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Abstract 
Tafsir al-Maalem al-Tanzir fi al-Tafsir va Ta'awil written by Baghoi is 
a summary of Tafsir Al-Saqat va Al-Bayan an Tafsir al-Qur'an by 
Tha'labi. Ibn Taymiyyah, one of the Sunni scholars, praised Baghvi's 
exegesis and on the other hand criticized Thaalbi's exegesis and 
considered Thaalbi to be one of the people who was not able to 
distinguish authentic hadith from unauthentic ones, and who narrated 
weak and fake hadiths. The main question of the research is why, 
despite the fact that Baghoi summarized Taalbi's exegesis, Ibn 
Taymiyyah praised Baghoi's exegesis, but Taalbi's work is open to 
criticism. The results of the research show that Baghoi removed some 
of Thaalbi's narrations (mostly the accounts regarding the virtues of 
Ahl al-Bayt) and the most important reason for Ibn Taymiyyah's 
criticism is based on the virtues that Thaalbi has stated. Also, due to 
the fact that the Shi'ites have cited Taalbi's exegesis, Ibn Taymiyyah 
has been very harsh in his treatment of Taalbi. In this research, we 
will answer the main question of the research using a library method 
in collecting the materials, the documentary method in conveying the 
views, and the descriptive-analytical method in examining the data. 
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 تیمیه ابن دگاهیاز د یو بغو یثعلب رِیتفس یاعتبارسنج لینقد و تحل

 و مناقب لیفضا اتیدرباره آ

 میالنی یزهره بابا احمد

 رانیچمران أهواز، أهواز، ا دیدانشگاه شه ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد 
  

 رانیقم، ا ،یفاراب سیدانشگاه تهران، پرد ثیگروه علوم قرآن و حد اریدانش    هفتادر ییرضاحسن 
 

  

 چکیده
تفسیر الكشف و البیان عن تفسیر القرآن از  یشدهخالصه ،یمعالم التنزيل فی التفسیر و التأويل اثر بغو ریتفس

 انیاز م یبغو ریرا ستوده است، وجه ستودن تفس یبغو رتفسی سنت،اهل یاز علما تیمیه ابنثعلبى است. 
. 2 زآمیبدعت ثي. احاد1از:  یاهل سنت دو مطلب بود، دور ریتفاس انیو.. از م یقرطب ،یزمخشر ریتفاس
که  داندیم یرا در شمار افراد یرا نكوهش کرده و ثعلب یثعلب ری. در مقابل، تفسفیو ضع یجعل ثياحاد

 یکرده است. سوال اصل انیرا ب یو جعل فیضع ثينبوده، و احاد میاز سق حیصح ثيحد صیقادر به تشخ
ستوده  یبغو ریتفس تیمیه ابن ديرا خالصه کرده، از د یثعلب ریتفس یبغو کهنياست که چرا با ا نيپژوهش ا
 هایاز نقل یبرخ یکه بغو دهدینشان م قیحاصل از تحق جي. نتاباشدیقابل نقد م یثعلب ریتفس یاست، ول

 اتيناظر به روا ،تیمیه ابنعلت نقد  نتري( را حذف کرده و مهمتبیاهل ليفضا ثياحاد شتری)ب یثعلب
 یثعلب ریاز باب جدال احسن به تفس عهیجهت که ش نياز ا ن،چنیکرده است. هم انیب یثعلباست که  یليفضا

در  ایخانهژوهش، با روش کتابپ نيبه کار برده است. در ا یرا در مورد ثعلب یسخت راتیاستناد کرده، تعب
به سوال  ها،داده یدر بررس یلیتحل-یفیو روش توص هادگاهيدر نقل د یاسناد ۀویمطالب، ش یِگردآور

 داد.   میپژوهش پاسخ خواه یاصل

 .)ع(یمناقب، امام عل ر،یتفس ،تیمیه ابن ،یبغو ،یثعلب :ها واژهکلید
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 مقدمه  .0

هاى بن مسعود بغوی است که به نامالتفسیر و التأويل اثر حسینتفسیر معالم التنزيل فی 

ها، تلخیصى است از تفسیر تفسیر فراء و تفسیر بغوى نیز شهرت دارد. با حذف بعضی از نقل

 نیشابورى.  بن ابراهیم ثعلبى بن محمدالكشف و البیان عن تفسیر القرآن ابو اسحاق احمد 

ها، قصص ثعلبى، تفسیر خود را به شیوه روايى تألیف نموده و مشتمل بر فضايل سوره 

االحكام، اخبار و روايات امامیه، و فضايل آل محمد و خاندان عصمت و انبیاء، آيات

است)ر.ک؛ شهیدى صالحى، طهارت)ع( است. بدين جهت از منابع مهم مفسران شیعه بوده

1831 :118.) 

در تفسیر خود  السّالمعلیهمبیتاديث شیعه را درباره امام على)ع( و اهلوی، روايات و اح

را ذکر کرده و آن را صحیح و  نقل نموده و شأن نزول آيات مربوط به امیرالمؤمنین)ع(

و  1است. به جهت استناد بسیاری از مفسران مشهور در مواضع متعدد،صواب خوانده

ی، به تفسیر ثعلبی از باب جدال احسن به احاديث در مباحث کالم 2چنین متكلمان شیعه هم

سنت( )از علمای اهل تیمیه ابنفضائل، باعث شده که ثعلبی سخت مورد نكوهش و اتهام 

 قرار بگیرد، و درباره او، تعبیرات تندی را به کار برده است. 

را  اهل علم از محدثان، بر اين قولند که ثعلبى احاديث ساختگى»نويسد: می تیمیه ابن

کش در شب(  آورد... و از اين روست که ثعلبى را حاطب لیل )هیزم در تفسیرش مى

تر از ثعلبى و واحدى نیشابورى است، هرگز در  شناس و آگاه دانند و بغوى که حديث مى

تفسیرش که مختصر تفسیر ثعلبى است، اين احاديث دروغى را که ثعلبى نقل کرده، نیاورده 

تر دار است، به صحیح و سقیم احاديث آگاه نیست و در بیش يناست... با آنكه ثعلبى د

 ( 12: 7، ج1041حرانی،  تیمیة)ابن«. گذارد موارد بین سنت و بدعت تفاوتى نمى

يابند نقل چه میکش در شب( هستند. هر آنثعلبی و امثال او، حاطب لیل )هیزم»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 . طبرسی، ابن جوزی، قرطبی، ثعالبی و سیوطی.1

کشف در کتاب  الدين اربلیفتح؛ فی مناقب امام االبرار العمدۀ فی عیون صحاح االخباربطريق در کتاب . مانند ابن2
 منهاج الكرامه فى معرفه اإلمامه.؛ عالمه حلی در کتاب الغمه فی معرفه االئمه

http://wikifeqh.ir/العمدة_فی_عیون_صحاح_الاخبار
http://wikifeqh.ir/فتح_الدین_اربلی
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، 850: 18؛ ج81: 1تا، جحرانی، بی تیمیة)ابن«. کنند، خواه حديث صحیح باشد يا سقیم می

 (.33و  34، 12: 7، ج1041؛ همو، 873، 877: 23؛ ج853

ی تفسیری است که قادر به تشخیص حديث صحیح از سقیم و قائل به ثعلبی از ائمه»

 (.512: 5، ج1041حرانی،  تیمیة)ابن«. تبعیض نیست

که علبی است؛ جز آنتفسیر بغوی، خالصه تفسیر ث»نويسد: وی در تعبیر ديگر می

 تیمیة)ابن«. استآمیز را از تفسیر خود حذف کرده)بغوی( احاديث جعلی و آراء بدعت

 (.812: 7، ج1041؛ همو، 831، 831، 835، 853، 850: 18؛ ج81، 51: 1تا، جحرانی، بی

جمهور علمای »نويسد: السنه میچنین او در موارد متعددی، در کتاب منهاجهم

اين مطلب اتفاق نظر دارند که صرف نقل حديث )خبر واحد( از ثعلبی و امثال حديث، بر 

، 02: 7ج، 1041، حرانی تیمیةابن)ر.ک؛ وی، دلیلی بر صحت حديث و نقل آن نیست 

( و جايز نیست به آن 207: 2؛ ج34شود )همان: (، به تنهايی موجب عمل به آن نمی844

تفسیر ثعلبی آمده، موضوع و کذب است )همان:  (. آن چه در18: 7استدالل کرد)همان، ج

يک از علمای حديث، اين احاديث را ( و به همین دلیل است که هیچ207: 2؛ ج34، 18

 (.844، 02: 7همان، ج«)درکتب خود نقل نكردند که مردم  را به آن ارجاع دهند

 . پیشینۀ پژوهش0-0

است، مانند مختلف انجام شدههای های متعددی در حوزهدر زمینه آيات فضائل، پژوهش

بررسی آيات فضائل القرآن در تفسیر ابن کثیر؛ فاطمه طهماسبی؛ مطالعات قرآنی نامه 

؛ تحلیل مناسبتی آيه مباهله با ديگر آيات فضائل اهل بیت)ع(، 1833، 182جامعه، شماره 

 ؛1837، 7سید سجاد غالمی، کاووس روحی برندق، پژوهش های تفسیر تطبیقی، شماره 

بررسی تحلیلی عوامل موثر بر تفاوت رويكرد مفسران اهل سنت در آيات فضايل اهل 

، 08های اعتقادی کالمی، شماره بیت)ع(، يعقوب فتح الهی، حمیدرضا فهیمی تبار؛ پژوهش

های ابن تیمیه است هايی که در ارتباط با تفسیر ثعلبی و بغوی و ديدگاه. اما پژوهش1044

السالم( در روايات تفسیر ثعلبی، ماشاء اهلل جشنی ب اهل بیت)علیهمبه شرح ذيل است: مناق

؛ بررسی و نقد ديدگاه ابن تیمیه درباره شأن نزول 1833،  82شناسی، شماره آرانی، شیعه
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؛ نقدی بر ديدگاه ابن تیمیه 1830،  13سوره هل اتی،  فرامرز ابراهیمیان، سراج منیر، شماره 

واليت با تأکید بر منابع اهل سنت، ابراهیمی پاکزاد، سید مقداد، السنه درباره آيه در منهاج

با نظرات علمای  تیمیه ابن؛ تعارض نظر 1835،  20عبدالرحمن باقرزاده، سراج منیر، شماره 

اهل سنت در شان نزول آيه واليت، احمد سعدی، ابوالفضل قاسمی، سلفی پژوهی، شماره 

میه درباره شان نزول سوره هل اتی؛ فرامرز ؛ بررسی و نقد ديدگاه ابن تی1830اول، 

 . 1830، 13ابراهیمیان، سراج منیر، شماره 

ها پرداخته است و شده بیشتر به نقد ديدگاه يكی از شخصیت های انجامتمامی تالش

صورت خاص به عنوان اصلی پژوهش: نقد و تحلیل اعتبارسنجی تفسیرِ ثعلبی و بغوی از   به

رو ضرورت انجام پژوهشی با چنین  اند؛ ازاينرۀ آيات فضائل نپرداختهدربا تیمیه ابنديدگاه 

 شد.عنوانی احساس می

 روش پژوهش 2-0 

تحلیلی، به آيات شاخص از آيات مناقب و -در اين پژوهش، با استفاده از روش توصیفی

(؛ 55(؛ واليت )مائده: 81-1(؛ دهر)انسان( )08الكتاب )رعد: (؛ علم17فضائل: تبلیغ )مائده: 

( پرداخته و تالش بر اين 28( و مودت )شوری: 270(؛ انفاق )بقره: 11عمران: مباهله )آل

است که مناقبی که ثعلبی ذيل برخی از آيات مطرح کرده، از دو جهت مورد بررسی قرار 

ها را بیان نكرده، که در اين ، کسی جز ثعلبی آنتیمیه ابن. مواردی که به گفته 1گیرد: 

. فضائل و مناقبی 2سنت فراوان اشاره کردند؛ خواهد شد ديگر علمای اهل پژوهش اثبات

است، که در هر دو ها را بررسی کردهکه بغوی هم همانند ثعلبی ذيل اين آيات، آن

شود. با بررسی موضوع از اين دو جهت، ثابت روشن می تیمیه ابنصورت بطالن سخن 

تفسیر ثعلبی، به جهت حذف برخی خواهد شد که علت ستايش تفسیر بغوی و نكوهش 

 از سوی بغوی است. السالمعلیهمبیتمنقوالت فضايل اهل

 در مورد محتوای تفسیر ثعلبی و بغوی  تیمیه ابن. بررسی دیدگاه 2

که روايات فضايل و مناقبی که در تفسیر ثعلبی مبنی بر اين تیمیه ابندر اين پژوهش، ديدگاه 
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اند، در دو تر از ثعلبی نیز اين روايات را نیاوردهدانشمندان آگاهآمده، نه تنها بغوی، بلكه 

شود: الف( آيات فضائلی که در تفسیر ثعلبی آمده، ولی تفسیر بغوی آنها را بعد بررسی می

سنت، حكم به صحت اين روايات داده شده و آنها را است، اما در بیشتر منابع اهلنیاورده

انكار کرده،  تیمیه ناب، روايات فضايلی را که تیمیه ابناه اند؛ ب( برخالف ديدگنقل کرده

 است. سنت، به طرق متعدد آمدهو هم در ديگر منابع اهل 1هم در تفسیر بغوی

. بررسی آیات فضایل  از تفسیر ثعلبی و عدم ذکر  فضایل از تفسیر 2-0

 بغوی

 . آیه تبلیغ2-0-0

إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ ﴿

 ( 17؛ )مائده: ﴾يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِی الْقَوْمَ الْكافِرِينَ

کند، که به طور صريح، حاکی از واليت ثعلبی ذيل آيه تبلیغ، سه روايت را نقل می

(. دو روايت از صحابه و 32: 0 ، ج1022است )ر.ک؛ ثعلبى نیشابورى، حضرت علی)ع( 

 يک روايت از تابعان:

طالب، أبیبنفی فضل علی  معناه: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ»از امام محمد باقر)ع( نقل شده:  الف( 

؛ از امام "مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ  "السالم( بید علی، فقال: فلما نزلت اآلية أخذ )علیه

فضل علی بر تو  چه از پروردگارت دربارهمحمد باقر)ع( نقل شده: معنای آيه اين است: آن

نازل شده برسان، پس رسول خدا)ص( دست علی)ع( را گرفت و فرمود: هر کس من 

 «.موالی اويم پس علی موالی اوست

 ندا. کرديم توقف غديرخم در( ص)خدا رسول زمانی که با :گويدمی عازب بن براء ب(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

، بیروت، دار احیاء التراث  ، تحقیق: عبدالرزاق المهدى فى تفسیر القرآنمعالم التنزيل بن مسعود، بغوى، حسین. 1

 چاپ اول. ق.1024،  العربى
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 دو زير ،(شدمی فرياد مسلمانان گردآمدن برای که ای کلمه) "جامعة الصالۀ": شد داده در

 من دانید نمی آيا: گفت و گرفت را علی دست و شد، تمیز( ص)خدا رسول برای درخت

 و گرفت را علی دست پس. آری: گفتند همگی او؟ خود از مؤمنی هر بر هستم سزاوارتر

 را علی کهآن بدار دوست خدايا اوست؛ موالی علی اويم، موالی من کس هر: گفت

 او به و کرد مالقات علی با عمر سپس. دارد دشمن را علی کهآن دار دشمن و بدارد دوست

 زن و مرد هر موالی که حالی در کردی شام و صبح! ابوطالب پسر ای گوارايت: گفت

 «.هستی مؤمنی

آمده که در مورد امام علی)ع( نازل شده «  أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ» عباس در مورد قول از ابن ج(

چه را که در مورد علی)ع( هست، ابالغ کند، که دست است، به پیامبر اکرم امر شده هر آن

مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ وَ عَادِ  ")ع( را گرفت و فرمود: امام علی

 «."مَنْ عَادَاهُ 

سنت به راحتی از کنار اين آيه گذشتند، اما برخی گرچه بغوی و برخی از علمای اهل

های تاريخی، حديثی و تفسیری، به طرق سنت، به صراحت در کتابديگر از علمای اهل

ای از صحابه و تابعیان، شأن نزول آيه را در مورد حضرت علی)ع( متعدد از افراد برجسته

گونه نقدی بر آن داشته باشند. اين روايات شأن نزول، از دانند، بدون اين که هیچمی

بن بن مسعود، جابراللّهبن عباس، عبداللّهسعید خدرى، عبدبن ارقم، ابوای چون: زيدصحابه

بن عازب انصارى، و از تابعیانی بن ابى اوفى أسلمى و براءاللّههريره، عبده انصارى، ابواللّعبد

حمزه ثمالى، به طرق متعدد عوفى و ابو بن سعد)ع(، عطیهصادق چون: امام باقر)ع(، امام

سنتی که همانند ثعلبی، آيه تبلیغ را به حديث غدير از جمله علمای اهل 1است.نقل شده

زدند و به طرق متعددی، اين حديث را در رابطه با اعالن واليت امام علی)ع( نقل پیوند 

صباغ (، ابن814-853: 8 ، ج1015(، آلوسی )233: 2 ، ج1040از: سیوطی )اند، عبارتند کرده

رازی  (، فخر241: 13تا، ج(، عینی )بی203: 2، ج1011(، قندوزی )205: 1، ج1022)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 مسعود است.عباس، ابوسعید خدری و ابنترين طرق از ابن. بیش1
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، 1013کثیر دمشقی )(، ابن253، 203: 1 ، ج1011حسكانی ) (، حاکم041: 12 ، ج1024)

( و ابونعیم 74: 2 ، ج 1010(، شوکانی )117: 2 ، ج1011(، نظام نیشابورى )1173: 0 ج

 (. 31: 1041اصفهانی )

نقل متعدد روايات فضائل از طرف علمای اهل سنت، از جمله شواهد تاثیرگذاری 

 است. به ثعلبی شده تیمیه ابنباعث هجمه  ثعلبی در مفسران است و همین انگیزه،

سنت، بدون اشاره به آيه تبلیغ، فقط با ذکر حديث غدير، نه تنها برخی ديگر از اهل

حديث را بدون نقد و نظر آوردند، بلكه سند آن را حسن يا  صحیح  نیز دانستند. ترمذی در 

هذا حديث حسن »نويسد:  ، بعد از ذکر حديث غدير، می«)ع(طالبابیبنمناقب علی»باب 

 (.237: 5، ج1048)ترمذی، «. غريب

، نیز بعد از نقل حديث به «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ »حاکم نیشابوری ذيل باب 

)حاکم « حديث بريده االسلمی صحیح علی شرط الشیخین»طرق متعدد، عباراتی نظیر: 

هذا صحیح »)همان( و « حديث صحیح علی شرط المسلمهذا »(، 114: 8تا، جنیشابوری، بی

 برد.( را به کار می558)همان: « االسناد، و لم يخرجاه

رواه احمد و رجاله رجال »نويسد: هیثمی نیز بعد از نقل حديث به طرق مختلف می

و رواه عبداهلل و »؛ «و رواه احمد و رجاله ثقات»؛ «رواه الطبرانی و رجاله وثقوا»؛ «الصحیح

رواه الطبرانی فی »و « رواه البزار فی اثناء حديث و رجاله ثقات»؛ «البزار... و اسنادهما حسن

 (.143: 3، ج1043)هیثمی، «. االوسط و اسناده حسن

اين فضیلتی است که در اسالم برای »نويسد: ابوجعفر اسكافی، بعد از نقل حديث می

 (.72: 1042عفر إسكافی، )ابوج« حضرت علی)ع( ثبت شده، و اين حديث صحیح است

ابن ابی عاصم، «)، در نهايت صحت است"من کنت مواله"حديث »ابی عاصم:  ابن

1018 :522 .) 

 حجر نیز در کتاب فتح البارى بشرح صحیح البخارى، آورده است: ابن

و طرق و اند را ترمذى و نسائى نقل نموده "مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ  "حديث »

عقده در کتابى مستقل آورده و بسیارى از ها را ابنسندهاى آن جداً، بسیار است که همه آن
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 (.11: 7تا، جبی حجر عسقالنی،ابن«)سندهاى آن صحیح و حسن است

 گويد: الدين حنفی میفتح

 "اقول حديث من کنت مواله فعلی مواله متواتر ال حاجة الی تفصیل اسانیده؛ حديث »

حديث متواتری است که حاجتی به ذکر تفصیلی اسناد و ناقالنش "کُنْتُ مَوْلَاهُ  مَنْ

 (.147: 3، ج1013حنفی، «)نیست

من »به اين روايت  1الرحبهعالمه امینی در الغدير، مناشده حضرت علی)ع( در يوم

سنت، ضمن بیان طرق حديث را به طرق مختلف از علمای اهل« کنت مواله فهذا علی مواله

است)ر.ک؛ گويند حديث حسن است يا از رجال ثقات برخوردار بوده، آوردهکه می

 (.133-111: 1317امینی، 

با اين که در منابع تفسیری ذيل آيه تبلیغ، روايات فراوانی در شأن نزول اين آيه در 

که آيه را مورد امیرالمؤمنین)ع( آمده است، ولی بغوی با آوردن أقوال مختلف، برای اين

، اين «قیل»ربط به حضرت علی)ع( نشان دهد، فضا را غبارآلود کرده و  با آوردن تعبیر  بی

 دهد جز حضرت علی)ع(:آيه را به همه ربط می

. قیل: بلّغ ما أنزل إلیک من الرجم و القصاص، نزلت 2: نزلت فی عیب الیهود؛  . قیل1»

[ فی  . قیل: ]نزلت0ا؛ . قیل: نزلت فی أمر زينب بنت جحش و نكاحه8فی قصة الیهود؛ 

قیل: نزلت هذه اآلية بعد ما شجّ رأسه، ألن سورۀ . 5 الجهاد، و ذلک أن المنافقین کرهوه؛ و

(. از ديگر علمای اهل سنت، 74: 2، ج1024)بغوی، «. المائدۀ من آخر ما نزل من القرآن

امام علی)ع( که ذکری از الدين بغدادی در تفسیر خازن نیز همین اقوال را بدون اينعالء

 (18: 2، ج1015بیاورد بیان کرده است. )خازن، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. روز رحبه روزی است که حضرت علی)ع( در رحبه کوفه، از کسانی که در واقعه غدير حضور داشتند، خواست تا 1

نیز گفته می شود، مناشده به معنای سوگند « مناشده رحبه»حديث غدير شهادت دهند. به ماجرای روز رحبه  درباره

، «دهم به خداانشداهلل: قسم می»گذاری اين است که حضرت در ابتدای سخن خويش، با لفظ دادن است. دلیل اين نام

 از حاضران خواست که به حديث غدير شهادت دهند. 
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 الکتاب. آیه علم2-0-2

 (08؛ )رعد: ﴾ بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  قُلْ کَفى﴿

داند، ولی در تفسیر بغوی، فقط به ثعلبی مراد از علم الكتاب را امام علی)ع( می

داند و حول و بن سالم میرا عبداهلل« مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»رواياتی اکتفا کرده، که مصداق 

بن سالم است. کند که بعضی نقل کردند مراد عبداهللحوش همین محور، سخن پراکنی می

ها درست است يا نه؟ و از ذکر دو روايتی که ثعلبی آورده و به صراحت آيا اين نقل

 داند، پرهیز کرده است. را حضرت علی)ع( می« مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»مصداق 

پس از نقل  .کند ل را رد میياين فضا ،به هر طريقی ،سر ناسازگارینیز از  تیمیه ابن

 نويسد: امام علی)ع( است، می« علم الكتاب»که مصداق ، مبنی بر اين اينروايت

 با است، درست حديث کنیم فرض اگر حتی و شود، اثبات بايد روايت اين صحت»

بن و اين حديث دروغی است که بر محمد قابل استفاده نیست ،مخالفت همه علما با آن

 ( 251 :7، ج1041، حرانی تیمیةابن«. )حنفیه بسته شده است

آيه، بايد مصداقش يكی از  ظاهر و اين آيه به دلیل مكی بودنبايد گفت: در پاسخ 

باشد، که هم از جمله اولین مسلمانان بوده و هم علم به آغاز )ص( پیامبر اکرم نزديكان

سنت رواياتی از صحابه و و در بسیاری از تفاسیر اهل رسالت و نزول وحی داشته باشد،

ابیطالب)ع(.  ابن ، کسی نیست جز علی«مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»تابعیان نقل شده که مراد از 

بن حنفیه و ابوسعید خدری از قول پیامبر اکرم)ص( عباس، محمدقول ابن اين روايات از

جوزی، ؛ ابن042-044: 1 ، ج 1011؛ حاکم حسكانی، 881: 3 ، ج1810است. )قرطبی، 

 (.847: 1، ج1011؛ قندوزی، 84: 1، ج1040؛ سیوطی، 11: 0، ج1022

رحلت پیامبر)ص( ايمان  بن سالم نیز از يهوديانی است که در سال اول بعد ازعبداهلل 

( و برخی معتقدند که دو سال بعد از 148: 0، ج1041حجر عسقالنی، آورده است )ابن

 (.105: 0، ج1021رحلت پیامبر)ص( ايمان آورده است. )عاملی، 

بیان کرده حتی اگر صحت صدور حديث درست  تیمیه ابناشكال ديگر اين است که 

نیست. اين اجتهاد در مقابل نص است و عدم حجیت باشد با مخالفت همه، قابل استفاده 
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 حديث پیامبر)ص( و وحی در مقابل قول غیر وحی و اقوال علماست.

 المبیت. آیه لیله2-0-1

 ( 247؛ )بقره: ﴾وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ﴿

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ ﴿نزول آية »نويسد: المبیت مییلةذيل آيه ل تیمیه ابن

، در شأن حضرت علی)ع( به اتفاق اهل علم به حديث و تاريخ، دروغ ﴾ مَرْضاتِ اللَّهِ...

(. با بیان سخن ثعلبی و نقل ديگر علمای اهل سنت، بطالن 113: 1تا، ج، بیتیمیه ابن« )است

 شود. مشخص می تیمیه ابنسخن 

 است: المبیت آوردهثعلبی ذيل آيه لیله

پیامبر هنگامی که تصمیم به هجرت به سوی مدينه گرفت، علی)ع( را در مكه، برای »

کرد هايی که نزد او بود، گذارد و آن شب که به سوی غار حرکت میادای ديون و امانت

د، دستور داد که علی)ع( در بستر او در حالی که مشرکان اطراف خانه او را گرفته بودن

رنگی که من دارم به روی خود بینداز و در بستر من بخوابد و به او فرمان داد پارچة سبز

بخواب. علی)ع( اين کار را انجام داد. در اين موقع، خداوند به جبرائیل و میكائیل وحی 

تر از ديگری را طوالنیفرستاد که من در میان شما پیمان برادری ايجاد کردم و عمر يكی 

شمريد؟ هر يک از قرار دادم، کدام يک از شما دو نفر، زندگی ديگری را بر خود مقدم می

ها وحی فرستاد، چرا شما آن دو، حیات خويش را برگزيدند، در اين هنگام، خداوند به آن

و او در علی)ع( نبوديد، من میان او و پیامبر پیمان برادری برقرار ساختم  همانند حضرت

بستر پیامبر خوابید و جان او را بر جان خود مقدم شمرد و... . اين آيه در شأن امام علی)ع( 

 (.121: 2 ، ج1022ثعلبى نیشابورى، «)نازل شد

 نويسد: عباس میدر حديث ديگری نیز از ابن

مِنَ المُشرِکینَ إلى الغارِ سلّم وعلیهاللّهطالب حِینَ هَرِبَ النَبیُّ صلّىأبِیبنِنَزَلَت فِی عَلِی»

 )همان(«. سلّموعلیهاللّهبكرِ الصِدّيقَ و ناَم َعَلیُّ عَلُى فِراشِ النَبیِّ صلّىمَعَ أبی

صباغ، محتوای حديث اول ثعلبی به همین مضمون، در فصول المهمه )ر.ک؛ ابن

( 128: 1 ج ، 1011التفضیل )ر.ک؛ حاکم حسكانی، التنزيل لقواعد( و شواهد235: 1022
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(، و ينابیع الموده لذوی القربى 854: 5 ، ج1024الغیب )ر.ک؛ فخر رازی، است. مفاتیحآمده

 اند. (، با عباراتی مختصرتر نیز آن را بیان کرده270: 1، ج1011)ر.ک؛ قندوزی، 

سنت در مورد حضرت ذيل اين آيه، احاديث و تعبیرات مختلفی از علمای اهل 

أَوَّلُ مَنْ شَرَی »آمده است: « اول من شری»ها با تعبیر ر بعضی نقلعلی)ع( آمده است. د

: 1، ج1010؛ خوارزمی، 278)همان: «. طَالِبِ  أَبِی بْنُ لِیُّجلّ عَابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ عزونَفْسَهُ 

 (.884: 1، ج1044؛ جوينی خراسانی، 127

 نويسند: برخی ديگر بدون اشاره به شأن نزول آيه می

عساکر، )ابن«. حضرت علی)ع( در جای پیامبر خوابید و پیامبر از مكه خارج شد»

: 1022صباغ، ؛ ابن220: 5، ج1024؛ فخر رازی، 228: 1022مردويه، ؛ ابن13: 02، ج1015

234.) 

 حاکم نیشابوری نیز نوشته است: 

و علی)ع( جان خويش را به خدا فروخت، لباس پیامبر را پوشید و سپس به جای ا»

 « خوابید...

 گويد: وی در پايان اين حديث می

چند بخاری هذا الحديث صحیح االسناد و لم يخرجاه؛ اين حديث معتبری است، هر»

 (.834: 8تا، ج)حاکم نیشابوری بی«. اند...و مسلم در کتاب خود آن را نیاورده

امام سنت، هیچ فضیلتی را برای بغوی ذيل اين آيه، بر خالف ديگر علمای اهل

ها و اقوال مشهور، فقط به بیان اقوال پراکنده نزولعلی)ع( بیان نكرد و بدون توجه به شأن

 پردازد: بدون اين که يكی را بر ديگری ترجیح دهد، می

بن . قال أکثر المفسرين: نزلت فی صهیب2. أن هذه اآلية نزلت فی سرية الرجیع؛ 1»

. نزلت اآلية فی األمر 0المسلم يلقى الكافر؛ و . نزلت هذه اآلية فی 8سنان الرومی؛ 

 (.217-211: 1، ج1024)بغوی،«. بالمعروف و النهی عن المنكر

گونه ای را بدون هیچتفسیر خازن نیز همانند تفسیر معالم التنزيل بغوی، اقوال پراکنده

 (. 187: 1، ج1015است)ر.ک؛ خازن، ترجیح ذيل آيه آورده
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 )ع( هم در تفسیر ثعلبی و هم در تفسیر بغوی بیت. ذکر مناقب اهل2-2

در اين بخش، آيات فضايلی را بررسی خواهیم کرد که عالوه بر تفسیر ثعلبی، هم تفسیر 

است و از اين بیت)ع( ذکر شدهسنت، مناقب اهلبغوی و هم در ديگر تفاسیر علمای اهل

 مشخص خواهد شد.  تیمیه ابنجهت، بطالن سخن 

 . آیه والیت2-2-0

اِنّما وَلیُّكُم اهللُ وَ رَسولُه وَ الَّذين َءامَنوا الَّذينَ يُقیمونَ الصَّلوۀَ وَ يُؤتونَ الزَکوۀَ وَ هُم ﴿

 (.55؛ )مائده: ﴾راکِعون

در سه روايت، مصداق آيه را به طور صريح، حضرت « واليت»ثعلبی ذيل آيه 

 داند: علی)ع( می

وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ »...کند که  مراد از عباس و سدی نقل میدر يک روايت از ابن -

، امام علی)ع( است که نیازمندی به امام)ع( رسید و امام در حال رکوع در «يُقِیمُونَ الصَّالۀَ...

 مسجد، انگشترش را به او داد. 

احدی از  درباره»نويسد: بن حنبل میدر روايتی ديگر ذيل اين آيه، از احمد -

«. ر)ص( فضايلی مثل آن چه که در مورد امام علی)ع( آمده، نیامده استاصحاب پیامب

 (. 34: 0 ، ج1022)ثعلبى نیشابورى، 

است، روايتی را از مورد نقد قرار گرفته تیمیه ابندر روايت ديگر که بیشتر از سوی  -

 کند. ابوذر غفاری نقل می

 گويد:ابوذر غفاری می

یٌّ قائد البَرَرۀ وقاتل الكَفَرۀ، منصورٌ مَن نصره، علاز رسول خدا شنیدم که فرمود: » 

فسأل  مخذولٌ مَن خَذَله، أما إنّی صلّیتُ مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله يوماً صالۀَ الظهر، 

سائل فی المسجد، فلم يُعطِه أحدٌ شیئاً، فرفع السائل يده إلی السماء، وقال: اللهمّ اشهَد أنّی 

ل اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله فلم يُعطِنی أحد شیئاً! وکان علیّ علیه السالم سألتُ فی مسجد رسو

فأقبل السائل حتّی أخذ الخاتم من  -وکان يتختّم بها -راکعاً، فأومأ إلیه بخُنصره الیمنی

و خُنصره، وذلک بعین النبیّ صلّی اللَّه علیه وآله. فلمّا فرغ من صالته رفع رأسه إلی السماء 
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... وَ اجْعَلْ   لهم إن أخی موسى سألک، فقال: رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِیقال: ال

اآلية، فأنزلت علیه قرآنا ناطقا سَنَشُدُّ عَضُدَکَ   لِی وَزِيراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی

محمد نبیّک و صفیّک اللهم  اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ  بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً  اللهم و أنا

علیا أشدد به ظهری. قال أبوذر: فو اللّه ما استتم   ... وَ اجْعَلْ لِی وَزِيراً مِنْ أَهْلِی  يَسِّرْ لِی أَمْرِی

اللّه، فقال: يا محمد اقرأ، فقال: و ما أقرأ؟  اللّه الكلمة حتى أنزل علیه جبرئیل من عندرسول

 (.31: 0 ، ج1041حرانی،  تیمیة. )ابن «راکِعُونَ  ، إلى اقرأ إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قال:

نزول آيه در مورد اعطای سنت، شأن در روايات بسیاری اعم از منابع شیعی و اهل 

: 1، ج1043؛ طبری، 838: 12، ج1024انگشتری امام علی)ع( است)ر.ک؛ فخر رازی، 

، 1015؛ عروسى حويزى، 00: 2، ج1015؛ فیض کاشانى، 238: 2، ج1040وطی، ؛ سی131

 (.183: 5تا، جعاشور، بی؛ ابن11: 1، ج1017؛ طباطبايی، 108: 1ج

کند، و در رد نزول آيه را رد مینخستین کسی است که به صراحت، شان تیمیه ابن

آيه درباره امام علی)ع(  که دانشمندان اجماع دارند که اينسخن عالمه حلی مبنی بر اين

کند، و رواياتی که در اين است، برعكس ادعای اجماع، بر کذب بودن نزول را مطرح می

که برخی دانشمندان از جمله داند. با توجه به اينمورد نقل شده را از احاديث ساختگی می

 نويسد: میکه ادعای اجماعش از بین نرود اند، برای اينثعلبی، اين احاديث را نقل کرده

اهل علم از محدثان، بر اين قولند که ثعلبى احاديث ساختگى را در تفسیرش »

تر از ثعلبى و واحدى نیشابورى است، هرگز در  شناس و آگاه آورد. بغوى که حديث مى

تفسیرش که مختصر تفسیر ثعلبى است، اين احاديث دروغى را که ثعلبى نقل کرده، نیاورده 

 «. است

بن جرير طبرى و کرده که دانشمندان بزرگ و اهل تفسیر مانند: محمدچنین ادعا هم

 اند. ابن ابى حاتم، اين روايات را نقل نكرده

. تهمت به 2. ادعای اجماع بر کذب اين روايت؛ 1بر سه بخش است:  تیمیه ابنسخن 

. عدم نقل حديث توسط دانشمندان بزرگ از جمله بغوی و طبری و ابن ابی 8ثعلبی؛ و 

 حاتم.
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سنت، اتفاقا به تصريح بیان بايد گفت: بسیاری از علمای اهل تیمیه ابندر نقد ديدگاه 

 کنند که اجماع بر نزول آيه در مورد امام علی)ع( است. می

اتفاق بر اين است که علی)ع( در حالی که در رکوع بود صدقه »نويسد: ثعالبی می

 ( 831: 2، ج1013)ثعالبی، «. داد

اجماع مفسران بر آن است که اين آيه درباره امام »کند: ايجی نیز نقل میقاضی عضد 

 (. 110: 8تا، ج)قاضی عضد ايجی، بی«. علی)ع( است

 (.113: 1، ج1011کند)ر.ک؛ نظام نیشابوری، نیشابوری نیز بر اجماع تصريح می

ثعلبی،  در قرن هشتم، نخستین کسی بود که اين نظريه را رد کرد. عالوه بر تیمیه ابن

اند که در آنها نقل سنت رواياتی را آوردهاکثر تفاسیر از قرن چهارم تا قرن هشتم که از اهل

گفت: طبری و بغوی و ابن ابی  تیمیه ابنشده منظور از آيه، امام علی)ع( است، در حالی که 

 اند.  حاتم، روايات را نقل نكرده

: 0، ج1045( و جصاص )041: 1جتا، لیث سمرقندى )بیاز مفسران قرن چهارم، ابو

، 1024(؛ از مفسران قرن ششم، بغوی )73: 0، ج1022(؛ از مفسران قرن پنجم، ثعلبی )142

( و 221: 1، ج1810(؛ از مفسران قرن هفتم، قرطبی )103: 1، ج1047( و زمخشری )15: 2ج

(، 844: 0، ج1024(؛ و از مفسران قرن هشتم، ابوحیان اندلسی )182: 2، ج1013بیضاوی )

نزول آيه را در مورد (، شأن013: 1، ج1011( و نسفی )125: 8، ج1013کثیر دمشقی )ابن

 اند.اعطای انگشتر امام علی)ع( دانسته

 نويسد: می تیمیه ابنسنت نیز در رد نظريه حجر از علمای اهلحتی ابن

روی به يادهروی کرده، و اين زمطهر )عالمه حلی( زيادهدر رد احاديث ابن تیمیه ابن»

 (. 813: 1، ج1041حجر عسقالنی، ابن«)ايست که به تنقیص علی)ع( منجر شده استگونه

کش در  که ثعلبى را متهم به حاطب لیل )هیزم تیمیه ابنچنین بر خالف ديدگاه هم

شناسد، بیشتر دانشمندان،   کند و او را ناآگاه به صحیح و سقیم، سنت و بدعت مى شب( مى

 کند:گونه توصیف میخلكان، ثعلبی را ايناند. از جمله ابنشدت تأيید و ستودهثعلبی را به 

وى در دانش تفسیر، يگانه دوران خود بوده و تفسیرى بزرگ نگاشته که بر تمام تفسیرها »
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 «.برترى دارد

ثعلبى را آورده و وى را با   بن اسماعیل فارسى در کتاب سیاق تاريخ نیشابور، نامغافر

گفتار و مورد اطمینان هو صحیح النقل موثوق به؛ او درست»عبارات ستوده است: اين 

 (73: 1تا، جخلكان، بی)ابن«. است

دست در عالما بارعا فی العربیة حافظا موثقا؛ دانشمندى چیره»نويسد: سیوطى نیز می

 (.17تا: سیوطی، بی«)عربیّت و حافظى مورد اطمینان است

منقطع »و « صدر االئمه»، «نجم الفضالء»، «بحر العلماء»، «خیر العلماء»چنین هم

، اوصافی است که واحدی نیشابوری، استاد خود را به آن ستوده است و در وصف «القّرين

آثار علمی استاد خود، تفسیر وی را اثری خوانده که همه عالمان امت اسالمی، با وجود 

اند. برآيند لمی مؤلف آن صحّه نهادهاختالف آراء و عقايد، آن را ستوده و بر برتری ع

های گوناگون علمی سخن علما در ستودن ثعلبی، گويای اين مطلب است که وی در زمینه

 چون: تفسیر، علوم قرآنی، حديث و ادبیات عرب، سرآمد روزگار خويش بوده است. هم

ختصر تر و تفسیرش مگفت: بغوی از ثعلبی آگاهکه می تیمیه ابنپس برخالف ديدگاه 

سنت، بغوی در تفسیر اوست، اين احاديث دروغین را نیاورده، عالوه بر ديگر مفسران اهل

 نويسد: آورد، با صراحت مینزول اين آيه میضمن اقوال گوناگونی که درباره شأن

، علی)ع( را اراده "وَالَّذين امَنوْا"گويند: خداوند از اين آيه عباس و سدی میابن»

ندی به امام علی رسید و امام در حال رکوع در مسجد، انگشترش را به او کرده است. نیازم

 (.10: 2 ، ج1024بغوی، «)داد

 . آیۀ مباهله2-2-2

فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ ﴿

 ( 11عمران: ؛ )آل﴾أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِینَنِساءَکُمْ وَ 

 است: نزول آيه مباهله آوردهثعلبی در شأن

گرديم و پیرامون رسول خدا وقتی نصارا را دعوت به مباهله کرد گفت: فعالً برمی»

رأيان که از صاحب-با هم خلوت کردند به عاقب  کنیم، وقتیاين پیشنهاد مشورت می
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دانی؟ او گفت: به خدا سوگند! ای المسیح! تو چه صالح میگفت: ای عبد -ايشان بود

ايست مرسل، و اين پیشنهادی که او دانید که محمد)ص( نبیگروه نصارا شما خوب می

هیچ قومی با  کرده درباره حضرت مسیح، حق را از باطل جدا کرده و به خدا سوگند

پیغمبری مباهله نكرده که بعد از مباهله ديری پائیده باشد، بزرگساالن زنده مانده و 

خردساالنشان به رشد رسیده باشند و شما هم اگر دست به چنین کاری بزنید، بطور قطع 

دهید و ايد رضا نمیشويم. اگر جز به حفظ دينی که با آن انس گرفتههمه ما هالک می

وضع موجود خود را هر چه هست حفظ کنید، پس با او قراری ببنديد و به ديار  خواهیدمی

خود برگرديد. نصارا به سوی رسول خدا)ص( روانه شدند، از آن سو هم پیامبر)ص(، 

حسین)ع( را در آغوش و دست حسن)ع( را در دست گرفته، فاطمه)س( دنبالش و علی)ع( 

هر گاه من دعائی کردم شما "خدا)ص( فرمود:  نیز به دنبال فاطمه به راه افتادند. رسول

. اسقف نجران وقتی آن جناب و همراهانش را بديد، به مردم خود گفت: "آمین بگويید

بینم که اگر از خدا درخواست کنند کوهی را هايی میای گروه نصارا! من به يقین چهره"

يد و تا روز قیامت، حتی شوگرنه هالک میکند. زنهار که مباهله مكنید، واز جای بكند می

. )چون اين دو گروه به هم رسیدند( مسیحیان گفتند: "مانديک نفر نصرانی روی زمین نمی

ای ابوالقاسم! ما مشورت کرديم و صالح خود را در اين ديديم که با تو مباهله نكنیم و "

ل که از حا". پیامبر)ص( فرمود: "شما را به دين خودتان و خود را به دين خود واگذاريم

مباهله امتناع داريد، پس اسالم را بپذيريد تا به نفع شما باشد آنچه به نفع مسلمانان است، و 

. مسیحیان اين پیشنهاد را هم نپذيرفتند. فرمود: "چه به ضرر ايشان استبه ضررتان باشد هر

ولی . عرضه داشتند ما طاقت جنگیدن با عرب را نداريم، "جنگمپس من ناگزير با شما می"

که با ما نجنگی و ما را تهديد نكنی و از دينمان حاضريم با تو مصالحه کنیم بر اين

ساله دو هزار طاقه پارچه، هزار طاقه در ماه صفر و هزار طاقه برنگردانی. ما در مقابل، همه

-وعلیهاللّهصلیدر ماه رجب، و سی عدد زره عاديه آهنی )درعهای قديمی( بپردازيم، رسول خدا

به آن خدايی که جانم به دست "گاه فرمود: هم با ايشان به همین، مصالحه کرد. آنآله 

صورت کردند، بهاوست، هالکت تا باالی سر اهل نجران آويزان شده بود و اگر مباهله می
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تعالی ور گشته، در آخر خدایشدند و بیابان در زير پايشان شعلهمیمون و خوک مسخ می

سوزاند، و اما هايشان را میکرد، حتی مرغان باالی درختقرض مینجران و اهلش را من

شدند و در روی زمین، حتی کشید که همه هالک میبقیه نصارای دنیا، يک سال طول نمی

 (.35: 8، ج1022)ثعلبى نیشابورى، «. مانديک نصرانی باقی نمی

، مال موسی میبدی؛ کند)ر.ک، شبهات مختلفی را پیرامون آيه مباهله وارد میتیمیه ابن

بر غیر از « انفسنا»و « نساءنا» ،«ابناءنا»شمول عنوان (،  از جمله اين شبهات، 121-102: 1832

 (.123: 7ج ،1041، ة حرانیتیمیابناست)ر.ک؛  (ع)بیتاهل

است)ر.ک؛ بغوی، ، بغوی همین عبارت را عیناً نقل کردهتیمیه ابنبر خالف ديدگاه 

، حسن و "ابناءنا"مراد از »نويسد:  چنین در مصداق اين آيه می(. هم051: 1 ، ج1024

، نفس خودش و ، نبی مكرم)ص("انفسنا"، فاطمه)س(؛ و از "نساءنا"؛ و از السالم علیهمحسین

 (.054)همان: «. را قصد کرده است علی)ع(

قندوزی، سنت نیز بر اين مطلب تصريح کردند)ر.ک؛ ديگر مفسران و محدثان اهل

ابونعیم ؛ 132 :1، ج1011حسكانی، حاکم  ؛807 :1ج، 1010شوکانی، ؛ 115 :1ج ،1011

 (114: 1010؛ خوارزمی، 54 :1، ج1020نیشابوری، حاکم  ؛858 :1، ج1012اصفهانی، 

 . آیات سورۀ دهر)انسان(1-2-2

داند و تفسیر ثعلبی به طرق مختلف، آيات سوره دهر را از جمله فضايل اصحاب کساء می

 نويسد:ها میاز نقلدر يكی 

حسن و حسین بیمار شدند. رسول خدا)ص( و عموم عرب و عجم به عیادت آن دو »

-ای ابوالحسن! کاش برای فرزندانت نذری می"رفتند. پس پیامبر)ص( به علی)ع( فرمود: 

وی سه روز روزه نذر کرد. فاطمه، مادر آن دو و فضه، کنیزشان نیز سه روز، روزه  "کردی!

پس آن دو از بیماری شفا يافتند... . سپس آنها سه روز روزه گرفتند و موقع  نذر کردند.

افطار روز اول، مسكین به در خانه آمد و همه اهل خانه، طعام را در راه خدا به وی 

بخشیدند؛ و در هنگام افطار روز دوم، يتیمی به در خانه آمد و همه اهل خانه طعام را به وی 

وم، اسیر آمد و اطعامش دادند و خود با آب افطار کردند... . چنین روز سبخشیدند و هم
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چه را که ای محمد! بگیر آن"فردای آن روز جبرئیل امین نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: 

چه چیزی را "پیامبر فرمود:  "بیتت، تو را به آن بشارت داده است.خداوند در خصوص اهل

هل اتی عَلَی الْإِنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ ﴿ند: پس اين آيات را بر او خوا "بگیرم ای جبرئیل؟

آيا زمان طوالنی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری "( 1؛ )انسان: ﴾يكنْ شَیئًا مَذْکورًا

 «. "نبود؟!

در نقل و مناقشه سند حديث  تیمیه ابناست. عباس نقل شدهدر بیشتر نقل ها از ابن

وايت ثعلبی بايد بررسی شود. در صحت نداشتن اين روايت، ابتدا ر»گويد: ثعلبی، چنین می

چه يک روايت را ثعلبی و واحدی و مانند اين دو نقل سنت و شیعه اتفاق دارند. چناناهل

 (.177: 7، ج1041حرانی،  تیمیه ابن«)شودکرده باشند، دال بر صحت نمی

اين خصوص قابل شان در روايت از نظر محدثانی که قول»نويسد: در جای ديگر می

استناد و معتبر است، جعلی و ساختگی است، به طوری که در هیچ يک از کتب مرجع خود 

 (.173-177همان: «)انداز جمله صحاح و مسانید، و جوامع و سنن، نقل نكرده

نزول اين آيات، منحصر به روايت ثعلبی نیست. در تأيید سخن ثعلبی اما روايات شأن

-سنت، اين واقعه را با طرق معتبر در کتاب، بسیاری از علمای اهلتیمیه ابنو بطالن سخن 

ها، کل سوره دهر را در های تفسیری و حديثی نقل کردند، با اين تفاوت که بسیاری از آن

،  1047اند. )زمخشری، نزول را به طور کامل آوردهدانند و داستان شأنبیت)ع( میشأن اهل

؛ نظام 78: 3 تا، ج، بیابوالسعود؛ 213-213: 14 تا، ج؛ حقی بروسوی، بی174: 0 ج

؛ 180: 13 ، ج1810؛ قرطبی، 274: 5 ج،  1013؛ بیضاوی، 010: 1 ، ج1011، نیشابورى

 (. 180: 0، ج1010زيلعی، ؛ 170: 15 ، ج1015آلوسی، 

سنت را ذکر نفر از دانشمندان و بزرگان اهل 80عالمه امینی در کتاب الغدير، اسامی 

 (.147: 8، ج1317نزول را تأيید کردند)ر.ک؛ امینی، ، که اين شأنکرده

نزول سوره انسان به صورت طوالنی روايت جرير طبری نیز اين حديث را در شأنابن

از »گويد: بن جرير طبری میدرباره تفسیر محمد تیمیه ابنکرده است. اين در حالیست که 

 «.کنددعت به دور است و از متّهمان نقل نمیاصحّ تفاسیر و اجلّ و اعظم آنهاست، و از ب
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؛ )انسان: ﴾إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ، کانَ مِزاجُها کافُوراً﴿برخی از مفسران، آيات 

(، را در شأن اصحاب 22؛ )انسان: ﴾إِنَّ هذا کانَ لَكُمْ جَزاءً وَ کانَ سَعْیُكُمْ مَشْكُوراً﴿( و 5

، 1015؛ آلوسی، 040و  837، 835: 2 ، ج1011حاکم حسكانی، دانند)ر.ک؛ کساء می

 (.170: 15 ج

( را درباره آنان 3؛ )انسان: ﴾وَ يُطعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِهِ...﴿برخی نیز آيه اطعام  

نويسند: اين آيه )اطعام( درباره علی)ع( و فاطمه)س( دختر رسول خدا)ص(، دانند و می می

تا، ؛ ابولیث سمرقندی، بی043و  041، 048: 2 ، ج1011كانی، نازل شده است. )حاکم حس

: 13 ، ج1810؛ قرطبی، 170: 15 ، ج1015؛ آلوسی، 233: 1 ، ج1040؛ سیوطی، 527: 8 ج

 (.021: 5 ، ج1010؛ شوکانی،  181

بیت، که در بیشتر که حديث نقل شده در مورد خاندان اهل تیمیه ابنبرخالف ديدگاه 

سنت، عالوه بر نقل داند، بسیاری از علمای اهلس نقل شده، را صحیح نمیعباها از ابننقل

 شوند. اين داستان، صحت و متواتر بودن اين حديث را يادآور می

اين »نويسند: آلوسی و حقی بروسوی، به شهرت اين حديث اذعان دارند و می

قی بروسوی، ؛ ح170: 15 ، ج1015)آلوسی، «. داستان، خبر مشهوری در بین مردم است

 (.213: 14 تا، ج بی

حاکم حسكانی در شواهد التنزيل، نیز بعد از نقل اين داستان به طرق متعدد و ذکر 

 نويسد: ربط، میهای بینزولشأن

چه را که ما گفتیم تثبیت زمانی که فساد و بطالن ديگر وجوه روشن شد، صحت آن»

خاندان اوست و داللت بر اين مطلب، قول نزول در مورد علی)ع( و شود، که اين شأنمی

 (.043: 2 ، ج 1011حاکم حسكانی، «)عباس است که او عالم اين امت استابن

 نويسد: در جای ديگر می

تفسیر، اين  گويند: به اتفاق اهلبعضی از نواصب بر اين قصه اعتراض کردند، و می»

تواند افتاده، چطور می سوره مكی است، در صورتی که اين داستان در مدينه اتفاق

کیف يسوغ له دعوى "گويم: قلت نزول اين سوره باشد؟ و اين داستان جعلی است. می شأن
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 )همان(. "مع قول األکثر: أنها مدنیة! -اإلجماع

 نويسد: جوزی چنین میابن عالمه امینی در کتاب الغدير، از قول نوه

را نقل طريق بغوى و ثعلبى آن بن جوزى حنفى در تذکره خود، ازالمظفر سبطابو»

شمرده، ايراد گرفته هاى مجعول میجوزى که آن را در رديف حديثکرده و بر جدش ابن

من از سخن جدم و از انكارى که "گويد: که سندش را از ضعف پیراسته، میو پس از آن

 (.138: 5، ج1317)امینی، « "شگفتماو از اين حديث کرده، در

نزول متفاوت، کند و با آوردن دو شأناين آيه را دو مورد بیان میبغوی، مورد نزول 

نَزَلت فِی رجلٍ مِن . »1کند: گونه ترجیحی، قضاوت را به گوينده واگذار میبدون هیچ

طالب، و أبیبنأنّها نَزَلَت فِی علی. »2؛ «األنصار أطعَمَ فِی يوم ِواحدِ مسكیناً و يتیماَ و أسیراَ...

ءٍ مِن شَعیرٍ، فَقَبِضَ الشَعِیرَ فَطَحَنَ ثُلُثَهُ فَجَعَلُوهُ مِنهُ شَیئاً لِیَأکُلُوهُ،  لَ لِیَهُودِیٍ بِشَیذلک أَنه عَمِ

اجُه فَلّمّا تَمَّ إِنِضاجُهُ أتَى مِسكِینٌ فَسَألَ فَأَخرَجُوا إلیه الطَعامَ، ثُمَّ عَمِلَ الثُلُثَ الثانِیَ فَلَّمَا تَمَّ إِنِضَ

البَاقِیَ فَلَمّا تَمَّ إنِضَاجُه أَتُى أسِیرٌ مِنَ المُشرِکینَ،   فَسَألَ فَأَطعَمُوهُ، ثُمَّ عَمِلَ الثُلُثَ أتَى يَتِیمٌ

 (132: 5، ج1024)بغوی، « فَسَألَ فَأطعَمُوهُ، و طَوَوا يَومَهُم ذلک

 آیۀ انفاق 2-2-4

به آيات و روايات مختلفی  )ع(و امامت علی افضلیتبرای اثبات ، السالمعلیهمبیتاهلپیروان 

الَّذِينَ ﴿به آيه انفاق است:  سوره بقره، معروف 270اند. يكی از اين آيات، آيه  استناد کرده

ا وَعَلَانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّ

 .﴾يَحْزَنُونَ

زمانی نازل شد که حضرت چهار درهم داشت و يكی را شبانه )در راه خدا(   آيه اين

صدقه داد و يكی را روز، و يكی را پنهانی، و يكی را آشكارا. اين مطلب را ثعلبی در 

 کند: عباس نقل میوايتی از ابنر

نَزَلَت فی عَلِیِّ بنِ أبی طالبٍ ، اللّه عنهما قال: عباس رضیروی عن مجاهد عن ابن»

و سِرّاً  ال يَملِکُ غیرَها، فتصدّق بِدرهَمِ لیالَ و بدرهم نهاراَ و بِدرهَمِهُ أربَعةُ دراهِمَ عِند کانَت 

 (.238: 2، ج1022رى، )ثعلبى نیشابو...« النِیَةًبِدرهَمِ عَ

http://fa.wikifeqh.ir/افضلیت
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در قرآن، در »کند: بن روان نقل میدر روايت ديگری، ثعلبی ذيل همین آيه از يزيد

چه در مورد امام علی)ع( نازل شده، نازل نشده است؛ ما نزل فی أحد مورد احدی مانند آن

 (.230همان: «)عنهاللّهطالب رضیأبیبنمن القرآن ما نزل فی علی

کتاب منهاج السنه، در نقد حديث اول، فضیلت ذکر شده برای در  تیمیه ابن

نزول دروغ است، و شأن و معتقد است که اين حديث را مورد مناقشه قرار داده علی)ع(

دانسته و در نقد اين حديث گفته که اين حديث توسط ابونعیم و ثعلبی  آيه را چیز ديگری

ده و حديث دروغ است)ر.ک؛ نقل گرديده است، و نقل توسط اين دو نفر حجت نبو

 (.223: 7، ج1041تیمیة حرانی،  ابن

عالوه بر ابونعیم و ثعلبی، دانشمندان بسیاری از ، بايد گفت تیمیه ابندر نقد نظر 

، 1011، قندوزی. )اند کردهعباس نقل از قول ابن اين روايت را در کتب خويش ،سنت اهل

، 1015؛ واحدی نیشابوری، 577: 1، ج1022صباغ، ؛ ابن830: 2، ج1043؛ هیثمی، 013: 2ج

؛ فخر رازی، 832: 1، ج1047؛ زمخشری، 132: 1، ج1011؛ حاکم حسكانی، 131: 1ج

 (.71: 7، ج1024

کند، دقیقاً در تفسیر خويش عباس نقل میچنین، بغوی روايتی را که ثعلبی از ابنهم

 (.831: 1 ، ج1024آورد)ر.ک؛ بغوی، می

 .  آیۀ مودّت2-2-0

 ( 28؛ )شوری: ﴾ ...قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّۀَ فِی الْقُرْبى...﴿آيه 

 کند: عباس نقل میثعلبی ذيل اين آيه روايتی را از ابن

اهلل! نزديكان تو، زمانی که آيه مودت نازل شده، از پیامبر)ص( سؤال کردند، يا رسول»

ها بر ما واجب شده است چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: حضرت کسانی که مودت آن

لمَّا نزلَتْ } قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّۀَ علی)ع( و حضرت فاطمه)س( و فرزندانشان؛ 

قال علیٌّ  ؟هميا رسولَ اهللِ مَن قَرابَتُکَ هؤالءِ الذينَ وجَبَتْ علینا مَوَدَّتُ قالفِی الْقُرْبَى { 

 (.811: 3 ، ج1022)ثعلبی نیشابوری، «. وفاطِمَةُ وابناهما

اند و بغوی نیز ذيل آيه مودت نقل کرده که در مورد قرابت پیامبر)ص( اختالف کرده
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هم فاطمة الزهراء و علی و ابناهما و فیهم نزل: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ »آورده است « قیل»با تعبیر 

 (.100: 0، ج1024)بغوی، « مُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِلِیُذْهِبَ عَنْكُ

 گیریبحث و نتیجه

بیت که مورد پسند  برخی علمای تفسیر ثعلبی، از آوردن روايات در خصوص فضايل اهل

است. تفسیر بغوی با ، و اکثر روايات فضايل را نقل کرده ، خوددارى نكرده است عامه نبوده

بیت)ع( هستند، تفسیر ثعلبی بیشتر ناظر به روايات فضايل اهلحذف برخی از منقوالت که 

، جهت خالی کردن دست شیعه، در استنادی که به تیمیه ابنرو است. از اينرا خالصه کرده

روايات تفسیر ثعلبی از باب جدال احسن دارد، و نیز با عناد و لجاجتی که نسبت به شیعه در 

داند، به اين معنی که توانايی تشخیص اطب لیل میبیت دارد، ثعلبی را حذکر فضائل اهل

ثابت  میهتی ابنحديث صحیح از سقیم را ندارد. در صورتی که در پژوهش، بطالن سخن 

شد که روايات فضايل ذيل آيات فضايل، منحصر به نقل ثعلبی نیست. ديگر علمای 

الوه بر ذکر روايات سنت )غیر از بغوی(، اين فضايل را متذکر شدند، ذيل آيه تبلیغ، ع اهل

سنت، بدون اشاره به آيه تبلیغ، فقط با ذکر حديث برخی ديگر از اهلفضايل از اهل سنت 

غدير، نه تنها حديث را بدون نقد و نظر آوردند، بلكه سند آن را حسن يا صحیح  نیز 

مراد  کهنیز عالوه بر نقل ديگر علمای اهل سنت مبنی بر اين« الكتابعلم »دانستند. ذيل آيه 

بن سالم را عبداهلل« علم الكتاب»امام علی )ع( است، قول بغوی که مراد از « علم الكتاب»از 

نیز بیشتر علمای اهل سنت بر خالف قول بغوی، « المبیتلیله»داند، نقد شد. ذيل آيه می

-دانند، و به صحت اسناد اين حديث اشاره مینزول آيه را مربوط به امام علی)ع( میشان

هم در تفسیر ثعلبی و هم در تفسیر  بیت، ذکر مناقب اهلتیمیه ابند. بطالن ديگر سخن کنن

بغوی ذيل آيه واليت، مباهله، انفاق و مودت است، البته بايد تصرح کرد که بغوی ضمن 

 است. ذکر برخی فضايل، بسیاری از فضايل را نیز مخفی کرده
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