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لخّصالم
ــةالمإنّ  ــا كان ــام الرض ــسامية لالم ــي ا) ع( ال ــي   ف ــريقين ه ــد الف ــل عن ــم و العم لعل

لــم طالعــة فــي وضــح النهــار و الفريقــان يــستندان بأخبــاره و أحاديثــه و إن الكالــشمس 

ـ   هـذه االسـتنادات و المراجعـات، علـي         تكن  الـسامية المـذعن بهـا       كانـة رغم تلـك الم    ال

.  اإلماميةإلّا عند الشيعهةبكثيرعند الفرق االسالمية بأجمعها، 

ــاول  ــ يح ــب ه ــالذا اكات ــداًلمق ــوال    جاه ــأثير اق ــدي ت ــح م ــذا  أن يوضّ ــام ه االم

كـم يكـون    : و احاديثه في تفاسير أهـل الـسنّة و يجيـب عـن سـؤال معـين هـو                  ) ع(الهمام

 و هـل أعطـي حقّــه   مقـدار معرفـة تفاسـير أهــل الـسنّة باألحاديـث التفـسيريه الرضــوية؟      

في فهم و شرح اآليات القرآنية؟

لتــأليف و أيــضاً علــي أســاس المكتبيــة دراســة  الهــذا المقــال قــد دون علــي اســاس

 و قـد يثبـت فـي النهايـة أن حـظّ أهـل الـسنّة                 ،في مصادر أهل السنّة في التفـسير      البحث  

. من األحاديث الرضوية التفـسيريه، مـع األسـف، هـو فـي حـد نـازل و غيـر معقـول جـداً                  

ــدة، اســتتبع   ــام الفائ ــك و إلتم ــي ذل ــذ، ســوابق بحــثهــذا الباضــافة إل االســتنادات ه ه

.، حديثية كانت أم تفسيريةأخريسنّيةالو شيعيه المصادر ال في ،التفسيرية السنّية

دليلةالالمفردات 
.تفاسير أهل السنّة، تفاسير الشيعة، األحاديث، التفسير، )ع( الرضا
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 منهج البحث-1
ــب   ــتم الكات ــي المĤخــ     اه ــوية ف ــسيرية الرض ــث التف ــلّ األحادي ــن ك ــث ع ذ بالبح

و ثـم   )  ظهـور أول تفـسير ألهـل الـسنّة         زمـن (التفسيرية ألهـل الـسنّة منـذ القـرن الثالـث          
خـالل  البحث عن سـوابق األحاديـث المكـشوفة فـي المĤخـذ الـشيعية و الـسنّية األخـري                    

.القرون اإلسالميةجميع 
فــي ســند الحــديث فــي أي طبقــة ) ع(األصــل فــي هــذا المقــال، وجــود اســم اإلمــام

أو إلـي أحـد أجـداده       ) ع(الحـديث إلـي اإلمـام     انتهـاء ا، وسـطها أو آخرهـا، أو        كان؛ أوله 

).ع(الكرام
 التي تم البحث فيهاالسنّة تفاسير أهل قائمة-2
رة بأســامي  التــي وقــع البحــث فيهــا، مــصدتفاســير أهــل الــسنةذكر ذيــالً اســامي نــ

:بة علي أساس تاريخ وفاتهم و مرتّمؤلّفيها
. محمد، أحكام القرآن):  هـ204. م( ابن إدريس الشافعي-1
. تفسير القرآن: ، عبد الرزاق) هـ211. م( الصنعاني-2

. محمد، جامع البيان):  هـ310. م( ابن جرير الطبري-3
. التفسير:) هـ327. م( ابن أبي حاتم الرازي-4
. معاني القرآن):  هـ338. م( النحاس-5

. أحكام القرآن):  هـ370. م( الجصاص-6
. تفسير السمرقندي: ، أبو الليث) هـ383. م( السمرقندي-7
ـ  399. م( ابن أبـي زمنـين     -8  محمـد بـن عبـد اهللا بـن أبـي زمنـين، تفـسير ابـن                  :) هـ

.زمنين
. التفسير):  هـ412. م( السلمي-9
. التفسير):  هـ427. م( الثعلبي-10

. التفسير):  هـ537. م( النسفي-11
. ناسخ و المنسوخال):  هـ456. م( ابن حزم-12
. أسباب نزول اآليات):  هـ468. م( الواحدي النيسابوري-13

. التفسير،) هـ468. م( الواحدي النيسابوري--14
. التفسير):  هـ489. م( السمعاني-15
. شواهد التنزيل): 5قرن ( الحاكم الحسكاني-16

. التفسير):  هـ510. م( البغوي-17
. ، أحكام القرآن) هـ543. م(داهللا ابن العربي، محمد بن عب-18
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. اف عن حقائق غوامض التنزيلالكشّ: ، محمود) هـ538. م( الزمخشري-19
. ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرّ):  هـ546. م( ابن عطية األندلسي-20
. زاد المسير):  هـ597. م( ابن الجوزي-21
. نواسخ القرآن،) هـ597. م(ابن الجوزي-22
).مفاتيح الغيب(التفسير):  هـ606. م( فخر الدين الرازي-23
. التفسير ابن عربي):  هـ638. م( ابن العربي-24
. عبد العزيز عز الدين، التفسير):  هـ660. م( ابن عبد السالم-25
. التفسير):  هـ671. م( القرطبي-26
. التفسير):  هـ682. م( البيضاوي-27
. دقائق التفسير:) هـ728. م( ابن تيمية-28
. التسهيل لعلوم التنزيل):  هـ741. م( الغرناطي الكلبي-29
. البحر المحيط):  هـ745. م( أبو حيان األندلسي-30
. التفسير):  هـ774. م( ابن كثير-31
. العجاب في بيان األسباب:) هـ852. م( ابن حجر العسقالني-32
. تفسير الجاللين):  هـ911. م(، السيوطي) هـ864. م( المحلي-33
. التفسير):  هـ875. م( الثعالبي-34
.الدر المنثور: ، جالل الدين) هـ911. م( السيوطي-35
. لباب النقول،، جالل الدين) هـ911. م(السيوطي-36
. التفسير):  هـ951. م( أبو السعود-37
.يممحمد، تفسير آيات من القرآن الكر):  هـ1206. م( ابن عبد الوهاب-38
. مختصر تفسير سورة األنفال،) هـ1206. م(ابن عبد الوهاب-39
.فتح القدير):  هـ1255. م( الشوكاني-40
. تفسير اآللوسي):  هـ1270.م( اآللوسي-41
ـ 1376. م( ابن ناصـر الـسعدي     -42 تيـسير الكـريم الـرحمن فـي        : ، عبـد الـرحمن    )هـ

.كالم المنان
.لبيان أضواء ا:)هـ1393. م( الشنقيطي-43

ــصا-3 ــسيري    ء إحـ ــديث تفـ ــا حـ ــي ورد فيهـ ــسنّيه التـ ــير الـ  التفاسـ
علي األقل حديث واحد(رضوي(
ــضاً  ف إحــصاءالتفاســير التــي ورد فيهــا علــي األقــل حــديث تفــسيري رضــوي و أي

مؤلّـف؛ علمـاً    العـام وفـات      فيـه، مرتبـة علـي        تتلك األحاديث في كلّ تفـسير قـد ورد        
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ــ  و قــد تتفــاوت عــدد تفاســير أهــل الــسنةوية فــي كــلّ  لــم تــرد األحاديــث الرضــهبأنّ

: و فيما يلي قائمة باسماء تلك الكتب.األحاديث الواردة من تفسير إلي تفسير
ـــ412. م( تفـــسير الـــسلمي-1 ــام  23):  هـ ــي إلـــي اإلمـ ــا تنتهـ حـــديثاً، اكثرهـ
).ع(الصادق

.حديثا13ً):  هـ427. م( تفسير الثعلبي-2
.أحاديث10): 5قرن (لحاكم الحسكانيل تفسير شواهد التنزيل -3
.حديث واحد):  هـ606. م(مفاتيح الغيب للرازي تفسير -4

.حديث واحد):  هـ911. م(سيوطيلل تفسير الدر المنثور -5
. حديث واحد): هـ951. م( تفسير أبوالسعود-6
.احاديث10): هـ1270. م( تفسير اآللوسي-7

 التحليل العام-4
 كتفـسير جـامع البيـان للطبـري         تفاسـير أهـل الـسنة     وجد في أقدم    ي لم   كما يالحظ، ) أ

حـديث  فقـد ورد    و حديثـه و ايـضاً       ) ع(و الكشاف للزمخـشري، ذكـر مـن اإلمـام الرضـا           

ـ      ةواحد في تفاسـير قديمي           ـة أخـري كمفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين الـرازي و الـدرأو مهم 
.المنثور للسيوطي و تفسير أبي السعود

ــر ا) ب ــي اكث ــام ف ــث المكــشوفة، يكــون اإلم ــسند و رواة ) ع(ألحادي أحــد رجــال ال

ــه المعــصومين  ــي أحــد األئم ــصادق) ع(الحــديث و تنتهــي األحاديــث إل و ) ع(كاإلمــام ال
).ع(اإلمام الباقر

تفاسـير أهـل الـسنة     فـي   ) ع(هناك احتمال بأنه قد وردت مـضامين أقـوال اإلمـام          ) ج

.بحثنا الحاضرغير طلب بحثاً مستقالً تدون أن يذكر اسمه الشريف صريحاً، و هذا ي
أقــوال أخـري قـد توافــق أو   ) ع(مـع األقــوال المنـسوبة إلـي اإلمـام    عـادة ً  توجـد  ) د

.راهن إلي هذه األقواليطرق البحث الت لم  ولف معهتأو تخ) ع(تخالف قول اإلمام

لم تكن كلّ األحاديـث الموجـودة عنـد أهـل الـسنّة فـي تفاسـيرهم مقبولـة عنـد                     ) هـ
.  بعض األحاديث في المصادر الشيعيةنعثر عليشيعة و ايضاً لم ال

 كمـا   ،لتفـسير الـذي وردت فيـه      إلّـا فـي ا     بعـض األحاديـث      لم توجد من جهة أخري،    

 و ايـضاً توجـد بعـض األحاديـث، اضـافة إلـي       تكون اكثر أحاديث تفسير الـسلمي كـذلك    
.ر السنية األخريذلك التفسير، في المصادر الشيعية فقط و لم تذكر في المصاد

بعــض هــذه األحاديــث لهــا طــرق خاصــة للمفــسر، كأحاديــث تفــسير الــسلمي و  ) و

الحاكم الحسكاني، أما لم تـذكر تلـك الطـرق فـي هـذا المقـال و بعـض هـذه األحاديـث                       
.تكون مرسلة، كأحاديث تفسير اآللوسي
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ة و ايـضاً    في المجموع، عـدد التفاسـير التـي ذكـرت األحاديـث التفـسيرية الرضـوي               ) ز
.عند الفريقين) ع(عدد هذه األحاديث، أقلّ بكثير مما يتوقّع و منزلة اإلمام

إلّــا تــسعة أحاديــث و ) ع(لــم تنتهــي األحاديــث المــستخرجة إلــي االمــام الرضــا) ح
ــاقي األحاديــث بمــا يلــي 8): ع( حــديثاً، االمــام علــي30): ع(االمــام الــصادق: انتهــاء ب

ــاقر  ــام الب ــث، االم ــصاري  و ) ع(أحادي ــداهللا األن ــن عب ــابر ب ــديثان،  : ج ــد ح ــلّ واح ك
و زيــن العابــدين و ابــن عبــاس و ) كمــا مــذكور فــي ســند الحــديث(و آبائــه) ص(النبــي

.كل واحد حديث: أصبع بن نباتة
السنةتفاسير أهل  في يةالرضوية األحاديث التفسير-5
ــ ــن  ن ــستخرجة م ــث الم ــي، االحادي ــا يل ــسنةذكر فيم ــل ال ــير أه ــة ع،تفاس ــي  مرتب ل

:الترتيب المصحفي للسور القرآنية و آياتها
»بسم «-5-1 و 2
،عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد عليـه الـسالم        علي بـن القاسـم موسـى الرضـا         عن  
 البـاء بقـاؤه والـسين أسـماؤه والمـيم ملكـه، فإيمـان المـؤمن ذكـره ببقائـه                     »بـسم «: قال

.لهاوخدمة المريد ذكره بأسمائه والعارف عن المملكة بالمالك 
 فالبـاء بـاب النبـوة، والـسين سـر      ،بـاء وسـين ومـيم   :  ثالثـة أحـرف  »بـسم «: و ايـضاً 

النبوة الذي أسر بها النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم بـه إلـى خـواص أمتـه، والمـيم مملكـة                        
).26، ص1السلمي، ج(الدين الذي أنعم به لألبيض واألسود

 الحديثيـه   والتفـسيريه أ  رد هذان الحـديثان فـي أي مـصدر آخـر مـن المـصادر                يلم  * 
.للسنّه و الشيعة
ةبسملالفي جهر ال حكم -5-3و4
اجتمـع آل   :  أنـه قـال    ، عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            علي بـن موسـى الرضـا      عن  

و علـى أن يقـضوا مـا فـاتهم مـن صـالة       ) بـسم اهللا الـرحمن الـرحيم    (محمد على الجهر بـ     
. في صاحبهما أحسن القول والليل بالنهار وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر

الحــق الجهــر بــه :  فقــال،ســئل الــصادق عــن الجهــر بالتــسمية: و بهــذا اإلســناد قــال

ــل  ــز وج ــر اهللا ع ــي ذك ــي الت ــى   : وه ــوا عل ــده ول ــرآن وح ــي الق ــك ف ــرت رب و إذا ذك
).106، ص1الثعلبي، ج(أدبارهم نفورا

 الحديثيـه   وه أ رد هذان الحـديثان فـي أي مـصدر آخـر مـن المـصادر التفـسيري                يلم  * 

.للسنّه و الشيعة
)1/بقره(»ألم «-5-5

 صـفات مـن   فـي األلـف سـت   :  فقـال ،عن علي بن موسى الرضـا عـن جعفـر الـصادق       

ــق و  : صــفات اهللا ــع الخل ــدأ جمي ــالى ابت ــداء ؛ ألن اهللا تع ــف(االبت ــداء الحــروف . )األل ابت
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واهللا فـرد واأللـف      مـستو فـي ذاتـه واالنفـراد          )األلـف (واالستواء فهو عادل غيـر جـائر و         

. فرد وإتـصال الخلـق بـاهللا واهللا ال يتـصل بـالخلق فهـم يحتـاجون إليـه ولـه غنـي عـنهم                        
وهـو منقطـع عـن غيـره واهللا بـاين           : وكذلك األلـف ال يتـصل بحـرف فـالحروف متـصله           

 فكــذلك ،بجميـع صـفاته مــن خلقـه ومعنـاه مــن اإللفـة فكمـا أن اهللا ســبب إلفـه الخلـق        

). 140، ص1الثعلبي، ج( وهو سبب إلفتهااأللف عليه تألفت الحروف
 الحديثيـه    أو حـديث فـي أي مـصدر آخـر مـن المـصادر التفـسيريه              اللم يـرد هـذا      * 
:مثـل القديمـة منهـا و الحديثـة،        قـد نقلتـه بعـض المـصادر         فاما بالنسبة إلي الشيعة     . للسنّه

ــان، ج ــع البي ــي؛ 75، ص1الطبرســي، مجم ــن الثعلب ــأن الحــديث ع ــاال و صــرّح ب زي، نم
ــل ال، ب169، ص1ج ــي؛العــنطبرســي العــننق ــل الن ب30، ص1حــويزي، جالثعلب عــن ق
يظهر أنّه كلّ من نقل هذا الحـديث مـن الـشيعة قـد اتبـع الطبرسـي فـي هـذا                      . ... ثعلبي،  ال

.األمر و إن لم يكن هناك تصريح بهذا االتباع
)38/بقره(»قلنا اهبطوا منها جميعا «-6-5

لخطيب فـي التـاريخ بـسند فيـه مـن ال يعـرف عـن يحيـى بـن                    أخرج ا :سيوطيقال ال 

 انـه قـال فـي مجلـس الواثـق مـن حلـق رأس آدم حـين حـج فتعايـا الفقهـاء عـن                ،أكتم
 فبعـث إلـى علـي بـن محمـد بـن             . فقال لواثـق أنـا أحـضر مـن ينبـئكم بـالخبر             ،الجواب
 بن جعفر بـن محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي                      علي بن موسى  جعفر بن   

 قـال   : قـال  ]االمـام البـاقر   [ فقال حدثني أبى عن جـدي عـن أبيـه عـن جـده              .لب فسأله طا
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــر جبريــل ان ينــزل بياقوتــة مــن الجنــة فهــبط بهــا 

الـسيوطي، الـدر    (فمسح بها رأس آدم فتنـاثر الـشعر منـه فحيـث بلـغ نورهـا صـار حرمـاً                   

).56، ص1المنثور، ج
ــي *  ــديث ف ــذا الح ــضاً  ورد ه ــشيعية أي ــصادر ال ــل الم ــيك ال:مث 195، ص4، جلين
صدوق، علــل الــشيخ الــ؛ فــي بعــض االلفــاظمــع اخــتالف) ع(بــاقرالمــام االه عــنبــسند

 و مـع اخـتالف فـي بعـض االلفـاظ            )ع(بـاقر المـام   االعـن ه بـسند  427، ص 2الشرايع، ج 
عــن330، ص9نــوري، جالميــرزا ال؛ الــدر المنثــور عــن51، ص96مجلــسي، جال؛ أيــضاً
... .؛الخطيب عن 610، ص19، ج450، ص12مرعشي، جال؛مجلسيال

، 12الخطيـب، ج  : مثـل  أيـضاً    م فـي بعـض مـصادره      كما ذكر أهل السنّة هـذا الحـديث       
هنـدي،  المتقـي  ال؛ و قد لخّـصه الـسيوطي فـي نقلـه عنـه قلـيالً        ) ع( عن االمام الباقر   56ص
.معضالً الحديث و يعد) ع(باقرالمام عن اال197، ص12ج

لم يكن أحـد رجـال هـذا الحـديث عـن الـشيعة، بـل فـي                  ) ع(يظهر أن االمام الرضا   و  
.فقط و لم يذكر أي إمام آخر معه) ع(طرقهم لهذه الحديث يوجد اإلمام الباقر
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)153/عمرانآل(»و اعتصموا بحبل اهللا جميعا «-7-5
ــ :الحــاكم الحــسكانيقــال  ــن القاســم الفارس ــو الحــسن محمــد ب :  قــال،يحــدثني أب

ـ (حدثنا أبو جعفر محمد بـن علـي          ـ شيخ  ال ... ،  علـي بـن موسـى الرضـا       عـن   ) ... صدوقال
مـن أحـب   ): صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (قـال رسـول اهللا      : قـال ) عليهم السالم (عن علي   

أن يركــب ســفينة النجــاة ويتمــسك بــالعروة الــوثقى ويعتــصم بحبــل اهللا المتــين فليــوالِ
.)168، ص1الحاكم الحسكاني، ج( ولده بالهداة منليأتم وعلياً

مركــز الرســالة، : مثــل،قــد ذكــر هــذا الحــديث فــي المــصادر الــشيعية المتــأخّرةو * 
ــشي، جال؛ 97ص ــي، جاأل؛ 521، ص14مرعـ ــن  338، ص2بطحـ ــوه عـ ــم ينقلـ و كلّهـ

ـ . الحاكم الحـسكاني   عنـد أهـل الـسنّة، لـم يـرد الحـديث فـي مـصادرهم و يبـدو أن                    ا  ام
.الحاكم الحسكانيعن نقلأصل الحديث 

ــصدقين و   «-5-8و9 ــين و ال ــيهم مــن النبي ــذين أنعــم اهللا عل فأولئــك ال
)69/نساء(»الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا

)  الحبــريأو(أخبرنــا أبــو ســعيد محمــد بــن علــي الحيــري:الحــاكم الحــسكانيقــال 
علـي بـن موسـى    ي حـدثن ... ، قـاال ) الجـودي  أو(وأبو بكر محمد بن عبـد العزيـز الجـوري         

قـال رسـول اهللا     :  قـال  )علـيهم الـسالم   (عـن أبيـه علـي بـن أبـي طالـب             : ... ، قـال  الرضا
: قــال) فأولئـك الــذين أنعـم اهللا علـيهم   : ( فـي هــذه اآليـة  )صـلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم   (

 حمـزة، و    )مـن الـشهداء   ( علـي بـن أبـي طالـب، و           )مـن الـصديقين   (من النبيين محمد، و     
القـائم مـن آل محمـد       :  قـال  )حـسن أولئـك رفيقـا     و( والحـسين     الحـسن  )من الصالحين (
).صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ــا محمــد : و ايــضاً  علــي بــن موســى عــن... : بــن عبــداهللا بــن عبيــد اهللا، قــالأخبرن
محمـد  ) مـن النبيـين   : (تـال ابـن عبـاس هـذه اآليـة فقـال           :  قال عن أصبغ بن نباته،   ... الرضا

ــصديقين(و  ــن ال ــي ) م ــن أب ــي ب ــب و عل ــشهداء( طال ــن ال ــر و ) م ــزه و جعف ــن (حم م
ــصالحين ــسين و ) الـ ــسن و الحـ ــا(الحـ ــك رفيقـ ــسن أولئـ ــي  ) حـ ــدي فـ ــو المهـ فهـ

).197، ص1الحاكم الحسكاني، ج(زمانه
المـصادر الـشيعية،   لم نجد هـذين الحـديثين فـي المـصادر الـسنّية األخـري، امـا           و  * 
ــد  ــاووردق ــلا،فيه ــي، ص :مث ــزاز القم ــهر 183 الخ ــن ش ــوب، ج؛ اب و 243، ص1 آش

بحرانـي،  ال أصـبغ بـن نباتـه؛        مـن 113؛ فـرات، ص    و بتعـابير مختلفـة     ة سلم أمكالهما عن   
ـ  42 ص ،1ج 296، ص 4 أنـس، ج   عـن ح االنـوار مرسـالً      ي مـصاب  فـي طوسـي   الشيخ  عن ال
 . ...

ــل   ــا نق ــبعض كم ــذال ــديثيه ــسين الح ــلهما ن بنف ــشي، جال:مث ؛ 390، ص14مرع
جــدير بالــذكر أن األبطحــي . الحــاكم الحــسكانيعــن و كالهمــا 441، ص2بطحــي، جاأل
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و جـاء بالحـديث و لعلّـه لـم يـر            مـن الحـديث   » فهـو المهـدي فـي زمانـه       «حذف جملة   

.وجهاً لهذه الجملة
ن لـم تكـن مـن طـرق الـشيعة إلّـا مـا ذكـر فيهمـا                   ين الحديث يعلي أي حال، طرق هذ    

).ع(األئمة

)44/اعراف(»فأذن مؤذن «-10-5
قـال  روايـة اإلماميـة عـن الرضـا و ابـن عبـاس أنـه                : يل هـذه اآليـة    ذلوسي  يقول اآل 

بعيـد عـن هـذا اإلمـام        علي كرم اهللا تعالى وجهه مما لم يثبـت مـن طريـق أهـل الـسنة و                 

). 123، ص8اآللوسي، ج(أن يكون مؤذنا وهو إذ ذاك في حظائر القدس
تعـابير و   اآللوسـي مـع اخـتالف يـسير فـي ال          ذكـره   نجد هذا الحديث عند الشيعة كمـا        

؛ الــشيخ )الرضــا( بــسنده عــن أبــي الحــسن426، ص1الكلينــي، ج:مثــلبطــرق متعــددة 

؛ العياشـي،   )ع(عـن علـي   ) ع( بـسنده عـن االمـام البـاقر        59الصدوق، معـاني االخبـار، ص     
ــا  17، ص2ج ــن الرضـ ــالً عـ ــي، ج)ع( مرسـ ــي   231، ص1؛ القمـ ــن أبـ ــسنده عـ  بـ

 عــن  105، ص عــن ابــن عبــاس؛ الفتــال   140-141؛ فــرات، ص)الرضــا(الحــسن

ــاقر ــن شــهر آشــوب، ج)ع(الب ، و عــن )ع( عــن القمــي مرســالً عــن الرضــا 33، ص3؛ اب
ــن الحنفيــه عــن علــي 259، ص4؛ الطبرســي، مجمــع البيــان، ج)ع(و البــاقر) ع(محمــد ب
... .عن القمي و الحاكم الحسكاني، 

، أورده بعـض المـصادر       لـه  علي رغـم أن الحـديث قـد تعـرض لنقـد اآللوسـي و رده               
ــسنّي ــلة ال ــسكاني، ج:مث ــاكم الح ــا267، ص1 الح ــدو م ــسند،ه بع ــنه ب ــن ع ــد ب  محم
قنـدوزي،  العياشـي؛   العـن    فـرات و     عـن ايـضاً و  ) ع(بـاقر العـن   و  ) ع( علـي  عـن حنفيه  ال

.)و لم يعين أي مناقب يقصد( الحاكم الحسكاني و المناقبعن301، ص1ج
ن الحـديث المـذكور    مـضمو أنّعلـي  و يدل هذا علي أنه لـم يتفـق أهـل الـسنّة كلّهـم                

).ع(ل من شأن عليآنفا يقلّ

 عينــا قــد علــم كــل أنــاس ةا عــشرنتــفانبجــست منــه اث« تفــسير -11-5
)160/اعراف(»مشربهم

انبجـست  : عن الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمـد عليـه الـسالم فـي هـذه اآليـة قـال          

لـك  من المعرفة اثنتا عـشرة عينـا، يـشرب كـل أهـل مرتبـة فـي مقـام مـن عـين مـن ت                         
العيون علـى قـدرها، فـأول عـين منهـا عـين التوحيـد، والثانيـة عـين العبوديـة والـسرور             
ــع،       ــين التواض ــسة ع ــصدق، والخام ــين ال ــة ع ــالص، والرابع ــين اإلخ ــة ع ــا، والثالث به

ــة عــين    ــار، والثامن ــسكينة والوق ــسابعة عــين ال ــويض، وال ــسادسة عــين الرضــا والتف وال
قـين، والعاشـرة عـين العقـل، والحاديـة عـشر عـين              السخاء والثقة باهللا، والتاسـعة عـين الي       



9في تفاسير أهل السنّة) ع(االمام الرضا

المحبة، والثانية عشر عـين األنـس والخلـوة، وهـي عـين المعرفـة بنفـسها، ومنهـا تنفجـر                     

هذه العيـون، ومـن شـرب مـن عـين منهـا يجـد حالوتهـا ويطمـع فـي العـين التـي هـي                           
أرفع منها، من عين إلى عـين حتـى يـصل إلـى األصـل، وإذا وصـل إلـى األصـل تحقـق                        

).247–246، ص1السلمي، ج(لحقبا

وجـد فقـد   امـا المـصادر الـشيعية،       . لم نجد هـذا الحـديث فـي المـصادر الـسنّية           و  * 
الـشاكري   لكـن لـم يـذكر      ،257، ص 9 الـشاكري، ج   :مثـل ،  المتـأخرة بعض مـصادرهم    في  

لــه طريقــاً أو مــصدراً و يبــدو أنّــه أخــذه مــن تفــسير الــسلمي ألنــه ورد فقــط فــي هــذا 

. لم يرد في أي كتاب آخروالتفسير 
و إذا وصـل إلـي األصـل تحقـق          «فـي شـرح جملـة        يضيف   جدير بالذكر أنّ الشاكري   

دل علي وحـدة الوجـود و هـي اعتقـاد مـردود عنـد الـشيعة                 يلعلّ المعني هنا    بأنّه  » بالحق

ـ      ) المـصدر الـسابق   (أن كلّ شـيء مـن اهللا      دل علي   يأو   اد سـائد و اصـيل      و هـو طبعـاً اعتق
.سلمينعند كلّ الم
)41/انفال(»...ما غنمتم من شئنّإاعلموا و «-12-5

 ... علـي بـن موسـى     عـن   ... أخبرنـا أبـو عبـد اهللا الـشيرازي          :يقول الحاكم الحسكاني  
واعلمـوا انمـا غنمـتم مـن        (:  فـي قـول اهللا تعـالى       )علـيهم الـسالم   (عن علي بن أبي طالب      

ـ             :  اآلية، قال  )شئ صيبا، كرامـة أكـرم اهللا تعـالى     لنا خاصة، ولـم يجعـل لنـا فـي الـصدقة ن
ــسلمين     ــدي الم ــاخ أي ــن أوس ــا ع ــا، وأكرمن ــه به ــه وآل ــسكاني، ج (نبي ــاكم الح ، 1الح

).285ص
 و امـا    لم يوجد هذا الحديث عند غير الحـاكم الحـسكاني مـن مـصادر أهـل الـسنّة                 * 

و هـو ايـضاً منقـول     653، ص 14مرعـشي، ج  ال:مثـل ها،بعـض فـي   قد شـوهد  فعند الشيعة   
.يبدو أن اصل الحديث للحاكم الحسكانيلهذا ، الحسكاني الحاكم عن
)24/يوسف(»لوال أن رأي برهان ربه «-13-5

:  قــال، عــن أبيــه عــن جعفــر الــصادقعلــي بــن موســى الرضــاعــن ثعلبــي يــروي ال
قامـت امـرأة العزيـز إلـى الـصنم فأظلـت            : قـال : بـن الحـسين   حدثني أبي عن أبيه علـي     

أسـتحيي مـن الـصنم أن يرانـا، فقـال        : هـذا ؟ فقالـت    مـا   :  فقـال لهـا يوسـف      .دونه بثـوب  
ــشهد وال أســتحيي ممــن   : يوســف ــه وال ي ــصر وال يفق ــسمع وال يب ــستحيين ممــن ال ي أت

).213، ص5الثعلبي، ج(خلق األشياء وعلمها؟
 و امـا عنـد       مـن مـصادر أهـل الـسنّة        الثعلبـي لم يوجـد هـذا الحـديث عنـد غيـر            * 

ـ  :مثـل الشيعة قد شـوهد فـي بعـضها،          ـ خ شي ال 49، ص1صدوق، عيـون أخبـار الرضـا، ج   ال
ــسند ــسي، جال؛ هب ــصدوق 266، ص12مجل ــشيخ ال ــن ال ــيض ال؛  ع ــسير  الف ــاني، تف كاش

... .؛ مرسال14ً، ص3الصافي، ج



هاي اسالميمجله پژوهش 10

ــا    ــام الرض ــن االم ــه م ــه طريق ــشيعة ل ــدي ال ــديث ل ــدو أنّ الح ــام ) ع(يب ــي االم حت

 ألنّ الـشيخ كـان      و يحتمـل أنّ الثعلبـي  أخـذ الحـديث مـن الـشيخ الـصدوق،                ) ع(السجاد
 اول مـن روي الحـديث مرسـالً حتـي االمـام         الـصدوق ، و كمـا يظهـر      بقليـل،  قبلـه يعيش  
.الثعلبيعند ، كما )ع(الرضا

)113/هود(»و التركنوا إلي الذين ظلموا «-14-5
يلــوا أدنــى أي ال تم» ال تركنــواو«:يقــول اآللوســي فــي شــرح هــذه اآليــة الــشريفة

و هي النفـوس المظلمـة المائلـة إلـى الـشرور فـي أصـل الخلقـة           » إلى الذين ظلموا  «ميل،  

: كما قيل
مــ يظلمـ لَةٍــة فلعلـــ ذا عفالظلم من شيم النفوس فان تجد 

 عــن أبيــه عــن جعفــر رضــي اهللا تعــالى علــي بــن موســى الرضــاروي ذلــك عــن و

).168، ص12اآللوسي، ج(عنهم
.ند الفريقين إلّا اآللوسيوجد هذا الحديث عيلم و * 

)39/رعد(»يمحو اهللا ما يشاء ويثبت «-15-5
:  قـال  ، عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            علـي بـن موسـى الرضـا       عـن   سلميروي ال 

يمحــو الكفــر ويثبــت اإليمــان، ويمحــو النكــرة ويثبــت المعرفــة، ويمحــو الغفلــة ويثبــت 

 القـوة، ويمحـو الجهـل       الذكر، ويمحـو الـبغض ويثبـت المحبـة، ويمحـو الـضعف ويثبـت              
ويثبت العلـم، ويمحـو الـشك ويثبـت اليقـين، ويمحـو الهـوى ويثبـت العقـل علـى هـذا                       

، 1الــسلمي، ج( محــو أو إثبــات)29/الــرحمن(»كــل يــوم هــو فـي شــأن «: الـشق ودليلــه 

).337ص
ـ            *   و امـا عنـد    مـن مـصادر أهـل الـسنّة       سلميلم يوجـد هـذا الحـديث عنـد غيـر ال
ـ  :مثـل مـصادرها المتـأخرّة،     قد شـوهد فـي بعـض        فالشيعة   ، لكـن   267، ص 9شاكري، ج  ال

 إلي طريق له أو مصدر أخـذ منـه الحـديث، لهـذا يبـدو أنّـه منقـول عـن                       الشاكري لم يشر 
.وجد إلّا عندهي، ألنّه لم السلمي
نبئ عبادي أنـي أنـا الغفـور الـرحيم و أن عـذابي هـو العـذاب                   «-16-5
)50/حجر(»األليم

: عـن أبيـه عـن جعفـر الـصادق فـي قولـه       اسـى الرضـ  علـي بـن مو  عن سلميروي ال 
حملـة الخلـق مـن جهـة الخلقـة ال مـن جهـة المعرفـة،                 : ، قـال  )63/فرقان(»عباد الرحمن «

).356–355، ص1السلمي، ج(المعرفة وتخصيص في العبودية» و عبادي«
.وجد هذا الحديث عند الفريقين إلّا السلمييلم * 
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)87/حجر(»المثانيولقد آتيناك سبعا من  «-17-5
ـ  أكرمنــاك، :  قـال ، عــن أبيـه عــن جعفــر اعلـي بـن موســى الرضـ   عــن سلمي روي ال

ــلّ    ــديناك، و س ــاك، وه ــلناك، وألهمن ــك وأرس ــا إلي ــبع  وأنزلن ــاك س ــم أكرمن طناك ث
الــشفقة، : الرحمــة، والرابــع : النبــوة، والثالــث : الهــدى، والثــاني : أولهمــا. كرامــات
ــامس ــسادس : والخ ــة، وال ــودة واأللف ــسابع: الم ــيم، وال ــيم،  : النع ــرآن العظ ــسكينة، والق ال

).360–359، ص1السلمي، ج(وفيه اسم اهللا األعظم
.لم نجد هذا الحديث عند الفريقين إلّا السلمي* 
)80/اسراء(»أدخلني مدخل صدق «-5-18و19
: قـال  ، عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            علـي بـن موسـى الرضـا       عـن   لمي  سروي ال 

.  الرضا، وأخرجني عنها وأنت عني راضأدخلني فيها على حد
أخرجني مـن القبـر إلـى الوقـوف بـين يـديك علـى طريـق الـصدق مـع                     : وقال أيضا 

).394، ص1السلمي، ج(الصادقين
 و امـا عنـد   لم يوجد هذان الحـديثان عنـد غيـر الـسلمي مـن مـصادر أهـل الـسنّة               * 
ـ  :مثـل  فـي بعـض مـصادرها المتـأخرّة،          اقد شوهد فالشيعة   ، لكـن   271، ص 9 ج شاكري، ال

مــا، لهــذا يبــدو أنّهين أو مــصدر أخــذ منــه الحــديثمــا إلــي طريــق له الــشاكريم يــشرلــ
. إلّا عندهاوجدي لم إذ عن السلمي، نمنقوال
)65/كهف(» من عندناحمةءاتيناه ر «-20-5

لــي بــن موســى عينقــل عــن ابــن الجــوزي  إنّلوســيفــي مــوت الخــضر، يقــول اآل
ــا ــالى عن الرض ــي اهللا تع ــا  رض ــضر  هم ــوت الخ ــد بم ــان يعتق ــه ك ــي، ج(بأنّ ، 15اآللوس
).320ص

لم نجد هذا القول عنـد الـشيعة و ايـضاً عنـد أهـل الـسنّة بـاألخص ابـن الجـوزي                       * 
.إلّا ما نقل اآللوسي عنه

فمـن كــان يرجـوا لقــاء ربـه فليعمــل عمـال صــالحا وال يــشرك      «-21-5
)110/كهف(» ربه أحداةبعباد

إن : فقــد قــال الراغــب فــي المحاضــرات: يــة الــشريفةعنــد هــذه اآللوســي يقــول اآل
 فلمـا حـضر وقـت       ، رضـي اهللا تعـالى عنهمـا كـان عنـد المـأمون             علي بن موسـى الرضـا     

ــه بالمــاء والطــست  ــصالة رأى الخــدم يأتون ــه .ال ــال الرضــا رضــى اهللا تعــالى عن ــو :  فق ل
ـ             : توليت هـذا بنفـسك فـإن اهللا تعـالى يقـول            الًفمـن كـان يرجـوا لقـاء ربـه فليعمـل عم

). 55، ص16اآللوسي، ج( وال يشرك بعبادة ربه أحداًصالحاً
 علـي المـصدر   عثـر  يفإنّـه لـم   هـذا المقـال،   كاتـب رغم جهـد  العلي  أنّه  مع األسف،   * 

.اآللوسيالفريقين إلّا المذكور للراغب و ايضاً لم يجد هذا الحديث عند 
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)50/مريم(»و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علياً «-22-5
علـي ابـن   حـدثنا  : قـال ... أخبرنـا عبـد الرحمـان بـن علـي           : الحاكم الحـسكاني  ينقل  

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا        : حـدثنا أبـي علـي بـن أبـي طالـب قـال             : قال ... موسى الرضا 
: ليلة عـرج بـي إلـى الـسماء حملنـي جبرئيـل علـى جناحـه األيمـن فقيـل لـي                  : عليه وآله 

علــي بــن أبــي طالــب : فقلــت خيــر أهلهــا لهــا أهــالمــن اســتخلفته علــى أهــل األرض ؟ 
نعـم يـا رب     : ؟ فقلـت  يـا محمـد أتحبـه     : فقيـل لـي   . ابن عمي أخي وحبيبي وصهري يعني     

مـر أمتـك بحبـه، فـإني أنـا العلـي األعلـى اشـتقت لـه مـن                    اأحبـه و  : فقال لـي  . العالمين

قــول م ويإن اهللا يقــرأ عليــك الــسال: أســمائي اســما فــسميته عليــا، فهــبط جبرئيــل فقــال
و وهبنـا لهـم مـن رحمتنـا، وجعلنـا لهـم لـسان صـدق              : ؟ قـال  ومـا أقـرأ   : قلت. إقرأ: لك
).463–462، ص1الحاكم الحسكاني، ج(علياً

امـا فـي مـصادر الـشيعة        . لم يشاهد هذا الحديث في مـصادر أخـري ألهـل الـسنّة            * 
ــأخّرة،   ــضها المت ــي بع ــر ف ــد ذك ــلفق ــن 548، ص14مرعــشي، جال:مث ــول ع ــو منق و ه

الحــسكاني النفــراده بروايــة لحــاكم لهــذا يبــدو أنّ أصــل الحــديث ل. حــاكم الحــسكانيال
.الحديث
)69/مريم(»إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً «-23-5

علـي بـن    حـدثنا   : قـال ... أخبرنا أبـو علـي الخالـدي كتابـة          : الحاكم الحسكاني يروي  
قـال  : عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال          : ين عـن أبيـه    عـن علـي بـن الحـس       ... ،  موسى الرضا 

يــا علــي قــل رب اقــذف لــي : رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي بــن أبــي طالــب
. المودة فـي قلـوب المـؤمنين، رب اجعـل لـي عنـدك عهـدا، رب اجعـل لـي عنـدك ودا                       

فـال  . »إن الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات سـيجعل لهـم الـرحمن وداً               «:فأنزل اهللا تعـالى   
ــه ود    تل ــي قلب ــة إال وف ــا وال مؤمن ــى مؤمن ــسالم   ق ــيهم ال ــت عل ــل البي ــاكم ( أله الح

).464، ص1الحسكاني، ج
فـي مـصادر أخـري ألهـل الـسنّة غيـر            ) ع(لم يرد هذا الحديث بطريقه إلـي االمـام        * 

ــل ورد بطــرق أخــري،   ــلالحــاكم الحــسكاني، ب ــدوزي، ج:مث ــن 360، ص2 القن ــن اب  ع
.الحنفيه

ــشيعية ــصادر ال ــا الم ــد نقلف، ام ــق ــا، هت ــأخّرة منه ــض المت ــل بع ، 14المرعــشي، ج:مث
. الحاكم الحسكاني و كالهما ينقاله عن 51، مركز الرسالة، ص163ص

ــي بعــض    ــه الحــاكم ف ــا يروي ــب بم ــاك حــديث قري ــذكر أنّ هن ــصادر الجــدير بال م
 ابـن شـهر     :مثـل ،  )ع(الشيعية القديمة منها أو المتأخّرة لكن من غيـر طريـق االمـام الرضـا              

عـن  253حنفيـه؛ فـرات، ص    الو محمـد بـن      ) ع(بـاقر المـام   عـن اال  289، ص 2آشوب، ج 
... حنفيه؛ ال محمد بن عن161 و ص159، ص14مرعشي، جالخدري؛ السعيد ي أب
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ـ   ) ع(بطريقـه إلـي اإلمـام الرضـا       يبدو أن أصل الحـديث      و    الحـاكم فقـط و      ديوجـد عن

.فةن طرق أخري و بتعابير مختلإن كان في مضمونه قد روي م
)93/مريم(»إال آتي الرحمن عبداً «-24-5

: قـال :  عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            علـي بـن موسـى الرضـا       عـن   سلمي  روي ال 

). 433، ص1السلمي، ج(فقيرا ذليال بأوصافه أو عزيزا داال بأوصاف الحق
امـا فـي مـصادر الـشيعة        . لم يشاهد هذا الحديث في مـصادر أخـري ألهـل الـسنّة            * 

ـ  :مثـل ا المتـأخّرة،    فقد ذكر في بعضه     لـه   الـشاكري لـم يـذكر  ، امـا  275، ص 9شاكري، ج  ال

بـين قـدامي   و يبدو أنّه قـد رواه عـن الـسلمي ألنّـه هـو الـذي انفـرد بـه         اً أو مصدر  اًطريق
.المفسرين
)83/انبياء(»مسني الضرّ «-25-5

:  قـال  ، عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            علـي بـن موسـى الرضـا       عـن   سلمي  ينقل ال 
مــسني «:القطيعــة فقــالوحي أربعــين يومــا فخــشى الهجــران مــن ربــه وحــبس عنــي الــ

). 13–12، ص2السلمي، ج(»الضرّ

. حبس عنه الوحي: الظاهر أن يقول* 
.لم يرد هذا الحديث في أي مصدر آخر من المصادر الشيعيه أو السنّية* 
)26/حج(»طهر بيتي للطائفين و القائمين «-26-5
:  قـال ، علي بن موسـى الرضـا عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد           عنسلمي نقل   روي ال 

ــواد      ــم ق ــائمين ه ــق، والق ــر الح ــتالط بغي ــالفين واالخ ــة المخ ــن مخالط ــسك م ــر نف طه
ـ                  ة و الـسادة    العارفين المقيمون معه علـى بـساط األنـس والخدمـة و الركـع الـسجود األم

).20، ص2السلمي، ج( عن تناهي النهايةالذين رجعوا إلي البداية
.م يرد هذا الحديث في أي مصدر آخر من المصادر الشيعيه أو السنّيةل* 
)34/حج(»و بشرالمخبتين «-5-27الي30
مـن أطـاعني ثـم      :  قـال  ، عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد          علي بن موسى الرضا   عن  روي  

خافني في طـاعتي وتواضـع ألجلـي بـشر مـن اضـطرب قلبـه شـوقا إلـى لقـائي، وبـشر                        
أن «جـري بـشرهم   واري، وبـشر مـن دمعـت عينـاه خوفـا له           من ذكرنـي بـالنزول فـي جـ        

.»رحمتي سبقت غضبي
. ر أمتك بالشفاعةبشّ: و قال أيضا
.  بالنظر إلى وجهير المشتاقين إلىبشّ: و قال أيضا

المخبتين في التواضـع كـاألرض تحمـل كـل قـدر، وتـواري كـل نجـس                  : و قال أيضا  
).24–23، ص2السلمي، ج(وخبث
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 االحاديـث األربـع فـي أي مـصدر آخـر مـن المـصادر الـسنّية، امـا            وجد هـذه  تلم  * 

ــوهد   ــد ش ــشيعية، فق ــصادر ال ــي الم ــضها تف ــي بع ــأخّرة،  ف ــلالمت ــ:مث ، 9شاكري، ج ال
ـ  و لـذا يبـدو أن      اً أو مـصدر   اً طريق اه و لم يذكر ل    279ص ـ اه  عـن الـسلمي، بمـا أنّـه         ةمنقول
. من المتقدميناهانفرد ب

)35/نور(»ة وال غربيةشرقيال «-31-5- 32
، عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد الـصادق         علي بـن موسـى الرضـا      عن  سلمي  ينقل ال 

نــور الــسماوات بنــور الكواكــب والــشمس والقمــر ونــور األرضــين بنــور النبــات : قــال
ــان،       ــور اإليم ــؤمنين بن ــوب الم ــور قل ــك، ون ــر ذل ــيض وغي ــفر، واألب ــر، واألص األحم

ــه بنــور أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي  واإلســالم ونــور الطريــق إلــى اهللا جــ ل جالل

ــه     ــلى اهللا عليـ ــي صـ ــال النبـ ــل ذلـــك قـ ــن اجـ ــه فمـ ــيهم ورحمتـ ــوان اهللا علـ رضـ
. »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«:وسلم
جبريـل، وميكائيـل، وإسـرافيل،      : فـي هـذه اآليـة نـور الـسماوات بـأربع           : قال أيضا و

ــأبى ب. وعزرائيــل علــيهم الــسالم ــور األرض ب كــر وعمــر وعثمــان وعلــي رضــي اهللا ون
).52، ص2السلمي، ج(عنهم
لم يجد المؤلّف هذين الحـديثين فـي المـصادر الـسنّية األخـري، امـا فـي المـصادر                    * 

 لـم يـذكر    ، و لكـن   280، ص 9 الـشاكري، ج   :مثـل ،  حديثـة  فـي بعـضها ال     اقد جاء فالشيعية  
و لــم ) ع(المــام الــصادق بــل جــاء بهمـا مرســالً مــن ا ، لهمــا طريقــاً أو مــصدراًالـشاكري 

.يبدو أنّه منقول عن السلمي، بما أنّه انفرد به من المتقدمينو ) ع(يذكر االمام الرضا

ــذكر أنّ ــي الحــديثين  جــدير بال ــا ورد ف ــض م ــذا  ي بع ــشيعي و له ــاد ال خــالف االعتق
مـضامين و جـاء بالحـديثين    الحذف الشاكري جمالً من الحـديثين التـي تـدلّ علـي تلـك            

. يعارض األمانة العلميةا طبعاًناقصين و هذ

)61/فرقان(»تبارك الذي جعل في السماء بروجا «-33-5
: قـال  ، عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            علـي بـن موسـى الرضـا       عـن   سلميروي ال 

سمى السماء سماء لرفعتها والقلـب سـماء ألنـه يـسمو باإليمـان، والمعرفـة، بـال حـد، وال                     

ــسماء  نهايــة كمــا أن المعــروف ال حــد لــه كــذ  ــروج ال ــه ال حــد لهــا، وب لك المعرفــة ب
ــي    ــر وه ــشمس والقم ــاري ال ــد،    : مج ــسرطان، واألس ــوزاء، وال ــور والج ــل، والث الحم

ــب      ــي القل ــوت، وف ــدلو، والح ــدي، وال ــوس، والج ــرب، والق ــزان، والعق ــسنبلة، والمي وال

بروج وهـو بـرج االيمـان، وبـرج المعرفـة، وبـرج العقـل، وبـرج اليقـين، وبـرج اإلسـالم،                       
إلحــسان، وبــرج التوكــل، وبــرج الخــوف، وبــرج الرجــاء، وبــرج المحبــة، وبــرج  وبــرج ا
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الشوق، وبرج الوله، فهذه اثنا عـشر برجـا بهـا دوام صـالح القلـب كمـا أن االثنـي عـشر                       

، 2الــسلمي، ج(برجــا مــن الحمــل والثــور إلــى آخــر العــدد صــالح الــدار الفانيــة وأهلهــا
).66–65ص
ــم يوجــد هــذا الحــديث فــي أي مــصد * ــا فــي   ل ة، امــسنّي ر آخــر مــن المــصادر ال

ــأخّرة،   ــضها المت ــي بع ــد شــوهد ف ــشيعية، فق ــلالمــصادر ال ــ:مث ، 283، ص9شاكري، ج ال
.لكن لم يشر الشاكري إلي طريق له أو مصدر و يبدو أنّه أخذه من السلمي

ــذي      « -34-5 ــسك بال ــون فاستم ــنهم منتقم ــا م ــك فإن ــذهبن ب ــا ن فإم
)22/ةسجد(»..أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

: قـال ... أخبرنـا عبـد الرحمـان بـن علـي بـن محمـد البـزاز               : الحاكم الحـسكاني  يقول  

حدثنا أبـي محمـد بـن علـي البـاقر عـن جـابر بـن عبـد          ... ، علي بن موسى الرضاحدثنا  

:  حـين قـال   »منـى «إني ألدنـاهم مـن رسـول اهللا فـي حجـة الـوداع ب              :  قال ،اهللا األنصاري 

ـ   دي كفـارا يـضرب بعـضكم رقـاب بعـض، وأيـم اهللا لـئن فعلتموهـا         ال ألفينكم ترجعون بع

-أو علـي أو علـي    : ثـم التفـت إلـى خلفـه فقـال         . لتعرفنني فـي الكتيبـة التـي تـضاربكم        

فإمــا نــذهبن بــك فإنــا :  فرأينــا أن جبرئيــل غمــزه، وأنــزل اهللا علــى أثــر ذلــك-ثالثــاً

 مـن أمـر     -ليـك    فاستمـسك بالـذي أوحـي إ       - بعلـي بـن أبـي طالـب          -منهم منتقمون   

 للـساعة، وإنـه لـذكر لـك ولقومـك            إنك على صراط مـستقيم، وإن عليـا لعلـمٍ          -علي  

–216، ص2الحــاكم الحــسكاني، ج(وسـوف تــسألون عــن محبــة علــي بــن أبــي طالــب 
217 .(

 عـن ابـن   293، ص1القنـدوزي، ج :مثـل قد نقلت المـصادر الـسنّية هـذا الحـديث،         * 
. عن جابر) ع(المغازلي عن الباقر

ــل الحــاكم الحــسكاني، ج ــن المــذكور  526، ص1كمــا نق ــاً م  و مابعــده، حــديثاً قريب

فـي تلـك    ) ع(آنفاً بعدة طـرق عـن أبـي صـالح عـن جـابر دون أن يـذكر االمـام الرضـا                     
.الطرق

:مثـل اما عند الـشيعة، فهنـاك حـديث قريـب مـن الحـديث المـذكور فـي مـصادرهم                

ــاج، جال ــي، االحتج ــالً 291، ص1طبرس ــن مرس ــابع ــرات، ص ج ــسند279ر؛ ف ــنه ب ع

طبرسـي، جوامـع   ال؛ ))ع(رضـا المـام  اال غيرطريـق  مـن  ( جابر و ابـن عبـاس  عنصالح  ي  أب

ــالً 596، ص2الجــامع، ج ــن  مرس ــاس، ع ــن عب ــابر و اب ــال306ً، ص3 ج وج ــن  مرس ع

كاشــاني، تفــسير الفــيض ال جــابر؛ عــن مرســال83ً، ص9، مجمــع البيــان، جنفــسهجــابر؛ 

... .؛ صاحب الحديثبال ذكر ل مرسال830ً، ص2صفي، جاأل
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:مثــليــضاً يوجــد حــديث يماثــل الحــديث المــذكور تقريبــاً فــي بعــض مــصادرهم  ا

ــ ــالي، صالشيخ ال ــي، األم ــسند363طوس ــن ب ــام االه ع ــن) .. ع(رضــاالم ــن ع ــابر؛ اب  ج
ــق، صال ــن 449 و 353-354بطري ــن ع ــازلي الاب ــيمغ ــف ــسنده مناقب ــن اال ب ــام ه ع م
 جـابر و ابـن عبـاس؛        عـن  مرسـالً  20، ص 3 شـهر آشـوب، ج      جابر؛ ابـن   عن)... ع(رضاال

ــان، ج ال ــع البي ــي، مجم ــن207، ص7طبرس ــسكاني؛  ع ــاكم الح ــيض ال الح ــاني، الف كاش
.... ، صاحب الحديثال ذكر ل مرسالً ب1142، ص2تفسير األصفي، ج

) 39/يس(»القديم «-35-5
بعـض اإلماميـة   حكـاه  سـتة أشـهر و    : قيـل و...:  في معني هـذه الكلمـة      لوسييقول اآل 

).20، ص23اآللوسي، ج(عن أبي الحسن الرضا رضي اهللا تعالى عنه
لـم نجــد حــديثاً داالً علــي المعنــي المــذكور عنـد أهــل الــسنّة، امــا عنــد الــشيعة،   * 

؛ 159، ص6كلينــي، جال:مثــلفهنــاك حــديث فــي مــصادرهم يحكــي القــول المــذكور،  
و 368، ص1 القرشــي، ج؛276، ص2، ج)ع(صدوق، عيــون اخبــار الرضــا  الــشيخ الــ

طبرســي، مجمــع الو ... ؛  كمــا أشــاره إليــه اآللوســي)ع(رضــاالمــام االكلّهــم يرونــه عــن 

.صاحب الحديثال ذكر ل ب284، ص8البيان، ج
)40/يس(»ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر «-36-5

روى العياشـي فـي تفـسيره باإلسـناد عـن األشـعث بـن حـاتم قـال          : لوسـي يقـول اآل 

بخراسان حيـث اجتمـع الرضـا رضـي اهللا تعـالى عنـه والمـأمون والفـضل بـن سـهل              كنت  
إن رجـال مـن بنـي إسـرائيل سـألني           :  فقـال الرضـا    ، فوضـعت المائـدة    ،في اإليـوان بمـرو    

فقــال النهــار خلــق قبــل أم الليــل فمــا عنــدكم ؟ فــأرادوا الكــالم فلــم يكــن   : بالمدينــة

ــدهم شــيء ــال الفــضل للرضــا،عن ــا بهــا أصــل:  فق ــال نعــم مــن .حك اهللا تعــالىأخبرن  ق
 فقـال رضـي اهللا تعـالى        .مـن جهـة الحـساب     : القرآن أم مـن الحـساب ؟ قـال لـه الفـضل            

قــد علمــت يــا فــضل أن طــالع الــدنيا الــسرطان والكواكــب فــي مواضــع شــرفها  : عنــه

فزحل في الميزان والمشتري فـي الـسرطان والمـريخ فـي الجـدي والـشمس فـي الحمـل                    
 في الـسنبلة والقمـر فـي الثـور فتكـون الـشمس فـي العاشـر                  والزهرة في الحوت وعطارد   

ال الـشمس ينبغـي لهـا أن        «:وسط السماء فالنهـار قبـل الليـل، ومـن القـرآن قولـه تعـالى               

).22، ص23اآللوسي، ج(»تدرك القمر
لـم يوجــد هــذا الحـديث فــي المــصادر الـسنّية، امــا عنــد الـشيعة، فقــد ذكــر فــي     * 

، 3ج مرســالً؛ ابــن شــهر آشــوب،446-447نــي، صحراالابــن شــعبة :مثــلمــصادرهم، 

ــي مرســالً 463ص ــان، جالشــعث؛ األحت عياشــي عــن ال275، ص8طبرســي، مجمــع البي
ــن ــعث؛ األع ــيض الش ــصافي، ج الف ــسير ال ــاني، تف ــن 155، ص6، ج253، ص4كاش ع
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ــذعناً عياشــيعــن المجمــع عــن ال226، ص54مجلــسي، جالعياشــي؛ العــنمجمــع ال ، م

عـن 387، ص4حـويزي، ج غيـر مقبولـة و إن كـان لـه أصـل؛ ال     بأن الحديث لديـه معـان      
عياشــي؛ القرشــي، عــن المجمــع العــن95، ص17طباطبــائي، جالعياشــي؛ عــن المجمــع ال
... .شعث؛ عن األ، مرسالً 319، ص1ج

جــداً بـأنّ أصــل الحــديث عنــد الــشيعة هــو مــن  قويــاً كمـا يالحــظ هنــاك احتمــال  
ث مـن العياشـي و قـد تبعـه المجلـسي و غيـره فـي                 الطبرسي الذي يصرّح بأنّه أخذ الحدي     

 الحديث عنـد العياشـي و لـم يـدر هـل هـذا سـهو مـن                    هذا المقال،  هذا، أما لم يجد مؤلّف    

الطبرسي أم ال؟ و يحتمل احتماالً قويـاً أنّ اآللوسـي قـد أخـذ الحـديث عـن الطبرسـي و                      
ـ                      ي، ذكـره فـي     بما أنّه قـد اعتمـد علـي تـصريح الطبرسـي بـأنّ الحـديث هـو عـن العياش

تفسيره مباشرة عن العياشـي و لـم يـذكر مـصدره الـذي أخـذ أصـالً الحـديث منـه و هـو              

.الطبرسي
)24/شوري(»القربي فيةقل ال أسئلكم عليه أجراً إال المود «-37-5- 38
، حـدثني أبـي موسـى بـن جعفـر، حـدثنا أبـي               علي بن موسى الرضـا    عن  ثعلبي  نقل ال 

ظنـي بـاهللا حـسن    : ن نقـش خـاتم أبـي محمـد بـن علـي        كـا : جعفر بن محمد الصادق، قال    
). 311، ص8الثعلبي، ج(وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن والحسين والحسن

حـدثني أبـي موسـى بـن جعفـر، حـدثني أبـي        : علـي بـن موسـى الرضـا    عن : و ايضا 

قـال  : جعفر بن محمد، حدثني أبي محمد بن علـي، حـدثني أبـي علـي بـن الحـسين، قـال              
حرمـت الجنـة علـى مـن ظلـم أهـل بيتـي وآذانـي فـي                  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      

عترتي، ومن اصطنع صـنيعة إلـى أحـد مـن ولـد عبـد المطلـب ولـم يجـازه عليهـا، فأنـا                 

).312، ص8الثعلبي، ج(أجازيه غدا إذا لقيني في يوم القيامة
ــسنّية*  ــل،  الحــديث األولنقــل بعــض المــصادر ال ــن طلحــ:مث ــة اب ؛ 5شافعي، صال

. كالهما عن الثعلبي و681، ص2ابن الصباغ، ج

ة،          ا  امـ :مثـل قد تكثـرت روايـة هـذا الحـديث فـي المـصادر الـشيعي الـصدوق،  شيخ ال
عطـاردي،  ال؛  )ع(، الـذي لديـه طريقـاً خاصـاً حتّـي االمـام الرضـا              )ع(عيون أخبـار الرضـا    

ــي، ج364، ص2ج ــش 249، ص1؛ القرشـ ــن الـ ــيخ عـ ــسالـ ــام صدوق؛ مؤسـ ة اإلمـ

 و 52؛ ابــن البطريــق، ص) صــاحب التفــسيرفــضلال(طبرســيالعــن250، ص)ع(المهــدي
ــن ال429 ــدو ع ــي، جاإلزمخــشري؛ يب ــن ال331، ص2ربل ــزمخــشري؛ ع ، 8شاكري، جال
ــن284 و 278 و 138ص ــي؛ الع ــيالثعلب ــسنال(طبرس ــالق، ص )ح ــارم االخ ، 92، مك

مــام اال حتّــي، مرســال159ً، ص3؛ ابــن شــهر آشــوب، ج)ع(رضــاالمــام االحتّــيمرســالً
... .؛ )ع(صادقال
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ـ :مثـل الثاني قد نقله كثير مـن اهـل الـشيعة و الـسنّة؛ مـن الـشيعة،                  حديث  الا  ام شيخ ال

ــ ــا ال ــار الرض ــون األخب ــسند37، ص1، ج)ع(صدوق، عي ــ؛ ه ب ــالي، الشيخ ال ــي، االم طوس
ــسند164ص ــنده ب ــ و س ــي ب ــه هما ينته ــنابن مهروي ــليمان ع ــن س ــازي ال داود ب ــنغ ع
273فتــال، صال؛ )ع(رضــاالمــام االه عــنندس بــ52؛ ابــن البطريــق، ص)ع(رضــاالمــام اال

ــالً ــي مرس ــي النّب ــويزي، جال؛ )ص( حتّ ــي، ج355، ص1ح ــا  و 247، ص1؛ القرش كالهم
 صـاحب   فـضل ال(طبرسـي العـن 99، ص )ع(صدوق؛ مؤسـسة اإلمـام المهـدي      الشيخ  العن

... .؛ )التفسير

، 3زمخـــشري، جالثعلبـــي؛ عـــن ال336، ص3زيلعـــي، جال:مثـــلو مـــن الـــسنّة، 
؛ 22، ص16قرطبـــــي، جال؛ 219، ص2، ج) هــــــ638. م(؛ ابـــــن العربـــــي467ص

ــسعود، ج عـــن مرســـل كلّهـــم عنـــد  و 139، ص3قنـــدوزي، جال؛ 30 ص،8أبوالـ

ع(رضاالمام سنده عن اال ب103كرامة، صال، ابن )ص(النّبي (حتّيالنّبي)؛ )ص. ...
)23/جاثيه(»اهأفرأيت من اتخذ إلهه هو «-39-5

ـ فـي شـأن     لوسـي   قال اآل  وكـذا الحـديث القدسـي المـروي         ... :»ال إلـه إال اهللا     «ةكلم

 ال إلـه    :مـن كـان آخـر كالمـه مـن الـدنيا           :  عن آبائه عليهم السالم، وجـاء      علي الرضا عن  
).61–60، ص26اآللوسي، ج(إال اهللا دخل الجنة أي بال حساب

.من مصادر الشيعة و السنّةلم يشاهد هذا الحديث في أي مصدر * 

)3/نجم(»و النجم إذا هوي «-40-5
الـنجم إذا  و«:عن علـي بـن موسـى الرضـى عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد                سلمي  نقل ال 

)إذا هــوى( قلــب محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم )الــنجمو(، اســرح منــه األنــوار »هــوى

).283، ص2السلمي، ج(جلانقطع عن جميع ما سوى اهللا عز و
.يشاهد هذا الحديث في أي مصدر من مصادر الشيعة و السنّةلم * 
)49/قمر(»إنا كل شيء خلقناه بقدر «-41-5

:  قـال ،حـدثني أبـي موسـى بـن جعفـر        :  قـال  ،علي بن موسى الرضـا    عن  ثعلبي  روي ال 
حـدثني أبـي علـي      :  قـال  ،حدثني أبي محمـد بـن علـي       :  قال ،حدثني أبي جعفر بن محمد    

حـدثني أبـي علـي بـن أبـي          :  قـال  ، أبـي الحـسين بـن علـي        حـدثني :  قـال  ،بن الحـسين  

إن اهللا عـز وجـل قـدر المقـادير ودبـر            : قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         :  قال ،طالب
).172، ص9الثعلبي، ج(ر قبل أن يخلق آدم بألفي عاميالتدب
ونه فـي مـصادر أهـل الـسنّة و مـا يـذكره غالبـاً أهـل                  ملم يرد هذا الحـديث بمـض      * 

، 2 ألـف سـنّة قبـل خلـق آدم، كمـا يـذكر الـسمعاني، ج                50أنّه قد تم تدبير األمـور       السنّه  
. عن النّبي392ص
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ـ :مثـل اما نقل هذا الحديث بكثـرة فـي المـصادر الـشيعية،              ـ شيخ  ال صدوق، التوحيـد،   ال

مــام ه عــن اال بــسند128، 2، ج34، ص1، ج)ع(، عيــون أخبــار الرضــا  نفــسه؛ 376
فــي صدوق الــشيخ عــن الــ33، ص1، ج)ع(إلمــام الرضــاعطــاردي، مــسند اال؛ )ع(رضــاال
ــون؛ ال ــويزي، جالعي ــن3، ص4ح ــع ــشيخ ال ــيصدوق ال ــونف ــي  4 ص و،العي ــه ف عن

؛ ) صـاحب التفـسير  فـضل ال(طبرسـي العـن 151، ص )ع(التوحيد، مؤسـسة اإلمـام المهـدي      
. ...

)19/الرحمن(»قيانتمرج البحرين يل «-42-5
: يـة الـشريفة حـديثاً عـن ابـن عبـاس كمـا يلـي                هـذه اآل   ذيلالحاكم الحسكاني   يذكر  

بينهمـا  «علـي و فاطمـة،      : قـال » قيـان تمـرج البحـرين يل    «عن ابن عباس في قولـه تعـالي       
ــان ــرزخ اليبغي ــؤ و المرجــان «ود اليتباغــضان، » ب ــا اللؤل ــال» يخــرج منهم الحــسن و : ق

). 289، ص2الحاكم الحسكاني، ج(الحسن
و ) ع(أبـي ذر، الـصادق    ايـضاً عـن   ا الحـديث    هـذ مثـل   و بعد ذلك يشير إلي أنّه روي        

).المصدر السابق)(ع(علي الرضا

حــدثنا محمــد بــن :  هــو مــا رواه فــرات، حيــث قــال،يبــدو أنّ الحــديث المقــصود* 
 عليهمـا الـسالم     علـي بـن موسـى الرضـا       عن علي بن فـضيل عـن        : إبراهيم الفزاري معنعناً  

 ذلـك علـي     : قـال  »ين يلتقيـان  مـرج البحـر   «:سـألته عـن قـول اهللا تبـارك وتعـالى          :قال

 العهــد الــذي أخــذه عليهمــا النبــي صــلى اهللا : قــال»بينهمــا بــرزخ ال يبغيــان«،وفاطمــة
 الحــسن : قــال»يخــرج منهمــا اللؤلــؤ والمرجــان«، ال يزنيــان:عليــه وآلــه وســلم يعنــي

والحسين وذر460فرات، ص(تهماي .(

، بـل   )ع(االمـام الرضـا   حـد غيـر فـرات، هـذا الحـديث بالفاظـه و عـن                أاما لم ينقـل     
ــل    ــي المــضمون روي بطــرق مختلفــة عــن اشــخاص أخــر مث ــه ف هنــاك حــديث يماثل

فــرات، ...(، ابــن عبــاس، ســلمان الفارســي، أبــي ســعيد الخــدري، ضــحاك و )ع(الــصادق

؛ 97، ص24مجلــسي، جالبــه بعــد؛  285، ص2؛ الحــاكم الحــسكاني، ج 459-460ص
ــ ــور، ج ال ــدر المنث ــا و ...) ،142-143، ص6سيوطي، ال ــن الرض ــم يك ــق  ) ع(ل ــي طري ف

.إحداها

)39/الرحمن(»نّال عن ذنبه إنس وال جاومئذ ال يسفي «-43-5
 أن مـن    : رضـي اهللا تعـالى عنـه       الرضـا حكـى الطبرسـي عـن       هنـا إنّـه     لوسي  يقول اآل 

اعتقد الحق ثم أذنب ولم يتب عـذب فـي البـرزخ ويخـرج يـوم القيامـة ولـيس لـه ذنـب                        
.يسأل عنه



هاي اسالميمجله پژوهش 20

لعمري إن الرضـا لـم يقـل ذلـك و حمـل اآليـة عليـه ممـا اليلتفـت                     : ائالًثم يستمرّ ق  

).114، ص27اآللوسي، ج(إليه بعين الرضا كما اليخفي
ه يكـون  لم ينقـل هـذا الحـديث أهـل الـسنّة بـأجمعهم طبعـاً و نقـل اآللوسـي أيـا                   * 

رسـي،  طبال:مثـل ،  بكثـرة ورد الحـديث    لنية النقد منـه، لكـن فـي المـصادر الـشيعية، فقـد               

ــان، ج ــام عــن اإل مرســالً 343، ص9مجمــع البي ــوال  ) ع(رضــاالم ــن أق ــة م ــي مجموع ف
ــري؛ ــيض الأخ ــفي، ج الف ــسير األص ــاني، تف ــالً 1245، ص2كاش ــذكر   مرس ــث الي حي
ــام ــسه، )ع(االمـ ــصافي، ج نفـ ــسير الـ ــي 73، ص7، ج112، ص5، تفـ ــن الطبرسـ ؛ عـ

ــسي، ج ــال81ً، ص7المجل ــن اإل مرس ــام ع ــاالم ــويزي، جال؛ )ع(رض ــن 195، ص5ح ع
. الطبرسي مع قول آخر عن القمي يماثل مضمون الحديث المذكور فوقاً

، 5ج يــأتي الحــويزي،  كمــااإلمامــةيمــان باالهنــا» الحــق«يبــدو أنّ المقــصود مــن 

. قوالً يؤيد هذا المعني195ص
، بمـا أنّ  )ع(من جهة أخري، لم يوضّـح اآللوسـي لمـاذا ينفـي هـذا القـول عـن الرضـا         

يس فيــه شــيء يعــارض بــشكل قــاطع العقــاب االلهــي للمــذنبين و مــضمون الحــديث لــ

يمكن القول بـأنّ العـذاب البرزخـي أحـد مراحـل العـذاب االلهـي و أنّـه لمـا تـم عـذاب                    
. في اآلخرة كأنّه غير مذنبهفي البرزخ قد يصفح عنالمرء 
)30/واقعه(»وظل ممدود «-44-5

: فـر بـن محمـد الـصادق    عن علي بن موسـى الرضـى عـن أبيـه عـن جع            روي السلمي 
رحمـة اهللا التـي ثبتـت لمحمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم والممـدود فـضله علـى                      : الظل: قال

).301، ص2السلمي، ج(الموحدين وعدله على الموحدين

.لم نجد هذا الحديث في المصادر الشيعية و السنّية علي السواء* 
)12/طالق(»اوات و من األرض مثلهناهللا الذي خلق سبع سم «-45-5

أخـرج العياشـي بإسـناده عـن الحـسين بـن خالـد عـن أبـي                  ... :  هنـا  لوسـي يقول اآل 

ليـسرى ثـم وضـع اليمنـى عليهـا           بـسط كفـه ا     : قـال  ،الحسن الرضا رضي اهللا تعـالى عنـه       
ــال ــسماء   : فق ــوق ال ــة ف ــة، واألرض الثاني ــا قب ــدنيا عليه ــسماء ال ــدنيا وال ــذه األرض ال ه

بـة، واألرض الثالثـة فـوق الـسماء الثانيـة والـسماء الثالثـة        الدنيا والسماء الثانيـة فوقهـا ق      

ــة ــا قب ــال  ،فوقه ــسادسة فق ــسة وال ــة والخام ــر الرابع ــى ذك ــوق :  حت ــسابعة ف واألرض ال
 الـرحمن فـوق الـسماء الـسابعة و          شالسماء السادسة والـسماء الـسابعة فوقهـا قبـة وعـر           

).144-142، ص28اآللوسي، ج(سبع سموات و من األرض مثلهن: هو قوله

إضـافة إلـي ذلـك أنّـه قـد          . لم يوجد هذا الحديث فـي المـصادر الـسنّية األخـري           * 
و هـو طبعـاً يعـارض       ) ع(حذف اآللوسي ذيـل الحـديث الـذي يـتكلّم عـن امـام الزمـان               
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ـ      عمـل يخـالف األمانـة العلميـة خاصـة           الـخ، و هـذا ايـضاً      : كلمةاعتقاد اآللوسي و اكتفا ب

.ث و كأنّه يوافقهأنّ اآللوسي لم يتعرض لرد الحدي
ــا الحــديث  ة،  فامــشيعي ــرة فــي المــصادر ال ــد ذكــر بكث 329، ص2قمــي، جال:مثــلق

طبرسـي،  ال؛  )ع(رضـا المـام   عـن اال  203، ص 2عياشـي، ج  ال؛  )ع(رضـا المـام   االعـن هبسند

ــان، ج  ــع البي ــن ال254، ص9مجم ــي،ع ــن ال50، ص10 ج وقم ــيع ــت عياش  و إن كان
ـ         كاشـاني، تفـسير األصـفي،      الفـيض   ال؛  د عنـد العياشـي    التعابير هنا تختلف كثيـراً بمـا توج

، 5، تفــسير الــصافي، جنفــسه؛ بــال ذكــر لــصاحب الحــديثي  مرســالً حتّــ1319، ص2ج

قمـــي؛كالهمـــا عـــن ال و 366 و 121، ص5حـــويزي، جال؛ 226 ص،7، ج192، 68ص
، مـع توضـيح دالّ      عياشـي عـن ال  طبرسـي   عـن ال  قمـي و    عـن ال  327، ص 19طباطبائي، ج ال

... .اهر الحديث مشكل؛ علي أن ظ

)4/تحريم(»و صالح المؤمنين «-46-5
علـي بـن    عـن   ... أخبرنا أبـو نـصر محمـد بـن عبـد الواحـد              : الحاكم الحسكاني يقول  

قـال رسـول اهللا فـي قولـه         : قـال )) ع(بـاقر ال( عن أبيه موسـي عـن أبيـه عـن جـده            موسى

و يـضيف بـأن   . صـالح المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      :  قـال )وصـالح المـؤمنين   (: تعالى
).343–342، ص2الحاكم الحسكاني، ج(سند هذا الحديث مرسل

، 10ابــن حجــر، ج:مثــلقــد نقــل مــضمون هــذا الحــديث فــي المــصادر الــسنّية، * 

و ) ع( مجاهــد، أســماء بنــت عمــيس، ابــن عبــاس، االمــام البــاقر،)ع( عــن علــي353ص
لآليـة كــأبي بكـر و عمـر؛         مع تضعيف طرقهـا و ايـضاً  ذكـر مـصاديق             ) ع(االمام الصادق 
و أسـماء بنــت عمـيس مـع ذكــر مـصاديق أخــري؛     ) ع( عـن علــي 348، ص9الثعلبـي، ج 

ــي، ص ــدي الحنف ــه، ج  91الزرن ــن عطي ــيس؛ اب ــت عم ــماء بن ــن أس ــن 332، ص5 ع  ع
. مع ذكر مصاديق أخريو ايضاً) ع(الثعلبي عن مجاهد و علي

، )ع( االمـام البـاقر  :الحاكم الحسكاني هـو ايـضاً ينقـل الحـديث عـن عـدة طـرق عـن             

ـ ، حذي )ع(أسماء بنت عميس، ابن عبـاس، علـي        ، و عـن فـرات عـن        ...ه، ابـن سـيرين و       ف
ــا لــم يكــن فــي طرقهــا االمــام الرضــا) ع(االمــام البــاقر 2الحــاكم الحــسكاني، ج)(ع(ام ،

). و مابعده433 و 431ص

-335ثمـالي، ص  الأبـوحمزه   :مثـل كذلك نقل هذا المـضمون فـي المـصادر الـشيعية،            
طبرسـي، مجمـع    الابـن عبـاس؛     عـن   و  ) ع(بـاقر المـام   االعـن  الحاكم الحسكاني    عن334

ــان، ج ــالً 59، ص10البي ــن  مرس ــد و ع ــن مجاه ــسكاني  ع ــاكم الح ــن االالح ــام ع م

ـ  و أسماء بنت عمـيس       )ع(باقرال حاً أنّ مـا جـاء بالحـديث المعنـي الخـاص لآليـه و           موضّ
؛ )ع(بــاقرالمــام االعــن337، ص2قمــي، جال؛ يمكــن لآليــة أن يكــون لهــا مــدلول عــام
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ــرات، ص ــسند489-490ف ــن االه ب ــام ع ــاقرالم ــاس؛  ) ع(ب ــن عب ــي، جالو اب ، 4بحران

ثعلبـي؛  الايـضاً عـن  و ... و ) ع( ابن عبـاس، أسـماء بنـت عمـيس، علـي      عن مرسالً   84ص
ــن ال370، ص5حــويزي، جال ــي و ع ــسي، جال؛ الطبرســيقم ــن ال27، ص36مجل ــي ع قم

.في طرق الحديث عند الشيعة) ع(و لم يذكر االمام الرضا. ..؛ )ع(الباقرمام عن اال

فـي طـرق هـذا الحـديث عنـد          ) ع(، يبـدو أنّـه لـم يكـن االمـام الرضـا             حالٍ علي كلّ 
.ما جاء به الحاكم الحسكانيالشيعة و السنّة إلّا 

) 4/قلم(»ك لعلي خلق عظيمو إنّ «-47-5
وسـى بـن جعفـر عـن أبيـه           حـدثنا أبـي م     علـي بـن موسـى الرضـا       عن  ثعلبي  روي ال 

جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علـي عـن أبيـه علـي بـن الحـسين عـن أبيـه الحـسين                         
علـيكم بحـسن الخلـق فـإن        : قـال رسـول اهللا    :  قـال  ،بن علي عن أبيه علي بن أبـي طالـب         

 فـي النـار ال      ، فـإن سـوء الخلـق      ،حسن الخلق في الجنة ال محالـة، وإيـاكم وسـوء الخلـق            
).10، ص10الثعلبي، ج(محالة
340، ص6ابــن أبــي الحديــد، ج:مثــلروي هــذا الحــديث فــي المــصادر الــسنّية، * 

  ــي ــن النّب ــالً ع ــال، ج   )ص(مرس ــز العم ــدي، كن ــي الهن ــال18ً، ص3؛ المتق ــن  مرس  ع
جــدير بالــذكر أنّ المتقــي يــشير إلــي داود بــن ســليمان الغــازي فــي طريــق ). ص(النّبــي

... . و إياكم :الحديث و ايضاً لم يذكر ذيل الحديث من

ـ :مثـل اما المـصادر الـشيعية قـد روت هـذا الحـديث بكثـرة،                ـ شيخ  ال صدوق، عيـون   ال
؛ مـع ذكـر الغـازي فـي طريقـه         ) ع(رضـا المـام   االه عـن   بسند 34، ص 1، ج )ع(اخبار الرضا 
عـن   مرسـالً    378فتـال، ص  ال؛  )ع(رضـا المـام   االه عـن   بـسند  62غـازي، ص  الابن سليمان   

ــي ــاردي، جال؛ )ص(النّب ــي، ج269، ص1عط ــن ا  و 254، ص1؛ القرش ــا ع ــكالهم شيخ ل
)  صـاحب التفـسير    فـضل ال(طبرسـي عـن ال  150، ص )ع(صدوق؛ مؤسـسة اإلمـام المهـدي      ال

ــن ــام االع ــاالم ــيال؛ )ع(رض ــضلال(طبرس ــان، ج)ف ــع البي ــالً 78، ص10، مجم ــن  مرس ع

... .؛ )ص(النّبيإلي) ع(رضاالمام اال
.ث عن الشيعة و السنّةيبدو أن الغازي مشترك في طرق هذا الحديو 
)20/مزمل(»فاقرءوا ما تيسر من القرآن «-48-5
 عــن أبيــه عــن جعفــر بــن اعلــي بــن موســى الرضــعــن يــنقالن ثعلبــي السلمي و الــ
، 357، ص 2الـسلمي، ج  (صـفاء الـسر   مـا تيـسر لكـم فيـه خـشوع القلـب و            :  قـال  ،محمد

).66، ص10الثعلبي، ج

امـا قـد ذكـر فـي المـصادر          . هـل الـسنّة   لم نجد هذا الحديث في مـصادر أخـري أل         * 
ــشيعية،  ــلالـ ــدي،جال:مثـ ــائي،ال؛ 127، ص1راونـ ــن اال78، ص20 جطباطبـ ــام عـ مـ
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ــاال ــن اال) ع(رض ــام ع ــم ــلي  دون ) ع(صادقال ــصدر األص ــي الم ــشير إل ــيض ال؛ أن ي ف

ـ ؛ 451 ص،5حــويزي، جال؛ 243، ص5كاشــاني، تفــسير الــصافي، ج  ال ، 9شاكري، جالـ
ـ مـام   الاعلماً بأنّـه يـذكر    304ص كاشـاني، تفـسير األصـفي،      الفـيض   ال؛   فقـط  )ع(صادقال
ــة   دون 1369، ص2ج ــد األئم ــي أح ــديث إل ــع الح ــشير يرف ــراً ال؛...؛ أن ي ــي، اخي طبرس

و هو أقـدم مـصدر ذكـر الحـديث و هـو مرسـل عـن اإلمـام          169 ص ،10مجمع البيان، ج  
.اش قبلهو يبدو أنّه أخذه عن السلمي الذي ع) ع(إلي اإلمام الصادق) ع(الرضا
ــشربون مــن كــأس كــان مزاجهــا كــافورا   «-49-5 ــرار ي ــى -إن األب  إل
)9-5/دهر(» إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا-: قوله

أخبرنا أحمد بـن الوليـد بـن أحمـد بقراءتـي عليـه مـن أصـله،         : الحاكم الحسكاني قال  
لمـا  :  قـال  عـن أبيـه علـي بـن أبـي طالـب            ... علـي بـن موسـى الرضـا       حـدثني   : قال... 

يــا أبــا :  فقــال لــي،مــرض الحــسن والحــسين عادهمــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه
علـي هللا نـذر   : فقلـت . الحسن لو نـذرت علـى ولـديك هللا نـذرا أرجـو أن ينفعهمـا اهللا بـه                 

وعلـي هللا نـذر لـئن       : فقالـت فاطمـة   . لئن برئ حبيباي من مرضـهما ألصـومن ثالثـة أيـام           

وعلـي هللا نـذر     : وقالـت جـاريتهم فـضة     . ن ثالثـة أيـام    برئ ولداي مـن مرضـهما ألصـوم       
ــام   ــة أي ــن مرضــهما ألصــومن ثالث ــيداي م ــرئ س ــئن ب ــة . ل ــين العافي ــألبس اهللا الغالم ف

ــى    ــد آل محمــد قليــل وال كثيــر، فــصاموا يــومهم وخــرج علــي إل ــيس عن فأصــبحوا ول

)صـديق : يبـدو الـصحيح   ( وكـان لـه صـديقاً      )فـي الـسوق   (السوق فـإذا شـمعون اليهـودي        
فأعطـاه  . يـا شـمعون أعطنـي ثالثـة أصـوع شـعيرا وجـزة صـوف تغزلـه فاطمـة                 : ل له فقا
ـ            ، ما أراد  )شمعون( نه ودخـل منزلـه فـأفرغ       ص فأخذ الشعير فـي ردائـه والـصوف تحـت ح

 فاطمـة إلـى صـاع مـن الـشعير فطحنتـه وعجنتـه وخبـزت                  فقامت ،الشعير وألقى الصوف  
ـ                  فقـدمت  .ل منزلـه ليفطـر    منه خمسة أقـراص وصـلى علـي مـع رسـول اهللا المغـرب ودخ

إليه فاطمة خبز شـعير وملحـا جريـشا ومـاءا قراحـا، فلمـا دنـوا ليـأكلوا وقـف مـسكين                       

الـسالم علـيكم أهـل بيـت محمـد، مـسكين مـن أوالد المـسلمين، أطعمونـا                   : بالباب فقال 
فـاطم ذات الرشـد واليقـين يـا بنـت خيـر النـاس               : فقال علي . أطعمكم اهللا من موائد الجنة    

 قـد قـام بالبـاب لـه حنـين           ؟ترين البائس المسكين جـاء إلينـا جـائع حـزين          أجمعين أما   

أمـرك  :  فأجابتـه فاطمـة وهـي تقـول    ،يشكو إلى اهللا ويـستكين كـل أمـرء بكـسبه رهـين            
عندي يا ابن عـم طاعـة مـا بـي لـؤم ال وال ضـراعة فاعطـه وال تدعـه سـاعة نرجـو لـه                            

ـ               ة بالـشفاعة فـدفعوا إليـه       الغياث فـي المجاعـة ونلحـق األخيـار والجماعـة ونـدخل الجن

أقراصهم وباتوا ليلـتهم لـم يـذوقوا إال المـاء القـراح، فلمـا أصـبحوا عمـدت فاطمـة إلـى                       
الصاع االخر فطحنتـه وعجنتـه وخبـزت خمـسة أقـراص وصـاموا يـومهم، وصـلى علـي                    
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 ودخـل منزلـه ليفطـر فقـدمت إليـه فاطمـة       ؛مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه المغـرب          

: جريـشا ومـاءا قراحـا فلمـا دنـوا ليـأكلوا وقـف يتـيم بالبـاب فقـال                   خبز شـعير وملحـا      
 يتـيم مـن أوالد المـسلمين، استـشهد والـدي            )أنـا (، أهـل بيـت محمـد      )يا(السالم عليكم   

فـدفعوا إليـه أقراصـهم      . مع رسول اهللا يوم أحد، أطعمونـا أطعمكـم اهللا علـى موائـد الجنـة               

ـ         راح، فلمـا أن كـان فـي اليـوم الثالـث عمـدت              وباتوا يومين وليلتين لم يذوقوا إال الماء الق
فاطمــة إلــى الــصاع الثالــث وطحنتــه وعجنتــه وخبــزت منــه خمــسة أقــراص، وصــاموا  

 خبـز  )إليـه (يومهم وصلى علي مع النبي المغرب ثـم دخـل منزلـه ليفطـر، فقـدمت فاطمـة        

الـسالم  : شعير وملحا جريشا وماءا قراحـا، فلمـا دنـوا ليـأكلوا وقـف أسـير بالبـاب فقـال                   
 أطعمونـا أطعمكـم اهللا، فـأطعموه أقراصـهم فبـاتوا ثالثـة أيـام          ،ليكم يا أهل بيـت النبـوة      ع

 والحــسن - فلمــا كــان اليــوم الرابــع عمــد علــي ،ولياليهــا لــم يــذوقوا إال المــاء القــراح

 وفاطمـة وفـضة معهـم فلـم يقـدروا علـى المـشي               -والحسين يرعشان كما يرعش الفـرخ       
إلهــي هــؤالء أهــل بيتــي يموتــون جوعــا، :  فقــال مــن الــضعف، فــأتوا رســول اهللا)كــذا(

 هــؤالء أهــل بيتــي فــاحفظهم وال تنــسهم، فهــبط )إلهــي(فــارحمهم يــا رب واغفــر لهــم 

قـد اسـتجب دعـاءك فـيهم        : يا محمـد إن اهللا يقـرأ عليـك الـسالم ويقـول            : جبرئيل وقال 
إن األبـرار يـشربون مـن كـأس كـان مزاجهـا كـافورا        (وشكرت لهم ورضيت عـنهم واقـرأ    

ــه قــد و . ) إن هــذا كــان لكــم جــزاء وكــان ســعيكم مــشكورا-: إلــى قولــه- يــضيف أنّ

).397–394، ص2الحاكم الحسكاني، ج(اختصر الحديث في مواضع عدة
نقلت المصادر الـسنّية بكثـرة مـضمون هـذا الحـديث و بتعـابير مختلفـة عـن غيـر                     * 

ــن  و مابعــده399، ص2 الحــاكم الحــسكاني، ج:مثــل، )ع(االمــام الرضــا  باســناده عــن اب

ــاس ــي، ج؛عب ــاس   99، ص10 الثعلب ــن عب ــن اب ــسنده ع ــدوزي، ج؛ ب ؛279، ص1 القن
الــرازي، فخرالــدين ؛ عــن ابــن عبــاسمرســلكالهمــا عنــد  و 197، ص4الزمخــشري، ج

ــشري 244، ص30ج ــن الزمخ ــي، ج؛ ع ــي و   130، ص19 القرطب ــن الثعلب ــده ع  و مابع

ــره ــضاوي، ج؛غي ــسعود، ج ؛428، ص5 البي ــو ال ــي، ج؛73، ص9 أب 159، ص29 اآللوس
....؛  عن ابن عباس و مختصرمرسلكلّهم عند و 

فالشيعة ايضاً نقلـت هـذا الحـديث بكثـرة امـا مـن غيـر طريـق            . كما الحال عند الشيعة   

ـ   519 فـرات، ص   :مثل،  )ع(الرضا ـ مـام  االعـن هسندو مابعـده ب ؛)ع( علـي إلـي ) ع(صادقال
ـ مـام االعـن ه بـسند  329صدوق، االمالي، ص  الشيخ  ال ؛)ع(بـاقر المـام   إلـي اال  ) ع(صادقال
، 3؛ ابــن شــهر آشــوب، ج ابــن عبــاسغيــره عــنثعلبــي و عــن ال308، ص1ربلــي، جاإل

ــويزي، جال؛ 147ص ــن471، ص5ح ــوب ع ــهر آش ــن ش ــائي، جال؛ اب 132، ص20طباطب
 ... .؛صدوقالشيخ عن ال246، ص1 القرشي، ج؛زمخشريالعن
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ــسكاني    ــاكم الح ــديث الح ــد ح ــم يوج ــه ل ــدو أنّ ــام  يب ــق االم ــن طري ــه و ع بألفاظ

.في مصدر آخر من مصادر الشيعة و أهل السنّة) ع(الرضا
)6/ضحي(»ألم يجدك يتيماً «-50-5

سـئل جعفـر بـن      : سـمعت أبـي يقـول     :  يقـول  ،علي بن موسى الرضـا    عن  ثعلبي  روي ال 

لـئال يكـون عليـه      : لم أؤتم النبي صلى اهللا عليـه وسـلم عـن أبويـه؟ فقـال              : محمد الصادق 
).225، ص10الثعلبي، ج(لمخلوقحق 
؛ أبوحيــان، 494، ص5 ابــن عطيـة، ج :مثـل نقلـت المـصادر الــسنّية هـذا الحــديث،    * 

ــي، ج481، ص8ج ــصادق  96، ص20؛ القرطب ــام ال ــن االم ــل ع ــم مرس ــد كلّه ؛ )ع( و عن
. مرسالً عن الحسن مع اختالف يسير في االلفاظ61، ص11؛ آلوسي، التفسير، ج...

، مجمـع البيـان،     )فـضل ال(طبرسـي ال:مثـل يث فـي مـصادر الـشيعة،        ايضاً نقل هذا الحـد    

ــال383ً، ص10ج ــن مرس ــام االع ــم ــيض ال؛ )ع(صادقال ــصافي،  الف ــسير ال ــاني، تف كاش
ــن503، ص7، ج342، ص5ج ــي؛ العـ ــويزي، جالطبرسـ ــال595ً، ص5حـ ــن مرسـ عـ
ــام اال ــم ــوار، ج  ال؛ )ع(صادقال ــار االن ــسي، بح ــالً 137، ص16مجل ــن مرس ــام االع م

... .؛ )ع(قصادال
ــه      ــسنداً بطريق ــديث م ــه أورد الح ــث إنّ ــي، حي ــن الثعلب ــديث م ــل الح ــدو أن أص يب

.ده مرسالًورالخاص، اما اآلخرون قد أ

)1/التين(»التين «-51-5
التـين يزيـل نكهـة الفـم ويطـول الـشعر       : عليهمـا الـسالم  علي بـن موسـى الرضـا      عن  

، أبـو   174، ص 30لوسـي، ج  ، اآل 8، ص 32الـرازي، ج  فخـر الـدين     (وهو أمـان مـن الفـالج      

).174، ص9السعود، ج
الـرازي هـو االصـل      فخرالـدين   لم يوجد هـذا الحـديث فـي مـصدر آخـر و يبـدو                * 

.فيه حيث إنّه األقدم

زلزال الة سورفضيلة-52-5
،حـدثني أبـي علـي بـن أبـي طالـب           ...  قـال    ،علي بن موسـى الرضـا     عن  ثعلبينقل ال 

ـ      : قال  أربـع مـرات كـان كمـن         )إذا زلزلـت  (مـن قـرأ     : ه وسـلم  قال رسول اهللا صلى اهللا علي

).263، ص10الثعلبي، ج(هقرأ القرآن كلّ
ــسنّية،    *  ــصادر ال ــي الم ــرة ف ــديث بكث ــلورد الح ــشري، ج:مث ؛ 277، ص4 الزمخ

ــضاوي، ج ــسعود، ج519، ص5البيـ ــن   189، ص9؛ أبوالـ ــل عـ ــم مرسـ ــد كلّهـ  و عنـ

ــي ــي، ج)ص(النّب ــي) ع( مرســالً عــن علــي146، ص20؛ القرطب ــي، )ص(عــن النّب ؛ الزيلع
ــي؛  262، ص4ج ــن الثعلب ــاوي، ج... ع ــأنّ    1114، ص3؛ المن ــضيفاً ب ــي م ــن الثعلب  ع
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ف جــداً لكــن الحــديث يتقــوي مــن طــرق أخــري و يــذكر طريــق عيطريــق الثعلبــي ضــ

.الثعلبي و غيره من الطرق
ــ:مثــلو ايــضاً الــشيعة نقلــت هــذا الحــديث بكثــرة،  صدوق، عيــون اخبــار الــشيخ ال

؛ 367، ص4نـــوري، جالميـــرزا ال؛ )ص(حتّـــي النّبـــي مـــسنداً 41، ص1، ج)ع(الرضـــا

 عيــون اخبــار  عــنصدوق الــشيخ الــكالهمــا عــن  و 129، ص15بروجــردي، جال
ــا ــا ) ع(الرض ــحيفة الرض ــدي    ()ع(و ص ــام المه ــسة االم ــل مؤس ــن قب ــة م ؛ ))ع(مطبوع

ــاردي، جال ــي، 308، ص1عطـ ــن و 235، ص1ج؛ القرشـ ــا عـ ــار كالهمـ ــون اخبـ  عيـ

ــدي ؛)ع(الرضــا ــام المه ــن229، ص)ع( مؤســسة االم ــيالطبع ــضلال(رس ــن اال) ف ــام ع م
... .؛ )ع(رضاال

)8/تكاثر(»ثم لتسألن يومئذ عن النعيم «-53-5
،حـدثني أبـي علـي بـن أبـي طالـب      : ... قـال ،علي بن موسى الرضـا عن  ثعلبي  ينقل ال 
ــال ــول اهللا  : ق ــال رس ــسالم (ق ــه ال ــال) علي ــارد : ق ــاء الب ــب والم ــي،(الرط ، 10 جالثعلب
).278ص

) ع( ذكر هذا الحديث في المصادر الـسنّية و فـي بعـضها ينتهـي الحـديث إلـي علـي                    *

عن النّبي كما الحال عند الثعلبي و في بعـضها يـذكر كقـول مـن األقـوال فـي تفـسير كلمـة          

، 3؛ البيـضاوي، ج   219، ص 2الزمخـشري، ج  : النعيم و اليرفع إلـي أحـد كمـا الحـال عنـد            

ــي، ج178ص ــسعود، ج108 ص،2؛ الزيلعـــ ــي، ج110، ص4؛ أبوالـــ ، 11؛ اآللوســـ

 هـذا الـشكل مـن البيـان عـن الزمخـشري حيـث أنّـه أول مـن                    وا و يبدو أنّهم أخذ    46ص

.تصرّف في الحديث بهذا الشكل

، )ع( علـي  مرفـوع إلـي   اما عند الشيعة، فقد ذكر الحـديث بكثـرة فـي مـصادرهم لكـن                

ــل ــ:مث ــشيخ ال ــا  ال ــار الرض ــون اخب ــسند42 ص،1، ج)ع(صدوق، عي ــن ب ــام االه ع م

 و 125، ص63مجلــــسي، جال؛ 388-389، ص16نــــوري، جالميــــرزا ال؛ )ع(رضــــاال

ــاردي، جال؛453-452 ــيض ال؛ 385، ص1عطـ ــصافي، ج  الفـ ــسير الـ ــاني، تفـ ، 5كاشـ

صدوق؛ مؤســسة االمــام  الــشيخ الــكلّهــم عــن  و 665، ص5حــويزي، جال؛ 369ص

ــدي، ص ــن ال230المه ــضلال(طبرســيع ــن) ف ــام االع ، )حــسنال(طبرســيال؛ )ع(رضــاالم

... .؛ )ع(صحيفة الرضاعن 157ص

)7-6/همزه(»ة التي تطلع على األفئدةنار اهللا الموقد «-54-5
:  قـال  ، عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            اعلـي بـن موسـى الرضـ       عـن   سلمي  ينقل ال 

النيـران شــتى مختلفــة فمنهــا نــار المحبــة والمعرفــة تتقــد فــي أفئــدة الموحــدين ونيــران  
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فئـدة الكـافرين، ونيـران المحبـة إذا اتقـدت فـي قلـوب المـؤمنين تحـرق كـل               جهنم في أ  

420، ص2السلمي، ج( غير اهللا، وكل ذكر سوى ذكرههم.(

 المـصادر الـسنّية األخـري لكـن عنـد الـشيعة، نقـل فـي                  في لم يوجد هذا الحديث   * 

ــأخّرة   ــصادرهم المت ــض م ــلبع ــ:مث ــن   308، ص9شاكري، ج ال ــذه م ــه أخ ــدو أنّ  و يب

.ي حيث لم يذكر له طريقاً أو مصدراًالسلم

)1/اخالص(»قل هو اهللا أحد «-55-5
قـال معنـاه اظهـر      :  عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد            علي بن موسى  عن  سلمي  ينقل ال 

ما تريـده الـنفس بتـأليف الحـروف فـإن الحقـائق مـصونة علـى أن يبلغهـا وهـم او فهـم                         

وهـو إشـارة إلـى غائـب وإنمـا هـو            وإظهار ذلك بالحروف ليهتدي بها من ألقـى الـسمع،           

تنبيه على معنى ثابت والـواو إشـارة إلـى الغائـب عـن الحـواس، واألحـد الفـرد الـذي ال                       

 أي معبـود يألـه الخالئـق إليـه فيعجـزوا عـن إدراكـه فإنـه                  »أحـد  «:نظير له فمعنى قولـه    

ــواس، و    ــالعقول والح ــن اإلدراك ب ــال ع ــه متع ــصمد«بألوهيت ــون  »ال ــن الك ــال ع  المتع

ــسا ــصمد«د، و والف ــات  »ال ــورة اإلخــالص خمــس كلم ــاير، وس ــذي ال يوصــف بالتغ :  ال

ــة علــى الفردانيــة »اهللا إحــد« ــة علــى العــز »اهللا الــصمد« دالل ــم يلــدو« دالل  معرفــة »ل

لـيس كمثلـه    « معرفـة أن     »لـم يكـن لـه كفـوا أحـد         و« معرفـة التنزيـه      »لم يولد «الربوبية  

، 2الــسلمي، ج(التبــرئ ممـا ســواه  وهــذه بأجمعهـا تــدلك علـى االنقطــاع إليـه، و   »شـيء 

).431ص

ــسنّة   *  ــل ال ــصادر أه ــض م ــل بع ــذنق ــض ه ــديث، بع ــلا الح ــدوزي، جال:مث ، 3قن

ـ   160ص حـديث  الصـدر  التـي ذكـر   » طبقـات مـشايخ الـصوفيه   «عـن كتابـه   سلمي   عن ال

.و هو شهيدألقي السمع: حتّي

ــق    ــاك حــديث عــن طري ــل هن ــشيعة بألفاظــه ب ــد ال ــسلمي عن ــم ينقــل حــديث ال ل

:مثـل يماثل هذا الحـديث خاصـاً صـدره فـي المـصادر الـشيعية،               ) ع(ثم الباقر ) ع(دقالصا

ــد، ص   ــصدوق، التوحي ــشيخ ال ــسي، ج88ال ــصدوق،   221، ص3، المجل ــشيخ ال ــن ال  ع

).ع( عن الباقر486، ص10الطبرسي، ج

ــض  ــل بع ــضاً نق ــسلمي همو اي ــديث ال ــام    ح ــاني لالم ــسير العرف ــوان التف ــت عن  تح

ــصادق ــل، )ع(ال ــ:مث ــي  309، ص9ي، جشاكر ال ــسلمي ينتهــي إل ــد ال ، بينمــا الحــديث عن

، كمـا حـذف الــشاكري بعـض الجمـل مــن الحـديث مـا قــد       )ع(و هـو تفــسيره ) ع(البـاقر 

.يكون يخالف االعتقاد الشيعي و لم يصرّح بهذا التصرّف من قبله
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)2/اخالص(»الصمد «-56-5
عقـول عـن    هـو الـذي أيـست ال      ] الـصمد [:علـي بـن موسـى الرضـا       ثعلبـي عـن     ينقل ال 

).335، ص10الثعلبي، ج(االطالع على كيفيته
، 2، ج لم نجـد هـذا الحـديث فـي المـصادر الـشيعية و ايـضاً الـسنّية غيـر الـسلمي                     * 

.بأنّه حديث بل يأتي به كقول من األقواللكن السلمي لم ينص 431ص
 نتائج البحث-6

ــ   ــل ال ــن أه ــسرين م ــتناد المف ــشاهد أنّ اس ــع، ن ــا نتوقّ ــام خــالف م ــأقوال االم سنّة ب

علمـاء الـدين عنـد أهـل        مـن أعـاظم     ) ع(األمـام بينما يعـد    و أحاديثه قليل جداً     ) ع(الرضا
لهـذا يبـدو أنّ علـي       . السنّة، ناهيك عن أنّـه إمـام معـصوم و فـصل خطـاب عنـد الـشيعة                 

التفـسيرية و الحـال    ) ع(االمـام الرضـا   إخواننا من أهل الـسنّة أن يكثـروا مـن نقـل أقـوال               

.أقوال أئمة الشيعه اآلخرينإلي ا بالنسبة هكذ
ــام  ــة عــن االم ــي ) ع(مــن جهــة أخــري، أنّ بعــض األحاديــث المنقول ــسنّة ف ــد ال عن

ــة ألثبــات ســالمته و صــحة االعتمــاد   ــي مطالعــة و مناقــشة علمي تفاســيرهم، يحتــاج إل

.عليه، ألنّه لم ينقل من طرق الشيعة أو ينكره الشيعة و هي أدري بأحاديثه
ــاً أوســع ل نرجــو  ــذا البحــث باب ــتح ه ــام  اهللا أن يف ــسيرية لإلم ــث التف ــف األحادي تعري
إلــي إهـل الــسنّة و يحـثّ إخواننــا أهــل الـسنّة علــي متابعـة هــذا األحاديــث     ) ع(الرضـا 

بشكل أوسع و أشد  .
الهوامش 

 أتقــدم بجزيــل الــشكر و االمتنــان لالســتاذ الــدكتور محمــود شــكيب انــصاري لتدقيقــه -1

.ال و ارشاداته الهامةهذا المق

مصادر البحث
 المــسمي روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن و تفــسيرال محمــود بــن عبــداهللا، اآللوســي،-1

).ت.د(،  السبع المثاني

ــي،  األ-2 ــي، عل ــريقين  بطح ــث الف ــي أحادي ــسين ف ــام الح ــة، اإلم ــم، ،1الطبع ــرالق :ناش

..هـ1418المؤلف، 

 محمــد أبــو :، تحقيــقشــرح نهــج البالغــة، بــن هبــة اهللا، عبدالحميــد  ابــن أبــي الحديــد-3

ــراهيم،   ــضل إب ــةالف ــة  ،1الطبع ــب العربي ــاء الكت ــركاه  - دار إحي ــي وش ــابي الحلب ــسى الب ،  عي

.هـ1378

مؤسـسة النـشر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة          قـم،   ،  العمـدة ،  ، يحيي بن الحـسن     ابن البطريق  -4

..هـ1407المدرسين، 
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،2الطبعـة ،   شـرح صـحيح البخـاري      فـتح البـاري   مـد بـن علـي،       احعسقالني،  الابن حجر   -5

).ت.د(دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 

علــي أكبــر : ، تــصحيح وتعليــقتحــف العقــولحرانــي، الحــسن بــن علــي،  ابــن شــعبة ال-6

..هـ1404مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم، قم، ،2الغفاري، الطبعة 

 لجنـة  :، تـصحيح وشـرح ومقابلـة     مناقـب آل أبـي طالـب      محمـد علـي،      آشوب،    ابن شهر  -7

..هـ1376المكتبة الحيدرية،النجف األشرف، من أساتذة النجف األشرف، 

ــصباغ، -8 ــن أحمــد، ابــن ال  ســامي :، تحقيــقالفــصول المهمــة فــي معرفــة األئمــة علــي ب

..هـ1422،  دار الحديث للطباعة والنشر،1الطبعةالغريري، 

:، تحقيــق)ع(مطالــب الــسؤول فــي مناقــب آل الرســول  ابــن طلحــة الــشافعي، محمــد، -9

).ت.د(، ماجد ابن أحمد العطية

، ضــبطه وصــححه وقــدم لــه الــشيخ عبــد الــوارث التفــسير، ) هـــ638. م( ابــن العربــي-10

..هـ1422بيروت، دار الكتب العلمية، ،1الطبعةمحمد علي، 

المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب ن عبــدالرؤوف، غالــب بــ ابــن عطيــة األندلــسي، -11

ــز ــد،   العزي ــشافي محم ــد ال ــسالم عب ــد ال ــق عب ــة، تحقي ــة،  ،1الطبع ــب العلمي ــان، دار الكت لبن

..هـ1413

 الـسيد تحـسين آل   :، تحقيـق تنبيـه الغـافلين عـن فـضائل الطـالبين      إبن كرامة، محـسن،     -12

..هـ1420، شبيب الموسوي، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية

 الـشيخ عـادل أحمـد       تحقيـق ،  البحـر المحـيط   محمـد بـن يوسـف،      أبو حيان األندلسي،     -13

1422بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ،1الطبعــة الــشيخ علــي محمــد معــوض، -عبــد الموجــود 

..هـ

المــسمي بإرشــاد العقـل الــسليم إلــي مزايــا  (التفــسيرمحمــد بــن محمـد،   أبـو الــسعود،  -14

).ت.د(يروت، دار إحياء التراث العربي، ، ب)القرآن الكريم

..هـ1405دار األضواء، بيروت، ،2الطبعة، كشف الغمة، علي بن عيسيربلي، اإل-15

.)ت.د(،  السيد علي عاشور:، تحقيقغاية المرامبحراني، هاشم، ال-16

ــن عمــربيــضاويال-17 ــأنوار التنزيــل و أســرار التأويــل (التفــسير، ، عبــداهللا ب ، )المــسمي ب

).ت.د(بيروت، دار الفكر، 

، )المـسمي بالكـشف و البيـان عـن تفـسير القـرآن            (التفـسير احمـد بـن محمـد،        الثعلبي،   -18

،1الطبعــةتحقيـق اإلمــام أبـي محمــد بـن عاشــور، مراجعـة وتــدقيق األسـتاذ نظيــر الـساعدي،       

..هـ1422بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
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 لقواعـد التفـضيل فـي اآليـات     شـواهد التنزيـل  ،  بـن احمـد  ، عبيـد اهللا  الحاكم الحسكاني  -19

 مؤسـسة الطبـع     ،1الطبعـة ، تحقيـق الـشيخ محمـد بـاقر المحمـودي،            )ع(النازلة فـي أهـل البيـت      

1411 مجمــع إحيــاء الثقافــة اإلســالمية، -والنــشر التابعــة لــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي

..هـ

 الـسيد هاشـم     :، تـصحيح وتعليـق    ر الثقلـين  تفـسير نـو   عبد علي بـن جمعـة،       حويزي،  ال-20

..هـ1412مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم، ،4الطبعةالرسولي المحالتي، 

 الـسيد عبـد اللطيـف الحـسيني         :، تحقيـق  كفايـة األثـر    علـي بـن محمـد،      قمي،الخزاز  ال-21

..هـ1401، بيدارانتشارات الكوهكمري الخوئي، 

ــب خال-22 ــدالطي ــي،  بغ ــن عل ــد ب ــدادادي، احم ــاريخ بغ ــة،  ت ــب العلمي ــروت، دار الكت ، بي

).ت.د(

ــديال-23 ــدين  راون ــب ال ــة اهللا قط ــن هب ــعيد ب ــرآن، ، س ــه الق ــقفق ــد :، تحقي ــسيد أحم  ال

..هـ1405،  مكتبة آية اهللا العظمى النجفي المرعشيقم، ،2الطبعةالحسيني، 

..هـ1،1377الطبعة، يننظم درر السمطزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، ال-24

شـركة مكتبـة    ،الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل         ،   بـن عمـر    زمخشري، محمود ال-25

–، عبــاس ومحمــد محمــود الحلبــي وشــركاهم صطفى البــابي الحلبــي وأوالده بمــصرومطبعــة مــ
.. هـ1385خلفاء، 

 بــن عبــد  عبــد اهللا:، تحقيــقتخــريج األحاديــث واآلثــار عبــداهللا بــن يوســف،زيلعــي،ال-26

..هـ1414دار ابن خزيمة، الرياض، ،1الطبعةالرحمن السعد، 

ــسلمي، -27 ــسين،   ال ــن الح ــد ب ــسيرمحم ــائق (التف ــائق الحق ــسمي بحق ــيد )الم ــق س ، تحقي

.. هـ1421بيروت، دار الكتب العلمية،،1الطبعةعمران، 

 بـن عبـاس     ، تحقيـق ياسـر بـن إبـراهيم و غنـيم           التفـسير منصور بن محمـد،     سمعاني،  ال-28

..هـ1418الرياض، دار الوطن، ،1الطبعةبن غنيم، 

ـ -29 ، بيــروت،  فــي التفـسير بالمــأثور الــدر المنثـور ، عبــدالرحمن بـن أبــي بكـر  سيوطي، ال

).ت.د(دار المعرفة للطباعة والنشر، 

ــ-30 ــرة الشاكري،ال ــشر الهــادي، قــم، ،1الطبعــة، )ع(حــسين، موســوعة المــصطفى والعت ن

..هـ1417

ـ شيخ  ال-31  الـسيد محمـد صـادق بحـر     :، تقـديم علـل الـشرائع  محمـد بـن علـي،      صدوق،  ال

..هـ1385 منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف األشرف،العلوم،

 علــي أكبــر :، تــصحيح وتعليــقمعــاني األخبــار الــشيخ الــصدوق، محمــد بــن علــي،--32

..هـ1379 المدرسين،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعةقم، الغفاري،
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ــي،  --33 ــن عل ــد ب ــصدوق، محم ــشيخ ال ــا  ال ــار الرض ــون أخب ــق )ع(عي ــصحيح وتعلي ، ت

..هـ1404مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت،  الشيخ حسين األعلمي، :وتقديم

ــي،  --34 ــن عل ــد ب ــصدوق، محم ــشيخ ال ــد ال ــق التوحي ــصحيح وتعلي ــم  :، ت ــسيد هاش  ال

).ت.د(ماعة المدرسين في الحوزة العلمية،منشورات جقم، الحسيني التهراني، 

- قـسم الدراسـات اإلسـالمية        :، تحقيـق  األمـالي محمـد بـن الحـسن،       طوسـي،   الشيخ  ال-35

..هـ1414دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع،قم، ،1الطبعةمؤسسة البعثة، 

ن فــي منــشورات جماعــة المدرســيقــم، ، تفــسير الميــزان، ، محمــد حــسينطباطبــائيال-36

).ت.د(الحوزة العلمية، 

ــضلالطبرســي، ال-37 ــن الحــسنف ــان،  ب ــسير مجمــع البي ــقتف ــق وتعلي ــن :، تحقي ــة م  لجن

..هـ1415مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ،1الطبعةالعلماء والمحققين األخصائيين، 

ــسن، -38 ــن الح ــضل ب ــي، الف ــامع الطبرس ــع الج ــسير جوام ــقتف ــشر  :، تحقي ــسة الن  مؤس

..هـ1418مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ،1الطبعةمي، اإلسال

منــشورات الــشريف قــم، ،6الطبعــة، مكــارم األخـالق ،  بــن الفــضلحــسنالطبرســي، ال-39

..هـ1392، الرضي

ــيال-40 ــي طبرس ــن عل ــد ب ــاج، ، احم ــات االحتج ــق ومالحظ ــاقر  : ، تعلي ــد ب ــسيد محم ال

..هـ1386ار النعمان للطباعة والنشر،دالنجف األشرف، الخرسان، 

ــز اهللا، ال-41 ــام الرضــا عطــاردي، عزي ــسند اإلم ــع وترتيــب)ع(م ــز اهللا :، تجمي ــشيخ عزي  ال

..هـ1406، )ع(المؤتمر العالمي اإلمام الرضاعطاردي الخبوشاني، 

ــسعود،   ال-42 ــن م ــد ب ــي، محم ــسيرعياش ــقالتف ــولي   :، تحقي ــم الرس ــسيد هاش ــاج ال  الح

).ت.د(المكتبة العلمية اإلسالمية، طهران،المحالتي،

ــليمان،   ال-43 ــن س ــازي، داود ب ــا  غ ــسند الرض ــق)ع(م ــسيني   :، تحقي ــواد الح ــد ج  محم

..هـ1418،  مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي،1الطبعةالجاللي، 

 الــسيد محمــد مهــدي الــسيد :، تقــديمروضــة الــواعظين محمــد،نيــسابوري،الفتــال ال-44

).ت.د(منشورات الشريف الرضي، قم، حسن الخرسان، 

،  3الطبعــة ، )المـسمي بمفــاتيح الغيــب (التفــسير فخـر الــدين الــرازي، محمــد بـن عمــر،   -45

).ت.د(

ــراهيم الكــوفي، ا، فــرات-46 طهــران، ،1الطبعــة محمــد الكــاظم، :، تحقيــقتفــسيرالبــن إب

.هـ1410شاد اإلسالمي، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلر

ــيض ال-47 ــاني، الف ــسن، كاش ــد مح ــصافي محم ــسير ال ــة، التف ــران، ،2الطبع ــة طه مكتب

..هـ1416الصدر، 
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ــسن،  -48 ــد مح ــاني، محم ــيض الكاش ــفى الف ــسير األص ــقالتف ــاث  :، تحقي ــز األبح  مرك

..ـه1418،  مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي،1الطبعةوالدراسات اإلسالمية، 

ــاقر شــريف، -49 ــام الرضــا  القرشــي، ب ــاة اإلم ــم، ، )ع(حي ــر،  ق ــن جبي ــشارات ســعيد ب انت

. ش1372

: ، تــصحيح)المــسمي بالجــامع ألحكــام القــرآن(التفــسير، ، محمــد بــن أحمــدقرطبــيال-50

).ت.د(أحمد عبد العليم البردوني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 الـسيد طيـب الموسـوي       :، تـصحيح وتعليـق وتقـديم      لتفـسير اقمي، علي بـن إبـراهيم،     ال-51

..هـ1404مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، ،3الطبعةالجزائري، 

 ســيد علــي :، تحقيــقينــابيع المــودة لــذوي القربــى،، ســليمان بــن ابــراهيمقنــدوزيال-52

..هـ1416، دار األسوة للطباعة والنشر،1الطبعةجمال أشرف الحسيني، 

الطبعـة  علـي أكبـر الغفـاري،        :، تـصحيح وتعليـق    الكـافي  محمـد بـن يعقـوب،      كليني،ال-53

. ش1363دار الكتب اإلسالمية، طهران، ، 5

ــدي مؤســسة -54 ــام المه ــن  ()ع(صــحيفة الرضــا، )ع(اإلم ــضل ب ــول عــن الطبرســي الف منق

ــسن ــق)الح ــدي  :، تحقي ــام المه ــسة اإلم ــج( مؤس ــم، ، )ع ــدي  ق ــام المه ــسة اإلم ــج(مؤس ،)ع

..هـ1408

مؤسـسة الوفـاء،    بيـروت،    دوم مـصحح،   الطبعـة ،  بحـار األنـوار   ،  ، محمـد بـاقر    مجلسيال-55

..هـ1403

ــي ال-56 ــدي،المتق ــدين، هن ــسام ال ــن ح ــال اب ــز العم ــسيركن ــبط وتف ــري :، ض ــشيخ بك  ال

..هـ1409مؤسسة الرسالة،بيروت،  الشيخ صفوة السقا،:تصحيح وفهرسة/حياني

 الـسيد شـهاب الـدين المرعـشي         :، تعليـق  شـرح إحقـاق الحـق     نـوراهللا،   السيد  مرعشي،  ال-57

المرعــشي منـشورات مكتبـة آيــة اهللا العظمـى    قــم،  الــسيد إبـراهيم الميـانجي،   :تـصحيح /النجفـي 

).ت.د (النجفي،

..هـ1419مركز الرسالة، قم، ،1الطبعة، )ع(مودة أهل البيت مركز الرسالة، -58

الريـاض،   أحمـد مجتبـى،      :، تحقيـق  الفـتح الـسماوي   ؤوف، محمـد بـن عبـدالر      مناوي،ال-59

).ت.د(دار العاصمة، 

 مؤسـسة   :، تحقيـق   و مـستنبط المـسائل     مـستدرك الوسـائل   الحـسين،   نـوري،   الميرزا  ال-60

مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسالم         بيـروت،   ،1الطبعـة آل البيت علـيهم الـسالم إلحيـاء التـراث،           

..هـ1408إلحياء التراث،

 الـشيخ حـسن بـن علـي       :، تحقيـق وتـصحيح    مـستدرك سـفينة البحـار     مازي، علـي،    نال-61

..هـ1418إلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، مؤسسة النشر ا قم، النمازي،


