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تنويه:
 إن اآلراء واألفكار الواردة يف هذا الكتاب تعرب

 عن وجهة نظر كاتبها وال تعرب بالضرورة عن
وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة



مقدمة املؤسسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الشكر بام أهلم، والثناء بام قّدم، من عموم نعم ابتدأها، 
وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن واالها، والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني 

حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

فإن االهتامم بالرتاث العلمي والفكري والروائي املخطوط يعّد من أهم السامت 
التي تأخذ بأعناق املؤسسات العلمية والفكرية وأصحاب الفضيلة العلمية الذين 
بغية  الناس  إىل  وإظهارها  خزائنه  واستخراج  الرتاث  هذا  دراسة  عىل  انعكفوا 

االنتفاع منها واملحافظة عليها من التلف والضياع والتالعب.

والرتبية  واآلداب  والفقه  والتفسري  احلديث  يف   اخلطي  الرتاث  إىل  نأيت  وفيام 
واملعارف املختلفة نجد أن شخصية اإلمام عيل عليه السالم كانت حارضة يف مجيع 
هذه احلقول املعرفية، وإن ما احتواه الرتاث اخلطي يف هذه الشخصية ألكثر بكثري 

مما طبع ونرش.

وعليه:

فقد كان من املهام واألهداف التي سعت إليها مؤسسة علوم هنج البالغة هو 
البالغة  هنج  وكتاب  السالم  عليه  عيل  باإلمام  املخصوص  الرتاث  هبذا  االهتامم 
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وحتقيقه وطبعه ونرشه يف األوساط العلمية والثقافية.

عليه  املؤنني  أمري  يف  كتب  مما  واحدًا  إال  أيدينا  بني  الذي  التحقيق  هذا  وما 
السالم ال سيام يف املناقبية التي نّص عليها القرآن الكريم وتناقلته الرواة واملحدثني 

واملفرسين.

وما احلافظ عبد العزيزي اجللودي البرصي )املتوىف سنة 332( إال واحدًا من 
أولئك العلامء الذين انربوا لرواية وتدوين هذه اآليات وخصوصيتها يف بيان مناقبية 

أمري املؤمنني عيل بن أيب عليه الصالة والسالم.

هذه  وحتقيق  ودراسة  مجع  يف  جهد  من  بذله  ملا  اجلزاء  خري  املحقق  اهلل  فجزى 
الروايات الرشيفة ضمن هذا الِسفر املبارك.

واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة 

السيام  ورسله،  أنبيائه  مجيع  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمُد 
خامتهم حممد )صىل اهلل عليه وآله وسّلم(.

وبعد، فهذه مقدمة وجيزة نتحدث فيها عن املؤلف وتفسريه هذا، ونذكر سائر 
مؤلفاته، كام نتحدث عن منزلته وعّلو مقامه عند العلامء، لُيعلم بأن املفكرين وأهل 
التحقيق والدراية ال هتمهم شخصية مؤلف عند سواد الناس وجاللته وبعد صيته، 
األمور  كتابه  قد ضمن  املؤلف  كان  فإن  ومؤلفات،  آثار  من  تركه  ما  وإنام هيمهم 
وينقله مدققًا يف  يرويه  ملا  إذا كان موثوقًا ضابطًا  إالّ  مثله  يعتربون يف  املنقولة فال 
يف  راكن  غري  والرواية،  النقل  فن  يف  مراعاته  ينبغي  بام  خمل  غري  والنقل  الرواية 

منقوالته اىل آرائه الشخصية وعقيدته املذهبية مؤديًا حق األمانة يف منقوالته.

وعىل هذا فشهرة املؤلف وصيته عند سواد الناس أو طائفة منهم ال تكون مورد 
التفات أهل النظر وأرباب الدراية والتحقيق بل املرموق منهم، ومنزلة كل مؤلف 
صاحب أثر عندهم هو اشتامل كتابه عىل أصول علمية رصينة، وبراهني جلية متينة 

وأسلوب بديع حيث الطالب عىل مطالعة كتابه.

وأما سواد الناس والبسطاء من البرش فهم يف فنّي املنقول واملعقول معًا، متأثرون 
بصاحب الكتاب وصيته وسمعته، فكلام كان صاحب الكتاب أشهر صيتًا وأكثر 
عىل  إقباهلم  كان  منهم  والفضيلة  الرتب  وذوي  خاصتهم  وعند  جمامعهم  يف  ذكرًا 
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الكتاب أبلغ ورغبتهم يف اقتنائه ومطالعة حمتوياته أوىف.

ونحن بام أننا أخرجنا جّل حمتويات هذا التفسري املشتمل عىل املباحث النقلية 
من مصدر قوي وأصل قديم سديد من كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل يف 
اآليات النازلة من أهل البيت )عليهم السالم(، تأليف احلافظ الكبري عبيد اهلل بن 
عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حسكان احلافظ أبو القاسم بن احلّذاء 
النيسابوري احلنفي املشتهر باحلاكم))( احلسكاين، القريش من ذرية األمري الذي فتح 
خراسان عبد اهلل بن عامر بن كريز: خال عثامن بن عفان، وابن عمة النبي )صىل اهلل 

عليه وآله وسّلم()2(.

وقال عنه الذهبي: شيخ متقن، ذو عناية باحلديث والسامع، ومل أجد له وفاة. 
وقد بقى اىل بعد السبعني وأربعامئة.

وقد  الشمس،  النواصب  وتزعني  الشمس  رّد  له جملسًا يف تصحيح  ووجدت 
تكّلم عىل رجاله كالم شيعي عارف بفن احلديث)3( .

).  تاريخ اإلسالم للذهبي: وفيات ))45 – 0)5هـ(، ص: 353، رقم: 7839). طبعة دار الكتب 
العلمية، الطبعة األوىل، سنة 2005م – 426)هـ بريوت – لبنان، يف 5)جملد.

2.  سري أعالم النبالء: 324/2، طبعة دار الكتب العلمي، الطبعة األوىل، سنة: 2005م – 426)، 
بريوت – لنبان، يف 6)جملد.

3.  تاريخ اإلسالم: وفيات: ))45هـ -0)5هـ(، ص :353.



9ألبي أمحد عبد العزيز بن حييى اجللودي

املؤلف:  

هو عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى، أبو أمحد اجللودي األزدي البرصي:

قال النجايش:

شيخا البرصة وأخبارهيا، وكان عيسى اجللودي من اصحاب ايب جعفر )عليه 
السالم( وهو منسوب اىل جلود قرية يف البحر.

وقال قوم: إن جلود بطنًا من االزد، وال يعرف النسابون ذلك.

وقال اخلزازي القمي:

عبد العزيز بن حييى اجللودي من اكابر الشيعة االمامية، والرواة لآلثار والسري 
وإمهال  الواو  واسكان  لالم  وضم  بفتحها  أو  اجليم  بفتح  واجلَُلْودي  واالخبار، 

الدال.

قال الشيخ:

اهل  من  أمحد،  ابا  يكنى  اجللودي  عيسى  بن  أمحد  بن  حييى  بن  العزيز  ))عبد 
كتبه،  فمن  الفقه،  له كتب يف  السري واالخبار،  له كتب يف  املذهب،  امام  البرصة، 

كتاب املرشد واملسرتشد، وكتاب املتعة وما جاء يف حتليلها((.

وعده يف رجاله فيمن يرو عنهام )عليهام السالم(، قائاًل: ))عبد العزيز بن حييى 
اجللودي أبو أمحد، برصي ثقة((.

وذكره ابن داود، والعالمة يف القسم األول.

وقال االميني: شيخ الشيعة بالبرصة، اجللودي ذلك الشخصية البارزة يف العلم 
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وفنونه.

وذكر ابن محاد العبدي عبد العزيز اجللودي يف شعره:

وروى يل عــبد العــزيز اجللـودي          وقـــد كـــان صــادقــــًا مــربورًا 

عن ثقات احلديث اعني الغـاليب           هـــو أكـــرم بـــذا وذا مــذكـورا  

 شيوخه يف الرواية:

الساجي  إسحاق  ابو  قدامة،  بن  ابراهيم  بن  حكيم  بن  فهد  بن  ابراهيم  ـ   (
البرصي )ت 282هـ(، روى عنه كام يف شواهد الترتيل.

2ـ ابراهيم بن حممد روى عنه كام يف بحار االنوار.

3ـ أبو حامد الطالقاين، روى عنه يف اخلصال.

4ـ  ابو القاسم التسرتي، روى عنه يف دالئل االمامة وكذلك  يف نوادر املعجزات.

5ـ أبو ذكوان، روى عنه كام يف تاريخ دمشق.

6 ـ ابو عوانه روى عنه كام يف جامع االخبار.

7 ـ أمحد بن ابان روى عنه كام يف اخلصال.

8 ـ أمحد بن عباد.

9 ـ أمحد بن عامر بن خالد أبو عبد اهلل روى عنه كام يف شواهد الترتيل.

0) ـ أمحد بن حممد بن عمر بن يونس روى عنه كام يف بحار االنوار.

)) ـ أمحد بن حممد العطار، روى عنه كام يف وسائل الشيعة.
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2) ـ  أمحد بن موسى األزرق.

ابو موسى، روى عنه كام يف عيون اخبار  ـ إسحاق بن موسى االنصاري   (3
الرضا.

4)ـ  اسامعيل بن عيل العمي أبو عيل البرصي، روى عنه عبد العزيز بن حييى بن 
امحد، قاهلا بن حجر يف لسان امليزان.

5) ـ االشعث بن حممد الضبي، روى عنه كام يف عيون اخبار الرضا.

)عليه  احلسني  االمام  كلامت  كتاب  يف  كام  عنه  روى  مهران،  بن  احلسن  ـ   (6
السالم(.

7) ـ احلسني بن محيد، روى عنه كام يف كتاب االمايل للشيخ املفيد.

8) ـ احلسني بن عيل.

9) ـ احلسني بن معاذ، كام يف كتاب كلامت االمام احلسني )عليه السالم(.

20 ـ طالوت بن عباد ابو عثامن الصرييف.

)2 ـ العباس بن الفضل.

22 ـ عبد اهلل بن ايب صقر، روى عنه كام يف وسائال الشيعة.

23 ـ عبد اهلل بن حممد العبيس.

24 ـ عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس ابو القاسم املوصيل، روى عنه كام يف 
مستدرك الوسائل.

25 ـ عيل بن اجلعد كام يف بحار االنوار.
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26 ـ عمرو بن حممد بن تركي، كام يف كتاب اسباب الرتوا يف ضوء روايات اهل 
البيت )عليهم السالم(.

27 ـ الفرج بن فضالة.

28 ـ حممد بن جعفر البزار، روى عنه كام يف بحار االنوار.

)ت  البرصي  اجلوهري  اهلل  عبد  ابو  الغاليب  دينار  بن  زكريا  بن  حممد  ـ   29
298هـ( كام يف كتاب كلامت االمام احلسني )عليه السالم( .

30 ـ حممد بن زكوية، كام يف تاريخ بغداد ودمشق.

)3 ـ حممد بن سهل. كام يف مسند االمام عيل )عليه السالم( .

32 ـ حممد بن عبد الرمحن بن بسطام.

البيان يف  الفضل روى عنه كام يف تفسري جممع  بن  الرمحن  ـ حممد بن عبد   33
تفسري القران.

34 ـ حممد بن عطية الشامي، روى عنه كام يف بحار االنوار.

35 ـ حممد بن عيسى الواسطي، كام يف شواهد الترتيل.

36 ـ حممد بن يونس القريش.

37 ـ حممد بن يونس أبو العباس الكديمي، كام يف شواهد الترتيل.

38 ـ املغرية بن حممد، روى عنه كام يف كتاب )اسباب الرتوا يف ضوء روايات 
اهل البيت عليهم السالم(.

39 ـ هارون بن موسى بن أمحد أبو حممد، كام يف مستدرك الوسائل.
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40 ـ هشام بن عيل، روى عنه كام يف كتاب )اسباب الرتوا يف ضوء روايات اهل 
البيت عليهم السالم(.

 )4 ـ حييى بن عمر )عمرو( كام يف مستدرك الوسائل. 

ممن روى عنه 

) ـ امحد بن ابراهيم بن معىل بن أسد العمي ابو برش البرصي مستميل أيب أمحد 
عبد العزيز اجللودي كام يف هتذيب املقال.

2 – امحد بن اجلراح .

3ـ امحد بن عبد اهلل بن احلسني كام يف كتاب الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف.

4 – امحد بن حممد بن جعفر، ابو عيل الصويل، صحب اجللودي عمرة كان حيا 
سنة 353هـ روى عنه كام يف هنج السعادة، ومسند االمام عيل عليه السالم 

5 ـ جعفر بن حممد بن قولويه ابو القاسم القمي )ت 368هـ (

6 ـ احلسني بن احلسني بن عبدويه ، روى عنه يف تاريخ دمشق 

7 ـ احلسن بن عبد اهلل بن سعيد العسكري روى عنه يف  امايل الصدوق وحلية 
االولياء.

تاريخ  يف  عنه  روى  الصائغ  منصور  بن  اهلل  عبد  بن  ابراهيم  بن  احلسني   -8
دمشق، وكتاب هنج السعادة .

9 – احلسني بن عيل البزوفري، كام يف كتاب غاية املرام وصحة اخلصام يف تعني 
االمام من طريق اخلاص والعام.
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0) – احلسني بن حممد بن سعيد اخلزاعي ابو عبد اهلل روى عنه يف كفاية االثر 
خمترص مفيد اسئلة واجوبة يف الدين والعقيدة.

))- عيل بن محاد الشاعر العبدي.

2) – عيل بن محزة البرصي روى عنه يف ديوان ايب طالب.

3) – حممد بن امحد بن حممد بن يعقوب ابو بكر املفيد اجلرجرائي روى عنه يف 
شواهد التنزيل وكتاب سليم بن قيس اهلاليل.

4) – حممد بن امحد ابو عبد اهلل الصفواين روى عنه يف مسائل عيل بن جعفر 
ودالئل االمامة.

5) – حممد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاين كام يف اخلصال.

6)- حممد بن جعفر بن حممد ابو احلسن التميمي النحوي الكويف روى عنه يف 
تاريخ بغداد وتاريخ دمشق.

7) – حممد بن احلسن العلوي ابو احلسن احلسيني كام يف بحار االنوار 

8)- حممد بن عيل بن احلسني القمي ابو جعفر ابن بابويه. 

9) – حممد بن القاسم ابو احلسن الفاريس. 

20 – هارون بن موسى بن امحد ابو حممد روى عنه يف مستدرك الوسائل.

)2 – حممد بن امحد بن عيل كام يف كتاب نفحات االزهار يف خالصة عبقات 
االنوار 

22- حممد بن العباس بن عيل بن مروان  املاهيار ابو عبد اهلل البزاز املعروف 
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بابن احلجام كام يف كتاب تأويل ما نزل من القران الكريم .

األدلة على وجود تفسري اجللودي: 

اىل ضياع  ادت  مغولية رشسة  بربرية  العراق من محالت  له  تعرض  ما  بسبب 
فقد  القليل  اال  منها  يصلنا  فلم  التفاسري  كتب  فيها  بام  االسالمي  الرتاث  اغلب 
فقدنا الكثري من تراثنا العلمي يف هذه التفاسري والكتب. اما األدلة عىل وجود هذا 

التفسري:

قال النجايش يف رجاله: ولعبد العزيز بن حييى بن أمحد اجللودي االزدي كتاب: 
))ما نزل ي عيل بن أيب طلب )عليه السالم( من القرآن(())(.

وقال ابن طاووس: فصل فيام نذكره من اجلزء األول مما نزل من القرآن يف أمري 
املؤمنني عيل ابن أيب طالب )عليه السالم( رواية أيب أمحد عبد العزيز بن حييى بن 
أمحد  اجللودي، ويف املجلد تصانيف لغريه، من أول وجهة منه من سابع سطر منها 

بلفظ:

حدثنا  الصويف،  حييى  بن  أمحد  حدثنا  أبان،  بن  أمحد  حدثنا  اجللودي:  )قول 
اسامعيل بن أبان، عن حييى بن سلمة عن زبيد بن احلارث، عن عبد الرمحن بن أيب 
ليىل، قال: لقد نزلت يف عيّل ثامنني آية صفوًا يف كتاب اهلل ما رشكه فيها احد من هذه 

األمة)2( .

املدريس  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  طبعة   ،640 رقم:   ،24 ص  النجايش:  رجال    .(
بقم – ايران، الطبعة الثامنة، سنة 427)هـ ، حتقيق السيد موسى الشبريي الزنجاين.

املدرسني  التابعة جلامعة  النرش اإلسالمي  النجايش: ص 24، رقم: 640، طبعة مؤسسة  2.  رجال 
بقم – إيران، الطبعة الثامنة، سنة 427)هـ ، حتقيق السيد موسى الشبريي الزنجاين .
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وكذلك ذكره الشيخ حممد حسن الشهري بآقا بزرك الطهراين، وقال: ))ما نزل 
من القرآن يف أمري املؤمنني )عليه السالم( أليب أمحد عبد العزيز اجللودي))(

مؤلفاته:

اشتهر أيب امحد عبد العزيز بن حييى اجللودي البرصي بآثاره الكثرية وقد ضبط 
له اصحاب الرتاجم مؤلفات كثرية نذكرها يف حملها والتي اختفت منذ زمن بعيد كل 
هذه الكتب منها كتاب التفسري املفقود واملبثوث يف الكتب برواياته، وقد اعتمدها 

القوم واخرجها الفريقان، وتفسري اجللودي هو كعقد انفصم فتناثرت لئاليه.

املؤمنني  أمري  مسند  كتاب  منها:  الناس،  ذكرها  قد  كتب  وله  النجايش:  وقال 
الغارات،  كتاب  احلكمني،  كتاب  صفني)2(  كتاب  اجلمل،  كتاب  السالم(،  )عليه 
كتاب اخلوارج، كتاب بني ناجية، كتاب حروب عيل )عليه السالم(، كتبا ما نزل يف 
اخلمسة )عليه السالم(،كتاب الفضائل، كتاب نسب النبي )صىل اهلل عليه وآله(، 

 – العريب، بريوت  الرتاث  الشيعة: 9)/20، رقم: 45)، طبعة دار إحياء  الذريعة اىل تصانيف    .(
لبنان، الطبعة األوىل: 2009 م – 430)هـ .

2.  قال النوري يف املستدرك: ))/))): كتاب صفني كان موجودا، دعاء ملوالنا أمري املؤمنني )عليه 
السالم( عند ابتداء القتال يوم صفني من كتاب صفني لعبد العزيز اجللودي، من اصحابنا رمحنة اهلل، 

قال: قلام زحفوا باللواء، قال عيل صلوات اهلل عليه: 
بسم هللا الرحمن الرحيم 

ال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم، اللهم اياك نعبد واياك نستعني ياهلل يا رمحن يا رحيم، يا صمد 
يا اله حممد، اليك نقلت االقدام، وافضت القلوب، وشخصت االبصار، ومدت االعناق، وطلبت 
احلوائج، ورفعت االيدي اللهم افتح بيننا وبني قومنا باحلق وانت خري الفاحتني – ثم قال – ال اله اال 

اهلل واهلل أكرب، ثالثًا.
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حروب  يف  السالم(  )عليه  عيل  ذكر  كتاب  السالم(،  )عليها  فاطمة  تزويج  كتاب 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( كتاب حمب عيل )عليه السالم( ومن ذكره بخري، كتاب 
من أحب عليًا وأبغضه، كتاب ضغائن يف صدور قوم، كتاب من سبه من اخللفاء، 
كتاب الكناية عن سب عيل )عليه السالم(، كتاب التفسري عنه، كتاب القراءات، 
)عليه  شعره  كتاب  السالم(،  )عليه  خطبه  كتاب  القرآن،  من  فيه  نزل  ما  كتاب 
السالم(، كتاب خالفته )عليه السالم(، كتاب عامله ووالته )عليه السالم(، كتاب 
قوله )عليه السالم( يف الشورى، كتاب ما كان بني عيل وعثامن من الكالم، كتاب 
املرء مع من أحب، كتاب مآل الشيعة بعد عيل )عليه السالم(، كتاب ذكر الشيعة 
ومن ذكرهم هو أو من أحب من الصحابة، كتاب قضاء عيل )عليه السالم(، كتاب 
كتاب  املالحم،  يف  السالم(  )عليه  كالمه  ذكر  كتاب  السالم(،  )عليه  عيل  رسائل 
)عليه  علمه  كتاب  السالم(،  )عليه  مقتله  كتاب  مدح،  ومن  شعر  من  فيه  قيل  ما 
كتاب  السالم(،  )عليه  عنه  الدعاء  كتاب  السالم(،  )عليه  قسمه  كتاب  السالم(، 
األدب  كتاب  رشابه،  وذكر  وصفته  الرشاب  كتاب  السالم(،  )عليه  عنه  اللباس 
)عليه  عنه  الطالق  كتاب  السالم(،  )عليه  عنه  النكاح  كتاب  السالم(،  )عليه  عنه 
السالم(، كتاب التجارات عنه )عليه السالم(، كتاب اجلناية والديات عنه )عليه 
الفرائض  كتاب  واخلراج،  وااليامن  والصيد  والذبائح  الضحايا  كتاب  السالم(، 
والعتق والتدبري واملكاتبة عنه )عليه السالم(، كتاب الطهارة عنه )عليه السالم(، 
كتاب احلدود عنه )عليه السالم(، كتاب الصالة عنه )عليه السالم(، كتاب الصيام 
ذكر خدجية وفضل  كتاب  السالم(،  )عليه  عنه  الزكاة  كتاب  السالم(،  )عليه  عنه 
أهل البيت )عليهم السالم(، كتاب ذكر فاطمة )عليها السالم( أبا بكر، كتاب ذكر 
احلسن واحلسني )عليهام السالم(، كتاب يف أمر احلسن )عليه السالم(، كتاب ذكر 
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احلسني )عليه السالم(، كتاب مقتل احلسني )عليه السالم(.

الترتيل عنه، كتاب  املتعلقة بعبد اهلل بن عباس عنه مسنده عنه، كتاب  الكتب 
التفسري عنه، كتاب املناسك عنه، كتاب النكاح والطالق عنه، كتاب الفرائض عنه، 
كتاب تفسريه عن الصحابة، كتاب القراءات عنه، كتاب البيوع والتجارات عنه، 
الصحابة، كتاب  اسنده عن  ما  نسبه،  كتاب  الناسخ واملنسوخ عنه، كتاب  كتاب 
الصحابة،  رأى  من  رواه  ما  كتاب  والزكاة،  الصالة  كتاب  الطهارة،  يف  قوله  بقية 
واجلهاد  واالقضية  والشهادات  الفتيا  كتاب  واللباس،  واالطعمة  الذبائح  كتاب 
والعدة ورشائع االسالم، كتاب قوله يف الدعاء والعوذ وذكر اخلري وفضل ثواب 
الرجعة واالمر  القبلة وانكار  قتال أهل  االعامل والطب والنجوم، كتاب قوله يف 
باملعروف، كتاب يف االدب وذكر االنبياء وأول كالمه يف العرب، كتاب بقية كالمه 
يف العرب وقريش والصحابة والتابعني ومن ذمه، كتاب قوله يف شيعة عيل )عليه 
السالم(، كتاب بقية رسائله وخطبه وأول مناظراته، وذكر نسائه وولده، اخر كتاب 

ابن عباس.

أخبار التوابني وعني الوردة، أخبار املختار بن أيب عبيدة الثقفي، أخبار عيل بن 
احلسني )عليه السالم(، كتاب أخبار أيب جعفر حممد بن عيل )عليه السالم(، كتاب 
أخبار عمر بن عبد العزيز، كتاب أخبار حممد بن احلنفية، كتاب أخبار العباس، كتاب 
أخبار جعفر بن أيب طالب، كتاب أخبار ام هاين، كتاب أخبار عبد اهلل بن جعفر، 
احلسن،  بن  احلسن  بن  اهلل  عبد  أخبار  كتاب  احلسن،  أيب  بن  احلسن  أخبار  كتاب 
كتاب اخبار حممد بن عبد اهلل، كتاب أخبار ابراهيم بن عبد اهلل بن احلسن، كتاب 
أخبار من عشق من الشعراء، كتاب أخبار لقامن بن عاد، كتاب أخبار لقامن احلكيم، 
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كتاب مرج الفقهاء، كتاب من خطب عيل منرب بشعر، كتاب أخبار تأبط رشا، كتاب 
أخبار االعراب، كتاب أخبار قريش واالصنام، كتاب يف احليوانات، كتاب قبائل 
النحو،  العرب والشعراء، كتاب  الطب، كتاب طبقات  ثقيف، كتاب  نزار وحب 
كتاب السحر، كتاب الطرية، كتاب زجر الطري، كتاب ما رثي به النبي )صىل اهلل 
عليه وآله(، كتاب الرؤيا، كتاب أخبار السودان، كتاب العوذ، كتاب الرقي، كتاب 
املطر، كتاب السحاب والرعد والربق، كتاب أخبار عمرو ابن معدي كرب، كتاب 
أخبار أمية بن ايب الصلت، كتاب أخبار ايب االسود الدؤيل، كتاب أخبار اكثم بن 
صيفي، كتاب اخبار عبد الرمحان بن حسان، كتاب، أخبار خالد بن صفوان، كتاب 
كتاب  االرشبة،  كتاب  االطعمة،  كتاب  املدنيني،  أخبار  كتاب  نؤاس،  أيب  أخبار 
اللباس، كتاب أخبار العجاج، كتاب النكاح، كتاب ما جاء يف احلامم، كتاب أخبار 
رؤبة بن احلجاج، كتاب ما روي يف الشطرنج، كتاب شعر مجعه، كتاب من شعر 
يف وصيته، كتاب خطب النبي )صىل اهلل عليه وآله(، كتاب خطب أيب بكر، كتاب 
خطب عمر، كتاب خطب عثامن بن عفان، كتاب كتب النبي )صىل اهلل عليه وآله(، 
حديث  كتاب  عثامن،  رسائل  كتاب  عمر،  رسائل  كتاب  بكر،  أيب  رسائل  كتاب 
يعقوب بن جعفر بن سليام، كتاب الطيب، كتاب الرياحني، كتاب التمثل بالشعر، 
كتاب قطائع النبي )صىل اهلل عليه وآله(، كتاب قطائع ايب بكر وعمر وعثامن، كتاب 
احليات، كتاب الدنانري والدراهم، كتاب أخبار االحنف، كتاب أخبار زياد، كتاب 
الوفود عىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( وأيب بكر وعمر وعثامن، كتاب أخبار الفرسن 
كتاب أخبار داود، كتاب مقتل حممد بن أيب بكر، كتاب األولوية والرايات، كتاب 
رايات االزد، كتاب أخبار رشيح، كتاب أخبار حسان، كتاب أخبار دغفل النسابة، 
كتاب أخبار سليامن، كتاب أخبار محزة بن عبد املطلب، كتاب أخبار اجلن، كتاب 
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أخبار صعصعة بن صوحان، كتاب أخبار احلجاج، كتاب أخبار الفرزدق، كتاب 
الزهد، كتاب الدعاء، كتاب القصاص، كتاب الذكر، كتاب املواعظ، كتاب أخبار 
جعفر بن حممد )عليه السالم(، كتاب أخبار موسى بن جعفر )عليه السالم(، كتاب 
مناظرات عيل بن موسى الرضا )عليه السالم(، كتاب أخبار عقيل بن أيب طالب، 
كتاب أخبار السيد ابن حممد، كتاب أخبار بني مروان بن حممد، كتاب اخبار العرب 
املحدثني،  أخبار  الرتاجيم، كتاب هدبة بن خرشم، كتاب  اخبار  والفرس، كتاب 
كتاب  معاوية،  بن  اياس  أخبار  كتاب  عثامن،  مقتل  كتاب  سديف،  أخبار  كتاب 

أخبار أيب لطفيل، كتاب الفأر، كتاب القرود.

وهذه مجلة كتب أيب أمحد اجللودي التي رايتها يف الفهارس، وقد رأيت بعضها. 

قال لنا أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل: أجازنا كتبه مجيعها أبو احلسن عيل بن 
محاد بن عبيد اهلل احلسني بن محاد العبدي وقد رأيت أبا احلسن بن محاد الشاعر رمحه 
اهلل وأخربنا أبو عبد اهلل بن هدية، قال: أخربنا جعفر بن حممد، قال:   ))أجازنا عبد 

العزيز كتبه كلها(())( .

العالمة  الثالثني والثالثامئة. وقال  بعد  العزيز مات  إن عبد  النديم:  ابن  وقال 
احليل: تويف ليلة 7) ذي احلجة سنة 332هـ ودفن يوم 8) ذي احلجة وغسلة ابن 
الغسال أبو احلسن وصىل عليه أبو جعفر العلوي، كام جاء يف مقتل االمام احلسني 
)عليه السالم( الذي صنفه أبو أمحد اجللودي كام ذكره صفي الدين حممد بن معد 

املوسوي)2(.

).  رجال النجايش: ص 240 حديث 640.

2.  ايضاح االشتباه: )/287 عن قرص املكتبة الشاملة االصدار الثالث.
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منهجنا يف مجع الكتاب وحتقيقه:

بحثنا يف كتاب شواهد الترتيل للحافظ احلاكم النيسابوري فتجمعت لنا ))67(( 
آية نزلت يف القرآن الكريم يف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، يف 
النيسابوري عن أيب أمحد عبد العزيز بن حييى اجللودي  39 سورة، رواها احلاكم 

األزدي البرصي اإلخباري.

كام قمنا بذكر ترمجة خمترصة ألغلب الرجال الواقعني يف سند الروايات.

ووضعنا ما حيتاج إليه سياق الكالم أو ما جاء يف نسخة أخرى بني معقوفني، 
كام أرجعنا اآليات القرآنية اىل أماكنها من سور القرآن، وختمنا البحث بفهارس 

مصادر البحث.

ويف اخلتام نقدم شكرنا اىل كل من ساهم يف إخراج هذا التفسري، هذا آخر ما 
أوردناه يف هذه املقدمة، نسأل اهلل التوفيق إنه سمع جميب غفور ودود، واحلمد هلل 

أواَل واخرَا.  
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)�سورة البقرة(
ًة َوَسطا ً﴾))) مَّ

ُ
ناُكْم أ

ْ
ذلَِك َجَعل

َ
)- قوله تعاىل: ﴿َوك

املفضل  بن  برش  حدثني  قال:  عمري)3(،  بن  حممد  بن  أمحد  حدثني  قال:)2( 
بن  عيل  احلسن  أيب  عن  اهلمداين،  يوسف  بن  عيسى  حدثنا  قال:  ]النيسابوري[، 
حييى، عن أبان بن أيب عياش، عن سليم بن قيس، عن عيل )عليه السالم(، قال: إن 
النَّاِس﴾فرسول اهلل شاهد علينا،  إيانا عنى بقوله تعاىل:﴿لَِتُكوُنوا ُشَهداَء َعىَل  اهلل 
ونحن شهداء اهلل عىل الناس ]عىل خلقه[خ وحجته يف أرضه، ونحن الذين قال اهلل 

ًة وََسطا﴾)4( . مَّ
ُ
ناُكْم أ

ْ
جل اسمه ]فيهم[: ﴿َوَكذلَِك َجَعل

2- قوله تعاىل: ﴿َوِمَن انلَّاِس َمْن يَْشِي َنْفَسُه ابْتِغاَء َمْرضاِت اهلل﴾)5( .

). البقرة :43).

حييى  بن  العزيز  ))عبد  الكتاب  هذا  مصنف  ختص  احلديث  بداية  يف  ))قال((  كلمة  كل   : أقول   .2
اجللودي((. 

3. كذا يف األصل، والصواب : أمحد بن حممد بن عمر بن يونس بن القاسم أبو سهل احلنفي الياممي 
)ت )36هـ(، سكن بغداد، ضعفته العامة. انظر تاريخ بغداد:369/5 رقم 3754.

4. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 39) من شواهد التنزيل: )/9)) قال :أخربنا حممد بن عبداهلل 
ابن أمحد الصويف، قال: أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، قال :حدثنا عبد العزيز بن حييى بن امحد.

5. البقرة: 207.
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قالوا:  بن عامر،  بن محيد، وأمحد  الفضل، واحلسني  بن  العباس  قال))(: حدثنا 
حدثنا حييى بن عبد احلميد احلامين، حدثنا قيس بن الربيع، عن حكيم بن جبري: عن 
عيل بن احلسني )عليه السالم(، قال: أول من رشى نفسه هلل عز وجل عيّل )عليه 

السالم(، ثم قرأ: ]َوِمَن انلَّاِس َمْن يَْشِي َنْفَسُه ابِْتغاَء َمرْضاِت اهلل[)2(.
اَوَعالنَِيًة﴾)3( ْيِل َو انلَّهارِ ِسًّ

َّ
ُهْم بِالل

َ
ْموال

َ
ِيَن ُيْنِفُقوَن أ

َّ
3- قوله تعاىل: ﴿ال

قال: حدثنا حممد بن زكريا الغاليب)4(، قال: حدثنا ايوب بن سليامن، قال: حدثنا 
:نزلت  :قال  اآلية  ]َوَعالنَِيًة[  تعاىل:  قوله  إىل  وسقامه  سواء،  به  مروان  بن  حممد 

بن حييى  العزيز  عبد  التفسري  َحول صاحب هذا  تكون  احلديث  بداية  )قال( يف  كلمة  :كل  أقول   .(
اجللودي البرصي.

اهلل  أبو عبد  أخربنا  قال:  التنزيل :)/30)  الرقم )4) من شواهد  احلاكم احلسكاين حتت  رواه   .2
الشريازي، قال: أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال: حدثنا أبو أمحد البرصي .

زاد احلكم: عند مبيته عىل فراش رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ثم قاال: وقال عيّل بن أيب طالب 
)عليه السالم( :

وباحلجــــروقيت بنفيس خري من وطئ احلىص العتيق  بالبيت  طاف  ومن 
به يمكـروا   أن  خاف  اهلل  فنجاه ذو الطـــول اإلله الكريم من املكــررســول 
آمنــًا الغار  يف  اهلل  رسول  سرتوبات  ويف  االله  حفظ  وفـــــي  هناك 

يثبتوننـــي وما  أراعيهم  واالســروبت  القتل  عىل  نفيس  وطنت  وقد 

3. البقرة: 274.

4. هو حممد بن زكريا بن دينار أبو عبداهلل الغاليب، موىل اجلوهري)ت 298هـ( قال النجايش: كان هذا 
الرجل وجها من وجوه اصحابنا بالبرصة، وكان اخباريا واسع العلم، وقال ابن النديم :انه كان ثقة 

صادقا. وذكره ابن حبان يف الثقات. انظر الوايف بالوفيات: 63/3 رقم 988.
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يف عيّل بن أيب طالب )عليه السالم(، ]كان[ مل يملك من املال غري أربعة دراهم، 
فتصدق بدرهم ليال، وبدرهم هنارا، وبدرهم رسا، وبدرهم عالنية، فنزلت هذه 

اآلية.))(

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:   (4(/(: التنزيل  شواهد  من   (56 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .(
الشريازي، قال: اخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

بن حممد  :وأخربنا احلسني  قال  التنزيل: )/46)  الرقم 60) من شواهد  احلاكم حتت  أيضا  ورواه 
الثقفي قال :حدثنا احلسني بن حممد بن حبش املقرئ، قال: حدثنا احلسن بن عيّل بن زيد السامري، 
قال: حدثنا عيل بن اشكاب ]ت )26هـ وثقته العامة . انظر تاريخ بغداد:))/)39[، قال حدثنا عفان 
بن مسلم ]ت 220هـ برصي وثقته العامة. انظر هتذيب الكامل:3)/00)[، قال حدثنا وهيب ]هو 
الكامل:  انظر هتذيب  العامة.  الكرابيس ت65)هـ وثقته  البرصي صاحب  بكر  أبو  وهيب بن خالد 
9)/504 رقم7363[، قال: حدثنا أيوب[ هو أيوب بن أيب متيمة أبو بكر البرصي ت )3)هـ وثقته 
العامه. انظر هتذيب الكامل: 404/2 رقم597[،عن جماهد عن عبداهلل بن عباس قال: كان عند عيل 
وبدرهم عالنية،  بدرهم رسا،  فتصدق  دراهم اليملك غريها،  أربعة  السالم(  )عليه  أيب طالب  ابن 

ا َو َعالنَِيًة﴾ ْيِل َو النَّهاِر رِسًّ ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواهَلُْم بِاللَّ ودرهم ليال، ودرهم هنارا، فنزلت: ﴿الَّ
ورواه ايضا حممد بن سليامن الكويف يف مناقب عيل بن أيب طالب: )/86) رقم 06) حدثنا عبداهلل 
ابن حممد، قال : حدثنا ابوعبداهلل حممد بن زكريا البرصي قال:حدثنا قيس بن حفص الدارمي، قال: 
حدثنا حسني بن حسن، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن عطاء، عن أيب عبدالرمحن، قال: إن لعيل اربع 

مناقب ليست ألحد، ولوال خشيت حلدثت هبا.
كانت له له اربع دنانري فتصدق بدينار ليال، وبدينار هنارا، وبدينار رسا، وبدينار عالنية فانزل اهلل ]يف 
ِْم َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم  ا َو َعالنَِيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ ْيِل َو النَّهاِر رِسًّ ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواهَلُْم بِاللَّ شأنه[ ﴿الَّ
َو ال ُهْم حَيَْزُنوَن﴾ ]و[ حدثنا عبداهلل بن حممد، قال: حدثنا أبو عبداهلل حممد بن زكريا البرصي، قال 
:حدثنا ايوب بن سليامن احلنطي، قال: حدثنا حممد بن مروان، عن الكلبي، عن أيب صالح، عن أيب 

عباس قال: نزلت يف عيل ]الآية املتقدمة[.
وقال إسامعيل بن حممد املعروف بالسيد احلمريي )ت73)هـ( :
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)�سورة اآل عمران(
ِمنَي﴾)))

َ
عال

ْ
 َو آَل إِبْراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَ ال

ً
4- قوله تعاىل :﴿إِنَّ اهلل اْصَطىف آَدَم َو نُوحا

 : قال  بن اخلطاب،  العزيز  قال :حدثنا عبد  بن حممد)2(،  املغرية  : حدثني  قال 
حدثنا عمرو بن ثابت ] بن أيب املقدم [، عن أيب اسحاق )3(،

عن نمري بن عريب)4(: ان ابن مسعود كان يقرأ: ] إِنَّ اهلل اْصَطىف آَدَم َو نُوحا[ 
اآلية، يقول ابن عباس ]كذا[ ]وآل عمران وآل امحد عىل العاملني[

قال احلسكاين: قلت إن مل تثبت هذه القراءة فال شك دخوهلم يف اآلية ألهنم

وصبحا ليال  ماله  وإرسارًا وجهـرًا جلاهريناوأنفق 
اتاه ملـا  ماله  املتختمينـاوصدق  بخاتم  الفقـري 

 
 

). آل عمران: 33.

أبو حاتم  املهلب بن أيب صفرة،  املغرية بن حرب بن حممد بن  املهلب بن  2. هو مغرية بن حممد بن 
املهلبي االزدي )ت 278هـ( روى عن عبد الغفار بن حممد الكاليب، وروى عنه حممد بن حيي الصويل. 

وكان اخباريا ثقة، وهو من أهل البرصة، ورد بغداد. انظر تاريخ بغداد: 3)/97) رقم 73)7.

3. هو عمرو بن عبداهلل بن عبيد، أبو اسحاق السبيعي الكويف اهلمداين )ت27)هـ( .ثقة. انظر هتذيب 
الكامل: 4)/265 رقم 4984.

4. هو نمري بن عريب اهلمداين، كويف، ثقة. انظر هتذيب الكامل :9)/59) رقم 7070.
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قال: حدثني   (2(﴾ ً يعا َجِ اهلل  ْبِل  بَِ اْعَتِصُموا  تعاىل :﴿َو  قوله  ابراهيم.))(-  آل 
حممد بن سهيل)3(، قال :حدثنا عبد العزيز بن عمرو، قال: حدثنا احلسن بن احلسن، 
قال: حدثنا حييى بن عيل الربعي، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن حممد قال: نحن 
[ اآلية، فاملستمسك بوالية  يعاً  حبل اهلل الذي قال اهلل : ]َو اْعتَِصُموا ِبَبِْل اهلل َجِ
عيل بن أيب طالب )عليه السالم( املستمسك بالرب ]كذا[ فمن متسك به كان مؤمنا، 

ومن تركه كان خارجا من اإليامن.)4(
اكِِرين﴾))) اكِِريَن﴾ ﴿َوَسَنْجزِي الشَّ 6-قوله تعال:﴿َوَسَيْجزِي اهلل الشَّ

قال : حدثني حممد بن زكريا الغاليب، قال: حدثنا ايوب بن سليامن، قال: حدثنا 
حممد بن حممد بن مروان، عن جعفر بن حممد قال: قال ابن عباس :ولقد شكر اهلل 

تعاىل عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يف موضعني من القرآن:
اِكِريَن﴾)6( اِكِريَن﴾ و﴿وََسنَْجِزي الشَّ ﴿وََسيَْجِزي اهلل الشَّ

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:   (53/( التنزيل:  شواهد  من   (67 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .(
الشريازي، قال: اخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

2. آل عمران :03).

بني اسد :وقيل: حممد بن سهل بن  العطار، موىل  أبو عبداهلل  3. هو حممد بن سهل بن عبدالرمحن، 
احلسن بن حممد بن ميمون موىل بني أمية، حدث عن عمرو بن عبداجلبار اليامي، وعبداهلل بن حممد 

البلوي. ضعفته العامة. انظر تاريخ بغداد: 0/2)4 رقم 927.

4. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 78) من شواهد التنزيل: )/69) قال: اخربنا حممد بن عبداهلل 
الصويف، قال: اخربنا حممد بن امحد بن حممد، قال: حدثنا عبد العزيز بن حيي بن امحد اجللودي.

5. آل عمران 44) و 45)

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:   (76/( التنزيل:  شواهد  من   (87 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .6
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 ِمْن ِعْنِد اهلل َو اهلل  ِعْنَدهُ ُحْسُن اثلَّواِب﴾
ً
وابا

َ
7- قوله تعاىل : ﴿ث

بْراِر﴾))(
َْ
﴿َوما ِعنَْد اهلل َخْيٌ ِلأل

قال: حدثني حممد بن سهيل، قال: حدثني عبداهلل بن حممد البلوي، قال: حدثنا 
العالء، قال: اخربين ايب]عن[ صالح بن  بن  عامرة بن زيد، قال: حدثني عبيداهلل 
عبدالرمحن، عن االصبغ بن نباته قال : سمعت عليا يقول: اخذ رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( بيدي ثم قال :يا اخي قول اهلل تعاىل : ]ثَواباً ِمْن ِعنِْد اهلل َو اهلل ِعنَْدُه 

بْراِر[ انت الثواب وشيعتك االبرار.)2(
َْ
ُحْسُن اثلَّواِب[ ]َو ما ِعنَْد اهلل َخْيٌ ِلأل

)�سورة الن�ساء(
ُسوَل َو ُأويِل األَْْمِر ِمنُْكْم[)3( 8-قوله تعاىل:]َأطِيُعوا اهلل َو َأطِيُعوا الرَّ

قال: حدثني امحد بن حممد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني برش بن املفضل 
النيسابوري، قال : حدثني عيسى بن يوسف اهلمداين، عن أيب احلسن عيل بن حييى، 
قال: حدثني ابان بن أيب عياش، قال : حدثني سليم بن قيس اهلاليل، عن عيّل، قال: 
الذين قرهنم اهلل بنفسه ويّب وأنزل  قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( :رشكائي 
ِطيُعوا الرَُّسوَل[ اآلية، فإن خفتم تنازعًا يف 

َ
ِطيُعوا اهلل َو أ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
فيهم: ]يا أ

الشريازي، قال: اخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

). آل عمران :95)و 98).

2. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 89) من شواهد التنزيل: )/78) قال: اخربنا حممد بن عبداهلل، 
قال: اخربنا حممد بن امحد احلافظ، قال :حدثنا عبدالعزيز بن حيي اجللودي.

3. النساء :59.
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يا نبي اهلل من هم؟ قال: أنت  امر فارجعوه إىل اهلل والرسول وأويل االمر. قلت: 
يِقنَي َو  دِّ ْنَعَم اهلل َعلَيِْهْم ِمَن انلَِّبيِّنَي َو الصِّ

َ
يَن أ وئِلَك َمَع الَِّ

ُ
أوهلم))(- قوله تعاىل : ]فَأ

وئِلَك َرِفيقاً[)2(.
ُ
اِلِنَي َو َحُسَن أ َهداِء َو الصَّ الشُّ

قال حدثنا ابراهيم بن فهد، قال: حدثنا حممد بن عقبة، قال: حدثنا احلسني بن 
احلسن، قال: اخربنا عمرو بن ثابت، عن عيل بن مزور، عن اصبغ بن نباته، قال: 
يِقنَي[ عيل بن أيب  دِّ تال ابن عباس هذه اآلية فقال: ]ِمَن انلَِّبيِّنَي[ حممد، ومن ]الصِّ
نَي[ احلسن واحلسني  احِلِ َهداِء[ محزة وجعفر، ومن ]الصَّ طالب )عليه السالم( ]الشُّ

وئِلَك َرِفيقاً[ فهو املهدي يف زمانه.)3(
ُ
]َو َحُسَن أ

)�سورة املائدة(

ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت َو رَِضيُت 
َ
ُت لَُكْم ِدينَُكْم َو أ

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ 0)- قوله تعاىل : ]الْ

ِْسالَم ِديناً[)4(
ْ
لَُكُم اإل

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:   (89/( التنزيل:  شواهد  من   202 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .(
الشريازي، قال: اخربنا أبو بكر اجلرجرائي: قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

وقال السيد احلمريي البرصي:
قوال القران  يف  اهلل  تدعونـاوقال  ما  عليكم  يرد 
ربا الناس  رب  اهلل  املتأمرينااطيعو  واالوىل  وامحد 
عيل حسن  أبو  الفاضلونافدلكم  الوالة  وسبطاه 

2. النساء :69.

3. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 208من شواهد التنزيل :)/98) قال: اخربنا حممد بن عبداهلل، 
قال: اخربنا حممد بن امحد بن يعقوب، قال:حدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودي.

4. املائدة :3.
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قال: حدثنا ]ابو عبداهلل[ امحد بن عامر بن خالد، قال: حدثنا حييى بن عبداحلميد 
احلمداين، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن أيب هارون))(، عن أيب سعيد اخلدري ان 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ملا نزلت ]عليه[ هذه اآلية قال: اهلل اكرب عىل إكامل 

الدين وإمتام النعمة، ورضا الرب برسالتي ووالية عيل بن أيب طالب من بعدي .

ثم قال: من كنت مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه 
واخذل من خذله)2(.

). هو عامر بن جوين أبو هارون العبدي البرصي، قالت العامة: شيعي جلد، يذكر عنه اشياء يف الغلو 
يف التشيع، ضعفته العامة لتشيعه، تويف سنة أربع وثالثني ومائة. انظر النرصة لشيعة البرصة: 244.

2. رواه احلاكم حتت الرقم ))2 من شواهد التنزيل )/)20 قال: اخربنا أبو عبداهلل الشريازي، اخربنا 
أبو بكر اجلرجرائي، قال حدثنا: أبو امحد البرصي. ورواه ايضا احلاكم احلسكاين :)/202 رقم 2)2 
بسند آخر قال: حدثني أبو زكريا بن أيب اسحاق، قال: اخربنا عبداهلل بن اسحاق، قال: حدثنا احلسن 
بن عيل العنزي، قال: حدثني حممد بن عبدالرمحن الذراع، قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي، قال: 
حدثني عيل بن احلسني أبو احلسن العبدي، عن أيب هارون العبدي. عن أيب سعيد اخلدري ان النبي 
يتفرقا حتى نزلت هذه اآلية:  الناس إىل عيل فأخذ بضبعيه فرفعهام، ثم مل  )صىل اهلل عليه وآله( دعا 
]اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َو َأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي[ فقال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( :اهلل اكرب عىل 
اكامل الدين وإمتام النعمة ورضا الرب برسالتي والوالية لعيل، ثم قال للقوم: من كنت مواله فعيل 
مواله. وقال احلسكاين: واحلديث اخترصته. ورواه ايضا حممد بن سليامن الكويف كام يف عنوان :باب 

ذكر ما انزل يف عيل من القرآن قال:
حدثنا امحد بن حازم الغفاري وحممد بن منصور املرادي وخرض بن أبان، قالوا: حدثنا حييى بن عبد 
احلميد احلمداين، عن قيس، عن أيب هارون العبدي: عن أيب سعيد اخلدري، قال: ان رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( ملا دعا الناس إىل عيل يف غدير خم، أمر بام يف حتت الشجرة من الشوك فقم، وذلك يوم 
اخلميس، ثم دعا الناس إىل عيل فأخذ بضبعه حتى نظر الناس إىل بياض أبطي رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( ثم مل يفرتقوا حتى نزلت هذه اآلية: ] اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َو َأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي[ 
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الرب  ورىض  النعمة  وإمتام  الدين  اكامل  عىل  اكرب  وآله(:اهلل  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  فقال  اآلية، 
برسالتي وبالوالية لعيل من بعدي.

ثم قال: من كنت مواله فعيل مواله اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه وانرص من نرصه، واخذل 
من خذله، فقال حسان بن ثابت االنصاري :يارسول اهلل أتاذن يل ان اقول يف عيل أبيات شعر؟ فقال: 
قل عىل بركة اهلل، فقام حسان فقال: يا معرش مشيخة قريش اسمعوا قويل بشهادة من رسول اهلل فقال:

نبيهم الغدير  يوم  مناديـاينـادهيم  بالنبي  واسمع  بخم 
ووليكم موالكم  فمن  التعاميايقول  هناك  يبدوا  ومل  فقالوا 
نبينــا وانت  موالنا  عاميااهلك  اليوم  لك  منا  جتدن  وال 
فإننـي ياعيل  قم  له  رضيتك من بعدي اماما وهاديافقال 

ورواه ايضا حممد بن سليامن الكويف إىل قوله ))واخذل من خذله((قال:حدثنا عثامن بن سعيد، قال: 
حدثنا حممد بن عبداهلل، قال: حدثني زيد بن خرشة االصبهاين، قال: حدثنا احلامين، قال:حدثنا قيس 
ابن الربيع، قال: حدثنا أبو هارون العبدي . ورواه ايضا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 0)2 من شواهد 
التنزيل :)/200 من طريق مطر الوارق اخلراساين البرصي قال: اخربنا احلاكم الوالد، عن أيب حفص 
ابن شاهني، قال: حدثنا امحد بن عبداهلل النريي البزاز، قال :حدثنا عيل بن سعيد الرقي، قال: حدثنا 
ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق]هو مطر بن طهامن الوراق، أبو رجاء اخلرساين، 
موىل علياء السلمي، سكن البرصة[ )ت39)هـ وثقته العامة(. انظر هتذيب الكامل :8)/36) رقم 

.6586
عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، قال: من صام يوم ثامنية عرش من ذي احلجة كتب اهلل له صيام 
ستني شهرًا، وهو يوم غدير خم ملا اخذ رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بيد عيل بن أيب طالب فقال: 
))من كنت مواله فعيل مواله، فقال له عمر بن اخلطاب :بخ بخ لك يا ابن أيب طالب . واحلديث رواه 
ابن عساكر من ترمجة عيل بن أيب طالب )عليه السالم( من تاريخ دمشق: 75/2 ط2 وقال يف احلديث 
ابن  عبداهلل  بن  حممد  انبأنا  النقور،  بن  احلسني  أبو  انبأنا  السمرقندي،  بن  القاسم  أبو  اخربنا   :580:
الريي  بابن  بن مهران-املعروف  بن سامل  العباس  بن  امحد  بن  بن عبداهلل  امحد  انبأنا  الدقاق،  احلسني 
البزار – إمالًء، لثالث بقني من مجادي اآلخرة سنه ثامن عرشة وثالثامئة – انبأنا عيل بن سعيد الشامي، 
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انبأنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، قال: 
من صام يوم ثامنية عرش من ذي احلجة، كتب اهلل له صيام ستني شهرا، وهو يوم غدير خم، ملا اخذ 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بيد عيل بن أيب طالب فقال : ألست موىل املؤمنني قالوا نعم يارسول 
اهلل، فأخذ بيد عيل بن أيب طالب فقال: من كنت مواله فعيل مواله . فقال له عمر بن اخلطاب :بخ 
بخ يا ابن أيب طالب اصبحت موالي وموىل كل مسلم، فأنزل اهلل تبارك وتعاىل : ]اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 

ِدينَُكْم[ .
ورواه ايضا احلاكم احلسكاين من شواهد التنزيل :2038 رقم 3)2 من طريق مطر اخلراساين البرصي 
الرسخيس  عبداهلل  بن  اهلل  عبيد  القاسم  أبو  اخربنا  قال:  عليه،  بقراءيت  اليزدي  بكر  أبو  اخربنا  فقال: 
ببخارى، قال: اخربنا أبو نرص حبشون بن موسى اخلالل، قال: حدثنا عيل بن سعيد الشامي، قال: 

حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبداهلل بن شوذب عن مطر عن شهر بن حوشب.
عن أيب هريرة قال: من صام يوم ثامنية عرش من ذي احلجة كتب اهلل له صيام ستني شهرا وهو يوم غدير 
خم ملا اخذ النبي )صىل اهلل عليه وآله( بيد عيل فقال: ألست ويل املؤمنني ؟ قالوا :بىل يارسول اهلل فقال 
من كنت مواله فعيل مواله، فقال عمر بن اخلطاب : بخ بخ لك يا ابن أيب طالب اصبحت موالي و 

ُت لَُكْم ِدينَُكْم[ .
ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ موىل كل مؤمن، وانزل اهلل ]الْ

ورواه اخلطيب يف تاريخ بغداد :284/8 رقم 4392 ضمن ترمجة حبشون بن موسى من طريق مطر 
نرص  أبو  حدثنا  احلافظ،  عمر  بن  عيل  انبأنا  برشان،  بن  حممد  بن  عيل  بن  عبداهلل  انبأنا  قال:  الوراق 
هبذا  اشتهر  اخلطيب  قال  ثم   2(3 ح   203/( التنزيل  شواهد  يف  كام  السند  ذكر  حبشون......ثم 
احلديث من رواية حبشون . وكان يقال انه تفرد به، وقد تابعه عليه امحد بن عبداهلل النريي فرواه عن 
عيل بن سعيد: اخربنيه االزهري حدثنا حممد بن عبداهلل بن اخي ميمي حدثنا امحد بن عبداهلل بن امحد 
ابن العباس بن سامل بن مرهان املعروف بابن النريي امالًء حدثنا عيل بن سعيد الشامي حدثنا ضمرة 

ابن ربيعة عن أيب شوذب عن مطر وذكر مثل ماتقدم يف شواهد التنزيل .
ورواه ابن عساكر عن اخلطيب حتت الرقم 578 من ترمجة أمري املؤمنني من تاريخ دمشق: 9/2 ط 2 
ثم قال: اخربنا عيل أبو بكر ابن املزرقي انبأنا أبو احلسني بن املهتدي انبأنا عمر بن امحد انبأنا امحد بن 
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)�سورة الأعراف(
ذََّن ُمؤَذٌِّن بَيْنَُهْم[ ))(

َ
))- قوله تعاىل: ]فَأ

قال: حدثنا املغرية بن حممد، قال: حدثنا عبد الغفار بن حممد)2(، قال: حدثنا

مصعب بن سالم، عن عبد األعىل الثغلبي)3(، عن حممد بن احلنفيه، عن عيل، 
الِِمنَي [ فأنا ذلك املؤذن.)4( ْن لَْعنَُة اهلل َعَ الظَّ

َ
ذََّن ُمؤَذٌِّن بَيْنَُهْم أ

َ
قال: ]فَأ

عبداهلل بن امحد .... ورواه ايضا ابن كثري يف ترمجة امري املؤمنني من البداية والنهاية: 349/7 وقال: 
رواه حبشون اخلالل وامحد بن عبداهلل بن امحد النريي – ومها صدوقان – عن عيل بن سعيد الرميل 
عن ضمرة. ورواه السيوطي يف تفسري اآلية من الدر املنثور قال وأخرجه ابن مردويه واخلطيب وابن 
عساكر عن أيب هريرة قال ملا كان يوم غدير خم وهو يوم ثامين عرشة من ذي احلجة قال النبي حممد 

ُت لَُكْم ِدينَُكْم[ .
ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ )صىل اهلل عليه وآله(: ]من كنت مواله فعيل مواله[ فأنزل اهلل : ]الْ

الفتى ص627 قال: واخربنا حممد  املوىل والوالية من كتاب زين  العاصمي يف عنوان:  أيضا  ورواه 
ابن أيب زكريا قال: اخربنا أبو اسامعيل بن حممد بن امحد الفقيه قال: اخربنا أبو حممد حييى بن حممد 
ايوب  بن  موسى  بن  حبشون  اخربين  قال:  العامي  حممد  بن  ابراهيم  اخربنا  قال:  احلسيني،  العلوي 
البغدادي ذكره كام يف تاريخ بغداد 284/8 عن مطر الوراق ... عن أيب هريرة. ورواه ايضا حييى بن 
احلسن الشجري من ترتيب اماليه: )/42 و 46) من طريق مطر الوراق اخلرساين البوي ...... عن 

أيب هريرة.

). االعراف:44.

2. هو عبدالغفار بن حممد بن كثري الكويف.

املهملة- والعني  املثلة  الثعلبي-بالثاء  عامر  بن  االعىل  عبد  والصواب:  االصل  يف  كذا   .3
الكويف)ت)2)-30)هـ( وقال الذهبي :وهو صالح احلديث. انظر تاريخ االسالم: 544/3 ط دار 

الكتب العلميه.

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:   267/(: التنزيل  شواهد  من  الرقم)26  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .4
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)�سورة الأنفال(

ي  نَّ هللَِِّ ُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِ
َ
ٍء فَأ َما َغِنْمتُْم ِمْن َشْ نَّ

َ
2)- قوله تعاىل: ]َواْعلَُموا أ

ِبيِل[ ))( َمَساِكنِي َوابِْن السَّ
ْ
َتَاَم َوال

ْ
ُقْرَب َوال

ْ
ال

عمرو)2(،  بن  اجلبار  عبد  بن  عمرو  حدثنا  قال:  سهل،  بن  حممد  حدثني  قال: 
قال: حدثنا ايب، عن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد عن ابيه موسى بن جعفر 
عن ابيه عن جده عن عيل بن احلسني، عن ابيه عن عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
لنا خاصة ومل جيعل  قال:  اآلية  ٍء[  َشْ ِمْن  َغِنْمتُْم  َما  نَّ

َ
أ تعاىل:]َواْعلَُموا  اهلل  يف قول 

لنا يف الصدقة نصيبا كرامة أكرم اهلل تعاىل نبيه وآله هبا،وأكرمنا عن أوساخ أيدي 
املسلمني. )3(

)�سورة التوبة(

بِاهلل  آَمَن  َكَمْن  ََراِم 
ْ
ال َمْسِجِد 

ْ
ال وَِعَماَرَة  َاجِّ 

ْ
ال ِسَقايََة  تُْم 

ْ
َجَعل

َ
أ  [ تعاىل:  قوله   -(3

ِخِر وََجاَهَد ِف َسِبيِل اهلل[)4(
ْ

َْوِم ال َوالْ

الشريازي، قال: اخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

).  األنفال : )4

2.  هو عمر بن عبد اجلبار الياممي، روى ابيه، عن أيب عوانه، عنه حممد بن سهل، ضعفه الذهبي، انظر 
املغني : 48/3) رقم 4678 .

3.  رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 393 من شواهد التنزيل : )/385، قال : اخربنا أبو عبد اهلل 
الشريازي، قال : اخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال : حدثنا أبو امحد البرصي .

4. التوبة: 9).
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حدثنا  قال:  معمر،  بن  امحد  حدثنا  قال:  الكديمي،))(  عباس  أبو  حدثنا  قال: 
قوله  يف  عباس  أيب  عن  مالك:  أيب  عن  السدي،  عن  االسدي،  عمرو  بن  احلسني 
عم  انا  فقال:  املطلب  عبد  بن  العباس  افتخر  قال:   ] َاجِّ

ْ
ال ِسَقايََة  تُْم 

ْ
َجَعل

َ
]أ تعاىل: 

حممد وأنا صاحب سقاية احلاج، وأنا افضل من عيل ]كذا[.

وقال شيبة بن عثامن: انا اعمر بيت اهلل، وصاحب حجابته، وأنا أفضل. فسمعها 
فأنزل   . اهلل  املجاهد يف سبيل  انا  منكام،  افضل  انا  فقال:  ذلك،  يذكران  عيل ومها 
ََراِم[ يعني شيبة 

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
[يعني العباس]وَِعَماَرَة ال َاجِّ

ْ
تُْم ِسَقايََة ال

ْ
َجَعل

َ
اهلل فيهم:]أ

ِخر[ إىل قوله: ]أجَر عظيم[ ففضل عليًا عليهام.4))2(- 
ْ

َْوِم ال ]َكَمْن آَمَن بِاهلل َوالْ

). هو حممد بن يونس بن موسى بن سليامن بن عبيد بن ربيعة بن كديم القريش السلمي الكديمي، 
أبو العباس البرصي، وكان ابن امرأة روح بن عبادة)85)-286هـ( وقال أبو بكر الشافعي: سمعت 

جعفرا الطياليس يقول: الكديمي ثقة. انظر هتذيب الكامل:7)/367 رقم ))63.

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:   327/(: التنزيل  شواهد  من   336 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .2
الشريازي، قال:اخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

ورواه ايضا احلاكم احلسكاين )/320 رقم 329 من طريق الشعبي، قال: وحدثنا عقبة بن مكرم]وهو 
عقبة بن مكرم بن افلح العمي البرصي، قال أبو داود: ثقة ثقة من ثقات الناس، وقال النسائي: ثقة 
مات سنة 243هـ انظر هتذيب الكامل:3)/40)[ قال: حدثنا ابن أيب عدي]هو حممد بن أيب عدي[عن 

[ اآلية، يف عيل والعباس. َاجِّ
ْ
تُْم ِسَقايََة ال

ْ
َجَعل

َ
شعبة عن اسامعيل عن الشعبي قال نزلت هذه اآلية: ]أ

ورواة ايضا احلاكم احلسكاين: )/323 رقم 332 من طريق حممد بن سريين البرصي، قال: اخربنا أبو 
عبداهلل الدينوري قراءة، قال: حدثنا عبداهلل بن يوسف بن امحد بن مالك، قال: حدثنا احلسني بن حممد 
ابن سختويه، قال: حدثنا عمرو بن ثور، وابراهيم بن سفيان قاال: حدثنا حممد بن يوسف الغريايب، 

قال: حدثني قيس، عن اشعث بن سوار:
عن ابن سريين قال: قدم عيل بن أيب طالب من املدينه إىل مكة، فقال للعباس:يا عم أال هتاجر؟ أال 
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َاجِّ 
ْ
ال ِسَقايََة  تُْم 

ْ
َجَعل

َ
اهلل:]أ فأنزل  البيت،  واحجب  احلرام،  املسجد  اعمر  ؟فقال:  اهلل  برسول  تلحق 

َواهلل ال  ِعنَْد اهلل  يَْستَُووَن  َسِبيِل اهلل ال  ِف  ِخِر وََجاَهَد 
ْ

ال َْوِم  َوالْ بِاهلل  آَمَن  َكَمْن  ََراِم 
ْ
ال َمْسِجِد 

ْ
ال وَِعَماَرَة 

الِِمنَي[ . َقْوَم الظَّ
ْ
َيْهِدي ال

ورواه ايضا بسند عن ابن سريين حممد بن سليامن الصنعاين يف احلديث 80 من مناجاة عيل قال: حدثنا 
قتيبة  عثامن بن حممد قال: حدثنا جعفر، قال :حدثنا حييى عن ]أيب عبدالرمحن[ املسعودي، عن أيب 
َاجِّ وَِعَماَرَة 

ْ
تُْم ِسَقايََة ال

ْ
َجَعل

َ
التميمي – واسمه ثابت بن سليم- عن حممد بن سريين قال يف قول اهلل: ]أ

ِخِر[ قال: نزلت يف عيل بن أيب طالب.
ْ

َْوِم ال ََراِم َكَمْن آَمَن بِاهلل َوالْ
ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ال

ورواه ايضا حتت الرقم 334 من طريق احلسن البرصي، قال: اخربنا أبو نرص املفرس، قال: حدثنا أبو 
الرزاق، قال:  املفرس، قال: حدثنا زنجويه، قال: اخربنا عبد  أبو اسحاق  عمر بن مطر، قال: حدثنا 
عباس  يف   ] َاجِّ

ْ
ال ِسَقايََة  تُْم 

ْ
َجَعل

َ
]أ نزلت:  ملا  قال:  ]البرصي[  احلسن  عن  عمرو:  عن  معمر،  اخربنا 

وعيل وشيبة بن عثامن تكلموا يف ذلك. واحلديث رواه ايضا السيوطي يف الدر املنثور، قال: وأخرج 
عبدالرزاق، عن احلسن قال: نزلت يف عيل، وعباس وعثامن وشيبة تكلموا يف ذلك.

ورواه ايضا الطربي يف تفسري اآلية من تفسريه جامع البيان قال: حدثنا احلسن بن حييى، قال: اخربنا 
نزلت يف عيل وعباس وعثامن وشيبة،  قال:  قال: اخربنا معمر، عن عمرو عن احلسن،  عبدالرزاق، 

تكلموا يف ذلك.
ابراهيم  بن  عيل  القاسم  أبو  اخربنا  قال:   42(/2 املؤمنني:  امري  ترمجة  تارخيه  يف  عساكر  ابن  ورواه 
العلوي، قال: قرأت عىل عمي الرشيف أيب الربكات عقيل بن عباس، قالت له: اخربكم احلسني بن 

عبد اهلل بن حممد بن أيب كامل.
حيلوله: واخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة السلمي أنبأنا أبو القاسم عبيداهلل بن عبد اهلل بن هاشم 
ابن سوار العبيس الداراين أنبأنا أبو عبداهلل احلسني بن عبداهلل بن حممد بن اسحاق أنبأنا أبو عيل امحد 
ابن حممد بن عبد السالم البريويت أنبأنا جربون بن عيسى بن زيد البلوي بمرص أنبأنا حييى بن سليامن:

عن أيب معمر عبادة بن عبد الصمد، عن انس انه قال: قعد العباس وشيبة صاحب البيت يفتخران 
فقال له العباس :انا ارشف منك انا عم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وويص أبيه وساقي احلجيج 
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ُمْؤِمِننَي[))(
ْ
نَْزَل اهلل َسِكينَتَُه َعَ رَُسوِلِ وََعَ ال

َ
قوله تعاىل: ]ُثمَّ أ

قال: حدثنا امحد بن عامر ]بن عامر أبو عبداهلل[ قال: حدثنا زكريا بن حييى قال: 
حدثنا مفضل بن يونس عن تليد بن سليامن عن الضحاك بن مزاحم يف قول اهلل

ُمْؤِمِننَي[ اآلية قال: نزلت يف
ْ
نَْزَل اهلل َسِكينَتَُه َعَ رَُسوِلِ وََعَ ال

َ
تعاىل: ]ُثمَّ أ

الذين ثبتوا مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يوم حنني عيّل والعباس 
وابو سفيان بن حارث ]بن عبد املطلب[ يف نفر من بني هاشم.)2(

فقال شيبة: أنا أرشف منك أنا أمني اهلل عىل بيته وخازنه أفال أئتمنك اهلل كام ائتمنني؟ فهام عىل ذلك 
يتشاجران حتى ارشف عليهام عيل فقال له العباس: عىل رسلك يابن أخ. فوقف عيل عليه السالم، 
فقال له العباس: ان شيبة فاخرين فزعم إنه أرشف مني فقال:فام قلت له انت يا عامه ؟قال: قلت له :انا 
عم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وويص أبيه وساقي احلجيج انا ارشف منك فقال لشيبة: ماذا قلت 
له انت ياشيبة؟ قال: قلت له: انا ارشف منك انا امني اهلل عىل بيته وخازنه افال ائتمنك زاد العلوي: 
اهلل عليك وقاال: كام ائتمنني؟ قال :فقال هلام:اجعال يل معكام مفخرا قاال : نعم قال: فانا ارشف منكام 
أنا أول من آمن بالوعيد من ذكور هذه األمة وهاجر وجاهد فانطلقوا زاد العلوي :ثالثتهم إىل النبي 
)صىل اهلل عليه وآله( فجثوا بني يديه فأخرب كل واحد منهم بمفخره فام أجاهبم النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( بيشء فانرصفوا عنه فنزل زاد العلوي الوحي بعد أيام فيهم فارسل اليهم ثالثتهم حتى أتوه فقرأ 

ِخِر[.
ْ

َْوِم ال ََراِم َكَمْن آَمَن بِاهلل َوالْ
ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َاجِّ وَِعَماَرَة ال

ْ
تُْم ِسَقايََة ال

ْ
َجَعل

َ
عليهم : ]أ

). التوبة: 26.

2. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 340 من شواهد التنزيل :)/)33 قال: اخربنا حممد بن عبد اهلل 
الصويف قال: حدثنا حممد بن امحد بن حممد احلافظ قال: حدثنا عبد العزيز بن حييى بن امحد.
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)�سورة يون�س(
ا َيَْمُعوَن[))( يَْفرَُحوا ُهَو َخْيٌ ِممَّ

ْ
5)- قوله تعاىل: ]قُْل بَِفْضِل اهلل َوبِرَْحَِتِه فَِبَذلَِك فَل

قال: حدثني املغرية بن حممد قال: حدثنا عبد الغفار بن حممد قال : حدثنا مندل 
حممد  اليسع  أبو  حدثنا  قال:  زكريا  بن  حممد  وحدثني  قال:  الكلبي:  ابن عيل عن 
ابن مروان عن الكلبي عن أيب صال: عن أيب عباس يف قوله تعاىل: ]ُقْل بَِفْضِل اهلل 

َوبَِرمْحَتِِه[ اآلية قال :بفضل اهلل :النبي وبرمحته :عيل.)2(

)�سورة هود(
َفَمْن َكَن َعَ بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َوَيتْلُوُه َشاِهٌد ِمنُْه[)3(

َ
6)- قوله تعاىل: ]أ

قال: حدثنا املغرية بن حممد قال: حدثنا عبد الغفار بن حممد بن كثري الكاليب 
قال: حدثنا منصور بن أيب االسود عن االعمش عن املنهال بن عمرو عن عباد بن 

عبد اهلل قال:

كنا مع عيل يف الرحبة فقام اليه رجل فقال: يا امري املؤمنني أرأيت قول اهلل تعاىل:

َفَمْن َكَن َعَ بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َوَيتْلُوُه َشاِهٌد ِمنُْه[ فقال عيل: والذي خلق احلبة وبرأ 
َ
]أ

النسمة ما جرت املوايس عىل رجل من قريش إال وقد نزلت فيه من كتاب اهلل آية او 
آيتان والن تعلموا ما فرض اهلل لنا عىل لسان النبي األمي أحب إيلَّ من ملئ االرض 

). يونس 58.

أبو عبيد اهلل  التنزيل : )/353 قال: اخربنا  الرقم 365 من شواهد  2. رواه احلاكم احلسكاين حتت 
الشريازي قال: اخربنا أبو بكر اجلرجرائي قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

3. هود: 7).
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فضة وإين ألعلم ان القلم قد جرى بام هو كائن .

قومه  يف  نوح  سفينة  كمثل  فيكم  َمَثلنا  إن  النسمة  وبرأ  احلبة  خلق  والذين  اما 
َربِِّه  ِمْن  بَيِّنٍَة  َعَ  َكَن  َفَمْن 

َ
اتقراء سورة هود؟ ]أ بني إرسائيل  ومثل باب حطة يف 

َوَيتْلُوُه َشاِهٌد ِمنُْه[ فرسول اهلل عىل بينة من ربه وأنا اتلوه والشاهد.))(

)�سورة الرعد(
نَْت ُمنِْذٌر َوِلُكِّ قَْوٍم َهاٍد[)2(

َ
َما أ 7)- قوله تعاىل: ]إِنَّ

). رواه احلاكم احلسكاين حتتالرقم 373 من شواهد التنزيل: )/360 قال: اخربنا حممد بن عبد اهلل 
الصويف قال: اخربنا حممد بن امحد بن حممد الفقيه قال: حدثنا عبد العزيز بن حييى ورواه ايضا احلاكم 
احلسكاين حتت الرقم )38 من طريق ابن عباس قال: حدثني أبو القاسم الفاريس قال: اخربنا أيب قال: 
حدثنا أبو القاسم منصور بن احلسني بن مذمج بانطاكيه قال: حدثنا حممد بن زكريا الغاليب]البرصي[ 
قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليامن قال حدثني أيب عن أبيه عيل بن عبداهلل : عن أيب عباس يف 
ِه[ قال: النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ]َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه[ قول اهلل تعاىل : ]َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

قال: هو عيل بن أيب طالب.
ورواه ايضا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 383 من طريق انس بن مالك قال: اخربنا عقيل بن احلسني 
اسامعيل  بن  عبيد  بن  حممد  حدثنا  قال:  اهلل  عبيد  بن  حممد  حدثنا  قال:  احلسني  بن  عيل  اخربنا  قال: 
]البغدادي[  بن سالم  القاسم  عبيد  أبو  :حدثنا  قال  العزيز  عبد  بن  قال:حدثنا عيل  بالبرصة  الصفار 
قال: حدثنا حجاج بن منهال ]البرصي ثقة مات سنة 7)2هـ انظر هتذيب الكامل[ قال: حدثنا محاد بن 
سلمة ]البرصي وثقه العامة مات سنة 67)هـ انظر هتذيب الكامل[ عن الثابت: عن انس بن مالك يف 
ِه(( قال :هو حممد ]َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه[ قال: هو عيل بن أيب  قوله عز وجل: ]َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

طالب كان واهلل لسان رسول اهلل إىل أهل مكة يف نقض عهدهم مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( .

2. الرعد: 7.
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قال: حدثنا امحد بن عباد، ))( قال: حدثنا زكريا بن حييى قال :حدثنا اسامعيل بن 
صبيح قال: حدثنا أبو اجلارود زياد بن املنذر عن أيب داود: عن أيب برزة االسلمي)2( 
نَْت ُمنِْذٌر[ ثم رضب يده 

َ
َما أ قال: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول:]إِنَّ

إىل صدره ]َوِلُكِّ قَْوٍم َهاٍد[ ويشري إىل عيل)عليه السالم(.)3(

). قلت كذا يف املصدر ولعل الصواب : امحد بن عامر بن خالد وقد حرف عامر إىل عباد لتشابه الرسم.

2. هو نضلة بن عبيد األسلمي أبو برزة كان من ساكني املدينة ثم نزل البرصة وله هبا دار شهد مع عيل 
صفني والنهروان قيل مات سنة 64هـ انظر االصابة :338/5 .

اهلل  عبد  أبو  أخربنا  قال:  التنزيل:)/390  شواهد  من   4(3 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .3
الشريازي قال:اخربنا أبو بكر اجلرجرائي قال: اخربنا أبو امحد البرصي ورواه ايضا احلاكم حتت الرقم 
407 من طريق نفيع بن احلارث عن أيب برزة االسلمي قال: حدثنا احلاكم أبو عبداهلل احلافظ أمالًء 
وقراءة قال :اخربنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة قال اخربنا املنذر بن حممد بن املنذر بن سعيد 
اللخمي من أصل كتابه قال: حدثني أيب قال: حدثني عمي احلسني بن سعيد قال: حدثني أي سعيد بن 
أيب اجلهم عن ابان بن تغلب عن نفيع بن احلارث قال: حدثني أبو برزة السلمي قال: سمعت رسول 
ُمنِْذٌر[ ووضع يده عىل صدر نفسه ثم وضعها عىل يد عيل  َأْنَت  اَم  اهلل )صىل اهلل عليه وآله(يقول: ]إِنَّ

وقال:]َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد[.
قال احلاكم: تفرد به املنذر بن حممد القابويس بإسناده وهو من حديث ابان عجب جدا. واحلديث رواه 
ايضا أبو احلسن الواحدي كام رواه بسنده عنه احلموئي يف الباب 28 حتت الرقم 22) من كتاب فرائد 
السمطني :)/48) قال: اخربنا أبو احلسن بن أيب نرص الفقيه أنبأنا حممد بن عبداهلل بن حممد احلافظ 
اخربين أبو بكر بن أيب دارم حدثنا املنذر بن حممد بن املنذر اللخمي حدثني أيب حدثني عمي احلسني 

بن سعيد حدثني أيب سعيد بن أيب اجلهم....به.
ورواة ايضا السيوطي يف الدر النثور قال: وأخرج ابن مردويه عن أيب برزة االسلمي ريض اهلل عنه: 
اَم َأْنَت ُمنِْذٌر[ ووضع يده عىل صدر نفسه ثم وضعها  سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول: ]إِنَّ

عىل صدر عيل ويقول: ]َوِلُكِّ قَْوٍم َهاٍد[
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الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  ابراهيم  حدثني  قال:  حممد  بن  املغرية  حدثني  قال: 
أيب  بن  ومنصور  الربيع  بن  قيس  حدثنا  قال:  ومائتني  عرشة  ست  سنه  االزدي 
األسود عن األعمش عن املنهال بن عمرو: عن عبادة بن عبداهلل قال: قال عيل: ما 
نزلت من القرآن آية إال وقد علمت فيمن نزلت قيل فام نزل فيك ؟ فقال :لوال انكم 
نَْت ُمنِْذٌر َوِلُكِّ قَْوٍم َهاٍد[فرسول 

َ
َما أ سألتموين ما أخربتكم نزلت يّف هذه اآلية: ]إِنَّ

اهلل املنذر وأنا اهلادي إىل ما جاء به.))(
ِكتَاِب[)2(

ْ
ُم ال

ْ
8)-قوله تعاىل: ]قُْل َكىَف بِاهلل َشِهيداً بَيِْن َوَبيْنَُكْم َوَمْن ِعنَْدُه ِعل

قال حدثني حممد بن سهل قال: حدثنا زيد بن اسامعيل قال: حدثنا داود بن 

ورواه ايضا احلاكم النيسابوري حتت الرقم 4)4 من طريق حكيم بن جبري عن أيب برزة األسلمي قال: 
حدثني أبو احلسن الفاريس قال: حدثنا أبو حممد عبداهلل بن امحد الشيباين قال: حدثنا أمحد بن عيل بن 
رزين الباشاين قال: حدثنا عبداهلل بن احلرث قال: حدثنا ابراهيم بن احلاكم بن ظهري قال: حدثني أيب 
عن حكيم بن جبري عن أيب برزة األسلمي قال: دعا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بالظهور وعنده 
عيل بن أيب طالب فاخذ رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بيد عيل بعدما تطهر فألزقها بصدره فقال: ]إِنَّاَم 
َأْنَت ُمنِْذٌر[ ثم ردها إىل صدر عيل ثم قال : ]َوِلُكِّ قَْوٍم َهاٍد[ ثم قال: إنك منارة األنام وغاية اهلدى 

وأمري القراء أشهد عىل ذلك أنك كذلك.

). رواه احلاكم حتت الرقم 3)4 من شواهد التنزيل :)/390 قال: اخربنا حممد بن عبد اهلل بن امحد 
قال: حدثنا امحد بن حممد بن عيّل قال :حدثنا عبدالعزيز بن حييى بن امحد بن عيسى.

2. الرعد:43.
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ابن  عن  جبري  بن  سعيد  عن  برش،)3(  أيب  عن  عوانة)2(،  أبو  حدثنا  قال:  املحرب))( 
ِكتَاِب[ قال: هو عيل بن أيب طالب )عليه 

ْ
ُم ال

ْ
عباس يف قوله تعاىل : ]َوَمْن ِعنَْدُه ِعل

السالم(.)4(

)�سورة النحل(

ِر إِْن 
ْ
ك ْهَل الِّ

َ
لوا أ

َ
ِْهْم فَاْسأ

َ
 رَِجااًل نُوِح إِل

َّ
نَا ِمْن َقبِْلَك إِال

ْ
رَْسل

َ
9)- قوله تعاىل: ]َوَما أ

ُكنْتُْم ال َتْعلَُموَن[))(

قال: حدثنا امحد بن عامر قال: حدثنا عبدالرمحن بن صالح قال: حدثنا موسى 
ابن عثامن احلرضمي عن جابر: عن حممد بن عيل قال: ملا نزلت هذه اآلية :

َتْعَلُموَن[قال عيل )عليه السالم( : نحن اهل  ُكنُْتْم ال  إِْن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  ]َفاْسَألوا 

). هو داود بن املحرب بن قحذم بن سليامن أبو سليامن الطائي الثقفي البرصي نزيل بغداد قال أبو داود: 
ثقة شبه ضعيف: واحسن ابن معني الثناء عليه وقال: وهو ثقة وقال أبو زرعة :ضعيف. تويف سنة ست 

ومائتني انظر تاريخ اإلسالم للذهبي وقبات اربع ومائتني ص)39

2. هو الوضاح بن عبداهلل اليشكري أبو عوانة البزاز موىل يزيد بن عطاء )ت76)هـ( قال بن سعد: 
الطبقات 288/9 رقم  أنظر  البرصة فنزهلا حتى مات هبا.  انتقل إىل  وكان اصله من أهل واسط ثم 
37)4 وقال العجيل: أبو عوان وضاح برصي ثقة موىل يزيد بن عطاء الواسطي. انظر تاريخ بغداد: 

.469/(3

3. هو بيان بن برش األمحيس البجيل أبو برش الكويف املعلم روى عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني 
ابن عيل بن أيب طالب .انظر هتذيب الكامل:97/3) رقم 779.

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:   40(/(: التنزيل  شواهد  من   423 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .4
الفاريس قال: اخربنا أبو بكر املفيد قال: حدثنا أبو امحد اجللودي.

). النحل: 43.
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الذكر الذي عنانا اهلل جل وعال يف كتابه.))(

)�سورة الإ�سراء(

قَْرُب َوَيرُْجوَن 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
وَِسيلََة أ

ْ
 َربِِّهُم ال

َ
يَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إِل ِ

َّ
َِك ال

َ
وئل

ُ
20- قوله تعاىل: ]أ

رَْحَتَُه َوَيَافُوَن َعَذابَُه إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكَن َمُْذوراً[)2(.

قال: حدثني امحد بن عامر قال: حدثنا احلامين قال: حدثنا عيل بن مسهر قال: 
ُم  ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إىَِل َرهبِِّ حدثنا عيل بن بذيمة:)3( عن عكرمة يف قوله:]ُأوَلِئَك الَّ

اْلَوِسيَلَة[ قال: هم النبي وعيل وفاطمة واحلسني عليهم السالم.)4(

)�سورة مرمي(
اِلَاِت َسيَْجَعُل لَُهُم الرَّْحَُن وُّداً[)5( يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ
)2- قوله تعاىل: ]إِنَّ ال

قال : حدثنا أبو عبداهلل احلسني بن محيد قال: حدثنا حييى بن عبد احلميد احلامين 

عبداهلل  أبو  اخربنا  قال:  التنزيل:)/435  شواهد  من   463 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .(
الشريازي قال: اخربنا أبو بكر اجلرجرائي قال: حدثنا أبو امحد البرصي.

2. اإلرساء:57.

3. هو عيل بن بذيمة أبو عبداهلل اجلزري موىل جابر بن سمرة كويف االصل )ت 36)هـ( وّثقه ابن معني 
وآخرون وقال امحد: صالح احلديث وكان رأسا يف التشيع. انظر تاريخ االسالم للذهبي: 709/3 

رقم 2490.

4. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 474 من شواهد التنزيل :)/446 قال: اخربنا حممد بن عبداهلل 
ابن امحد قال: اخربنا حممد بن امحد بن حممد قال: حدثنا عبدالعزيز بن حييى بن امحد.

5. مريم :96.
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ابيه عن جده  قال: حدثنا عيل بن هاشم: عن حممد بن عبيد اهلل بن أيب رافع عن 
قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( : ياعيل قل :اللهم ثبت يل الود يف قلوب 
املؤمنني واجعل يل عندك ودا وعهدا، فقاهلا عيل فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
اِلَاِت... إىل قوله  يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ
وآله( : ثبتت ورب الكعبة. ثم نزلت: ]إِنَّ ال

... قوماً دلا [ فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( : قد نزلت هذه اآلية فيمن كان 
خمالفا لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ولعيل.))(

)�سورة احلج(

ِْري ِمْن 
َ

اِلَاِت َجنَّاٍت ت يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ

)2- قوله تعاىل : ] إِنَّ اهلل يُْدِخُل ال
 

َ
َساِوَر ِمْن َذَهٍب َولُْؤلُؤاً َوِلَاُسُهْم ِفيَها َحِريٌر، َوُهُدوا إِل

َ
ْنَهاُر ُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن أ

َ ْ
ِْتَها ال

َ
ت

). شواهد التنزيل :)/468 رقم 496.
رواه ايضا احلاكم يف شواهد التنزيل حتت الرقم 499 قال: اخربنا أبو بكر احلارثي احلافظ األصبهاين 
قال :اخربنا أبو بكر احلارثي احلافظ األصبهاين قال :اخربنا أبو احلسني عبد اهلل بن حممد بن عبد الغفار 
الفاريس نزيل سمرقند، قدم حاجًا ايل – ان سعيد بن ابراهيم بن معقل السبيعي – النسفي خ – حدثهم 
قال: حدثنا أبو شبل حممد بن حممد بن النعامن بن شبل الباهيل البرصي )ت 248هـ( قال: حدثني أيب، 

قال: حدثني حييى بن أيب روق اهلمداين – اهلراين – عن أبيه، عن الضحاك.
عن ابن عباس يف قوله: ]سيجعل هلم الرمحن ودا[ قال: حمبة لعيل، التلقى مؤمنًا إال ويف قلبه حمبة لعيل.

ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 502 قال: أخربنا أبو بكر السكري، أخربنا أبو بكر ابن املقري، أخربنا 
حممد بن أيوب بن مسكان يف مسجد بيت املقدس، أخربنا عبد السالم بن عبيد بن أيب فروة الكندي 
البرصي ] صاحب سفيان بن عيينة، رحل اليه احلافظ أبو عوانة وروى عنه، ضّعفه ابن حبان[، أخربنا 

قطبة بن العالء، عن االعمش، عن سعيد بن جبري:
ُوّدًاً[ قال: حب عيل بن أيب طالب يف قلب كل  مْحَُن  الرَّ هَلُُم  ]َسَيْجَعُل  تعاىل:  ابن عباس يف قوله  عن 

مؤمن. 
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َِميِد [ ))(.
ْ
اِط ال  ِصَ

َ
َقْوِل َوُهُدوا إِل

ْ
يِِّب ِمَن ال الطَّ

الفضل، قال: حدثنا جعفر بن احلسني  الرمحن بن  قال: حدثني حممد بن عبد 
الكويف، قال: حدثني أيب، قال: حدثنا حممد بن يزيد موىل أيب جعفر، عن جعفر بن 
يَن آَمنُوا وََعِملُوا - إىل  ِ

َّ
حممد، عن أبيه، عن جده يف قوله تعاىل: ] إِنَّ اهلل يُْدِخُل ال

َِميِد [ قال : ذلك عيل ومحزة وعبيدة بن احلارث وسلامن وأبو ذر، 
ْ
اِط ال قوله - ِصَ

واملقداد )2( .
ْن َيُقولُوا َربُّنَا اهلل[ )3(

َ
 أ

َّ
ْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْيِ َحقٍّ إِال

ُ
يَن أ ِ

َّ
قوله تعاىل : ] ال

قال: حدثني حممد بن عبد الرمحن بن الفضل، قال: حدثني جعفر بن احلسني، 
قال: حدثني أيب، قال: حدثني حممد بن زيد، عن أبيه قال:

سألت أبا جعفر حممد بن عيل قلت له: أخربين عن قوله تعاىل:

ْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْيِ َحقٍّ [
ُ
يَن أ ِ

َّ
] ال

قال : نزلت يف عيل ومحزة وجعفر، ثم جرت يف احلسني )عليه السالم( )4(.

). احلج : 23.

2. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 546 من شواهد التنزيل: )/5)5، قال: أخربنا حممد بن عبد 
اهلل الصويف، قال: حدثنا حممد بن أمحد احلافظ، قال: حدثنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد.

3. احلج: 40.

4. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 552 من شواهد التنزيل: )/)52، قال: أخربنا حممد بن عبداهلل 
ابن أمحد، قال: أخربنا حممد بن أمحد بن حممد بن عيل، قال: حدثنا عبدالعزيز بن حييى بن أمحد.
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)�سورة ال�سعراء(
قَْربنَِي [ ))(

َ ْ
نِْذْر َعِشَيتََك ال

َ
قوله تعاىل : ] َوأ

قال: أنبأنا حممد بن زكريا الغاليب، أنبأنا حممد بن عباد بن آدم، أنبأنا نرص بن 
سليامن، أنبأنا حممد بن اسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن املنهال بن عمرو:

عن عبد اهلل بن احلارث بن عبد املطلب، عن عبد اهلل بن عباس، عن عيل بن أيب 
قَْربنِي [

َ ْ
نِْذْر َعِشَيتََك ال

َ
طالب قال: ملا نزلت هذه اآلية : ] َوأ

أنذر  أن  أمرين  اهلل  إن  عيل  يا  فقال:  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  َ]دعاين 
عشرييت األقربني[ )2( فضقت بذلك ذرعًا وعرفت أين متى أنادهيم هبذا االمر أرى 
ما أكره، فصمّت عليها حتى جاء جربئيل فقال: يا حممد إنك إن مل تفعل ما تؤمر 
به سيعذبك ربك ] فقال يل يا عيل [ فاصنع لنا صاعًا من طعام واجعل عليه رجل 
شاة، وامأل لنا عسًا ]ظ[ من لبن، وامجع يل بني عبد املطلب حتى أبلغهم. فصنع 
تكلم  ثم  قال:  ]بحاله[  الطعام  وبقي  فأكلوا وشبعوا  الطعام وحرضوا  ]كذا[ هلم 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فقال: يا بني عبد املطلب إين واهلل ما أعلم شابًا من 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، واين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة، وإن 
ريب أمرين أن أدعوكم فأيكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها مجيعًا -وإين ألحدثهم سنًا - فقلت: أنا يا نبي 
فيكم  قال: هذا أخي ووصيي وخليفتي  ثم  برقبتي  فأخذ  أكون وزيرك عليه.  اهلل 

فاسمعوا له وأطيعو ]ه[ .

). الشعراء: 4)2.

2. ما بني املعقوفني مأخوذ من شواهد التنزيل.
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فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب: قد أمرك أن تسمع لعيل وتطيع!!!))(

)�سورة النمل(

ََسنَِة فَلَُه َخْيٌ ِمنَْها َوُهْم ِمْن فََزٍع يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن َوَمْن َجاَء 
ْ
قوله تعاىل : ]َمْن َجاَء بِال

قال:  رقم 38)   (0(/( : السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  ترمجة  دمشق  تاريخ  ابن عساكر يف  رواه   .(
أبو احلسن عيل بن موسى بن  أنبأنا  أنبأنا عبد اهلل بن أمحد،  الفقيه،  أبو احلسن عيل بن املسلم  أخربنا 
أنبأنا عبد  بن احلسني،  أمحد  أنبأنا  الطربي،  الفضل  بن  أمحد  أنبأنا  بن يوسف،  أنبأنا حممد  السمسار، 

العزيز بن أمحد بن حييى اجللودي البرصي.
ورواه أيضًا حممد بن العباس يف تفسري اآلية ]وأنذر عشريتك األقربني[ يف كتابه: ما نزل يف عيل من 

القرآن كام يف أواسط الباب الثاين من كتاب سعد السعود|، ص 04)، ط )، قال:
قال:  حييى،  بن  زكريا  حدثني  قال:  جرير،  بن  حممد  حدثنا  قال:  احلربي،  احلاكم  بن  احلسني  حدثنا 

حدثني عفان بن مسلم.
وحدثنا حممد بن أمحد الكاتب، قال: حدثني جدي قالوا أخربنا عفان.

وحدثنا عبد العزيز بن حييى، قال: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا عبد الواحد بن غياث، قاال: حدثنا 
أبو عوانة، عن عثامن بن املغرية، عن أيب صادق، عن ربيعة بن ناجد:

أن رجاًل قال لعيل: يا أمري املؤمنني بم ورثت ابن عمك العباس؟ قال عيل: هاؤم قاهلا ثالث مرات 
حتى ارشأب الناس ونرشوا آذاهنم ثم قال:

مجع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(– أودعا رسول اهلل – بني عبد املطلب كلهم يأكلهم يأكل اجلذعة 
ويرشب الفرق، فصنع هلم مدًا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقى الطعام كام هو كأنه مل يمس، ثم دعا 

بغمر فرشبوا منه حتى رووا وبقي الرشاب كأنه مل يمس ومل يرشب منه فقال:
يا بني عبد املطلب اين بعثت اليكم خاصة وإىل الناس عامة، وقد رأيتم من هذه اآلية ما رأيتم، فأيكم 
يبايعني علام أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم اليه أحد، فقمت إليه – وكنت اصغر القوم 
سنًا – فقال: اجلس. قال: ثم قال ثالث مرات كل ذلك أقوم اليه فيقول يل: اجلس حتى كانت الثالثة 

رضب يده عىل يدي فقال: أنت. فقال: فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي.



 ما نزل من القرآن يف علي بن أبي طالب 48

 َما ُكنْتُْم َتْعَملُون [َ ))(
َّ

َْزْوَن إِال
ُ

يِّئَِة فَُكبَّْت وُُجوُهُهْم ِف انلَّاِر َهْل ت بِالسَّ

قال: حدثني حممد بن عبد الرمحن بن الفضل، قال: حدثني جعفر بن احلسني، 
قال: حدثني أيب، قال: حدثني حممد بن زيد، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر يقول: 
دخل أبو عبد اهلل اجلديل)2( عىل أمري املؤمنني فقال له: يا أبا عبد اهلل أال أخربك بقول 
ََسنَِة - إل قول - َتْعَملُوَن [ قال : بىل جعلت فداك، قال: 

ْ
اهلل تعاىل: ] َمْن َجاَء بِال

احلسنة حبنا أهل البيت والسيئة بغضنا. ثم قرأ اآلية )3(.

)�سورة العنكبوت(

ْن يَْسِبُقونَا َساَء َما َيُْكُموَن، َمْن 
َ
يِّئَاِت أ يَن َيْعَملُوَن السَّ ِ

َّ
ْم َحِسَب ال

َ
قوله تعاىل : ] أ

َما ُيَاِهُد  إِنَّ
َعِليُم، َوَمْن َجاَهَد فَ

ْ
ِميُع ال ٍت َوُهَو السَّ

َ
َجَل اهلل ل

َ
إِنَّ أ

َكَن يَرُْجو ِلَقاَء اهلل فَ
َعالَِمنَي [ )4(

ْ
نِلَْفِسِه إِنَّ اهلل لََغِنٌّ َعِن ال

قال: حدثنا حممد بن زكريا، قال: حدثنا أيوب بن سليامن، قال: حدثنا حممد بن 

). النمل: 89،90.

2. هو عبيد اهلل بن عبد أو عبد اهلل اجلديل، قال الطويس: قيل: أنه كان حتت راية املختار، من أصحاب 
السالم( وأخرى من خواص  املؤمنني )عليه  أمري  أولياء  تارة من  الربقي  ه  السالم(، وعدَّ عيل )عليه 

أصحابه )عليه السالم(. معجم رجال احلديث: 2)/59.

الطربيس يف جممع  رواه  رقم )58، وكذلك  التنزيل: )/548  احلسكاين يف شواهد  احلاكم  رواه   .3
البيان يف تفسري اآلية، قال: حدثنا السيد أبو احلمد مهدي بن نزار احلسيني، قال: حدثنا احلاكم أبو 
القاسم عبيد اهلل بن عبداهلل احلسكاين، قال: أخربنا حممد بن أمحد، قال: أخربنا حممد بن أمحد بن حممد، 

قال: حدثنا عبد العزيز بن حيي........ .

4. العنكبوت: 6-4.
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يَن  ِ
َّ

ْم َحِسَب ال
َ
مروان، عن الكلبي، عن أيب صالح: عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ] أ

يِّئَاِت قال : نزلت يف عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وهم الذين بارزوا  َيْعَملُوَن السَّ
عليًا ومحزة وعبيدة.

َعِليُم، 
ْ
ِميُع ال ٍت َوُهَو السَّ

َ
َجَل اهلل ل

َ
إِنَّ أ

ويف قوله تعاىل : ] َمْن َكَن يَرُْجو ِلَقاَء اهلل فَ
َما ُيَاِهُد نِلَْفِسِه [ إِنَّ

َوَمْن َجاَهَد فَ

قال : نزلت يف عيل وصاحبيه محزة وعبيدة ))(.

)�سورة ال�سجدة(
َفَمْن َكَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكَن فَاِسقاً ال يَْستَُوون [)2(

َ
قوله تعاىل : ] أ

بن  وإبراهيم  بن حممد  الغفار  : حدثنا عبد  قال  بن حممد،  املغرية  : حدثنا  قال 
حممد بن عبد الرمحن االزدي، حدثنا مندل بن عيل، عن الكلبي، عن أيب صالح :

عن ابن عباس قال : انتدب عيل والوليد بن عقبة فقال الوليد لعيل : أنا أحّد 
منك سنانًا وأسلط منك لسانًا وأمأل منك حشوًا يف الكتيبة . فقال له عيل : اسكت 

يا فاسق، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية .)3(

). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 604 من شواهد التنزيل: )/567، قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل 
بن أمحد، أخربنا حممد بن أمحد بن حممد، أخربنا عبد العزيز بن حييى.

2. السجدة : 8)

3. رواه احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل : )/573 رقم 0)6 قال : أخربنا حممد بن عبد اهلل بن 
أمحد قال : أخربنا حممد بن حممد احلافظ، قال : حدثنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد اجللودي ...

أبو يعىل  : أخربنا  قال  : أخربونا عن أيب أمحد بن عدي احلافظ،  قال  الرقم ))6،  ايضًا حتت  ورواه 
املوصيل، قال : حدثنا ابراهيم بن احلجاج، قال : حدثنا محاد بن سلمة، عن الكلبي، عن أيب صالح :
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)�سورة الحزاب(

قََض  َمْن  فَِمنُْهْم  َعلَيِْه  َما َعَهُدوا اهلل  ُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا 
ْ
ال قوله تعاىل : ]ِمَن 

أنا أسلط منك لسانًا، وأحّد منك سنانًا، وأمأل منك   : الوليد بن عقبة قال لعيل  ابن عباس، ان  عن 
– يعني  َفَمْن َكَن ُمْؤِمناً 

َ
حشوًا يف الكتيبة . فقال عيل : عىل رسلك فإنك فاسق . فأنزل اهلل تعاىل ] أ

عليًا- َكَمْن َكاَن َفاِسقًا ال َيْسَتُووَن[ و الوليد الفاسق .
ورواه أيضًا حتت الرقم 633، قال : أخربنا أبو سعد بن عيل، قال : اخربنا أبو احلسن الكهييل، قال : 
أخربنا أبو جعفر احلرضمي، قال : حدثنا حممد بن مرزوق، قال : أخربنا أبو قتيبة، قال : سمعت حممد 
َفَمْن َكَن ُمْؤِمناً [ هو عيل ]َكَمْن َكَن فَاِسقاً[ الوليد بن عقبة ورواه 

َ
ابن سريين يقول يف قوله تعاىل : ] أ

ايضًا القطبي يف احلديث : 65) من باب فضائل عيل عليه السالم من كتاب الفضائل ألمحد بن حنبل: 
3)) ط)، قال :

حدثنا إبراهيم، قال : حدثنا حجاج، قال : حدثنا محاد، عن الكلبي، عن أيب صالح :
عن ابن عباس ان الوليد بن عقبة قال لعيل : ألست أبسط منك لسانًا وأحّد منك سنانًا وأمأل منك 

َفَمْن َكَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكَن فَاِسقاً ال يَْستَُوون َ[
َ
حشوًا؟ فأنزل اهلل عز وجل : ] أ

ورواه ايضًا اخلطيب البغدادي يف ترمجة نوح بن خلف حتت الرقم )739 من تاريخ بغداد : 3)/322 
قال : أخربنا حممد بن أمحد بن رزق، حدثنا نوح بن خلف البجيل، حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا 

محاد، عن الكلبي، عن أيب صالح :
عن ابن عباس ان الوليد بن عقبة قال لعيل بن أيب طالب : الست أبسط منك لسانًا، وأحّد منك سنانًا، 

َفَمْن َكَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكَن فَاِسقاً ال يَْستَُووَن[
َ
وأمأل منك حشوًا ؟ فأنزل اهلل تعاىل ] أ

رواه ايضًا البالذري يف احلديث 50) من ترمجة أمري املؤمنني من انساب االرشاف قال :
حدثني حريث، عن اهليثم بن مجيل، عن محاد بن سلمة، عن الكلبي، عن أيب صالح، عن ابن عباس .

أبو نرص أمحد بن موسى  : أخربنا  قال  مناقبه ص 334  املغازيل يف احلديث 370 من  بن  ايضًا  رواه 
الفرج اخليوطي، حدثنا إسحاق بن ميمون احلريب، حدثنا  القايض أيب  الواسطي اجازة عن  الطحان 

عفان عن محاد بن سلمة، عن الكلبي .....
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لُوا َتبِْدياًل [ ))( ْبَُه َوِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َوَما بَدَّ
َ

ن

قال: حدثني حممد بن زكريا الغاليب، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن يزيد، قال: 
حدثني سهل بن عامر البجيل)2( )ت 8)2هـ(، عن عمرو بن ثابت، عن أيب اسحاق:

عن عيل )عليه السالم( قال : فينا نزلت: ] رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعَهُدوا اهلل َعلَيِْه [ 
لُوا َتبِْدياًل [ )3(. اآلية، فأنا واهلل املنتظر ] َوَما بَدَّ

ِقتَاَل [ )4(
ْ
ُمْؤِمِننَي ال

ْ
قوله تعاىل : ] َوَكىَف اهلل ال

قال:  احلامين،  احلميد  عبد  بن  حدثنا حييى  قال:  محيد،  بن  احلسني  حدثنا  قال: 
عن  اسحاق،  أيب  عن  زريق،  عامربن  حدثنا  قال:  األسلمي،  يعىل  بن  حييى  حدثنا 
ِقتَاَل 

ْ
ال ُمْؤِمِننَي 

ْ
ال اهلل  َوَكىَف   [ يقرأ:  مسعود  بن  اهلل  عبد  قال:كان  مطرف،  بن  زياد 

-بعيل-َوَكَن اهلل قَِوّياً َعِزيزا [ )5(.

). االحزاب: 23.

2. ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال ابن عدي: أرجو أنه اليستحق الرتك. لسان امليزان: 438/3 رقم 
.4025

أبو عبد اهلل  التنزيل: 2/) رقم قال: أخربنا  الرقم 627 من شواهد  3. رواه احلاكم احلسكاين حتت 
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.

4. االحزاب: 25.

5. رواه احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل: 2
وكذلك رواه حتت الرقم 629 قال: أخربنا أبو بكر التميمي، وأبو بكر السكري، قاال: أخربنا أبو بكر 
ابن املقرئ، قال: حدثنا اسامعيل بن عباد البرصي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا الفضل 

ابن القاسم، عن سفيان الثوري، عن زبيد، عن مرة:
عن عبد اهلل انه كان يقرأ )) وكفى اهلل املؤمنني القتال – بعيل بن أيب طالب -((.
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َرُكْم َتْطِهياً[))( َيِْت َوُيَطهِّ
ْ

ْهَل ال
َ
َما يُِريُد اهلل ِلُْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أ قوله تعاىل: ] إِنَّ

قال حافظ الرشيعة حممد بن عيل بن احلسني، حدثنا أبو أمحد عبد العزيز حييى بن 
أمحد بن عيسى اجللودي البرصي سنة سبع عرشة وثالثامئة، قال: حدثنا احلسني بن 
محيد، قال حدثنا حييى بن عبد احلميد، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن االعمش، 

عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس، قال:

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ان اهلل تبارك وتعاىل قسم اخللق قسمني، 
اْلَيِمنِي  َأْصَحاُب  َما   ] َِمنِي  الْ ْصَحاُب 

َ
َوأ  [  : فجعلني يف خريهم قساًم، فذلك قوله 

اَمِل ] ] فأنا من أصحاب اليمني، وأنا خري  الشِّ َأْصَحاُب  َما  َماِل [  الشِّ ْصَحاُب 
َ
َوأ  [

أصحاب اليمني.

]َفَأْصَحاُب   : قوله  فذلك  ثلثا،  خريها  يف  فجعلني  أثالثًا  القسمني  جعل  ثم 
ابُِقوَن[  َمِة [ َما َأْصَحاُب امْلَْشَأَمةِ ]َوالسَّ

َ
َمْشأ

ْ
ْصَحاُب ال

َ
امْلَْيَمنَِة [ َما َأْصَحاُب امْلَْيَمنَِة ] َوأ

ُبوَن[  ُمَقرَّ
ْ
ابُِقون ُأوَلِئَك]ال السَّ

فأنا من السابقني، وأنا خري السابقني.

نَاُكْم 
ْ
]وََجَعل  : قوله  فذلك  قبيلة  خريها  يف  فجعلني  قبائل  األثالث  جعل  ثم 

ورواه أيضًا الذهبي يف ترمجة عباد بن يعقوب الرواجني يف ميزان االعتدال: 44/4 رقم 54)4 قال:
قال ابن املقرئ: حدثنا اسامعيل بن عباد البرصي، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا الفضل بن القاسم، 
عن سفيان بن الثوري، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ))وكفى اهلل املؤمنني القتال 

بعيل((.

). االحزاب: 33.
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ُشُعوباً َوَقبَائَِل ِلََعاَرفُوا [ ))( فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم عىل اهلل وال فخر، ثم جعل 
َما يُِريُد اهلل ِلُْذِهَب َعنُْكُم  القبائل بيوتًا فجعلني يف خريها بيتًا فذلك قوله : ] إِنَّ

َرُكْم َتْطِهياً [ )2( َيِْت َوُيَطهِّ
ْ

ْهَل ال
َ
الرِّْجَس أ

). احلجرات: 3).

2. االمايل حلافظ الرشيعة حممد بن عيل: 503 يف أول املجلس 2 وقد روى علامء سنّة البرصة من عدة 
طرق نزول اآلية الكريمة يف أهل البيت عليهم السالم وهم برصيح أكثر تلك االخبار املتواترة: عيل 
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم: ومصادر تلك االحاديث غري حمصورة ولكن نشري إىل ما 
هو متداول ومنشور ممن روى قبسًا من تلك االخبار املتواترة من علامء سنّة البرصة من القرن الثاين 

والثالث اهلجري هم:
عفان بن مسلم بن عبد اهلل أبو عثامن الصفار االنصاري البرصي )34)-220هـ( وّثقته العامة.

وقال عبد بن محيد يف مسنده: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا محاد بن سلمة ]البرصي[، عن عيل بن 
زيد، عن أنس بن مالك ان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر اذا خرج إىل 
َرُكْم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ اَم ُيِريُد اهلل لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ صالة الفجر ويقول: الصالة يا أهل البيت ]إِنَّ

َتْطِهرًيا[.
وروى له احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل 8/2) رقم 637 وقال:

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل، قال: أخربنا حممد بن يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا حممد بن 
اسحاق، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا محاد بن سلمة البرصي قال: حدثنا عيل بن زيد، عن 

أنس بن مالك.... وذكر احلديث.
ورواه أيضًا احلاكم النيسابوري يف أواسط باب مناقب فاطمة من كتاب املستدرك: 58/3) قال: حدثنا 
أبو بكر حممد بن عبد اهلل احلفيد، حدثنا احلسني بن الفضل البجيل، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا محاد 

بن سلمة، أخربين محيد، وعيل بن زيد، عن أنس بن مالك:
اذا خرج لصالة  بباب فاطمة ريض اهلل عنها ستة أشهر  أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(كان يمر 
َرُكْم َتْطِهرًيا. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ اَم ُيِريُد اهلل لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ الفجر يقول: الصالة يا أهل البيت ] إِنَّ
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وقال احلاكم – وأقّره الذهبي – هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.
وقال احلسكاين: ورواه مجاعة عن عفان ]البرصي[ ورواه عنه عبد بن احلميد يف تفسريه، وتابعه مجاعة 

عن محاد ]البرصي[، منهم إبراهيم السامي ]البرصي[ قال:
أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهلل البلوي، قال: أخربنا أبو سعيد القريش، قال: حدثنا يوسف 
بن سلمة  قال: حدثنا محاد  ]البرصي[  السامي  بن احلجاج  ابراهيم  قال: حدثنا  الرازي،  ابن عاصم 

]البرصي[ ...... وذكر احلديث.
ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 639 وقال:

أخربنا أبو نرص املفرس، قال: أخربنا أبو عمرو بن مطر، قال: حدثنا أبو اسحاق املفرس، قال: حدثنا 
هارون بن عبد اهلل، قال: حدثنا االسود بن عامر، قال: حدثنا محاد بن سلمة ]البرصي [..... وذكر 

احلديث.
وقال: وأيضًا رواه حجاج بن منهال البرصي االنامطي، فقال يف احلديث رقم 645:

أخربنا أبو احلسن، قال: أخربنا أبو مسلم، قال حدثنا حجاج بن منهال ]البرصي[ .... .
وحدثنا أبو نرص املقرئ املفرس، قال: أخربنا أبو احلسن الكارزي، قال: أخربنا عيل بن عبد العزيز املكي، 

قال: حدثنا حجاج بن منهال السلمي، قال: حدثنا محاد بن سلمة ]البرصي[ .... وذكر احلديث.
ورواه الطرباين يف احلديث )267 من ترمجة االمام احلسني )عليه السالم( يف املعجم الكبري: 50/3 

قال:
حدثنا عيل بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكيش قاال: حدثنا حجاج بن املنهال ]البرصي[ حدثنا محاد بن 

سلمة ]البرصي[، عن عيل بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك .... وذكر احلديث.
ورواه الطربي يف تفسري اآلية من تفسريه قال:

حدثنا ابن وكيع، قال حدثنا حممد بن بكر، عن محاد بن سلمة ]البرصي[ عن عيل بن زيد، عن أنس 
..... وذكر احلديث.

ورواه احلاكم احلسكاين أيضًا حتت الرقم 676 وقال: ومنها رواية أم املؤمنني عائشة الصديقة ريض 
اهلل عنها:
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أخربنا أبو نعيم االزهري، قال: أخربنا أبو عوانة االسفرائني، قال: روى عبدة بن عبد اهلل أبو سهل 
]اخلزاعي الصفار البرصي[ قال: حدثنا حممد بن برش، قال: حدثنا زكريا بن أيب زائدة، عن مصعب بن 

شيبة، عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة:
النبي غداة وعليه مرط مرجل من شعر اسود، فجاء احلسن بن عيل فأدخله، ثم جاء احلسني  خرج 
َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  اهلل  ُيِريُد  اَم  ]إِنَّ قال:  ثم  فأدخله  عيل  جاء  ثم  فأدخلها،  فاطمة  جاءت  ثم  معه،  فدخل 

َرُكْم َتْطِهرًيا[. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
وقال احلسكاين ومنها رواية واثلة بن االسقع الليثي:

قال:  قراءة،  الزيادي  طاهر  أبو  أخربنا  قال:   37/2 التنزيل:  شواهد  من   693 الرقم  حتت  رواه  فقد 
أخربنا أبو احلسن الكارزي، قال: أخربنا عيل بن عبد العزيز املكي، أخربنا أبو نعيم املالئي.

املفرس، أخربنا هارون  أبو اسحاق  قال: حدثنا  بن مطر،  أبو عمرو  املفرس، أخربنا  أبو نرص  وأخربنا 
ابن عبد اهلل، قال: حدثني أبو نعيم، حدثني عبد السالم ]بن حرب البرصي[، عن كلثوم بن زياد، 
عن أيب عامر، عن واثلة بن االسقع انه كان عند النبي اذ جاء عيل و فاطمة واحلسن واحلسني فألقى 
عليهم كساءًا له، ثم قال: ))اللهم هؤالء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم 

تطهريًا((.
قلت: يا رسول اهلل وأنا، قال: وأنت.

ورواه أيضًا الطرباين يف احلديث 2669 من املعجم الكبري من ترمجة االمام احلسني )عليه السالم( قال:
حدثنا عيل بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السالم بن حرب ]البرصي[، عن كلثوم بن 
زياد، عن أيب عامر، قال: اين جلالس عند واثلة بن االسقع اذ ذكروا عليًا – ريض اهلل عنه – فشتموه، 
فلام قاموا قال: اجلس حتى أخربك عن هذا الذي شتموه، إين عند رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ذات 
يوم اذ جاء عيل وفاطمة واحلسن واحلسني – ريض اهلل عنهم – فألقى عليهم كساء له ثم قال: ))اللهم 
هؤالء أهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهريًا(( قلت: يا رسول اهلل وأنا، 

قال: وأنت، قال: فواهلل إهنا ألوثق من عميل يف نفيس.
ورواه أيضًا الطربي يف تفسري اآلية الكريمة عن عبد األعىل بن واصل، عن الفضل بن دكني، عن عبد 
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السالم بن حرب ]البرصي[، عن كلثوم ا ملحاريب، عن أيب عامر.... وذكر احلديث.
وقال احلسكاين ومنها رواية أيب احلمراء هالل بن احلارث خادم النبي )صىل اهلل عليه وآله( :

القريش، قال:  القاسم  أبو  التنزيل: 75/2 قال: أخربنا  الرقم 695 من كتابه شواهد  فقد رواه حتت 
أخربنا أبو القاسم املارسجيس، قال: أخربنا أبو العباس البرصي، قال: أخربنا أبو عاصم الضحاك بن 
خملد ]البرصي[، عن عبادة أيب حييى، عن أيب داود السبيعي، عن أيب احلمراء قال: كان رسول اهلل )صىل 

اَم ُيِريُد اهلل ... [ اآلية. اهلل عليه وآله(  يمر ببيت فاطمة ستة أشهر فيقول: الصالة ] إِنَّ
داود،  أبو  حدثني  ]البرصي[،  خملد  بن  الضحاك  النبيل  عاصم  أيب  عن  مجاعة  رواه  احلسكاين  وقال 
حدثني أبو احلمراء، قال: صبحنا النبي )صىل اهلل عليه وآله(  تسعة أشهر فكان اذا أصبح أتى باب 
َرُكْم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ اَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ عيل وفاطمة وهو يقول: الصالة يرمحكم اهلل ]إِنَّ

َتْطِهرًيا[.
تفسريه: 7/22  التطهري من  آية  البرصي يف تفسري/  بن سريين  الطربي من طريق حممد  أيضًا  ورواه 
قال:حدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن املقدم، حدثنا سعيد بن زريب، عن حممد بن سريين، عن أيب 
هريرة، عن أم سلمة، قالت: جاءت فاطمة إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  بربمة هلا قد صنعت 
فيها عصيدة حتلها عىل طبق، فوضعته بني يديه، فقال: اين ابن عمك وابناك، فقالت: أجب رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله(  أنت وابناك، قالت أم سلمة: فلام رآهم مقبلني مد يده إىل كساء كان عىل املنامة 
فمده وبسطه وأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء األربعة بشامله، فضمه فوق رؤوسهم وأومأ 

بيده اليمنى إىل ربه، فقال: ))هؤالء أهل البيت، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا((.
ورواه ايضًا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 734 من طريق حممد بن سريين قال:

حدثنا عبد اهلل بن سليامن، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم النهشيل، قال: حدثنا الكرماين ابن عمرو، 
قال: حدثنا سعيد بن زريب اخلزاعي ..... وذكر احلديث.

ورواه ايضًا احلاكم حتت الرقم 743 من طريق حجاج بن منهال البرصي قال:
منهال  بن  حجاج  حدثنا  اهلل،  عبد  بن  ابراهيم  حدثنا  عبيد،  بن  أمحد  أخربنا  أمحد،  بن  عيل  أخربنا 
أم سلمة  قال: سمعت  بن حوشب،  الفزاري، حدثنا شهر  بن هبرام  احلميد  ]البرصي[، حدثنا عبد 
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قتلهم اهلل، غروه وذلوه  قتلوه  العراق، وقالت:  أهل  لعنت  نعي احلسني بن عيل -:  ملا جاء   – تقول 
لعنهم اهلل.

ثم رشعت حتدثنا وقالت: جاءت فاطمة رسول اهلل غدوة بربمة هلا حتملها يف طبق هلا حتى وضعتها 
بني يديه، فقال هلا: أين ابن عمك؟ قالت: هو يف البيت، قال: أذهبي فادعيه يل وائتيني بابنيه، فجاءت 
تقود ابنيها كل واحد منهام يف يد وعيل يميش يف أثرها حتى دخلوا عىل رسول اهلل فأجلسها يف حجره 
وجلس عيل عىل يمينه وجلست فاطمة عىل يساره – قالت أم سلمة – فاجتذب من حتتي كساًء خيربيًا 
كان بساطًا لنا عىل املنامة يف املدينة فألقى رسول اهلل عليهم مجيعًا، وأخذ بشامله طريف الكساء وألوى 

بيده اليمنى إىل ربه فقال: اللهم هؤالء أهيل أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.
قاله ثالث مرات يف كل ذلك يقول: اللهم هؤالء أهيل أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.

فقلت: يا رسول اهلل ألست من أهلك؟ قال: بىل فادخيل يف الكساء، فدخلت يف الكساء بعد ما مىض 
دعاؤه البن عمه وابنيه وابنته فاطمة عليهم السالم.

املؤمل،  القريش، قال: أخربنا عيل بن  القاسم  أبو  الرقم 744 قال:أخربناه  أيضًا احلاكم حتت  ورواه 
قال: أخربنا حممد بن يونس، قال: حدثنا حجاج بن منهال به.

ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 747 من طريق محاد بن سلمة البرصي قال: أخربنا أبو نرص املقري، 
أخربنا أبو احلسن الكارزي، قال: أخربنا عيل بن عبد العزيز املكي، حدثنا حجاج بن منهال السلمي 

]البرصي[، حدثنا محاد بن سلمة ]البرصي[، عن عيل بن زيد:
عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، ان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  قال لفاطمة: يا بنّيه ائتيني 
بزوجك وابنيه فجاءت هبم فألقى رسول اهلل عليهم كساًء فدكيًا، ثم وضع يده عليهم ثم قال: ))اللهم 

ان هؤالء آل حممد فاجعل صلواتك عىل حممد وآل حممد، فإنك محيد جميد ((.
قالت أم سلمة: فرفعت الكساء ألدخل معهم فجذبه من يدي فقال: إنك عىل خري.

ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 748 من طريق عفان بن مسلم ومحاد بن سلمة ومها من أهل البرصة، 
قال: أخربناه أبو احلسن اجلار، أخربنا أبو احلسن الصفار، حدثنا متتام، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن 
النبي )صىل اهلل عليه وآله(  قال  سلمة، حدثنا عيل بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة ان 
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)�سورة فاطر(
ُعلََماُء[))(

ْ
قوله تعاىل : ] إِنََّما َيَْش اهلل ِمْن ِعبَاِدهِ ال

قال: حدثنا أمحد بن موسى االزرق، حدثنا حممد بن هالل، حدثنا نائل بن نجيح، 
سليامن)2(،.....................................................  بن  مقاتل  عن 

لفاطمة: أتيني بزوجك وابنيك. وذكر مثله إىل آخره.
ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 749 قال:ورواه أيضًا املحاريب، قال: حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: 

حدثنا روح بن أسلم، قال: حدثنا محاد به.
ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 750 وقال:أخربنا أبو سعيد، أخربنا أبو بكر، أخربنا عبد اهلل، قال: 
حدثني أيب، حدثنا عفان ]البرصي[، حدثنا محاد بن سلمة ]البرصي[، حدثنا عيل بن زيد، عن شهر 

ابن حوشب، عن أم سلمة أن رسول اهلل قال لفاطمة به كام سويت.
ورواه أيضًا أمحد يف املسند حتت الرقم 26625 ج 8) ص 4)3 قال: حدثنا عفان البرصي حدثنا محاد 
ابن سلمة ]البرصي[ قال: حدثنا عيل بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة أن رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله(  ..... وذكر احلديث.
ورواه أيضًا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 769 وقال:وأيضًا قال عمر بن أمحد بن شاهني: حدثنا حييى 
ابن حممد بن صاعد، قال: حدثنا محاد بن احلسن النهشيل ]بن عنبسة البرصي[، وابو أمية الطرسويس، 
زبان  بن  حييى  بن  بكر  حدثنا  قالو:  البرصي،  حكيم  بن  صالح  سفيان  وأبو  اسحاق،  بن  ويعقوب 
]البرصي[، قال: حدثنا مندل، عن االعمش:عن عطية، عن أيب سعيد، قال: قال رسول اهلل: نزلت 

هذه اآلية يف مخسة: يفَّ ويف عيل وحسن وحسني وفاطمة ] إنَّام ُيِريُد اهلل[ اآلية.

). فاطر: 28.

الشيخ  البلخي )ت 50)هـ( عّده  أبو احلسن  اخلراساين،  االزدي  بن بشري  بن سليامن  مقاتل  2. هو 
الباقر )عليه السالم( وقال: برتي، وأخرى من اصحاب الصادق )عليه  الطويس تارة من اصحاب 
السالم(، وقال الربقي: عامي. وضعفته العامة. وقال ابن حجر: احلفاظ ضعفوه يف الرواية، وقد روى 
الضعفاء مناكري واحلمل فيها عليهم. انظر معجم رجال احلديث للخوئي: 9)/337 رقم 2632)، 
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ُعلََماُء[ 
ْ
َش اهلل ِمْن ِعبَاِدهِ ال عن الضحاك ))(: عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ]إِنََّما َيْ

قال: يعني عليًا كان خيشى اهلل ويرقبه)2(.

)�سورة ال�سافات(
 يَاِسنَي [ )3(

ْ
 إِل

قوله تعاىل : ] َسالٌم َعَ

حدثنا  البلخي،  فاطمة  أيب  بن  اخلضري  حدثنا  سهل)4(،  بن  حممد  حدثنا  قال: 
وهيب بن نافع، قال: حدثني كادح)5(، عن الصادق جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن 
 يَاِسنَي [ قال: ياسني: حممد، ونحن 

ْ
 إِل

عيل )عليه السالم( يف قوله تعاىل: ] َسالٌم َعَ
آل ياسني)6(.

وهتذيب الكامل: 8)/339 رقم 6755.

). هو الضحاك بن مزاحم اهلاليل، أبو القاسم اخلراساين )ت 05)ت( وّثقه ابن حنبل وابن معني. 
انظر هتذيب الكامل: 73/9) رقم ))29.

2. رواه احلاكم النيسابوري حتت الرقم 779 من شواهد التنزيل: 52/2) قال: أخربنا أبو عبد اهلل 
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا: أبو أمحد البرصي.

3. الصافات: 30).

4. هو حممد بن سهل بن عبد الرمحن، أبو عبد اهلل العطاء، موىل بني أسد )ت 309 هـ(، وقيل: حممد 
بن سهل بن احلسن بن حممد بن ميمون موىل بني أمية، وقال ابن حجر: اهتموه بوضع احلديث، من 
شيوخ أيب بكر الشافعي. انظر تاريخ بغداد: 0/2)4 رقم 927، ولسان امليزان: 72/6) رقم 7526.

5. هو كادح بن رمحة الزاهد، عده الشيخ الطويس من اصحاب الصادق )ع(، وقال: ضعيف. انظر 
معجم رجال احلديث: 5)/04) رقم 9707.

6. رواه احلاكم النيسابوري حتت الرقم 793 من شواهد التنزيل: 67/2)، قال: وحدثنا أبو جعفر 
العزيز بن  ابراهيم بن اسحاق، حدثنا عبد  الثاين والسبعني، قال: حدثنا حممد بن  امالءًا يف املجلس 
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بن  احلاكم  حدثنا  داود،  بن  سليامن  حدثني  معاذ،  بن  احلسني  حدثني  قال: 
ظهري))(، عن السدي)2(، عن أيب مالك الغفاري غزوان الكويف)3(، يف قوله:

 يَاِسنَي [ قال: هو حممد، وآله أهل بيته)4(.
ْ

 إِل
] َسالٌم َعَ

قال: حدثنا حممد بن سهل، قال: حدثنا ابراهيم بن معمر، قال: حدثنا عبد اهلل 
ابن داهر االمحري)5(، قال: حدثني أيب: قال: حدثنا االعمش)6(،

حييى بن أمحد بن عيسى أبو أمحد اجللودي البرصي.

). هو احلاكم بن ظهري الفزاري، أبو حممد بن أيب ليىل الكويف، وقال بعضهم: احلاكم بن أيب خالد )ت 
80)هـ(، قال البخاري: منكر احلديث تركوه، وقال أبو زرعة: واهي احلديث، مرتوك احلديث. و قال 

ابن حبان: كان يشتم الصحابة. انظر هتذيب الكامل: 86/5 رقم 2)4).

2. هو اسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة السدي أبو حممد القريش الكويف االعور )ت29)هـ( قال 
أمحد بن حنبل: السدي ثقة، وقال أبو زرعة: لني، وقال النسائي: صالح، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 

والحيتج به. انظر هتذيب الكامل: 90/2).

3. هو أبو مالك الغفاري كويف، تابعي معروف اسمه غزوان )ت00)هـ( وثقه ابن معني، وهو بالكنية 
أشهر. تاريخ االسالم: 89/3) رقم 0))).

4. رواه احلاكم النيسابوري حتت الرقم 797 من شواهد ا لتنزيل: 69/2)، قال: أخربنا أبو عبد اهلل 
الشريازي، أخربنا أبو بكر.

5. هو عبد اهلل بن داهر بن حييى، أبو سليامن – وقيل أبو حييى – الرازي ويعرف باالمحري، )ت230هـ( 
وقال اخلطيب: وقيل ان داهر أباه اسمه حممد، ولقبه داهر، شيخ صدوق. انظر تاريخ بغداد: 459/9 

رقم 5085.

قال  الكويف االعمش )ت 48)هـ(،  أبو حممد  الكاهيل، موالهم  مهران االسدي  بن  6. هو سليامن 
حييى بن معني: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال عمرو بن عيل: كان االعمش يسمى املصحف من 

صدقه، وقال العجيل: وكان فيه تشيع. انظر هتذيب الكامل: 06/8) رقم 2553.
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: ان عمر بن اخلطاب  عن حييى بن وثاب))(، عن أيب عبد الرمحان السلمي)2( 
كان يقرأ :

 يَاِسنَي [ قال أبو عبد الرمحن السلمي: آل ياسني آل حممد )صىل 
ْ

 إِل
] َسالٌم َعَ

اهلل عليه وآله()3(.

)�سورة �س(

ْم 
َ
أ رِْض 

َ ْ
ُمْفِسِديَن ِف ال

ْ
َكل اِلَاِت  آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ يَن  ِ

َّ
َْعُل ال

َ
ْم ن

َ
قوله تعاىل : ]أ

ار [)4( ُفجَّ
ْ
ُمتَِّقنَي َكل

ْ
َْعُل ال

َ
ن

قال: حدثنا حممد بن زكريا، حدثنا أيوب بن سليامن، حدثنا حممد بن مروان)5(، 
يَن  ِ

َّ
َعُل ال

ْ َ
ْم ن

َ
عن الكلبي)6(، عن أيب صالح)7(: عن ابن عباس، قال: وأما قوله: ] أ

). هو حييى بن وثاب االسدي، موالهم )ت03)هـ( قارئ أهل الكوفة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
قليل احلديث صاحب قرآن. انظر تاريخ االسالم: 354/3 رقم 486).

2. هو عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرمحن السلمي الكويف القارئ )ت72هـ( قال العديل: 
تابعي ثقة، وقال النسائي: ثقة، وقال شعبة: سمع من عيل. انظر هتذيب الكامل: 0)/80 رقم 320.

3. رواه الشيخ الصدوق يف معاين االخبار: )/23) رقم 5.

4. ص: 28.

5. هو حممد بن مروان بن عبد اهلل بن اسامعيل بن عبد الرمحن السدي الصغري الكويف )ت 90)هـ(، 
قال الذهبي: تركوا حديثه، وقد اهتم. انظر تاريخ االسالم: 35/5) رقم 4732. 

6. هو حممد بن السائب بن برش بن عمرو بن احلارث بن عبد احلارث بن عبد العزى، أبو النرض الكلبي 
الكويف من بني عبد ود )ت 46) هـ(، قال النسائي: ليس بثقة وال يكتب حديثه، ضعفوه، وقال الساجي: 

مرتوك احلديث وكان ضعيفًا جدًا لفرطه يف التشيع. انظر هتذيب الكامل: 6)/295 رقم 5823.

7. هو باذام أبو صالح، موىل أم هانئ )ت 20)هـ( روى عن عيل بن أيب طالب، قال ابن معني: ليس به 
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املسلمني وهم  اآلية يف ثالثة من  نزلت هذه  قال:  اآلية،  اِلَات[ِ  الصَّ وََعِملُوا  آَمنُوا 
املتقون الذين عملوا الصاحلات، ويف ثالثة من املرشكني وهم املفسدون الفجار.

فأما الثالثة من املسلمني: فعيل بن أيب طالب، ومحزة بن عبد املطلب، وعبيد بن 
احلارث بن عبد املطلب، وهم الذين بارزوا يوم بدر، فقتل عيل الوليد، وقتل محزة 

عتبة، وقتل عبيدة شيبة ))(.

)�سورة الزمر(

لِرَُجٍل  َكُء ُمتََشاِكُسوَن َورَُجاًل َسلَماً  قوله تعاىل : ]َضََب اهلل َمثَاًل رَُجاًل ِفيِه ُشَ
َهْل يَْستَِوَياِن َمثَل[ )2(.

قال:حدثني عمرو بن حممد بن تركي، حدثنا حممد بن الفضل، حدثنا حممد بن 
شعيب، عن قيس بن الربيع، عن منذر الثوري)3(:

عن حممد بن احلنفية، عن عيل )عليه السالم( يف قوله تعاىل: ]َورَُجاًل َسلَماً لِرَُجلٍ[ 
قال: أنا ذلك الرجل السليم لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  )4(.

بأس، وقال حييى القطان: مل أر أحدًا من اصحابنا تركه. تاريخ االسالم: 377/3 رقم 542).

). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 798 من شواهد التنزيل: 2/)7) قال:
أخربنا أبو عبد اهلل الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.

2. الزمر: 29.

3. هو املنذر بن يعىل الثوري، أبو يعىل الكويف )ت 0))هـ(، قال ابن سعد: كان ثقة، قليل احلديث، 
الطويس يف  الشيخ  الكامل: 8)/383 رقم )678، وعّده  انظر هتذيب  الثقات.  ابن حبان يف  وذكره 

رجاله من اصحاب السجاد عليه السالم. رجال الطويس: 20) رقم 222).

اهلل  عبد  أبو  أخربنا  قال:   (76/2 التنزيل:  شواهد  من   807 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .4
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قال: حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن بسطام، حدثنا أمحد بن عيسى بن مصقلة 
القمي، قال: حدثني بكري بن الفضيل، عن أيب خالد الكابيل))(:

عن أيب جعفر قال: الرجل السلم لرجل عيل وشيعته)2(.
ُمتَُّقون [)3(

ْ
َِك ُهُم ال

َ
وئل

ُ
َق بِِه أ ْدِق وََصدَّ ي َجاَء بِالصِّ ِ

َّ
قوله تعاىل : ] َوال

املفضل  قال: حدثني أمحد بن حممد بن عمر بن يونس، قال: حدثني برش بن 
بالنيسابوري، قال: حدثني عيسى بن يوسف اهلمداين، عن أيب احلسن عيل بن حييى، 

الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.

). هو كنكر أبو خالد الكابيل وقيل اسمه وردان أبو خالد الكابيل االصغر، عّده الشيخ تارة يف اصحاب 
عيل بن احلسني )عليه السالم(، وأخرى يف اصحاب الباقر عليه السالم، و ثالثة يف اصحاب الصادق 

)عليه السالم(. انظر معجم رجال احلديث: 5)/33) رقم 9779.

بالسند  يعني   – وبه  قال:  التنزيل: 77/2)  الرقم 808 من شواهد  احلسكاين حتت  احلاكم  رواه   .2
املتقدم حتت الرقم 807 – حدثنا أبو أمحد – يعني عبد العزيز اجللودي–.

ورواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 809 من شواهد التنزيل: 77/2) قال: أخربنا عقيل بن احلسني، 
أخربنا عيل بن احلسني، حدثنا حممد بن عبيد اهلل، حدثنا عبدويه بن حممد بشرياز، حدثنا أبو احلسن 
سهل بن نوح اجلنايب، حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثني عمرو بن محران، عن سعيد بن 

أيب عروبة البرصي، عن قتادة، عن عطاء:
جهل،  أبو  هو  فالرجل  َكاُء[  رُشَ فِيِه  َرُجاًل  َمَثاًل  اهلل  َب  رَضَ تعاىل:]  قوله  يف  عباس  بن  اهلل  عبد  عن 
والرشكاء آهلتهم التي يعبدوهنا، كلهم يدعيها يزعم أنه أوىل هبا ))ورجال(( – يعني عليا—))ساملًاً((، 

يعني سلاًم دينه هلل يعبده وحده اليعبد غريه ] هل يستويان مثال[ يف الطاعة والثواب.

3. الزمر: 33. 
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عن أبان بن أيب عياش))(، عن أيب الطفيل)2(، عن عيل قال: والذي جاء بالصدق 
رسول اهلل، وصدق به أنا، والناس كلهم مكذبون كافرون غريي وغريه )3(.

)�سورة غافر(

ُ يَُسبُِّحوَن ِبَْمِد َربِِّهْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه 
َ

َعْرَش َوَمْن َحْول
ْ
يَن َيِْملُوَن ال ِ

َّ
قوله تعاىل : ] ال

بَُعوا  يَن تَابُوا َواتَّ ِ
َّ

ماً فَاْغِفْر لِل
ْ
ٍء رَْحًَة وَِعل يَن آَمنُوا َربَّنَا وَِسْعَت ُكَّ َشْ ِ

َّ
َويَْستَْغِفُروَن لِل

ُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّت وََعْدَتُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن 
ْ
ْدِخل

َ
َِحيم، َربَّنَا َوأ

ْ
َسِبيلََك َوقِِهْم َعَذاَب ال

يِّئَاِت  يِّئَاِت َوَمْن تَِق السَّ َِكيُم، َوقِِهُم السَّ
ْ
َعِزيُز ال

ْ
نَْت ال

َ
يَّاتِِهْم إِنََّك أ ْزَواِجِهْم وَُذرِّ

َ
آبَائِِهْم َوأ

َعِظيُم [ )4(
ْ
َفْوُز ال

ْ
يَْوَمئٍِذ َفَقْد رَِحْتَُه وََذلَِك ُهَو ال

قال: حدثني حممد بن زكريا ]البرصي[، حدثني جعفر بن حممد بن عامرة، قال: 

). هو أبان بن أيب عياش، واسمه فريوز ويقال: دينار، موىل عبد القيس، العبدي، أبو اسامعيل البرصي 
)ت 38)هـ( قال أبو حاتم الرازي: مرتوك احلديث، وكان رجاًل صاحلًا، ولكنه بيل بسوء احلفظ، وقال 

سفيان بن عيينة: كان أبان بن أيب عياش طاووس القراء. انظر هتذيب الكامل: )/306 رقم 38).

2. هو عامر بن واثلة بن االسقع أبو الطفيل الكناين الليثي )ت 00)هـ(، صحايب عّده الشيخ الطويس 
يف رجاله من أصحاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ، وأخرى يف اصحاب عيل )عليه السالم(، 
وثالثة يف أصحاب احلسن )عليه السالم( ورابعة يف أصحاب السجاد )عليه السالم(، اراد احلجاج 
انظر معجم رجال احلديث: 0)/220 رقم 8))6،  قتله لوالئه ألمري املؤمنني عيل )عليه السالم(. 

وهتذيب الكامل: 378/9 رقم 3047.

اهلل  عبد  أبو  أخربنا  قال:   (8(/2 التنزيل:  شواهد  من   8(5 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .3
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.

4. غافر: 9-7. 
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حدثني أيب، عن جابر اجلعفي،عن أيب حرب بن أيب االسود الدؤيل ]البرصي[))(، 
عن أبيه)2( قال: قال عيل: لقد مكثت املالئكة سنني وأشهرًا اليستغفرون إال لرسول 

اهلل ويل، وفينا نزلت هاتان اآليتان:

َِكيُم [
ْ
َعِزيُز ال

ْ
ُ - إىل قوله - ال

َ
َعْرَش َوَمْن َحْول

ْ
يَن َيِْملُوَن ال ِ

َّ
] ال

هذه  فيهم  أنزلت  الذين  وذريته  عيل  آباء  من  كان  من  املنافقني:  من  قوم  فقال 
اآليات، فقال عيل: سبحان اهلل أما من آبائنا إبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب، 

أليس هؤالء من آبائنا )3(.

). قال الذهبي: برصي، مشهور صدوق، وقد قرأ القرآن عىل والده. انظر تاريخ االسالم: وفيات سنة 
))0)( ص )36.

2. هو: ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر أبو االسود الدؤيل البرصي من أصحاب االمام 
عيل واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني عليهم السالم، وثقه ابن معني والعجيل وابن سعد وابن حبان، 

شهد صفني مع عيل )عليه السالم(. انظر النرصة لشيعة البرصة: 43).

3. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 6)8 من شواهد التنزيل: 82/2). وكذلك رواه حتت الرقم 
9)8 قال: أخربنا أبو حامد أمحد بن حممد بن اسامعيل املديني، أخربنا أبو اسحاق ابراهيم بن أمحد 
الوراق، حدثنا احلسن بن عيل البرصي، حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري ]البرصي[ حدثنا عباد بن 

عبد الصمد أبو معمر ]البرصي[.
عن أنس بن مالك ]البرصي[ قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  : صلت املالئكة عيلَّ وعىل عيل 

ٍسبع سنني، وذلك انه مل يرفع شهادة أن ال إله إال اهلل، إال مني ومن عيل.
ورواه أيضًا ابن عساكر يف احلديث 4)) من ترمجة أمري املؤمنني من تاريخ دمشق: )/)8 قال: أخربنا 
أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو القاسم ابن مسعدة، أنبأنا عبد الرمحن بن حممد الفاريس، أنبأنا 
أبو أمحد بن عدي، أنبأنا حممد بن دبيس بن بكار، أنبانا الرسي بن زيد، أنبأنا سهل بن صالح، أنبأنا 

عباد بن عبد الصمد:
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)�سورة ال�سورى(
ُقْرَب [ ))(

ْ
َة ِف ال َموَدَّ

ْ
 ال

َّ
ْجراً إِال

َ
لُُكْم َعلَيِْه أ

َ
ْسأ

َ
قوله تعاىل : ] قُْل ال أ

قال: حدثنا حممد بن عيسى الواسطي، وأمحد بن عامر، قاال: حدثنا حييى احلامين، 
قال: حدثنا حسني األشقر، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن سعيد:

ُقْرَب[ 
ْ
َة ِف ال َموَدَّ

ْ
 ال

َّ
ْجراً إِال

َ
لُُكْم َعلَيِْه أ

َ
ْسأ

َ
عن ابن عباس، قال: ملا نزلت ]قُْل ال أ

وفاطمة  عيل  قال:  بمودهتم؟  اهلل  أمرنا  الذين  هؤالء  ومن  اهلل  يارسول   : قالوا 
وِولدمها.

وقال أمحد بن عامر يف حديثه: من قرابتك الذي افرتض اهلل علينا مودهتم؟ قال: 
عيل وفاطمة وِولدمها، ثالث مرات يقوهلا )2(.

عن أنس، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( صىل عيلَّ املالئكة وعىل عيِل بن أيب طالب سبع 
سنني، ومل يصعد – أم مل يرتفع – شهادة أن ال إله إال اهلل من االرض إىل السامء إال مني ومن عيل بن 

أيب طالب.
وأخرجه ابن عساكر يف كتاب جتريد االسامء، هكذا قال االستاذ العالمة باقر املحمودي ابن عساكر من 

ترمجة امري املؤمنني عليه السالم: 2/)8 اهلامش.
وكذلك رواه ابن عدي يف ترمجة عباد بن عبد الصمد، ورواه أيضًا عنه ابن حجر يف لسان امليزان يف 

ترمجة عباد بن عبد الصمد.

). سورة الشورى: 23.

اهلل  أبو عبد  قال: أخربناه  التنزيل: 2/)9)  الرقم 825 من شواهد  احلاكم احلسكاين حتت  2. رواه 
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.

ورواه أيضًا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 830 وقال: أخربنا حممد بن عبد اهلل أبو عمرو البسطامي، 
أخربنا أبو أمحد بن عدي اجلرجرائي، أخربنا حممد بن عثامن بن أيب شيبة، حدثنا سهل بن بكال، حدثنا 
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شعبة ]الواسطي البرصي[، حدثنا عبد امللك بن ميرسة، عن طاووس، عن ابن عباس قال: مل يكن 
َة  بطن من بطون قريش اال لرسول اهلل فيه قرابة فنزلت هذه اآلية: ﴿ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ

يِف اْلُقْرَبى﴾ أي اال أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم.
ورواه أيضًا احلاكم احلسكاين حتت الرقم )83 وقال: حدثني عبد اهلل بن أمحد اهلروي، أخربنا عبد 
اهلل بن أمحد احلموي، أخربنا ابراهيم بن فريم الشايش، حدثنا عبد بن محيد الكيش، حدثنا سليامن بن 
داود، عن شعبة ]البرصي[، عن عبد امللك بن ميرسة، قال: سمعت طاووسًا يقول: سأل رجل ابن 
َة يِف اْلُقْرَبى[ فقال ابن جبري: القربى آل حممد. فقال ابن عباس: عجلت، انه  عباس عن قوله: ]إاِلَّ امْلََودَّ
َة  مل يكن فخذ من قريش إال كان بينهم وبني رسول اهلل قرابة فقال: ﴿ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ

يِف اْلُقْرَبى﴾ إال أن تصلوا قرابتي وما بيني وبينكم من القرابة.
ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 832 وقال:

وبه حدثنا عبد بن محيد، حدثنا حجاج بن منهال ]البرصي[، حدثنا محاد بن سلمة ]البرصي[، عن عيل 
ابن زيد، عن يوسف بن مهران:

–أي إال- أن  اْلُقْرَبى[  يِف  َة  امْلََودَّ إاِلَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اَل  أنه قال يف هذه اآلية: ]ُقْل  عن ابن عباس 
تودوين يف قرابتي والتؤذوين.

ورواه أيضًا الطرباين يف ترمجة عبد اهلل بن عباس من املعجم الكبري قال:
حدثنا عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن أيب مريم، حدثنا حممد بن يوسف الفريايب، حدثنا سفيان عن داود 

ابن أيب هند ]البرصي أصله من خراسان[، عن الشعبي، قال:
قرابتي  تصلوا  أن  قال:  اْلُقْرَبى[  يِف  َة  امْلََودَّ إاِلَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اَل  ]ُقْل  قوله:  يف  عباس  ابن  عن 

والتكذبوين.
ورواه أيضًا السخاوي يف كتابه استجالب ارتقاء الغرف ص: 62و63 بتحقيقنا.

ورواه أيضًا احلاكم حتت ا لرقم 833 وقال:
وبه حدثنا عبد بن محيد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن داود ]بن أيب هند البرصي[، عن الشعبي، 

عن ابن عباس قال: إال أن تصلوا قرابتي والتكذبون.
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ورواه أيضًا حتت الرقم 834 وقال:
أخربنا اهليثم بن أيب اهليثم القايض، أخربنا برش بن أمحد، أخربنا أمحد بن عبد اهلل أبو بكر اخلتيل ببغداد، 
حدثنا نرص بن عيل ]البرصي اجلهضمي[، قال: أخربين أيب، حدثنا شعبة ]الواسطي البرصي[، عن 

الشعبي قال:
خالفني أهل الكوفة فيها فكتبت إىل ابن عباس يف ما أراد اهلل يف قوله: ] قل ال أسألكم عليه أجرًا اال 

املودة يف القربى[ قال: أن تصلوين يف قرابتي.
ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 836 وقال:

أخربنا عقيل بن احلسني، أخربنا عيل بن احلسني، حدثنا حممد بن عبيد اهلل، أخربنا أبو بكر حممد بن 
احلسن اآلجري بمكة، حدثنا عيل بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم ]البغدادي[، 
حدثنا حجاج بن منهال ]البرصي[، حدثنا محاد بن سلمة ]البرصي[، عن ثابت، عن أنس بن مالك 

]البرصي[.
ان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(   ابن عباس:  قتادة، عن سعيد بن جبري، عن  قال محاد: وحدثني 
فقالت  لذلك،  يده سعة  وليس يف  عليه،  الغرباء  نوائب وحقوق، وقدوم  تنوبه  كانت  املدينة  قدم  ملا 
وليس يف  نوائب وحقوق،  تنوبه  اختكم  ابن  يديه وهو  اهلل عىل  قد هداكم  الرجل  هذا  ان  االنصار: 
يده لذلك سعة، فامجعوا له من أموالكم ما ال يرضكم فتأتونه به فيستعني به عىل ما ينوبه من احلقوق، 
فجمعوا له ثامن مائة دينار، ثم أتوه فقالوا له: يا رسول اهلل انك ابن اختنا، وقد هدانا اهلل عىل يديك، 
تنوبك نوائب وحقوق، وليست بيدك هلا سعة، فراينا أن جتمع من أموالنا طائفة فنأتيك به فتستعني به 

عىل ما ينوبك وهو ذا.
َة  فنزل: ]ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا[ يعني ال أطلب منكم عىل االيامن والقرآن جعاًل وال رزقًا ]إاِلَّ امْلََودَّ

يِف اْلُقْرَبى[ يعني إال أن حتبوين وحتبوا أهل بيتي وقرابتي.
ورواه ايضًا حتت الرقم 837 وقال:

حدثني أبو بكر أمحد بن حممد بن ابراهيم املروزي قد حاجًا أن ابا احلسن ثمل بن عبد اهلل الطرسويس 
ادريس  بن  احلسني  حدثنا  بجنديسابور،  احلسن  بن  ابراهيم  اسحاق  أبو  أخربنا  ببخارى،  حدثهم 



69ألبي أمحد عبد العزيز بن حييى اجللودي

)�سورة الزخرف(

إِنَّا ِمنُْهْم ُمنْتَِقُموَن [ ))(.
ا نَْذَهَبَّ بَِك فَ إِمَّ

قوله تعاىل : ] فَ

الرمحن  عبد  بن  بن حممد  ابراهيم  قال: حدثني  بن حممد،  املغرية  قال: حدثني 
االزدي الكويف، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الكلبي، عن أيب صالح:

إِنَّا ِمنُْهْم ُمنْتَِقُموَن [
ا نَْذَهَبَّ بَِك فَ إِمَّ

عن جابر بن عبد اهلل يف قول اهلل تعاىل : ] فَ

قال: بعيل بن أيب طالب)2(.

التسرتي، حدثنا أبو عثامن اجلحدري طالوت بن عباد ]البرصي[، عن فضال بن جبري:
عن أيب أمامة الباهيل قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( : ان اهلل خلق االنبياء من أشجار شتى، 
وأشياعنا  ثامرها،  واحلسني  واحلسن  فرعها،  وعيل  أصلها  فأنا  واحدة،  شجرة  من  وعيل  أنا  وخلقت 
أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصاهنا نجا، ومن زاغ هوى ولو أن عبدًا َعبَِد اهلل بني بني الصفا واملروة 
ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام حتى يصري كالشن البايل، ثم مل يدرك حمبتنا اكبه اهلل عىل منخريه يف 

َة يِف اْلُقْرَبى[. النار. ثم تال: ] ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
ورواه أيضًا ابن عساكر حتت الرقم )8) وتواليه من ترمجة أمري املؤمنني من تاريخ دمشق: )/48) 
ط2، قال: أخربنا أبو احلسن الغريض، أنبأنا عبد العزيز الصويف، أنبأنا أبو احلسن بن السمسار، أنبأنا 

عيل بن احلسن الصوري.
اجلريري  ادريس  بن  احلسني  أنبأنا  بأصبهان،  اللخمي  الطرباين  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  وأنبأنا 
امامة  أبو  أنبأنا  بن جبري،  أنبأنا فضال  الصرييف،  البرصي  بن عباد  أبو عثامن طالوت  أنبأنا  التسرتي، 

الباهيل. وذكر احلديث كام مر.
وأخرجه أيضًا الذهبي يف ميزان االعتدال: 420/5 يف ترمجة فضال بن جبري.

). الزخرف: )4. 

اهلل  أبو عبد  قال: أخربنا  التنزيل: 7/2)2،  الرقم 852 من شواهد  2. رواه احلاكم احلسكاين حتت 
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.
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وَن[ ))( اًل إَِذا قَْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّ
ا ُضَِب اْبُن َمْرَيَم َمثَ قوله تعاىل : ] َولَمَّ

قال: حدثني املغرية بن حممد، حدثنا عبد الغفار بن حممد، حدثنا عيل بن هاشم 
ابن الربيد)2(، عن حممد بن عمر بن عيل بن حسني، عن أبيه، ]عن جده[.

وعن حممد بن عبيد اهلل بن أيب رابع، عن أبيه، عن جده أيب رافع، عن أبيه، عن 
جده أيب رافع قاال:

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  لعيل: ان فيك خلصلتني كانتا يف عيسى ابن 
مريم. فقال بعض أصحابه: حتى النبيني شبههم به.

قال عيل: ما اخلصلتان، قال: أحبت النصارى عيسى حتى هلكوا فيه، وأبغضه 
اليهود حتى هلكوا فيه، وأبغضك رجل حتى هلك فيك، وأحبك رجل حتى هيلك 

فيك.

فبلغ ذلك أناسًا من قريش، وأناسًا من املنافقني، فقالوا: كيف يكون هذا، جعله 
مثاًل لعيسى ابن مريم، فأنزل اهلل تعاىل:

وَن [ هكذا قرأها أيب، وجعفر بن  اًل إَِذا قَْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّ
ا ُضَِب اْبُن َمْرَيَم َمثَ ] َولَمَّ

حممد، عن أبيه، عن جده، عن عيل)3(.

). الزخرف: 57. 

2. هو عيل بن هاشم بن الربيد، أبو احلسن القريش، موالهم اخلزاز الكويف )ت)8)هـ( وّثقه ابن معني 
وغريه. وكان شيعيًا بغيضًا. قال أبو داود: ثبت يتشيع. انظر تاريخ االسالم: 2/5)) رقم 4665.

اهلل  عبد  أبو  أخربنا  قال:   233/2 التنزيل:  شواهد  من   868 الرقم  حتت  احلسكاين  احلاكم  رواه   .3
الشريازي، قال: أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.
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)�سورة حممد(
َقْول[ ِ ))(

ْ
ِْن ال

َ
َْعِرَفنَُّهْم ِف ل قوله تعاىل : ] َولَ

قال : حدثني حممد بن سهل، حدثنا عمرو بن عبد اجلبار، حدثنا أيب، حدثنا 
جعفر بن سليامن)2( ]البرصي[،عن أيب هارون العبدي ]البرصي[،

َقْول[
ْ
ِْن ال

َ
َْعِرَفنَُّهْم ِف ل عن أيب سعيد اخلدري يف قوله تعاىل: ] َولَ

قال: ببغضهم عيل بن أيب طالب )عليه السالم( )3(.

). سورة حممد: 30. 

)عليه  الصادق  جعفر  أصحاب  من  الضبي،  احلريش  سليامن  أبو  اإلمام  سليامن  بن  جعفر  هو   .2
السالم(، قال ابن سعد: ثقة فيه ضعف، وقال الذهبي: هو من عباد الشيعة وصاحليهم. انظر تاريخ 

االسالم للذهبي )وفيات سنة )7)-80)هـ(.

3. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 885 من شواهد التنزيل: 250/2، ورواه أيضًا حتت الرقم 883 
وقال:

أخربنا أبو احلسن اجلار قراءة غري مرة، حدثنا أبو احلسن الصفار، أخربنا متتام، حدثنا زكريا بن حييى، 
حدثنا عيل بن القاسم، عن أيب هارون العبدي ]البرصي[:

عن أيب سعيد اخلدري يف قوله جل وعز ] ولتعرفنهم يف حلن القول[ قال: ببغضهم عيل بن أيب طالب.
ورواه أيضًا حتت الرقم 884 وقال:

فقد أخربنا أبو سعد املعاذي، أخربنا أبو احلسني الكهييل، حدثنا أبو جعفر احلرضمي، حدثنا حممد بن 
مرزوق، حدثنا حسني االشقر، حدثنا عيل بن القاسم الكندي، عن أيب احلسن املدائني، عن أيب هارون 

العبدي:
عن أيب سعيد اخلدري يف قوله عز وجل: ] ولتعرفنهم يف حلن القول[ قال: ببغضهم عيل بن أيب طالب.

ورواه ابن عساكر يف احلديث 929 من ترمجة أمري املؤمنني عليه السالم من تاريخ دمشق: 2/)42 ط 
2 قال:
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)�سورة ق(
اٍر َعِنيد[ ))( ِقيَا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ

ْ
ل
َ
قوله تعاىل : ] أ

الرمحن  عبد  أبو  حدثنا  حييى،  بن  زكريا  حدثنا  عامر،  بن  أمحد  حدثني  قال: 
املسعودي، عن عيل بن هاشم، عن سعد بن طريف، عن عكرمة يف قوله تعاىل:

اٍر َعِنيد [ قال: النبي وعيل يلقيان )2(. ِقيَا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ
ْ
ل
َ
] أ

أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن عبد امللك، أنبأنا سعيد بن أمحد بن حممد، أنبأنا أبو بكر ]حممد بن عبد 
اهلل بن حممد بن زكريا[ اجلوزقي، أنبأنا عمرو بن حني بن عيل، أنبأنا أمحد بن احلسن احلراز، أنبأنا أيب، 

أنبأنا حصني بن خمارق، عن اخلليل بن لطيف، عن أيب هارون ]العبدي البرصي[:
عن أيب سعيد اخلدري يف قوله تعاىل: ]ولتعرفنهم يف حلن القول[قال: ببغضهم عيل بن أيب طالب.

ورواه أيضًا ابن املغازيل يف احلديث: 362 من مناقبه ص 00) ط )، قال: أخربنا أمحد بن حممد بن 
عبد الوهاب اذنًا، حدثنا أبو أمحد عمر بن عبد اهلل بن شوذب، حدثنا جعفر بن حممد بن نصري – وهو 
– حدثنا زكريا بن حييى، حدثنا عيل بن  – كذا  – حدثنا عبد اهلل بن أيوب بن زاذان احلرار  اخللدي 

قاسم، عن رجل:
حلن  يف  ]ولتعرفنهم  وجل:  عز  قوله  يف  اخلدري  سعيد  أيب  عن  ]البرصي[،  العبدي  هارون  أيب  عن 

القول[قال: ببغضهم عيل بن أيب طالب.

). سورة ق: 24. 

2. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 898 من شواهد التنزيل: 265/2 قال: حدثني حممد بن عبد 
اهلل بن أمحد الصويف، أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد به.

ورواه ايضًا احلاكم حتت الرقم 895 قال: أخربنا أبو الفضل مجهور بن حيدر القريش، حدثنا أبو عبد 
اهلل حممد بن العباس العصمي، حدثنا عيل بن حممد بن نيزك الطويس ببغداد، حدثنا اسحاق بن حممد 

البرصي، حدثنا حممد بن الطفيل.
الوهاب بن احلسن  أبو احلسني عبد  أبو طالب محزة بن حممد بن عبد اهلل اجلعفري، أخربنا  وأخربنا 
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ْمَع َوُهَو َشِهيد [))( َق السَّ
ْ
ل
َ
ْو أ

َ
ٌب أ

ْ
ُ قَل

َ
َرى لَِمْن َكَن ل

ْ
ك ِ

َ
قوله تعاىل : ]إِنَّ ِف َذلَِك ل

قال: حدثني عمرو بن حممد، حدثنا حممد بن الفضل، حدثنا حممد بن شعيب 
اللخمي، عن قيس بن الربيع، عن منذر الثوري، عن حممد ابن احلنفية، عن عيل يف 
ٌب[ قال: فأنا ذو القلب الذي عنى 

ْ
ُ قَل

َ
َرى لَِمْن َكَن ل

ْ
ك ِ

َ
قوله تعاىل: ] إِنَّ ِف َذلَِك ل

اهلل هبذا ؟

الكاليب بدمشق، حدثنا أبو االغر أمحد بن جعفر امللطي، حدثنا حممد بن الليث اجلوهري، حدثنا حممد 
ابن الطفيل، حدثنا رشيك بن عبد اهلل، قال: كنت عند االعمش وهو عليل، فدخل عليه أبو حنيفة 
أيام  الدنيا، وأول يوم من  أيام  أبا حممد انك يف آخر يوم من  يا  له:  وابن شربمة وابن أيب ليىل فقالوا 
اآلخرة، وقد كنت حتدث يف عيل بن أيب طالب بأحاديث فتب إىل اهلل منها، فقال: أسندوين أسندوين، 

فأسند فقال: حدثنا أبو املتوكل الناجي ]البرصي[ عن أيب سعيد اخلدري، قال:
من  النار  يف  ألقيا  ولعيل:  يل  تعاىل  اهلل  يقول  القيامة  يوم  كان  اذا  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال 

اٍر َعِنيد[. ِقيَا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ
ْ
ل
َ
أبغضكام وأدخال اجلنة من أحبكام، فذلك قوله تعاىل: ]  أ

فقال أبو حنيفة للقوم: قوموا بنا ال جييء بيشء أشد من هذا.
وقال احلاكم: دخل لفظ أحدمها يف اآلخر، واملعنى واحد.

ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 896 قال: حدثنيه أبو احلسن املصباحي، حدثنا أبو القاسم عيل بن أمحد 
بن واصل، حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عثامن، حدثنا يعقوب بن اسحاق من ولد عباد بن العوام، حدثنا 
حييى بن عبد احلميد، عن رشيط، عن االعمش، قال: حدثني أبو املتوكل الناجي ]البرصي[، عن أيب 
سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  : اذا كان يوم القيامة قال اهلل تعاىل ملحمد 
وعيل: أدِخال اجلنة من أحبكام، وأدخال النار من أبغضكام، فيجلس عيل عىل شفري جهنم فيقول هلا: 

اٍر َعِنيد[. ِقيَا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ
ْ
ل
َ
هذا يل وهذا لك، وهو قوله: ] أ

). سورة ق: 37. 
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وقال احلاكم: وبه - أي بالسند السالف - عن عيل قال: أنا ذلك الذكرى))(.

)�سورة الطور(

ْنَاُهْم 
َ

ل
َ
يَّتَُهْم َوَما أ َْقنَا بِِهْم ُذرِّ

ْ
ل

َ
يَّتُُهْم بِإِيَماٍن أ بََعتُْهْم ُذرِّ يَن آَمنُوا َواتَّ ِ

َّ
قوله تعاىل : ] َوال

ء[ )2( ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْ

قال: حدثنا ابراهيم بن فهد ]البرصي[ )3(، وحممد بن زكريا ]البرصي[، قاال: 

). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 899 من شواهد التنزيل: 266/2 قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل، 
أخربنا حممد بن أمحد احلافظ، حدثنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد به.

ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 900 وقال:
حدثنا أبو احلسن بن ماهان اخلوري بخور، حدثنا أبو بكر حممد بن احلسني بن مكرم البزاز ]بغدادي 
االصل انتقل إىل البرصة فسكنها حتى مات هبا ثقة، حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي، حدثنا وكيع، 

عن سفيان، عن السدي، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
أهدي إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  ناقتان عظيمتان، فنظر إىل اصحابه وقال: هل فيكم أحد 

يصيل ركعتني ال هيتم فيهام من أمر الدنيا بشيئ وال حيدث قلبه بذكر الدنيا اعطيته احدى الناقتني.
فقام عيل ودخل يف الصالة، فلام سلم هبط جربئيل فقال: أعطه احدامها فقال رسول اهلل: انه جلس يف 

التشهد فتفكر أهيام يأخذ.
فقال جربئيل: تفكر أن يأخذ اسمنهام فينحرها ويتصدق هبا لوجه اهلل، فكان تفكره هلل ال لنفسه وال 
للدنيا، فأعطاه رسول اهلل كلتيهام وأنزل اهلل: ] ان يف ذلك[ أي يف صالة عيل لعظة ملن كان له قلب – 
أي – عقل ] أو القى السمع[ يعني استمع بأذنيه إىل ما تاله بلسانه ]وهو شهيد[ يعني حارض القلب 

هلل عز وجل ..... .

2. الطور: )2. 

3. هو ابراهيم بن فهد بن حكيم البرصي الساجي، وقال الذهبي: عصمه البخاري، وطائفة، وذكره 
ابن حبان يف الثقات، تويف سنة اثنتني وثامنني ومائتني.انظر تاريخ االسالم: 269/7 رقم 8907.
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حدثنا عيل بن نرص العطار، حدثنا احلاكم بن ظهري، عن السدي، عن أيب مالك:

يَّتُُهْم [ اآلية، قال: نزلت  بََعتُْهْم ُذرِّ يَن آَمنُوا َواتَّ ِ
َّ

عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ] َوال
يف النبي )صىل اهلل عليه وآله(  وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني )عليه السالم())(.

)�سورة الرحمن(
تَِقيَاِن [ )2(

ْ
َْحَريِْن يَل قوله تعاىل : ] َمَرَج الْ

قال: حدثنا احلسني بن عيل، حدثنا ابراهيم بن حممد، حدثنا حممد بن جبلة، عن 
أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن جويرب:

تَِقيَاِن[ قال: عيل وفاطمة.
ْ
َْحَريِْن يَل عن الضحاك يف قوله تعاىل: ]َمَرَج الْ

]بَيْنَُهَما بَْرَزٌخ ال َيبِْغيَاِن[)3( قال: النبي )صىل اهلل عليه وآله(.

َمرَْجان[)4( قال: احلسن واحلسني)5(.
ْ
]َيُْرُج ِمنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوال

). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 903 من شواهد التنزيل: 270/2 قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل، 
أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، حدثنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد به.

وقال املحب الطربي يف الرياض النرضة: 208/2، أخرج عيل بن نعيم البرصي قال: قال ابن عمر: 
عيل من أهل البيت ال يقاس هبم أحد، عيل مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  يف درجته ان اهلل عز 
وجل يقول: ]والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيامن أحلقنا هبم ذريتهم[ فاطمة مع رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله(  يف درجته وعيل مع فاطمة.

2. الرمحن: 9). 

3. الرمحن: 20.

4. الرمحن: 22.

5. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 8)9 من شواهد التنزيل: 284/2 قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل 
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)�سورة الواقعة(
ُبون [ ))( ُمَقرَّ

ْ
َِك ال

َ
وئل

ُ
ابُِقون، أ ابُِقوَن السَّ قوله تعاىل : ] َوالسَّ

قال: حدثنا ابراهيم بن فهد ]البرصي[، حدثنا عبد اهلل بن حممد التسرتي، حدثنا 
سفيان بن عيينة، عن ابن أيب نجيح، عن جماهد، عن ابن عباس: قال: قال رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( : السباق أربعة: سبق يوشع إىل موسى، وسبق صاحب ياسني 

إىل عيسى، وسبق عيل إىل حممد، وسبق ابراهيم)2(. ومل يسم اآلخر.

ابن أمحد، أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد...... .
ورواه أيضًا ابن املغازيل يف احلديث 393 من مناقبه ص 339 ط )، قال: أخربنا أبو غالب حممد بن 
أمحد، بن سهل النحوي اذنًا، أخربنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي، حدثنا أبو عيل 
حممد بن أمحد بن احلسن الصواف، حدثنا حممد بن هارون اهلاشمي، حدثنا جدي، حدثنا حييى احلامين، 
حدثنا قيس بن الربيع االسدي، عن أيب هارون العبدي ]البرصي[، عن أيب سعيد اخلدري يف قوله عز 
َيْبِغَياِن[ قال: حممد  َبْرَزٌخ اَل  وجل ]مرج البحرين يلتقيان[ قال: عيل وفاطمة عليهام السالم. ]َبْينَُهاَم 

ْؤُلُؤ َوامْلَْرَجاُن[ قال: احلسن واحلسني عليهام السالم. ُرُج ِمنُْهاَم اللُّ )صىل اهلل عليه وآله( . ]خَيْ
]مرج  قوله:  يف  ]البرصي[  مالك  بن  أنس  عن  مردويه،  ابن  وأخرج   6(4/7 املنثور:  الدر  يف  وقال 

ْؤُلُؤ َوامْلَْرَجاُن [ قال: احلسن واحلسني. ُرُج ِمنُْهاَم اللُّ البحرين يلتقيان[ قال: عيل وفاطمة ]خَيْ

). الواقعة: 0)و)). 

2. رواه احلاكم حتت الرقم 925 من شواهد التنزيل: 293/2 قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل بن أمحد 
الصويف، حدثنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، حدثنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد ]اجللودي[..... .

التميمي، قال: أخربنا عبد اهلل بن  أبو بكر  الرقم 924 قال: أخربنا أمحد بن حممد  ورواه أيضًا حتت 
حممد بن حممد أبو بكر القباب، أخربنا أبو بكر الشيباين، حدثنا حممد بن عبد الرحيم، حدثنا ابن عائشة 

]البرصي[.
وحدثني احلاكم أبو عبد اهلل احلافظ من خط يده، حدثنا أمحد بن محدويه البيهقي أبو حييى، حدثنا عبيد 
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ِخِرين [ ))(
ْ

قوله تعاىل : ] َوقَِليٌل ِمَن ال

قال: حدثني حممد بن زكريا ]البرصي[، حدثنا شعيب بن واقد، حدثنا حممد 
لنَِي [قال: ابن آدم الذي  ٌة ِمَن اأْلَوَّ بن سهل، عن جعفر بن حممد يف قوله تعاىل: ] ُثلَّ

ِخِرين[قال: عيل بن أيب طالب)2(.
ْ

قتله أخوه، ]َوقَِليٌل ِمَن ال
َِمنِي [ )3( ْصَحاُب الْ

َ
َِمنِي َما أ ْصَحاُب الْ

َ
قوله تعاىل : ]َوأ

قال:حدثني حممد بن زكريا البرصي]، حدثنا جعفر بن حممد بن عامرة ]الكندي[
قال: حدثني أيب، عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر حممد بن عيل، قال: قال عيل بن 
االثنني، وأسلمت  يوم  النبي )صىل اهلل عليه وآله(   النبوة عىل  انزلت  أيب طالب: 

اهلل بن حممد بن حفص القريش ]ا لبرصي[، حدثنا احلسني بن احلسن االشقر، عن سفيان بن عيينة، 
عن ابن نجيح، عن جماهد، عن ابن عباس قال: السباق ثالثة: سبق يوشع بن نون إىل موسى، وسبق 

صاحب ياسني إىل عيسى، وسبق عيل إىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( . وساقاه لفظًا سواءًا.
اجلرجاين  حييى(  بن  حممد  بن  أمحد  بن  )زكريا  حييى  أبو  أخربناه  قال:   926 الرقم  حتت  أيضًا  ورواه 
بن عمرو  أبو جعفر حممد  الصيدالين يف مكة، أخربنا  أمحد  بن  –[، أخربنا يوسف  كذا   – ]احليكاين 
وثيق  بن  وثيق  حدثنا  الرسي،  أيب  بن  احلسني  حدثنا  التسرتي،  اسحاق  بن  احلسني  حدثنا  العقييل، 
قال:  ابن عباس  نجيح، عن جماهد: عن  أيب  ابن  عيينة، عن  بن  لعرب، حدثنا سفيان  ا  البرصي من 
السبق ثالثة، فالسابق إىل موسى يوشع بن نون، والسابق إىل عيسى صاحب ياسني، والسابق إىل النبي 

)صىل اهلل عليه وآله(  عيل.

). الواقعة: 4). 

2. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 934 من شواهد التنزيل: 298/2، قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل 
بن أمحد، أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد.

3. الواقعة: 27. 
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غداة يوم الثالثاء، فكان النبي )صىل اهلل عليه وآله(  يصيل وأنا أصيل عن يمينه، وما 
َِمنِي [ اآلية))(. ْصَحاُب الْ

َ
معنا أحد من الرجال غريي، فأنزل اهلل: ] َوأ

)�سورة احلديد(

ِمْن  ِكْفلنَْيِ  يُْؤتُِكْم  بِرَُسوِلِ  َوآِمنُوا  اهلل  اتَُّقوا  آَمنُوا  يَن  ِ
َّ

ال َها  يُّ
َ
أ يَا   [  : تعاىل  قوله 

رَْحَِتِه َوَيَْعْل لَُكْم نُوراً َتْمُشوَن بِِه َوَيْغِفْر لَُكْم َواهلل َغُفوٌر رَِحيم [ )2(

قال : حدثني حممد بن زكريا، حدثنا حممد بن عيسى، حدثنا شعيب بن واقد، 
قال: سمعت احلسني بن زيد حيدث عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر بن عبد 
اهلل، عن النبي )صىل اهلل عليه وآله(  يف قول اهلل تعاىل: ] يُْؤتُِكْم ِكْفلنَْيِ ِمْن رَْحَِتِه [

قال : احلسن واحلسني .

] َوَيَْعْل لَُكْم نُوراً َتْمُشوَن بِِه [ قال : عيل بن أيب طالب )عليه السالم( )3(.

). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 936 من شواهد التنزيل: 300/2، قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل 
الصويف، أخربنا حممد بن أمحد احلافظ، أخربنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى.

2. احلديد: 28. 

3. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 944 من شواهد التنزيل: 308/2.
ورواه أيضًا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 946 من شواهد التنزيل: 309/2 قال: أخربنا حممد بن عبد 
اهلل بن أمحد الصويف، أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، حدثنا عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن 
عيسى، قال: حدثني أمحد بن عامر، حدثنا القاسم بن أيب شيبة، حدثنا عبد اهلل بن واصل، عن سعد 
ابن ظريف، عن أيب جعفر يف قوله تعاىل: ] يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من 

رمحته وجيعل لكم نورًا متشون به[ قال: من متسك بوالية عيل فله نور.
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)�سورة احل�سر(
ْنُفِسِهْم َولَْو َكَن بِِهْم َخَصاَصٌة [ ))(

َ
قوله تعاىل : ] َوُيْؤثُِروَن َعَ أ

قال: حدثنا حممد بن سهل، حدثنا أمحد بن عمر الدهان، حدثنا حممد بن كثري 
أبيه)3(، عن أيب هريرة  بن كليب)2(، عن  العزيز، حدثنا عاصم  بن عبد  موىل عمر 
قال: ان رجاًل جاء إىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( فشكا اليه اجلوع فبعث إىل بيوت 
أزواجه فقلن ما عندنا إال املاء، فقال )صىل اهلل عليه وآله(: من هلذا الليلة، فقال عيل 
الصبية، ولكن  فأعلمها فقالت: ما عندنا إال قوت  فأتى فاطمة  يا رسول اهلل،  أنا 

نؤثر به ضيفنا.

فقال عيل: نّومي الصبية، وأنا أطفئ الرساج للضيف، ففعلت وعشوا الضيف، 
ْنُفِسِهْم [ اآلية)4(.

َ
فلام أصبح أنزل اهلل فيهم هذه اآلية: ] َوُيْؤثُِروَن َعَ أ

يَن  ِ
َّ

ال َوإِلِْخَوانِنَا  َا 
َ

نل اْغِفْر  َربَّنَا  َيُقولُوَن  َبْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  يَن  ِ
َّ

]َوال  : تعاىل  قوله 
ِيَماِن [ )5(.

ْ
َسبَُقونَا بِال

). احلرش: 9. 

2. هو عاصم بن كليب بن شهاب بن املجنون اجلرمي الكويف )ت 37)هـ( ثقة. انظر تاريخ االسالم: 
689/3 رقم 4)24.

3. هو كليب بن شهاب بن املجنون اجلرمي الكويف أبو عاصم، )ت 90 هـ(، وثقه أبو زرعة وغريه 
روى عن عيل بن أيب طالب، يقال: ان له صحبة. انظر تاريخ االسالم: 69/3 رقم )87.

اهلل  أبو عبد  قال: أخربنا  التنزيل: 2/)33،  الرقم 970 من شواهد  4. رواه احلاكم احلسكاين حتت 
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، أخربنا أبو أمحد البرصي.

5. احلرش: 0). 



 ما نزل من القرآن يف علي بن أبي طالب 80

قال: حدثنا أمحد بن عامر، حدثنا زكريا بن حييى، حدثنا حسني بن حسن، عن 
عيسى بن راشد، عن أيب بصري، عن عكرمة:

عن ابن عباس قال: فرض اهلل االستغفار لعيل يف القرآن عىل كل مسلم قال: وهو 
ِيَماِن [ وهو السابق))(.

ْ
يَن َسبَُقونَا بِال ِ

َّ
َا َوإِلِْخَوانِنَا ال

َ
قوله : ] َيُقولُوَن َربَّنَا اْغِفْر نل

)�سورة ال�سف(
ُهْم بُنْيَاٌن َمرُْصوٌص[)2( نَّ

َ
يَن ُيَقاتِلُوَن ِف َسِبيِلِه َصّفاً َكأ ِ

َّ
قوله تعاىل : ] إِنَّ اهلل ُيِبُّ ال

قال: حدثنا احلسني بن معاذ، حدثنا حممد بن عقبة، عن حسني بن حسن، عن 
مقاتل بن سليامن، عن الضحاك:

عن ابن عباس قال: كان عيل اذا صفَّ يف القتال كأنه بنيان مرصوص فأنزل اهلل 
تعاىل هذه اآلية)3(.

)�سورة التحرمي(

ُمْؤِمِننَي [ )4(.
ْ
يُل وََصاِلُح ال إِنَّ اهلل ُهَو َمْوالُه وَِجْبِ

قوله تعاىل : ] فَ

). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 975 من شواهد التنزيل: 335/2 قال:
أخربنا حممد بن عبد اهلل بن أمحد الصويف، أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ، حدثنا عبد العزيز بن 

حييى بن أمحد به.

2. الصف: 4. 

3. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 978 من شواهد التنزيل: 338/2 قال:
أخربنا حممد بن عبد اهلل، أخربنا حممد بن أمحد، حدثنا عبد العزيز بن حييى به.

4. التحريم: 4. 
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قال: حدثنا حممد بن سهل، حدثنا عبد اهلل بن حممد البلوي، حدثنا ابراهيم بن 
عبد اهلل بن العالء، قال: حدثني سعيد بن يربوع اجلعدي، عن أبيه، عن حارثة، عن 

عامر بن يارس قال:

سمعت عيل بن أيب طالب يقول: دعاين رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  فقال: 
أال أبرشك، فقلت: بىل يارسول اهلل وما زلت مبرشًا باخلري. قال: قد أنزل اهلل فيك 

قرآنا.

يُل َوَصالُِح  قلت: وما هو يا رسول اهلل؟، قال: قرنت بجريئيل، ثم قرأ: ] َوِجرْبِ
امْلُْؤِمننَِي [ فأنت واملؤمنني من بني أبيك الصاحلون.))(

قال: حدثنا أبو العباس الكديمي، حدثنا أمحد بن معمر االسدي، حدثنا احلاكم 
ابن ظهري، عن السدي، عن أيب مالك:

عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ] َوَصالُِح امْلُْؤِمننَِي [قال: هو عيل بن أيب طالب، 
واملالئكة ظهريه)2(.

). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 989 من شواهد التنزيل: 347/2 قال:
أخربنا أبو عبد اهلل الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، حدثنا أبو أمحد البرصي ]اجللودي[...... .

2. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 992 من شواهد التنزيل: 349/2 قال:
أخربنا أبو عبد اهلل الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، حدثنا أبو أمحد البرصي...... .

أبو  الكهييل، حدثنا  أبو احلسني  أبو سعد بن عيل، أخربنا  الرقم 994 قال: أخربنا  ايضًا حتت  ورواه 
جعفر احلرضمي، حدثنا حممد بن مرزوق، حدثنا حسني أبو قتيبة، عن ابن سريين ]البرصي[ يف قوله: 

] وصالح املؤمنني[ قال: هو عيل بن أيب طالب. 
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)�سورة امللك(
يَن َكَفُروا [ ))( ِ

َّ
َفًة ِسيئَْت وُُجوُه ال

ْ
وُْه ُزل

َ
ا َرأ قوله تعاىل : ] فَلَمَّ

قال: حدثني املغرية بن حممد، قال: حدثني أمحد بن حممد بن يزيد، قال: حدثني 
سهل بن عامر، حدثنا رشيك، قالوا مجيعًا:

يَن َكَفُروا [ قال ملا  ِ
َّ

َفًة ِسيئَْت وُُجوُه ال
ْ
وُْه ُزل

َ
ا َرأ عن االعمش يف قوله تعاىل: ] فَلَمَّ

رأوا ما لعيل بن أيب طالب عند اهلل من الزلفى سيئت وجوه الذين كفروا.

هذا لفظ االولني، وقال سهل: قال: نزلت يف عيل بن أيب طالب.

)�سورة القلم(
ُمْهتَِديَن [ )2(

ْ
ْعلَُم بِال

َ
قوله تعاىل : ] َوُهَو أ

الفضل، حدثنا حممد  قال: حدثني عمرو بن حممد بن تركي، حدثنا حممد بن 
بن مزاحم،  الضحاك  ابن شعيب، عن عمرو بن شمر، عن دهلم بن صالح، عن 
قال: رأت قريش تقديم النبي )صىل اهلل عليه وآله(  عليًا وإعظامه له، نالوا من عيل 
َوَما  َواْلَقَلِم  ]ْن  تعاىل:  اهلل  فأنزل  وآله(،  اهلل عليه  به حممد )صىل  افتتن  قد  وقالوا: 
َيْسُطُرون[ هذا قسم أقسم اهلل به، ما أنت يا حممد ]بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن، َوإِنََّك َلَعىَل 

ُخُلٍق َعظِيم [

ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه[ 
َ
يعني القرآن، وساق الكالم إىل قوله: ] إِنَّ َربََّك ُهَو أ

). امللك: 27.

2. القلم: 7.
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ُمْهتَِديَن [ - يعني- عيل بن أيب طالب))(.
ْ
ْعلَُم بِال

َ
وهم النفر الذين قالوا ما قالوا : ] َوُهَو أ

)�سورة احلاقة(
ُذٌن َواِعيَة [ )2(

ُ
قوله تعاىل : ] َوتَِعيََها أ

كثري،  بن  عباد  حدثنا  بكار،  بن  العباس  حدثنا  زكريا،  بن  حممد  حدثنا  قال: 
عن ابن الزبري)3(، عن جابر قال: نزلت عىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( هذه اآلية: 

ُذٌن َواِعيَة[ فسأله أن جيعلها أذن عيل ففعل)4(.
ُ
]َوتَِعيََها أ

التنزيل: 359/2 قال: أخربنا أبو عبد اهلل  ). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 006) من شواهد 
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، حدثنا أبو أمحد البرصي..... .

2. احلاقة: 2). 

 – الوقت  النجايش: وكان علوًا يف  وقال  الكويف،  القريش  احلسن  أبو  الزبري  بن حممدبن  3. هو عيل 
أي انه كان يف غاية الفضل والعلم والثقة واجلاللة يف وقته وأوانه – اخلطيب البغدادي وقال: وكان 
مولده سنة اربع ومخسني ومائتني، وقال النجايش: مات ببغداد سنة 348 وقد ناهز مائة سنة، ودفن يف 
مشهد أمري املؤمنني عليه السالم. انظر معجم رجال احلديث للخوئي: 3)/50) رقم )843، وتاريخ 

بغداد: 2)/80 رقم 6489.

4. رواه احلاكم حتت الرقم 9)0) من شواهد التنزيل: 2/)37 قال: أخربنا أبو عبد اهلل الشريازي، 
أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، حدثنا أبو أمحد البرصي..... .

أبو  أخربنا  البرصي،  برش  بن  حممد  سعيد  أبو  وأخربنا  قال:   (0(6 الرقم  حتت  احلاكم  أيضًا  ورواه 
لبيد حممد بن ادريس الشامي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عيل بن حوشب 
الفزاري، انه سمع مكحوالً حيدث عن بريدة ]االسلمي نزل البرصة[ قال: تال رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( هذه اآلية: ]وتعيها أذن واعية[ فقال النبي )صىل اهلل عليه وآله( : سألت اهلل أن جيعلها أذنك 

يا عيل. قال عيل: فام نسيت شيئًا بعد ذلك.
وقال احلاكم: هذا لفظ أمحد بن عيل االصبهاين ونقص حممد بن عبد الرمحن لفظة: يا عيل.
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ورواه أيضًا ابن عساكر يف ترمجة عيل بن حوشب من تاريخ دمشق: 77/36 قال: أخربنا أبو املظفر 
ابن القشريي، وأبو القاسم الشحامي، قاال: أنبأنا أبو سعد االديب، أنبأنا حممد بن برش بن العباس.... 

وساق بقية السند واحلديث كام مر.
ورواه ايضًا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 2)0) من شواهد التنزيل: 366/2 قال: أخربنا أبو طالب 
اجلعفري، أخربنا أبو احلسني الكاليب، حدثنا أبو عيل حممد بن حممد بن أيب حذيفة، حدثنا أبو أمية، 
بريدة  سمعت  قال:  ميثم،  بن  صالح  عن  الزبري،  بن  اهلل  عبد  حدثنا  ]البرصي[،  آدم  بن  برش  حدثنا 
االسلمي] سكن البرصة[ قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لعيل: ان اهلل أمرين ان أدنيك وال 

أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي – كذا – وحق عىل اهلل ان تعي. قال: ونزلت ] وتعيها أذن واعية[.
دمشق:  تاريخ  من  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  ترمجة  من   93( الرقم  حتت  عساكر  ابن  أيضًا  ورواه 
422/2 ط 2 قال: أخربنا أبو العباس عمر بن عبد اهلل بن أمحد الفقيه، أنبأنا أبو احلسن عيل بن أمحد 
ابن حممد الواحدي، أنبأنا أبو بكر التميمي – يعني أمحد بن احلارث – أنبأنا عبد اهلل بن حممد بن جعفر، 
أنبأنا الوليد بن أبان، أنبأنا العباس الدوري، أنبأنا برش بن آدم ]البرصي[، أنبأنا عبد اهلل بن الزبري، قال: 

سمعت صالح بن ميثم يقول: سمعت بريدة.
وأخربناه عاليًا أبو القاسم الواسطي، أنبأنا أبو بكر اخلطيب، أنبأنا احلسن بن أيب بكر، أنبأنا أبو سهل 
أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن زياد القطان، أنبأنا حممد بن غالب متتام، أنبأنا برش بن آدم ]البرصي[، 
أنبأنا عبد اهلل بن الزبري االسدي، عن صالح بن ميثم قال: سمعت بريدة االسلمي ]سكن البرصة[ قال 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لعيل: ان اهلل أمرين أن أدنيك وال أقصيك، وأن أعلمك وتعي – وقال 

الواسطي: وأن تعي – وحق عىل اهلل أن تعي. فنزلت.
وقال الواسطي: قال: ونزلت ]وتعيها أذن واعية[.

ورواه أيضًا احلاكم احلسكاين حتت الرقم 020) من شواهد التنزيل: 372/2 قال: أخربنا احلسني بن 
حممد الثقفي، أخربنا احلسني بن حممد املقرئ، حدثنا أبو القاسم بن الفضل املقرئ، حدثنا حممد بن 

غالب البغدادي، قال حدثني برش بن آدم ]البرصي[ وساق احلديث كام مر.
ورواه عن بريدة االسلمي مجاعة منهم احلافظ ابن املغازيل الشافعي يف احلديث: 364 من مناقب عيل 
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عليه السالم ص 9)3 ط ) قال:أخربنا أمحد بن حممد بن عبد الوهاب اجازة، حدثنا عمر بن عبد اهلل 
ابن شوذب، حدثنا أيب، حدثنا جعفر بن حممد بن عامر، حدثنا برش بن آدم ]البرصي[ وساق احلديث 

كام مر.
ورواه أيضًا الثعلبي يف تفسري اآلية من تفسريه قال:

وأخربين ابن فنجويه، قال: حدثني أبو عيل بن حبش، قال: حدثنا أبو القاسم بن الفضل، قال: حدثنا 
حممد بن غالب بن حرب، قال: حدثني برش بن آدم ]البرصي[ وساق احلديث كام مر.

أبو احلسن اجلار،  الرقم 022): أخربناه عاليًا  وقال احلاكم ورواه عن برش مجاعة كثرية وقال حتت 
أخربنا أبو احلسن الصفار، حدثنا متتام، قال: حدثني برش بن آدم البلخي ]البرصي[ حدثنا عبد اهلل 
ابن الزبري االسدي، عن صالح بن ميثم قال: سمعت بريدة االسلمي يقول: قال النبي )صىل اهلل عليه 

وآله( لعيل: ان اهلل تعاىل أمرين أن أدنيك وال أقصيك، وأقرأ عليك وأن تعي، وحقًا عىل اهلل أن تعي.
قال: ونزلت ]وتعيها أذن واعية[.

الشيخ  أبو  أخربنا  قال:  احلارثي  بكر  أبو  وأخربناه  وقال:   (023 الرقم  حتت  احلاكم  أيضًا  ورواه 
وساق  ]البرصي[  آدم  بن  برش  حدثنا  الدوري،  العباس  حدثنا  أبان،  بن  الوليد  حدثنا  االصبهاين، 

احلديث كام مر.
ورواه أيضًا حتت الرقم 024) وقال: أخربنا أبو سعد بن عيل، أخربنا أبو احلسني الكهييل، حدثنا أبو 
جعفر احلرضمي، حدثنا حممد بن حييى بن أيب سمينة، حدثنا برش بن آدم ]البرصي[ وساق احلديث 

سندًا ومتنًا كام مر. وقال آخر احلديث: برش هذا هو أخو حييى بن آدم..... .
وذكره أيضًا حتت الرقم 025) وقال: واحلديث رواه أيضًا السبيعي، قال: حدثنا أبو العباس أمحد بن 

عبيد اهلل بن نرص بن بحري القايض، قال: حدثني أيب، حدثنا برش بن آدم ]البرصي[.
ورواه أيضًا حتت الرقم 027) وقال: أخربنا عقيل بن احلسني، قال: أخربنا بن احلسني، حدثنا حممد 
ابن عبيد اهلل، حدثنا احلسن بن حممد بن عثامن بالبرصة ]قال السمعاين: ثقة نبيل[ حدثنا يعقوب بن 
سفيان، عن االعمش، عن مسلم البني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( لعيل بن أيب طالب: يا عيل ان اهلل أمرين أن أدنيك وال أقصيك، وأن أحبك وأحب من 
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)�سورة املعارج(
ُ َدافِع [ ))(

َ
َكفِِريَن لَيَْس ل

ْ
َل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقٍِع، لِل

َ
قوله تعاىل : ] َسأ

قال: حدثني حممد بن سهل، حدثنا زيد بن اسامعيل موىل االنصاري، حدثنا 
أبيه،  عن  حممد،  بن  جعفر  عن  عيينة،  بن  سفيان  عن  الواسطي،  أيوب  بن  حممد 
عن عيل، قال:ملا نصب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  عليًا يوم غدير خم فقال: 
النعامن  اهلل  رسول  عىل  البالد،فقدم  يف  ذلك  مواله((طار  فعيل  مواله  كنت  ))من 
ابن احلارث الفهري]كذا[ )2( فقال: أمرتنا عن اهلل أن نشهد أن ال اله اال اهلل، وأنك 

حيبك، وأن أعلمك وتعي وحق عىل اهلل أن تعي فأنزل اهلل ]َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة[ فقال رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله(: سألت ريب أن جيعلها أذنك يا عيل.

فقال عيل: فمنذ نزلت هذه اآلية، ما سمعت أذناي شيئًا من اخلري والعلم والقرآن إال َوَعته وحفظته.
ورواه أيضًا أبو احلسن عيل بن أمحد الواحدي من كتاب اسباب النزول ص 329 قال:

حدثنا أبو بكر التميمي، قال: أخربنا عبد اهلل بن حممد بن جعفر، أخربنا الوليد بن أبان، أخربنا العباس 
الدوري، أخربنا برش بن آدم ]البرصي[، أخربنا عبد اهلل بن الزبري، قال سمعت صالح بن ميثم يقول: 

سمعت بريدة يقول، وذكر احلديث.
ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 028) من شواهد التنزيل: 378/2 قال: حدثونا عن أيب بكر السبيعي، 
الرزاق، عن  اليامين، حدثنا عبد  بن حممد  ابراهيم  قال: حدثني  قال: أخربنا عيل بن رساج املرصي، 
سعيد بن بشري، عن قتادة، عن أنس ]البرصي[ يف قوله: ]َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة[ قال: قال رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله( سألت اهلل ان جيعلها أذنك يا عيل.
حدثنا  رساج،  بن  عيل  حدثنا  قال:  الكويف،  إبراهيم  بن  فرات  قال:   (029 الرقم  حتت  أيضًا  ورواه 

ابراهيم بن حممد املدين الصنعاين، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سعيد بن بشري بن سواء.

). املعارج: )- 2.

2. اختلف يف هذا الداعي، فقال ابن عباس: هو النرض بن احلارث، وقيل: احلارث بن النعامن.
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مل  ثم  فقبلناه منك،  والزكاة والصوم  باجلهاد واحلج والصالة  اهلل، وأمرتنا  رسول 
ترض حتى نصبت هذا الغالم فقلت: من كنت مواله فهذا مواله.

فهذا يشء منك أو أمر من عند اهلل، قال: أمر من عند اهلل. قال: اهلل الذي ال إله 
إال هو ان هذا من اهلل، قال: فوىل النعامن وهو يقول: اللهم ان كان هذا هو احلق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب اليم. فرماه اهلل بحجر عىل 

َل َسائٌِل [ اآلية))(.
َ
رأسه فقتله فأنزل اهلل تعاىل: ] َسأ

)�سورة البينة(
يَِّة [ )2( َبِ

ْ
َِك ُهْم َخْيُ ال

َ
وئل

ُ
اِلَاِت أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ
قوله تعاىل : ] إِنَّ ال

قال: حدثني احلسني بن محيد، حدثنا أبو غسان مالك بن اسامعيل النهدي)3(، 
قال: حدثني مسعود بن سعد اجلعفي، عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر يف قوله 
عيل  هم  قال:  يَّة[  َبِ

ْ
ال َخْيُ  ُهْم  َِك 

َ
وئل

ُ
أ اِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ
ال ]إِنَّ  تعاىل: 

وشيعته)4(.

التنزيل: 2/)38 قال: أخربنا أبو عبد اهلل  ). رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 030) من شواهد 
الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، حدثنا أبو أمحد ]البرصي[ وذكر احلديث.

2. البينة: 7. 

3. هو مالك بن اسامعيل بن درهم، ويقال: ان زياد بن درهم أبو غسان النهدي، موالهم الكويف، ابن 
بنت اسامعيل بن محاد، وقال النسائي، وابن حبان ويعقوب بن شيبة، ثقة، وقال حييى بن معني: ليس 
بالكوفة اتقن منه. وقال ابن سعد: مات سنة تسع عرشة ومائتني، صدوقًا شديد التشيع. انظر هتذيب 

الكامل: 7)/378 رقم 7)63.

التنزيل: 466/2 قال: أخربنا أبو عبد اهلل  4. رواه احلاكم احلسكاين حتت الرقم 36)) من شواهد 
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الشريازي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، حدثنا أبو أمحد البرصي ]اجللودي[ وساق احلديث.
بن  احلافظ، أخربنا عمر  أيب احلسن  بن  بكر  أبو  قال: أخربنا  الرقم 30))  احلاكم حتت  أيضًا  ورواه 
احلسن بن عيل بن مالك، حدثنا أمحد بن احلسن بن سعيد اخلزاز، قال: حدثنا أيب، حدثنا حصني بن 
خمارق، عن حبان بن عيل وبحر املسيل، عن أيب داود، عن أيب برزة ]وهو نضلة بن عبيد االسلمي سكن 
اِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ
ال إِنَّ  البرصة ت 64 هـ] قال: تال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ] 

يَِّة[ َبِ
ْ
َِك ُهْم َخْيُ ال

َ
وئل

ُ
أ

وقال: هم أنت وشيعتك يا عيل وميعاد ما بيني وبينكم احلوض.
علينا،  أماله  و  أقرأه  احلافظ  اهلل  أبو عبد  احلاكم  قال: حدثنا  الرقم )3))  احلاكم حتت  أيضًا  ورواه 
بالكوفة،  احلاّمر  اسحاق  بن  بن موسى  أمحد  ببغداد، حدثنا  امالًء  احلافظ  قانع  بن  الباقي  عبد  حدثنا 
حدثنا القاسم بن الضحاك، حدثنا احلسن بن عيل البزاز، عن عمرو بن شمر، قال: سمعت حممد بن 
جحادة حيدث عن جابر اجلعفي، عن ابن بريدة ]هو سليامن بن بريدة بن احلصيب االسلمي[ عن أبيه، 
احِلَاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخرْيُ  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ قال: تال النبي )صىل اهلل عليه وآله( هذه اآلية: ] إِنَّ الَّ
ِة[ فوضع يده عىل كتف عيل وقال: هو أنت وشيعتك، يا عيل ترد أنت وشيعتك يوم القيامة رواءًا  يَّ اْلرَبِ

مرويني، ويرد عدوك عطاشى مقمحني.
وقال احلاكم مل نكتبه من حديث حممد بن جحادة إال هبذا اإلسناد.

ورواه أيضًا احلاكم حتت الرقم 39)) قال: فرات، قال: حدثنا أمحد بن عيسى بن هارون، قال: حدثني 
عيل بن أمحد بن عيسى بن سويد القريش الباين، حدثنا سليامن بن حممد البرصي – ويعرف بابن أيب 
فاطمة – حدثنا جابر بن اسحاق البرصي، عن أمحد بن حممد بن ربيعة – ويعرف بابن عجالن – موىل 

عيل بن أيب طالب، عن ابن هليعة، عن ابن الزبري، عن جابر بن عبد اهلل االنصاري قال:
كنا جلوسًا عند رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( اذا أقبل عيل بن أيب طالب، فلام نظر اليه النبي قال: 

قد أتاكم أخي. ثم التفت إىل الكعبة فقال: ورب هذه البنية ان هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.
ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أما واهلل انه أولكم ايامنًا وأقومكم بأمر اهلل، وأوفاكم بعهد اهلل وأقضاكم 

بحكم اهلل، وأقسمكم بالسوية وأعدلكم يف الرعية وأعظمكم عند اهلل مزية.
يَِّة[ فكان عيل اذا أقبل  َبِ

ْ
َِك ُهْم َخْيُ ال

َ
وئل

ُ
اِلَاِت أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ
قال جابر: فأنزل اهلل ] إِنَّ ال

قال أصحاب حممد: قد أتاكم خري الربية بعد رسول اهلل.
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