


شهریور 1393



  

                    
                      396  

  
  يكمدفتر  )ايراني يگزاري طبري، نابغهانديشه( پژوهيطبري: عنوان

  محمدحسين ساكت :شيويرا و نگارش
  كتابخانه :ناشر
  1393 شهريوراول ـ  :نوبت چاپ

  نسخه 1000 :شمارگان
  تومان 47000 :بها

   978 ــ 600 ــ 222 ــ 167 ــ 4 :شابك
  سروش: ليتوگرافي، چاپ و صحافي

   88342985 :، مؤسسة خانه كتاب، تلفن1080انقالب، بين صبا و فلسطين جنوبي، پالك خيابان: تهران

   ، گردآورنده-1326ساكت، محمدحسين، : سرشناسه
  .محمدحسين ساكت: ويرايش و نگارش/ ايراني يگزاري طبري، نابغهانديشه: طبري پژوهي: نام پديدآور  و  عنوان

  .1393خانه كتاب،  :تهران :مشخصات نشر
  ج 2 :مشخصات ظاهري

  978ــ  600ــ  222ــ  168ــ  1:  دومجلد ،   978ــ  600 ــ 222 ــ167ــ 4  :يكمجلد : شابك
  978 ــ 600 ــ 222 ــ 169 ــ 8  :شابك دوره

  فيپا :نويسيوضعيت فهرست
  ).فيپا()  1393: چاپ اول(2ج، :يادداشت
  .كتابنامه :يادداشت

  .ايراني ينابغه گزاري طبري،انديشه :عنوان ديگر
  نقد و تفسير -. ق 310 -؟ 224طبري، محمد بن جرير، :موضوع
    . ق 3قرن -نويسان ايرانيتاريخ :موضوع
  كتابشناسي -- ايران نويسيتاريخ: موضوع

  خانه كتاب  :شناسه افزوده
 BP 54/ 1/ ط 2س 2    1393 :بندي كنگرهرده
                297/ 9949  :بندي ديوييرده

  3577662 :كتابشناسي ملي شماره



 

  
  
  
  
  

  ترين تفاسير اهل سنت در قديم) عليهما السالم(روايات صادقين 
  

  *نيا مرتضي كريمي
  

ترين وجوه پيوند و تبادل ميان تفاسـير شـيعه و سـني، روايـات تفسـيري ائمـه        هميكي از م
هاي مختلـف   توجه به اين امر در دوره 1.عليهم السالم و نقل آن در تفاسير اهل سنت است

هاي مختلف تفسيري از تنوع و شـدت   تاريخ تفسير اهل سنت و در ميان مفسران با گرايش
رين نقل از امامان شيعه در تفاسير اهل سـنت، روايـات   بيشت. و ضعف برخوردار بوده است

از آنجا كه مفسران كهن اهـل سـنت امـام علـي عليـه      . تفسيري امام علي عليه السالم است
اند، طبيعتاً اقوال تفسيري بسـيار بيشـتري در قيـاس بـا      السالم را يكي از كبار صحابه دانسته

. ن منقوالت طرق و اسانيد غير شـيعي دارنـد  اغلب اي. اند ساير ائمه شيعه از ايشان ذكر كرده
ي حاضر به بررسي نقل روايات صادقين عليهما السالم در تفاسير اهـل   با اين همه، در مقاله

ي اصلي روايات تفسيري شيعه از صـادقين عليهمـا    از آنجا كه بدنه. سنت خواهيم پرداخت
بـه روايـات تفسـيري    ي توجه مفسران كهن اهـل سـنت    السالم است، اصل، ميزان و نحوه
توانـد جوانـب    ي مضامين آنها با روايات و طرق شيعي مي صادقين عليهما السالم و مقايسه

  .مهمي از تاريخ تفسير شيعه و سني در قرون نخست را آشكار كند
نقل روايات امامان شيعه و اصحاب ايشان در منابع تفسيري و حديثي اهل سنت امـري  

اي  پـاره . تمام جوانب مورد بررسي قرار نگرفته است هوجه باست كه تاكنون به دقت و با ت
اهللا رضـا   يةالمثل آ في. اند از مطالعات و تحقيقات به مباحثي نزديك به اين موضوع پرداخته

                                                 
  .وهشگر و مترجم قرآن و حديثپژ. *
توان دانست كه در تفاسير كهن  ي مقابل اين رويكرد را نقل روايات صحابه و تابعين در تفاسير شيعه را مي نقطه .1

  . شود كلي غائب است اما پس از شيخ طوسي به امري رايج ـ جز در ميان اخباريان ـ تبديل مي شيعه به
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و واليـت در تفسـير    اي به بررسي نقل اسباب نزول مرتبط بـا اهـل البيـت    استادي در مقاله

ان مشـترك روايـات شـيعه و سـني در منـابع      همچنين شناسايي راوي 2.طبري پرداخته است
ي حاضـر قصـد    مقالـه  3.محققان بوده استاز حديثي و فقهي فريقين نيز مورد توجه برخي 

تـرين منـابع تفسـيري     هم تنها در قديم ي تفسير قرآن، آن بررسي چنين منقوالتي را در زمينه
حث، گاه نـاگزير از  بديهي است در تكميل هر مب. اهل سنت تا پايان قرن ششم هجري دارد

  4.جويي روايات در منابع متأخر تفسيري شيعه و سني هم خواهم بود پي

                                                 
ي آيـت اهللا   مقالـه . شمسي 1368، 25ي  ، شمارهكيهان انديشه، »تفسير طبري اهل بيت رسالت در«رضا استادي،  .2

شوند، به موضوع نقل خـود روايـات ائمـه ـ ولـو از طـرق و        استادي همانند ديگر آثاري كه در ادامه معرفي مي
الم در پردازد، بلكه درصدد اثبات آن است كه طبري در نقل فضائل اهل بيت عليهم السـ  اسانيد غير شيعي ـ نمي 

تفسير خود جانب اعتدال را رعايت نكرده و عمداً منقوالت صحابه و روايات تفسيري در شأن و منزلت ايشـان  
  .را ناديده گرفته است

پژوهشي در بازشناسي راويان مشترك شيعه و  :نكراويان مشتحسين عزيزي، پرويز رستگار، و يوسف بيات، . 3
  .1380بوستان كتاب، : ، قماهل سنت

   :كنيم ي حاضر دارند كه براي نشان دادن تفاوت، از آنها ياد مي د اثر زير اندك مشابهتي با موضوع مقالهچن. 4
. م 2003/ش 1382/ ق 1424دارالغدير، : ، مجيب الرفيعي، قمنيةقراءات اهل البيت عليهم السالم القرآ .1
هل سنت از مباحث اختالف قرائات اين اثر تنها به منقوالت برخي از كتب تفسيري و علوم قرآني ا. ص140

ي منقوالت اين كتاب درباب قرائات اهل بيت عليهم السالم  مجموعه. قرآني منقول از ائمه پرداخته است
  .بسيار ناقص است

  ي ف  ن ي درسـ  م ال  عـة ا م ج:  م ، مهـدي الحسـيني الروحـاني، ق   السـنة  عن طرق أهل) ع(أحاديث أهل البيت  .2
  .جلد 7. 1379/ 1421ي،  الم ر االس ش ن ال  ة س سو ، م م ق ب  ية م ل ع ال  ةوز ح ال

الكـوثر للمعـارف    سسةمـؤ : ، قمحمة، الشيخ حكمت الرالسنةاهل البيت عليهم السالم في كتب اهل  ائمة .3
اين كتاب در يازده فصل تـدوين يافتـه، در هـر فصـل، مؤلـف، بـه       . ص491. م 2004/ ش 1383، ميةاالسال

الت كتب مختلف رجال، حديث، تاريخ، و تفسير اهل سنت راجع بـه امامـان شـيعه پرداختـه     گردآوري منقو
فصول اول و دوم حاوي مناقب امام علي و حسنين عليهم السالم در منابع اهل سـنت اسـت و فصـول    . است

. اسـت  بعدي بيشتر به ذكر احوال و مناقب امامان شيعه از نگاه عالمان اهل سنت در كتب قديم و گاه متـأخر 
  .گونه همپوشاني با تحقيق حاضر ندارد لذا اين اثر نيز هيچ

بخـش  . 1381دليـل مـا،   : ، عادل كعبـي، قـم  ما روي عنهم و ما روي فيهم: اهل البيت في تفسير الثعلبي .4
در . ي اين كتاب به ذكر روايات وارده در شأن و فضيلت اهل البيت عليهم السالم اختصاص يافته است عمده

پردازد كـه   مي تفسير ثعلبيخش كمي از آن به گردآوري روايات منقول از اهل بيت عليهم السالم در مقابل، ب
  .در تحقيق حاضر با دقت بيشتري انجام گرفته است

 1386/ ق 1428، )ع(المجمع العـالمي الهـل البيـت    : ، نزار الحسن، قمالسنةأهل البيت في تفاسير أهل  .5
چون طبري، ثعلبي، بغـوي، زمخشـري، فخرالـدين رازي، بيضـاوي، قرطبـي،      اين اثر به بررسي تفاسيري . ش
پردازد كه بيش از نيمي از آنهـا   مي تفسير القاسمي، و روح المعاني، تفسير روح البيانكثير، سيوطي، تفسير  ابن

بيت از  عالوه از آنجا كه مؤلف كتاب، قصد نشان دادن فضايل اهل به. آيند شمار مي تفاسير متأخر و معاصر به
  .كند زبان و منقوالت راويان اهل سنت را دارد، به ندرت روايتي از صادقين عليهما السالم نقل مي

� 
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بـه  ... عباس، مجاهـد، ضـحاك، سـفيان ثـوري و      ترين تفاسير اهل سنت چون ابن قديم
كـه  ) ق 197م ( تفسير عبداهللا بن وهبدر . صورت اصلي و اصيل به دست ما نرسيده است

طالب عليه السالم بـه طـرق    روايت از امام علي بن ابي 10ب اوست، قري الجامعبرگرفته از 
ي حاضر، بـا   در مقاله. اهل سنت ذكر شده، اما روايتي از صادقين عليهما السالم نيامده است

مرور بيست تفسير مهم اهل سنت طي قرون دوم تا ششـم، خـواهم كوشـيد بخـش اعظـم      
سير اهل سنت آمده است، گردآوري روايات منسوب به صادقين عليهما السالم را كه در تفا

طبيعي است با توجه به . و برخي از آنها را در ديگر منابع شيعه و سني بازيابي و تحليل كنم
اهميت طبري در تاريخِ تفسير اهل سنت، سـهم بيشـتري بـه منقـوالت طبـري از صـادقين       

  :ند ازا اين تفاسير عبارت. عليهما السالم در اين تفسير تعلق خواهد گرفت
  

  )ق 150م (مقاتل بن سليمان  .1
  )ق 207م (فرّاء  .2
  )ق 210م (عبدالرزاق صنعاني  .3
  )ق 224م (ابوعبيد قاسم بن سلّام  .4
  )ق 310م (طبري  .5
  )ق 327م (ابي حاتم  ابن .6
  )ق 316م (سجستاني  .7
  )ق 338م (نحاس  .8
  )ق 370م (ابوبكر جصاص  .9

 )ق 373م (ابوالليث سمرقندي  .10
 )ق 412م (سَلمي  .11
  )ق 428م (ثعلبي  .12
  )ق 450م (ماوردي  .13
  )ق 468م (واحدي نيشابوري  .14

                                                                                                                   
تقريباً اغلب منابع . ش 1383انتشارات ذوي القربي، : محمد صالحي انديمشكي، قمالقرآن و فضائل اهل البيت،  .1

بنابراين  .شأن اهل البيت عليهم السالم استاين كتاب، آثار شيعه است و موضوع كتاب صرفاً روايات وارده در 
  .در موضوع بحث اين نوشتار، هيچ مساهمتي ندارد
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  )ق 489م (سمعاني  .15
  )ق 538م (زمخشري  .16
  )ق 541م ( عطية ابن .17
  )ق 553م بعد از (الحسن نيشابوري  محمود بن ابي .18
  )ق 597م (الجوزي  ابن .19
  )ق 606م (فخرالدين رازي  .20

  

وم تـا  هاي كهن تفسيري اهل سنت از صادقين عليهمـا السـالم طـي قـرون د     اغلب نقل
وي . بازيـابي كـرد   الـدر المنثـور  توان بعدها در اثر معروف سيوطي موسوم بـه   ششم را مي

حاتم و طبرانـي، گـاه از منـابعي تفسـيري يـاد       ابي عساكر، دارقطني، ابن عالوه بر طبري، ابن
از عبد الحميد بـن حميـد    تفسير عبد بن حميد: كند كه امروزه در اختيار ما نيست، نظير مي

از ابوبكر محمد بن ابراهيم بن منذر نيشابوري  المنذر تفسير ابن، )ق 249م (الَكسي بن نصر 
  ).ق 369ـ274(از ابوالشيخ اصفهاني  الشيخ تفسير ابي، )ق 318ـ241(

توان يافت و تنها در منابع نسبتاً متأخر اهل سـنت   ها را در منابع قديم نمي اي از نقل پاره
لسي قـرون هفـتم و هشـتم هجـري چـون قرطبـي، ابوحيـان        مثالً مفسران اند. اند ذكر شده

ي صـراط الـذين انعمـت علـيهم      عـادل حنبلـي در تفسـير آيـه     غرناطي، سمين حلبي و ابن
تـر   كننـد كـه در منـابع كهـن     روايتي منسوب به امام صادق عليه السالم نقل مي) 7، تحةالفا(

به امام صـادق عليـه السـالم    شود و پس از ايشان نيز همواره و تنها  شيعه و سني يافت نمي
  .نسبت داده شده است

هو صرَاطٌ آَخرُ، ومعنَاه العلم باهللا عز وجل والفهـم عنـه، قـال جعَفـرُ بـنُ محمـد       : وقيلَ
  ).1/148قرطبي، (

 دمحنُ مَفرُ بعج قَاَله ،ْنهع ماْلَفهو بِاللَّه ْلمالْع ويلَ هالبحـر المحـيط  طي، ابوحيان غرنـا (ق ،
1/48.(  

قالـه جعَفـرُ بـنُ محمـد     . العلم بـاهللا تعـالي  : الثاني غير األول، والمراد به» الصراط«: وقيل
الـدر المصـون   ؛ السمين الحلبي، 1/210، اللباب في علوم الكتابعادل،  ابن(رحمه اهللاُ تعالي 

. سـي از ايـن مضـمون نـك    بـراي اسـتعجاب آلو  . 1/67، شـامله،  في علوم الكتاب المكنون
  .1/96، روح المعانيآلوسي، 
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ي دخيـل   ي ديگر از اين دست، روايت سيوطي از امام صادق عليه السـالم دربـاره   نمونه
و أخرج أبوالشيخ عن جعفر بن محمد عـن أبيـه فـي    «. در قرآن است »ابلعي«ي  بودن كلمه

در ايـن مـورد   ). 3/335، المنثـور  الـدر (» الهنـد  بلغـة قوله يا أَرض ابلَعي ماءك قال اشـربي  
و أخرج أبوالشـيخ عـن جعفـر بـن     «: گويد با استعجاب مي) 2/570( فتح القديرشوكاني در 

أبـي حـاتم    المنذر و ابن جرير و ابن و أخرج ابن. الهند بلغةاشربي، : معناه: محمد عن أبيه قال
العـرب ظـاهر مكشـوف،     لغةو ثبوت لفظ البلع و ما يشتق منه في : أقول. عباس مثله عن ابن

ظاهراً اين روايت در آثار و تفاسير قديمي اهل سنت نيز وجـود  » !و الهند؟ للحبشةفما لنا و 
راه يافتـه   الدر المنثورداشته، اما كمتر كسي آن را مجدداً نقل كرده و لذا در دوران متأخر به 

سـند كامـل ايـن    ) 1/35(  5المهذب فيما وقع في القرآن من المعربسيوطي خود در . است
فـي   6حيـان  وقال أبو الشـيخ ابـن  «: كند روايت را از تفسير ابو الشيخ اصفهاني چنين ذكر مي

حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الغزال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بـن منيـب حـدثنا    : تفسيره
يـا  ( :اليسع عن جعفر بن محمد عن أبيه فـي قولـه تعـالي    ابن ةالفضل حدثنا ميسر شبيب ابن

  ».الهند بلغةأشربي : ، قال)أَرض ابلَعي ماءك
اين مطلب به نقل از امـام صـادق عليـه السـالم     ) 2/149(گفتني است در تفسير عياشي 

» يا أَرض ابلَعـي مـاءك  «: عبداهللا ع في قوله عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي«: آمده است
، )2/448( الصـافي فاسـير روايـي شـيعه چـون     و تقريباً تمـام ت » الهند اشربيبلغة نزلت : قال

  .اند ، همين را از عياشي نقل كرده)2/365( نور الثقلين، )3/112( البرهان
  

مـثالً ابوحيـان   : گوينـد  گاه مفسران اهل سنت خود با ترديد راجع به ابوجعفر سخن مي
قـرأ أبـوجعفر محمـد بـن علـي بـن الحسـين، و قيـل،         «: نويسد ، مي23غرناطي ذيل حشر، 

گاه ). 14/256؛ نيز در آلوسي، 10/149، البحر المحيط(» المؤمن بفتح الميم: أبوجعفر المدني
و أخـرج  «: گويد مي) 2/570( فتح القديرپردازند؛ مثالً شوكاني در  به نقد مضمون روايت مي

جريـر و   و أخـرج ابـن  . الهنـد  بلغةاشربي، : معناه: أبوالشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال

                                                 
  .ق 1408، العلميةدار الكتب : تحقيق سمير حسين حلبي، بيروت. 5
، محدث )ق 369ـ274(أبومحمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني . 6

  و مفسر
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لغـة  و ثبوت لفظ البلع و ما يشتق منه في : أقول. عباس مثله أبي حاتم عن ابن منذر و ابنال ابن

گـاه نيـز از انتسـاب روايتـي خـاص بـه        7».و الهند للحبشة العرب ظاهر مكشوف، فما لنا و
مـثالً  . پذيرنـد  برند و بـه ايـن صـورت آن را نمـي     صادقين عليهما السالم به خداوند پناه مي

و ذكـر الثعلبـي عـن زر بـن     «: نويسد مي 19، ذيل قمر، )5/216(محرر الوجيز الدر  عطية ابن
حبيش في تفسير هذا اليوم لعاد أنه كل يوم أربعاء ال تدور، و ذكره النقـاش عـن جعفـر بـن     

سوء عياذا بالّله أن تصح عن جعفـر بـن   عة كان القمر منحوسا بزحل و هذه نز: محمد و قال
  ».محمد

مباحث مختلف منقول از صادقين عليهما السالم بيشترين توجـه  مفسران مغربي در ميان 
جـوزي از صـادقين    ي ابـن  گانـه  12هـاي   نيمي از نقل. اند را به قرائت و لغت مبذول داشته

هـاي   تقريبـاً سـه چهـارم نقـل    . راجع به قرائت و لغـت اسـت   زاد المسيرعليهما السالم در 
هـا بـه بيـان     راجع به قرائت و باقي آن الوجيزالمحرر از صادقين عليهما السالم در  عطية ابن

هاي ابوحيان غرناطي از امام صادق عليه السـالم   همچنين نقل. گردد لغت و تفسير آيه بازمي
مـثالً در  (رسد كه عمدتاً درباب قرائت و لغت است  عدد مي 30به حدود  البحر المحيطدر 

؛ 6/448؛ 6/440؛ 6/361؛ 6/286؛ 6/266؛ 6/245؛ 6/225؛ 5/316؛ 5/196؛ 4/366؛ 4/142
؛ 10/81؛ 9/125؛ 9/117؛ 8/540؛ 8/483؛ 8/439؛ 8/420؛ 8/339؛ 7/501؛ 7/241

10/139.(  
  

  روايات غريب
پيش از ذكر تك تك مفسران اهل سنت و ميزان منقـوالت ايشـان از صـادقين عليهمـه     

وايات غريـب و  ر. السالم، مناسب است به موضوع روايات غريب در آثار مشاراليه بپردازيم
تـرين   عجيب. شود منسوب به صادقين عليهما السالم نيز در تفاسير كهن اهل سنت يافت مي

اين روايات مواردي است كه در آنها مطلبي برخالف مسلمات فقهي يا كالمـي شـيعه بيـان    
  .شده است

                                                 
عن عبدالرحمن بن «: اين مطلب به نقل از امام صادق عليه السالم آمده است) 2/149( تفسير العياشي در. 7

و تقريباً تمام تفاسير » الهند اشربي بلغةنزلت «: قال» يا أَرض ابلَعي ماءك«: عبداهللا ع في قوله الحجاج عن أبي
  .اند ، همين را از عياشي نقل كرده)2/365( ثقليننور ال، )3/112( البرهان، )2/448( الصافيروايي شيعه چون 
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، و حدثنا الحسن بن محمـد «: نويسد مي) 1/106، الكشف و البيان(المثل ثعلبي   في) الف
حدثنا أبونصر منصور بن عبد اهللا االصفهاني، حدثنا أبوالقاسم االسكندراني، حـدثنا أبـوجعفر   

اجتمـع آل محمـد   : الملطي عن علي بن موسي الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد أنـه قـال  
هـار، و  الليـل بالن  ةعلي الجهر بِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ، و علي أن يقضوا ما فاتهم من صـال 

الـدر  همچنين سـيوطي در  . »علي أن يقولوا في أبي بكر و عمر أحسن القول و في صاحبهما
عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيـه   و أخرج ابن«: گويد ي مباهله مي ذيل تفسير آيه المنثور

بعثمـان و   و! و بعمر و ولـده ! قال فجاء بابي بكر و ولده يةتَعالَوا نَدع أَبناءنا اآل يةفي هذه اآل
8).2/40، الدر المنثور(» و بعلي و ولده! ولده   

حدثنا أحمـد بـن   : نمايد اي ديگر روايت زير است كه در ظاهر بسيار كهن مي نمونه) ب
حدثنا الحسـين  : أحمد بن فارس قال] حدثنا: قال[حدثنا محمد بن المظّفر : عمر الجيزي قال

حدثنا موسي بن جعفر بـن  : ياد الباهلي قالحدثنا جعفر بن عمرو بن ز: بن حميد المكي قال
محمد رسول اهللا و : قال» محمد رسول اهللا«محمد عن أبيه عن آبائه رضي اهللا عنهم في قوله 

الذين معه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه أشداء علي الكفّار عمر بن الخطاب رحمـاء بيـنهم   
سيماهم في وجوههم من أثر السجود  عثمان بن عفّان، تراهم ركّعا سجدا علي بن أبي طالب،

و مـثلهم فـي اإلنجيـل     ةعبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقّاص، ذلك مثلهم في التورا
: ، عمـان  ، ابو عمرو عثمان بـن سـعيد الـداني   المكتفي في الوقف و االبتداء( ةإلي آخر السور

ي نقّاش  اس گفتهاين سخن را بر اس) 5/210(سمعاني ). 2/201ج . 2001/  1422دارعمار، 
: شـمارد  كند و آن را غريـب مـي   ــ از مفسران معتزلي ــ از امام صادق عليه السالم نقل مي

عمـر  } أشـداء علـي اْلكفَّـار   {أَبـو بكـر   } والَّذين معـه {: وعن جعَفر بن محمد الصادق قَالَ
يبتَُغـونَ فضـال مـن اهللا    {ْنهم علي رضي اهللا ع} تراهم ركعا سجدا{) عْثمان} رحماء بينهم{

بعمــر } فـĤزره {أَبـو بكــر  } أخـرج شــطأه {محمــد } كـزرع {: وقَولــه .ةالْعْشـرَ } ورضـوانا 
بعلي رضي اهللا عْنهم أَجمعينَ، وهذَا قَول َغرِيـب  } فَاستَوي علي سوقه{بعثمان } فاستغلظ{

  ).5/210، تفسير السمعاني. (ذكره النقاش
عباس، دوم حسن  نخست ابن: هايي از سه تن نقل شده است با اندك تفاوت اين روايت

                                                 
، چند روايت مختلف از امام صادق عليه )501ـ500، ص 2ج ( االنتصار للقرآنباقالني در ها،  از همين نمونه. 8

  .السالم در تعريف و تمجيد از ابوبكر و عمر آورده است
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شـواهد التنزيـل لقواعـد    حـاكم حسـكاني در   . بصري و سوم امام موسي كاظم عليه السالم

دو نقل نخست در متون كهن اهل سـنت  . كند هر سه نقل را ذكر مي) 255ـ2/252( التفضيل
از همـين  . نمايـد  ظم عليه السالم بسيار بعيد ميمكرراً ذكر شده است و صدور آن از امام كا

روض الجنان و روح الجنـان فـي   (رو ابوالفتوح رازي با اشاره به اين روايت در تفسير خود 
مل و دقـت  أت كند كه چرا چنين سخني را بي از ناقالن آن شكوه مي) 17/368، تفسير القرآن

، ايـن روايـت بـا    )1/434( 9 حنبـل  احمد بـن  بةفضائل الصحابا اين همه، در . اند نقل كرده
رسـد بـا    تفاوتي در سلسله سند، از امام صادق عليه السالم نيز نقل شده است كه به نظر مي

نا : حدثنا الحسن ثنا لؤلؤ بن عبد اهللا أبو بكر العوفي قال«: نقل سمعاني از نقّاش مشابه است
علـي فـي قولـه عـز      محمد بن عبد الرحمن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جـده، عـن  

) أشداء علي الكفـار (أبو بكر، ) والذين معه(محمد رسول اهللا : ، قال)محمد رسول اهللا: (وجل
يبتغون فضال (علي بن أبي طالب، ) تراهم ركعا سجدا(عثمان بن عفان، ) رحماء بينهم(عمر، 

ن بـن  عبـد الـرحم  ) سيماهم في وجوههم من أثر السجود(والزبير،  طلحة، )من اهللا ورضوانا
ومثلهم في اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فĤزره فاسـتغلظ   ةذلك مثلهم في التورا(عوف وسعد، 

المبغضـون  ) ليغيظ بهـم الكفـار  (المؤمنون المحبون لهم، ) فاستوي علي سوقه يعجب الزراع
  .»)وأجرا عظيما ةوعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفر(لهم، 
چـون فخرالـدين رازي و نظـام    (هـاي متـأخر    ت در دورهبرخي از مفسران اهل سـن ) ج

دهند كه از امام علي  سخني را به امام باقر يا امام صادق عليهما السالم نسبت مي) نيشابوري
قوله سبحانه و َلَقـد همـت ِبـه و    «: اند عليه السالم سخني راجع به يوسف و زليخا نقل كرده

غفيـر مـن    القصد و العزم، لكـن العلمـاء اختلفـوا فقـال جـم     هو  لغةًهم ِبها ال شك أن الهم 
؛ فقال أبوجعفر الباقر رضي الّله عنـه  لطةبلغت حد المخا الهمةإن تلك : المفسرين الظاهريين

إنها طمعت فيه و إنه طمع فيها حتـي هـم أن   : بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الّله عنه
قـال  ). 4/78، ر غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان    تفسينظام الدين نيشابوري، (» التكةيحل 

طمعت فيه و طمـع فيهـا   : جعفر الصادق رضي اللَّه عنه بإسناده عن علي عليه السالم أنه قال

                                                 
: اني، تحقيق وصي اهللا محمد عباس، بيروت، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيببةفضائل الصحا. 9

  .م1983/ق1403، لةالرساسسة مؤ
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؛ 6/406نيز در آلوسي،  10).18/439فخرالدين رازي، ( التكةأن يحل  فكان طمعه فيها أنه هم
  ).2/396، ةبيان السعاد؛ گنابادي، 11/89، الميزانطباطبايي، . براي نقدي بر اين سخن، نك

: ي آخر از روايات اعتقادي سخن سيوطي در نقل روايتي از طريق بيهقي اسـت  نمونه) د
و أخرج البيهقي عن قيس بن الربيع قال سالت جعفر بن محمد رضي اهللا عنـه عـن القـرآن    «

ـ      ال يقتـل و ال  فقال كالم اهللا قلت مخلوق قال ال قلت فما تقول فـيمن زعـم انـه مخلـوق ق
بـاب   اين مضمون نه با ديـدگاه متـداول كالمـي شـيعه در    ). 5/326، الدر المنثور(» يستتاب

بـاب   حدوث و قدم قرآن سازگار است و نه با لوازم فقهي مندرج در متون فقهـي شـيعه در  
  .حدود
خوريم كه امام عليه السالم مطلبي را از  در منابع تفسيري اهل سنت به مواردي برمي) هـ

جابر بن عبداهللا انصاري، زيد بن علـي بـن الحسـين و محمـد بـن      . كند غير معصوم نقل مي
در يـك  . شـود  هايي در منابع شيعي بـه نـدرت يافـت مـي     چنين نقل. اند از آن جمله الحنفية

مورد، امام صادق عليه السالم مطلبي را از زيد بن علي به نقل از امام باقر عليه السـالم ذكـر   
مـرَرت  : حدثَني زيد بنُ علي، َقـالَ : ثَنَا حسينُ بنُ علي، عنْ جعَفرِ بنِ محمد، قَالَحد: كند مي

اللَّهم اْغفرْ لي بِاْلُقرْآنِ اللَّهم ارحمني بِاْلُقرْآنِ اللَّهم اهدني : ِبأَبِي جعَفرٍ وهو في دارِه وهو يقُولُ
، 2، جـزء  3، الكتاب المصنَّف في الحديث واآلثار، شيبة ابي ابن. (بِاْلُقرْآنِ اللَّهم اُرزقْني بِاْلُقرْآنِ

  ).297ص 
عـن  «: كنـد  نقـل مـي   الحنفيـة در موردي ديگر، امام باقر عليه السـالم از محمـد بـن    ) و

رضا محمد ان ال يدخل أحد مـن  : قال} وَلسوف يعطيك ربك فََترْضَي{في قوله : عباس ابن
: أخبرنيـه أبـو عبـداهللا القنجـوي قـال      .في جميع المؤمنين عةهي الشفا: أهل بيته النار، وقيل

حدثنا محمد بـن  : حدثنا محمد بن عمران بن أسد الموصلي قال: حدثنا أبو علي المقري قال

                                                 
دهد  روايت فوق را از طريق جابر جعفي به امام باقر عليه السالم نسبت مي) 9/310، يةو النها يةالبدا(كثير  ابن. 10

أخرج أبو نعيم في و : كند اين سخن را با تفصيل بيشتري از ابونعيم نقل مي) 4/13( الدر المنثورو سيوطي در 
عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه في قوله و لَقَد همت بِه و هم بِها قال طمعت فيه و طمع فيها و  الحلية

البيت فسترته بثوب أبيض  حيةفقامت إلي صنم مكلل بالدر و الياقوت في نا التكةكان من الطمع ان هم بحل 
فقال يوسف عليه السالم  ةالت استحي من الهي ان يراني علي هذه الصوربينها و بينه فقال أي شي تصنعين فق

كُلِّ نَْفسٍ ِبما َكسبت ثم قال   تستحين من صنم ال يأكل و ال يشرب و ال استحي انا من الهي الذي هو قائم علي
  .ال تناليها مني أبدا و هو البرهان الذي رأي
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حـدثنا  : ح البـزاز قـال  حدثنا حرب بن سـري : حدثنا عمرو بن عاصم قال: أحمد المدادي قال

، عن أبيه علي بـن أبـي   الحنفيةحدثني عمي محمد بن علي بن : أبوجعفر محمد بن علي قال
: أشفع ألمتي حتي ينادي ربي عـزّ وجـلّ  «} صلي اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا : طالب قال

أرجـي  إن : إّنكم معشر أهل العراق تقولون: ثم قال لي» رب رضيت: رضيت يا محمد، فأقول
انا لنقول : قلت} اهللا حمةيا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم ال تقنطوا من ر{في القرآن  آية

وَلسوف يعطيك ربـك  {في كتاب اهللا تعالي  يةإنّ أرجي آ: ولكنّا أهل البيت نقول: ذلك، قال
  ).10/224ثعلبي، (» عةوهي الشفا} فََترْضَي

طبري است كه در آن، امام باقر عليه السالم مطلبي را با تفسير ي ديگر نقلي در  نمونه) ز
ثنا أبـي، عـن إسـرائيل،    : وكيع، قال حدثنا ابن«: كند دو واسطه از ابراهيم نخعي كوفي نقل مي

» يعطـي ضـغثا   ةالزكـا : جعفر، عن سفيان، عن حمـاد، عـن إبـراهيم، قـال     عن جابر، عن أبي
به جابر جعفـي از امـام بـاقر عليـه السـالم      از آنجا كه طريق روايات طبري ). 8/42طبري، (

» جعفـر  ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جـابر، عـن أبـي   : وكيع، قال حدثني ابن«همواره به صورت 
است، بايد گفت مراد طبري از ابوجعفر در اين سلسله سندي، كسـي جـز امـام بـاقر عليـه      

  .نمايد ب ميالسالم نيست؛ با اين همه چنين نقل از امام عليه اسالم به كلي غري
تر آنكه در جايي، امام باقر عليه السالم از عمرو بن رافع مولي عمر روايتي  و عجيب) ح

جعفر الطحاوي  حدثنا أبو إبراهيم الترمذي، عن أبي إسحاق، عن أبي: قال الفقيه«: كند نقل مي
جعفـر   حدثنا يعقوب بن إبراهيم عـن أبـي إسـحاق عـن أبـي     : حدثنا علي بن معبد قال: قال

اكتتبتنـي  : حمد بن علي، عن عمرو بن رافع، مولي عمر و كان يكتب المصـاحف أنـه قـال   م
فال تكتبها، حتي تـأتيني فأمليهـا عليـك     يةإذا بلغت هذه اآل: عمر مصحفا و قالت بنةاحفصة 

اكتـب  : فقالـت  قـة كما حفظتها من رسول اللّه صلي الّله عليه و سلم، فلما بلغتها أتيتها بـالور 
عبـد الّلـه بـن     ةهـي قـراء  : و يقـال . العصـر  ةالوسطي صـال  ةلصلوات و الصالحافظوا علي ا

  ).1/157، بحرالعلومسمرقندي، (» مسعود
  

قـرن ششـم هجـري     ناكنون پس از اين مقدمه به ذكر يكايك تفاسير اهل سنت تا پايـا 
پردازيم و ذيل هر يك، مجموعه روايات منقـول از صـادقين عليهمـا السـالم را بررسـي       مي
  .يمكن مي
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در ميان عالمان شيعه كه به روايات منسوب به اهل بيت علـيهم السـالم در منـابع اهـل     
اند، بايد از وزير مغربي، شـيخ طوسـي،    سنت توجه داشته و از آن ميان مواردي را نقل كرده

روايـات   عوالي اللئاليفرد اخير در . جمهور احسائي نام برد ابي تر از همه، ابن طبرسي و مهم
كند كه مصدر آنها بـه   ي شيعه نقل مي ا به صورت حديث مرسل يا مقطوع از ائمهمتعددي ر

  .روشني آثار و جوامع كهن اهل سنت است
بينيم تعداد زيادي روايت تفسيري در منابع تفسـيري   ي اين موارد مي با بررسي مجموعه

تفسيري  اهل سنت از صادقين عليهما السالم نقل شده است كه به سبب عدم ورود به منابع
، در آثـار تفسـيري و روايـي متـأخر شـيعه نيـز راه       مجمع البيـان و  التبيانقديم شيعه چون 

روايت غير مرتبط با صـادقين عليهمـا السـالم بـه     از اين درحالي است كه انبوهي . اند نيافته
صورت مرسل و گاه اشتباهاً به امام باقر و امام صادق عليهمـا السـالم منسـوب شـده و در     

  .اند فسيري و روايي شيعه جاي يافتهجوامع ت
  

 )ق 150م (مقاتل بن سليمان . 1

هايي در متن اكنون در اختيـار ماسـت كـه باعـث      مقاتل بن سليمان نيز با افزايش تفسير
 150شود نتوانيم تمام محتوا و روايات آن را به مقاتل و تا پيش از سال وفات وي يعنـي   مي

هايي تفسيري در اين اثر منسوب به امام باقر عليـه   نقلبا اينهمه معدود . هجري نسبت دهيم
دو . تـوان پـذيرفت   السالم آمده است كه دست كم قدمت آنها را در قرون دوم و سـوم مـي  

  :اند ي زير از اين قبيل نمونه
حدثنا الهـذيل،  : حدثني أبي قال: حدثنا عبيدالّله قال: 1، روايت تفسيرمقاتل بن سليمان، 

مـا كـان   : قلت لـه : قال -عليه السالم -جعفر محمد بن علي الحق عن أبيعن محمد بن عبد
فكيف لم يمضـه علـي   : قلت: قال. رأي أهل بيته: في الخمس؟ قال -عليه السالم -رأي علي

  ).132/ 2مقاتل، (كره أن يخالف أبابكر و عمر : ذلك حين ولي؟ قال
  :استاين سخن به نحوي مشابه در منابع معاصر با مقاتل نقل شده 

مـا   11جعفر قَالَ قلـت لـابنِ عبـاس    محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحاق عن أبي

                                                 
 فةالعلل و معرمثالً در احمد بن حنبل، . منابع اهل سنت سابقه دارد عباس در ذكر روايت امام باقر از ابن. 11

  .»عباس حدثَني أَِبي قَالَ حدثَنَا هشَيم قَالَ أَخْبرَنَا جابِرٌ اْلجعفي عنْ أَِبي جعفَر عن ابن«: 2/250، الرجال
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كانَ رأْي علي بن ابي طَالب في اْلخمس؟ قَالَ كانَ رأْيه مثـل رأْي أهـل بيتـه ولكنـه كـره ان      

  ). 1/94، ملة، شاالسير الصغيرالشيباني، (يخَالف أَبا بكر وعمر 
» سَلك علي ِبـاْلُخمسِ َطرِيَقهمـا  «: جعفر قَالَ الثَّورِي، عنْ محمد بنِ إِسحاقَ، عنْ أبيعنِ 

  ).5/237، مصنف عبدالرزاق(
ما كانَ رأْي علـي رضـي اهللا   : جعفر قَالَ قُْلت َله وأَخْبرَني محمد بنُ إِسحاقَ عنْ أبي: قَالَ

كانَ رأْيه فيه رأْي أَهلِ بيته؛ وَلكنَّه كرِه أَنْ يخَالف أَبا بكرٍ وعمرَ رضي : ُخمسِ؟ قَالَعنه في اْل
  12).ملة، شا1/30، الخراجابويوسف، (اللَّه عْنهما 

حـدثنا  : حـدثني أبـي، قـال   : حدثنا أبومحمـد، قـال  : 2، روايت تفسيرمقاتل بن سليمان، 
، قال الكـذب و  »و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ«: مقاتل، عن محمد بن علي، في قوله تعاليالهذيل عن 

فـي   صعصـعة و عـامر بـن    نةو كنا عة، و ذلك أن الحمس قريش و خزاالتلبيةهو الشرك في 
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك، إال شريكاً هـو لـك،   : التلبيةكانوا يقولون في  هليةالجا

» إال شريكاً هو لـك «: هذا هو قول الزور لقولهم. التي تُعبد ئكةيعنون المال» ملك تملكه و ما
  ).124/ 3مقاتل، (

، چنين روايتي با اين صورت كامل، در هيچ مأخذ شيعه و »قول الزور«در تفسير عبارت 
: در اين روايت دو نكتـه آمـده اسـت   . سني قديم و جديد به هيچ كس منسوب نشده است

قـول  «ي مشركانه در جاهليت، و ديگري پيوند اين تلبيـه بـا تفسـير عبـارت      بيهيكي بيان تل
  . »الزور

انتساب اين تلبيه به مشركان جاهلي در منابع كهن سيره، حديث و تفسير بسيار معروف 
قتيبـة   و ابـن  13اغلب منابع تفسيري و حديثي كهن در قرن سوم چون بخاري، مسـلم، . است

، 5/262، ثعلبــي، 9/155؛ طبــري، 30، ص غريــب القــرآن، قتيبــة ابــن. بــراي نمونــه نــك(
، ايـن  )5/155و  3/181، الـدر المنثـور  ، سيوطي، 18/520، فخرالدين رازي، 10/272قرطبي،

                                                 
  .بعد به 2/158 ،معالم المدرستينسيد مرتضي عسكري، . براي نقد و بررسي نك. 12
عمارٍ، حدثَنَا أَبو  يعني ابنمةُ رِوحدثَني عباس بنُ عبد الْعظيمِ اْلعنْبرِي، حدثَنَا النَّضْرُ بنُ محمد الْيمامي، حدَثنَا عك. 13

فَيُقولُ رسولُ اهللاِ : لَبيك َلا شَرِيك َلك، َقالَ: مشْرِكونَ يُقوُلونَكانَ اْل: عباسٍ رضي اهللاُ عنْهما، َقالَ زميلٍ، عنِ ابن
لَّمسو هلَيلَّى اهللاُ عص :»قَد قَد ،َلكميُقوُلونَ» ولَك، ت: فَي وإِلَّا شَرِيكا هكهلُطوُفونَ  َمي مهذَا وُقوُلونَ هلَك، يا ممو

 تيملةشا 2/843صحيح مسلم، (بِاْلب.(  
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 204م (دهند و سيره نويساني چون هشام بن محمـد كلبـي    عباس نسبت مي سخن را به ابن
ن عمل مشركانه با تفسـير عبـارت   اما پيوند اي. كنند اسحاق آن را بدون مأخذ ذكر مي ابن) ق

ديگـر  . به امام باقر عليه السالم نسبت داده شده است تفسير مقاتلاجتَنبوا قَولَ الزُّورِ تنها در 
؛ بقره، 2؛ فرقان، 106؛ يوسف، 18مفسران گاه اين تلبيه را در ذيل آيات ديگري چون جن، 

دهنـد و يـا بـا     نسبت مي) ع(امام باقر كنند، ولي به ندرت آن را به  ذكر مي 28؛ و روم، 196
جالب آنكه مقاتل نيز خود در سه موضع . زنند پيوند مي) 30حج، ( »قول الزور«شرح و بيان 

كنـد و آن را از زبـان    به اين تلبيه اشـاره مـي  ) 3/413؛ و 3/412؛ 2/477(ش تفسيرديگر از 
خـي از ايـن اقـوال و    براي انعكاس بر( 14.كند خود و بدون انتساب به فردي خاص ذكر مي

  ).8/474؛ 7/131؛ 5/410؛ 5/22، مجمع البيانطبرسي، . عبارات نك
عن مقاتل و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ يعني الشرك بـالكالم،  «: نويسد مي) 8/2490(حاتم  ابي ابن

هـو   لبيك ال شريك لك، إال شـريكاً : و ذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت، فيقولون في تلبيتهم
از » محمد بـن علـي  «دهد كه احتماالً عبارت  اين نقل قول نشان مي» .تملكه و ما ملك لك،

حاتم آن را بـه امـام بـاقر عليـه السـالم       ابي مقاتل است و اال ابن تفسيرهاي بعدي در  افزوده
  .داد نسبت مي

عباس قال كان يلبي أهل الشـرك لبيـك اللهـم لبيـك لبيـك ال       وأخرج الطبراني عن ابن
إال شريكا هو لك تملكه وما ملك فأنزل اهللا هل لكم مما ملكـت أيمـانكم مـن     شريك لك

جعفر محمد بن علـي   وأخرج جويبر مثله داود بن أبي هند عن أبيية شركاء فيما رزقناكم اآل
  ).1/153، شامله، لباب النقولسيوطي، (عن أبيه 
رُكوا قَول الْباطل واْلكذب ألَنهـم  اْت} واجتَنبوا قَولَ الزُّور{«: آمده است تنوير المقباسدر 

هو َلك  لبيك اللَّهم لبيك لبيك لَا شريك َلك إِلَّا َشرِيكاً هليةكانُوا يقُولُونَ في تلبيتهم في اْلجا
تفاسـير بـه   از سازد با انتسابي كه در برخي  و اين مي» .تملكه وما ملك فنهاهم اهللا عن ذَلك

  : است عباس موجود ابن

                                                 
ي مشركانه را از قول مقاتل  ، اصل تلبيه»قول الزور«ابوالليث سمرقندي بدون انتساب اين عبارات به موضوع . 14

للَّه من المواقيت، و ال تستحلوا فيهما ما ال ينبغي لكم و ذلك ةَ و أَتموا اْلحج و الْعمرَ: و قال مقاتل: كند نقل مي
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال : أنهم كانوا يشركون فيقولون: و معنى قول مقاتل. في إحرامهم أنهم كانوا يشركون

سمرقندي، (و أتموهما و ال تخلطوا بهما شيئا آخر : فقال. شريك لك إال شريكا هو لك، تملكه و ما ملك
  ).1/130، بحرالعلوم
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اين مطلب را از پدرش و ديگر كسان چنين نقل ) ق 204متوفاي (هشام بن محمد كلبي 

صـلّي اهللا  (حدثنا أبي و غيره و قد أثبت حديثهم جميعـا أنّ إسـماعيل بـن إبـراهيم     . كند مي
و نقـوا مـن كـان بهـا مـن       مكـة و ولد له بها أوالد كثير حتّي مـألوا   مكةلما سكن ) عليهما

و وقعت بينهم الحروب و العـداوات و أخـرج بعضـهم بعضـا،      مكةضاقت عليهم العماليق، 
أنه  ةاألوثان و الحجار ةو كان الذي سلخ بهم إلي عباد. فتفسحوا في البالد و التماس المعاش

 بـة الحرم، تعظيما للحرم و صبا ةظاعن إلّا احتمل معه حجرا من حجار مكةكان ال يظعن من 
بـالحرم و   بـة ، تيمنا منهم بها و صـبا لكعبةوه و طافوا به كطوافهم بافحيثما حلّوا، وضع. بمكة

، و يحجـون و يعتمـرون، علـي إرث إبـراهيم و     مكـة و  الكعبـة و هم بعد يعّظمـون  . حبا له
ثم سلخ ذلك بهم إلي أن عبدوا ما استحبوا، و نسوا ما كانوا عليه، ). عليهما السالم(إسماعيل 

فعبدوا األوثان، و صاروا إلي ما كانت عليـه األمـم   . إسماعيل غيرهو استبدلوا بدين إبراهيم و 
منها، علي إرث مـا بقـي فـيهم مـن     ) عليه السالم(و انتجثوا ما كان يعبد قوم نوح . من قبلهم

من تعظيم البيت، و : و فيهم علي ذلك بقايا من عهد إبراهيم و إسماعيل يتنسكون بها. ذكرها
، و إهـداء البـدن، و اإلهـالل    لفـة و مـزد  فة، و الوقوف علي عرةالطواف به، و الحج، و العمر

! لبيـك الّلهـم  «: فكانت نزار تقول إذا ما اهّلـت . مع إدخالهم فيه ما ليس منه -ةبالحج و العمر
، و لتلبيـة و يوحدونـه بـا  » !تملكه و ما ملـك ! إال شريك هو لك! ال شريك لك! لبيك! لبيك

صـلّي اهللا عليـه و   (لنبيـه  ) عزّ و جـلّ (لكهم بيده، يقول اهللا يدخلون معه آلهتهم و يجعلون م
فـة  أي مـا يوحـدونني بمعـر   ] 106: 12). [و ما يؤْمنُ أَكَثرُهم بِاللَّه إِلَّا و هم مْشرِكونَ: (»سلم

  .حقّي، إلّا جعلوا معي شريكا من خلقي
ضالالت، و فيهم علي ذلك و صاروا إلي ما كانت عليه األمم قبلهم من ال: اسحاق قال ابن

، و ةبقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها، من تعظيم البيت، و الطـواف بـه، و الحـج و العمـر    
، مع إدخالهم فيه مـا  ة، و هدي البدن، و اإلهالل بالحج و العمرلفةو المزد فةالوقوف علي عر

بيك، لبيك ال شـريك لـك، إال   لبيك اللَّهم ل«: و قريش إذا أهلّوا قالوا نةفكانت كنا. ليس منه
، ثم يدخلون معه أصنامهم، و يجعلـون  بالتلبيةفيوحدونه . »شريك هو لك، تملكه و ما ملك

و ما يؤمن أكثرهم باللَّـه  «: يقول اهللا تبارك و تعالي لمحمد صلي اهللا عليه و سلم. ملكها بيده
 ةسـير (  عي شريكا من خلقـي حقّي إال جعلوا م فةأي ما يوحدونني لمعر. »إلّا و هم مشركون

  ).1/78، هشام ابن
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ي  ، نقلي مشابه و ملخص از اين روايت سيره و بيان تلبيـه 4/542 الكافيگفتني است در 
  .مشركانه به نقل از امام صادق عليه السالم آمده است

  
  )ق 207م (فرّاء . 2

ئـات منسـوب   خود موارد متعددي از نقل اخـتالف قرا  معاني القرآندر ) ق 207م (فرّاء 
اثـر فـرّاء از   . آينـد  كند كه به نظر مهم مـي  به امام باقر و امام صادق عليهما السالم را ذكر مي

تـوان   ي شـيعه را مـي   ترين منابعي است كه در آن نقل اختالف قرائات منسوب به ائمه قديم
ماننـد   ،البحر المحيطو  زاد المسيرو  المحرر الوجيزاين امر بعدها در تفاسيري چون . يافت

  ).ي مقاله ادامه. نك(آن ادامه يافته است 
قرأهـا  ) 119(و ال ُتسـَئلُ عـنْ أَصـحابِ اْلجحـيمِ     : و قوله: 1، روايت معاني القرآنفرّاء، 

جزمـا،   ينـة محمد بن علي بن الحسين جزما، و قرأها بعض أهل المد] و أبوجعفر[عباس  ابن
  ).1/75(و جاء التفسير بذلك 

، و كـذلك قـرأ   »هـو مولّاهـا  «عباس و غيـره   و قد قرأ ابن: 2، روايت القرآنمعاني فرّاء، 
  ).1/85(و الّله أعلم . أبوجعفر محمد بن علي، فجعل الفعل واقعاً عليه، و المعني واحد

  
  )ق 210م (عبدالرزاق صنعاني . 3

ـ   15است) ق 210م (ها از عبدالرزاق صنعاني  ترين نقل پس از اين دو، ظاهراً قديم ا كـه ب
 هاي فقهي كه وي از صـادقين  نقل. كرده است واسطه از صادقين عليهما السالم نقل روايت مي

خود گردآورده است، بسيار بيشتر است و طبق  مصنَّفالعابدين عليهم السالم در   و امام زين
 مصـنَّف توان در  همين تعداد روايت فقهي را مي. رسد مورد مي 70جستجوي من به حدود 

  .كنيم اشاره مي مصنَّفو  تفسيردر اينجا تنها به منقوالت تفسيري وي در . يافت ةشيبابي  ابن
أرنا معمر، عن الزهري، عـن علـي   : عبدالرزاق قال: 1، روايت تفسيرعبدالرزاق صنعاني، 

مد اهللا األرض مد األديـم   مةإذا كان يوم القيا«: بن الحسين أن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال

                                                 
برد كه از عبدالرزاق صنعاني  ن نام ميت 82از ) 247ـ246طبسي، ص ( السنةرجال الشيعه في اسانيد صاحب . 15

، 109، ش آينه پژوهش، »سيري در تفسير عبدالرزاق صنعاني«به نقل از عبداهللا غالمي در (اند  نقل كرده
  .اين افراد البته همه شيعه نيستند). 1387فروردين و ارديبهشت 
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فـأكون أول  «: ، قال النبي صلي اهللا عليه وسلم»لبشر من الناس إال موضع قدميهحتي ال يكون 

يا رب إن هـذا أخبرنـي   : فأقول: من يدعي وجبريل عن يمين الرحمن واهللا ما رآه قبلها، قال
يـا رب عبـادك عبـدوك فـي أطـراف      : صدق ثم أشـفع، فـأقول  : أنك أرسلته إلي فيقول اهللا

  ).1566، روايت 4ج (» ودوهو المقام المحم: األرض، قال
آمـده، بـا همـين طريـق در     ) 79اسراء، (مقاماً محموداً "اين روايت كه در تفسير عبارت 

؛ 6/125نيـز ثعلبـي،   (نيز ذكر شده اسـت  ) 7/2343(حاتم  ابي و ابن) 30/73؛ 15/99(طبري 
  .فته است، اما ظاهراً به منابع تفسيري و روايي شيعه راه نيا)4/197، الدر المنثورسيوطي، 

عن جعفر بن محمـد فـي    عيينة عبدالرزاق عن ابن: 2، روايت تفسيرعبدالرزاق صنعاني، 
قـال   هليةالجا ة، قال لم يصبه شيء من والد)128توبه، (قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم 

تفسـير  (وقال النبي صلي اهللا عليه وسلم إني خرجـت مـن نكـاح ولـم أخـرج مـن سـفاح        
  ).1111، روايت 3 ، جعبدالرزاق صنعاني

حدثنا الحسـن بـن يحيـي،    : كند ش ذكر ميتفسيرطبري اين مضمون را به دو طريق در 
َلَقـد جـاءكم   : ، عن جعفر بن محمد، فـي قولـه  عيينة أخبرنا ابن: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قال

صلي اهللا عليـه و  و قال النبي : قال. هليةالجا ةء من والد لم يصبه شي: رسولٌ منْ أَْنُفسكم قال
ثنا : ثنا إسحاق، قال: حدثني المثني، قال. "إني خرجت من نكاح و لم أخرج من سفاح": سلم

  ).11/56طبري، (، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد، بنحوه عيينة عبد الرزاق، عن ابن
أخبرنا عبـدالرزاق قـال   : آمده است مصنف عبدالرزاقاي ديگر در  همين روايت به گونه

جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اهللا صـلي اهللا عليـه و سـلم     نا ابنأخبر
منابع شـيعي بـه نـدرت    ). 13273، ش مصنف(قال أخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 

، طبرانـي، ابـونعيم،   شـيبة  ابـي  سعد، ابن ابن(اما منابع اهل سنت  16كنند، اين روايت را ذكر مي
ندرت به فردي جز امام باقر عليه السالم نسـبت   آورند و به راوان مياين روايت را ف) بيهقي،

حاتم از طريـق ديگـري ايـن روايـت را نقـل       ابي جز طبري كه در باال گفتيم، ابن 17.دهند مي

                                                 
16 .لَّمس و هآل و هَليع لَّي اللَّهص قَالَ النَِّبي كَاحٍ« :ونْ نم تفَاحٍ  خَرَجنْ سم أَخْرُج لَم و  منْ آدنْ لَدصدوق، . »م

  .110، ص اعتقادات
لم يكن في نسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شئ يعاب، قال : روى جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه قال. 17

  ).سمعاني القرآن نحا(» انا من نكاح ال من سفاح«: صلى اهللا عليه وسلم
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حدثنا أبي ثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه فـي  : كند  مي
 ةء مـن والد  لـم يصـبه شـي   : نْ أَْنُفسكم عزِيزٌ علَيـه مـا عنـتُّم قـال    َلقَد جاءكم رسولٌ م: قوله
» خرجت من نكاح و لم أخرج من السفاح«: ، و قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلمهليةالجا

سـنت كـه ايـن     ترين منابع اهـل  براي انواع طرق و فهرستي از قديم). 6/1917حاتم،  ابي ابن(
و أخـرج عبـدالرزاق فـي    ). 3/294، الـدر المنثـور  السـيوطي،  . نـد نـك  ا روايت را نقل كرده

أبي حاتم و البيهقي في سننه و أبوالشيخ عن جعفر بن محمد عن  جرير و ابن المصنف و ابن
و قـال   هليـة الجـا  ةأبيه في قوله َلقَد جاءكم رسولٌ منْ أَْنُفسكم قال لم يصـبه شـي مـن والد   

، الـدر المنثـور  (سلم خرجت من نكاح و لم أخـرج مـن سـفاح     رسول اهللا صلي اهللا عليه و
3/294.(  

وهكـذَا  . وهذَا مرْسلٌ جيد«: افزايد پس از نقل اين روايت مي يةو النها يةالبداكثير در  ابن
أَِبـي بكيـرٍ   رواه الْبيهقي عنِ اْلحاكمِ عنِ اْلأَصم عنْ محمد بن إسحاق الصنعاني عنْ يحيي بنِ 

نْ أَبِيهع دمحنِ مَفرِ بعنْ جمِ عنِ اْلقَاسالَْغفَّارِ ب دبنْ عع .    ـهلَيع ـلَّي اللَّـهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر
لَّمسفَاحِ": ونَ السي منْخرِجي َلمنَ النِّكاحِ وي منأَْخرَج ابـن  "إِنَّ اللَّه اهور قَدـولًا    وصوم يـدع

ـ      ب ـدمحثَنَا مـدح كـياْلم ينـدرٍو الْعمنُ أَبِي عب دمحثَنَا مدفْصٍ حنُ حب دمثَنَا أَحدنُ َفقَالَ ح
ع نْ أَبِيهي عثَندلَي أَبِي حع دنِ قَالَ أَْشهيسنِ اْلحب يلنِ عب دمحنِ مَفرِ بعج  ـيلنْ عع هدنْ ج

َخرَجت منْ نكاحٍ وَلم أَْخـرُج مـنْ سـفَاحٍ    ": بنِ أَبِي طَالبٍ أَنَّ النَّبِي صلَّي اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
مـنْ  هـذا َغرِيـب    "شـئ  هليةمنْ لَدنْ آدم إِلَي أَنْ ولَدني أَبِي وأُمي وَلم يصبني من سفاح الجا

حصي كادلَا يو هجذَا الْوه.« 

جريج قال أخبرنـي جعفـر بـن     عبدالرزاق عن ابن: 3، روايت مصنَّفعبدالرزاق صنعاني، 
حم عسق فرددها مرارا حـم عسـق وهـو     ليلةمحمد أن النبي صلي اهللا عليه و سلم قرأ ذات 

ينيها فلقد أنسيت ما بـين  أمعك حم عسق قالت نعم قال فأقر نةفقال يا ميمو نةفي بيت ميمو
  ).5976، روايت مصنف عبدالرزاق(أولها وآخرها 

آورده  18نيز همين نقل به نقل از عبدالرزاق و نيز معجم طبرانـي  الدر المنثورسيوطي در 

                                                 
حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج ثنا سعيد بن يحيى : چنين است المعجم الكبير طريق طبراني در. 18

) 7/227( مجمع الزوائدهيثمي در . نةجريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ميمو األموي ثنا أبي عن ابن
  .اند ايت همگي رجال صحيحي رجال اين رو نويسد، به جز شيخِ طبراني يعني محمد بن عبدوس، بقيه مي
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ـ أن النبـي   ـ رضـي اهللا عنـه    ـ و أخرج عبدالرزاق في المصنف عن جعفر بن محمـد   : است

فقـال   نةحم عسق فرددها مرارا حم عسق في بيت ميمو ةليلقرأ ذات ـ صلي اهللا عليه و سلم  
أمعك حم عسق قالت نعم قال فأقرئيها فلقد نسيت ما بين أولها و آخرها و أخـرج   نةيا ميمو

حـم عسـق   ـ صلي اهللا عليه و سـلم   ـ قالت قرأ رسول اهللا   نةالطبراني بسند صحيح عن ميمو
ولهـا و آخرهـا قالـت فقرأتهـا فقرأهـا      أتعرفين حم عسق لقد نسيت ما بين أنة فقال يا ميمو

  )6/2، الدر المنثور( ـ صلي اهللا عليه و سلمـ رسول اهللا 
يك از جوامـع روايـي و    طبيعي است اين روايت نيز به دليل مضمون غريب آن، به هيچ

  .تفسيري شيعه راه نيافته است
  

  )ق 224م (ابوعبيد قاسم بن سالم . 4
حـدثنا  : حدثنا أبو عبيد قال: أخبرنا علي قال: 1روايت ، كتاب الناسخ و المنسوخ ابوعبيد،

علـي بـن     الفزاري عن جعفر بن محمـد عـن أبيـه عـن    ية يحيي بن سعيد و مروان بن معاو
ص (عن جـداد الليـل و عـن حصـاد الليـل       -صلي الّله عليه -نهي رسول الّله: الحسين قال

  ).34ـ33
حـدثنا  : حدثنا أبو عبيد قال: ا علي قالأخبرن: 2، روايت كتاب الناسخ و المنسوخ ابوعبيد،

صـلّي الّلـه    -يحيي بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الّله عـن النبـي  
صلّي الّله  -بل هي ألبد أبد و زاد فيه فشبك رسول الّله: مثل ذلك إال أنه قال قةو سرا -عليه
  .»مةم القيافي الحج إلي يو ةدخلت العمر«: بين أصابعه و قال -عليه

أن يكـون دخـول   : هذه تفسر تفسيرين أحدهما -صلّي الّله عليه -و كلمته: قال أبو عبيد
إذا  ةفي الحج هو الفسخ بعينه و ذلك أن يهل الرجل بالحج ثم يحل من حجـه بعمـر   ةالعمر

نفسـها و ذلـك أن يقـرّب     المتعةهو   في الحج ةأن يكون دخول العمر: و اآلخر. طاف بالبيت
في أشهر الحج فإذا قضاها و طاف لها و حلق ثم أراد الحج استأنف له إهـالال   ةالعمرالرجل 

في أشهر الحج و تنكـره أشـد    ةال تعرف العمر هليةو إنما جاء هذا ألن العرب كانت في الجا
 ).178ـ177ص (اإلنكار 

حـدثنا   :حدثنا أبو عبيد قال: أخبرنا علي قال: 3، روايت كتاب الناسخ و المنسوخ ابوعبيد،
  اسماعيل بن جعفر و يحيي بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جـابر بـن عبـد الّلـه    
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، فـانطلق  ةو نحن ال ننوي إال الحج ال نعـرف العمـر   -صلّي الّله عليه -خرج رسول الّله: قال
و النـاس   ةحتي قضي طوافه ثم نادي الناس و هو علـي المـرو   -صلّي الّله عليه -رسول الّله

: قال أبـو عبيـد  . فحل الناس كلهم: ، قالةن لم يكن معه هدي، فليحلل و ليجعله عمرم: تحته
  ).167ـ166ص . (و هذا في حديث طويل في المناسك

و حدثنا أبو أحمد الزبيري، عـن سـفيان،   : قال أبو عبيد: 4، روايت فضائل القرآنابوعبيد، 
: ُقلْ هو اللَّه أَحد فقـل : رأتإذا ق: سعت أباجعفر محمد بن علي يقول: قال عطيةعن عمر بن 

 دمالص اللَّه ،دأَح اْلفََلـقِ فقـل   : و إذا قرأت] 2 -1: االخالص[أنت اللَّه وذُ ِبـرَبأنـت  : ُقلْ أَع
أنت أَعـوذُ ِبـرَب النَّـاسِ    : ُقلْ أَعوذُ ِبرَب النَّاسِ فقل: ، و إذا قرأت]1: الفلق[أَعوذُ ِبرَب اْلفََلقِ 

  ).72ص ] (1: الناس[
  
  )ق 310م (طبري . 5

ويـژه،   در ميان مفسران قديم اهل سنت، بيشترين منقوالت تفسـيري امامـان شـيعه و بـه    
راويان از طبري كه درباب نقل از برخي . طبري آمده استتفسير  صادقين عليهما السالم در

امين كامالً شـيعي  كند، گاه برخي روايات ابوالجارود با مض غيرشيعي سخت گيري بسيار مي
هاي طبري از جابر جعفي از امام بـاقر   بخشي از نقل 19.خود گنجانيده استتفسير را نيز در 

ثنا أبـي، عـن إسـرائيل،    : وكيع، قال حدثني ابن: عليه السالم است كه غالباً چنين سندي دارد
السـالم  تقريباً تمامي منقوالت تفسيري طبري از صـادقين عليهمـا   . جعفر عن جابر، عن أبي

راه يافتـه  ) ق 774م (كثيـر   ي اسماعيل بن عمـر ابـن   نوشته تفسير القرآن العظيممستقيماً به 
  .است
  

: حميد، قال حدثنا ابن: نويسد ، مي96عمران،  ي آل ذيل آيه: 1، روايت جامع البيانطبري، 
ي، بين يدي رجل و هـو يصـّل   ةمرت امرأ: جعفر قال ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن أبي

                                                 
فقال  يةِثنا عيسي بن فرقد، عن أبي الجارود، عن محمد بن علي أُولئك هم خَيرُ الْبرِ: حميد، قال حدثنا ابن: مثالً. 19

  ).171/ 30، جامع البيان(أنت يا علي و شيعتك : النبي صلي اهللا عليه و سلم
تَعاَلوا نَدع أَبناءنا و : ي في قولهرقد، عن أبي الجارود، عن زيد بن علثنا عيسي بن ف: حميد، قال حدثنا ابن          

 كمناء3/212، جامع البيان(و الحسن و الحسين  طمةكان النبي صلي اهللا عليه و سلم و علي و فا: قال .اآليةأَب.(  
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مراد از ). 4/8طبري، (يبك بعضها بعضا  بكةإنها : قال أبوجعفر. و هي تطوف بالبيت، فدفعها

حاتم همين روايت را  ابي ابوجعفر در اين روايت طبري، امام باقر عليه السالم است، زيرا ابن
: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، ثنا عبد الـرحمن يعنـي  : كند با تصريح به نام امام نقل مي

جعفر محمد بـن علـي بـن     الدشتكي، أنبأ عمرو بن أبي قيس، عن عطاء بن السائب، عن أبي
بين يدي رجل و هو يصلي و هـي تطـوف بالبيـت، فـدفعها، فقـال       ةمرت امرأ: الحسين قال

  ). 3/708حاتم،  ابي ابن(يبك بعضهم بعضا  بكةإنها : أبوجعفر
قـال  . علبـي نيـز راه يافتـه اسـت    بعدها اين روايت به صورت مرسل به تفاسيري چون ث

بين يدي رجل و هو يصلي و هي تطوف بالبيت فـدفعها، فقـال أبـوجعفر     ةمرّت امرأ: عطاء
 مفـاتيح الغيـب  نيز در فخرالـدين رازي،  ). 3/116ثعلبي، (يبك بعضهم بعضا  بكةإّنها : الباقر

  .آمده است) 2/213( غرائب القرآن و رغائب الفرقانو بغوي، ) 8/299(
ثعلبي، اين روايت به همين صـورت ـــ و نـه     تفسيرليل ارتباط نزديك ابوالفتوح با به د

و سپس برخي ديگر از تفاسير فارسي شيعه راه يافت  روض الجناني شيعي آن ــ به  نسخه
مـرد او را  . كرد در مسجد الحـرام، زنـي پـيش او بگذشـت     مردي نماز مي: عطا گفت. است

رها كن او را، اين بكه است يبـك بعضـها   : گفت -السالم عليه -أبوجعفر باقر. زجري بكرد
اين روايت بعدها از همين طريق به تفاسير متأخر فارسـي شـيعه   ). 4/441ابوالفتوح، . (بعضا

ارد زني از پيش او زگ كند كه مردي در مسجد الحرام نماز مي عطا روايت مي: راه يافته است
حاضر بود فرمود وي را زجـر مكـن   ) ع(قر امام محمد با .دآن مرد وي را زجر كر .بگذشت

  ).2/271، منهج الصادقين(هذه بكه يبك بعضها بعضا اي يدق 
نيـز  ) شـيبة  ابي به نقل از بيهقي و ابن 2/53، الدر المنثور(اين سخن را به كلبي و مجاهد 

، ألن النـاس يبـك بعضـهم بعضـا، أي يـزدحم      بكـة إنمـا سـمي   : قال الكلبي. اند نسبت داده
  ).1/232، بحرالعلومي، سمرقند(

بـه نقـل    2/53، الدر المنثور(مضمون اين سخن كه به مجاهد نيز نسبت داده شده است 
: بـك : خليل بن احمد به عنوان قـول لغـوي آمـده اسـت     العين، در )شيبة ابي از بيهقي و ابن

ع يـدف ]:  أي[، ألن الناس يبك بعضهم بعضا في الطواف، بكة: مكةو سميت . دق العنق: البك
، اللغـةً المحـيط فـي   نيز بعدها در صاحب بن عباد، ). 5/285العين، (بعضهم بعضا باالزدحام 

مـن  فَعلَـةُ  هـي  : و قيـل . سميت ألنَّ الناس يبك بعُضهم بعضاً فـي الطَّـواف  : و قيل«: 6/151
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  ».بككت الرَّجلَ إذا رددَته و وضَعت منه
  :بع كهن تفسيري و روايي داردي شيعي در منا روايت فوق نسخه

ألن الناس تبك بعضـهم  : قال بكة مكةيت عن الحلبي عن أبي عبداهللا ع قال سألته لم سم
  ).1/187عياشي، (بعضا باأليدي 

ف عنْ حدثَنَا محمد بنُ اْلحسنِ قَالَ حدثَنَا محمد بنُ اْلحسنِ الصفَّار عنِ الْعباسِ بنِ معرُو
 بكـةَ  مكـةُ جعفر ع قَالَ إِنَّما سـميت   عنْ أَبانٍ عنِ اْلفُضَيلِ عنْ أبي لَةَعلي بنِ مهزِيار عنْ فَضَا

ـ   ةُلأَنَّه يبك ِبها الرِّجالُ و النِّساء و اْلمرْأَ ع ك والـمنْ شع ك وينمنْ يع ك ويدنَ ييلِّي بنْ تُص
: ، ص2 ، جعلـل الشـرائع  (  يسارِك و معك و لَا بأْس ِبـذَلك إِنَّمـا يكـرَه فـي سـائرِ الْبْلـدانِ      

  ).1/357( الصافيو ) 1/657( البرهان نيز در) 398ـ397
اللَّه دبع و دمنْ أَحع اللَّه دبنُ عب دعثَنَا سدقَالَ ح اللَّه همحـي    أَبِي ريسـنِ عب دمحم نَياب

   ـأَْلتَقـالَ س لَِبـياْلح يلنِ عب اللَّه ديبنْ عانَ عْثمنِ عب ادمنْ حرٍ عيمنِ أَبِي عب دمحنْ مـا  عأَب 
 تيمس مع ل اللَّه دبكةَعكةُ بضاً  معب مُضهعك ببي أَنَّ النَّاسي قَالَ لدا بِاْلأَييهعلل الشـرائع (ف ،

  .اين همان روايت عياشي است). 398: ، ص2 ج
حـدثنا محمـد بـن الحسـن     : حدثنا محمد بن الحسن، قـال : ، قال]يعني الصدوق[و عنه 

، عن أبان، عن الفضيل، عـن  لةالصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضا
 ةألنها تبك بها الرجال و النسـاء، و المـرأ   بكة مكةيت ما سمإن«: قال) عليه السالم(جعفر  أبي

تصلي بين يديك و عن يمينك و عن شمالك و معك، و ال بأس بذلك، إنما يكره ذلك في 
  ).1/657، البرهان(» سائر البلدان

 ةألّنه يبـك بهـا الرجـال و الّنسـاء و المـرأ      مكة بكةَو عن الباقر عليه السالم اّنما سميت 
بين يديك و عن يمينك و عن شمالك و عن يسارك و معك و ال بأس بـذلك ألّنـه   تصلي 

  ).1/357، الصافي. (اّنما يكره في ساير البلدان
و ال تُْنكحوا اْلمْشرِكينَ حتَّـي  : القول في تأويل قوله تعالي: 2، روايت جامع البيانطبري، 

: و كان أبوجعفر محمد بن علي يقـول .... و لَو أَعجبكم  يؤْمنُوا و لَعبد مؤْمنٌ خَيرٌ منْ مْشرِك
  ).2/223( ةأحق بتزويجها من المرأ ةعلي أن أولياء المرأ لةهذا القول من اهللا تعالي ذكره، دال

المبارك، عـن   أخبرنا ابن: ثنا سويد، قال: حدثنا المثني، قال: 3، روايت جامع البيانطبري، 
بـن عبـد اهللا   حنظلـة   سكينة ابنةخالته عبد الرحمن بن سليمان  عبد الرحمن بن سليمان، عن
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أنـا   حنظلة بنةيا ا: دخل علي أبوجعفر محمد بن علي و أنا في عدتي، فقال: ، قالتحنظلةبن 

و حق جـدي علـي و قـدمي فـي      ـ  صلي اهللا عليه و سلمـ من علمت قرابتي من رسول اهللا  
 ، و أنـت ةفـي العـد   لخطبةتخطبني في عدتي التعريض باغفر اهللا لك يا أباجعفر أ : فقلت. اإلِسالم

ـ صلي اهللا عليه و سـلم   ـ أو قد فعلت إنما أخبرك بقرابتي من رسول اهللا  : يؤخذ عنك فقال
عمها أبي  و كانت عند ابن سلمةو موضعي، قد دخل رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم علي أم 

عليه و سلم يذكر لها منزلتـه مـن اهللا و هـو    ، فتوفي عنها، فلم يزل رسول اهللا صلي اهللا سلمة
 خطبـة متحامل علي يده حتي أثر الحصير في يده من شده تحامله علي يده، فما كانت تلـك  

)2/322.(  
: ثنا مصعب بن سالم التميمي، قـال : حدثنا أبو كريب، قال: 4، روايت جامع البيانطبري، 

إال مـا ذكيـتم إذا   : أبـي طالـب، قـال   ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه محمد الباقر، عن علي بـن  
  ).6/47(ركضت برجلها أو طرفت بعينها أو حركت ذنبها، فقد أجزأ 

ثنـي  : ، عـن محمـد، قـال   سـلمة ثنـا  : حميد، قال حدثنا ابن: 5، روايت جامع البيانطبري، 
قـال رسـول اهللا صـلي اهللا    : أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قـال 

نصرت بالرعب و جعلت لي األرض مسجدا و طهورا، و أعطيت جوامع الكلم، « :عليه و سلم
، خمس لم يؤتهن نبي كـان  عةو أحلت لي المغانم و لم تحل لنبي كان قبلي، و أعطيت الشفا

لَو ال كتـاب مـنَ   : إلي قوله  ما كانَ لنَبِي أي قبلك أَنْ يكونَ َله أَسري: فقال: قال محمد. »قبلي
أي من األساري و المغانم اللَّه يما أََخذُْتمف كمسقَ َلمبأي لوال أنه سبق منـي  . س يمظع ذابع

و  حمةأن ال أعذب إال بعد النهي و لم أكن نهيتكم لعذبتكم فيما صنعتم، ثم أحلها له و لهم ر
  ).10/34(من الرحمن الرحيم ة و عائد نعمة

ثنا محمد بن إسحاق، : ، قالسلمةثنا : حميد، قال ابنحدثنا : 6، روايت جامع البيانطبري، 
جعفر محمد بن علي بن حسين بـن علـي،    عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي

و قد كان بعث أبا بكر الصديق  ـ  صلي اهللا عليه و سلمـ علي رسول اهللا   ةلما نزلت براء: قال
ال يـؤدي  « : لو بعثت إلي أبي بكر فقـال يا رسول اهللا: رضي اهللا عنه ليقيم الحج للناس قيل له
ثم دعا علي بن أبي طالـب   »ـ   صلي اهللا عليه و سلمـ عني إال رجل من أهل بيتي رسول اهللا  

، و أذن في النـاس يـوم النحـر إذا    ةمن صدر براء القصةاخرج بهذه « :فقالـ  رضي اهللا عنهـ 
لعام مشرك، و ال يطف بالبيت عريان، كافر، و ال يحج بعد ا الجنةأنه ال يدخل : اجتمعوا بمني
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 فخرج علي بـن أبـي  » عهد فهو إلي مدتهـ صلي اهللا عليه و سلم  ـ و من كان له عند رسول اهللا  
العضباء، حتـي أدرك أبـا بكـر    ـ صلي اهللا عليه و سلم  ـ رسول اهللا   قةطالب رضي اهللا عنه علي نا

رضـي اهللا  ـ ثـم مضـيا    . مـأمور : ؟ قـال أمير أو مـأمور : بالطريق فلما رآه أبو بكر، قال الصديق
علي منـازلهم مـن الحـج     السنةفأقام أبو بكر للناس الحج و العرب إذ ذاك في تلك  ـ  عنهما

 ، حتي إذا كان يوم النحر، قام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنـه، فـأذن  هليةالتي كانوا عليها في الجا
 الجنةيا أيها الناس ال يـدخل  : فقال ـ  مصلي اهللا عليه و سلـ في الناس بالذي أمره رسول اهللا  

، و ال يحج بعد العام مشرك، و ال يطف بالبيت عريان، و من كان له عهد عند مسلمة إال نفس
فهو له إلي مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، و لـم  ـ صلي اهللا عليه و سلم  ـ رسول اهللا  

 ةوكان هـذا مـن بـراء    ـ  ليه و سلمصلي اهللا عـ ثم قدما علي رسول اهللا  . يطف بالبيت عريان
  ).10/47(إلي األجل المسمي  ةفيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام و أهل المد

ثنـا عمـر بـن    : حدثني نصر بن عبد الرحمن األودي، قـال : 7، روايت جامع البيانطبري، 
علـي  دخلـت  : ، عن محمد بن إسماعيل الزبيدي، عن كثير النـواء، قـال سـمعته يقـول    عةزر
وليي وليكم، و سلمي سلمكم، و عدوي عـدوكم، و حربـي   : جعفر محمد بن علي، فقلت أبي

قـد ضـللت إذا و مـا أنـا مـن      : حربكم إني أسألك باهللا، أتبرأ من أبـي بكـر و عمـر؟ فقـال    
سـرُرٍ    إِخْوانـاً علـي  : يـة المهتدين، تولهما يا كثير، فما أدركك فهو في رقبتي ثم تـال هـذه اآل  

َتقابِل14/26(إخوانا يقابل بعضهم وجه بعض، ال يستدبره فينظر في قفاه : ينَ يقولم.(  
بل هي : و قال آخرون: نويسد ذيل ليشهدوا منافع لهم، مي: 8، روايت جامع البيانطبري، 

يمان، عن سفيان، عـن   ثنا ابن: حدثنا أبو كريب، قال: ذكر من قال ذلك. الحج ةالعفو و المغفر
ثنـا الحسـين،   : حدثنا القاسـم، قـال  . العفو: ليْشهدوا منافع َلهم الحج قال :جعفر جابر، عن أبي

. ةالحـج مغفـر  : قـال محمـد بـن علـي    : ، عـن جـابر، قـال   ة، عن أبي حمزتميلةثني أبو : قال
)17/108.(  

ذكر مـن  . السبيل المسافر يمر عليك هو ابن: و قال بعضهم: 9، روايت جامع البيانطبري، 
و : جعفـر  ثنا أبي، عـن سـفيان، عـن جـابر، عـن أبـي      : نا سفيان بن وكيع، قالحدث: قال ذلك

  ).2/57(المجتاز من أرض إلي أرض : السبِيلِ قال ابن
ثنا أبي، عن إسرائيل، عـن جـابر،   : وكيع، قال حدثني ابن: 10، روايت جامع البيانطبري، 

  ).3/74(الموت : اإلِعسار قال ةٍميسرَ  إِلي ةٌفَنَظرَ ةٍو إِنْ كانَ ذُو عسرَ: جعفر في قوله عن أبي
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ثنا يحيي بن يمان، عن شريك، عن : وكيع، قال حدثنا ابن: 11، روايت جامع البيانطبري، 

  ).6/58. (الباز و الصقر من الجوارح المكلبين: جعفر، قال جابر، عن أبي
ثنـا عبيـد اهللا   : ، قـال عليـة  ثنـا ابـن  : حدثني يعقوب، قال: 12، روايت جامع البيانطبري، 

. ليس علي الرجلين غسل، إنما نزل فيهمـا المسـح مسـح األرجـل    : ، قالمةالعتكي، عن عكر
امسـح علـي   : جعفـر، قـال   ، عن جابر، عـن أبـي  عنبسةثنا هارون، عن : حميد، قال حدثنا ابن

  ).6/82(رأسك و قدميك مسح األرجل 
ـ     : 13، روايت جامع البيانطبري،  ثنـا وكيـع، و حـدثنا    : االحـدثنا أبـو كريـب و هنـاد، ق

 ةأَو كسـوُتهم كسـو  : جعفر، فـي قولـه   ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي: وكيع، قال ابن
  ).7/16(الشتاء و الصيف ثوب ثوب  ةكسو: المساكين قال

ثنـا وكيـع، عـن    : ثنـا إسـحاق، قـال   : حدثني المثني، قال: 14، روايت جامع البيانطبري، 
و  ةِو اصِبرْ َنْفسك مـع الَّـذينَ يـدعونَ ربهـم بِالَْغـدا     : جعفر، قوله عن أبي إسرائيل، عن جابر،

  ).7/130(ـ صلي اهللا عليه و سلم ـ كان يقرئهم القرآن النبي : الْعشي قال
ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن : وكيع، قال حدثنا ابن: 15، روايت جامع البيانطبري، 

  ).8/42(يعطي ضغثا  ةالزكا: ن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قالجعفر، ع أبي
ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن : وكيع، قال حدثنا ابن: 16، روايت جامع البيانطبري، 

  ).8/137(و النار  الجنةسور بين : األعراف: جعفر، قال أبي
ثنـا  : أبـو أحمـد، قـال    ثنـا : حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: 17، روايت جامع البيانطبري، 

حـدثنا  . ةقلوبهم مستحق الزكا المؤلفةفي الناس اليوم : جعفر، قال إسرائيل، عن جابر، عن أبي
  ).10/113(جعفر، مثله  ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي: وكيع، قال ابن

فـر،  جع ثنا إسرائيل، عن جابر، عن أبي: حدثنا أحمد، قال: 18، روايت جامع البيانطبري، 
المستدين في غير سرف، ينبغي لإلمام أن يقضي عنهم من بيت : ةالغارمين مستحق الزكا: قال

  ).10/114(المال 
ثني أبي، عن إسـرائيل، عـن جـابر،    : وكيع قال حدثنا ابن: 19، روايت جامع البيانطبري، 

لإلمـام أن  الذين يستدينون في غير فساد، ينبغي : ةالغارمون مستحق الزكا: جعفر، قال عن أبي
  ).10/114(يقضي عنهم 
ثنا سفيان، عـن  : ثنا عبد العزيز، قال: حدثني الحرث، قال: 20، روايت جامع البيانطبري، 
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  ).10/115( ةالمجتاز من أرض إلي أرض مستحق الزكا: السبيل ابن: جعفر، قال جابر، عن أبي
سفيان، عن جابر، عـن  ثنا أبي، عن : وكيع، قال حدثنا ابن: 21، روايت جامع البيانطبري، 

  ).10/115(المجتاز من األرض إلي األرض : ةالسبيل مستحق الزكا ابن: جعفر، قال أبي
ثنا يحيي بن يمان، عن : وكيع، قاال حدثنا أبو كريب و ابن: 22، روايت جامع البيانطبري، 

  ).12/31(امرأته  ابن: نُوح ابَنه قال  و نادي: جعفر شريك، عن جابر، عن أبي
ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن : وكيع قال حدثنا ابن: 23، روايت جامع البيانبري، ط

  ).12/31(امرأته  طي لم يكن ابنه، كان ابن بلغةهذه : نُوح ابَنه قال  و نادي: جعفر أبي
يمان، عـن إسـرائيل، عـن     ثنا ابن: وكيع، قال حدثنا به ابن: 24، روايت جامع البيانطبري، 

  ).14/75(نحن أهل الذكر : َفسئَلُوا أَهلَ الذِّكرِ إِنْ كنُْتم ال تَعَلمونَ قال: جعفر عن أبيجابر، 
بـل  : و قـال آخـرون  : نويسد ذيل ليشهدوا منافع لهم، مي: 25، روايت جامع البيانطبري، 

ان، يمان، عن سـفي  ثنا ابن: حدثنا أبو كريب، قال: ذكر من قال ذلك. الحج ةهي العفو و المغفر
ثنا الحسين، : حدثنا القاسم، قال. العفو: ليْشهدوا منافع َلهم الحج قال: جعفر عن جابر، عن أبي

طبـري،  . (ةالحج مغفر: قال محمد بن علي: ، عن جابر، قالة، عن أبي حمزتميلةثني أبو : قال
17/108.(  

إسرائيل، عن جابر، عن ثنا أبي، عن : وكيع قال حدثنا ابن: 26، روايت جامع البيانطبري، 
  ).20/80(إلي الموت : معاد قال  َلرادك إِلي: جعفر، عن سعيد أبي

: جعفر محمد بن علـي فـي ذلـك مـا     و قد روي عن أبي: 27، روايت جامع البيانطبري، 
ثنا سفيان الجريري، عـن سـعيد بـن    : ثني نصر بن مزاحم، قال: حدثني محمد بن خلف، قال

جعفر، رضوان اهللا عليه هلْ يستَوِي الَّذينَ يعَلمونَ و الَّـذينَ ال   عن أبيأبي مجاهد، عن جابر، 
ايضـاً در  ) (130ــ 23/129(نحن الذين يعلمـون، و عـدونا الـذين ال يعلمـون     : يعَلمونَ قال

  20).5/118ماوردي، 
 يمـان، عـن شـريك، عـن     ثنا ابـن : حدثنا أبو كريب، قال: 28، روايت جامع البيانطبري، 

 ـ  صـلي اهللا عليـه و سـلم   ـ هـو محمـد    : قـال   جعفر هذا َنذيرٌ منَ النُّذُرِ اْلأُولي جابر، عن أبي
)27/48.(  

                                                 
از جابر و گاه با سندي مشابه با  ...و  تفسير فرات الكوفي، الكافي، بصائر الدرجاتاين روايت در منابع شيعي، . 20

  .طبري ذكر شده است
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حـدثني يعقـوب،   . إذا حاضت فأفطرت تقضـي  ةو المرأ: 29، روايت جامع البيانطبري، 

إذا مرض فأفطر استأنف، يعنـي مـن كـان عليـه     : ، عن إبراهيم، قالةثنا هشيم، عن مغير: قال
ثنـا هشـيم، عـن جـابر، عـن      : حدثنا أبو كريـب، قـال  . صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر

  ).28/9(الصوم يستأنف : جعفر، قال أبي
ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جـابر،  : حدثنا أبو كريب، قال: 30، روايت جامع البيانطبري، 

أول مـا يكبـر فـي االفتتـاح      يرفـع يديـه  : ، و انحـر ةجعفر فَصلِّ لرَبك و اْنحرْ الصال عن أبي
)30/211.(  

، صـفية ثنا وكيع، عن ثابت بن أبي : حدثنا أبو كريب، قال: 31، روايت جامع البيانطبري، 
  ).30/211( ةالصال: جعفر فَصلِّ لرَبك قال عن أبي

ثنا عيسي بن فرقد، عن أبـي  : حميد، قال حدثنا ابن: و قد: 32، روايت جامع البيانطبري، 
 :ـ   صـلي اهللا عليـه و سـلم   ـ فقال النبـي    يةِعن محمد بن علي أُولئك هم خَيرُ الْبرِ الجارود،

  )30/171( »أنت يا علي و شيعتك«
، عن عبدالملك، عن ةحدثنا هناد بن السري، قال لنا عبد: 33، روايت جامع البيانطبري، 

و رسوُله و الَّـذينَ آمُنـوا الَّـذينَ يقيمـونَ      إِنَّما وليكم اللَّه: يةسألته عن هذه اآل: جعفر، قال أبي
بلغنـا أنهـا   : الذين آمنوا قلنـا : من الذين آمنوا؟ قال: و هم راكعونَ قلنا ةَو يؤْتُونَ الزَّكا ةَالصال

ثنـا المحـاربي،   : وكيع، قـال  علي من الذين آمنوا حدثنا ابن: نزلت في علي بن أبي طالب، قال
إِنَّما ولـيكم اللَّـه و رسـوُله، و ذكـر نحـو      : سألت أباجعفر، عن قول اهللا: ملك، قالعن عبد ال

  21).6/187( ةحديث هناد عن عبد

                                                 
  .1/1990، تفسير مظهري؛ نيز در 1/273نحاس،  معاني القرآننيز در . 21

من الَّذينَ آمُنوا قال ية المنذر عن أبى جعفر انه سئل عن هذه اآل جرير و ابن و أخرج عبد بن حميد و ابن           
عن  الحليةو أخرج أبو نعيم في . انها نزلت في علي بن طالب قال علي من الَّذينَ آمُنوا الَّذينَ آمُنوا قيل له بلغنا

عبد الملك بن أبى سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن على عن قوله إِنَّما وليُكم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمُنوا 
و هم راكعونَ قال أصحاب محمد صلى اهللا عليه و سلم قلت يقولون علي  ةَكاو يؤُْتونَ الزَّ ةَالَّذينَ يقيمونَ الصال

  ).2/294، الدر المنثورسيوطي، (قال علي منهم 
حدثنا أبو سعيد األشج ثنا المحاربي، عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن          

حاتم،  ابي ابن. (علي من الذين آمنوا: قال» 1«نزلت في علي : و رسولُه و الَّذينَ آمُنوا قلتإِنَّما وليُكم اللَّه : قوله
4/1162.(  
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عمرو بن علي حدثنا قال، حدثنا يحيي بـن سـعيد قـال،    : 34، روايت جامع البيانطبري، 
صـلي اهللا عليـه   ـ   حدثنا جعفر بن محمد قال، حدثني أبي، عن جابر بن عبداهللا أن رسول اهللا

  ).1/421( »واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي« :قرأـ وسلم 
حدثنا يوسف بن سلمان قال، حدثنا حاتم بن إسـماعيل  : 35، روايت جامع البيانطبري، 

ــ   صلي اهللا عليه وسلمـ استلم رسول اهللا  : قال، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال
واتخذوا مـن مقـام إبـراهيم    « :أربعا، ثم تقدم إلي مقام إبراهيم فقرأ الركن، فرمل ثالثا، ومشي

  )1/422. (فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلي ركعتين. »مصلي
حدثنا محمد بـن  : اند ديگر منابع پس از طبري نيز اين روايت را اندكي تفاوت نقل كرده

قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال  بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عبدالّله بن محمد النفيلي
إلـي  ـ صلّي الّله عليـه و سـلم    ـ النبي   حجةحدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر و ذكر 

الركن فرمل ثالثا و مشي أربعا ثم تقدم إلي مقـام  ـ صلّي الّله عليه و سلم  ـ قوله استلم النبي  
فجعـل المقـام بينـه و بـين البيـت و صـلّي       ]  ليو اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهيم مص[إبراهيم فقرأ 

مقـامِ   و اتَّخذُوا منْ[خلف المقام  ةعند إرادته الصالـ صلّي اللّه عليه و سلم  ـ ركعتين فلما تال  
همچنين روايت فوق عيناً به تفسير ). 91، ص 1ج  احكام القرآن،جصاص، ] ( إِبراهيم مصلي

ايـن روايـت را بـا تفصـيل     ) 1/226، الدر المنثور(سيوطي . است راه يافته) 1/293(كثير  ابن
 . كند نقل ميجة ما ، ابوداود، النسائي، و ابنشيبةأبي  بيشتري از ابن

حدثني يوسف بن سلمان قال، حدثنا حاتم بن إسماعيل : 36، روايت جامع البيانطبري، 
 ـ  صلي اهللا عليه وسـلم ـ ل اهللا  لما دنا رسو: قال، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال

فبـدأ  . ، ابدؤوا بما بـدأ اهللا بـذكره  »من شَعائر الل ةَإنّ الصفا والمرو« :من الصفا في حجه قال
  ).2/30(بالصفا فرَقي عليه 

وهـب، أن   أخبرنا ابـن : حدثنا يونس بن عبد األَعلي، قال: 37، روايت جامع البيانطبري، 
: أن علي بن أبي طالب كـان يقـول  : مد عن أبيه محمدمالك بن أنس حدثه عن جعفر بن مح

ثنـا  : ثنا مطرف بن عبد اهللا، قال: حدثنا المثني، قال. ةشا: ما استيسر من الهدي هدي المحصر
  ).2/126(مثله  ـ رضي اهللا عنهـ مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد، عن علي 

عبـاس   خي صحابه چـون ابـن  اين تعبير و مضمون كه بسيار مشهور است همزمان به بر
  )طبري، همانجا. نك(نسز منسوب شده است 

حدثنا حميد بـن  : حدثني الحسين بن محمد الذارع، قال: 38، روايت جامع البيانطبري، 
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فصـيام  « :ـ   رضـي اهللا عنـه  ـ حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه محمد عن علـي   : األسود، قال

  ).2/144( فة، ويوم عريةا، ويوم الترويوم يةقبل الترو: ، قال»أيام في الحج ثةثال
حـدثنا  : حـدثنا مؤمـل، قـال   : حدثني علي بن سهل، قال: 39، روايت جامع البيانطبري، 

أيـام فـي الحـج     ثةمن فاته صيام ثال: سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا كان يقول
  ).2/146(صامهن أيام التشريق 

ابي حاتم و البيهقي  جرير و ابن عبد بن حميد و ابنو  شيبةأبي  و أخرج عبد الرزاق و ابن
و يـوم   يـة يوم و يوم الترو يةأَيامٍ في اْلحج قال قبل الترو ثَةِعن علي بن ابي طالب فَصيام ثَال

  ).1/215، الدر المنثور(فان فاتته صامهن ايام التشريق  فةعر
إسحاق قال، حـدثنا زيـد بـن     حدثني المثني قال، حدثنا: 40، روايت جامع البيانطبري، 

من صلَّي من الليـل  : سمعت جعفر بن محمد يقول: الحباب قال، حدثنا ابويعقوب الضبي قال
  ).3/139(، كتب من المستغفرين باألسحار ةثم استغفر في آخر الليل سبعين مر

حدثني يونس بن سليمان البصري قال، حدثنا حاتم بـن  : 41، روايت جامع البيانطبري، 
 صـلي اهللا عليـه و  ـ   أن رسول اهللا: يل قال، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابرإسماع
اهللا،  بكلمـة اهللا، واستحللتم فروجهن  نةاتقوا اهللا في النساء، فإنكم أخذتموهن بأما: قالـ سلم  

وإن لكم عليهن أن ال يوطئن ُفرُشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضـربا غيـر   
  ).4/212(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف  مبرِّح،

) 3/276(؛ ثعلبـي  )3/150؛ 2/69(؛ ابـوبكر جصـاص   )3/943(ابي حـاتم   نيز عيناً در ابن
، و حتـي  )10/16(، فخرالـدين رازي  )1/492(مفسران بعدي چـون زمخشـري   . آمده است

نسـبت  ) ص(مبر آن را مستقيماً بـه پيـا  ) 1/434، الصافي(و فيض كاشاني ) 2/575(طبرسي 
  .دهند مي

حميد قال، حدثنا يعقوب قال، حـدثنا عمـران    حدثنا ابن: 42، روايت جامع البيانطبري، 
: ما تري في قتال الديلم؟ فقـال : سألت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين فقلت: أخي قال

  ).11/52) (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار: (قاتلوهم ورابطوهم، فإنهم من الذين قال اهللا
حدثنا أبي ثنا ابوالربيع الزهراني ثنا يعقوب بن عبداهللا األشعري ثنا أخي عمران بن عبداهللا 

قاتلوهم و رابطوهم، فـإنهم  : سألت جعفر بن محمد يقول في قتال الديلم؟ قال: األشعري قال
  ).6/1914م، حات ابي ابن(من الذين قال اهللا عزوجل قاتلُوا الَّذينَ يلُوَنكم منَ اْلكفَّار 
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حدث ابوبكر محمد بن أحمد بن حمدان الحبال المقرئ، ثنا محمد بن أحمد بن تمـيم،  
سألت جعفر بن محمد بن : ثنا محمد بن حميد، ثنا يعقوب القمي، حدثني عمران، أخي، قال

قاتلوهم ورابطوهم فإنهم من الذين قـال اهللا عـز   : ما تري في قتال الديلم ؟، قال: علي، فقلت
  ).6/21، اخبار اصبهانابونعيم، (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار : وجل

حـاتم و ابوالشـيخ نقـل     أبـي  روايت را از دو تفسـير ابـن  ) 3/293، الدر المنثور(سيوطي 
  .كند مي

، عـن جعفـر بـن    عيينـة  وكيع قال، حـدثنا ابـن   حدثنا ابن: 43، روايت جامع البيانطبري، 
لم يصـبه  : ، قال)رسولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم: (محمد، عن أبيه في قوله

  ).11/56(شيء من شرك في والدته 
حدثنا الحسن بن يحيـي قـال، أخبرنـا عبـدالرزاق قـال،      : 44، روايت جامع البيانطبري، 
لـم  : ، قـال )لقد جاءكم رسول مـن أنفسـكم  : (، عن جعفر بن محمد في قولهعيينة أخبرنا ابن

إنـي خرجـت مـن    : ـ   صلي اهللا عليه وسلمـ وقال النبي  : قال. هليةاالج ةيصبه شيء من والد
حدثني المثني قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبدالرزاق، عـن  ... نكاحٍ، ولم أخرج من سفاح 

، تفسير عبدالرزاق الصنعانينيز در ). 11/56. (، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، بنحوهعيينة ابن
  . 6/1917تم، حا ابي ابن ؛1111، روايت 3ج 

بـن اليسـع    ةحدثنا مسـعد : حدثنا الحسن بن محمد قال: 45، روايت جامع البيانطبري، 
صـلي اهللا  ـ الباهلي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي اهللا عنه، كان كـان النبـي    

  ).13/83( »سبحان من سبحت له«: إذا سمع صوت الرعد قالـ عليه و سلم 
مالك  بنةا ةثنا هناد: حدثني أحمد بن حازم الغفاري، قال: 46روايت ، جامع البيانطبري، 

سمعت جعفر بن محمد يقـول  : سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول: ، قالتنيةالشيبا
عجبـت  «: قال سطران ونصف، لـم يـتم الثالـث   ) وكانَ َتحَته كنز َلهما: (في قول اهللا عزّ وجلّ

عجبت للموقن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للموقن بـالموت  للموقن بالرزق كيف يتعب، 
: قالـت ) منْ َخرْدلٍ أَتَينَا ِبهـا وكَفـي بَِنـا حاسـبِينَ     حبةٍوإِنْ كانَ مْثقَالَ : (وقد قال »كيف يفرح

وذكر أنهما حفظا بصالح أبيهما، ولم يذكر منهما صالح، وكان بينهما وبين األب الذي حفظا 
  ).16/5(اء، وكان نساجا آبسبعة به 

، ملـة شـا (خـود   غريـب القـرآن  در ) ق 330م حدود (ابوبكر محمد بن عزيز سجستاني 
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لم يتم , سطران ونصف : قَالَ) وكَانَ َتحَته كنز َلهما: (وعن جعَفر بن محمد: آورد مي) 1/391

وعجبـا  , سـابِ كَيـف يْغفـل   وعجبا للمـوقن بِاْلح , عجبا للموقن بالرزق كَيف يتعب : الثَّالث
  .يةاْلĤ}, من َخرْدل أَتَينَا بها حبةوإِن كَانَ مْثقَال {: وقد قَالَ, للموقن بالوت كَيف يفرح 

طبـري چنـين    تفسيرشيخ طوسي اين روايت را كه در هيچ مأخذ شيعي نيامده است، از 
: قـال » كـانَ َتحَتـه كَْنـزٌ َلهمـا    و «في قوله تعـالي  ) ع(روي عن جعفر بن محمد : كند نقل مي

عجباً للموقن بالرزق كيف يتعـب و عجبـاً للمـوقن    (سطران و نصف و لم يتم الثالث، و هي 
علـي   ةو في بعض الروايات زياد) بالحساب كيف يغفل و عجباً للموقن بالموت كيف يفرح

ا حفظا، لصـالح أبيهمـا، و   و ذكر أنهم) أشهد أن ال إله إال اللَّه و أن محمداً رسول اللَّه(ذلك 
أبـاء، و كـان سـياحاً     سـبعة و كان بينهما و بين األب الذي حفظـا بـه   . لم يذكر منهما صالح

  ).7/83، التبيان(
ثنـا يحيـي بـن    : حدثنا محمد بن سهل بن عسـكر، قـال  : 47، روايت جامع البيانطبري، 
ابر بن عبداهللا، قال كان ثنا سليمان بن بالل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ج: صالح، قال

الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير ويتركون النبي صلَّي اهللا علَيه وسـلَّم قائمـا   
  ).28/68) (أَو َلهوا اْنفَضُّوا إِلَيها ةًوإِذَا رأَوا تجار(علي المنبر، وينفضون إليها، فأنزل اهللا 

ثنا أبي، عـن معمـر بـن سـام، عـن      : وكيع قال حدثنا ابن: 48، روايت جامع البيانطبري، 
ثنـا  : حدثني محمد بن سـعد، قـال  . موجبا: قال ةكتاباً موقُوتاً فرض الصال: جعفر في قوله أبي

كاَنـت عَلـي    ةَإِنَّ الصـال : عبـاس، قولـه   ثني أبي، عن أبيه، عـن ابـن  : أبي، قال ثني عمي، قال
ثنـا  : حدثني أحمد بن حـازم، قـال  . الواجب: و الموقوت ةوتاً فرض الصالاْلمؤْمنينَ كتاباً موُق

كاَنـت عَلـي اْلمـؤْمنينَ كتابـاً موقُوتـاً       ةَإِنَّ الصال: معمر بن يحيي، قال سمعت أباجعفر يقول
  ).5/167(وجوبها : قال ةفرض الصال

السالم نقـل شـده    مضمون اين حديث به صراحت در منابع شيعي كهن از امام باقر عليه
حدثَنَا محمد بنُ اْلحسنِ رحمه اللَّه َقـالَ حـدثَنَا اْلحسـينُ بـنُ اْلحسـنِ بـنِ أَبـانٍ عـنِ         : است

اررنْ زْكرٍ عنِ بي بوسنْ مع ديونِ سنِ النَّْضرِ بع يدعنِ سنِ بيسنْ أبي ةَاْلحلِ  عي قَوجعفر ع ف
كاَنت علَي اْلمؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً؛ قَالَ موجباً إِنَّما يعني ِبـذَلك وجوبهـا    ةَاللَّه تَعالَي إِنَّ الصال

ارت حتَّـي َتـو   ةَعلَي اْلمؤْمنينَ و لَو كَاَنت َكما يقُولُونَ َلهَلك سلَيمانُ بنُ داود حينَ أَخَّرَ الصلَا
علـل  (أَْطـولَ وقْتـاً مـنَ الْعصـر      ةٌبِاْلحجابِ لأَنَّه لَو صلَّاها قَبلَ أَنْ تَغيب كَانَ وقْتاً َلـيس صـلَا  
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 1/273، تفسير العياشي؛ و با سندهايي ديگر در 1/202، من اليحضره الفقيه؛ 2/605، الشرائع
  ).3/294، الكافي؛ 274و 

حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال، حدثنا ابونعيم قـال،  : 49ايت ، روجامع البيانطبري، 
: فقال. هاهنا: ؟ فقال القوم»الكعبين«أين : حدثنا القاسم بن الفضل الحداني، قال، قال ابوجعفر
) 2/263( الدر المنثورسيوطي در ). 6/87(هذا رأس الساق، ولكن الكعبين هما عند المفصل 

مشابه اين روايت درباب تفصـيل صـورت وضـو بـه نقـل      . كند تنها به نقل طبري اشاره مي
و ) 299و  1/298( تفسـير العياشـي  ، )26ــ 3/25( الكـافي زراره از امام باقر عليه السـالم در  

  .نيز آمده است) 1/76( تهذيب االحكام
ثنـا جـابر   : ثنا عيسي بن فرقد، قال: حميد، قال حدثنا ابن: 50، روايت جامع البيانطبري، 

أَهَلكنَاهـا أَنَّهـم ال    يةٍوحرَام علَي َقرْ( ية، فقرأ هذه اآلجعةسألت أباجعفر عن الر: قالالجعفي، 
  .آمده است) 6/307(نيز بعداً در ثعلبي ). 17/69) (يرْجِعونَ

ثنـا عيسـي بـن فرقـد، عـن أبـي       : حميد، قـال  حدثنا ابن: 51، روايت جامع البيانطبري، 
: ـ   صـلي اهللا عليـه و سـلم   ـ فقال النبـي    يةِلئك هم خَيرُ الْبرِالجارود، عن محمد بن علي أُو

  ).171/ 30(أنت يا علي و شيعتك 
 583فرات كوفي، ص  تفسيرطرق مختلف نقل اين روايت را در منابع كهن شيعي چون 

نقلي مسـتقيم از امـام علـي     832/ 2، كتاب سليم بن قياس الهالليتوان يافت؛ در  مي 584و 
. نـك (مردويه از امام علي عليه السـالم اسـت    لسالم آمده كه بسيار شبيه نقل سنّي ابنعليه ا

  ).6/379، الدر المنثور
ثنـا عيسـي بـن فرقـد، عـن أبـي       : حميد، قـال  حدثنا ابن: 52، روايت جامع البيانطبري، 

صـلي  ـ كان النبـي   : قال .يةتَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبناءكم اآل: الجارود، عن زيد بن علي في قوله
  ).3/212(الحسن و الحسين  فاطمة وو علي و ـ اهللا عليه و سلم 

  
  )ق 327م (ابي حاتم  ابن. 6

حاتم، روايات فراواني از امام باقر و امام صادق عليهما السالم نقل شده  ابي ابن تفسيردر 
ثالً به نقل از امـام زيـن   م. يابيم كه كامالً با مذاق شيعي آمده است گاه رواياتي مي احت. است

ذكر عن عباد بن يعقـوب ثنـا علـي بـن هاشـم عـن أبـي        «: خوانيم العابدين عليه السالم مي
قال لي علي بن الحسين، أن لعلي فـي كتـاب اهللا اسـماً و    : الجارود عن حكيم بن حميد قال
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رسوله إِلَي النَّاسِ يوم  ألم تسمع قول اهللا و أَذانٌ منَ اللَّه و: ما هو؟ قال: لكن ال تعرفونه قلت

ي ذيـل تفسـير    ادامـه . هاي ديگر نـك  براي نمونه 22).6/1747(» اْلحج اْلأَكبرِ؟ هو واهللا األذان
  .ي مباهله حاتم از آيه ابي ابن

  
عبـد الملـك    ابنةحدثنا أبي ثنا محمد بن عبد الرّحمن بن : 1، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

أبي نجيح عـن مجاهـد َفـاتَّقُوا النَّـار الَّتـي       مي ثنا أبي عن جدي عن ابنبن أبي سليمان العرز
جاراْلح و ا النَّاسهقُودو روي عن : قال أبو محمد. من كبريت الجيفةأنتن من  ةحجار: قال ةُو

  ).1/64(من كبريت  ةحجار: جعفر محمد بن علي قال أبي
وَقـالَ  [ن عبـداهللا بـن مسـعود اسـت     هـاي معـروف ايـن روايـت از آ     ي نقل تقريباً همه

، كثيـر  تفسـير ابـن  (مـنْ كبرِيـت    ةٌهي حجار: مسعود ومجاهد وأَبو جعَفرٍ الْباقرُ، والسدي ابن
ةَ حدثَنَا أَبو معاوِ: حدثَنَا أَبو كرَيبٍ، قَالَ)] [1/110؛ نيز در همان، 8/189 ـ   يـ رٍ، عـعسـنْ منْ ، ع

الزَّراد، عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ ساِبط، عنْ عمرِو بنِ ميمونٍ، عنْ عبد اللَّه،  ةَعبد اْلملك بنِ ميسرَ
هلي قَوف :»}ارجاْلحو ا النَّاسهقُودقَالَ] 24: ةالبقر[} ةُو :ارجح يةٌه     ـا اللَّـهخََلَقه رِيـتنْ كبم

خـود  ) 1/131، تفسير الطبري(يوم خََلقَ السموات واْلأَرض في السماء الدنْيا يعدها لْلكافرِينَ 
حـدثنا أبوسـعيد   «: كند مسعود نقل مي چنين سخني را از ابن) 1/64(حاتم نيز در ادامه  ابي ابن

سابط عن عمـرو بـن ميمـون     عن ابن ةعن مسعر عن عبدالملك بن ميسر مةاألشج ثنا أبواسا
 ةُالتي سماها الّله في القرآن وقُودها النَّاس و اْلحجـار  ةان الحجار: عن عبدالّله بن مسعود قال

  ]»من كبريت خلقها الّله تعالي عنده كيف يشاء ةحجار
جعفـر محمـد    بن سليمان عن أبي -يعني -ثنا عبد الملك: 2، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

و . للناس كلهـم : و قُولُوا للنَّاسِ حسناً قال: بن الحسين و عطاء بن أبي رباح في قولهبن علي 
  ).1/161. (مةكذا روي عن عكر

 -المبارك عـن معـروف   حدثنا أبي ثنا هشام الرازي ثنا ابن: 3، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

                                                 
أَِبي رحمه اللَّه قَالَ حدثََنا سعد بنُ عبد اللَّه عنْ أَحمد بنِ محمد : مشابه با نقل شيخ صدوق در معاني االخبار. 22

يسنِ اْلحنِعنْ َفضَا  نِ بع يدعَلةَس  يلنْ عرٍ عيبنِ جيمِ بكنْ حع ودارنْ أَِبي اْلجانَ عْثمنِ عانِ بنْ أَبع وبنِ أَيب
  ).298ـ297معاني االخبار، (. بنِ اْلحسينِ ع في َقولِ اللَّه عزَّ و جلَّ و أَذانٌ منَ اللَّه و رسوله، قَالَ الْأَذَانُ علي ع
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لك، و كان هاروت السجل م: خربؤ المكي عمن سمع أباجعفر محمد بن علي يقول يعني ابن
لـم   ةو ماروت من أعوانه، و كان له كل يوم ثالث لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظـر 

تكن له فأبصر فيها خلق آدم و ما فيه من األمور، فأسر ذلك الي هاروت و ماروت و كانا من 
هـا مـنْ يْفسـد فيهـا و يسـفك      قالُوا أَ َتجعلُ في خَليفَةًأعوانه، فلما قال إِنِّي جاعلٌ في اْلأَرضِ 

  )1/78. (ئكةعلي المال لةالدماء قاال ذلك استطا
هـو الـذي   : السبِيلِ قاال و ابن: في قوله ةعن مجاهد و قتاد: 4، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

جعفـر محمـد بـن علـي و الضـحاك و       يمر عليك و هو مسافر و روي عن الحسـن و أبـي  
  ). 3/950نيز در همان، ) (1/290(ن أنس و مقاتل بن حيان نحو ذلك الزهري و الربيع ب

تر از طريـق جـابر بـن     مضمون اين روايت را طبري با عبارتي ديگر و سلسله سند كامل
السـبيل المسـافر يمـر     هو ابن: و قال بعضهم: كند السالم نقل مي يزيد جعفي از امام باقر عليه

ثنا أبي، عن سـفيان، عـن جـابر، عـن     : بن وكيع، قالحدثنا سفيان : ذكر من قال ذلك. عليك
  23).2/57طبري (المجتاز من أرض إلي أرض : السبِيلِ قال و ابن: جعفر أبي

جعفر فـي قولـه و    أبي حاتم و أبو الشيخ عن أبي المنذر و ابن و ابن شيبةأبي  و أخرج ابن
قـال المجتـاز مـن أرض إلـي أرض     السـبِيلِ   الْغارِمينَ قال المستدينين في غيـر فسـاد و ابـن   

  ).3/252، الدر المنثورسيوطي، (
دهد محدثان و مفسران كهن اهل سـنت همگـي ايـن     باآنكه نقل اخير سيوطي نشان مي

اند، چنين روايتي را در جوامع حـديثي و تفسـيري    روايت را امام باقر عليه السالم نقل كرده
  . يابيم شيعه نمي

وهـب، أن   ، أنبـأ ابـن  ةأخبرنا يونس بن عبد األعلـي قـراء  : 5، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
الصيام لمن َتمتَّع : أنها كانت تقول ئشةعن عا ةشهاب، عن عرو مالك بن أنس حدثه، عن ابن

، فمن لم يصـمه، صـام   فةإِلَي اْلحج، لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلي يوم عر ةِبِالْعمرَ
شـهاب، عـن سـالم بـن      وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن ، أنبأ ابنةاءأخبرنا يونس قر. أيام مني

عبـاس و   و الحسـن و روي عـن ابـن    مـة و كذا روي عن عكر. عبد الّله، عن أبيه، مثل ذلك
  ).1/342(جعفر محمد بن علي  المسيب بن رافع و أبي

                                                 
  ).شامله 226/ 3نحاس، معاني القرآن، (روى جابر عن أبي جعفر أنه قال هو المجتاز من أرض إلى ارض . 23
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نا حفص حدثنا أبي، ثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، ث: 6، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

عرفهـا مـن    آيـة في القرآن : جعفر محمد بن علي قال بن غياث عن بعض الكوفيين، عن أبي
يعني انه : و ال تُْنكحوا اْلمْشرِكينَ حتَّي يؤْمنُوا؛ قال أبومحمد: عرفها، و جهلها من جهلها قوله

  ).399/ 2. (وجواو ال تَْنكحوا ال تز: اصل بأن النكاح ال يجوز إال بولي، لمخاطبته األولي
 ة، عن مغيـر شعبةحدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا : 7، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

صلي اهللا عليه و ـ   لما نزلت َفُقلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبناءكم أخذ رسول اهللا: عن الشعبي قال
جعفر محمد بن علي نحو  عن أبيو روي : قال أبو محمد. الحسن و الحسين ثم انطلقـ سلم  
  ).2/667. (ذلك

حدثنا األحمسي، ثنا وكيع، عن مبارك، عـن الحسـن فـي    : 8، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
صـلي  ـ تَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبناءكم و نساءنا و نساءكم و أَْنُفسنا و أَْنُفسكم قرأها النبـي   : قوله

و الحسن و الحسين و قال  طمةو أخذ بيد فا هلةعليهما و دعاهما الي المباـ اهللا عليه و سلم  
: فما تـري؟ قـال  : اصعد الجبل و ال تباهله فإنك إن باهلته بؤت باللعن قال: أحدهما لصاحبه

. جعفر بن علي نحـو ذلـك   و روي عن أبي: قال أبو محمد. أري أن تعطيه الخراج و ال نباهله
)2/667.(  

نزيـل الـري،   : الكوفي يعني ةحدثنا أبي، ثنا أيوب بن عرو: 9، روايت تفسير حاتم، ابي ابن
  ).2/668(النبي و علي : و أَْنُفسنا و أَْنُفسكم قال: جعفر ثنا المطلب بن زياد عن جابر، عن أبي

، ثنـا  شـيبة حدثنا علي بن الحسين، ثنا عثمـان بـن أبـي    : 10، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
جعفر محمـد بـن علـي أَم     عيل، ثنا مسعود بن سعد، ثنا جابر الجعفي، عن أبيمالك بن إسما

 ).3/978. (نحن الناس: ما آتاهم اللَّه منْ فَضْله قال  يحسدونَ النَّاس علي
: بـراي نمونـه  (عباس نيـز نسـبت داده شـده اسـت      اين سخن در منابع اهل سنت به ابن

، با اين همـه،  )2/173، الدر المنثور؛ 2/296كثير،  تفسير ابن ؛11/146، المعجم الكبيرطبراني، 
منابع كهن شيعي نيز چنين روايتي را به طرق مختلـف از امـام بـاقر و امـام صـادق عليهمـا       

، الكـافي ؛ 107ــ 106، تفسير فرات الكوفي؛ 36ـ1/35، بصائر الدرجات(كنند  السالم نقل مي
1/186 ،205 ،206.(  

حدثنا سليمان بن داود مولي عبد اهللا بن جعفر بـن أبـي   : 11روايت ، تفسيرحاتم،  ابي ابن
 َقبةٍعثمان، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي فََتحرِيرُ ر طالب، ثنا سهل ابن

  ).3/1031. (في الخطأ إذا أقرت و لم يعلم منها إال خيرا: قال منَةٍمؤْ



  415  � ترين تفاسير اهل سنت  در قديم) عليهما السالم(روايات صادقين 

 

 

ا أبي ثنا أبو حصين بن يحيي بن سليمان يونس بن حدثن: 12، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
محمد بن علـي  : جعفر يعني سمعت جابر الجعفي عن أبي: بكير عن أبي عبد اهللا الكوفي قال

رحمهم اهللا جميعـا فهـم الرَّبـانيونَ و    : فقالـ صلي اهللا عليه و سلم  ـ و ذكر أصحاب محمد  
  ).4/1140. (خاتم النبيينـ سلم  صلي اهللا عليه وـ اْلأَحبار كما أن نبيهم 

حدثنا أبو سعيد األشج ثنا المحاربي، عن عبد الملك بن : 13، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
إِنَّما وليكم اللَّـه و رسـوُله و الَّـذينَ    : أبي سليمان قال سألت أباجعفر محمد بن علي عن قوله

  ).4/1162. (ين آمنواعلي من الذ: نزلت في علي؛ قال: آمنُوا قلت
، ةحدثنا هناد بن السري، قال لنـا عبـد  : تر آن در تفسير طبري چنين آمده است متن دقيق

إِنَّما وليُكم اللَّه و رسـوُله و الَّـذينَ   : يةسألته عن هذه اآل: جعفر، قال عن عبد الملك، عن أبي
الـذين  : من الذين آمنـوا؟ قـال  : و هم راكعونَ قلنا ةَالزَّكا و يؤْتُونَ ةَآمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصال

، تفسـير الطبـري  (علي من الذين آمنوا : بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، قال: آمنوا قلنا
  ).1/273نحاس  معاني القرآن، و الدر المنثور؛ 3/127، كثير تفسير ابن: ؛ نيز6/186

حدثنا أبي، ثنا أبو النضر إسحاق بن إبـراهيم الفراديسـي    :14، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
أن رجـال  : جعفر محمـد بـن علـي    األموي، ثنا سعيد بن يحيي، ثنا محمد بن إسحاق عن أبي

تقـرأ  : قـال علـي  . فكأن الرجل شـك . األزواج نيةمن الثما: سأل عليا عن الهدي مما هو فقال
ةُ ها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّـت َلكـم   فسمعت اهللا يقول يا أَي: القرآن؟ قال نعم قال ِهيمـب 

و مـنَ اْلأَنْعـامِ   ... اْلأَنْعـامِ  بِهيمةِ ما رزَقهم منْ   اْلأَنْعامِ قال و سمعته يقول ليذْكرُوا اسم اللَّه علي
نِ و منَ الْبَقرِ اثْنَينِ و منَ اْلمعزِ اثْنَينِ و مـنَ  منَ الضَّأْنِ اثْنَي: فسمعته يقول: و َفرْشاً قاللَةً حمو

اْلإِِبلِ اثْنَينِ قال فسمعت اهللا يقول يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال َتقْتُلُوا الصيد و أَْنـُتم حـرُم إلـي قولـه     
هـدياً  : قال علـي . ةشا: قال. يقتلت ظبيا فما عل: فقال علي. نعم: فقال الرجلاْلكعبةِ هدياً بالغَ 

  ).4/1207(كما تسمع  اْلكعبةِقد سماه اهللا هدياً بالغَ : فقال علي. نعم: فقال الرجل. ْلكعبةِبالغَ ا
ثنا وكيع عن : حدثنا أبوسعيد األشج و عمرو األودي قاال: 15، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

اتََّخذُوا أَحبارهم و رهباَنهم أَرباباً مـنْ   يفةلحذقيل : األعمش عن حبيب عن أبي البختري قال
ال، و لكنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيسـتحلونه و يحرمـون   : دونِ اللَّه أ كانوا يعبدونهم؟ قال

جعفر محمد بن علـي بـن الحسـين و     و أبي ليةو روي عن أبي العا. عليهم الحالل فيحرمونه
  ).6/1784(  نحو ذلك. الضحاك و السدي
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حدثنا أحمد بن عصام األنصاري ثنا أبو أحمـد الزبيـري   : 16، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

ثنا موسي بن محمد األنصاري، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محارب بن دثار، عن عمـه  
اللهم أمرتنـي فأطعتـك و   : غدوت بسحر فمررت بدار عبد اهللا بن مسعود فسمعته يقول: قال

إن : بتك و هذا سحر فأغفر لي، فلما أصـبحت أتيتـه فـذكرت ذلـك لـه، فقـال      دعوتني فأج
و روي، عـن إبـراهيم النخعـي و     -استَْغفرْ لَنا أخرهم الـي السـحر  : يعقوب حين قال له بنوه

نحـو   ةجعفر محمد بن علي و سعيد بن جبير و السدي و قتاد و أبي مةإبراهيم التيمي و عكر
  ).7/2200. (ذلك

 ةحدثنا علي بن الحسين ثنا المقدمي ثنا زكريـا بـن زرار  : 17، روايت تفسير، حاتم ابي ابن
و مـا يـؤْمنُ أَكَثـرُهم بِاللَّـه إِلَّـا و هـم       : سألت أباجعفر محمد بن علي، عن قوله: ثنا أبي قال

. لوال اهللا و فالن، لوال اهللا و كلب بنـي فـالن  : قول الرجل عةشرك طا: مْشرِكونَ قال أبوجعفر
)7/2208.(  

و روي عن علي بن أبـي طالـب و سـعيد بـن جبيـر و      : 18، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
جعفـر محمـد بـن     و أبي الضحي و السدي و الضحاك و أبـي  مةمجاهد و أبي صالح و عكر

نيـز در  ) 7/2224. (ـ   صلي اهللا عليـه و سـلم  ـ علي و عبد الرحمن بن زيد أن المنذر النبي  
  ).9/2937همان، (

، ثنـا  شـيبة حدثنا علي بن الحسين، ثنا عثمـان بـن أبـي    : 19، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
الهاد رجل مـن بنـي   : عن علي لكلِّ قَومٍ هاد قال) عبد خير(المطلب بن زياد عن السدي عن 

و روي عـن عبـد اهللا بـن    . ـ   رضـي اهللا عنـه  ـ هو علي بن أبي طالب  : الجنيد قال ابن. هاشم
  ).7/2225. (جعفر محمد بن علي نحو ذلك ي الروايات و عن أبيعباس في إحد

و روي عـن   فـة الجنـة  الغـر : قـال  فَةَأُولئك يجزَونَ الُْغرْ: 20، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
  ).8/2743. (جعفر محمد بن علي و السدي مثل ذلك سعيد بن جبير و أبي

؛ حدثنا محمد بـن   لْ إِنَّما أَنَا منَ اْلمْنذرِينََفُق: قوله تعالي: 21، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
، عـن  مـة عبد الرحمن الهروي، ثنا أبو داود الحفري، عـن سـفيان، عـن السـدي، عـن عكـر      

و روي، عـن علـي بـن أبـي طالـب و      . منذر هو النبي صلي الّله عليه و سلم: عباس قوله ابن
جعفر محمد بن علي بن  و أبي و أبي الضحي مةسعيد بن جبير و مجاهد و أبي صالح و عكر
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صـلي الّلـه   ـ   الحسين و السدي و الضحاك و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المنذر النبي
  ).9/2937. (ـ  عليه و سلم

حدثنا أبي ثنا عبد العزيز األويس، ثنا أبي علي الهاشـمي  : 22، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
 رضـي ـ خسف، عن أبيه أن علي بن أبي طالب  يعني اللهبي، عن جعفر بن محمد بن علي بن ا

يسـمعون   فجـاهم آت  يةو جاءت التعزـ صلي اللّه عليه و سلم  ـ قال لما توفي النبي ـ اللّه عنه 
ئقَةُ الّله و بركاته كلُّ َنْفسٍ ذا حمةالسالم عليكم أهل البيت و ر: حسه و ال يرون شخصه فقال

توو خلفا من كل ما فات فباهللا فثقوا و إياه فارجوا فان مصيبة، إن في الّله عزاء من كل  اْلم ،
قال جعفر بن محمد أخبرني أبي أن . الّلهحمة المصاب من حرم الثواب، و السالم عليكم و ر

. ـ  صـلي الّلـه عليـه و سـلم    ـ تـدرون مـن هـذا؟ هـذا الخضـر       : علي بن أبـي طالـب قـال   
 ).3077ـ9/3076(

: قـال ـ رضـي الّلـه عنـه     ـ جعفر محمد بن علي   بيعن أ: 23، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
علي رجل من األنصار يعوده، فإذا ملـك المـوت   ـ صلي الّله عليه و سلم  ـ دخل رسول الّله  

يا ملـك المـوت ارفـق،    «: ـ   صلي الّله عليه و سلمـ عليه السالم عند رأسه، فقال رسول الّله  
ؤمن رفيـق، و اعلـم يـا محمـد إنـي      أبشر يا محمد فإني بكـل مـ  : بصاحبي فإنه مؤمن، فقال

و الّله ما لي من ذنـب و  : آدم، فيصرخ أهله، فأقوم في جانب من الدار فأقول ألقبض روح ابن
الحذر الحذر، و ما خلق الّله من أهل بيـت، و ال مـدر، و ال شـعر، و ال     ةو عود ةإن لي لعود

مرات حتي إنـي ألعـرف    خمس ليلةوبر في بر، و ال بحر، إال و أنا أتصفحهم في كل يوم و 
حتـي   ضـة بصغيرهم و كبيرهم منهم بأنفسهم، و الّله يا محمد إني ال أقدر أقـبض روح بعـو  

  ).9/3105(» يكون الّله تبارك و تعالي هو الذي يأمر بقبضه
، و أبي الطفيل، ةعمر و أبي هرير و روي عن علي، و ابن: 24، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

عيد بن جبير، و الحسن، و مجاهد، و الشعبي، و محمد بـن كعـب   و سعيد بن المسيب، و س
  ).10/3223(إسماعيل : الذبيح: جعفر محمد بن علي، و أبي صالح أنهم قالوا القرظي، و أبي

حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو عاصـم، أخبرنـا عبـد    : 25، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن
: الباقر سأل رجال من األنصار عن قـول اهللا الحميد بن جعفر، سمعت محمد بن علي أباجعفر 

  ).10/3433(في قيامه و اعتداله فلم ينكر عليه أبوجعفر : َلقَد خََلقْنَا اْلإِْنسانَ في كبد قال
حدثنا أبي ثنا ابوالربيع الزهراني ثنا يعقـوب بـن عبـداهللا    : 26، روايت تفسيرحاتم،  ابي ابن

سألت جعفر بن محمـد يقـول فـي قتـال     : شعري قالاألشعري ثنا أخي عمران بن عبداهللا األ
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قاتلوهم و رابطوهم، فإنهم من الذين قال اهللا عزوجل قاتلُوا الَّذينَ يُلـوَنكم مـنَ   : الديلم؟ قال

  ).6/1914(اْلكفَّار 
  

  )ق 316م (سجستاني . 7
 حدثنا عبد الّله حدثنا الحسن بن أحمد الحراني حـدثنا : 1، روايت المصاحفسجستاني، 

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد جة بكير عن هارون عن خار مسكين يعني ابن
صلي خلف المقام ركعتين ثم قرأ و اتَّخذُوا منْ مقـامِ  ـ صلي الّله عليه و سّلم  ـ الّله أن النبي  

  ).239ص . (إِبراهيم مصلي
مـد بـن بشـار حـدثنا يحيـي      حدثنا عبد الّله حدثنا مح: 2، روايت المصاحفسجستاني، 

قرأ و اتَّخـذُوا  ـ صلي الّله عليه و سّلم  ـ حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الّله أن النبي  
 ).239ص . (منْ مقامِ إِبراهيم مصلي

حدثنا عبد الّله حدثنا محمد بن عبيد الّله حدثنا يونس : 3، روايت المصاحفسجستاني، 
بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال طاف رسول الّلـه   حدثنا الليث عن يزيد

بالبيت سبعا رمل منها ثالثا، و مشي أربعا، و قام عند المقام، فصلي ـ صلي الّله عليه و سّلم   ـ
 ).239ص . (ركعتين، ثم قرأ و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهيم مصلي و رفع صوته ليسمع الناس

حدثنا عبد الّله حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن : 4، روايت المصاحفي، سجستان
لمـا  ـ صلي الّله عليـه و سـّلم    ـ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الّله  

 ).240ص . (قال فصلي ركعتين. و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهيم مصلي: انتهي إلي مقام إبراهيم قال
حدثنا عبد الّله حدثنا شعيب بن أيـوب، حـدثنا يحيـي    : 5، روايت المصاحفسجستاني، 

و حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيـه   عيينةحدثنا سفيان بن سعيد و سفيان بن 
طاف بالبيت حين قـدم مـن حجتـه    ـ صلي الّله عليه و سّلم  ـ عن جابر بن عبد الّله أن النبي  

 ).240ص (و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهيم مصلي : و هو يقولسبعا، ثم أتي المقام 
حدثنا عبد الّله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيـد قـال   : 6، روايت المصاحفسجستاني، 

أخبرنا أبو بكر الكليبي حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علـي بـن الحسـين قـال، كانـت      
عند المنبر فيقـول، مـن الرجـل يحتسـب      قةء بور يالمصاحف ال تباع قال، و كان الرجل يج

  ).376ص . (فيكتب لي؟ ثم يأتي اآلخر فيكتب حتي يتم المصحف
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  )ق 338م (نحاس . 8
حدثنا عبد الّله بن أحمد : و حدثنا علي بن سليمان قال: 1، روايت اعراب القرآننحاس، 

حـدثنا عميـر بـن    : فحدثني قـال  بن عبد السالم النيسابوري، ثم لقيت عبد الّله بن أحمد هذا
حـدثنا  : حدثنا محمد بن موسي النوفلي من ولد حارث بن عبـد المطلـب قـال   : المتوكل قال

عمرو بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي و هو علي بن الحسـين عـن   
صـلّي   ــ  ال أحصي كم سمعت رسول اللّه: قال. ـ   رضي اللّه عنهـ أبيه عن علي بن أبي طالب  

أنـا أفصـح   : إنّ الحمد لّله نحمده و نسـتعينه ثـم يقـول   «: علي منبره يقولـ الّله عليه و سّلم  
نيـز  ). 3/31 ، إعراب القـرآن نحاس، (» قريش كّلها و أفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص

  .21/ 11 تفسير الطبريدر 
َلهواً اْنفَضُّوا إِلَيها اختلف العلماء في  أَو ةًو إِذا رأَوا تجار: 2، روايت اعراب القرآننحاس، 

 ةكانت المـرأ : اللهو هاهنا، فروي سليمان بن بالل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال
: و قـال مجاهـد  . إذا أنكحت حرّكت لها المزامير فابتدر الناس إليها فأنزل الّله جلّ و عزّ هذا

ول األول أولي بالصواب ألن جابرا مشاهد للتنزيل، و الق]: النحاس[قال أبوجعفر . اللهو الطبل
ضـربوا لهـا بطبـل، فبـدر      ةو مال الفرّاء إلي القول الثاني ألنهم فيما ذكر كانوا إذا وافت تجار

. و كان الفرّاء يعتمد في كتابه في المعاني علي الكلبي و الكلبي متروك الحـديث . الناس إليها
  ).4/283 ، إعراب القرآننحاس، (

ُقلْ ال أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرَّماً علي طاعمٍ وقرأ أبـو  : 3، روايت معاني القرآن، نحاس
معـاني  نحاس، (جعفر محمد بن علي يطْعمه واألصل فيه يطتعمه، فأدغم بعد قلب التاء طاء  

بتشـديد الطـاء و كسـر العـين     » يطّعمـه «و قرأ أبو جعفـر محمـد بـن علـي     ). 2/37، القرآن
  ).2/356، المحرر الوجيز، عطية ابن(

لـم يكـن فـي    : روي جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه قـال : 4، روايت معاني القرآننحاس، 
انا من نكـاح  ": شئ يعاب، قال صلي اهللا عليه وسلمـ صلي اهللا عليه وسلم  ـ نسب رسول اهللا  

، تفسـير اق صنعاني، عبدالرزهمين مقاله، . نك). 3/270، معاني القرآننحاس، ( "ال من سفاح
  .2روايت 

و الَّـذينَ  . و رسوُله عطـف . إِنَّما وليكم اللَّه ابتداء و خبر: 5، روايت معاني القرآننحاس، 
و قـد ذكرنـا   : قال أبوجعفر. ةَو يؤْتُونَ الزَّكا ةَالَّذينَ يقيمونَ الصال: آمنُوا كذلك ثم نعتهم فقال
ر سئل عن معني إِنَّما وليكم اللَّه و رسوُله و الَّـذينَ آمُنـوا هـل هـو     أن محمد بن علي أباجعف
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 ).1/273، معـاني القـرآن  نحـاس،  (علي من المؤمنين : ؟ فقالـ  رضي اللّه عنهـ علي بن أبي طالب  

  .33، روايت جامع البيانهمين مقاله، طبري، . نك. 6/187نيز با ذكر سند در طبري، 
سمعت علي بـن  : قالَ قَد أُجِيبت دعوُتكما قال أبوجعفر: 6، روايت لقرآنمعاني انحاس، 

ربنا و ـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ الدليل علي أن الدعاء لهما جميعا قول موسي  : سليمان يقول
يما قال الفراء. لم يقل ربَتقعلي أمرهما و الثبات عليـه إلـي أن يأتيهمـا     مةأمرا باالستقا: فَاس

و قد قال أبوجعفر محمد بـن  : قال أبوجعفر. سنةو يقال كانبينهما أربعون : قال بةأويل اإلجات
معـاني  نحاس، ( سنةعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب و الضحاك كانت بينهما أربعون 

  ).157ـ2/156، القرآن
ـ  و عن أبي: 7، روايت معاني القرآننحاس،  دك نحـو  جعفر محمد بن علي و اْنحرْ ارفع ي

  ).5/189، معاني القرآننحاس، (نحرك إذا كبرت لإلحرام 
و قد عارض معـارض بالحـديث   : 8، روايت كتاب الناسخ و المنسوخ في القرآننحاس، 

في المجوس ـ رضي الّله عنه  ـ المروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لعمر بن الخطاب  
قـال  ... [أهـل الكتـاب    لـة ول أنزلـوهم منـز  يقـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ سمعت رسول الّله  

فيه من جهات إحداها أنه قد غلط فـي متنـه و أن إسـناده     حجةو هذا الحديث ال ] أبوجعفر
بكر بن سهل قال حدثنا عبد الّله بـن  .. و هذا الحديث حدثناه حجة غير متصل و ال تقوم به 

رضـي الّلـه   ـ بن الخطاب  يوسف قال أنبأنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال عمر 
فشهد عنده عبد الرحمن بـن عـوف أنـه سـمع       ما أدري كيف أصنع في أمر المجوسـ عنه  

أحمـد  ( قال أبـوجعفر .. [أهل الكتاب سنة يقول سنوا بهم ـ صلّي اللّه عليه و سلّم  ـ رسول اللّه 
اد ، راوي كتـاب الناسـخ و المنسـوخ مـر     بن محمد بن إسماعيل الصـفار المصـنف النحـوي   

رضي الّلـه  ـ و اإلسناد منقطع ألن محمد بن علي لم يولد في وقت عمر بن الخطاب  )] است
  ).114ـ113ص ( ـ  عنه

  
  )370م (ابوبكر جصاص . 9

روايات متعددي از امـام بـاقر و امـام صـادق عليهمـا       احكام القرآنابوبكر جصاص در 
ابوبكر جصـاص، بـه مباحـث    ي فقهي  عموم اين روايات به دليل عالقه. كند السالم ذكر مي

حجم روايات جصاص از صادقين عليهما السـالم در  . شود فقهي و آيات االحكام مربوط مي
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  . عصرش در بغداد قابل مالحظه است قياس با ساير مفسران هم
جعفر محمـد بـن علـي و قولـوا      روي عن أبي: 1، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

  ).1/47لقرآن، جصاص، احكام ا(للناس حسنا كلهم 
اين سخن را وزير مغربي نيز با تفصيل بيشتري به امام باقر عليه السالم نسبت داده است 

قـالَ  ) قُوُلـوا للّنـاسِ حسـنًا   : (83، ةبقر. توان يافت و مشابه آن را در منابع كهن شيعي نيز مي
، المصـابيح (يقـالَ َلكـم    للنَّاس كلهم أنْ يقولوا َلهم أحسن ماُتحبون أن مسجلَةهي : أبوجعفر

  ).ي خطي نسخه
حدثنا محمد بن بكر قال حـدثنا ابـوداود قـال    : 2، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

حدثنا عبدالّله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حـدثنا جعفـر بـن محمـد     
صـلّي  ـ وله استلم النبـي   إلي قـ صلّي الّله عليه و سلم  ـ النبي   حجةعن أبيه عن جابر و ذكر 

و اتَّخـذُوا  [الركن فرمل ثالثا و مشي أربعا ثم تقدم إلي مقام إبراهيم فقـرأ  ـ الّله عليه و سلم  
صلّي الّلـه  ـ فجعل المقام بينه و بين البيت و صلّي ركعتين فلما تال  ]  منْ مقامِ إِبراهيم مصلي

 ).1/91] ( و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهيم مصلي[م خلف المقا ةعند إرادته الصالـ عليه و سلم 
روي جعفر بن محمد عن أبيـه عـن جـابر أن    : 3، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

  ).1/121(لما تصوبت قدماه في الوادي سعي حتي خرج منه ـ صلّي الّله عليه و سلم ـ النبي 
عفر بن محمد عـن أبيـه عـن جـابر و     روي ج: 4، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

ذكر حج النبي صلّي الّله عليه و سلم و طوافه بالبيت إلي قوله فاستلم الحجر بعـد الـركعتين   
  ).1/123(ثم خرج إلي الصفا حتي بدا له البيت فقال نبدأ بما بدأ الّله به 

د إسماعيل عن جعفر بن محمـ  روي حاتم ابن: 5، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
  ).1/305(عن أبيه عن علي قال ال اعتكاف إال بصوم، و هو قول الشعبي و إبراهيم و مجاهد 

حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن : 6، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
  ).1/330) (مةفي الحج إلي يوم القيا ةدخلت العمر(قال ـ صلّي الّله عليه و سلم ـ النبي 

» مةفي الحج إلي يوم القيا ةدخلت العمر«قوله : 7، روايت ام القرآناحكابوبكر جصاص، 
فإنه مما حدثنا به جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حـدثنا  

صـلّي  ـ أبو عبيد قال حدثنا يحيي بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي  
  ).1/363(ـ الّله عليه و سلم 

حدثنا محمد بن بكر البصري قال حـدثنا أبـو   : 8، روايت احكام القرآنبكر جصاص، ابو
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داود قال حدثنا عبد الّله بن محمد النفيلي و غيره قال حدثنا حاتم بن إسـماعيل قـال حـدثنا    
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الّله قال خطـب النبـي صـلّي الّلـه عليـه و سـّلم       

 بكلمـة الّله و استحللتم فـروجهن   نةّله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمااتقوا ال(بعرفات فقال 
الّله و إن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلـن فاضـربوهن ضـربا غيـر     

  ).3/150؛ 2/69(مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف 
سيما قـال حـدثنا عبـد     حدثنا عبد الرحمن بن: 9، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

جعفـر   عن أبـي  يمةالّله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا خلد بن أبي كر
رجل مع يمين المدعي فـي الحقـوق و    ةأجاز شهادـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ أن رسول الّله  

أنـه  ـ سـّلم   صلّي الّلـه عليـه و   ـ رواه مالك و سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي  
  ).2/250(رجل مع اليمين  ةقضي بشهاد

روي جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال ال : 10، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
  ).2/347(يجوز للعبد أن ينكح فوق اثنتين 

فروي إسرائيل عن عبد األعلـي عـن محمـد    : 11، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
ان أكثر مما رهن فهلك فهو بما فيه ألنه أمـين فـي الفضـل و إذا    بن علي عن علي قال إذا ك

  ).2/263(كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل 
حدثنا عبد الباقي قال حدثنا معاذ بـن المثنـي   : 12، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

ني محمد بن علي شهاب عن عبد الّله و الحسن اب قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن ابن
متعة نهي عن ـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ أن رسول الّله  ـ رضي الّله عنه  ـ عن أبيهما عن علي  

  ).3/100( نسيةالنساء و عن أكل لحوم الحمر اإل
و يدل عل أنهم ليسـوا أهـل كتـاب حـديث     : 13، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

قال قال عمر ما أدري كيف أصنع بـالمجوس و  سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه  يحيي ابن
 ـ  صلّي الّله عليه و سـّلم ـ فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الّله  . ليسوا أهل كتاب
أهل الكتاب، فصرح عمر بـأنهم ليسـوا أهـل كتـاب و لـم يخالفـه عبـد         سنةيقول سنوا بهم 

  ).3/327( بةالرحمن و ال غيره من الصحا
عن عمرو بن دينار عن محمد  عيينة روي ابن: 14، روايت رآناحكام القابوبكر جصاص، 

و . هليـة نهي عن لحوم الحمـر األ ـ صلّي اللَّه عليه و آله و سلم  ـ بن علي عن جابر أن النبي  
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عليـه   صلّي اللَّـه ـ دينار عن محمد بن علي عن جابر أن النبي   رواه حماد بن زيد عن عمرو ابن
  ).4/186(لية هنهي عن لحوم األـ و آله و سلم 

جعفـر محمـد بـن علـي و      روي عـن أبـي  : 15، روايـت  احكام القرآنابوبكر جصاص، 
  ).4/182(في القرآن  قةكل صد ةالضحاك قاال نسخت الزكا

روي مالك عن جعفر بن محمد عن أبيـه أن  : 16، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
بد الرحمن بن عـوف أشـهد   عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال ع

  ).4/284(أهل الكتاب  سنةيقول سنوا بهم ـ صلّي الّله عليه و سّلم ـ لسمعت رسول الّله 
السعدي عن جعفر بن محمد عن  ةروي عرو: 17، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

ر فـي كـل فـرس دينـا     ئمـة في الخيل الساـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ أبيه عن جابر عن النبي  
)4/362.(  

جريج قـال أخبرنـي العـالء قـال      و روي ابن: 18، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
  ).5/65(سمعت محمد بن علي يقول كان الحسن بن علي يمشي و تقاد دوابه 

روي الثوري عن جعفر بن محمد عـن أبيـه   : 19، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
  ).112ـ5/11(ربعين أ يةأن عليا قال يجلد العبد في الفر

روي حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد : 20، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
عن أبيه قال كان علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر و العصر جميعا و المغرب و 

لغيـر وقتهـا فيقـول هـذا خيـر مـن أن يتنـاهوا عنهـا          ةالعشاء جميعا فيقال له يصلون الصـال 
)5/195.(  

و روي عبدالّله الرصافي عن محمد بن علـي  : 21، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
ال يري أحدهم أنـه أحـق بالـدينار و    ـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ قال كان أصحاب رسول الّله  

  ).5/199(الدرهم من أخيه 
ي جعفـر بـن   و رو: »و َترَكـوك قائمـاً  «ذيل : 22، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

كان يخطب فجاءت عير فخـرج  ـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ محمد عن أبيه عن جابر أن النبي  
  ).5/344( يةالناس إليها حتي بقي اثني عشر رجال فنزلت هذه اآل

قال الّله تعالي و اللَّيلِ و ما وسقَ و قال عمـر  : 23، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 
فق البياض و قال أبوجعفر محمد بن علي الشفق السـواد الـذي يكـون إذا    بن عبد العزيز الش

  ).371/ 5(ذهب البياض 
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روي عن جعفر بن محمد قال جـاء جبريـل   : 24، روايت احكام القرآنابوبكر جصاص، 

  ).5/378(فرقاه بالمعوذتين ـ صلّي الّله عليه و سّلم ـ إلي النبي 
  

  )ق 412م (سَلمي . 10
عطـاء   ، ابـن )ع(ر تفسيري سَلمي حاوي روايات تفسـيري امـام صـادق    اث حقائق التفسير

اآلدمي، ابوالحسين نوري، و حسين بن منصور حالج است كـه تقريبـاً همگـي از مضـامين     
بسياري از روايات تفسيري منسوب بـه امـام صـادق عليـه     . صوفيانه و عرفاني برخوردارند

بـا ايـن   . توان يافـت  يري پيش از سلمي نميي سَلمي را در ديگر منابع تفس السالم در نوشته
در اين مقاله تنهـا بـه يكـي از    . همه، برخي روايات وي از شهرت و تداول نيز برخوردارند

را بـا  ـ عليه السالم  ـ كنم و تفصيل ديگر روايات تفسيري امام صادق   اين روايات اشاره مي
  24:گذارم مقاالت و آثار مستقل انتشار يافته وامي

  
كتـاب الّلـه علـي    : حكي عن جعفر بن محمد انه قـال : 1، روايت حقائق التفسيرسَلمي، 

للخـواص و   ةللعـوام و االشـار   ةفالعبـار . و اللطائف و الحقائق ةو االشار ةالعبار: أشياء بعةار
  ).21ص (اللطائف لألولياء و الحقائق لألنبياء 

 

جعفر بن محمد الصادق آمده نقل از امام  10نيز كمتر از  تفسير سورآباديجز اين، در  به
انـد در   هاي عرفاني، صوفيانه است يا در تأويل حروف مقطعـه  است كه اغلب داراي ويژگي

گنابـادي قابـل ذكرنـد كـه      ةبيـان السـعاد  و ) حسـيني ( جـواهر التفسـير  ميان آثار متأخر نيز 
منقوالتشان از يك سو مضـاميني عرفـاني و سـلوكي و اخالقـي دارنـد و از سـوي ديگـر،        

  .اسنادند و غير مشهور يب
  

  )ق 373م (ابوالليث سمرقندي . 11
اثر ابوالليث سمرقندي حاوي روايات فراواني از امامان شيعه نيسـت؛   بحر العلومتفسير 

                                                 
، 6و  5، ش هاي قرآني پژوهش، »پژوهشي درباره تفسير عرفاني امام صادق«سيد حسين موسوي مبلغ، . نك. 24

، ش بينات، »نگرشي به تفسير منسوب به امام صادق«زاده،  و كاظم قاضي 311ـ282، ص 1375بهار و تابستان 
  .120ـ106، ص 1374، 8
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  .ايم با اينهمه، به سبب قدمت آن، اين تفسير را در نوشتار حاضر گنجانده
ـ : 1، روايت بحر العلومابوالليث سمرقندي،  َله َتجابفَاس ـمهبر روي عـن جعفـر بـن    . م

فَاسـَتجاب  : محمد الصادق أنه قال من دعا بهذه الدعوات فإنه يستجاب له، ألنـه قـال تعـالي   
  َلهم ربهم أَنِّي ال أُضيع عملَ عاملٍ مْنُكم يعني ثواب عمل عامل في طاعتي منْ ذََكـرٍ أَو أُنْثـي  

  ).1/275( ةيعني رجال أو امرأ
و روي عن جعفر بن محمـد أن رجـال شـكا    : 2، روايت بحر العلومالليث سمرقندي، ابو

إليه الفقر فأمره بالنكاح، فذهب الرجل و تزوج ثم جاء إليه فشكا إليه الفقر، فـأمره بـالطالق،   
إِنْ يكُونُوا ُفَقـراء يْغـنِهم    يةلعله من أهل هذه اآل: و قلت. أمرته بالنكاح: فسئل عن ذلك فقال

و ( يـة فلعله من أهل هذه اآل: قلت. يةفلما لم يكن من أهل هذه اآل] 32: النور[للَّه منْ فَضْله ا
  ).2/511؛ نيز 345ـ1/344) (إن يتفرقا يغن الّله كلّا من سعته

حدثنا أبو إبـراهيم الترمـذي، عـن    : قال الفقيه: 3، روايت بحر العلومابوالليث سمرقندي، 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا علي بن معبد قال: الطحاوي قالجعفر  أبي إسحاق، عن أبي

جعفر محمد بن علي، عن عمرو بن رافع، مولي عمر و كـان يكتـب    عن أبي إسحاق عن أبي
فال تكتبهـا،   يةإذا بلغت هذه اآل: عمر مصحفا و قالت حفصة ابنةاكتتبتني : المصاحف أنه قال

فلمـا بلغتهـا    ـ  صلي الّله عليه و سلمـ رسول الّله   حتي تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من
: و يقـال . العصـر  ةالوسطي صـال  ةاكتب حافظوا علي الصلوات و الصال: فقالت قةأتيتها بالور

  ).1/157(عبد الّله بن مسعود  ةهي قراء
  

  )ق 428م (ثعلبي . 12
ـ السـالم    عليهماـ ثعلبي در شمار مفسراني است كه حجم معتنابهي از روايات صادقين  

برخالف طبـري، وي بـه نقـل فضـائل     . را از طرق غيرشيعي در تفسير خود ذكر كرده است
اهـل  اي از اين مرويات را عادل كعبـي در كتـاب    مجموعه. اهل بيت نيز توجه خاصي دارد

گردآوري كـرده  ) 1381دليل ما، : قم( ما روي عنهم و ما روي فيهم: البيت في تفسير الثعلبي
تفسـير  ي اين كتاب به گردآوري مرويات مرتبط به فضـائل اهـل بيـت در    حجم اصل. است

  .ثعلبي اختصاص يافته است
شامل لغت، قرائت، بيان اسـباب النـزول و   ـ عليهما السالم  ـ منقوالت ثعلبي از صادقين  

ي اسـتادان   وي در چند مورد روايتي را از طريق خـاص و بـا سلسـله   . تفسير و تاريخ است
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ي اين روايـات   تقريباً همه. رساند و از طريق ايشان به پدران و تا پيامبر مي خود به امام رضا

نمونه  11در اينجا نخست . آورده است مجمع البيانرا نخستين بار يك قرن بعد طبرسي در 
  :كنيم اين روايات و سپس ديگر منقوالت وي را مرور مي

د، حدثنا أبو نصر منصور بن و حدثنا الحسن بن محم: 1، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
عبد اهللا االصفهاني، حدثنا أبو القاسم االسكندراني، حدثنا أبـوجعفر الملطـي عـن علـي بـن      

اجتمع آل محمد علـي الجهـر ب ِبسـمِ    «: موسي الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد أنه قال
بالنهار، و علي أن يقولـوا فـي    الليل ةاللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ، و علي أن يقضوا ما فاتهم من صال

  ).1/109(» أبي بكر و عمر أحسن القول و في صاحبهما
و عن علي بن موسي الرضا عن جعفر الصادق، و قـد  : 2، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

االبتداء ألنّ الّله تعـالي ابتـدأ   : في األلف ست صفات من صفات الّله: الم فقال: سئل عن قوله
مسـتو  ) األلـف (فهو عادل غير جائر، و : ابتداء الحروف، و االستواء). أللفا(جميع الخلق، و 

و الّله فرد و األلف فرد، و اتصال الخلق بـاهللا، و الّلـه ال يتصـل بـالخلق،     : في ذاته، و االنفراد
و هـو  : متصلةو كذلك األلف ال يتصل بحرف، فالحروف . فهم يحتاجون إليه و له غني عنهم

، فكما أنّ الّلـه سـبب   لفةلّله باين بجميع صفاته من خلقه، و معناه من األمنقطع عن غيره، و ا
  ).1/140(الخلق، فكذلك األلف عليه تألفت الحروف و هو سبب إلفتها  إلفة

روي علي بـن موسـي الرضـا عـن أبيـه عـن جعفـر        : 3، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
أَنْ  َلـو ال : الحسين، في قوله تعـالي  لي ابنحدثني أبي عن أبيه ع: قالـ رضي اللّه عنه  ـ الصادق  

مـا  : العزيز إلي الصنم فأظلت دونه بثوب فقـال لهـا يوسـف    ةقامت امرأ: برْهانَ ربه قال  رأي
أتستحيين ممن ال يسمع و ال يبصر و : أستحيي من الصنم أن يرانا، فقال يوسف: هذا؟ فقالت

البرهـان  : ألشياء و عّلمها؟ و قال جعفر بن محمدال يفقه و ال يشهد و ال أستحيي ممن خلق ا
5/213(أودع اهللا صدره هي التي حالت بينه و بين ما يسخط اهللا : التي ةالنبو.(  

أخبرنا الحسين بن العلوي الوصي، حـدثنا أحمـد بـن    : 4، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
موسـي بـن جعفـر،     علي بن مهدي، حدثني أبي، حدثنا علي بن موسي الرّضا، حـدثني أبـي  

ظّنـي بـاهللا   :      كان نقش خاتم أبي محمد بن علي :جعفر بن محمد الصادق، قال حدثنا أبي
  ).8/311(  و بالوصي ذي المنن و الحسين و الحسن            حسن و بالنبي المؤتمن

حدثني أبي موسي بـن جعفـر،   : علي بن موسي الرضا: 5، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
: جعفر بن محمد، حدثني أبي محمد بن علي، حدثني أبي علي بن الحسـين، قـال   بيحدثني أ
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علي من ظلم أهل بيتي و آذاني في  الجنّةحرمت «: ـ   صلّي الّله عليه و سلمـ قال رسول الّله  
إلي أحد من ولد عبد المطلب و لم يجـازه عليهـا، فأنـا أجازيـه      صنيعةعترتي، و من اصطنع 

  ).8/312(» مةم القياغدا إذا لقيني في يو
: قال) درب حاجب(السري النحوي في  و أخبرني ابن: 6، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

: أخبرنا عبـد اهللا بـن احمـد بـن عـامر قـال      : أخبرنا محمد بن عبد اهللا بن محمد العماني قال
ثني حـد : حدثني أبي موسي بن جعفر قـال : حدثني علي بن موسي الرضا قال: حدثنا أبي قال

: حدثني أبي علي بن الحسـين قـال  : حدثني أبي محمد بن علي قال: جعفر بن محمد قال أبي
صـلّي  ـ قال رسول اهللا  : حدثني أبي علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال

ي عـام  إنّ اهللا عزّ و جل قدر المقادير و دبر التدبر قبل أن يخلق آدم بألف«: ـ   الّله عليه و سّلم
)9/172.(  

أخبرنا أحمد بن السري العروضي في درب الحاجب، : 7، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
جعفر العماني، أخبرنا عبد الّله بـن أحمـد بـن عـامر      أخبرنا محمد بن عبد الّله بن أحمد ابن

 الطائي، حدثني أبي، حدثنا علي بن موسي الرضا حدثنا أبي موسي بن جعفر عن أبيـه جعفـر  
بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بـن علـي عـن    

عليكم بحسـن الخلـق فـإنّ    «: قال رسول الّله: ـ   رضي الّله عنه قالـ أبيه علي بن أبي طالب  
» لـة ، و إياكم و سوء الخلق فإنّ سوء الخلق في النـار ال محـا  لةال محا الجنّةحسن الخلق في 

  .8/ 10، مجمع البياننيز در ) 10/10، البيان الكشف و(
سـمعت  : سمعت محمد بن الحسـن السـلمي، يقـول   : 8، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

سـمعت أبـاجعفر الملطـي،    : سمعت أبا القيم األسكندراني، يقـول : منصور بن عبد اهللا، يقول
مـا تَيسـرَ   : ، قـال يـة موسي الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد في هذه اآل عن علي ابن: يقول

/ 10، مجمـع البيـان  نيـز در  ) 10/66، الكشف و البيـان (لكم مْنه خشوع القلب و صفاء السر 
169.  

سـمعت أبـا   : سمعت األستاذ أبا القاسم الحبيبي يقـول : 9، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
سـمعت  : قـول سمعت أبـا القاسـم االسـكندراني ي   : نصر منصور بن عبد اهللا األصفهاني يقول

سـمعت أبـي   : سمعت علي بن موسي الرضا يقـول : سمعت أبي يقول: أباجعفر الملطي يقول
: فقـال  عن أبويه؟ـ صلي اللّه عليه و سلم  ـ لم أوتم النبي  : سئل جعفر بن محمد الصادق: يقول

، ص مسـند زيـد بـن علـي    نيز در ) 10/225، الكشف و البيان(لئلّا يكون عليه حق لمخلوق 
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  .31/ 2، الغمة كشف؛ 503

أخبرنا يعقوب بن أحمد بن السهمي العروضـي فـي   : 10، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
: حـدثنا أبـا القاسـم الطـائي قـال     : أخبرنا محمد بن عبد الّله العثماني قال: درب الحاجب قال

 حـدثني : حدثني أبي موسي بن جعفر قال: حدثني علي بن موسي الرضا قال: حدثني أبي قال
: حدثني أبي علي بن الحسـين قـال  : حدثني أبي محمد بن علي قال: جعفر بن محمد قال أبي

صلّي ـ قال رسول الّله  : حدثني أبي علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال
: قرطبيتفسير ال[» من قرأ إِذا زْلزَِلت أربع مرّات كان كمن قرأ القرآن كّله«: ـ   الّله عليه و سّلم

  )10/263، الكشف و البيان] (14/ 20
و حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الحسـين بـن   : 11، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

حـدثني أبـي   : قال ملةبالر قةعلي بن مهدي بن صد حدثنا أحمد ابن: القيم الحسني السني قال
جعفر بـن   حدثني أبي: جعفر قالحدثني أبي موسي بن : حدثنا علي بن موسي الرضا قال: قال

حـدثني أبـي   : حدثني أبي محمد بن علي، قال حدثني أبي علي بن الحسين قـال : محمد قال
في  ـ  عليه السالمـ قال رسول الّله  : حدثني أبي علي بن أبي طالب قال: الحسين بن علي قال

، الكشـف و البيـان  (» الرطـب و المـاء البـارد   « :ُثم لَُتسئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعيمِ قال: قول سبحانه
10/278.(  

حدثنا أبو الحسن عيسي : و حدثنا الحسن بن محمد: 12، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
حدثنا عبد اهللا بـن نـافع عـن    : عيسي الواسطي حدثنا أبو محمد إسماعيل ابن: بن زيد العقيلي

صلّي الّلـه  ـ بر بن عبد اهللا أن رسول اهللا  جهم بن عثمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جا
. اْلحمد للَّـه رب الْعـاَلمينَ  : أقول: قال» ؟ةكيف تقول إذا قمت إلي الصال«: قالـ عليه و سّلم   

 ).1/103(» ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ: قل«: قال
خـود   فضـائل القـرآن  در اين روايت همزمان با ثعلبي ) ق 432م (أبو العباس مستغفري 

أبي حـاتم حـدثنا    أخبرنا أبو زيد أحمد بن محمد بن عثمان األنصاري حدثنا ابن: كند نقل مي
أبي حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا عبد اهللا بن نافع الصائغ حدثنا جهم بن عثمـان عـن جعفـر    

ف تقول إذا كي: ـ   صلي اهللا عليه وسلمـ قال لي رسول اهللا  : بن محمد عن أبيه عن جابر قال
فضـائل  (قـل بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم     : أقول الحمد هللا قـال : قلت: ؟ قالةقمت إلي الصال
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 .25)1/441، القرآن
تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب     (الـدين نيشـابوري    ، و نظام)1/171(فخرالدين رازي 

از ايـن روايـت را سـيوطي    . كننـد  هر دو اين روايت را از ثعلبـي نقـل مـي   ) 88/ 1، الفرقان
و أخرج الدارقطني عـن  : آورده استـ عليه السالم  ـ دارقطني و به نقل مستقيم از امام علي  

 ةكيف تقرأ إذا قمـت إلـي الصـال   ـ صلي اهللا عليه و سلم  ـ علي بن أبي طالب قال قال النبي  
  ).1/8، لدر المنثورا(  قلت اْلحمد للَّه رب الْعاَلمينَ قال قل ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

لما دنا : روي جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: 13، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
منْ َشـعائرِ   ةَإِنَّ الصفا و اْلمرْو«: من الصفا في حجته قالـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ رسول اهللا  

ه حتّي رأي البيت ثم مشي حّتـي إذا تصـوبت   اللَّه إبدءوا بما بدء اهللا به فبدأ بالصفا فرقي علي
 ).2/28(» قدماه في الوادي سعي

خـرج  : روي جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: 14، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
عام الفتح في رمضان فصام حتّي إذا بلغ كـراع   مكّةإلي ـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ رسول اهللا  

لغه إنّ الناس قد شقّ عليهم الصيام فدعا بقدح ماء و شرب بعد العصر الغميم فصام النّاس، فب
أولئـك  «: و النّاس ينظرون فأفطر بعض النّاس و صام بعضهم فبلغه إنّ الّنـاس صـاموا فقـال   

  ).2/73(» ةالعصا
و عن جعفر بن محمـد عـن أبيـه أن عليـا كـرّم اهللا      : 15، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

  26).2/151(هي من الميسر : د و الشطرنجوجهه قال في النر
عمر بن أبي المقـدام قـال سـمعت أبـاجعفر البـاقر      : 16، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

                                                 
غْفرِي، ، أبو العباسِ جعفَرُ بنُ محمد بنُ المعتَزِّ بنِ محمد بنِ المستَغْفرِ بنِ الَفتْحِ بنِ إِدرِيس المسَتفضائل القرآن. 25

  .م 2008حزم ،  دار ابن: تتحقيق أحمد بن فارس السلوم، بيرو
الحسين، عن موسي بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسي، عن . 26

  )1/456، البرهان) (1/106عياشي، (» النرد و الشطرنج من الميسر«: ، قال)عليهم السالم(أبيه جعفر 
؛ و روي عن علي رضي اللّه )1/262، كشاف(و الشطرنج من الميسر أنّ النرد : و عن علي رضي اللَّه عنه          

النرد و : ؛ فروي عن علي عليه السالم أنه قال)1/281، معالم التنزيل(عنه في النرد و الشطرنج أنهما من الميسر 
و  ؛ و عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كرّم اهللا وجهه قال في النرد)6/400رازي، (الشطرنج من الميسر 

طالب قال النرد  حاتم عن علي بن أبي أبي المنذر و ابن و ابنشيبة  أبي ؛ و أخرج ابن)151، 2ثعلبي، ج (  الشطرنج
  ).319، ص 2، ج الدر المنثور(و الشطرنج من الميسر 
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صرف عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا و ألف مكـروه مـن    ةالكرسي مرّ آيةمن قرأ «: يقول

 ).2/229. (»قبرعذاب ال ة، أيسر مكروه الدنيا الفقر و أيسر مكروه اآلخرةمكروه اآلخر
: جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الّله بن جعفر قال: 17، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

إنّ الّله عزّ و جلّ مع الدائن حتّي يقضي دينه مـا  «: ـ   صلّي الّله عليه و سّلمـ قال رسول الّله  
أذهب فخذ لنـا  : خازنهفكان عبد الّله بن جعفر يقول ل: قال» لم يكن فيما يكره الّله عزّ و جلّ

إلّا و الّله عزّ و جلّ معي منذ سمعت هذا الحديث عـن رسـول    ليلةبدين فإني أكره أن أبيت 
  ).2/288( ـ صلّي الّله عليه و سّلمـ الّله 

بين يدي رجل و هو يصلي و  ةمرّت امرأ: قال عطاء: 18، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
 ).3/116. (يبك بعضهم بعضا بكةإّنها : فر الباقرهي تطوف بالبيت فدفعها، فقال أبوجع

جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبـد الّلـه أن   : 19، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
اتقوا الّله في النساء فـإنكم أخـذتموهن   «: خطب الناس فقالـ صلّي الّله عليه و سّلم  ـ النبي  

لكـم علـيهن أن ال يـوطئن فرشـكم أحـدا       الّلـه، و  بكلمـة الّله و استحللتم فـروجهن   نةبأما
تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبـرح، و لهـن علـيكم رِزُقهـنَّ و كسـوُتهنَّ      

رُوفع3/276(» بِاْلم.(  
صـنف  : الغـارمون صـنفان  : و قـال أبـوجعفر البـاقر   : 20، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض و النقد  معصية استدانوا في مصلحتهم أو معروف أو غير
فيعطون في غرمهم، و صنف استدانوا فـي جمـاالت و صـالح ذات بـين و معـروف و لهـم       

  ).5/61(عروض إن بيعت أضرّ بهم فيعطي هؤالء قدر عروضهم 
 ـ  رضي اهللا عنهـ و روي عن جعفر بن محمد الصادق  : 21، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

مفـاتيح  ؛ 3/94، المحـرر الـوجيز  ، عطيـة  نيز در ابن) 5/105، الكشف و البيان(خالفوا  :انه قرأ
  .8/282؛ قرطبي، 16/164، الغيب

؛ عياشـي،  1/297قمـي،  : اين مضمون در تفاسير و جوامع كهن شيعي نيز ذكر شده است
) 5/316( التبيـان عصـر ثعلبـي اسـت، در     شيخ طوسي كه تقريباً هم. 8/377، الكافي؛ 2/115

قالوا ألنهـم لـو خلفـوا لمـا توجـه      » خالفوا«اهل البيت عليهم السالم  ةو في قراء«: نويسد مي
  ».عليهم العتب

قـرأ علـي بـن الحسـين     «: آمده است) 5/118( مجمع البياناين نقل يك قرن بعد نيز در 
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و ) ع(و جعفـر بـن محمـد الصـادق     ) ع(و أبوجعفر محمد بن علي الباقر ) ع(زين العابدين 
كننـد   و مفسران بعـدي همگـي بـه ايـن مطلـب اشـاره مـي       » .عبدالرحمن السلمي خالفواأبو

؛ 2/386، الصـافي ؛ 5/566، كنز الدقائق؛ 280، و 2/278، نورالثقلين؛ 407، و 9/303، الميزان(
  ).862و  861، 2/791، البرهان

وا بقـول  امرأتـه و اسـتدّل   إنه كان ابـن : و قال بعضهم: 22، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
  ).5/172. (جعفر الباقر منّي، و هو قول أبي: إِنَّ ابني منْ أَهلي و لم يقل: نوح

الصواعق تصيب المسلم و غيـر  : قال أبوجعفر الباقر: 23، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
  ).5/280ثعلبي، . (المسلم و ال تصيب ذاكرا

نقـل آن را در تفسـير سـعيد بـن     تـرين   قديم. هاي شيعي و سني دارد اين روايت نسخه
نا علـي بـن أبـي الوليـد،     : ، قاليةنا مروان بن معاو: حدثنا سعيد قال: توان يافت مي 27منصور

الصواعق تصيب المسلم، وغير المسـلم،  : جعفر محمد بن علي قال عن زياد الجعفي، عن أبي
  ).4/118شامله، التفسير من سنن سعيد بن منصور، (وال تصيب ذاكرا 

تصـيب   عقـة الصـا : وعن محمد بن علي الباقر قَالَ«: 3/84عدها در تفسير السمعاني نيز ب
لبـاب  (و بغـدادي  ) 3/11، معـالم التنزيـل  (و بغوي » .اْلمسلم وغير اْلمسلم ولَا تصيب الذاكر

  .آمده است) 3/9، التاويل في معاني التنزيل
در تفسير اين آيه، امام باقر است، وقتي  حاتم از ابوجعفر ابي فهميم كه مراد ابن اكنون مي

عـن   خثيمـة حدثنا أبي، ثنا عمرو بن عون، ثنا عبد السالم بن حرب عن زياد بـن  : نويسد مي
حـاتم،   ابي ابن. (تصيب المؤمن و الكافر، و ال تصيب ذاكرا هللا عزّوجلّ عقةالصا: جعفر قال أبي

  .حاتم متفاوت است ابي مشخص است سند روايت سعيد بن منصور با ابن). 8/2818

                                                 
، سـمع بخراسـان والحجـاز والعـراق     )ق 227م (الخراسـاني الجوزجـاني    شعبةأبو عثمان سعيد بن منصور بن . 27

وغير ذلك من مالك بن أنس، والليـث بـن سـعد، وفلـيح بـن سـليمان، وأبـي معشـر          ةالشام والجزيرومصر و
، وهشيم، وحماد لةالوضاح، والوليد بن أبي ثور، وفرج بن فضا نةالسندي، وعبيد اهللا بن إياد بن لقيط، وأبي عوا

، خليفـة ش، وخلـف بـن   بن زيد، وحزم بن أبي حزم وأبي األحوص، وخالد بن عبـد اهللا، وإسـماعيل بـن عيـا    
، عيينـة ، وعبد اهللا بن جعفـر المـديني، وسـفيان بـن     يةوفضيل بن عياض، ومهدي بن ميمون، وحديج بن معاو

، وأبي شهاب الحناط، وشـريك القاضـي، وإسـماعيل بـن زكريـا،      ةوجرير بن عبد الحميد، ويحيى بن أبي زائد
، وداود العطار، وعبـد العزيـز بـن    يةد، وأبي معاووحماد بن يحيى األبح، وعتاب بن بشير، وعبد العزيز بن محم

  أبي حازم، وخلق سواهم
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د، ثََنـا  حدثَنَا محمد بنُ علي بنِ حبيشٍ، ثَنَا ميمونُ بنُ محمد بنِ سلَيمانَ، ثَنَا محمد بنُ عبا

يب اْلمؤْمنَ وغَيرَ الصواعقُ تُص«: جعفر قَالَ عنْ أبي َخيَثمةَ،عبد السلَامِ بنُ حرْبٍ، عنْ زِياد بنِ 
  ).3/181، ملة، شااالولياء حليةابونعيم، (» اْلمؤْمنِ ولَا تُصيب الذَّاكرَ

تصـيب   عقـة قال الصاـ رضي اهللا عنه  ـ جعفر   أبي حاتم عن أبي المنذر و ابن و أخرج ابن
  ).4/53، الدر المنثورسيوطي، (المؤمن و الكافر و ال تصيب ذاكرا هللا 

الصواعق تُصيب المؤمن وغير المؤمن وال تصيب : جعفر قال عن أبي خيثمةن وعن زياد ب
  ).362، ص 1، ج 2000/1421، چاپ قاهره، دارالحديث، صفة الصفةابن الجوزي، (الذاكر 

اغلب طرق شيعي اين روايت، از امام صادق عليه السالم است به عكس : ي شيعي نسخه
  :كنند نقل ميـ عليه السالم ـ طرق سني كه از امام باقر 

الْعجلـي َقـالَ   يةَ عنْ برَيد بنِ معاوِ ينَةَأُذَ أَبِي عميرٍ عنِ ابن علي بنُ إِبرَاهيم عنْ أَبِيه عنِ ابن
ةٍ  ئَـةَ َقـرَأَ مـا   قَالَ أَبو عبد اللَّه ع إِنَّ الصواعقَ لَا تُصيب ذَاكراً قَالَ قُْلت و ما الذَّاكرُ قَالَ منْ آيـ .

  .كند كليني دو روايت ديگر نيز با همين مضمون امام صادق روايت مي). 2/500، الكافي(
أَبِي رحمه اللَّه قَالَ حدثَنَا سعد بنُ عبد اللَّه عنْ أَيوب بنِ نُوحٍ عنْ صفْوانَ بنِ يحيي عـنْ  

لَا تُصيب اْلمؤْمنَ َفقَالَ َله رجلٌ َفإِنَّا قَد رأَيَنـا   عقَةُلَ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع الصابنِ عمارٍ قَايةَ معاوِ
علـل  (  مِفُلَاناً يصلِّي في اْلمسجِد اْلحرَامِ َفأَصابْته َفقَالَ أَبو عبد اللَّه ع إِنَّه كانَ يرْمي حمام اْلحرَ

تُصيب اْلمؤْمنَ و اْلكـافرَ و َلـا تُصـيب     عقَةُو ِبهذَا اْلإِسنَاد قَالَ الصا). 462: ، ص2 ج ،الشرائع
  ).463: ، ص2 ، جعلل الشرائع(ذَاكرا 

مـن اليحضـره   . (تُصيب اْلمؤْمنَ و اْلكافرَ و لَا تُصيب ذَاكـراً عقَةَ و قَالَ الصادقُ ع إِنَّ الصا
  .464، ص امالي الصدوقنيز در ). 1/544، هالفقي

جعفر ع قَالَ الصواعقُ تُصيب اْلمؤْمنَ و غَيـرَ اْلمـؤْمنِ و َلـا     عنْ أبي ُخَثيمةٍو عنْ زِياد بنِ 
  .حاتم است ابي نقل وي ظاهراً برگرفته از ابن). 2/132، الغمةكشف اربلي، . (تُصيب الذَّاكرَ

ايـن روايـات را از طـرق سـني نقـل كـرده و        مجمع البيـان طبرسي در روشن است كه 
جعفـر   روي عن أبـي . اند مفسران بعدي شيعه نيز ــ به تصريح خود ــ از وي دريافت كرده

؛ 6/435، مجمع البيـان (الباقر ع أن الصواعق تصيب المسلم و غير المسلم و ال تصيب ذاكرا 
  ).6/424، كنز الدقائق؛ 2/490، نورالثقلين. نيز نك

حامد أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين، حدثنا  ابن: 24، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
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: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: محمد بن يحيي و أحمد بن يوسف قاال
ال أدري كيف أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الـرحمن  : ـ   رضي اهللا عنهـ قال عمر بن الخطاب  

» أهـل الكتـاب   سنةسنّوا بهم «: يقولـ صلي الّله عليه و سّلم  ـ سمعت رسول اهللا  : بن عوف
)5/315.(  

فـي  «: جعفر بن محمد عن أبيه عـن جـده أنـه قـال    : 25، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
ء إِلَّـا   و إِنْ منْ َشـي : و هو تأويل قوله تعالي. ء خلقه اهللا في البر و البحر العرش مثال كل شي

عُنهنا َخزائ5/336(» نْد.( 
مرض النبـي  «: و عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 26، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

صلّي الّله عليه ـ فأتاه جبرئيل بطبق فيها رمان و عنب فتناول النبي  ـ صلّي الّله عليه و سّلم   ـ
لرمـان، ثـم دخـل علـي     فسبح، ثم دخل الحسن و الحسين فتناوال فسبح العنـب و ا ـ و سّلم  

إنما يأكل : فتناول منه فسبح أيضا، ثم دخل رجل من أصحابه فتناول فلم يسبح، فقال جبرئيل
  ).6/103(» هذا نبي أو وصي أو ولد نبي

و أخبرنـا عبـد اهللا بـن حامـد عـن      : 81ذيل كهف، : 27، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
 بن يحيي بن الحرث القاضي عن عبد الوهاب أخبرنا أبو محمد عبد اهللا: حامد بن أحمد قال

: قـال  يـة جعفر بن محمد عـن أبيـه فـي هـذه اآل      بن فليح عن ميمون بن عبد اهللا القداح عن
  ).6/187(» فولدت سبعين نبيا يةأبدلهما جار«

حدثني عبد اهللا بن إدريس المـدني عـن جعفـر بـن     : 28، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
تزوجـوا األبكـار   «: ـ   صلي الّله عليـه و سـّلم  ـ قال رسول اهللا  : ده قالمحمد عن أبيه عن ج

7/93(» ةفإّنهنّ أعذب أفواها، و أفتح أرحاما، و أثبت مود.(  
دعـائم  ؛ 5/334، الكـافي صورت تفصيلي ايـن روايـت در منـابع كهـن شـيعه از جملـه       

منابع . ر شده استذك 7/400، تهذيب االحكام؛ 395، ص التوحيد؛ صدوق، 2/196، االسالم
كننـد   نقل مـي ) ص(مسعود از پيامبر اكرم  كهن اهل سنت مضمون اين روايت را غالباً از ابن

، تحقيـق كمـال يوسـف الحـوت،     الكتاب المصنف في األحاديث واآلثـار ، شيبة ابي ابن: مثال(
  ).4/52. ق 1409الرشد،  مكتبة: الرياض

ـ : 29، روايت الكشف و البيانثعلبي،  حـدثنا أبـو الطيـب بـن     : فنجويـه قـال   نأخبرني اب
حـدثنا سـلمان بـن    : حدثنا عثمان بن خرزاذ قال: حدثنا عبد اهللا بن جامع قال: حفصويه قال

بن عمـار الـدهني عـن     يةحدثنا معاو: حدثنا الحكم بن يعلي بن عطاء قال: عبد الرّحمن قال
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  ).7/138(السحاقات : جعفر بن محمد عن أبيه في قوله و أَصحاب الرَّس قال

حدثنا أحمد بن جعفر بن سالم : أخبرنا الحسين، قال: 30، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
 ةحدثنا أرطأ: حدثنا جميل بن الحسن، قال: قال. حدثنا أحمد بن أيوب الرخاني: قال. الختلي

قال رسـول  : بن األشعث العدوي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال
إنّ مقعد ملكيك علي ثنيتيك، و لسـانك قلمهمـا، و ريقـك    «: ـ   صلّي الّله عليه و سّلمـ اهللا  

 ).9/99(» فيما ال يعنيك ال تستحي من اهللا، و ال منهما -:أظّنه قال -مدادهما، و أنت تجري
لو علمت أن فـي اإلنـس جـدا مـا     : عباس و قال ابن: 31، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

ليس لّله جد و إّنما : قالت تعالي جد ربنا، و قال أبوجعفر الباقر و ابنه جعفر و الربيع بن أنس
  28)10/50. (فلم تؤخذوا به لةوليه الجد بالجها

: جعفـر البـاقر قـال    الثمالي عن أبي ةو روي أبو حمز: 32، روايت الكشف و البيانثعلبي، 
 ).10/78(نحن و شيعتنا أصحاب اليمين 

: و قال أبـوجعفر البـاقر  : كند تر نقل مي بعدها كمي مفصل) 20/88(وايت را قرطبي اين ر
  .نحن و شيعتنا أصحاب اليمين، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون

أخبرنـا عبـد   : مسـند اسـت  ) 2/388( شواهد التنزيـل در اين ميان تنها نقل حسكاني در 
حدثنا مطين حدثنا أحمـد بـن    سلمةيم بن الرحمن بن الحسن الحافظ حدثنا محمد بن إبراه

إِلَّـا  : جعفر في قـول اهللا تعـالي   بن بجاد العابد عن جابر عن أبي عنبسةصبيح األسدي أخبرنا 
هـاي مشـابه در منـابع كهـن      براي نقـل . نحن و شيعتنا أصحاب اليمين: أَصحاب الْيمينِ قال

، الكـافي ؛ 671، و 648، 514، 513، ص تفسـير فـرات الكـوفي   ؛ 1/171برقـي،  . شيعي نـك 
ي  يك جمله الثمالي نيستند و هيچ ةهاي منابع شيعي از طريق ابوحمز يك از نقل هيچ. 1/434

  .را ندارند) وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون(آخر قرطبي 
مجمـع  (نحن و شيعتنا أصحاب اليمـين  ) ع(قال الباقر : نقل طبرسي كوتاه و مرسل است

 ةزبـد و ) 715ص ( ةتأويل اآليات الظـاهر ، )5/530( البرهانو بعداً عيناً به ) 10/591، البيان

                                                 
و قال علي بن الحسين رضي اللّه عنه و أبو جعفر الباقر و ابنه جعفر و الربيع بن أنـس لـيس للّـه جـد، و هـذه      . 28

ـ . قال كثير من المفسـرين هـذا قـول ضـعيف    . من الجن، جعلوا اللّه جدا أبا أبجهلة قوم  لةمقا و لَـنْ  : هو قول
  ).5/379المحرر الوجيز، (و فهمهم للقرآن  مةمتقد يعةُنشْرِك بِرَبنا أَحداً يدفعه، و كونهم فيما روي على شر
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  .راه پيدا كرده است) 421ص ( البيان
بّلـغ مـا أنـزل    : معنـاه : وقال أبوجعفر محمد بن علي: 33، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

من «: ي، فقالبيد عل ـ  عليه السالمـ أخذ   يةإليك في فضل علي بن أبي طالب، فلما نزلت اآل
  ).4/92. (»كنت مواله فعلي مواله

  :و يك روايت غريب در ثعلبي
و حدثنا الحسن بن محمد، حـدثنا أبونصـر منصـور    : 34، روايت الكشف و البيانثعلبي، 

بن عبد اهللا االصفهاني، حدثنا أبوالقاسم االسكندراني، حدثنا أبوجعفر الملطي عـن علـي بـن    
اجتمع آل محمد علـي الجهـر ب ِبسـمِ    «: فر بن محمد أنه قالموسي الرضا عن أبيه عن جع

الليل بالنهار، و علي أن يقولـوا فـي    ةاللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ، و علي أن يقضوا ما فاتهم من صال
  ).1/106، الكشف و البيانثعلبي، (» أبي بكر و عمر أحسن القول و في صاحبهما

  
  )ق 450م (ماوردي . 13

} قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون{: 1، روايت ت و العيونالنكماوردي، 
هل يستوي الذين يعلمون هذا فيعملون به والـذين ال يعلمـون هـذا    : أحدها: أوجه ثةفيه ثال

, أن الذين يعلمون هم المؤمنون يعلمون أنهـم القـو ربهـم   : الثاني. ةقاله قتاد, فال يعملون به 
ما قالـه أبـوجعفر   : الثالث. شركون الذين جعلوا هللا أنداداً قاله يحيييعلمون هم الم والذين ال

ايـن  ). 5/118مـاوردي،  (والذين ال يعلمون عدونا , الذين يعلمون نحن : محمد بن علي قال
  .آمده است) 130ـ23/129(روايت مرسل با سلسله سند در طبري 

 ،أي فال تعبدوا معه غيره} أحداً فال تَدعوا مع اللَّه{: 2، روايت النكت و العيونماوردي، 
يا رسول اهللا ائذن لنا نشهد : ما حكاه األعمش أن الجن قالت: أحدها: أقاويل ثةوفي سببه ثال

ما حكاه أبـوجعفر محمـد بـن عّلـي أن     : الثاني. يةفنزلت هذه اآل ،في مسجدك ةمعك الصال
لبيك اللهـم  : حول البيت وعامر وقريش كانوا يلبون نةوهم كنا مكةالحمس من مشركي أهل 

نهيـاً أن  ية فأنزل اللَّه هذه اآل ،تملكه وما ملك ،إال شريكاً هو لك ،لبيك ال شريك لك ،لبيك
بـه بخـش مربـوط بـه مقاتـل،      . ي اين روايت نـك  درباره). 120ـ6/119. (يجعل للَّه شريكاً

   .2روايت 
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  )ق 468م (واحدي نيشابوري . 14

أخبرنا عبد الرحمن بن أحمـد الصـيدلَاني،    :1، روايت نزولاسباب الواحدي نيشابوري، 
حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن نعيم، حدثنا أحمد بن سهل بن حمدويه، حدثنا قيس 

بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمـد، عـن أبيـه،     قتيبةبن أنيف، حدثنا 
بتمـر   الفطر بصاع من تمر، فجاء رجـل  ةبزكاـ ي اللَّه عليه و سلم  صلـ أمر النبي  : عن جابر قال

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَْنفقُوا منْ طَيبات ما كسبُتم و ممـا أَْخرَجنـا َلكـم مـنَ     : ء فنزل القرآن ردي
  .)90، ص لقرآنأسباب نزول االواحدي، (اْلأَرضِ و ال تَيمموا اْلخَبِيثَ مْنه تُْنفقُونَ 

أخبرنا أبو الحسن المؤمن بن محمد السوادي، أنـا  : 2، روايت الوسيطواحدي نيشابوري، 
محمد بن عبد اهللا بن نعيم، أنا أبو سعيد األحمشي، نا الحسن بن حميد، نا الحسين بن علـي  

اعطـي سـليمان   : السلمي، نا محمد بن حسان، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه، قـال 
أشهر، ملـك   ستةو سنة ئةود عليه السالم ملك مشارق األرض ومغاربها، فملك سبع مابن دا

أهل الدنيا كلهم من الجن واإلنس والشياطين والدواب والطير والسباع، واعطي علم كل شيء 
: التـي سـمع بهـا النـاس، وذلـك قولـه       المعجبةوملك كل شيء، وفي زمانه صنعت الصنائع 

  ).3/371(} يرِ وأُوتينَا منْ ُكلِّ شَيءعلِّمنَا منْطقَ الطَّ{
يك و نيم قرن پيش از واحدي، حاكم نيشـابوري ايـن روايـت را بـا همـين سـند و بـا        

أَخْبرَنَا أَبو سعيد اْلأَحمسي، ثنا اْلحسينُ بنُ حميـد،  . آورده است مستدركتفصيل بيشتري در 
الس يلنُ عنُ بيسـنْ   ثنا اْلحع ،ـدمحنِ مَفرِ بعنِ جب دمحنْ مانَ، عسنُ حب دمحي مثَندح ،يَلم

أُعطي سلَيمانُ بنُ داود مْلك مشَارِقِ اْلـأَرضِ ومغَارِِبهـا َفمَلـك سـلَيمانُ بـنُ داود      «: أَبِيه، قَالَ
ْشهرٍ مَلك أَهلَ الدنْيا كُلَّهم منَ اْلجِنِّ واْلإِْنسِ والشَّياطينِ والدواب والطَّيـرِ  أَ ستَّةَو سنَةٍ ئَةَسبعما

 عنَائالص تعنص هانمي زفو ،ءقَ ُكلِّ شَينْطمو ،ءُكلِّ شَي ْلمي عطأُعاعِ، وبالسةُوِجبعـا   اْلمي مالَّت
 النَّاس، وسخِّرَت َله فََلم يزَلْ مدبرًا ِبأَمرِ اللَّه ونُورِه وحْكمتـه، حتَّـي إِذَا أَراد اللَّـه أَنْ    سمع ِبها

مـانينَ  وَث ئَـةٍ يقْبَِضه أَوحي إِلَيه أَنِ استَودع عْلم اللَّه وحْكمَته أَخَاه وولَد داود وكَانُوا أَربـع مـا  
؛ تحقيـق مصـطفي عبـدالقادر عطـا،     2/643، المسـتدرك علـي الصـحيحين   (» لَةٍرجلًا بِلَا رِسا

  ).1990/1411، العلميةدارالكتب : بيروت
روي الواحـدي  : كند اين روايت را از واحدي نيشابوري نقل مي مجمع البيانطبرسي در 

عطـي سـليمان بـن داود ملـك     قـال أ ) ع(محمد عـن أبيـه    باإلسناد عن محمد بن جعفر بن
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أشهر ملك أهل الدنيا كلهم من الجن و  ستةو  سنة ئةمشارق األرض و مغاربها فملك سبعما
ء و  ء و منطـق كـل شـي    اإلنس و الشياطين و الدواب و الطير و السباع و أعطي علم كل شي

طـقَ الطَّيـرِ و   علِّمنـا مْن «التي سمع بها الناس و ذلـك قولـه    لمعجبةفي زمانه صنعت الصنائع ا
نْ ُكلِّ شَيينا مأُوت 7/335، مجمع البيان(» ء.(  

ــنًا{: 3، روايــت الوســيطواحــدي نيشــابوري،  ســاسِ ح قــال ] 83: ةالبقــر[} وقُوُلــوا للنَّ
وقولوا للناس صدقا وحقـا فـي   : عباس، وسعيد بن جبير، وابن جريج، ومقاتل، واألكثرون ابن

لَّي اهللاُ عفمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا له صفته، وال تكتموا أمره، شأن محمد ص ،لَّمسو هلَي
هذا علـي العمـوم فـي تحسـين     : وقال الربيع، وعطاء، ومحمد بن علي الباقر .وال تغيروا نعته

  ). 1/166(للناس كلهم  لةالمقا
]: 55: ةالمائـد [} سـوُله إِنَّما ولـيُكم اللَّـه ور  {ذيل : 4، روايت الوسيطواحدي نيشابوري، 

واْلمؤْمُنـونَ  {: في جميع المؤمنين، فكل مؤمن ولـي لكـل مـؤمن، لقولـه تعـالي      مةعا يةواآل
: جعفـر البـاقر، قـال    ، ونحو هذا روي عن أبـي ] 71: بةالتو[} واْلمؤْمنَات بعُضهم أَولياء بعضٍ

علي : فقال .نها نزلت في علي بن أبي طالبإ: إن ناسا يقولون: فقيل له .نزلت في الذين آمنوا
  ).2/201(من الذين آمنوا 

أَخْبرََنـا أَبـو سـعيد عبـد الـرَّحمنِ بـنُ محمـد        : 5، روايـت  الوسـيط واحدي نيشابوري، 
ةَ نَا محمـد بـنُ   الرَّمجارِي، أَخْبرَنَا اإلِمام أَبو سهلٍ محمد بنُ سلَيمانَ اْلحَنفي، حـدَث  عـمـنِ   جب

بِيـه،  خََلف، حدثَنَا محمد بنُ زنْبورٍ، حدثَنَا اْلحارِثُ بنُ عميرٍ، حدثَنَا جعَفرُ بنُ محمـد، عـنْ أَ  
ةَ إِنَّ َفـا ": ـ   علَيه وسلَّمصلَّي اهللاُ ـ قَالَ رسولُ اللَّه  : عنْ جده، عنْ علي بنِ أَبِي طَالبٍ قَالَ حـت 

و ] 18: آل عمران[} َشهِد اللَّه أَنَّه ال إَِله إِال هو{اْلُكرْسي واآليتَينِ منْ آلِ عمرَانَ  يةَاْلكتَابِ وآ
}ْلكاْلم كالم مُقلِ اللَّه {]26: آل عمران [هلإِلَي قَو :} نْ َتَشـاقُ مَترْزـابٍ  وسـرِ حبِغَي آل [} ء

مَشفَّعات، ما بيَنهنَّ وبينَ اللَّه حجاب، َلما أَراد اللَّـه أَنْ يْنـزَِلهنَّ تَعلَّْقـنَ ِبـالْعرْشِ     ] 27: عمران
ال يْقرَأْكُنَّ أَحـد مـنْ    بِي حَلْفت: ُتهبِطُنَا إِلَي أَرضك وإِلَي منْ يعصيك، قَالَ اللَّه: يا رب: َفقُلْنَ

اْلقُدسِ، وإِال  ةَمأْواه علَي ما كَانَ فيه، وإِال أَسكَنُْته حظيرَاْلجنَّةَ إِال جعْلت  ةٍعبادي دبرَ ُكلِّ صال
  ).1/426( "ةُأَدنَاها اْلمْغفرَجةً قَضَيت َله في ُكلِّ يومٍ سبعينَ حا

أَخْبرَنَا إِسماعيلُ بنُ إِبرَاهيم الصوفي، أَخْبرَنَا علـي  : 6، روايت الوسيطنيشابوري، واحدي 
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محمـد  بنُ أَحمد بنِ محمد بنِ كمارويه اْلقَاضي، حدثَنَا محمد بنُ اْلحسينِ الزَّعَفرَاني، حـدثَنَا  

ةَ  َ، عـنْ ر خَليفَةبنِ  َخيَثمةَأَبِي الْعوامِ، حدثَنَا أَبِي، حدثَنَا يحيي بنُ ساِبقٍ، عنْ  بنُ أَحمد بنِ ِبيعـ
صلَّي اهللاُ علَيه ـ سمعت رسولَ اللَّه  : جعفر الْباقرِ، عنْ جاِبرٍ، قَالَ بنِ أَبِي عبد الرَّحمنِ، عنْ أبي

لَّمسقُولُ ـ  واحِ": يي األَلْوي فوسالَي متَع طَي اللَّها أَعيمإِلَّـا  : كانَ ف ترَّمي حالَّت ال َتقُْتلِ النَّْفسو
، الوسـيط ( "بِاْلحقِّ فَتَضيقَ علَيك األَرض ِبرَحِبها، والسماء ِبأَقْطَارِها، وتَبوء ِبسخَطي فـي النَّـارِ  

  ).337ـ2/336
أَخْبرَنَا أَبو اْلقَاسمِ بنُ عبدانَ، أنا محمـد بـنُ عبـد    : 7، روايت الوسيطواحدي نيشابوري، 

للَّيـثُ،  اللَّه بنِ نُعيمٍ اْلقَاضي، حدثَني طَاهرُ بنُ يحيي الْبيهقي، نا عبد اللَّه بنُ صـالحٍ، حـدثَني ا  
دي خَالثَندنِ   حـيسنِ اْلحب يلنَ عب دمحأباجعفر م تعماللٍ، سنِ أَبِي هب يدعنْ سع ،زِيدنُ يب
: يـونس [} واللَّه يدعو إِلَي دارِ السالمِ ويهدي منْ يشَاء إِلَي صـرَاط مسـَتقيمٍ  { يةَوتَال هذه اآل

ـ صـلَّي اهللاُ علَيـه وسـلَّم     ـ َخرَج علَينَا رسولُ اللَّـه   : بنُ عبد اللَّه، قَالَ حدثَني جاِبرُ: َفقَالَ] 25
إِنِّي رأَيت في اْلمنَامِ َكأَنَّ جِبرِيلَ عنْد رأْسي وميكَائيلَ عنْد رِجلي يقُولُ أَحـدهما  ": يوما، َفقَالَ

ِبهاحصل : َله ثَال، َفقَالَاْضرِبَثـلُ     : ممو ثَُلـكـا مإِنَّمو ،ـكَقلَ قَلْبلْ عقاعو أُذُُنك تعمس عماس
أْدم يهلَ فعج ا، ُثماراتََّخذَ د كلَثلِ مَكم كتةًأُمب       ِهمـامإَِلـي طَع و النَّـاسعـدـوال يسثَ رعب ُثم

ةُ سولَ ومْنهم منْ َترَك فَاللَّه هو اْلملـك، والـدار اإلِسـلَام، والْبيـت     َفمْنهم منْ أَجاب الرَّ ، اْلجنـَّ
ةَ وأَْنت يا محمد الرَّسولُ َفمنْ أَجابك دَخلَ اإلِسالم، ومنْ دَخلَ اإلِسـالم دَخـلَ    ، ومـنْ  اْلجنـَّ

  ).2/544( "اأََكلَ مْنه اْلجنَّةَدَخلَ 
إن هـذا الـذي خـالف نوحـا كـان      : و قـال قـوم  : 8، روايـت  الوسيطواحدي نيشابوري، 

وهو قـول علـي، وأبـي جعفـر البـاقر، ومجاهـد، والحسـن         .امرأته، ولكم يكن من صلبه ابن
)2/575.(  

قـال  ] 101: يوسف[} رب قَد آتَيتَني منَ اْلمْلك{: 9، روايت الوسيطواحدي نيشابوري، 
  29).2/636( سنةفملك اثنتين وسبعين  سةآتي اهللا يوسف ملك األرض المقد: لباقرا

  

                                                 
دار : ، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود و ديگران، بيروتالوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي النيسابوري، . 29

  .1415/1994 العلمية،الكتب 
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  )ق 489م (سمعاني . 15
أبوالمظفر، منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمـي، مفتـي   

هاي سمعاني همگي مرسـل و   نقل. از مفسران و محدثان قرن پنجم در مرو است و خراسان
  :توان يافت اي از آنها را در منابع پيش از وي نيز مي پاره. سندندبدون ذكر 

أم يحسدون النَّاس علي ما آتَاهم اهللا من فَضله فقـد آتَيَنـا آل   : 1، روايت تفسيرسمعاني، 
ة ومجاهد، وجمـا } َفمنهم من آمن ِبه) 54(وآتيناهم ملكا عظيما  َاْلحكمةإِبرَاهيم اْلكتاب و عـ :

أَرِبه اد :قَالَ قَتَادحده، وا ودمحيه قَول : ةمفم، وْنهود ببعث النَّبِي مهرَب؛ حسدهم الْيالْع ِبه ادأَر
َنحن النَّاس؛ وذَلك أَنهم : محمدا وأَصحابه، وقَالَ أبوجعفر محمد بن علي الباقر: أَراد ِبه: ثَالث

حـاتم   ابـي  مان مضموني است كه در بحث از روايات تفسيري ابـن اين ه). 1/437(حسدوا 
  .گذشت

: قَالَ أَبوجعَفر محمـد بـن علـي   } ليشهدوا منَافع َلهم{: وقَوله: 2، روايت تفسيرسمعاني، 
مطلبي متفاوت به امام نسـبت  ) 4/119( المحرر الوجيزدر  عطية ابن 30).3/343( ةهي اْلمْغفرَ

  ».ةأراد األَجرَ و منافع اآلخر: ال أبوجعفر محمد بن عليوق«: دهد مي
وإِذا رأَيت الَّذين يخُوضُونَ فـي آياتَنـا َفـأَعرض    {قَوله تَعالَي : 3سمعاني، تفسير، روايت 

ويـدخل  : يخُوضُونَ فيها بِالرَّد واالستهزاء، قَالَ أبوجعفر محمد بن علي البـاقر : أَراد ِبه} عْنهم
  ).2/115. (السنةاْلخَوض في كل اْلĤيات لَا علي وْفق اْلكتاب و: في هذَا

واهللا يـدعو إَِلـي   ) 24(كذَلك نفصل اْلĤيات لقوم يتفكـرون  {: 4سمعاني، تفسير، روايت 
علي الباقر،  وروي أبوجعفر محمد بن} )25(دار السلَام ويهدي من يشَاء إِلَي صرَاط مسَتقيم 

 ارِيابر بن عبد اهللا اْلأنْصن جا  -عمْنهي اهللا عضي كأَن علي ": أَن النَّبِي قَالَ -رنَامي مت فأَير
: اْضرِب َله مثال، َفقَالَ اآلخر: رأْسي جِبرِيل، وكأن علي رجلي ميكائيل، َفقَالَ أَحدهما لصاحبه

، ثم دعا إِلَيهـا  بةبني دارا ثم بني في دار بيتا، ثم وضع في الْبيت مأد مثلك يا محمد مثل ملك
: هـو اْلإِسـلَام، والْبيـت   : هو اهللا تَعالَي، والـدار : النَّاس، َفمنهم التارك ومْنهم اْلمجيب، فالملك

                                                 
به نقل از جابر جعفي از امام ) 17/108(ست مراد سمعاني همان روايتي باشد كه طبري در تفسير خود بعيد ني. 30

حدثنا أبو كريب، : ذكر من قال ذلك. الحج ةبل هي العفو و المغفر: و قال آخرون: باقر عليه السالم آورده است
: حدثنا القاسم، قال. العفو: نافع لَهم الحج قالليشْهدوا م: يمان، عن سفيان، عن جابر، عن أبي جعفر ثنا ابن: قال

  .مغفرةالحج : قال محمد بن علي: ، عن جابر، قالة، عن أبي حمزتميلةثني أبو : ثنا الحسين، قال
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  ).378ـ2/377. ("أكل مْنها ْلجنَّةدخل ا، ومن ْلجنَّةأَْنت، َفمن أجاب دخل ا: ، والداعيْلجنَّةا

يـوم تبـدل األَرض غيـر األَرض والسـموات     {: قَولـه تَعـالَي  : 5سمعاني، تفسير، روايت 
لـم يسـفك علَيهـا دم، ولـم      الفضـة تبدل هذه األَرض ِبأَرض بيضَاء : مسعود قَالَ ابن} وبرزوا

قَاَله أبوجعفر محمد بـن  : واْلقَول الثَّاني. ماء تبدل بسماء من ذهب، وأما السبخطيئةيعمل فيها 
  ).3/125(يأْكلُون مْنها  ةأَنه تبدل األَرض ِبأَرض من خبزَ: علي الباقر ومحمد بن كعب

  
  )ق 538م (زمخشري . 16

ود، أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد معـروف بـه جـاراهللا زمخشـري در تفسـير خـ      
، سه نمونه از اختالف قرائات و مواردي از منقوالت تفسيري منسوب به صادقين الكشاف

  .آورد ميـ عليهما السالم  ـ
بـوزن السـكيت   ) إِنَّمـا اْلمسـيح  (و قرأ جعفر بن محمـد  : 1، روايت الكشافزمخشري، 

)1/593(  
و قـرأ  ..... مـن أقصـده،   ] اهليكم[  منْ أَوسط ما تُطْعمونَ: 2، روايت الكشافزمخشري، 
، و ليلةكاللئالي في جمع : اسم جمع ألهل: أهاليكم، بسكون الياء، و األهالي: جعفر بن محمد

  ).1/673(األراضي في جمع أرض 
) ع(جعفـر بـن محمـد     ةو روي أن قـراء «: آمـده اسـت   3/375، مجمع البيـان بعدها در 

  ».تطعمون أهاليكم
ظُوَنه منْ أَمرِ اللَّه هما صفتان جميعاً، و ليس منْ أَمـرِ  يحَف: 3، روايت الكشافزمخشري، 

 مـن  : أو يحفظونه من أجل أمـر الّلـه، أي  . له معقبات من أمر الّله: للحفظ، كأنه قيلبصلة اللَّه
عباس و زيد بن  و ابنـ رضي الّله عنه  ـ علي   ةو الدليل عليه قراء. أجل أنّ الّله أمرهم بحفظه

  ).2/517(يحفظونه بأمر الّله : مةمحمد و عكر علي و جعفر بن
المبارك عن عبد اللَّه بن سـليمان عـن خالتـه     و روي ابن: 4، روايت الكشافزمخشري، 

قد علمت قرابتي من رسـول  : دخل علي أبوجعفر محمد بن علي و أنا في عدتي فقال: قالت
أ ! غفر اللَّه لـك : سالم، فقلتو حق جدي علي و قدمي في اإلـ صلي اللَّه عليه و سلم  ـ اللَّه  

إنما أخبرتك بقرابتي من رسـول  ! أو قد فعلت: تخطبني في عدتي و أنت يؤخذ عنك؟ فقال
علـي   ـصلي اللَّه عليه و سـلم   ـ و موضعي، قد دخل رسول اللَّه  ـ صلي اللَّه عليه و سلم  ـ اللَّه  
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ذكر لها منزلته من اللَّه و هـو  فتوفي عنها، فلم يزل ي سلمةعمها أبي  و كانت عند ابن سلمةأم 
خطبـة  تحامله عليهـا، فمـا كانـت تلـك      ةمتحامل علي يده حتي أثر الحصير في يده من شد

)1/282.(  
 رضـي ـ و قرأ عثمان و محمد بن علي و علي بن الحسـين   : 5، روايت الكشافزمخشري، 

كون ورائي بمعنـي  أن ي: خفت الموالي من ورائي، و هذا علي معنيين، أحدهما. ـ   الّله عنهم
أمر الـدين، فسـأل ربـه     مةأي قلوا و عجزوا عن إقا: خلفي و بعدي، فيتعلق الظرف بالموالي

  ).5ـ3/4(أن يكون بمعني قدامي، فيتعلق بخْفت : و الثاني. تقويتهم و مظاهرتهم بولي يرزقه
و روي الزهـري  .. ) .9جـن،  (قوله تعالي و أَنَّا كُنَّا َنقْعـد  : 6، روايت الكشافزمخشري، 

صلي الّله عليـه و  ـ بينا رسول الّله  : ـ   رضي الّله عنهماـ عباس   عن علي بن الحسين عن ابن
ما كنتم تقولون فـي مثـل هـذا    : جالس في نفر من األنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقالـ سلم  

  ).4/626(يموت عظيم أو يولد عظيم : كنا نقول: ؟ فقالواهليةفي الجا
و كانَ أَبوهما صالحاً اعتداد بصالح أبيهما و حفظ لحقـه  : 7، روايت لكشافازمخشري، 

 سـبعة كان بين الغالمين و بين األب الذي حفظـا فيـه   : و عن جعفر بن محمد الصادق. فيهما
  .آباء

جـري   أنه قال لبعض الخوارج في كـالم ـ رضي اللّه تعالي عنهما  ـ و عن الحسين بن علي  
قد أنبأنـا  : فقال: فأبي و جدي خير منه: قال. بصالح أبيهما: الغالمين؟ قال بينهما بم حفظ الّله

ةًالّله أنكم قوم خصمون رمأو مصـدر منصـوب بـأراد ربـك، ألنـه فـي معنـي        . مفعول له ح
رحمهما و ما فَعلُْته و ما فعلت ما رأيت عنْ أَمرِي عن اجتهادي و رأيي، و إنمـا فعلتـه بـأمر    

  ).2/742(الّله 
  

  )ق 541م (عطية  ابن. 17
بيشـترين  ـ عليهمـا السـالم    ـ مفسران مغربي در ميان مباحث مختلف منقـول از صـادقين    

عليهما ـ از صادقين   عطية هاي ابن سه چهارم نقل. اند به قرائت و لغت مبذول داشته توجه را
ر آيـه  هـا بـه بيـان لغـت و تفسـي      راجـع بـه قرائـت و بـاقي آن     المحرر الوجيزدر ـ السالم  

 ـ  عليه السـالم ـ پس از نقل تفسيري منسوب به امام صادق   عطية در يك مورد ابن. گردد بازمي
برد و صدور آن روايـت از امـام را بعيـد     كار مي ي استعاذه را به تفسير ابوبكر نقاش، كلمه از
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 عةكان القمر منحوسا بزحل و هذه نز: و ذكره النقاش عن جعفر بن محمد و قال«: شمارد مي

  ).5/216(» سوء عياذا بالّله أن تصح عن جعفر بن محمد
 و أبـوجعفر ـ رضـي الّلـه عنـه     ـ و قال علي بن الحسين  : 1، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

مـن الجـن، جعلـوا     جهلةقوم لة الباقر و ابنه جعفر و الربيع بن أنس ليس لّله جد، و هذه مقا
و لَنْ ُنْشـرِك ِبرَبنـا أَحـداً    : و قوله. هذا قول ضعيفقال كثير من المفسرين . الّله جدا أبا أب

نيـز در ثعلبـي،   ). [5/379(و فهمهـم للقـرآن    مةمتقد يعةيدفعه، و كونهم فيما روي علي شر
10/50.[  

و قـرأ أبـوجعفر محمـد بـن علـي      : 145ذيل انعام، : 2، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
  ).2/356، لمحررالوجيزا(بتشديد الطاء و كسر العين » يطّعمه«

سـعد بـن أبـي وقـاص و      ةو احتجوا في ذلك بقراء: 3، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
جعفر محمد بن علي و زيد بـن علـي و جعفـر     عبد الّله بن مسعود و علي بن الحسين و أبي

  ).2/497(» يسألونك األنفال«و الضحاك و عطاء  مةبن مصرف و عكر طلحةبن محمد و 
و قرأ علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت و أبوجعفر : 4، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

بالالم علي جـواب قسـم،   » لتصيبن«جماز  و ابن ليةمحمد بن علي و الربيع بن أنس و أبو العا
  ).3/516(فقط  الظلمةو المعني علي هذا وعيد 

عفر محمـد بـن علـي و    و قرأ أبوج: 118ذيل توبه، : 5، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
و المعنـي قريـب مـن التـي     » خالفوا«علي بن الحسين و جعفر بن محمد و أبو عبد الرحمن 

  ).3/94(قبلها، و قال أبوجعفر و لو خلفوا لم يكن لهم ذنب 
بزي  يعمر و ابن عباس أيضا و مجاهد و ابن و قرأ ابن: 6، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

رزيـن و علـي بـن الحسـين و أبـوجعفر       إسحاق و ابـن  و ابن و نصر بن عاصم و الجحدري
تثنـون  «محمد بن علي و يزيـد بـن علـي و جعفـر بـن محمـد و أبـو األسـود و الضـحاك          

برفع الصدور و هي تحتمل المعنيين المتقدمين في يثْنُونَ، و زنها تفوعل علي بناء » صدورهم
  ).3/151. (لت الدنيا و نحو ذلكلتكرار األمر، كما تقول اعشوشبت األرض و احلو لغةمبا

فـي قـول أكثـر     ةُالتجـار  يـة والمنـافع فـي هـذه اآل   : 7، روايـت  المحرر الوجيز، عطية ابن
، وقـال  ةأراد األَجرَ و منافع اآلخر: عباس و غيرِه، وقال أبوجعفر محمد بن علي المتأولين، ابن

  ).4/119. (مجاهد بعموم الوجهين
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وأظهرها عندي «: افزايد مي عطية پس از نقل سخن ابن) 4/117، الجواهر الحسان (ثعالبي 
سمعاني مطلب ديگري را به امام بـاقر  » .، واهللا أعلميةجعفر يظهر ذلك من مقصد اآل قول أبي

هـي  : قَالَ أبوجعفر محمد بن علي} ليشهدوا منَافع َلهم{: وقَوله«: دهد عليه السالم نسبت مي
مَنـافع الـدنْيا   : ، واْلَقـول األول أحسـن، ويَقـال   ةالتِّجـار : مَنـافع َلهـم أَي  : يـره ، وقَالَ َغةاْلمْغفرَ
  ».ةواْلĤخرَ
عمـر و   مسـعود و ابـن   و قـرأ ابـن  : 36ذيـل حـج،   : 8، روايـت  المحرر الوجيز، عطية ابن

و هـي التـي قـد رفعـت      فنـة بالنون جمع صا» صوافن«عباس و أبوجعفر محمد بن علي  ابن
  ).4/122(دي يديها بالعقل لئال تضطرب إح

و أبوجعفر محمـد بـن    ةو قوله ليْظِهرَه قال أبو هرير: 9، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
إن الضمير عائد علي الدين و إظهـاره عنـد نـزول عيسـي     : علي و جابر بن عبد الّله ما معناه

  ).3/26(لك إظهاره إلي دين اإلسالم فذ جعةمريم و كون األديان كلها را ابن
ـ  رضي اللّه عنهـ روي عن جعفر بن محمد الصادق  : 10، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
  ).1/60. (»تيجان السور البسملة«: أنه قال
اهـدنا صـراط   «: و قرأ جعفـر بـن محمـد الصـادق    : 11، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

  ).1/74( فةباإلضا» المستقيم
اللهم استجب، : عند أكثر أهل العلم» آمين«و معني : 12، روايت الوجيزالمحرر ، عطية ابن

قاله الحسن بن أبي الحسن و غيـره، و نـص عليـه أحمـد بـن      . أو أجب يا رب، و نحو هذا
، روي ذلك عـن جعفـر بـن    »هو اسم من أسماء الّله تعالي«: و قال قوم. يحيي ثعلب و غيره

  ).1/79(محمد و مجاهد و هالل بن يساف 
حـرم الّلـه الربـا    : قال جعفـر بـن محمـد الصـادق    : 13، روايت المحرر الوجيز، عطية بنا

  ).1/372(ليتقارض الناس 
و قـرأ جـابر بـن زيـد و أبـو      : 159عمران،  ذيل آل: 14، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

بضم التاء سمي الّله تعالي إرشـاده و تسـديده    -»عزمت« مةنهيك و جعفر بن محمد و عكر
و ] 105: النساء[لَتحكم بينَ النَّاسِ ِبما أَراك اللَّه : ما منه، و هذا في المعني نحو قوله تعاليعز

  ).1/534] (17: األنفال[  و ما رميت إِذْ رميت و لكنَّ اللَّه رمي: نحو قوله تعالي
و هـو  » أهلـيكم «و قـرأ الجمهـور   : 89، ةذيل مائد: 15، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن



  ي ايراني گزاري طبري، نابغه انديشه  �  444

 
، و هذا جمع »من أوسط ما تطعمون أهاليكم«و قرأ جعفر بن محمد  مةجمع أهل علي السال

  ).2/230(مكسر 
و حكـي النقـاش عـن جعفـر بـن      : 59ذيل انعام، : 16، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

لـذي لـيس   يـراد بهـا ا  » لحبـة ا«يراد بها السقط من أوالد بني آدم، و » قةالور«أن : محمد قوال
 يقـة يراد به الميت، و هذا قـول جـار علـي طـر    » اليابس«يراد به الحي، و » الرطب«يسقط، و 

  ).2/300(، و ال ينبغي أن يلتفت إليه ـ  رضي اللّه عنهـ الرموز، و ال يصح عن جعفر بن محمد 
سـعد بـن    ةو احتجوا في ذلك بقراء: 1ذيل انفال، : 17، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

جعفر محمد بن علي و زيـد بـن    ي وقاص و عبد الّله بن مسعود و علي بن الحسين و أبيأب
» يسألونك األنفال«و الضحاك و عطاء  مةبن مصرف و عكرطلحة علي و جعفر بن محمد و 

)2/497.(  
 السـبعة و قـرأ جمهـور النـاس و    : 37ذيـل توبـه،   : 18، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

بشـد اليـاء، و   » النسي«كثير فيما روي عنه و قوم معه في الشاذ  و قرأ ابن كما تقدم،» ء النسي«
» ء الـنس «، و قرأ أيضا فيما روي عنـه  »ء النسي«قرأ فيما روي عنه جعفر بن محمد و الزهري 

  ).3/32(» النسي« قةعلي وزن النسع و قرأت فر
فر محمد بـن علـي و   و قرأ أبوجع: 118ذيل توبه، : 19، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

و المعنـي قريـب مـن التـي     » خالفوا«علي بن الحسين و جعفر بن محمد و أبو عبد الرحمن 
  ).3/94(قبلها، و قال أبوجعفر و لو خلفوا لم يكن لهم ذنب 

» نرتـع و نلعـب  «: كثيـر  و قرأ ابن: 12ذيل يوسف، : 20، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
جعفـر   ةبالياء، و هي قراء» و يلعب«جزم الباء، و قد روي عنه  بالنون فيهما، و بكسر العين و

  ).3/224(اإلبل  يةمن رعا -علي هذا -»نرتع«و . بن محمد
و قرأ األعرج و عيسـي و جعفـر   : 49ذيل يوسف، : 21، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

 ةن بعصـر ، أي يؤتـو ةبضم الياء و فتح الصاد، و هذا مأخوذ من العصـر » يعصرون«بن محمد 
)3/251.(  

و قـرأ علـي بـن أبـي طالـب و      : 11ذيـل رعـد،   : 22، روايـت  المحرر الوجيز، عطية ابن
  ).3/302. (»يحفظونه بأمر الّله«: و جعفر بن محمدمة عباس و عكر ابن

» يأيس«محيصن  كثير و ابن و قرأ ابن: 31ذيل رعد، : 23، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
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و الجحـدري و علـي بـن     مـة و عكـر  مليكةأبـي   عباس و ابن و ابن و قرأ علي بن أبي طالب
  ).3/313. (»أ فلم يتبين«حسين و زيد بن علي و جعفر بن محمد 

، و قـرأت  »بنيـانهم «و قرأ الجمهور : 26ذيل نحل، : 24، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
  ).3/388( »بيوتهم«، و قرأ الضحاك »بيتهم«، و قرأ جعفر بن محمد »بنيتهم« قةفر

أبي إسحاق في كل القـرآن   و قرأ ابن: 27ذيل حج، : 25، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
عباس و أبو مجلز و جعفـر   و ابن مةبكسرها، و رِجالًا، جمع راجل كتاجر و تجار، و قرأ عكر

  ).4/117(بضم الراء و شد الجيم، ككاتب و كتاب » رجاال«بن محمد 
مسـعود إلـي أن الهـدي     و ذهب ابن: 36ذيل حج، : 26، روايت زالمحرر الوجي، طيةع ابن

أطعم اْلقانع و اْلمعَتـرَّ ثلثـا، و البـائس الفقيـر ثلثـا، و      : أثالث، و قال جعفر بن محمد عن أبيه
جهـة  ليس لصـاحب الهـدي منـه إال الربـع و هـذا كلـه علـي        : المسيب أهلي ثلثا، و قال ابن

  ).4/123(االستحسان ال علي الفرض 
فيها فقرأ جمهـور   ةو اختلفت القراء: 40ذيل حج، : 27، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
بفتح الصاد و الالم و بالتاء بنقطتين و ذلك إما بتقدير و مواضـع صـلوات و   » صلوات«الناس 

بفـتح الصـاد و سـكون    » صـلوات «هدمها، و قرأ جعفر بن محمـد   ةإما علي أن تعطيل الصال
جني، و قرأ الجحـدري فيمـا روي    بكسر الصاد و سكون الالم حكاها ابن قةفرالالم، و قرأت 

بتاء بنقطتين من فوق و بضم الصـاد و الـالم علـي وزن فعـول قـال و هـي       » و صلوات«عنه 
بضم الصـاد و الـالم و   » و صلوب«مساجد النصاري، و قرأ الجحدري و الحجاج بن يوسف 

بضم الصاد و الالم و بالثـاء  » و صلوث«و الكلبي بالباء علي أنه جمع صليب، و قرأ الضحاك 
بفتح الصاد و سـكون الـالم،   » صلوات« قةثالثا قالوا و هي مساجد اليهود، و قرأت فر طةمنقو

بضـم  » صـلوثا « قـة جني، و قرأت فـر  بضم الصاد و الالم حكاها ابن» صلوات« قةو قرأت فر
أن خارج باب الموصـل بيوتـا يـدفن    جني  الصاد و الالم و قصر األلف بعد الثاء، و حكي ابن

بكسـر الصـاد و سـكون    » صـلويثا «و مجاهـد   مة، و قرأ عكر»صلوت«فيها النصاري يقال لها 
  ).4/125(الالم و كسر الواو و قصر األلف بعد الثاء 

بـن الزبيـر أيضـا و     ةو قـرأ عـرو  : 42ذيـل هـود،   : 28، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
  ).3/172(لغة علي تقدير ابنها، فحذف األلف تخفيفا و هي » ابنه«أبوجعفر و جعفر بن محمد 

و هـو  » و البحـر مـداده  «و قرأ جعفـر بـن محمـد    : 29، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
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  ).4/354(» و بحر يمده«مسعود  مصدر، و قرأ ابن

و روي جعفر بن محمد عن آبائه : 37ذيل احزاب، : 30، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
  ).4/387(» وطرا زوجتكها«ـ صلي الّله عليه و سلم ـ عن النبي 

، و عطاء بن مةمسعود و عكر عباس و ابن و قرأ ابن: 31، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
» و الشمس تجري ال مسـتقر لهـا  «أبي رباح و أبوجعفر و محمد بن علي و جعفر بن محمد، 

)4/454.(  
بـالواو، و قـرأ   » و يزيدون«و قرأ جعفر بن محمد، : 32، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

  ).4/488(» أو يزيدون«الجمهور 
و «: عبـاس  و قرأ محمد بن السميع اليمـاني و ابـن  : 33، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
بفتح التـاء و سـكون العـين و    » و تعزروه«: و قرأ جعفر بن محمد. ةبزاءين، من العز» تعززوه

  ). 5/129(كسر الزاي 
و ذكر الثعلبي عن زر بن حبيش في : 19ذيل قمر، : 34، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن

: تفسير هذا اليوم لعاد أنه كل يوم أربعاء ال تدور، و ذكره النقاش عن جعفر بن محمد و قـال 
سـوء عيـاذا بالّلـه أن تصـح عـن جعفـر بـن محمـد          عـة كان القمر منحوسا بزحل و هذه نز

)5/216.(  
و قال جعفر بن محمـد الصـادق   : 31ذيل الرحمن : 35، روايت المحرر الوجيز، يةعط ابن

سمي اإلنس و الجن ثقلين، ألنهما ثقال بالذنوب و هذا بارع ينظر إلي خلقهما : رضي الّله عنه
  ).5/230(من طين و نار 

 الّلـه رضـي  ـ و قرأ علي بن أبي طالـب   : 29ذيل واقعه، : 36، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
ما للطلـح و  : فقال. طَْلحٍ: ، فقيل لعلي إنما هو»طلع منضود«: و جعفر بن محمد و غيرهـ   عنه

و قـال  . إن المصحف اليوم ال يهـاج و ال يغيـر  : ؟ فقيل له أنصلحها في المصحف فقالللجنة
  ).5/244(الموز : الطلح: عباس علي بن أبي طالب و ابن

و في هـذا  : قال القاضي أبو محمد: 10ذيل جمعه،  :37، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
يـوم السـبت، قالـه جعفـر بـن       صبيحة، و يكون نحوه الجمعةيوم  بقيةينبغي أن يكون المرء 

  ).5/309(محمد الصادق 
عباس و أبي بن كعـب و جـابر    و قرأ عثمان و ابن: 38، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
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فطلقـوهن فـي   «: سين و زيد بن علي و جعفر بن محمدبن عبد الّله و مجاهد و علي بن الح
  ).5/323(» قبل عدتهن

و قرأ أبـوجعفر محمـد بـن علـي     : 145ذيل انعام، : 39، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
  ).2/356(بتشديد الطاء و كسر العين » يطّعمه«

و زيد بـن   و قرأ علي بن أبي طالب: 25ذيل انفال، : 40، روايت المحرر الوجيز، عطية ابن
بـالالم  » لتصـيبن «جمـاز   و ابن ليةثابت و أبوجعفر محمد بن علي و الربيع بن أنس و أبو العا

  ). 2/516(علي جواب قسم 
  

  )ق 553م بعد از (الحسن نيشابوري  محمود بن ابي. 18
الحسن نيشابوري، تحقيق حنيف بن حسن  ، محمود بن ابيإيجاز البيان عن معاني القرآن

  .ق 1415دارالغرب االسالمي، : تالقاسم، بيرو
إال إذا تمنـي  : (1، روايت إيجاز البيان عن معاني القرآنالحسن نيشابوري،  محمود بن ابي

كل نبي يتمني إيمان قومه، فيلقي الشيطان فـي  : قال جعفر بن محمد) ألقي الشيطان في أمنيته
نيشـابوري ايـن   ). 2/961، بـاهر البيـان  ) (ثم يحكم اهللا ءاياتـه (أمنيته بما يوسوس إلي قومه 

ايـن سـخن را   . كند ذكر مي) 2/581( ايجاز البيانسخن را بدون انتساب به فردي خاص در 
از آنجـا كـه نيشـابوري    . انـد  يك از مفسران شيعه و سني قبل و بعد از وي نقل نكـرده  هيچ

ي نيـز  اعتماد داشته و مغرب) ق 418م (اثر وزير مغربي  المصابيح في تفسير القرآنسخت به 
زنيم خاستگاه اين انتسـاب تفسـير وزيـر     كند، حدس مي روايات متعددي را نقل به معنا مي

  .مغربي بوده باشد
ذيـل واقعـه،   : 2، روايـت  إيجاز البيان عن معاني القرآنالحسن نيشابوري،  محمود بن ابي

89 :حةو في قراء. و برد حةرا: َفرَو   ـ برواـ صلي الّله عليه و سلم  ـ النّبي  ة، و قـراء عائشـة  ةي
، و الضحاك، و األشهب، و نوح القاري، و بديل، و شعيب بـن  ةالعباس، و الحسن، و قتاد ابن

جعفـر محمـد بـن     الحربي، و سليمان التيمي، و الربيع بن خثيم، و أبي عمران الجوني و أبـي 
، باهر البيـان ؛ 2/802، ايجاز البيان(ال موت بعدها  ةحيا: علي، و الفياض َفرُوح بضم الراء، أي

  ).1464ـ3/1463
مفسران قرون نخسـت ايـن   . يابيم تا پيش از قرن ششم از اين انتساب نشان روشني نمي

و بسـياري   ةعباس، حسن بصري، يعقوب، قتـاد  ، ابن)ئشةبه نقل عا(قرائت را به پيامبر اكرم 
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ـ ). 4/230، اعـراب القـرآن  ؛ نحـاس،  27/122طبري، . نك(دانند  ديگر منسوب مي  عطيـة  ناب

داند، اما از امام بـاقر   نيز اين قرائت را به جماعتي زياد منسوب مي) 5/254، المحرر الوجيز(
بضـم  » فـروح « ةكثيـر  عةعباس و جما و قرأ الحسن و ابن: گويد سخني نميـ عليه السالم  ـ 

نيز مراد از ابـوجعفر محمـد بـن علـي در مـتن را ابـوجعفر        باهر البيانمصحح كتاب . الراء
اما اين سخن صحيح نيسـت، چـرا كـه در همـين قـرن و همزمـان بـا        . داند دي بزاز ميبغدا

به صراحت ) 9/343( مجمع البيانالحسن نيشابوري، امين االسالم طبرسي در  محمود بن ابي
عبـاس و   النبـي ص و ابـن   ةفروح بضم الراء و هو قـراء «: برد از امام باقر عليه السالم نام مي

كنـز  ؛ 5/228، نور الثقلـين : كنند فاسير بعدي شيعه همگي از طبرسي نقلو ت» جعفر الباقر أبي
  .5/276، البرهان؛ 13/62، الدقائق
  

  ) ق 597م (الجوزي  ابن. 19
أن معنـي  : أحـدها : أقـوال  ثـة ثـال » آمين«و في معني : 1، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن

اللهـم  : أنها بمعنـي : و الثاني. نعباس، و الحس األنباري عن ابن حكاه ابن. كذلك يكون: آمين
قاله مجاهد، و هالل . أنه اسم من أسماء الّله تعالي: و الثالث. قاله الحسن و الزّجاج. استجب

  ).1/22(بن يساف، و جعفر بن محمد 
و قـال  ): 83بقـره،  (ي قولـوا للنـاس حسـناً     ذيل آيه: 2، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن

  ).1/84(كّلموهم بما تحبون أن يقولوا لكم : عليه السالم محمد بن علي بن الحسين
 حمـة فـي هـذه الـر   . و اللَّه يخْتَص ِبرَحمته منْ يشـاء : 3، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن
، قاله علي بن أبي طالب، و محمد بن علي بن الحسين، و مجاهـد  ةأنها النبو: أحدهما: قوالن

  ).1/98(عباس و مقاتل  أنها اإلسالم، قاله ابن :و الثاني. و الزّجاج
حفظا : عباس و كانَ أَبوهما صالحاً قال ابن: قوله تعالي: 4، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن

كان بينهما و بين ذلك األب : و قال جعفر بن محمد. بصالح أبيهما، و لم يذكر منهما صالحا
  ).3/104(آباء  سبعةالصالح 
: أقـوال  بعـة و اختلفوا في اسـم ذي القـرنين علـي أر   : 5، روايت زاد المسير الجوزي، ابن
و . عباس أنه عبد الّله بن الّضـحاك  عبد الّله، قاله علي رضي الّله عنه، و روي عن ابن: أحدها
: و الرابـع . عياش، قاله محمد بـن علـي بـن الحسـين    : و الثالث. اإلسكندر، قاله وهب: الثاني
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  ).3/105( خيثمةأبي  بن القلمس، ذكره ابن الصعب بن جابر
و منْ يْكرِههنَّ َفـإِنَّ اللَّـه مـنْ بعـد إِْكـراههِنَّ َغُفـور       : 6، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن

مـن بعـد   «: عباس، و أبو عمـران الجـوني، و جعفـر بـن محمـد      للمكرهات رحيم و قرأ ابن
  ).3/294(» إكراههن لهن غفور رحيم

ء  من كلّ شـي : أي: ء قال الزّجاج و أُوتينا منْ ُكلِّ شَي: 7، روايت زاد المسيرالجوزي،  بنا
و الكتـاب و الرّيـاح و    ةأعطينا الملـك و النبـو  : و قال مقاتل. يجوز أن يؤتاه األنبياء و الناس

أعطـي  : لو روي جعفر بن محمد عن أبيـه، قـا  . منطق الطّير، و سّخرت لنا الجنّ و الشياطين
أشهر، و ملك أهل الـدنيا   ستة و سنة ئةسليمان ملك مشارق األرض و مغاربها، فملك سبعما

ء و  كّلهم من الجنّ و اإلنس و الشياطين و الدواب و الطّير و السباع، و أعطي علـم كـلّ شـي   
طَّيرِ و أُوتينـا  علِّمنا منْطقَ ال: ، فذلك قولهلمعجبةء، و في زمانه صنعت الصنائع ا منطق كلّ شي

نْ ُكلِّ شَيم  356ـ3/355(ء.(  
و قرأ علي بن أبي طالب عليه السـالم، و جعفـر بـن    : 8، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن
» و ليعلمنّ الّله الذين آمنوا و لـيعلمنّ المنـافقين  » «و ليعلمنّ الكاذبين» «فليعلمنّ الّله«: محمد

  .)3/399(بضم الياء و كسر الالم 
و قرأ أبي بن كعب، و أبو عمـران الجـوني، و جعفـر    : 9، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن

  ).3/421(» و هو هين عليه«: بن محمد
أإِذا ضَلَلْنا في اْلأَرضِ و قرأ علي بـن أبـي طالـب و    : 10، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن

بضـاد  » ضللنا«: طلحةز و حميد و علي بن الحسين و جعفر بن محمد و أبو رجاء و أبو مجل
  ).3/439(و كسر الالم األولي  معجمة
... أقـوال   خمسـة و اْنحـرْ  : و في قولـه عـزّ و جـلّ   : 11، روايت زاد المسيرالجوزي،  ابن
  ).4/498(أنه رفع اليدين بالتكبير إلي الّنحر، قاله أبوجعفر محمد بن علي : الثالث

: جعفر قـال  عن أبي خيثمةوعن زياد بن : 12، روايت يرزاد المس، صفة الصفةالجوزي،  ابن
، چـاپ  صـفة الصـفة  الجـوزي،   ابن. (الصواعق تُصيب المؤمن وغير المؤمن وال تصيب الذاكر

  ).362، ص 1، ج 2000/1421قاهره، دارالحديث، 
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  )ق 606م (فخرالدين رازي . 20

وي عن أبـي ثابـت قـال    ر: نويسد مي 41ي نور،  ذيل آيه: 1، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
أتـدري مـا تقـول هـذه     : فقال لـي ـ رضي اللَّه عنه  ـ كنت جالسا عند محمد بن جعفر الباقر  

العصافير عند طلوع الشمس و بعد طلوعها؟ قال ال، قال فإنهن يقدسن ربهن و يسألنه قـوت  
  ).24/402. (يومهن

صلي  ـلم يؤمر رسول اللّه   أنهـ رضي اللّه عنه  ـ عن الباقر  : 2، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
أُذنَ للَّـذينَ يقـاتَلُونَ ِبـأَنَّهم    : بقولهـ عليه السالم  ـ بقتال حتي نزل جبريل  ـ الّله عليه و سلم  

و قلده سيفاً فكان أول قتال قاتل أصحاب عبدالّله بن جحش ببطن نخـل  ] 39: الحج[ظُلموا 
  ).3/652(بدر،  ةو بعده غزو
روي أيضاً عن محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن   : 3، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
 ـ  صلي الّله عليه و سلمـ عن أبيه عن النبي  ـ رضوان الّله تعالي عليهم أجمعين  ـ أبي طالب  

إن الّله تعالي بعث مالئكته فقال ابنوا لي في األرض بيتاً علي مثـال البيـت المعمـور و    «: قال
أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيـت المعمـور، و هـذا     أمر الّله تعالي من في األرض

  ).8/296(» كان قبل خلق آدم
، و زعـم أبـوجعفر   ):83، ةبقـر (ذيل قولوا للناس حسـناً  : 4، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

الـي التخصـيص، و هـذا     جةمحمد بن علي الباقر أن هذا العموم باق علي ظاهره و أنه ال حا
يل عليه أن موسي و هارون مع جـالل منصـبهما أمـرا بـالرفق و اللـين مـع       هو األقوي و الدل

  ).3/598(لغلظة مأمور بالرفق و ترك اـ صلي الّله عليه و سلم ـ فرعون، و كذلك محمد 
عبـاس و   ابـن  ةهو موالهـا و هـي قـراء   : 148، ةذيل بقر: 5، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

  ).4/114(جعفر و محمد بن علي الباقر  أبي
أَنْ تَبتَغُوا فَْضـلًا مـنْ   : أن المراد بقوله تعالي: القول الثالث: 6، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

الستحقاق فضل الّلـه   جبةربُكم هو أن يبتغي اإلنسان حال كونه حاجا أعماال أخري تكون مو
وب إلـي  الملهوف، و إطعام الجائع، و هذا القول منسـ ثة الضعيف، و إغا نةو رحمته مثل إعا

  ).5/323( ـ عليهم السالمـ جعفر محمد بن علي الباقر  أبي
ألنهم يتبـاكون فيهـا    مكة بكةسميت : قال سعيد بن جبير: 7، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

: قـال بعضـهم  . ةأي يزدحمون في الطواف، و هو قول محمد بن علي الباقر و مجاهد و قتـاد 
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دعهـا فإنهـا   : بين يديه فـذهبت أدفعهـا فقـال    ةرأيت محمد بن علي الباقر يصلي فمرت امرأ
بين يدي الرجل و هو يصلي، و الرجـل بـين    ةألنه يبك بعضهم بعضاً، تمر المرأ بكةسميت 

  ).8/299(و هي تصلي ال بأس بذلك في هذا المكان  ةيدي المرأ
امرأته و هو قـول محمـد بـن     أنه كان ابن: 42ذيل هود، : 8، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

  ).17/351(ي الباقر عل
مر : روي عن محمد بن علي الباقر قال: 86ذيل يوسف، : 9، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

ابنه و الهموم غيرتني و ذهبت بحسني و  أنا ابن: بيعقوب شيخ كبير فقال له أنت إبراهيم فقال
لـم   حتي متي تشـكوني إلـي عبـادي و عزتـي و جاللـي لـو      «: قوتي، فأوحي اللَّه تعالي إليه

إنما أشكو : فكان من بعد يقول» تشكني ألبدلنك لحما خيرا من لحمك و دما خيرا من دمك
  ).19/497(بثي و حزني إلي اللَّه 

عن محمـد بـن   » الشيعةكتب «نقل في : 26ذيل حجر، : 10، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
ألـف آدم أو أكثـر   قد انقضي قبل آدم الـذي هـو أبونـا ألـف     : علي الباقر عليه السالم أنه قال

)19/137.(  
يـا  : قولـه  يـة أرجـي آ : عن الباقر، أهل القـرآن يقولـون  : 11، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

و : قولـه  يـة أرجـي آ : و إنا أهـل البيـت نقـول   ] 53: الزمر[أَْنُفسِهم   عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا علي
ليعطاها في أهل ال إله إال الّلـه حتـي يقـول     عةو الّله إنها الشفا  َلسوف يعطيك ربك فََترْضي

  ).194/ 31(رضيت، 
اين روايـت را از طريـق حـرب بـن     ) 5/267بغوي، معالم التنزيل، (بغوي در قرن ششم 

؛ واحـدي  6/244سـمعاني،  . نيـز نـك  (كنـد   شريح از امام أبوجعفر محمد بن علي نقل مـي 
نقـل   الحنفيـة از محمد بن علـي بـن    ، اما طبرسي آن را از همو)5/510، الوسيطنيشابوري، 

أنه قال يا أهل العراق تزعمـون   الحنفيةروي حرث بن شريح عن محمد بن علي بن : كند مي
و إنـا أهـل    يـة اآل» أَْنُفسِهم  يا عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا علي«في كتاب اهللا عزوجل  يةأن أرجي آ

و هـي و اهللا  »  ف يعطيـك ربـك فََترْضـي   و َلسـو «فـي كتـاب اهللا    يةنقول أرجي آ) ع(البيت 
  ).10/756، مجمع البيان(ليعطينها في أهل ال إله إال اهللا حتي يقول رب رضيت  عةالشفا

) 447ــ 446/ 2( شـواهد التنزيـل  و حسـكاني در  ) 10/224( الكشف و البيـان ثعلبي در 
ـ     ي از عمـويش،  همين روايت را از طريق حرب بن شريح البزاز از ابـوجعفر محمـد بـن عل
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حدثني الحسـين بـن محمـد    : كنند ، عن پدرش علي بن أبي طالب نقل ميلحنفيةمحمد بن ا

الحسين بن محمد بن حبيش المقـرئ حـدثنا محمـد بـن عمـران بـن أسـد        ] حدثنا[الثقفي 
حدثنا محمد بن أحمد المرادي حدثنا عمرو بن عاصـم حـدثنا حـرب بـن     :] قال[الموصلي 

، عـن أبيـه   لحنفيـة حدثني عمي محمد بـن ا : فر محمد بن علي قالشريح البزاز حدثنا ابوجع
!!! محمـد  أشفع ألمتي حتي ينادي ربي رضيت يا: )ص(رسول اهللا : علي بن أبي طالب قال قال

فـي القـرآن يـا     يـة إن أرجـي آ : إنكم معشر أهل العراق تقولون: ثم قال. رب رضيت: فأقول
و لكنـا  : قـال . إنا لنقول ذلك: ِ اللَّه قلتحمةِهم ال َتقْنَطُوا منْ رأَْنُفس  عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا علي

و   و َلسوف يعطيك ربك فََترْضـي ]:  قوله تعالي[في كتاب اهللا  يةأهل البيت، نقول إن أرجي آ
  ).447ـ446/ 2، شواهد التنزيل. (عةهي الشفا

حدثنا محمد بن عمـران بـن   : المقري قالحدثنا أبوعلي : أخبرنيه أبوعبداهللا القنجوي قال
حـدثنا  : حدثنا عمرو بن عاصم قـال : حدثنا محمد بن أحمد المدادي قال: أسد الموصلي قال
حـدثني عمـي   : حدثنا ابوجعفر محمـد بـن علـي قـال    : البزاز قال) شريح؟(حرب بن سريح 

صلي الّلـه عليـه   ـ هللا  قال رسول ا: ، عن أبيه علي بن أبي طالب قالالحنفيةمحمد بن علي بن 
ثـم  » رب رضيت: رضيت يا محمد، فأقول: أشفع ألمتي حتي ينادي ربي عزّ و جلّ«ـ و سلم  
  في القرآن يا عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا علي يةإن أرجي آ: إّنكم معشر أهل العراق تقولون: قال لي

نْ رال َتقْنَطُوا م ِهمةأَْنُفسمقلتح إنّ أرجـي  : و لكنّا أهل البيت نقول: لنقول ذلك، قالانا : ِ اللَّه
الكشـف و  ثعلبـي،  ( عـة و هي الشـفا   في كتاب اهللا تعالي و َلسوف يعطيك ربك فََترْضي يةآ

، )5/361( الـدر المنثـور  ؛ سيوطي در 3/179، االولياء حليةابونعيم، . نيز نك) 10/224، البيان
مردويـه نيـز نقـل     المنذر و ابـن  ن اهل سنت چون ابناين سخن را از مفسران و محدثان كه

  .كند مي
روي الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عـن  : 12، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

، ةكيف تقول إذا قمت إلي الصال: قال لهـ صلي الّله عليه و سلم  ـ جابر بن عبد الّله أن النبي  
  ).1/174(بسم الّله الرحمن الرحيم : قل: لأقول الحمد لّله رب العالمين، قا: قال

عن جعفر بن محمد كان بين الغالمـين  : 82ذيل كهف، : 13، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
  ).21/492(آباء  سبعةو بين األب الصالح 

سألت جعفر بـن محمـد عـن حـم     : قال سفيان الثوري: 14، روايت مفاتيح الغيبرازي، 



  453  � ترين تفاسير اهل سنت  در قديم) عليهما السالم(روايات صادقين 

 

 

كه و العين عظمته و السين سناؤه و القاف قدرتـه، يقـول   الحاء حكمه و الميم مل: عسق قال
بحكمي و ملكي و عظمتي و سنائي و قدرتي ال أعذب بالنار مـن قـال ال إلـه    : اللَّه جل ذكره

  ).22/12(إال اللَّه محمد رسول اللَّه 
عليـا  ـ روي الثوري عن جعفر بن محمد عـن أبيـه أن    : 15، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
  ).23/323(» يجلد العبد في القذف أربعين«: قالـ  عليه السالم
أَو يصيبهم عـذاب أَلـيم    فْتنَةٌأَنْ تُصيبهم : أما قوله تعالي: 16، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

  ).24/427(و عن جعفر بن محمد يسلط عليهم سلطان جائر ... 
كان أبـو بكـر خيـرا مـن     : العن جعفر بن محمد أنه ق: 17، روايت مفاتيح الغيبرازي، 

  اللَّـه يبقُولَ رلًا أَنْ يجمؤمن آل فرعون ألنه كان يكتم إيمانه و قال أبو بكر جهارا أَ َتقْتُلُونَ ر
  ).27/509(فكان ذلك سرا و هذا كان جهارا 

هـي العفـو و   ): 28حـج،  (ليْشـهدوا منـافع َلهـم    : ذيل : 18، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
  ).21/321( ـ عليه السالمـ عن محمد الباقر  ةالمغفر

دخلت علـي البـاقر   : يروي أيضا عن جابر الجعفي قال: 19، روايت مفاتيح الغيبرازي، 
يقولـون الظـل و   : ُثم لَُتسئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعيمِ؟ فقلـت : ما تقول أرباب التأويل في قوله: فقال

أدخلت بيتك أحدا و أقعدته في ظل و أسقيته ماء باردا أتمن عليه؟ لو أنك : الماء البارد فقال
: مـا تأويلـه؟ قـال   : فالّله أكرم من أن يطعم عبده و يسقيه ثم يسأله عنه، فقلت: ال، قال: فقلت

أنعم الّله به علي هذا العالم فاستنقذهم به مـن  ـ صلي اهللا عليه و سلم  ـ النعيم هو رسول الّله  
: آل عمـران [َلقَد منَّ اللَّه علَي اْلمؤْمنينَ إِذْ بعثَ فيِهم رسـولًا  : قوله تعالي، أما سمعت لةالضال
  ).23/275( يةاآل] 164
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