبـر
ى يعنى:إبن عمى. بن أبى طالب أخى و حبيبى و صهرّفقلت خير أهلها لها أهال: على

ه،ّتك بحبّه و امر أمّ العالمين.فقال لى:أحبّبه ؟ فقلت: نعم يا رّفقيل لى: يا محمد أتحب
ئيل فقال: إنا، فهبط جبرّ فسميته عليً األعلى اشتقت له من أسمائى اسمـاّفإنى أنا العلى

ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓ� UÓNÔrÚ+ sÚ— ÓŠÚLÓ²MÓUأ ؟ قال:«أ. قلت: و ما أقـرل لك: إقرأ عليك السالم و يقوه يقرّالل

ËÓłÓFÓKÚMÓ� UÓNÔrÚ� @ÓÊUÓ^ bÚ‚ÌŽ ÓKOÒÎU.«٣٩

.در ديگر منابع أهل سنت اين حديث مشاهده٤٠ د شيعه نقل شده است اين حديث نز
 اصل اين حديث از الحاكم مى باشد.ًانشد. لذا ظاهر

٢٤.»≈Ê]�« ]cs?¹Ó+¬ ÓMÔË «uÓŽÓL?KÔB?�« «u]�U×Ó U?Ý ÓOÓ−?ÚFÓqÔ� ÓN?ÔrÔd�« ]ŠÚL?ÓsÔË ÔœÒÎ « «،١٩/٩٦(مريـم(:
 الخالدى كتابة … قال:حدثنا علـى بـنّنا أبو علىالحاكم الحسكانى نقل مى كند:أخـبـر

لسوه قال: قـال رّ بن الحسين عن أبيه:عن جابر بن عـبـد الـلّضا،… عن علىسى الـرمو
منين،ب المـؤدة فى قلوب اقذف لى المو:«يا على قـل ر(ع) بن أبى طالب ّ لعلـى(ص)هmّالل

Ê]�« ]c?s¹Ó+¬ ÓMÔ«u≈ه تعالى:«ّل الل.فأنـزًاّدب اجعل لى عندك وب اجعل لى عندك عهـدا، رر

ËÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó UÝ ÓOÓ−ÚFÓqÔ� ÓNÔrÔd?�« ]ŠÚLÓsÔË ÔœÒÎ¨å«ّدمنة إال و فى قلبه ومنا و ال مؤ فال تلقى مؤ
٤١.(ع)ألهل البيت 

.البته شبيه به اين حديث، در منابع شيعه از٤٢د شيعه نقل شده است اين حديث نز



٧٩ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) منزلت امام رضا 

د اين حديث در ديگر منابع أهل.همچنين خو٤٣ نيز نقل شده است (ع)ضاغير طريق امام ر
٤٤ده اند. نقل كر (ع)ضاخى از أهل سنت از غير طريق امام رسنت نيامده است اما بر

د.ق ديگر تأييد مى شون آن از طراصل حديث از الحاكم است هر چند مضمو
 ٢٥.»≈ð¬ ôd�« w]ŠÚLÓsŽ Ó³Úb?Î« «،سى بن موّسلمى نقل مى كند:عن علـى:)١٩/٩٣(مريم

صاف بأوً˙ داًاصافه أو عزيـز بأوً ذليـالًاضا عن أبيه عن جعفر بن محمد: قال:« فـقـيـرالر
٤٥».ّالحق

اين حديث در ديگر منابع أهل سنت مشاهده نشد و در منابع شيعه فقط در يك منبع
ه اى بهن اشـارذ از تفسير السلمى است چـو  مأخوًا،كه  ظاهر٤٦از متأخرين مشاهده شـد 

طريق يا منبع حديث نشده است.
٢٦.»+Ó@?]Mw?ÓC?�« ^d? «،سـىسلمى نقـل مـى كـنـد:عـن عـلـى بـن مـو:)٢١/٨٣(األنبـيـاء

ما فخشـىحى أربعين يوى الوّ:قال:«حبس عـن (ع)عن أبيه عن جعفر بن محمـد(ع)  ضاmالر
٤٧».Ó@]MwÓC�« ^d+ه، و القطيعة فقال:«ّان من ربالهجر

حى» باشد.به هر حال، اين حديث در منابع شيعه و أهل سنت «حبس عنه الوًا ظاهر
مگر سلمى ديده نشد.

٢٧.»ÞÓNÒdÚÐ ÓOÚ²wÓ� DK]zUHsOÓË Ó�«ÚIÓzULsO «،سلمى نقل مى كند:عن على بن)٢٢/٢٦(الحج:
ضا عن أبيه عن جعفر بن محمد: قال:«طهر نفسك من مخالطة المخالفيـن وسى الرمو

ن معه على بساط األنـس وفين المقيـمـواد العاراالختالط بغير الحق، و القائمين هـم قـو
٤٨ا إلى البداية  عن تناهى النهاية».جعوة و السادة الذين رّد األمكع السجوالخدمة و الر

اين حديث در ديگر منابع شيعه و اهل سنت مگر سلمى ديده نشد.
٣١- ٢٨.»ËÓÐÓAÒd�« ÚLÔfÚ³²sO« ،ضا عن أبيه جعفـرسى الرعن على بن مو:)٢٢/٣٤(الحـج

ب قلبهاضع ألجلى بشر من اضطربن محمد: قال:«من أطاعنى ثم خافنى فى طاعتى و تو
ىفا لهجرى، و بشر من دمعت عيناه خوارل فى جونى بالنزوقا إلى لقائى، و بشر من ذكرشو

و قال أيضا:«بشرر أمتك بالشفاعة».ّو قال أيضا:«بشحمتى سبقت غضبى».هم أن ربشر
ض تحمـلاضع كاألرو قال أيضا:«المخبتين فى التوجهى». بالنظر إلـى وّالمشتاقين إلى
٤٩ى كل نجس و خبث».اركل قدر، و تو

اين چهار حديث در ديگر منابع اهل سنت مشاهده نشد و در منابع شيعه فقط در يك
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ه اىن اشارذ از تفسير السلمى است چو  مأخوًا،كه ظاهر٥٠منبع از متأخرين مشاهده شد 
به طريق يا منبع اين احاديث نشده است.

٣٢.»ðÓ³Ó—UÓ„Ó�« ]cł ÍÓF?ÓqÓ� @�« w]LÓ¡UÐ ÔdÔłËÎU? «سلمى نقل مى كند:عـن:)٢٥/٦١قان،(الفر
فعتها وضا عن أبيه عن جعفر بن محمد: قال:«سمى السماء سمـاء لـرسى الرعلى بن مو

ف ال حدفة، بال حد، و ال نهاية كما أن المعروالقلب سماء ألنه يسمو باإليمان، و المعر
ى الشمس و القمر و هى: الحمل،ج السماء مجارفة به ال حد لها، و بروله كذلك المعر
س، وب، و القوان،و العقرطان، و األسد، و السنبلة،و الميزاء، و السرو الثور و الجوز

فة، وج المعـرج االيمان، و برج و هو بـرت، و فى القلب بروالجدى، و الدلو، و الحـو
ف،ج الخوكل، و برج التوج اإلحسان، و برج اإلسالم، و برج اليقين، و برج العقل، و بربر

امجا بهـا دوله، فهذه اثنا عشر بـرج الوق، و برج الشـوة، و برّج المحبجاء، و بـرج الرو بر
جا من الحمل و الثور إلى آخر العـدد صـالح الـدارصالح القلب كما أن االثنى عشـر بـر

٥١الفانية و أهلها».

ين حديث در ديگر منابع أهل سنت مشاهده نشد و در منابع شيعه فقط در يك منبعا
ذ از تفسير السلمى است.  مأخوًا،كه  ظاهر٥٢از متأخرين مشاهده شد

 ٣٣.»�ÓS+]½ UÓcÚ¼Ó³Ós]Ð pÓ� ÓS?½]+ UMÚNÔrÚ+ ÔMÚ²ÓILÔ ¿ìÊu�ÓÝUÚ²ÓL?Ú@pÚÐ �U]c√ ÍÔŠËwÓ≈ �ÓOÚpÓ≈ ½]pÓŽ ÓKÓv

^dÓ◊«Ì+ Ô@Ú²ÓIrO«  حماننا عبد الرالحاكم الحسكانى نقل مى كند:أخبر:)٤٣ـ٤١ / ٤٣ف،خر(الز
ضا،… حدثنا أبى محمد بن علىسى الراز… قال:حدثنا على بن موبن على بن محمد البز

داع بـه فى حجة الوّل اللسوى ألدناهم مـن رّى قال:إنه األنصارّالباقر عن جابر بن عبد الل
ّهقاب بعض، و أيم اللب بعضكم ر يضرًان بعدى كفارجعو«منى»  حين قال:«ال ألفينكم تر

 أوّفننى فى الكتيبة التى تضاربكم.ثم التفت إلى خلفه فقال:«أو علـىها لتعـرلئن فعلتمو
�ÓS+]½ UÓcÚ¼Ó³Ós]Ð pÓ� ÓS½]+ UMÚNÔrÚه على أثر ذلك:«ّل الله، و أنزئيل غمز جبرّأينا أن  ـ ثالثا ـ فرّعلى

+ÔMÚ²ÓILÔÊuÓبن أبى طالب «ّ» بعلى �ÓÝUÚ²ÓLÚ@pÚÐ �U]c√ ÍÔŠËwÓ≈ �ÓOÚp» من أمر على « ≈½]pÓŽ ÓKÓ^ vdÓ◊«Ì

+Ô@Ú²ÓIrOّن عن محبة علىف تسألومك و سوا لعلم للساعة، و إنه لذكر لك و لقوّ عليّ» و إن
٥٣بن أبى طالب».

سىا شيخ طـو عين حديث رً.اما تقريبا٥٤د شيعه نقل شده اسـت شبيه اين حديث نز
لى در المناقب از امـام و  إبن بطريق از إبن مغـاز٥٥ … از جابر (ع)ضـادر األمالى از امام ر
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سى در مجمع  از جابر و إبن عباس،و طبرًسالب مر، و إبن شهر آشو٥٦… از جابر(ع)ضا ر
ايت شده است.،… رو٥٨  ًسال ،و فيض كاشانى در األصفى مر٥٧البيان 
ا ازايت ر.الحاكم الحسكانى،شبيه ايـن رو٥٩ده اندا نقل كـرهل سنت اين حديث رأ

٦٠ در طريق باشد .(ع)ن آن كه امامچند طريق از أبو صالح عن جابر نقل مى كند بدو

٣٤.»�«ÚIÓbr?¹«،سى مى گويد:… و قيل: ستة أشهر و حكاه بـعـضآلو:)٣٦/٣٩ (يس
٦١ه تعالى عنه.ّضى اللضا رة عن أبى الحسن الرّاإلمامي

ه بهن اشارسى در مجمع البيان بدو.و طبر٦٢ايت شده است د شيعه روحديث نزاين 
ا در ديگر منابع أهل سنت مشاهده نشد.ّ. ام٦٣ىاور

٣٥.»A�« ô]L?ÚfÔ¹ ÓM?Ú³ÓG?� wÓN?Ó√ UÓÊÚð Ôb?Ú—„Ó�« ÚIÓL?ÓdÓ «،ىسى مى گـويـد: روآلـو:)٣٦/٤٠(يس
ضااسان حيث إجتمع الره باإلسناد عن األشعث بن حاتم قال كنت بخرالعياشى فى تفسير

ضعت المائدة فقالان بمرو فون و الفضل بن سهل فى اإليوه تعالى عنه و المأموّضى اللر
ائيل سألنى بالمدينة: فقال النهار خلق قبل أم الليل فـمـاجال من بنى إسر رّ:«إن[ع]ضا الر

نا بها أصلحكضا:أخبرا الكالم فلم يكن عندهم شىء فقال الفضل للـرادوعندكم ؟» فأر
آن أم من الحساب ؟» قال له الفضل: من جهة الحساب فقاله تعالى قال:«نعم من القرّالل
اضـعاكب فى موطان و الكو طالع الدنيا السرّه تعالى عنه:«قد علمت يا فضل أنّضى اللر

طان و المريخ فى الجدى و الشمس فى الحملى فى السران و المشترحل فى الميزفها فزشر
سطن الشمس فى العاشر ود فى السنبلة و القمر فى الثور فتكوت و عطارة فى الحوهرو الز

٦٤».A�« ô]LÚfÔ¹ ÓMÚ³ÓG� wÓNÓ√ UÓÊÚð ÔbÚ—„Ó�« ÚIÓLÓdÓله تعالى:«آن قوالسماء فالنهار قبل الليل،و من القر

سىد شيعه، از طبر .اصل اين حديث نز٦٥اين حديث در منابع شيعه ذكر شده است
د عياشى يافت نشـد،ا از عياشى نقل مى كند اما چنين مطلبـى نـزده آن راست كه ادعا كر

ىسى نيز به احتمال قوان نيز از مجمع از عياشى نقل مى كند.آلوهمچنان مجلسى و ديگر
دهى كرددارد يعنى:مجمع خـوده و از تصريح به منبع خـوا از مجمع نقل كـراين حديث ر

است.
ثعلبى نقل:)٤٢/٢٣ى،(الشور» ÔqÚ√ ô ÓÝÚQÓ�ÔJÔrÚŽ ÓKÓOÚt√ ÓłÚdÎ≈ «�« ôÚLÓuÓœ]…Ó� �« wÚIÔdÚÐÓ v'«.٣٧ و ٣٦

سى بن جعفر، حدثنا أبى جعفـر بـنضا،حدثنى أبى موسى الـرمى كند:عن على بن مـو
ّه حسن» و «بالنبىّى «بالـلّد الصادق، قال:كان نقش خاتم أبى محمد بن على: ظنّمحم
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سى: عن على بن موً .و أيضا٦٦ى ذى المنن» و «الحسين و الحسن»ّصتمن» و «بالوالمؤ
سى بن جعفر، حدثنى أبى جعفر بن محمد، حدثنى أبى محمد بنثنى أبى موّضا: حدالر

مت الجنة على مـن:حر(ص)ه ّل الـلسوعلى، حدثنى أبى على بن الحسين، قـال: قـال ر
لد عبد المطلـب وتى، و من اصطنع صنيعة إلى أحد من وظلم أهل بيتى و آذانى فى عتـر

٦٧م القيامة.ه عليها،فأنا أجازيه غدا إذا لقينى فى يولمmيجاز

،و إبن٦٨ل در منابع أهل سنت يافت نشد، مگر در إبن طلحة  شـافـعـى  حديث او
.٧٠ات ذكر شده استاما در منابع شيعه به كرده اند. كه هر دو از ثعلبى نقل كر٦٩الصباغ

سى و ثعلبى است، هرق و طبربه نظر مى آيد كه اصل اين حديث از سه طريق شيخ صدو
ايت مى كنند.ق و ثعلبى رو از شيخ صدوًالچند معمو

به نظر مى آيد كه بسيار  نقل شده است.٧٢ و أهل سنت ٧١د شيعه م نزاما حديث دو
دسى منتهى مى شوسى و طبرق،إبن البطريق، شيخ طود شيعه اين حديث به شيخ صدونز

د أهل سنت به ثعلبىد و نزق و إبن البطريق نقل مى شـو از شيخ صدوًالهر چند كه معمو
سد.مى ر

٣٨.»√Ó�ÓdÓ√Ó¹ÚXÓ+ Ósð« ]fÓcÓ≈ �ÓNÓtÔ¼ ÓuÓÁ«Ô «،هسى در بارآلو:)٤٥/٢٣(الجاثيةOجايگاه و شأن باالى 
ضا عنى عن على الـر» مى گويد: … و كذا الحديث القدسى المـروô�Ót?Ó≈ K�« ô]t ≈كلمه «

» دخل الجـنـة أى بـالô�Ót?Ó≈ K?�« ô]t ≈، و جاء:«من كان آخر كـالمـه مـن الـدنـيـا «(ع)آبائـه 
٧٣حساب».

د، در جايى ديگر شناسايى نشد.اين مور
٣٩.»ËÓM�«]−Úr≈ –Ó¼ «ÓuÓÈ «،ضاسى الرسلمى نقل مى كند:عن على بن مو:)٥٣/٣(النجم

 (ص)» قلب محمدËÓM�«]−Úrار«ح منه األنو»، اسرËÓM�«]−Úr≈ –Ó¼ «ÓuÓÈعن أبيه جعفر بن محمد:«

»≈–Ó¼ «ÓuÓÈ٧٤.ّجل وّه عزّى الل» انقطع عن جميع ما سو

 اين حديث در ديگر منابع فريقين يافت نشد.
٤٠.»≈½]� UÔq]ý ÓwÚ¡Ìš ÓKÓIÚMÓÁUÔÐ IÓbÓ—Ì  «،سىثعلبى نقل مى كند:عن على بن مو:)٥٤/٤٩(القمر

سى بن جعفر قال: حدثنى أبى جعفر بن محمد قال: حدثنىضا، قال:حدثنى أبى موالر
أبى محمد بن على قال: حدثنى أبى على بن الحسين قال: حدثنى أبى الحسين بن على

جل قـدره عز وّ اللّ:«إن (ص)ـهّل اللسو بن أبى طالب قـال: قـال رّقال: حدثنى أبى عـلـى
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٧٥المقادير و دبر التدبر قبل أن يخلق آدم بألفى عام».

ن در ديگر منابع أهل سنت يافت نشد و آنچه بيـشـتـر أهـلاين حديث بدين مضـمـو
ار سال قبل از خلقت آدم مى باشد، همـچـنـان كـه هز٥٠سنت ذكر مى كنند تدبـيـر امـر 

 چنين نقل مى كند.(ص)ل پيامبر، از قو٧٦سمعانى 
د شيعه از  اصل اين حديث نزًا.ظاهر٧٧ اما در منابع شيعه اين حديث ذكر شده است

د.ق نقل مى شو  از شيخ صدوًالسى است هر چند معموق و طبرشيخ صدو
٤١.»+ÓdÓÃÓ�« Ú³Ó×ÚdÓ¹Ús¹ ÓKÚ²?ÓIOÓÊU «هالحاكم الحسكانى ذيل اين آيه،عـالو:)٥٥/١٩حمن،(الر

ص تفسير آيه باال مى كند در خصو (ع)ضاه به حديث امام رقى كه ذكر مى كند، اشاربر طر
٧٨ا ذكر نمى كند.اما عين الفاظ ر

اهيمات] قال : حدثنا محمد بن إبرد شيعه چنين است: [فرد نظر نز حديث مورًاظاهر
هّل الل قال :سألته عن قو(ع)ضا سى الر بن فضيل عن على بن موّى معنعنا : عن علىارالفز
»ÐÓOÚMÓNÔLÓÐ UÓdÚ“ÓŒÏ¹ ô Ó³ÚGOÓÊU قال :«ذلك على و فاطمة»، «ÓdÓÃÓ�« Ú³Ó×ÚdÓ¹Ús¹ ÓKÚ²ÓIOÓÊUå+ك و تعالى :«تبار

¹ÓfÚdÔÃÔ+ MÚNÔLÓUنيان»، « يعنى:ال يز(ص) قال : «العهد الذى أخذه عليهما النبى)٢٠ / ٥٥حمن،(الر

K�«R̂Ú�ÔRÔË Ó�«ÚLÓdÚłÓ åÊU٧٩ قال :«الحسن و الحسين و ذريتهما».)٢٢ / ٥٥حمن،(الر

ديكده است اما نزايت نكرا كسى ديگر رو ر(ع) اين حديث بدين الفاظ و از طريق امام
ى،سعيد خدرسى، أبو، إبن عباس، سلمان فار(ع)ق ديگر از صادقبه اين حديث از طر

فته است، هر چند حديثار نگرقر(ع) ق آنها امام،كه در طر٨٠ضحاك و … نقل شده است
ار مى دهند.د تأييد قرا هر چه بيشتر مور ر(ع)امام

٤٢.»�ÓOÓuÚ+Ó¾cÌ¹ ô Ô@ÚQÓ‰ÔŽ ÓsÚ– Ó½Ú³t≈ ½ÚfÏË Ół ôÓÊUy  «گويدآلو:)٥٥/٣٩حمن،(الرmسى در اينجا مى
 ثم أذنب و لم يتبّ من اعتقد الحقّه تعالى عنه:«أنّضى اللضا رسى عن الركه حكى الطبر
م القيامة و ليس له ذنب يسأل عنه».ج يوخ و يخرعذب فى البرز

اان حديث را نگفته است و نمى تو چنين سخنـى ر (ع)ضاو سپس ادامه مى دهد كه ر
ن نائبتبه مقدم است چودد و آن در رد و ضمير «ذنبه» به «إنس» بر مى گربدين معنا نقل كر

دى از إنساد فـردن آن نيز به اعتبار لفظ است و گفتـه شـده كـه مـرد آورفاعل است و مفـر
٨١.ّ و ال جنىّاست، گويى گفته شده است:ال يسأل عن ذنبه إنسى

٨٢حديث باال در منابع شيعه ذكر شده است.
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٨٣ىل ديگر حويز، ايمان به امامت است، همچنان كه در قوّ منظور از الحقًاظاهر 

جه بهاند محتمل باشد و با تـو مى تو(ع)ل اماماد شده است. به هر حال، قوهمين معنا مر
ا عام.ا خاص دانست و خالف آن رد ران اين مورال در روز قيامت، مى توه بر سؤّآيات دال
ندشن است، خداوخى، روضعيتشان كه بهشتى هستند يا دوزنه كه از كسانى كه وبدين گو

ده اند.ايت نكرا روال نمى كند. به هر حال، ديگر أهل سنت اين حديث رسؤ
٤٣.»ËÓþqÒÌ+ ÓLÚbÔœËÌ«ضـاسى الرسلمى نقل مى كند: عن على بـن مـو:)٥٦/٣٠اقعة،(الـو

 و(ص)د ّه التى ثبتت لمحمّحمة الل:«رالظل»عن أبيه عن جعفر بن محمد الصادق:قال:«
٨٤حدين».حدين و عدله على المو»فضله على المود «الممدو

 اين حديث در منابع شيعه و اهل سنت يافت نشد.
٤٤.»K?�«]tÔ�« ]c?š ÍÓK?ÓoÓÝ Ó³?ÚlÓÝ ÓL?ÓËU?Ó «ÌË Ó+sÓ—_« Ú÷+ ¦?ÚK?ÓNÔs?] «،سىآلـو:)٦٥/١٢(الطـالق

ضىضا رج العياشى بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحـسـن الـرمىmگويد:… أخر
ض الدنيا وضع اليمنى عليها فقال: « هذه األرى ثم وه تعالى عنه قال: بسط كفه اليسرّالل

قها قبة، وق السماء الدنيا و السماء الثانية فوض الثانية فـوالسماء الدنيا عليها قبة، و األر
ابعة و الخامسة وقها قبة حتى ذكر الرق السماء الثانية و السماء الثالثة فـوض الثالثة فواألر

ضقها قبة و عرق السماء السادسة و السماء السابعة فوض السابعة فوالسادسة فقال: و األر
ÝÓ³ÚlÓÝ ÓLÓËUÓ «ÌË Ó+sÓ—_« Ú÷+ ¦ÚKÓNÔs]Æåله:«ق السماء السابعة و هو قوحمن فوالر

٨٥

.و در ديگر منابع أهل سـنـت يـافـت٨٦اين حديث در منابع شيعـه ذكـر شـده اسـت
افق اعتقـاد اوده و مو بو(ع)مان ه امام زا كه در بـارسى ذيل حديث رنشد.ضمن اين كه آلـو

ده است.ده و به ذكر (الخ) اكتفا كرنيست،حذف كر
٤٥.» ËÓ̂Ó�U`Ô�« ÚLÔRÚ+MsO«نا أبو نصر:الحاكم الحسكانى مى گويد:أخبر)٦٦/٤ (التحريم

»(ع)سى عن أبيه عن جده «باقـرسى عن أبيه مـواحد … عن على بن مـومحمد بن عبد الـو
منين على» قال:صالح المـؤËÓ^Ó�U`Ô�« ÚLÔRÚ+MsOله تعالى:« فى قـو(ص) هّل اللسوقال:«قال ر

٨٧سل است.بن أبى طالب». و اضافه مى كند كه سند اين حديث مر

فتهار نگر قر(ع)ضاmق آن امام  رلى در طر.و٨٨سط شيعه نقل شده استن تواين مضمو
است.

 و مجاهد،(ع)،إبن حجر از على ٨٩د أهل سنت نقل شده استن اين حديث نزمضمو



٨٥ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) منزلت امام رضا 

ق آنها و نيز با تضعي� طر(ع) و امام صادق(ع)أسماء بنت عميس، إبن عباس، امام باقـر
 و أسماء بنت(ع)،و ثعلبى از على٩٠ن أبوبكر و عمراى اين آيه چوذكر مصاديقى ديگر بر

ا از ده ها طريق ديگـر از.الحاكم حديث مذكـور ر٩١عميس البته با ذكر مصاديقى ديـگـر
، حذيقة، إبن سيرين و…، و نيز(ع)، أسماء بنت عميس، إبن عباس، على(ع)امام باقر

٩٢د.ار ندار قر(ع)ضا  نقل مى كند كه در طريق آنها امام ر(ع)ات از امام باقراز فر

 نقل نشده است. (ع)ضاد شيعه و ديگر منابع أهل سنت از امام ربه هر حال، نز
٤٦.»ËÓ≈½]pÓ� ÓFÓš vKÔKÔoÌŽ ÓE?rO «،سىثعلبى نقل مى كند:عن على بن مـو:)٦٨/٤(القلم

سى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على عن أبيهضا حدثنا أبى موالر
لسوعلى بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه على بن أبى طـالـب قـال: قـال ر

ءاكم و سـوّ: عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فى الجـنـة ال مـحـالـة، و إي(ص)هmّالل
٩٣ء الخلق فى النار ال محالة.الخلق فإن سو

،و ديگر منابع أهل سنت نيز ذكر شده است،مانند:إبن٩٤ اين حديث در منابع شيعه
و فقط صدر حديث(ص)   از پيامبرًسال و متقى هندى مر(ص) از پيامبرًسالأبى الحديد و مر

٩٥ى كه در طريق حديث مى باشد.ه به غازو با اشار

سى است،ل و طبرق و نيز از شهيد اود شيعه از شيخ صدو اصل اين حديث نزًاظاهر
اى دو  دارًاد أهل تسنن نيز ظاهـرق مد نظر مى باشد و نز منبع شيخ صـدوًالهر چند معمو

ى در طريق شيعه وطريق است، طريق ثعلبى و طريق متقى. اما قدر متيقن آنست كه غاز
أهل سنت در اين حديث است.

 ٤٧.»�Ó'UÚdÓ¡Ô+ «ËÓð UÓOÓ@]dÓ+ sÓ�« ÚIÔdÚÊ¬ «سلمى و ثعلبى نقل مى كنند:عـن:)٧٣/٢٠مل،(المز
ع القلبضا عن أبيه عن جعفر بن محمد: قال:«ما تيسر لكم فيه خشوسى الرعلى بن مو

٩٦و صفاء السر».

٩٧خى منابع شيعه ذكر شده است. اين حديث در بر

 نقل(ع) تا امام صادق(ع)ضا  از امام رًسالا البته مرقديمى ترين منبعى كه اين حديث ر
ا از سلمىى اين حديـث ر مى باشد و چه بسا و٩٨سى در مجمع البيـان ده است، طبـركر
فته باشد.چنين حديثى در ديگر منابع أهل سنت مشاهده نشد.گر

٤٨.»≈Ê]Ð_« ÚdÓ—«Ó¹ ÓAÚdÓÐÔÊuÓ+ sÚ� ÓQÚ”Ì� ÓÊUÓ+ eÓł«ÔNÓ� UÓ�UÔ—uÎå «له:« إلى قو≈½]LÓ½ UÔDÚFLÔJÔrÚ� uÓłÚt



٨٦  و قرآن(ع) امام رضا  سال!بيست و دوم

K�«]t½ ô Ôd?b¹Ô+ MÚJÔrÚł Óe?Ó¡«ÎË Óý ôÔJÔ —u«،الحاكم الحسكانى نقل مـى كـنـد:)٩-٧٦/٥ (االنسان:
سىاءتى عليه من أصله،… قال:حدثنى على بن مـوليد بن أحمد بقرنا أحمد بن الـوأخبر

لسـوض الحسن و الحسين عادهمـا رضا … عن أبيه على بن أبى طالب قال:«لمـا مـرالر
ه به.ّجو أن ينفعهما الـلا أره نذرّلديك للت على و فقال لى: يا أبا الحسن لو نـذر(ص)هmّالل

ام.فقالت فاطمة: وّ ثالثة أيّمنضهما ألصو� حبيباى من مـره نذر لئن برّفقلت: على لل
ام. و قالت جاريتهم فضة: وّ ثالثة أيّمنضهما ألصـولداى من مر� وه نذر لئن برّعلى لل
ه الغالمين العافيةّام.فألبس اللّ ثالثة أيّمنضهما ألصو� سيداى من مره نذر لئن برّعلى لل

ق فإذاج على إلى السومهم و خرا يوا و ليس عند آل محمد قليل و ال كثير،فصاموفأصبحو
عن أعطنى ثالثة أصـوق ـ و كان له صديقا فقال له:يا شمـعـودى ـ فى السون اليهـوشمعو
ـ شمعوف تغزة صوا و جزشعير ـ ما أرله فاطمة. فأعطاه  فدائه و الصواد فأخذ الشعير فى رن 

ف فقامت  فاطمة إلى صاع من الشعيرغ الشعير و ألقى الصوله فأفرتحت حضنه و دخل منز
ب و المغر(ص)ه ّل اللسو مع رّى علىّاص و صـلت منه خمسة أقرفطحنته و عجنته و خبـز

ااحا، فلما دنـوله ليفطر فقدمت إليه فاطمة خبز شعير و ملحا جريـشـا و مـاءا قـردخل منز
الدق� مسكين بالباب فقال:السالم عليكم أهل بيت محمد،مـسـكـيـن مـن أوا وليأكلـو

م الثالث عمدت فاطمة إلى الصاع الثالث و طحنـتـه والمسلمين…  فلما أن كان فى اليـو
ب ثمالمغر(ص) ّ  مع النبىّى علىّمهم و صلا يواص، و صاموت منه خمسة أقرعجنته و خبز

ااحا،فلما دنوله ليفطر، فقدمت فاطمة ـ إليه ـ خبز شعير و ملحا جريشا و ماءا قردخل منز
نا أطعمـكـمة أطعمـوق� أسير بالباب فقال: السالم عليكم يا أهـل بـيـت الـنـبـوا وليأكلـو

ماح فلما كان اليوا إال الماء القرقوا ثالثة أيام و لياليها لم يـذواصهم فباتوه أقره،فأطعموّالل
خ ـ و فاطمة و فضة معهمعش الفرعشان كما يـرابع عمد على ـ و الحسن و الحسين يرالر

الء أهل بيتـىه فقال:إلهى هؤّل اللسوا را على المشى ـmكذاmـ من الضع�، فأتوفلم يقدرو
الء أهل بيتى فاحفـظـهـم و ال و اغفر لهم ـ إلهـى ـ هـؤّبحمهـم يـا رعا، فـارن جوتويمـو

ل: قد استجبتأ عليك السالم و يقـوه يقـرّد إن اللّئيل و قال:يا محـمتنسهم،فهبط جبـر
Ê]Ð_« ÚdÓ—«Ó¹ ÓAÚdÓÐÔÊuÓ+ sÚ� ÓQÚ”Ì� ÓÊUÓ+ eÓł«ÔNÓU≈أ «ضيت عنهم و اقرت لهم و ردعاءك فيهم و شكر

�Ó�UÔ—uÎ«له:«» إلى قو≈½]LÓ½ UÔDÚFLÔJÔrÚ� uÓłÚtK�« ]t½ ô Ôdb¹Ô+ MÚJÔrÚł ÓeÓ¡«ÎË Óý ôÔJÔ—u.«
٩٩اضعى مختصر شده است.و اضافه مى كند كه حديث در مو
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(ع)ضا ت از غير طريق امام رى متفاون اما با تعابيرد شيعه با همين مضمواين حديث نز

تى متفاوا با تعابيرّن أمد أهل سنت نيز با همين مضمو.همچنين نز١٠٠نيز نقل شده است
١٠١ نقل شده است. (ع)ضااز غير امام ر

 جايى ديگر مشاهده نشد. (ع)ضااما حديث الحاكم با الفاظش و از طريق امام ر
٤٩.»√Ó�ÓrÚ¹ Ó−bÚ„Ó¹ Ó²LOÎU «،ضاسى الرثعلبى نقل مى كند: عن على بن مو:)٩٣/٦(الضحى

 عن أبويـه؟(ص)تم النبىل:سئل جعفر بن محمد الصادق:«لـم أؤل:سمعت أبى يقـويقو
١٠٢ق.ن عليه حق لمخلوفقال: لئال يكو

ًسال.و در ديگر منابع أهل سنت نيز مر١٠٣ اين حديث در كتب شيعه ذكر شده است
ت در از حسن با اندكى تفـاوًسـالسى هم مر؛و آلـو١٠٤ نقل شده اسـت (ع)از امام صادق

١٠٥الفاظ.

د مسند ذكرا به طريق خون فقط او اين حديث ر اصل حديث از ثعلبى است چوًاظاهر
ا از حسن ـ چه بساسى اين حديث رسال. عجيب آنست كه آلـوان به ارده است و ديگركر

ى ـ نقل مى كند كه ممكن است اشتباهى از او باشد.حسن بصر
٥٠.»ËÓ²�«ÒsO «،التين يزيل نكهة الفـم و(ع)ضا سى الرعن على بن مو:)١ / ٩٥ (التيـن »:

١٠٦ل الشعر و هو أمان من الفالج».يطو

ى است.از اصل حديث از رًا اين حديث فقط در همين تفاسير مشاهده شد و ظاهر
ضا قال… حدثنىسى الرثعلبى نقل مى كند:عن على بن موال:لزه ز.فضيلت سور٥١

ات كان أربع مـر –Ó“ «Ô�Úe�ÓXå≈أ «:«من قر (ص)ـهّل اللسوأبى على بن أبى طالب قـال: قـال ر
١٠٧آن كله».أ القركمن قر

.در ديگر منابع أهل سنت نـيـز ايـن١٠٨اين حديث در منابع شيعـه ذكـر شـده اسـت
ى از ثعلبى با تصريح به اين كه طريق ثعلبى سخت ضعي�.و المناو١٠٩حديث يافت شد 

 .البته طريق تضعي� شده ثعلبى،١١٠ددى تأييد مىmگرد حديث از طريق ديگراست اما خو
ش مىmباشد.طريق اكثر أحاديثش در تفسير

 ازًالسى است هر چند معمـوق و طبرد شيعه از شيخ صدو اصل اين حديث نزًاظاهر
د أهل سنت، ثعلبى است.د و نزل نقل مى شونفر او

٥٢.»ŁÔr]� Ó²Ô@ÚQÓ�Ôs?]¹ ÓuÚ+Ó¾cÌŽ ÓsM�« ]FrO «،ثعلبى نقل مى كند:عن على بـن:)١٠٢/٨(التكاثـر
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طب قال:الر(ص)ه ّل اللسوضا قال:… حدثنى أبى على بن أبى طالب قال:«قال رسى الرمو
١١١د».الماء البارو

نسبت داده شـده(ع) اين حديث در منابع شيعه ذكر شده است امـا حـديـث بـه عـلـى
خى.و همچنين اين حديث در ديگر منابع اهل سنت نيز ذكر شده است كه در بر١١٢است

 نسبت داده شده است كه همان تفسير ثعلبى است و(ص) به پيامبر(ع)حديث از طريق على
.و١١٣ح شده و در آن نظر است اى تقريب مطرد كه برلى ذكر مى شو قوًفاخى نيز صردر بر
فته شده است.ى گرمخشره بيان از ز  اين نحوًاظاهر

ل از نفـر اوًالسى است كه معموق و طبـرد شيعه از شيخ صدو اصل حديث نـزًاظاهر
د كهنه اى ذكر مى شود أهل سنت، ثعلبى است هر چند در أكثر بـه گـود و نزنقل مى شو

 نيست.(ص) يا پيامبر(ع)ب به علىگويى اين سخن، منسو
 ٥٣.»½Ó—UÔK�« ]t�« ÚLÔ'uÓbÓ…Ô �«]²ð wÓD]KlÔŽ ÓKÓ�_« vÚ¾bÓ… « سلمى نقل مى كند::)٧-١٠٤/٦ه،(الهمز

ان شتى مختلفة فمنهاضا عن أبيه عن جعفر بن محمد:قال:«النيـرسى الرعن على بن مو
انان جهنم فى أفئدة الكافرين، و نيـرحدين و نيرفة تتقد فى أفئدة المونار المحبة و المعـر

١١٤ه».ى ذكره، و كل ذكر سوّق كل هم غير اللمنين تحرب المؤالمحبة إذا اتقدت فى قلو

اين حديث در ديگر منابع اهل سنت مشاهده نشد و در منابع شيعه فقط در يك منبع
ه اى به طريقن اشارذ از تفسير السلمى است چو  مأخوًااز متأخرين مشاهده شد كه  ظاهر

١١٥يا منبع اين حديث نشده است.

٥٤.»'ÔqÚ¼ ÔuÓK�« ]tÔ√ ÓŠÓb?Ï  «،سى: سلمى نقل مى كند:عن على بن مـو)١١٢/١(االخالص
ف فإنعن أبيه عن جعفر بن محمد: قال :«معناه اظهر ما تريده النفس بتـألـيـ� الـحـرو

ف ليهتدى بها من ألقىهم أو فهم و إظهار ذلك بالحـرونة على أن يبلغها والحقائق مصو
ة إلى الغائباو إشارة إلى غائب و إنما هو تنبيه على معنى ثابت و الـوالسمع، و هو إشار

د يأله الخالئق» أى معبوÓŠÓbÏ√له:«د الذى ال نظير له فمعنى قـواس، و األحد الفرعن الحو
»B�«]LÓbاس، و «ل و الحواك بالعقوهيته متعال عـن اإلدراكه فإنه بألوا عن إدرإليه فيعجزو

ة اإلخـالصص� بالتغاير،و سـور» الذى ال يو?B�«]LÓbن و الفسـاد، و «المتعال عن الكـو
»ËÓ�ÓrÚ¹ Ô�uÓb» داللة على العـز« K�«]tÔB�« ]LÓbÔدانية «» داللة على الفرK�«]t?Ô√ ÓŠÓbخمس كلمات:« 

»ليس كمثله شىءفة أن «» معرËÓ�ÓrÚ¹ ÓJÔsÚ� ÓtÔ� ÔHÔuÎ√ «ÓŠÓbÏفة التنزيه «» معر�ÓrÚ¹ ÓKbÚفة الربوبية «معر
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١١٦اه».� مما سوّرك على االنقطاع إليه، و التبّو هذه بأجمعها تدل

ى به نقل از محـمـداين حديث در ديگر منابع أهل سنت مشاهده نشد مـگـر قـنـدوز
فيه، كه هـ)، از سلمى از كتابش طبقات مشايخ الصـو٨٢٢ى(م. ساى بخـاراجه پارخو

.و در منابع شيعه نيز فقط در يك منبع١١٧ده است ا ذكر كرصدر حديث تا ألقى السمع ر
ه اى به طريقن اشارذ از تفسير السلمى است چو  مأخوًااز متأخرين مشاهده شد كه  ظاهر

١١٨يا منبع اين حديث نشده است.

اا متذكر شده است، آنهـا رخى از أحاديث سلـمـى رى كه برم به ذكر است شاكـرالز
ا كه باخى از أحاديث سلمى رده است و بر آور(ع)فانى امام صادق ان تفاسير عرتحت عنو

ده است.ده،متذكر نشده يا ناقص آورمذهب تشيع قابل جمع نبو
٥٥.» bLB�«« ،ضا:سى الر بن موّثعلبى نقل مى كند:«عن عـلـى:)١١٢/٢(االخالص

١١٩ته».ّل عن االطالع على كيفيهو الذى أيست العقو

داين حديث در منابع شيعه يافت نشد. همچنين در ديگر منابع أهل سنت، مگر نز
دهده و به جاى «عن االطالع»،«من االطالع» آورل ذكر كران يك قوسلمى،كه تحت عنو

١٢٠است.

ىنتيجه گير
الد كه متأسفانه استناد مفسرين أهل سنت به اقـوبر خالف انتظار،مشاهده مى شـو

م مسلمانان مىmباشد،د عموهد نزگان علم و زا مذهبى و از بزر كه شخصيتى فر(ع)ضا امام ر
ابطه نيز در خورخى استنادات أهل سنت در ايـن ربسيار اندك است.از سويى ديگر، بر

د انكار شيعه مى باشد.ق شيعه نقل نشده است يا مورا از طرشناسى است؛ زيرتأمل و باز
(ع)ضاmى امام رفى هر چه بيشتر أحاديث تفسيراى معراهگشايى براميد است كه اين تحقيق ر

به جهان اسالم شد.



٩٠  و قرآن(ع) امام رضا  سال!بيست و دوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٦ / ١.التفسير السلمى،١
.١٠٦ / ١.التفسير الثعلبى،٢
.١٤٠ /.همان ٣
.١٦٩ / ١ك سفينة البحار،.مستدر٤
.٣٠ / ١.تفسير نور الثقلين،٥
.٧٥ / ١.مجمع البيان،٦
.٥٦ / ١.الدر المنثور،٧
.٩٥ / ٤.الكافى،٨
.٤٢٧ / ٢ايع،.علل الشر٩

.٥١ / ٩٦ار،.بحار األنو١٠
.٣٣٠ / ٩سائل،ك الو.مستدر١١
.٦١٠ و ٤٥٠ / ١٢ح إحقاق الحق،.شر١٢
.١٩٧ / ١٢.كنز العمال،١٣
.٥٦ / ١٢.تاريخ بغداد،١٤
.١٦٨ / ١اهد التنزيل،.شو١٥
.٥٢١ / ١٢ح إحقاق الحق،.شر١٦
؛االمام الحسين فى  أحاديث الفريقين،٣٩٠ / ١٤.همان،١٧

٤٤١ / ٢.
؛مناقب آل أبى طالب١٨٣ /از القمى» .كفاية األثر «الخز١٨

/فى ات  الكو؛تفسير فـر٢٤٣ / ١ب»،«إبن شهر آشـو

؛مـصـابــح٤٢ / ١انـى»،ام «بـحـر؛ غـايـة الـمــر١١٣
.٢٩٦ / ٤ار،األنو

.٢٢٦ ـ ٢٢٥ / ١اهد التنزيل،.شو١٩
صالح  از إبن از أبوًسال «مر٣٣١ / ١اشى،ّ.تفسير عي٢٠

؛غـايـة١٣٩ / ٣٧ار، و جـابـر»؛ بـحـار األنـو عـبـاس
ح إحقاق الحـق،؛شر٥٣ / ٦ان،؛الميز٣٢٥ / ٣ام،المر
٣٥ / ١٤.

.١٢٣ / ٨سى،.تفسير اآللو٢١
 «به سند از امام٥٩ /؛معانى األخبار ٤٢٦ / ١الكافى،.٢٢

 ازًسال «مر١٧ / ٢؛تفسير عياشى،(ع)از على  (ع)  باقر
فـىات كو؛ تفسير فر٢٣١ / ١ى،ّ»؛تفسير قـم (ع)ضار

ـ ١٤٠ ؛١٠٥   /اعظين «فتال» ضة الو «از إبن عباس»؛رو١٤١ 
.٢٥٩ / ٤؛مجمع البيان،٣٣ / ٣المناقب،

ى»،ة «قندوزّد؛ينابيع المو٢٦٧ / ١اهد التنزيل،.شو٢٣
٣٠١ / ١.

.٢٤٧ ـ ٢٤٦ / ١.التفسير السلمى،٢٤
.٢٥٧ / ٩ى»، «شاكر (ع)ةعة المصطفى و العترسو.مو٢٥
.٢٨٥ / ١اهد التنزيل،.شو٢٦
.٦٥٣ / ١٤ح إحقاق الحق،.شر٢٧
.٢١٣ / ٥.التفسير الثعلبى،٢٨
ار،؛بحار األنو٤٩ / ١، (ع)ضان أخبار الر.عيو٢٩

.١٤ / ٣؛تفسير الصافى،٢٦٦ / ١٢
.١٦٨ / ١٢سى،.تفسير اآللو٣٠
.٣٣٧ / ١.التفسير السلمى،٣١
.٢٦٧ / ٩،(ع)ة عة المصطفى و العترسو.مو٣٢
.٣٥٦ ـ ٣٥٥ / ١.التفسير السلمى،٣٣
ـ ٣٥٩ /.همان ٣٤  ٣٦٠.
.٣٩٤. همان، ٣٥
.٢٧١ / ٩،(ع)ة عة المصطفى و العترسو. مو٣٦
.٣٢٠ / ١٥سى،.تفسير اآللو٣٧
.٥٥ / ١٦.همان،٣٨
.٤٦٣ ـ ٤٦٢ / ١اهد التنزيل،.شو٣٩
 « به نقل از الحاكم٥٤٨ / ١٤ح إحقاق الحق،.شر٤٠

 الحسكانى».
.٤٦٤ / ١اهد التنزيل،.شو٤١
 (ع)ة أهل البيتّد؛مو١٦٣ / ١٤ح إحقاق الحق،.شر٤٢

.٥١ /سالة» كز الر«مر
و محمد حنفيه»؛ (ع)  «از امام باقر٢٨٩ / ٢.المناقب ،٤٣

حى»؛شر «از أبو سعيد خـدر٢٥٣ /فى ات كو تفسير فر
 «از محمد حنفية».١٦١ و ١٥٩ / ١٤إحقاق الحق،

 «از  إبن حنفية».٣٦٠ / ٢ة،ّد.ينابيع المو٤٤
.٤٣٣ / ١.التفسير السلمى،٤٥



٩١ ٨٧ و ٨٦شمار�  در تفاسير أهل سنت(ع) منزلت امام رضا 

.٢٧٥ / ٩،(ع)ة عة المصطفى و العترسو.مو٤٦
.١٣ ـ ١٢ / ٢.التفسير السلمى،٤٧
.٢٠ /.همان ٤٨
ـ ٢٣ /.همان ٤٩  ٢٤.
.٢٧٩ / ٩،(ع)ة عة المصطفى و العترسو.مو٥٠
.٦٦ ـ ٦٥ / ٢.التفسير السلمى،٥١
.٢٨٣ / ٩،(ع)ة عة المصطفى و العترسو.مو٥٢
.٢١٧ ـ ٢١٦ / ٢اهد التنزيل،.شو٥٣
٢٧٩ /فى ات كو؛تفسير فر٢٩١ / ١سى»، .االحتجاج «طبر٥٤

.٥٩٦ / ٢امع الجامع،»؛جو(ع)ضا «از غير طريق امام ر
؛٨٣ / ٩ از جابر و إبن عباس»؛ مجمع البيان،ًسال«مر

.٨٣٠ / ٢تفسير األصفى «فيض كاشانى»، 
.٣٦٣ / ١سى»،.األمالى «الطو٥٥
.٤٤٩ و ٣٥٤ـ ٣٥٣ /.العمدة ٥٦
.٢٠٧ / ٧.مجمع البيان،٥٧
.١١٤٢ / ٢.تفسير األصفى،٥٨
.٢٩٣ / ١ة،ّد.ينابيع المو٥٩
 به بعد.٥٢٦ / ١اهد التنزيل،.شو٦٠
.٢٠ / ٢٣سى،.تفسير اآللو٦١
.٢٧٦ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر؛عيو١٥٩ / ٦.الكافى،٦٢
.٢٨٣ / ٨.مجمع البيان،٦٣
.٢٢ / ٢٣سى،.تفسير اآللو٦٤
ـ ٤٦٦ /ل .تح� العقو٦٥ ب»،؛المناقب «إبن شهر آشو٤٤٧ 

؛تفسير الصافـى،٢٧٥ / ٨؛مجمع البـيـان،٣٦٣ / ٣
بـــا٢٢٦ / ٥٤ار،؛بــحــار األنــو٦:١٥٥و:٢٥٣ / ٤

مى باشد؛اداتى در مضامين اى ايراف به اين خبر داراعتر
.٩٥ / ١٧ان، ؛الميز٣٨٧ / ٤تفسير نور الثقلين،

.٣١١ / ٨. تفسير الثعلبى،٦٦
.٣١٢ /.همان ٦٧
.٥ /(ص) ل سول فى مناقب آل الر.مطالب السئوو٦٨
.٦١٨  / ٢ة،ّفة األئمة فى معرّل المهم.الفصو٦٩
،(ع)ضا  الر؛مسند االمام ٢٧ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٧٠

؛العمدة «إبن٢٤٩ / ١،(ع)ضا ؛حياة االمام الر٣٦٤ / ٢
عةسو؛ مو٣٣١ / ٢ة،ّ؛كش� الغم٤٢٩ و ٥٢ /البطريق» 

؛٩٢ /م االخالق ؛ مكار١٣٨ / ٨،(ع)ة المصطفى و العتر
.١٥٩ / ٣المناقب،

سى»،؛االمالى «طو٣٧ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٧١
؛نور٢٧٣ /اعظيـن ضة الـو؛رو٥٢ /؛العمـدة ١٦٤ / ١

.٢٤٧ / ١، (ع)ضا؛حياة االمام الر٣٥٥ / ١الثقلين،
 الكشاف؛٣٣٦ / ٣.تخريج األحاديث و اآلثار «زيلعى»،٧٢

؛ تنبيه١٣٩ / ٣ة،ّد؛ينابيع المـو٤٦٧ / ٣ى»،مخشـر«ز
.١٠٣ /امة» الغافلين «ابن كر

.٦١ ـ ٦٠ / ٢٦سى،.التفسير اآللو٧٣
.٢٨٣ / ٢.التفسير السلمى،٧٤
.١٧٢ / ٩.التفسير الثعلبى،٧٥
.٣٩٢ / ٢.التفسير السمعانى،٧٦
، (ع)ضان أخبار الر؛عيو٣٧٦ /ق» حيد «صدو.التو٧٧

؛٣٣ / ١،(ع)ضا ؛مسند االمام الـر١٢٨ / ٢ و:٣٤ / ١
.١٥١ / (ع)ضا ؛ صحيفة الر٣ / ٤نور الثقلين،

.٢٩١ / ٢اهد التنزيل،.شو٧٨
.٤٥٩ ـ ٤٦٠ /فى ات الكو.تفسير فر٧٩
ار، به بعد؛ بحار األنو٢٨٥ / ٢اهد التنزيل،.همان؛شو٨٠

.١٤٣ـ ١٤٢ / ٦؛الدر المنثور،٩٧ / ٢٤
.١١٤ / ٢٧سى،.تفسير اآللو٨١
»؛(ع)ضا  از امام رًسال «مر٣٤٣ / ٩.مجمع البيان،٨٢

 و:١١٢ / ٥؛تفسير الصافى،١٢٤٥ / ٢تفسير األصفى،
.١٩٥ / ٥؛نور الثقلين،٨١ / ٧ار،؛بحار األنو٧٣ / ٧

.١٩٥ / ٥.نور الثقلين، ٨٣
.٣٠١ / ٢اهد التنزيل،.شو٨٤
.١٤٤ ـ ١٤٢ / ٢٨سى،.تفسير اآللو٨٥
؛٢٠٣ / ٢؛تفسير عياشى،٣٢٩ / ٢.تفسير القمى،٨٦

؛١٣١٩ / ٢؛تفسير األصفى،٢٥٤ /  ٩مجمع البيـان،
؛نـور٢٢٦ / ٧ و:١٩٢ و ٦٨ / ٥تـفـسـيـر الـصــافــى،

.٣٢٧ / ١٩ان،؛الميز٣٦٦ و ١٢١ / ٥الثقلين،



٩٢  و قرآن(ع) امام رضا  سال!بيست و دوم

.٣٤٣ ـ ٣٤٢ / ٢اهد التنزيل،.شو٨٧
؛٣٣٧ / ٢؛تفسير القمى،٥٩ / ١٠.مجمع البيان،٨٨

؛٣٧٠ / ٥؛نور الثقلين،٤٩٠ـ٤٨٩ /فى ات كوتفسير فر
.٢٧ / ٣٦ار،بحار األنو

؛المحرر٩١ /ندى حنفى» .نظم درر السمطين «زر٨٩
.٣٣٢ / ٥جيز،الو

.٣٥٣ / ١٠ى،.فتح البار٩٠
.٣٤٨ / ٩.التفسير الثعلبى،٩١
 به بعد.٤٣٣ و ٤٣١ / ٢اهد التنزيل،.شو٩٢
.١٠ / ١٠.التفسير الثعلبى،٩٣
(ع)ضا ؛مسند الر٣٤ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٩٤

؛ مسند االمـام٣٧٨ /اعظين ضة الـو؛رو٦٢ /ى» «غاز
؛٢٥٤ / ١،(ع)ضا ؛حياة االمام الر٢٦٩ / ١،(ع)ضا الر

.٧٨ / ١٠؛مجمع البيان،١٥٠ /  (ع)ضاصحيفة الر
.١٨ / ٣؛كنز العمال،٣٤٠ / ٦ح نهج البالغة،.شر٩٥
.٦٦ / ١٠؛التفسير الثعلبى،٣٥٧ / ٢.التفسير السلمى،٩٦
؛٧٨ / ٢٠ان،؛الميز١٢٧ / ١ندى»،اوآن «ر.فقه القر٩٧

؛٤٥١ / ٥؛نور الثقـلـيـن،٢٤٣ / ٥تفسير الـصـافـى،
.٣٠٤ / ٩،(ع)ة عة المصطفى و العترسومو

.٩٦ / ١٠.مجمع البيان،٩٨
.٣٩٧ ـ ٣٩٤ / ٢اهد التنزيل،.شو٩٩

؛٣٢٩ /ق» ؛األمالى «صدو٥١٩ /فى ات كو.تفسير فر١٠٠
؛نـور١٤٧ / ٣؛المـنـاقـب،٣٠٨ / ١كـشـ� الـغـمـة،

؛حياة االمـام١٣٢ / ٢٠ان،؛الميز٤٧١ / ٥الثقلـيـن،
.٢٤٦ / ١، (ع)ضا الر

؛٩٩ / ١٠؛التفسير الثعلبى،٣٩٩ / ٢اهد التنزيل،.شو١٠١
؛ التفسير١٩٧ / ٤؛الكشاف،٢٧٩ / ١ة،ّدينابيع المو

؛٤٢٨ / ٥ى، ؛التفسيـر بـيـضـاو١٣٠ / ١٩طبـى،قـر
.١٥٩ / ٢٩سى،؛التفسير اآللو٧٣ / ٩د،سعوالتفسير أبو

.٢٢٥ / ١٠.التفسير الثعلبى،١٠٢
»؛(ع) از امام صادق ًسال «مر٣٨٣ / ١٠.مجمع البيان،١٠٣

؛نور الثقلـيـن،٥٠٣ / ٧ و: ٣٤٢ / ٥تفسير الصافـى،
 از امـامًسـال«مـر١٣٧ / ١٦ار،؛ بـحـار األنـو٥٩٥ / ٥

m(ع)صادق.«
؛٤٨١ / ٨؛البحر المحيط،٤٩٤ / ٥جيز،.المحور الو١٠٤

.٩٤ / ٢٠طبى،التفسير قر
.٦١ / ١١سى،.التفسير اآللو١٠٥
سى،؛التفسير اآللو٨ / ٣٢ى»،از.التفسير «الر١٠٦

.١٧٤ / ٩د،؛التفسير أبو السعو١٧٤ / ٣٠
.٢٦٣ / ١٠.التفسير الثعلبى،١٠٧
سائل،ك الو؛مستدر٤١ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١٠٨
؛حياة االمام٣٠٨ / ١، (ع)ضا؛مسند االمام الر٣٦٧ / ٤

.٢٢٩ / (ع)ضا ؛صحيفة الر٢٣٥ / ١،(ع)ضا الر
؛٥١٩ / ٥ى،؛التفسير بيضاو٢٢٧ / ٤.الكشاف،١٠٩

؛١٦٤ / ٢٠طبى،؛التفسير قر١٨٩ / ٩د،التفسير أبو السعو
.٢٦٢ / ٤تخريج األحاديث و اآلثار،

.١١٤ / ٣ى،.الفتح السماو١١٠
.٢٧٨ / ١٠.التفسير الثعلبى،١١١
سائل،ك الو؛مستدر٤٢ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١١٢

ـ ٣٨٨ / ١٦ ـ ٤٥٢ و ١٢٥ / ٦٣ار،؛بحار األنو٣٨٩  ؛٤٥٣  
؛٢٣٠ /(ع) ضا ؛صحيفـة الـر٦٦٥ / ٥نور الثقـلـيـن، 

.١٥٧ /م األخالق مكار
؛١٧٨ / ٣ى،؛التفسير بيضاو٢١٩ / ٢.الكشاف،١١٣

؛التـفـسـيـر أبـو١٠٨ / ٢تخـريـج األحـاديـث و اآلثـار،
.٤٦ / ١١سى،؛التفسير اآللو١١٠ / ٤ د،السعو

.٤٢٠ / ٢.التفسير السلمى،١١٤
.٣٠٨ / ٩،(ع)ة عة المصطفى و العترسو.مو١١٥
.٤٣١ / ٢.التفسير السلمى،١١٦
.١٥٥ / ٣ة،ّد.ينابيع المو١١٧
.٣٠٨ / ٩، (ع)ةعة المصطفى و العترسو.مو١١٨
.٣٣٥ / ١٠.التفسير الثعلبى،١١٩
.٤٣١ / ٢.التفسير السلمى،١٢٠


