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چكيده
مجمع البيان لعلوم القرآن، تأليف فضل بن حسن طبرسى (د 548ق)، يكى از برجسته ترين تفاسير شيعى است 
ــده است. اغلب روايات اين  ــال، نوشته ش ــال 536ق و طى مدت هفت س ــال 530 تا اواخر س كه از اوايل س
ــاره  به مرجع اصلى آنها نقل شده است. اين حالت، در ظاهر ممكن است  ــير، بدون سند كامل و بدون اش تفس
ــند وابسته است، از بين ببرد.  ــه وارد كند و بخش مهمي از اعتبار احاديث را كه به س در احاديث كتاب، خدش
در اين مقاله، تمام روايات تفسيرى سوره يوسف در اين تفسير، تخريج و اسانيد آنها در كتب حديثى فريقين 
ــتوار برخوردار بوده و از منابع  ــت، تا نشان داده شود روايات مجمع البيان از پشتوانه اى اس ــده اس بازيابي ش
معتبر فريقين نقل شده است و حذف اسناد روايات كتاب كه بنا به گفته طبرسى، به خاطر رعايت اختصار يا 
شهرت حديث نزد محدثان انجام پذيرفته، خللى در اعتبار كتاب ايجاد نكرده است. البته سند تعداد محدودى 

از روايات، در منابع مورد بررسى يافت نگرديد.
كليدواژه ها: مجمع البيان لعلوم القرآن، فضل بن حسن طبرسى، سنديابى روايات، تخريج، سوره يوسف.

مجمع  در  طبرسي  تقريبي  رويكرد  شناخت 
تفسيرى سوره يوسف تخريج احاديث  البيان با 

تاريخ دريافت: 1392/10/4، تاريخ پذيرش: 1393/2/2
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مقدمه
ــي از باب  ــود، احاديث ــير موج ــياري از تفاس در بس
ــت، بدون آنكه  ــتدالل آورده شده اس ــهاد يا اس استش
ــناد آن در ميان باشد.  ــخني از مرجع حديث يا اس س
طبيعي اســت اين حالت ممكن است تا حد زيادي در 
اعتبار حديث خدشه وارد كند و بخش مهمي از اعتبار 
ــند وابسته است ـ را از بين ببرد. از اين  آن ـ كه به س
روي برخي از محدثان و دانشمندان به منبع شناسي و 
ــه و آثاري را تحت  ــنديابي چنين كتابهايي پرداخت س

عنوان كتب «تخريج» تأليف كرده اند.1
ــژه اي در ميان  ــيعه كه جايگاه وي ــير ش يكي از تفاس
ــان لعلوم القرآن» تأليف  ــلمانان يافته، «مجمع البي مس
ــالم (د  ــي ملقب به امين االس فضل بن حســن طبرس
548ق) اســت.2 طبرسي در اين كتاب با وجود اينكه 
ــهاد كرده  ــراوان به احاديث و روايات فريقين استش ف
ــت، ولي در اكثر موارد به خاطر رعايت اختصار و  اس
ــهرت روايت نزد محدثان، در كتاب خود  همچنين ش
ــا تنها اندكى از  ــناد روايات نكرده، ي ــاره اي به اس اش
ــند را كه مربوط به راوي از معصوم  انتهاي سلسله س
ــند را به  ــه را وانهاده و س ــرده و بقي ــود، ذكر ك مي ش
ــكي  صورت ناقص ذكر كرده اســت. از اين جهت، ش
ــتاي  نيســت كه تخريج احاديث مجمع البيان در راس
اعتباربخشــي به روايات آن، كاري بزرگ و سودمند 
ــمندي را در پي خواهد داشت، اما  بوده و اثرات ارزش
با توجه به دوره اى كه طبرسى در آن مى زيسته است، 
ــى  ــان به كتابهايى دسترس ــوان حدس زد كه ايش مى ت
ــته است كه اكنون به دست ما نرسيده اند. از سوي  داش
ديگر، وى در برخي موارد تنها به مضمون حديث در 
ــاره و عمًال نقل به معنا  ــيري اش قالب توضيحات تفس
ــخ عمومى حديث،  ــون، ص488؛ تاري ــث و المحدث ــك: الحدي 1 . ن
ــك: الحديث و  ــتر در مورد تخريج ن ــات بيش ــراي اطالع ص177. ب
ــى حديث، صص177- المحدثون، صــص448-451؛ تاريخ عموم

ــث، صص343-345؛ «تخريج»، ج6،  178؛ مباحثى در تاريخ حدي
صص726و727.

2 . براى اطالعات بيشتر در مورد طبرسى و مجمع البيان نك: طبرسى 
و مجمع البيان، صص313-167.

ــواريهايي  كرده اســت3 كه اين، خود باعث ايجاد دش
در تخريج احاديث كتاب مجمع البيان اســت. در اين 
نوشتار سعي شده است روايات تفسيرى سوره يوسف 
ــناد آن در  ــده، تخريج و اس كه در مجمع البيان ذكر ش
ــود. البته اين نكته را  ــب حديث فريقين بازيابي ش كت
ــتار در پى اثبات  بايد مورد توجه قرار داد كه اين نوش
ــده در مجمع  حجيت يا صحــت تمام احاديث ياد ش
ــى نيز در اين  البيان نيســت. طبيعى اســت كه روايات
ــد كه نتوان براى آنها در آثار  تفسير وجود داشته باش
ــدا كرد،4 يا رواياتى  ــندى متصل پي ديگر به راحتى س
وجود داشته باشند كه از صحت اصطالحى برخوردار 
نبوده و از آنها جعل يا ضعف احساس شود. هدف اين 
نوشتار اين است كه نشان دهد به صورت كلى روايات 
ــتوانه اى محكم و استوار برخوردار  مجمع البيان از پش
بوده و طبرسى آنها را از منابع معتبر فريقين ذكر كرده 
ــناد آنها اغلب قابل بازيابى است و حذف اسناد  كه اس
ــير، بنا به گفته مؤلف، صرفًا به  روايات در كتاب تفس
ــهرت حديث نزد  ــام اختصار و ش ــر رعايت مق خاط

محدثان بوده است.5

زندگى نامه و آثار طبرسى
ــه امين  ــى معروف ب ــى فضل بن حســن طبرس ابوعل
ــهد ديده به  ــى در سال 468ق در مش االسالم طبرس
ــى دانسته اند، ولى  ــود. اصالت وى را تفرش جهان گش
ــراى نمونه: «كان إبراهيم الخليل(ع) حين ألقي في النار جرد من  3 . ب
ثيابه و قذف في النار عريانا فأتاه جبرائيل(ع) بقميص من حرير الجنة 
ــن عمر عن الصادق(ع) قال  ــه إياه الخ ... و روى ذلك مفضل ب فألبس
ــذي وجد يعقوب ريحه و لما فصلت العير من مصر و  ــو القميص ال و ه
كان يعقوب بفلسطين فقال إني ألجد ريح يوسف» (مجمع البيان لعلوم 

القرآن، ج5، ص332).
ــيخ صدوق كه در بخش پايانى مقاله به آن  4 . از جمله كتاب النبوه ش

اشاره خواهد شد.
ــث إيثارا للتخفيف، و  ــانيد أمثال هذه األحادي ــا أحذف أس 5 . «و إنم
الشتهارها عند أصحاب الحديث» (مجمع البيان، ج1، ص77، مقدمه). 
ــاره مى كند كه  ــه اين نكته اش ــرى از مقدمه نيز ب ــاى ديگ او در جاه
ــيوه هاى وى در  ــار، يكى از ش ــب و رعايت اختص ــص و تهذي تلخي
نگارش تفسير بوده است، مانند: «و ابتدأت بتأليف كتاب هو في غاية 

التلخيص و التهذيب» (همان، ج1، ص76).
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ــان بوده اســت.  ــو و نما و تربيتش در خراس قطعًا نش
طبرسى عمرش را در دو شهر مشهد و سبزوار (بيهق) 
ــروف علمى او  ــته و مع گذراند. هرچند وجهه برجس
ــارش ـ قرآنى و ادبى  ــه به آث ــه خصوص با توج ـ ب
ــت، اما در فقه و تاريخ نيز چهره اى سرشناس  بوده اس
ــال 523ق به سبزوار  ــود. وى در س محســوب مى ش
ــى حدود 80 سال عمر كرد و در  عزيمت كرد. طبرس
ــبزوار  ــال 548ق در س نهايت، در روز عيد قربان س
وفات يافت، اما جســدش را به مشهد منتقل كردند و 

در نزديكى حرم مطهر رضوى مدفون گرديد.6
ــى ـ به خصــوص با توجه به منطقه زيســتش  طبرس
ــيعه باهم و در كنار هم مى زيستند  ــنت و ش كه اهل س
ــير، به  ــود و به طور ويژه تفس ــى خ ـ در روش علم
ــر مقارن ديدگاهها در موارد  منابع معتبر فريقين و ذك
ــاتيد وى  ــدى دارد.7 از جمله اس ــرورى توجه ج ض
عبارتند از: ابوعلى پسر شيخ طوسى، ابوالوفاء رازى، 
ــين بن فتح  ــيد ابوطالب جرجانى، موفق الدين حس س
ــى جرجانى، عبداهللا بن  ــين قصب واعظ، محمد بن حس
ــيرى، عبيداهللا بن محمد بن  ــم بن هوازن قش عبدالكري
ــتى. وى شاگردان  ــين بيهقى و شيخ جعفر دورس حس
ــه عبارتند از:  ــه از آن جمل ــز داشــت ك ــددى ني متع
پســرش رضى الدين حســن بن فضل (صاحب مكارم 
االخالق)، سيد ابوالحمد مهدى بن نزار حسينى قاينى، 
ــوب،  ــيدالدين ابوجعفر محمد بن على بن شهرآش رش
شيخ منتجب الدين (صاحب الفهرست)، قطب راوندى، 
سيد فضل اهللا راوندى، سيد شرفشاه بن محمد بن زيادة 
افطسى، عبداهللا بن جعفر دورستى و شاذان بن جبرئيل 

قمى.8
ــع البيان لعلوم  ــى عبارتند از: مجم ــار قطعى طبرس آث
ــيعه، ج13،  ــيعه، صــص216و217؛ اعيان الش ــات اعالم الش 6 . طبق
ــير  ــرون، ج2، صص99و100؛ التفس ــير و المفس صص64و65؛ التفس
ــرون حياتهم و  ــيب، ج2، ص856؛ المفس ــرون فى ثوبه القش و المفس
منهجهم، ج3، صص1028و1029؛ معجم المؤلفين، ج8، صص66و67.

7 . به عنوان نمونه نك: «تفسير جوامع الجامع و فقه مذاهب اسالمى»، 
صص184-166.

8 . طبقات اعالم الشيعه، ص217؛ اعيان الشيعه، ج13، صص65و66.

القرآن، جوامع الجامع يا جامع الجوامع، الكاف الشاف 
ــير، الوافي في  ــاف، الوجيز فى التفس ــن كتاب الكش م
ــير القرآن، اِعالم الَورى بَاعالم الهدى في فضائل  تفس
ــة، الخزانة  ــد، اآلداب الديني ــاج الموالي ــة(ع)، ت األئم
المعينية، النور المبين، الفائق، غنية العابد و منية الزاهد، 
ــالة حقائق األمور، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل  رس
و العمدة في أصول الدين و الفرائض و النوافل به زبان 
فارسي. كتبى به طبرسى منسوب است؛ از جمله: كنوز 
ــؤال،  ــفر و عمدة الحضر، معارج الس النجاح، عدة الس
ــار، الجواهر  ــكاة األنوار في األخب ــرار األئمة، مش أس
ــات  ــده اى از فرمايش ــي گزي ــو و نثر الآلل ــي النح ف

اميرالمؤمنين(ع) به ترتيب حروف الفبا.9

معرفي مجمع البيان
ــب و ترتيبى زيبا، به  ــى در مجمع البيان با تركي طبرس
ــير و  مباحث مختلف قرائت، لغت، ادبيات، نزول، تفس
غير آنها اشاره مى كند و بى آنكه تعصب خاصى نسبت 
ــير برمى آيد  به عقيده اى بروز دهد، در صدد بيان تفس
ــته  ــمندان گذش ــخن صحابه، تابعان و انديش ــه س و ب
ــيعى در اين تفسير  توجه مى كند. البته رويكرد كلى ش
ــت، ولى دافعه اى در پيروان ساير مذاهب  مشخص اس
ــيخ محمود  ــالمى ايجاد نمى كند، به گو نه اى كه ش اس
ــلتوت مفتى سابق االزهر مصر، آن را تفسيرى قابل  ش

استفاده و برجسته از جميع جهات دانسته است.10

تخريج احاديث تفسـيرى سوره يوسف در 
مجمع البيان

احاديث تفسيري سوره يوسف در مجمع البيان به پنج 
دسته تقسيم مي شوند:

1) رواياتـى كـه تمام سلسـله سـند و حتـى نام 
معصوم(ع) در آنها حذف شده است

9 . اعيان الشيعه، ج13، صص66و67.
10 . التفسير و المفسرون، ج2، صص100و103؛ التفسير و المفسرون 
فى ثوبه القشيب، ج2، صص856و863؛ المفسرون حياتهم و منهجهم، 

ج3، صص1029و1032.
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ــة لعب الرجل  ــب حرام إال ثالث ــد روي أن كل لع 1. ق
بقوسه و فرسه و أهله.11

ــن أبي طالب(ع)  ــي الحديث كانت ضربات علي ب 2. ف
أبكارا كان إذا اعتلى قد و إذا اعترض قط.12

سند متصلى براى نمونه هاى اول و دوم ديده نشد.
ــم عبدي و أمتي ولكن  ــي الحديث ال يقولن أحدك 3. ف

فتاي و فتاتى.13
ــند احمد آمده است: «حدثنا عبداهللا حدثني أبي  در مس
ــلمة عن عاصم االحول عن  ثنا حســن ثنا حماد بن س
ــه حدثنا عبداهللا  ــان األعرج عن أبي هريرة مثل أبي حس
ــام بن حسان عن محمد بن  حدثني أبي ثنا يزيد أنا هش
ــيرين عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا(ص) ال يقولن  س
أحدكم عبدي أمتي و ليقل فتاي و فتاتي».14 بخارى نيز 
ــند ذكر كرده  با اندكى اختالف تعبير حديث را با اين س
است: «حدثنا محمد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن 
ــمع أباهريرة رضي اهللا عنه يحدث  ــام بن منبه أنه س هم
عن النبي(ص) قال ...»،15 مسلم نيز حديث را با همين 
ــند بخارى ذكر كرده اســت.16 اين حديث در منابع  س

معتبر ديگر نيز وارد شده است.17
ــتة و أربعين جزءاً  4. في الحديث أن الرؤيا جزء من س

من النبوة.18
ــكل  ــند روايت در الكشــف و البيان ثعلبى به اين ش س
ــن عدس عن عمه  اســت: «معّلى بن عطاء عن وكيع ب
ــي(ص) يقول: إّن  ــمعُت النب ــن العقيلي قال: س أبي رزي
ــإذا ُعبِّرت وقعت،  ــا على رجل طائر ما لم تُعبر ف الرؤي
ــزًء من النبوة،  ــتة و أربعين ج ــا جزء من س و إّن الرؤي

فأحسبه قال: ال تقّصه إّال على ذي رأي».19
11 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص328.

12 . همان، ج5، ص346.

13 . همان، ج5، ص355.
14 . المسند، ج2، ص508.

15 . صحيح البخارى، ج3، ص124.
16 . الجامع الصحيح، ج7، ص47.

ــرى، ج8، ص13؛ صحيفة همام بن  ــنن الكب ــراى نمونه نك: الس 17 . ب
منبه، ص35؛ المصنف، صنعاني، ج4، ص67؛ المحلى، ج9، ص249.

18 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص356.
19  . الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج5، ص224.

5. فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها.20
روايت مشهورى است كه با عبارات گوناگون در كتب 
ــده است. براى نمونه در صحيح بخارى  فريقين وارد ش
آمده اســت: «حدثنا أبوالوليد حدثنا ابن عيينة عن عمر 
ــور بن مخرمة  ــن ابن أبي مليكة عن المس و ابن دينار ع
ــول اهللا(ص) قال فاطمة بضعة منى فمن أغضبها  أن رس
ــلم روايت را چنين نقل كرده اســت:  أغضبني».21 مس
ــماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا  «(حدثني) أبومعمر إس
ــور بن  ــن ابن أبي مليكة عن المس ــفيان عن عمرو ع س
ــول اهللا(ص) إنما فاطمة بضعة منى  مخرمة قال قال رس
يؤذيني ما آذاها».22 شيخ طوسى در امالى آورده است: 
«عنه، أخبرني أبوالحســن علي بن خالد المراغي، قال: 
ــم الحســن بن علي بن الحسن الكوفي،  حدثنا أبوالقاس
ــزال، قال:  ــن محمد بن مروان الغ ــال: حدثنا جعفر ب ق
ــي،  حدثنا أبي، قال: حدثنا عبداهللا بن الحســن األحمس
ــد بن أبي زياد،  ــد ابن عبداهللا، عن يزي ــال: حدثنا خال ق
ــمعت سعد ابن  عن عبداهللا بن الحارث بن نوفل، قال: س
ــول  ــمعت رس ــك ـ يعني ابن أبي وقاص ـ يقول: س مال
اهللا(ص) يقول: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني، 

23.« و من ساءها فقد ساءني، فاطمة أعز البرية عليَّ
6. ورد في الخبر أنه كان يعوذ الحسن و الحسين(ع) بأن 
يقول أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان و هامة 

و من كل عين ألمة.24
ــند احمد بدين صــورت ذكر كرده  ــن حديث را مس اي
است: «حدثنا عبداهللا حدثني أبي ثنا يزيد أنا سفيان عن 
منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
رسول اهللا(ص) كان يعوذ حسنا و حسينا ...».25 ابوداود 
ــيبة، از جرير، از منصور و  روايت را از عثمان بن أبي ش
... نقل كرده است.26 اين حديث در كتابهاى ديگرى نيز 

20 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص358.
21 . صحيح البخارى، ج4، ص210.
22 . الجامع الصحيح، ج7، ص141.

23 . االمالى، طوسي، ص24.
24 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص380.

25 . المسند، ج1، ص236.
26 . سنن ابى داود، ج2، ص421.
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با سند ذكر شده است.27
7. ورد في الخبر أنه كان يعوذ الحسن و الحسين(ع) بأن 
يقول أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان و هامة 
ــن كل عين ألمة و روي أن إبراهيم(ع) عوذ ابنيه و  و م

إن موسى عوذ ابني هارون بهذه العوذة.28
روايت فوق در برخى از منابع اهل سنت از جمله مسند 

احمد بن حنبل و سنن ابى داود وارد شده است.
ــداهللا حدثني أبي  ــند احمد: «حدثنا عب ــت در مس رواي
ــعيد  ــفيان عن منصور عن المنهال عن س ثنا يزيد أنا س
ــول اهللا(ص) كان يعوذ  ــر عن ابن عباس أن رس بن جبي
ــينا يقول أعيذكما بكلمات اهللا التامة من  ــنا و حس حس
كل شيطان و هامة و من كل عين المة و كان يقول كان 

إبراهيم أبى يعوذ بهما إسماعيل و اسحق».29
روايت در سنن ابى داود: «حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا 
جرير، عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن 
جبير، عن ابن عباس، قال: كان النبي(ص) يعوذ الحسن 
ــين (أعيذكما بكلمات اهللا التامة، من كل شيطان  و الحس
ــة، و من كل عين المة) ثم يقول: كان أبوكم يعوذ  و هام

بهما إسماعيل و إسحاق».30
ــب كانوا غلمانا بيضا  ــر بن أبي طال 8. روي أن بني جعف
ــماء بنت عميس يا رسول اهللا إن العين إليهم  فقالت أس
ــترقي لهم من العين فقال نعم».31 سندى  ــريعة أ فأس س
براى اين روايت يافت نشد و تمامى منابع مشاهده شده 

حديث را بدون سند نقل كرده اند.32
9. روي أن جبرائيل(ع) رقى رسول اهللا و علمه الرقية و 

ــن، ج3، ص167؛ مجمع الزوائد  ــتدرك على الصحيحي 27 . نك: المس
ــف، صنعاني، ج5، ص443؛ خلق  ــع الفوائد، ج5، ص113؛ المصن و منب
ــائى، ج4، ص411؛ صحيح ابن حبان،  ــنن النس افعال العباد، ص91؛ س

ج3، ص291؛ المعجم الكبير، ج5، ص101.
28 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص380.

29 . المسند، ج1، ص236.
30 . سنن ابى داود، ج2، ص421.

31 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص380.
32 . براى نمونه نك: بحار االنوار، ج60، ص7؛ تفسير نورالثقلين، ج2، 

ص440 ؛ نور البراهين، ج2، ص361.

هي بسم اهللا أرقيك من كل عين حاسد اهللا يشفيك.33
مضمون حديث در منابع متعددى آمده است، براى نمونه 
كلينى حديث را به اين شكل آورده است: «الحسين بن 
ــعري، عن محمد بن إسحاق األشعري، عن  محمد األش
ــول  ــر بن محمد األزدي قال: أبوعبداهللا(ع): حم رس بك
ــم اهللا أرقيك  اهللا(ص) فأتاه جبرئيل(ع) فعوذه فقال: بس
ــفيك ...».34 مضمون روايت  ــم اهللا أش ــا محمد، و بس ي
ــي ثبت است: «وعنه، قال:  ــند در امالى طوس با اين س
أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا عبداهللا ابن 
ــر بن هالل الصواف، قال:  محمد البغوي، قال: حدثنا بش
ــعيد بن صهيب، عن أبي نضرة،  حدثنا عبدالوارث بن س
ــى النبي(ص)  ــدري: أن جبرئيل أت ــعيد الخ عن أبي س

فقال:...».35
ــوب هذا الدعاء يا  ــل(ع) علم يعق 10. روي أن جبرائي
ــي و يا غوث المؤمنين  ــاء المؤمنين ال تخيب رجائ رج
أغثني و يا عون المؤمنين أعني و يا حبيب التوابين تب 

علي و استجب لهم.36
ــل روايت را در كتاب  ــم رازى به طريق ذي ابن ابى حات
ــندش به ليث بن  خود ذكر كرده اســت كه در نهايت س
ــد: «أخبرنا يونس بن عبداألعلى قراءة أنا  سعد مى رس
ــعد: أن يعقوب، و إخوة  ــب حدثني الليث بن س ابن وه
ــنة يطلبون المغفرة مما فعل  ــرين س يوســف أقاموا عش
ــم حتى لقى  إخوة يوســف بيوســف ال يقبل ذلك منه
جبريل يعقوب(ص) فعلمه هذا الدعاء: يا رجاء المؤمنين 
ــب رجائي، و يا غوث المؤمنين أغثني و يا عون  ال تخي
ــتجيب  المؤمنين أعني، يا حبيب التوابين تب على، فاس
ــيوطى نيز در الدر المنثور، اين روايت را از  لهم».37 س

كتاب ابن ابى حاتم نقل كرده است.38
2) رواياتـى كه در آنها فقط به نـام معصوم صاحب 

33 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص380.
34 . الكافى، ج8، ص109.

35 . االمالى، طوسي، ص638.
36 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص403.

37 . تفسير القرآن العظيم، ج7، ص2200.
38 . نك: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج4، ص37.
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حديث اشاره شده است
ــال: الكريم ابن الكريم  1. في الحديث أن النبي(ص) ق
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 

إبراهيم.39
ــند خود بدين صورت نقل  اين حديث را احمد در مس
ــداهللا حدثني أبي ثنا محمد ابن  كرده اســت: «حدثنا عب
بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبوسملة عن أبي هريرة قال 
ــن الكريم ابن الكريم  ــول اهللا(ص) أن الكريم اب قال رس
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».40 
ــند بخارى بدين صورت اســت: «حدثنا عبداهللا بن  س
ــن بن عبداهللا  ــا عبدالصمد عن عبدالرحم ــد حدثن محم
ــداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  ــن دينار عن أبيه عن عب ب
ــال ...».41 ترمذى نيز به همان طريق  عن النبي(ص) ق
ــين بن حريث از فضل بن موسى  ابن حنبل ولى از حس
ــد بن عمرو اين روايت را در كتاب خود آورده  از محم
است.42 نيز اين حديث را محدثان ديگرى از اهل سنت 
ــى و ... در كتابهاى  ــه ابويعلى، ابن حبان، طبران از جمل

خود آورده اند.43
ــر فهال بكرا  ــي(ص) أنه قال لجاب ــد روي عن النب 2. ق

تالعبها و تالعبك.44
ــكل آمده است:  ــند احمد به اين ش اين حديث در مس
«حدثنا عبداهللا حدثني أبي ثنا سفيان قال عمرو سمعت 
ــول اهللا(ص) هل نكحت قلت  ــرا يقول قال لي رس جاب
ــم قال أبكرا أم ثيبا قلت ثيبا قال فهال بكرا تالعبها و  نع
ــند  تالعبك ...».45 البته خود احمد در جاى ديگر مس
ــبت به اولى از  ــش اين روايت را با اختالفاتى نس خوي

39 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، صص320و321.
40 . المسند، ج2، ص332.

41 . صحيح البخارى، ج5، ص216.
42 . سنن الترمذى، ج4، ص356.

ــح ابن حبان، ج13،  ــند ابى يعلى، ج10، ص338؛ صحي ــك: مس 43 . ن
ص92؛ المعجم الكبير، ج3، ص116.

ــى كل روايت را  ــع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص327. طبرس 44 . مجم
ــر نكرده و فقط قســمت مورد نظر خود از حديث را آورده اســت.  ذك
ــبت  حديث به صورت كامل در منابع ديگر البته با وجود اختالفاتى نس

به همديگر موجود است.
45 . المسند، ج3، ص308.

ــه» از «أعمش» از  ــى» از «ابومعاوي ــداهللا» از «أب «عب
ــالم بن ابى الجعد» و از «جابر» نقل كرده اســت.46  «س
ــن حديث را آورده اســت:  ــند ديگرى اي ــى با س دارم
«(أخبرنا) عبداهللا بن مطيع ثنا هشيم انا سيار عن الشعبي 
ــول اهللا(ص) في  حدثنا جابر بن عبداهللا قال كنا مع رس
سفر ...».47 سند ابوداود بدين صورت است: «(حدثنا) 
ــاد بن زيد عن عمرو بن دينار  أبوداود قال: حدثنا حم
قال: سمعت جابر بن عبداهللا يقول ...».48 نسايى حديث 
ــل مى كند.49 افراد  ــند ابوداود از قتيبه نق ــا همان س را ب

ديگرى نيز اين حديث را نقل كرده اند.
3. روي عن النبي(ص) أنه قال ال تلقنوا الكذب فيكذبوا 
ــان حتى  فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل اإلنس

لقنهم أبوهم.50
ــث را آورده و در پاورقي آن  ــن حدي ــار االنوار اي بح
ــناده عن  ــده اســت: «رواه الثعلبي في العرائس بأس آم
ــى، حويزى در  ــانى در الصاف ــر».51 فيض كاش ابن عم
ــير كنز الدقائق و بحر الغرائب  نورالثقلين و صاحب تفس
ــل از مجمع البيان  اين حديث را به همين صورت مرس
ــيوطى در الدر المنثور آورده اســت:  نقل كرده اند.52 س
«أخرج أبوالشيخ و ابن مردويه و السلفي في الطيوريات 
ــول اهللا(ص) ال  ــر رضى عنهما قال قال رس عن ابن عم
ــم يعلموا أن  ــان بنى يعقوب ل ــاس فيكذبوا ف تلقنوا الن
ــم أبوهم كذبوا فقالوا أكله  ــب يأكل الناس فلما لقنه الذئ

الذئب».53
4. قال النبي(ص) أعطي يوسف شطر الحسن و النصف 

اآلخر لسائر الناس.54

46 . نك: همان، ج3، ص314.
47 . سنن الدارمى، ج2، ص146.

48 . سنن ابى داود، ص337.
49 . سنن النسائى، ج6، ص61.

50  . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص331.
51 . بحار االنوار، ج12، ص221.

ــير الصافى، ج3، ص8؛ تفسير نورالثقلين، ج2، ص415؛  52 . نك: تفس
تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج6، ص280.

53 . الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج4، ص9. البته عبارات سيوطى 
در مقايسه با عبارات طبرسى متفاوت است.

54 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص336.
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ابن ابى شيبه حديث را اين گونه ذكر كرده است: «حدثنا 
ــن أنس أن  ــن ثابت ع ــلمة ع ــان عن حماد بن س عف
ــطر الحســن».55 اما  النبي(ص) قال: أعطي يوســف ش
ــير ثعلبى همانند  ــاير منابع از جمله تفس حديث در س

مجمع البيان، به صورت مرسل ثبت شده است.56
احمد در مسندش حديث را به اين طريق آورده است: 
«حدثنا عبداهللا حدثني أبي ثنا قتيبة قال ثنا يعقوب عن 
أبي حازم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 
أَّن رسول اهللا ...».57 سند بيهقى در السنن الكبرى بدين 
قرار اســت: «(أخبرنا) أبوعبداهللا الحســن بن محمد بن 
الحســن البجلي المقري بالكوفة أنبأ أبوبكر بن أبي دارم 
ثنا أبوجعفر محمد بن نصر الصائغ ثنا إبراهيم بن حمزة 
الزبيري ثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد 
ــي(ص) قال ...».58 ابن حبان نيز  عن أبي هريرة عن النب
اين روايت را به همان سند احمد بن حنبل آورده است، 
ــحاق بن  با اين تفاوت كه او حديث را از محمد بن اس
ــد،59 در حالى كه ابن حنبل  ــم از قتيبه نقل مى كن ابراهي
ــط دو شــخص ديگر از قتيبه نقل كرده  حديث را توس

است. اين روايت در كتب ديگر نيز وارد شده است.60
ــكاب الفواحش و الحكمة  ــه النبوة المانعة من ارت 5. أن

الصارفة عن القبائح روي ذلك عن الصادق(ع).61
سندى براى اين روايت مشاهده نگرديد.

6. أنه كان في البيت صنم فألقت المرأة عليه ثوبا فقال(ع) 
ــتحي من  ــتحين من الصنم فأنا أحق أن أس أن كنت تس

الواحد القهار عن علي بن الحسين زين العابدين(ع).62
سند متصلى براى اين حديث يافت نشد.

55 . المصنف، ابن ابي شيبه، ج3، ص452.
ــرآن، ج5، ص204؛ بحار  ــير الق ــك: الكشــف و البيان عن تفس 56 . ن
ــير، ج3،  ــى؛ زبدة التفاس االنوار، ج12، ص221؛ به نقل از خود طبرس

ص351.
57 . المسند، ج2، ص417.

58 . السنن الكبرى، ج3، ص370.
59 . صحيح ابن حبان، ج7، ص245.

ــث المروية عن النبي(ص)، ص66؛  ــراى نمونه نك: أمثال الحدي 60 . ب
الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج8، ص114.

61 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص344.
62 . همان.

ــع  7. قال الضحاك: كان إذا ضاق على رجل مكانه وس
ــام عليه و هو  ــع له و إن مرض ق ــه و إن احتاج جم ل

المروي عن أبي عبداهللا(ع).63
طبرى در تفسيرش اين روايت را چنين نقل كرده است: 
ــرائيل، قال: ثنا خلف بن  ــحاق، عن أبي إس «حدثنا إس
ــأل  ــلمة بن نبيط، عن الضحاك، قال: س خليفة، عن س
ــنين ما  ــاك عن قوله: إنا نراك من المحس رجل الضح
ــان في السجن  ــانه؟ قال: كان إذا مرض انس كان إحس
قام عليه، و إذا احتاج جمع له، و إذا ضاق عليه المكان 

أوسع له.64
8. قول أميرالمؤمنين(ع) قيمة كل امرئ ما يحسنه.65

ــه66 در كتب معتبر  ــج البالغ ــالوه بر نه ــن حديث ع اي
ديگرى نيز وارد شده است. براى مثال شيخ صدوق در 
ــند  امالى ذيل يك حديث طوالنى از امام رضا(ع) با س
ذيل آن را ذكر كرده اســت: «حدثنا علي بن أحمد بن 
ــى الدقاق، قال: حدثنا محمد بن هارون الصوفي،  موس
ــى الروياني، عن  ــال: حدثنا أبوتراب عبيداهللا بن موس ق
ــال: قلت ألبي جعفر  ــني، ق عبدالعظيم بن عبداهللا الحس
ــول اهللا، حدثني  ــا(ع): يا بن رس ــد بن علي الرض محم
ــك(ع). فقال: حدثني أبي، عن جدي،  بحديث عن آبائ
ــيخ  ــن آبائه(ع)، قال: قال أميرالمؤمنين(ع) ...».67 ش ع
ــت را در ذيل روايتى ديگر با  صدوق در خصال، رواي

سندى متفاوت ذكر مى كند.68
ــت من أخي  ــه قال عجب ــي(ص) أن ــن النب 9. روي ع

يوسف(ع) كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق.69
سند متصلى براى اين حديث ديده نشد.

ــجن  ــال لوال كلمته ما لبث في الس ــه(ع) ق 10. روي أن
طول ما لبث.70

63 . همان، ج5، ص356.
64 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج12، ص283.

65 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص356.
66 . نهج البالغه، ص482.

67 . االمالى، ابن بابويه، ص531.
68 . نك: الخصال، ص420.

69 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص359.
70 . همان.
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ــع البيان عن تأويل آي القرآن»  طبرى در كتاب «جام
ــند آورده است: «حدثني يعقوب بن  روايت را با اين س
ــا ابن علية، قال: ثنا يونس،  ــم و ابن وكيع، قاال: ثن إبراهي
عن الحسن، قال: قال نبي اهللا(ص): رحم اهللا يوسف لوال 
كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث». همچنين روايت 
را با اين سند نيز ذكر كرده است: «حدثنا الحسن، قال: 
ــا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن  أخبرن
ــول اهللا(ص): لوال أنه  ــار، عن عكرمة، قال: قال رس دين
يعني يوسف قال الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول 
ما لبث».71 طبرى اين حديث را با اسناد ديگرى نيز با 
اندك اختالف تعابير در كتاب خود ذكر كرده اســت.72 
ابن حبان حديث را با اندكى اختالف تعبير به شكل ذيل 
آورده است: «أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا 
ــدد بن مسرهد حدثنا خالد بن عبداهللا حدثنا محمد  مس
ــول  ــلمة عن أبي هريرة قال قال رس بن عمرو عن أبي س
اهللا(ص) رحم اهللا يوســف لوال الكلمة التي قالها أذكرني 
ــث».73 عبدالرزاق  ــجن ما لب عند ربك ما لبث في الس
ــير خود چنين روايتى را از طريق  صنعانى نيز در تفس
ــول خدا(ص) نقل  ــة از عمرو از عكرمة از رس ابن عيين

كرده است.74
11. روي عن أبي عبداهللا(ع) قال جاء جبرائيل(ع) فقال 
يا يوســف من جعلك أحسن الناس قال ربي قال فمن 
حببك إلى أبيك دون إخوانك قال ربي قال فمن ساق 
ــيارة قال ربي قال فمن صرف عنك الحجارة  إليك الس
ــي قال فمن أنقذك من الجب قال ربي قال فمن  قال رب
ــوة قال ربي قال فإن ربك يقول  صرف عنك كيد النس
ما دعاك إلى أن تنزل حاجتك بمخلوق دوني البث في 

السجن بما قلت بضع سنين.75
ــير قمى اين حديث را از طريق حســن بن على از  تفس
ــعيب العقرقوفي از  ــماعيل بن عمر از ش ــدرش از اس پ

71 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج12، ص291.
72 . نك: همان، ج12، صص291و292.

73 . صحيح ابن حبان، ج14، ص86.
74 . تفسير القرآن، ج2، ص323.

75 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص359.

ابى عبداهللا(ع) نقل كرده است.76
12. و عنه في رواية أخرى قال فبكى يوسف عند ذلك 
ــجن  ــى بكى لبكائه الحيطان فتأذى ببكائه أهل الس حت
فصالحهم على أن يبكي يوما و يســكت يوما فكان في 

اليوم الذي يسكت أسوأ حاال.77
سند و متن حديث در تفسير عياشى از اين قرار است: 
«عن عبداهللا بن عبدالرحمن عمن ذكره عنه قال: لما قال 
للفتى: أذكرني عند ربك أتاه جبرئيل فضربه برجله حتى 
كشط له عن األرض السابعة فقال له: يا يوسف أنظر ماذا 
ــرا ففلق الحجر فقال: ماذا  ــرى؟ قال: أرى حجرا صغي ت
ــرة، قال: فمن رازقها؟ قال:  ترى؟ قال: أرى دودة صغي
ــال: فان ربك يقول: لم انس هذه الدودة في ذلك  اهللا، ق
الحجر في قعر األرض السابعة، أظننت انى أنساك حتى 
ــجن  ــى: (أذكرني عند ربك)؟ لتلبثن في الس تقول للفت
ــنين! قال: فبكى يوسف عند ذلك  بمقالتك هذه بضع س
حتى بكى لبكائه الحيطان، قال: فتأذى به أهل السجن، 
فصالحهم على أن يبكى يوما ويســكت يوما فكان في 

اليوم الذي يسكت أسوء حاال».78
ــم جبرائيل(ع)  ــداهللا(ع) قال عل ــن أبي عب 13. روي ع
ــه فقال قل في دبر كل صالة فريضة  يوســف في حبس
ــا و ارزقني من حيث  ــي فرجا و مخرج ــم اجعل ل الله

أحتسب و من حيث ال أحتسب.79
تفسير عياشى اين حديث را از ابن سنان از ابى عبداهللا(ع) 
نقل كرده اســت.80 متأخرانى چون عالمه مجلســى و 
ــير عياشى نقل  محدث نورى هم اين حديث را از تفس

كرده اند.81
14. روي عن النبي(ص) أنه قال لقد عجبت من يوسف 
ــئل عن البقرات  ــه و صبره و اهللا يغفر له حين س و كرم
ــه ما أخبرتهم حتى  ــمان و لو كنت مكان العجاف و الس

76 . تفسير القمى، ج1، ص344.
77 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص359.

78 . تفسير العياشى، ج2، ص177.
79 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص360.

80 . تفسير العياشى، ج2، ص176.
ــتدرك الوسائل و مستنبط  81 . نك: بحار االنوار، ج12، ص301؛ مس

المسائل، ج5، ص72.
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ــد عجبت من  ــجن و لق ــترط أن يخرجوني من الس أش
يوســف و صبره و كرمه و اهللا يغفر له حين أتاه الرسول 
فقال ارجع إلى ربك و لو كنت مكانه و لبثت في السجن 
ــرعت اإلجابة و بادرتهم الباب و ما ابتغيت  ما لبث ألس

العذر إنه كان لحليما ذا أناة.82
ــاب «تخريج االحاديث و اآلثار» روايت  زيلعى در كت
مورد نظر را تخريج كرده و از كتابهاى مسند اسحاق بن 
ــير ابن مردويه و غيره سند  راهويه، المعجم طبرانى، تفس

آن را ذكر كرده است.83
ــبق القدر  ــن النبي(ص) أنه قال لو كان يس 15. روي ع

لسبقته العين.84
ــنن روايت را چنين ذكر مى كند: «أخبرنا  ــايى در س نس
ــن األزهر قال ثنا عبدالرحمن قال أنا معمر عن  أحمد ب
ــوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عامر  أي
ــول  ــماء بنت عميس قالت قلت يا رس بن رفاعة أن أس
ــترقي لهم قال نعم  ــر تصيبهم العين أفأس اهللا إن بني جعف
ــبقته العين».85 طبرانى در  ولو كان شئ يسبق القدر لس
المعجم الكبير خود مى گويد: «حدثنا علي بن عبدالعزيز 
ــلم بن إبراهيم ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه  ثنا مس
عن بن عباس عن النبي(ص) قال العين حق ولو كان شئ 

يسبق القدر لسبقته العين و إذا استغسلتم فاغتسلوا».86
16. قد روي عنه(ع) ما يدل على أن الشــي ء إذا عظم 

في صدور العباد وضع اهللا قدره و صغر أمره.87
اين حديث را شريف رضى در كتاب المجازات النبوية 
ــل از امام نقل كرده اســت.88 در منابع  به صورت مرس
ديگرى چون بحار االنوار و نور البراهين نيز حديث به 

صورت مرسل ذكر شده است.89
ــذا أخونا الذي  ــا دخلوا عليه قالوا ه ــل أنهم لم 17. قي

82 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص367.
83 . نك: تخريج األحاديث و اآلثار، ج2، صص167و168.

84 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص380.
85 . سنن النسائى، ج4، ص365.
86 . المعجم الكبير، ج11، ص17.

87 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص380.
88 . المجازات النبوية، ص368.

89 . نك: بحار االنوار، ج60، ص7؛ نور البراهين، ج2، ص363.

أمرتنا أن نأتيك به فقال أحسنتم ثم أنزلهم و أكرمهم ثم 
ــوا  أضافهم و قال ليجلس كل بني أم على مائدة فجلس
ــا فردا فقال له يوســف ما لك ال  ــي ابن يامين قائم فبق
ــس قال إنك قلت ليجلس كل بني أم على مائدة و  تجل
ليس لي فيهم ابن أم فقال يوســف أفما كان لك ابن أم 
قال بلى قال يوســف فما فعل قال زعم هؤالء أن الذئب 
ــال ولد لي أحد  ــا بلغ من حزنك عليه ق ــه قال فلم أكل
عشر ابنا كلهم اشتققت له اسما من اسمه فقال له يوسف 
ــممت الولد من بعده قال  ــاء و ش أراك قد عانقت النس
ــا صالحا و قد قال لي تزوج لعل اهللا  ابن يامين إن لي أب
يخرج منك ذرية تثقل األرض بالتسبيح فقال له يوسف 
تعال فاجلس معي على مائدتي فقال إخوة يوســف لقد 
فضل اهللا يوسف و أخاه حتى أن الملك قد أجلسه معه 

على مائدته روي ذلك عن الصادق(ع).90
اين حديث در تفسير طبرى با سند ذكر شده است.91

ــزن يعقوب على  ــادق(ع) ما بلغ من ح ــئل الص 18. س
ــبعين حرى ثكلى قيل كيف و قد  يوســف قال حزن س

أخبر أنه يرد عليه فقال أنسى ذلك.92
ــير عياشى آمده است: «عن هشام بن سالم عن  در تفس
ــض أصحابنا: ما بلغ من  ــداهللا(ع) قال: قال له بع أبي عب
ــبعين ثكلى  ــف؟ قال: حزن س ــزن يعقوب على يوس ح

حرى».93
ــاه فقال يا  ــل أت ــي(ص) أن جبرائي ــن النب 19. روي ع
ــلم و يقول أبشر و ليفرح  يعقوب إن اهللا يقرأ عليك الس
قلبك فو عزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك اصنع طعاما 
ــاكين أ و تدري  ــاكين فإن أحب عبادي إلي المس للمس
ــاة  لم أذهبت بصرك و قوســت ظهرك ألنكم ذبحتم ش
ــيئا فكان  ــكين و هو صائم فلم تطعموه ش ــم مس و أتاك
ــر مناديا ينادي أال  ــوب بعد ذلك إذا أراد الغذاء أم يعق
من أراد الغذاء من المساكين فليتغذ مع يعقوب و إذا كان 
ــادى أال من كان صائما فليفطر مع  صائما أمر مناديا فن

90 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص384.
91 . نك: جامع البيان عن تأويل آى القرآن، ج13، ص20.

92 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص394.
93 . تفسير العياشى، ج2، ص188.

13

سف
 يو
وره

ى س
سير

ث تف
ادي
 اح
ريج

 تخ
ن با

لبيا
ع ا
جم
ر م
ي د

رس
 طب
بي
قري
رد ت

ويك
ت ر

ناخ
ش



يعقوب رواه الحاكم أبوعبداهللا الحافظ في صحيحه.94
ــد يعقوب ريح  ــداهللا(ع) قال وج ــن أبي عب 20. روي ع
ــر و هو  ــر من مص ــن فصلت العي ــص يوســف حي قمي

بفلسطين من مسيرة عشر ليال.95
ــى حديث را از أخي مرازم از أبي عبداهللا(ع) نقل  عياش
ــيخ صدوق در علل  ــند حديث را ش كرده اســت.96 س
ــرايع بدين صورت آورده است: «حدثنا أبي رضي  الش
ــم، عن أبيه  اهللا عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاش
ــص أخي مرازم، عن  ــد بن أبي عمير، عن حف عن محم
أبي عبداهللا(ع): في قول اهللا عزوجل (و لما فصلت العير) 
قال أبوهم (إني ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون) قال 
وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العير من 

مصر و هو بفلسطين».97
21. الحديث عنه(ص) أنه قال العلماء أمناء الرسل على 

عباده.98
ــات الحنابله روايت را از انس بن مالك از  ابويعلى در طبق
پيامبر(ص) آورده و راويان قبل از انس را ذكر نكرده است.99 
ــوزى حديث را به صورت كامل در الموضوعات ذكر  ابن ج

كرده و نقدهايى به سند آن وارد ساخته است.100
3) رواياتـى كـه در آنها فقط نام معصـوم(ع) و نام 

روايت كننده از معصوم(ع) ذكر شده است
ــوا أرقاءكم  ــن النبي(ص) قال علم ــي بن كعب ع 1. أب
ــلم تالها و علمها أهله و  ــورة يوســف فإنه أيما مس س
ــكرات الموت و  ما ملكت يمينه هون اهللا تعالى عليه س

أعطاه القوة أن ال يحسد مسلم.101
ــند آورده  ــير خود با اين س ــث را ثعلبى در تفس حدي
ــين علي بن محمد بن الحسن  اســت: «أخبرنا أبوالحس
ــرئ غير مرة، قال: أخبرنا أبوبكر أحمد ابن إبراهيم  المق

94 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص394.
95 . همان، ج5، ص395.

96 . تفسير العياشى، ج2، ص193.
97 . علل الشرايع، ج1، ص53.

98 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، صص412و413.
99 . طبقات الحنابلة، ج2، ص224.

100 . نك: الموضوعات، ج1، ص263.
101 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص315.

ــد األصفهاني  ــيخ عبداهللا بن محم ــي، و أبوالش الجرجان
ــحاق إبراهيم بن شريك، قال: حدثنا  قاال: حدثنا أبوإس
ــالم بن سليم  أحمد بن يونس اليربوعي، قال: حدثنا س
ــلم  المدائني، قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أس
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب، قال: قال رسول 
ــورة يوســف فإنه أيّما مسلم  اهللا(ص) علموا أرقاءكم س
ــه هّون اهللا عليه  ــا أهله و ما ملكت يمين ــا و عّلمه تاله

سكرات الموت و أعطاه القّوة أن ال يحسد مسلمًا».102
ــورة  2. روى أبوبصير عن أبي عبداهللا(ع) قال من قرأ س
ــي كل ليلة بعثه اهللا يوم القيامة  يوســف في كل يوم أو ف
و جماله مثل جمال يوسف و ال يصيبه فزع يوم القيامة 
و كان من خيار عباداهللا الصالحين و قال فيها إنها كانت 

في التوراة مكتوبة.103
شيخ صدوق در كتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال 
اين روايت را با اسناد خود از ابوبصير از امام صادق(ع) 
نقل كرده است.104 دانشمندان ديگرى چون حر عاملى 
در وسائل الشيعه و بروجردى در جامع أحاديث الشيعة 

اين حديث را از كتاب شيخ صدوق ذكر كرده اند.105
ــي(ص) قال أحب العرب لثالث  3. روى ابن عباس عن النب

ألني عربي و القرآن عربي و كالم أهل الجنة عربى.106
ــر و المعجم  ــى در المعجم الكبي ــث را طبران ــن حدي اي
ــود بدين صــورت آورده اســت: «حدثنا  ــط خ األوس
ــد بن عبداهللا الحضرمي ثنا العالء بن عمرو الحنفي  محم
ــن جريج عن عطاء  ــعري عن ب ثنا يحيى بن يزيد األش
ــول اهللا(ص) قال  عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن رس
ــرب لثالث ألني عربي و القرآن عربي و كالم  أحبوا الع
أهل الجنة عربي».107 حاكم نيشابورى نيز روايت را با 
ــعيد الثقفي نقل  ــند از أبومحمد المزني و أبوس همين س

102 . الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج5، ص196.
103 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص395.

104 . نك: ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص106.
ــائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج4، ص889؛  105 . نك: وس

جامع أحاديث الشيعة فى احكام الشريعة، ج15، ص98.
106 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص316.

ــط، ج5،  ــر، ج11، ص149؛ المعجم األوس ــك: المعجم الكبي 107 . ن
ص369.
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كرده است.108
ــن(ع) أن  ــن زين العابدي ــي ع ــزة الثمال 4. روي أبوحم
ــا فيتصــدق به و يأكل  ــوب كان يذبح كل يوم كبش يعق
ــا اعتر ببابه  ــائال مؤمنا صوام ــو و عياله منه و أن س ه
عشية جمعة عند أوان إفطاره و كان مجتازا غريبا فهتف 
ــتطعمهم و هم يسمعون فلم يصدقوا قوله  على بابه و اس
ــيه الليل استرجع و استعبر  فلما يئس أن يطعموه و غش
ــا و أصبح  ــى اهللا تعالى و بات طاوي ــكا جوعة إل و ش
ــوب و آل يعقوب  ــدا هللا و بات يعق ــا صابرا حام صائم
ــا و أصبحوا و عندهم فضله من طعامهم فابتاله اهللا  بطان
ــبحانه بيوســف(ع) و أوحي إليه أن استعد لبالئي و  س
ارض بقضائي و اصبر للمصائب فرأى يوسف الرؤيا في 
تلك الليلة. و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة 

و روي ذلك عن ابن عباس أو قريب منه.109
ــير خود آورده  ــث را ابوحمزه ثمالى در تفس اين حدي

است.110
ــم الخليل(ع) حين ألقي في النار جرد من  5. كان إبراهي
ــه و قذف في النار عريانا فأتاه جبرائيل(ع) بقميص  ثياب
من حرير الجنة فألبسه إياه و كان ذلك عند إبراهيم(ع) 
فلما مات ورثه إسحاق فلما مات إسحاق ورثه يعقوب 
فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذ 
ــا ألقي في البئر  ــكان ال يفارقه فلم ــه في عنقه ف و علق
ــا جاءه جبرائيل و كان عليه ذلك التعويذ فأخرج  عريان
منه القميص فألبسه إياه و روى ذلك مفضل بن عمر عن 
الصادق(ع) قال و هو القميص الذي وجد يعقوب ريحه 
و لما فصلت العير من مصر و كان يعقوب بفلسطين فقال 

إني ألجد ريح يوسف.111
مضمون عبارت فوق در بصائر الدرجات صفار و الكافى 
كلينى با اين سند آمده است: «حدثنا محمد بن الحسين 
ــماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن  عن محمد بن إس

108 . المستدرك على الصحيحين، ج4، ص87.
109 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص324.

110 . تفسير القرآن الكريم، ص204.
ــى در اينجا  111 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص332. گويا طبرس

مضمون حديث را آورده است.

ــي عن أبي عبداهللا(ع)  ــر بن جعفر عن المفضل الجعف بش
قال سمعته يقول أتدري ما كان قميص يوسف؟ ...».112 
ــود از على بن  ــند خ ــرايع با س صدوق نيز در علل الش
ــراج آن را نقل كرده  ــماعيل س مهزيار از محمد بن اس
ــن و تمام النعمة  اســت.113 صدوق در كتاب كمال الدي
ــكل آورده است: «حدثنا  خود اين روايت را به اين ش
ــد بن علي ماجيلويهـ  رضي اهللا عنهـ  قال: حدثنا  محم
ــين بن الحسن  محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحس
ــماعيل  بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن إس
ــماعيل السراج، عن بشر بن جعفر،  بن بزيع، عن أبي إس
ــن أبي عبداهللا(ع) قال:  ــن المفضلـ  الجعفي أظنهـ  ع ع
سمعته يقول: أرتدي ما كان قميص يوسف(ع)؟ ...».114

ــول  ــمعت رس ــعيد الخدري قال س 6. روي عن أبي س
اهللا(ص) و هو يصف يوسف حين رآه في السماء الثانية 
ــدر قلت يا  ــورة القمر ليلة الب ــال صورته ص رأيت رج

جبريل من هذا قال هذا أخوك يوسف.115
ــتدرك اين روايت را از «محمد بن يوسف  حاكم در المس
العدل» از «محمد بن عمران النسوي» از «أحمد بن زهير» 
ــن الفضل» از «محمد  ــلمة ب از «الفضل بن غانم» از «س
ــم» از «أبي هارون» از  ــحاق» از «روح بن القاس بن إس

«أبي سعيد الخدري» از رسول خدا(ص) نقل مى كند.116
7. روي شعيب العقرقوفي عنه(ع) قال لما انقضت المدة 
ــده على األرض ثم  ــه في دعاء الفرج وضع خ و أذن ل
ــت وجهي عندك  ــم إن كانت ذنوبي قد أخلق ــال الله ق
ــي الصالحين إبراهيم و  ــه إليك بوجوه آبائ فإني أتوج
ــماعيل و إسحاق و يعقوب ففرج اهللا عنه قال فقلت  إس
له جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدعاء فقال ادعوا بمثله 
ــت عندك وجهي فإني  ــم إن كانت ذنوبي قد أخلق الله
أتوجه إليك بوجه نبيك نبي الرحمة و علي و فاطمة و 

112 . نك: بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد(ع)، ص209؛ 
الكافى، ج1، ص232.

113 . علل الشرايع، ج1، ص53.
114 . كمال الدين و تمام النعمة، ص142.

115 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص353.
116 . المستدرك على الصحيحين، ج2، ص623.

15

سف
 يو
وره

ى س
سير

ث تف
ادي
 اح
ريج

 تخ
ن با

لبيا
ع ا
جم
ر م
ي د

رس
 طب
بي
قري
رد ت

ويك
ت ر

ناخ
ش



الحسن و الحسين و األئمة(ع).117
ــير قمى از طريق حسن بن علي از  اين حديث در تفس
ــعيب العقرقوفي از  ــماعيل بن عمر از ش ــدرش از إس پ

أبي عبداهللا(ع) نقل شده است.118
8. روي عن ابن عباس عن رسول اهللا(ص) أنه قال رحم 
اهللا أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن األرض 

لواله من ساعته و لكنه أخر ذلك سنة.119
ــن روايت را از  ــند اي ــى در كتاب تخريج خود س زيلع
ــى بدين صــورت آورده اســت: «أخبرنا  ــق ثعلب طري
ــا مخلد بن جعفر  ــين بن محمد بن فنجويه حدثن الحس
الباقرجي حدثنا الحســن بن علوية حدثنا إسماعيل بن 
عيسى حدثنا إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك 

عن ابن عباس قال قال رسول اهللا(ص) ...».120
ــعيد الخدري عن النبي(ص) أنه قال لشبر  9. روى أبوس

من الجنة خير من الدنيا و ما فيها.121
ــاب المصنف بدين  ــيبه در كت ــث را ابن ابى ش اين حدي
صورت آورده است: «حدثنا أبومعاوية عن حجاج عن 
ــعيد قال: قال رسول اهللا(ص): لشبر من  عطية عن أبي س

الجنة خير من الدنيا و ما فيها».122
4) رواياتى كه عالوه بر متن حديث به سند آنها نيز 

توجه شده است
ــماعيل بن أبي زياد عن أبي عبداهللا عن أبيه  1. روى إس
ــول اهللا(ص) ال تنزلوا نساءكم  عن آبائه(ع) قال قال رس
الغرف و ال تعلموهن الكتابة و ال تعلموهن سورة يوسف 
ــيخ صدوق در  ــورة النور».123 ش و علموهن الغزل و س
ــاب من ال يحضره الفقيه اين روايت را بدين صورت  كت
ــن أبي زياد عن  ــماعيل ب نقل كرده اســت: «و روى إس
ــالم عن آبائه(ع)  ــن محمد عن أبيه عليهما الس جعفر ب

117 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص372.
118 . تفسير القمى، ج1، ص344.

119 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص372.
120 . نك: تخريج األحاديث و اآلثار، ج2، ص173.

121 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص412.
122 . المصنف، ابن ابي شيبه، ج8، ص7.

123 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص315.

ــاءكم الغرف و  ــول اهللا(ص): ال تنزلوا نس قال: قال رس
124.«...

ــناده عن أبي جعفر(ع) أن  2. في حديث ابن محبوب بإس
ــوب قال لولده تحملوا إلى يوســف من يومكم هذا  يعق
ــوب معهم و خالة  ــاروا إليه و يعق بأهلكم أجمعين فس
يوســف أم يامين فحثوا السير فرحا و سرورا تسعة أيام 
إلى مصر فلما دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنق 
ــرير  ــى و رفعه و رفع خالته على س ــه و بك ــاه و قبل أب
ــل و ادهن و لبس ثياب  ــك ثم دخل منزله و اكتح المل
ــا إعظاما له و  ــجدوا جميع ــز و الملك فلما رأوه س الع
شكرا هللا عند ذلك و لم يكن يوسف في تلك العشرين 
ــنة يدهن و ال يكتحل و ال يتطيب حتى جمع اهللا بينه  س

و بين أبيه و إخوته.125
ــير خود اين حديث را از ابى بصير از  ــى در تفس عياش

ابى جعفر(ع) روايت كرده است.126
5) رواياتي كه در آنها به منبع حديث اشـاره شـده 

است
طبرسى در بسيارى از موارد به منبعى كه از آن استفاده 
ــاره كرده است. اين گونه روايات در  كرده، مستقيمًا اش
سوره يوســف حدود 20 مورد است كه جهت اختصار 

در زير تنها به ذكر چند نمونه از آنها بسنده مى شود.
ــه رحمه اهللا في كتاب النبوة  1. روى أبوجعفر بن بابوي
ــناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن  بإس
ــر أ كان أوالد يعقوب أنبياء  ــدير قال قلت ألبي جعف س
فقال ال و لكنهم كانوا أسباطا أوالدا ألنبياء و لم يفارقوا 

الدنيا إال سعداء تابوا و تذكروا ما صنعوا.127
ــى روايت مورد  ــود طبرس همان گونه كه مالحظه مى ش
ــيخ صدوق نقل كرده است كه  نظر را از كتاب النبوة ش

امروزه در دسترس ما نيست.128
ــاه فقال يا  ــل أت ــي(ص) أن جبرائي ــن النب 2. روي ع

124 . من ال يحضره الفقيه، ج3، ص442.
125 . همان.

126 . نك: تفسير العياشى، ج2، صص169و197.
127 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص315.

128 . در اين باره نك: «شيخ صدوق و كتاب النبوة».
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يعقوب إن اهللا يقرأ عليك السلم و يقول ... رواه الحاكم 
أبوعبداهللا الحافظ في صحيحه.129

ــى پس از نقل روايت فوق،  مالحظه مى شود كه طبرس
ــى الصحيحين حاكم  ــتدرك عل ــه منبع آن يعنى المس ب
ــنت است،  ــابورى كه از يكى از منابع اصلى اهل س نيش

اشاره كرده است.
ــن أبي عبداهللا(ع) قال  ــاب علي بن إبراهيم ع 3. في كت
ــي(ع) هذه اآلية فقال  ــرأ رجل على أميرالمؤمنين عل ق
ــر الصاد فقال و يحك و أي شي ء  يعصرون بالياء و كس
ــرون أ يعصرون الخمر فقال الرجل يا أميرالمؤمنين  يعص
ــف أقرأها قال عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون  فكي
ــني  ــة الصاد أي يمطرون بعد س ــة الياء مفتوح مضموم

المجاعة.130

نتيجه گيرى
ــتوانه  ــع البيان لعلوم القرآن» از پش ــات «مجم 1. رواي
ــب احاديثى كه  ــناد اغل ــى برخوردار بوده و اس محكم
ــهاد كرده، در منابع معتبر ديگر  ــى به آنها استش طبرس
ــد حذف  قابل بازيابى اســت. از اين رو، به نظر مى رس
ــام اختصار و  ــه دليل رعايت مق ــناد روايات، جز ب اس

شهرت روايت در بين محدثان نبوده است.

129 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج5، ص395.
130 . همان، ج5، ص367.

ــيرش عالوه بر احاديث شيعه، از  ــى در تفس 2. طبرس
ــل روايت پرداخته  ــنت نيز فراوان به نق كتابهاى اهل س
است كه بخش عمده اى از اين احاديث در منابع دست 
ــده اند. اين مطلب  ــنت به طور مسند ذكر ش اول اهل س

نشان از تسلط طبرسى بر منابع فريقين دارد.
ــير سوره يوسف در  ــتر روايات مندرج در تفس 3. بيش
مجمع البيان، از منابع اهل سنت مى باشد، به اين ترتيب 
كه 44 درصد از روايات در منابع اهل سنت، 32 درصد 
ــد در كتابهاى فريقين قابل  ــيعه و 10 درص در منابع ش

تخريج بودند.
4. براى 14 درصد از روايات ذكر شده در تفسير سوره 
يوســف در مجمع البيان سند متصلى پيدا نشد؛ زيرا در 
ــي نيز اين روايات بدون سند كامل  منابع قبل از طبرس

ذكر شده اند.
ــيرى،  ــتناد به روايات تفس ــى در اس 5. رويكرد طبرس
معموًال ذكر روايت بدون تحليل آنها اســت. اما بررسي 
ــي در مقام توضيح و  ــان مي دهد كه طبرس روايات نش
ــير آيات، به استخراج آنها پرداخته است. بنابراين  تفس
ــا رويكرد احتجاجي  ــنت، ب توجه او به احاديث اهل س

نيست؛ زيرا اگر اين گونه بود، به نقد آنها مي پرداخت.

ــير القرآن  ــم، عبدالرحمن بن محمد، تفس - ابن ابى حات
العظيم، بيروت، دارالفكر، 1424ق/ 2003م.

ــيبه، المصنف، تحقيق و تعليق: سعيد محمد  - ابن ابى ش
اللحام، بيروت، دارالفكر، چاپ اول، 1409ق/ 1989م.

- ابن بابويه، محمد بن على، االمالى، قم، مؤسسة البعثة، 
1417ق.

- همو، الخصال، تحقيق و تعليق: على اكبر غفارى، قم، 
مؤسسة النشر اإلسالمي، 1403ق/ 1362ش.

ــال و عقاب االعمال، قم، الرضى،  - همو، ثواب االعم
1368ش.

ــة الحيدرية،  ــف، المكتب ــرايع، نج ــل الش ــو، عل - هم
1385ق/ 1966م.

ــة، تصحيح و تعليق:  ــو، كمال الدين و تمام النعم - هم
ــالمي،  ــر اإلس ــة النش ــاري، قم، مؤسس ــر غف علي اكب

1405ق/ 1363ش.
- همو، من ال يحضره الفقيه، تصحيح و تعليق: علي اكبر 

  كتابنامه

17

سف
 يو
وره

ى س
سير

ث تف
ادي
 اح
ريج

 تخ
ن با

لبيا
ع ا
جم
ر م
ي د

رس
 طب
بي
قري
رد ت

ويك
ت ر

ناخ
ش



غفاري، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، بى تا.
ــى،  عل ــن  ب ــن  عبدالرحم ــرج  ابوالف ــوزى،  ابن ج  -
ــاپ اول،  ــلفية، چ ــه، المكتبة الس ــات، مدين الموضوع

1386ق/ 1966م.
ــة الرسالة،  - ابن حبان، صحيح ابن حبان، بى جا، مؤسس

چاپ دوم، 1414ق/ 1993م.
ــن احمد، المحلى، بيروت، دارالفكر،  - ابن حزم، على ب

بى تا.
- ابن حنبل، احمد، المسند، بيروت، دارصادر، بى تا.

- ابوحمزه ثمالي، ثابت بن دينار، تفسير القرآن الكريم، 
بيروت، دارالمفيد، 1420ق.

- ابوداود سجستانى، سليمان بن اشعث، سنن ابى داود، 
ــعيد محمد اللحام، بى جا، دارالفكر،  تحقيق و تعليق: س

چاپ اول، 1410ق/ 1990م.
ــد محمد، الحديث و المحدثون، قاهره،  - ابوزهو، محم

مكتبة التوفيقية، بى تا.
ــات الحنابلة، بيروت،  ــى، احمد بن على، طبق - ابويعل

دارالمعرفة، بى تا.
ــق، دارالمأمون للتراث،  ــند ابى يعلى، دمش - همو، مس

بى تا.
ــيعه، تحقيق: حسن امين،  ــن، اعيان الش - امين، محس

بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1420ق/ 2000م.
- ايازى، سيد محمدعلى، المفسرون حياتهم و منهجهم، 

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 1386ش.
ــال العباد و  ــماعيل، خلق أفع ــارى، محمد بن اس - بخ
ــة  الرد على الجهمية و أصحاب التعطيل، بيروت، مؤسس

الرسالة، چاپ اول، 1404ق/ 1984م.
ــح البخارى، بيروت، دارالفكر، 1401ق/  - همو، صحي

1981م.
- بروجردى، حسين، جامع أحاديث الشيعة فى احكام 

الشريعة، قم، المطبعة العلمية، 1399ق.
ــرى، بيروت،  ــنن الكب ــين، الس - بيهقى، احمد بن حس

دارالفكر، بى تا.
ــنن الترمذى، تحقيق و  ــى، س - ترمذى، محمد بن عيس

ــد عثمان، بيروت، دارالفكر،  تصحيح: عبدالرحمن محم
1403ق/ 1983م.

ــير القرآن، بيروت،  - ثعلبى، الكشــف و البيان عن تفس
داراحياء التراث العربى، 1422ق/ 2002م.

ــة النشر  - جزايرى، نعمت اهللا، نور البراهين، قم، مؤسس
االسالمي، 1417ق.

ــى الصحيحين،  ــتدرك عل ــابورى، المس ــم نيش - حاك
بيروت، دارالمعرفة، بى تا.

ــيعة إلى  ــائل الش ــن، وس - حر عاملى، محمد بن حس
ــاء التراث  ــريعة، بيروت، داراحي ــائل الش تحصيل مس

العربي، 1403ق/ 1983م.
ــير نورالثقلين، قم،  - حويزى، عبدعلى بن جمعه، تفس

انتشارات اسماعيليان، 1415ق.
ــق،  ــنن الدارمى، دمش - دارمى، عبداهللا بن رحمان، س

داراحياء السنة النبوية، 1349ق.
ــع الجامع و فقه مذاهب  ــير جوام - دولتى، كريم، «تفس
اسالمى»، فصلنامه حبل المتين، شماره 3و4، تابستان و 

پاييز 1392ش.
ــير و المفسرون، بيروت،  ــين، التفس - ذهبى، محمدحس

داراحياء التراث العربى، بى تا.
ــن، أمثال الحديث  - رامهرمزى، حســن بن عبدالرحم
المروية عن النبي(ص)، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

1409ق.
ــث و اآلثار، تحقيق: عبداهللا  - زيلعى، تخريج األحادي
بن عبدالرحمن السعد، رياض، دارابن خزيمة، 1414ق.

ــيد رضي، نهج البالغة، ترجمه سيد جعفر شهيدى،  - س
تهران، علمى و فرهنگى، 1378ش.

ــرح: طه محمد  ــو، المجازات النبوية، تحقيق و ش - هم
الزيتي، قم، مكتبة بصيرتي، بى تا.

ــير  ــدر المنثور في التفس ــن، ال ــيوطى، جالل الدي - س
بالمأثور، بيروت، دارالمعرفة، بى تا.

ــر الدرجات الكبرى  ــن، بصائ - صفار، محمد بن حس
ــران، األعلمى، 1404ق/  ــي فضائل آل محمد(ع)، ته ف

1362ش.
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- صنعانى، عبدالرزاق، المصنف، بى جا، بي نا، بى تا.
ــلم محمد،  ــير القرآن، تحقيق: مصطفى مس - همو، تفس

رياض، مكتبة الرشد، 1410ق/ 1989م.
ــليمان بن احمد، المعجم األوسط، بى جا،  - طبرانى، س

دارالحرمين، 1415ق/ 1995م.
ــج: حمدي  ــر، تحقيق و تخري ــم الكبي ــو، المعج - هم
ــاء التراث العربى،  ــلفي، بيروت، داراحي عبدالمجيد الس

1407ق/ 1366ش.
ــى، فضل بن حسن، مجمع البيان لعلوم القرآن،  - طبرس

تهران، ناصرخسرو، 1372ش.
ــرى، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي  - طب

القرآن، بيروت، دارالفكر، 1415ق/ 1995م.
ــيعه، تحقيق:  ــى، آغابزرگ، طبقات اعالم الش - طهران
ــروت، دارالكتب العربى، 1392ق/  على نقى منزوى، بي

1972م.
ــن، االمالى، قم، دارالثقافة،  ــى، محمد بن حس - طوس

1414ق.
- عليزاده آقكند، على، «شيخ صدوق و كتاب النبوة»، 
فصلنامه سفينه، سال هشتم، شماره 32، پاييز 1390ش.

ــير العياشى، تهران،  ــى، محمد بن مسعود، تفس - عياش
المكتبة العلمية اإلسالمية، بى تا.

ــير الصافى،  ــانى، محمد بن مرتضى، تفس - فيض كاش
تهران، الصدر، 1415ق.

ــير القمى، قم، دارالكتاب،  - قمى، على بن ابراهيم، تفس
1404ق.

ــير، قم،  ــكراهللا، زبدة التفاس ــح اهللا بن ش ــانى، فت - كاش
مؤسسة المعارف اإلسالمية، 1423ق.

ــم المؤلفين، بيروت، داراحياء  - كحاله، عمررضا، معج
التراث العربى، بى تا.

ــان، تهران،  ــى و مجمع البي ــين، طبرس - كريمان، حس
دانشگاه تهران، 1340ش.

ــن يعقوب، الكافى، تصحيح و تعليق:  - كلينى، محمد ب
على اكبر غفارى، تهران، دارالكتب اإلسالمية، 1365ش.

- مجلسى، محمدباقر، بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار 
ــة الوفاء، 1403ق/  االئمة االطهار(ع)، بيروت، مؤسس

1983م.
- مسلم بن حجاج نيشابورى، الجامع الصحيح، بيروت، 

دارالفكر، بى تا.
ــهدى، محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و  - مش
بحر الغرائب، بى جا، وزارة الثقافة و االرشاد االسالمي، 

بى تا.
ــالم،  ــنامه جهان اس - معارف، مجيد، «تخريج»، دانش
ــي حداد عادل، ج6، تهران، بنياد دايرة  زير نظر غالمعل

المعارف اسالمى، 1386ش.
- همو، مباحثى در تاريخ حديث، تهران، نبأ، 1388ش.

ــرد تحليلى،  ــى حديث با رويك ــو، تاريخ عموم - هم
تهران، كوير، 1388ش.

ــير و المفسرون فى ثوبه  - معرفت، محمدهادى، التفس
ــهد، الجامعه الرضويه  القشيب، تنقيح: قاسم نورى، مش

للعلوم االسالميه، چاپ چهارم، 1387ش/ 1429م.
ــائى، بيروت،  ــعيب، سنن النس ــايى، احمد بن ش - نس

دارالفكر، 1348ق/ 1930م.
- نورى، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، 

بيروت، مؤسسة آل البيت(ع) إلحياء التراث، بى تا.
ــام بن منبه، قاهره، مكتبة  ــام بن منبه، صحيفة هم - هم

الخانجي، 1406ق/ 1985م.
ــع الفوائد،  ــع الزوائد و منب ــن، مجم ــى، نورالدي - هيثم

بيروت، دارالكتب العلمية، 1408ق/ 1988م.
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