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   هـ . ٦٣٠محمد بن أحمد المظفر، ت. بعد  الرازي، أحمد بن

المختار الحنفـي   المظفر بن / تأليف أبي الفضائل أحمد بن محمد بنgما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب
كربالء:  -المقدسة مراجعة وحدة التحقيق في مكتبة العتبة العباسية الرازي ؛ تحقيق وتعليق حسنين الموسوي المقرم ؛ 

  . ٢٠١٣هـ / ١٤٣٤مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، 

  )١٩مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة؛ ( -ص.  ٣٣٩
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  .gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب الكتاب:

  أبي الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الحنفي الرازي.تأليف: 

  المقرم. الموسوي نينحسالسيد تحقيق: 

  .ة المقدسةالعتبة العباسيمراجعة: وحدة التحقيق في مكتبة 

  ة المقدسة.العتبة العباسي مكتبة ودار مخطوطاتالناشر: 

  محسن جعفر الجابري. :فنياإلخراج ال

  المدقق اللغوي: علي حبيب العيداني.

  .لبنان - بيروتالعراق،  - مؤسسة األعلمي للمطبوعات/ كربالء المقدسة المطبعة:

  األولى.الطبعة: 

  .٢٠٠٠ عدد النسخ:

 م.٢٠١٣ آيار ٢٤ -هـ ١٤٣٤ شهر رجب ١٣التاريخ: 
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  ...إليك يا أمير المؤمنين

  إليك إمام المتقين...

  إليك يا بطل المسلمين...

  ...إليك يا أبا السبطين الحسن والحسين

  المقل والبضاعة ، وهو جهد أهدي هذا الجهد المتواضع

  :تمثّل قوله تعالىأوأرفعه بين يديك وأنا  المزجاة

P جِئْنَاو لَنَا الضُّرأَهنَا وسزِيزُ ما الْعها أَيي  

 قتَصَدلَ ولَنَا الْكَي ففَأَو اةزْجم ةبِبِضَاع  

ينقتَصَدزِي الْمجي اللّه نَآ إِنلَيعO.  

 ]٨٨[سورة يوسف:  

   وموالي ديورجاء في قبوله يا سي ي أملٌلّوكُ

المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا أمير.  

  

  عبدك وموالك

  حسنين الموسوي المقرم عفي عنه

  هـ١٤٣٤ صفر الخير/ /٨
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 ته جميـع خلقـه، والـرحيم فخـصّ    الحمد هللا الذي نعت نفسه بالرحمن فشملت رحم

من عبـاده، وصـلّى اهللا علـى نبيـه المشـرف بخاتمـة الرسـاالت، المرقّـى          بلطفه المؤمنين

ت، المودعـة فـي   �� بمعالي المكرمات، وعلـى أهـل بيتـه المطهـرين مـن الـرجس والـز       

أكنافهم علوم ما مضـى وما هو آت، اختارهم بعد نبيه لخالفتـه فـي أرضـه، وارتضـاهم     

فـى لكمـال العبوديـة لـه، واإلخـالص      أولياء من بين خلقـه، بعـد أن أخـذوا حقّهـم األو    

  .gألمره، ال سيما سيد األوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

:وبعد  

قدم بها لهذا الكتـاب  ��  خفي وجلي وتهيبي من اإلقدام على تسطير كلمات�� ال 

  الجليل ومرد ذلك أمران:

، االسـم  gبأولهما: عنوان الكتاب كونه في أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـ  

شى فطاحل الكتّاب وجهابذة المفكّرين الخوض فـي غمـاره فضـالً عـن     خالذي ي

  راقم هذه السطور.

ـد مهـدي      لالكتاب  ةمثانيهما: مقدد محمد المحقّقين سـماحة آيـة اهللا السـيسي

    الخرسان دامت بركات وجوده، الذي فتح أثناء تقدمته للكتـاب أبوابـاً ومصـاريع

ث أن ســدها بعــد أن أشــبعها بحثــاً واســتدالالً ثــم ترجيحــاً خــرى مــا لبــ��  لعنــاوين

سس علمية، هذا دون اإلطالة بمـا يضـيع الهـدف أو    ��  واستنتاجاً محكماً مبنياً على
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  التقصير مما يخلّ به، ومن ثم العودة إلى أصل الموضوع.

  لمن سواه أن يقول؟ -بعد هذا  -فماذا 

عنوانـه ومضـمونه الضـخم ال يدانيـه شـرف      أن التشرف بطبع هذا الكتـاب ب  ��� 

ذلك أنّنا نعيش في عالم أخذت البدع تتوالى فيه على أهله ومن أشـر تلـك البـدع    

ال عـن خالفـة رسـول     -وأرزاها بدعـة دفـع أميـر المـؤمنين وإمـام المتّقـين حقّـه        

بل عن منزلته وصدارته في اإلسالم هذا الذي أقـر بـه المؤالـف     -فحسب  oاهللا

  .oتشـريعاً من عند اهللا تعالى وتبياناً من رسوله والمخالف

فـي القـرآن    gوما استدلّ به جامع هذا الكتـاب ممـا نـزل فـي حـق أميـر المـؤمنين       

الكريم لم يكن بدافع الحب والوالء له سالم اهللا عليه لكن إذعانـاً بمـا ال يمكـن نكرانـه     

  .عند قراءته للكتاب كما سيتبين القارئ الكريم بنفسه gورده من فضائل اإلمام

فللّــه الحمــد أوالً وآخــراً بمــا مــن علينــا فــي مكتبــة ودار المخطوطــات العتبــة 

العباسية المقدسة أن شرفنا بطبع هذا السفر الجليل بعد تحقيقه والتعليـق عليـه مـن    

بـذل جهـداً كبيـراً مـن أجـل      الـذي  قبل فضيلة السـيد حسـنين المقـرم سـلّمه اهللا و    

صورة الماثلة، ونسأله تعالى أن يحشرنا تحت لـواء أميـر المـؤمنين    إخراجه بهذه ال

  مة بإمام زمانها إنّه سميع الدعاء.�� يوم تدعى كلّ  gوقائد الغر المحجلين

  نور الدين الموسوي

  إدارة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

 هـ١٤٣٤/ جمادى اآلخرة /١٤
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  بقلم 

   السيد حسن السيد محمد مهدي قالمحقّ ������� 

  )إفاضاته(دامت أيام  الموسوي الخرسان

  

  وبه نستعين

P َي أَنزَلالَّذ لَّهل دملَىالْحلَ عو تَابالْك هدبـ ع لِّينـذر   اًم يجعل لَّه عوجا قَيم
 ���  اًلصَّالحات أَن لَهـم أَجـر  ن الَّذين يعملُون امن لَّدنْه ويبشِّر الْمؤمنِي اًشَديد اًس��

�� ما لَهم بِه من علْـمٍ   اًقَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَد وينذر الَّذين اًماكثين فيه أَبد اًحسن �� 

 	
 قُولُونإِن ي هِماهأَفْو نم جةً تَخْرمتْ كَلركَب هِمائب 	�ب �� اًكَذO)١(.  

يائـه الـذي أرسـله    د رسـله وأشـرف أنب  ، وسـي د خير خلقهاهللا على محم صلّىو
وسـراجاً منيـراً مـن لـدن بعثتـه       وهاديـاً  رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اهللا

 اًسولُ اللّه إِلَيكُم جميعقُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رP :إلى قيام الساعة كما قال تعـالى 
هو يحيِـي ويميـتُ فَـآمنُواْ بِاللّـه      �� الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ ال إِلَه إِ

 النَّبِي هولسرو � ����� ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِعو هاتمكَلو بِاللّه نمؤي يالَّذO)٢(
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٥ - ١الكهف: سورة ) ١(

 .١٥٨األعراف: سورة ) ٢(
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لتطهيـر:  اآيـة   بـنصّ  ى اهللا عليه وعلى آله الطيبـين الطـاهرين المعصـومين   فصلّ
Pْلَ الأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يتَطْهِيرإِنَّم كُمرطَهيو تياًبO)١(

.  

  :Iكما روت ذلك أم سلمة

أن النبيoّهـم  ل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثـم قـال: اللّ  ، جل
  .تي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًهؤالء أهل بيتي وخاصّ

  ؟ : وأنا معهم يا رسول اهللاسلمة م�� فقالت 

  قال: إنك على خير.

، وقـد  ٦٩٩و ٦٦٣و ٥/٣٥١ :في صـحيحه  هـ)٢٧٩الترمذي (لفظه هذا أخرجه و
ســبع مــرات،  )فضــائل الصــحابة(مســنده تســع مــرات، وفــي  أخرجــه أحمــد فــي

سبع  )سد الغابة�� (ات، وصححه ابن األثير في خمس مر )المستدرك(والحاكم في 
ات، والطبراني في الكبير في أكثر من عشرين موضعاً، وغيرهم أكثـر مـن مائـة    مر

: بـررة عالم من علماء المذاهب األربعة فقط، وقد ذكرت في كتابي (علـي إمـام ال  

، شرح الحديث وما قيل فيه وبعض المصـادر التـي أخرجتـه وقـد     )٤٠٨ - ١/٣٧١
  فراجع. ،نيفت على المائة

ا كان أمير المؤمنينولمg  ختصّاهو الذيه النبيo ى دء الـدعوة وحتّـ  منذ ب
منـه وهـو    oجعلـه ف oففي آية المباهلة هو نفس رسول اهللا ،فارق الحياة الدنيا

ة كمـا  النبوo  ��� له حاديث جعلته تالي شخصه ومشاركاًمنه إلى غير ذلك من أ
  :في حديث المنزلة

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣األحزاب: سورة ) ١(
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Sّال نبي بعديأنّه  ��� ي بمنزلة هارون من موسى أما ترضى أن تكون منR.  

ل ترجمـة  فـي أو  )عابياالسـت (فـي   هــ) ٤٦٣(بن عبد البرعلى حد تعبير ا وهذا
ــام ــار وأصــح  و( :بعــد أن روى الحــديث gاإلم ــت اآلث ــن أثب ها رواه عــن هــو م

وقد ذكرهـا ابـن    اًاص وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدسعد بن أبي وقّ oالنبي
  وغيره.أبي خيثمة 

م سلمة، وأسماء بنت عميس، وجابر �� اس، وأبو سعيد الخدري، وورواه ابن عب
  .)بن عبد اهللا، وجماعة يطول ذكرهم

وهـذا هـو   (: )١/١٥٢ :شـواهد التنزيـل  (فـي   هــ) ٤٨٣( وقال الحاكم الحسكاني
حازم الحافظ يقـول: خرجتـه بخمسـة آالف     حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو

  .)إسناد

قيل فيه والمصـادر التـي أخرجتـه فـي كتـابي (علـي        وقد ذكرت الحديث وما
  .)٢٨٦ - ١/٢٥٣: إمام البررة

ا كانولمg  حابة فكـان لـه   لـم يبلغهـا غيـره أحـد مـن الصـ      التـي  بتلك المنزلة
لم يشرك باهللا طرفة عين، فكـان اإليمـان   أنّه معين، ويكفيه فخراً الفضل عليهم أج

يـذهب إلـى    Eبـن عبـاس  اوإلى ذلك كـان   - كما قيل -مخالطه بلحمه ودمه 
 تعـالى  اهللا إنo :، وكـان يقـول: قـال النبـي    ا في أحاديثه المرفوعة والموقوفةهذ

)١(أنزل في علي كرائم القرآن
.  

كان علي بـن أبـي    ���  Oيها الَّذين آمنُوايا أPَ: ما نزلت Eوقال: ابن عباس

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧كوفي: ) تفسير فرات ال١(
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 اًفمـا ذكـر عليـ    oطالب رأسها وأميرها وشريفها، ولقد عاتب اهللا أصحاب النبي
)١(بخير ��� 

.  

  وسأله الراوي: وأين عاتبهم؟

لـم يبـق معـه     )٢(Oم الْتَقَى الْجمعانالَّذين تَولَّواْ منكُم يو �� إPِ: تعالىقال: قوله 
)٣(cأحد غير علي وجبرئيل

.  

ة الحـديث  لت علياً على غيره حملت غير واحد مـن أئمـ  وهذه الحال التي فضّ
ا فيـه  ، ممـ الـذكر الحكـيم   تـأويالً مـن آي   وأألن يجمعوا ما صح عنـدهم تفسـيراً   

، بـل خصّـه بعضـهم    خاصـة  bداللة على فضل أهل البيت واإلمام أمير المـؤمنين 
لزميلنـا   )أهـل البيـت فـي المكتبـة العربيـة     (فـي كتـاب    كمـا  وهـم  بتأليف خـاص 

 ���	
  :wد عبد العزيز الطباطبائيق المرحوم السيالمحقّ ��

 د بـن ألبي الحسين أحمد بن محمg: ما أنزل اهللا من القرآن في أمير المؤمنين. ١
.أحمد بن ميمون بن عون القزويني

)٤(
  

 ،)هــ ٣٥٦ألبـي الفـرج اإلصـفهاني (    :gما نزل من القرآن فـي أميـر المـؤمنين   . ٢
(التنزيل فـي أميـر    كتاب ٩٨٦رقم  )معالم العلماء(وسماه ابن شهر آشوب في 

.المؤمنين)
)٥(

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩) تفسير فرات الكوفي: ١(

 .١٥٥) سورة آل عمران: ٢(

 .٥٠) تفسير فرات الكوفي: ٣(

 .٦٢٧رقم  ،٤٤٤في المكتبة العربية:  b) أهل البيت٤(

 .٦٢٩رقم ، ٤٤٥في المكتبة العربية:  b) أهل البيت٥(
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الحكم بن مسـلم الحبـري الكـوفي    ن للحسين ب :gما نزل من القرآن في علي. ٣
��حقيق ة بتمر ،كرراًبع موقد طُ ،هـ)٢٨٦( ���	
 د أحمـد الحسـيني  السي ة ، ومـر

��بتحقيق  ���	
 السيد رضا الجاللي، ومن الكتـاب نسـخة خطيـة بخـط     د محم
)١(ي كتبها سنة ست وسبعمائة.مياقوت المستعص

  

.)هـ٣٨٤مرزباني (ألبي عبد اهللا ال :gما نزل من القرآن في علي. ٤
)٢(

  

أو المنتزع من القرآن العزيـز فـي مناقـب موالنـا      gما نزل من القرآن في علي. ٥
ــؤمنين:  ــر الم ــبهاني (   أمي ــيم األص ــي نع ــافظ أب ـــ٤٣٠للح ــاحب  ،)ه ــة (ص حلي

.)األولياء
)٣(

  

سـتخرجه  ا ،د بن مؤمن الشيرازيألبي بكر محمg: ما نزل من القرآن في علي. ٦
تفسير يعقـوب بـن سـفيان، وابـن جـريح، ومقاتـل،        :منها من اثني عشر تفسيراً

)٤(وأبي صالح. ،ومقاتل بن حيان ،طان٠ويوسف الق ،ووكيع بن الجراح
  

المظفـر بـن أبـي     ألبي الفضائل وأبـي المحامـد   :gما نزل من القرآن في علي. ٧
د بن المختار الحنفي الـرازي المولـد األقسـرائي المسـكن     بكر أحمد بن محم

 . ولـه كتـاب (بـذل الحبـا فـي آل العبـا)، ولـه كتـاب        )٥(هــ) ٦٣١نة (ى سالمتوفّ

  مطبوع بالقاهرة. حجج القرآن)(

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣٠رقم ، ٤٤٧في المكتبة العربية:  b) أهل البيت١(

 .٦٣١رقم ، ٤٤٨كتبة العربية: في الم b) أهل البيت٢(

 .٦٣٢رقم ، ٤٥٠في المكتبة العربية:  b) أهل البيت٣(

 .٦٣٣رقم ، ٤٥٢ - ٤٥١في المكتبة العربية:  b) أهل البيت٤(

 ) وهو هذا الكتاب.٥(
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ووصـفه بالفقيـه الـرازي     ،)١/٨٦: رينطبقـات المفسـ  (ترجم لـه الـداودي فـي    
ر القـرآن علـى   قدم دمشق وكـان يفسـ  (قال القرشي:  :الحنفي الصوفي المفسر قال

 ــم ــر بجامعهــا، ث ــولّ  هــاًرحــل منهــا متوج المنب ــروم وت ــالد ال ــى ب ى بهــا القضــاء إل
  .)والتدريس، وسمع الحديث الكثير

رأيت منه مخطوطـة فـي مكتبـة اللـه لـي، ضـمن        :wق الطباطبائيقال المحقّ
هـا  ، في المكتبة السـليمانية فـي إسـالمبول، والمجموعـة كلّ    ٣٧٣٩المجموعة رقم 
وهـذا   ،هــ ٧٣٨سـنة  د القصـري فـي   كتبها نصر اهللا بـن محمـ   ،فرسائل هذا المؤلِّ

عليها نسخة بيدي في رحلتي  ب، ونسخت٢١ُالكتاب يبدأ في المجموعة بالورقة 
  . ه١٣٩٧إلى تركيا عام 

  ف يشير فيها إلى ترجمة نفسه بقوله:وفي المجموعة أرجوزة للمؤلِّ

  وأحمد الرحمـان واسـمي أحمـد   

   

ــدي محمــــ    ــيووالــ   دد وســ

  ــد ــوجــ ــي المظفّــ   مر المعظّــ

  

ــ    ــار ج ــده المخت ــدمدوبع   ي األق

ــد     ــم المول ــري ونع ــدي ال   ومول

  

ــؤمن الموحــ      ــه الم ــرج من   ديخ

     ــع األو ــي ربي ــا ف ــت منه   لفرغ

  

ــدل     ــي األعـ ــد هللا العلـ   والحمـ

ــه    ــهر منتميـ ــي أشـ ــرا فـ   بآقسـ

  

ــتمئه     ــع السـ ــين مـ ــى ثالثـ   إلـ

فهذا هو كتابنا الذي نحن بصدد تحقيقه على نفس النسخة التـي كتبهـا زميلنـا      
��المرحوم  ���	
  .wاطبائيالطب 

 وقد حاولت جاهداً تحصيل صورة للمجموعة المشار إليها فلم يتيسر لي ذلك



  ١٥  .........................................................................................................  بين يدي الكتاب

)١()gبما حصل من كتاب (ما نزل من القرآن في علي ى اآلن فاكتفيتُحتّ
.  

على أحاديثه في تفسير اآليات في اإلمـام   العزم على التعليق تُكنتُ قد عقدو
رجـال   للحـديث فـإن   توثيقـاً  ،قـط ة فبتخريجها من مصادر العامg أمير المؤمنين

ة ال يتّالعامتّ�� وإن  ،بعضهم بعضـاً بـالرفض   هم   ع، كمـا قيـل فـي    هـم بعضـهم بالتشـي
وأضـرابهما   ،)المسـتدرك (والحـاكم صـاحب    ،)ننالس(صاحب  هـ)٣٠٣النسائي (

ة.ة والخاصّفالتخريج عن كتبهم أحظى بالقبول عند الجميع العام  

مـا  ت دون ذلك واآلن وقد مـرت السـنون العجـاف ب   أن شواغل الزمان حال ��� 
ه الـذي غمـره غبـار    طلق هذا األسـير مـن رقّـ   �� ، فنازعتني نفسي بأن نحذر ونخاف

  ى كاد أن يضيع مع ما ضاع من أمثاله.السنين حتّ

ف فاحصة في المصادر المعنية بحثاً عن تعريف أوفـى بـالمؤلِّ   قراءةواآلن إلى 
رينعن الداودي في طبقات ال ي نقالًا ذكره المرحوم الطباطبائمممفس.  

، وقـال: أحمـد بـن    )٢/١٥٨ فين:معجـم المـؤلّ  (قـد ذكـره كحالـة فـي     : لفأقول
لطـائف  ( د بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي. عالم، أديب. من تصـانيفه: محم

بذل الحبا فـي  (، )حجج القرآن لجميع الملل واألديان(، )أذكار القرآن(، )القرآن
ح كما صـر  (آل العبا) :والصواب ،وهو خطأ ،كذا هو مطبوع - )ل العباسفضل آ

  .وله مقامات - به في آخر حجج القرآن

 ١/٥٣المكنون:  إيضاح(و، )١٧٨٥ كشف الظنون:( :وذكر من مصادر ترجمته
   ــــــــــــــــــــــــ

) لقد حصلنا على المجموعة المشار إليها وفي ضمنها هذه الرسالة، وذلك من فضـل اهللا جـلَّ شـأنه    ١(
ستاذ رحماني مسـؤول  �� لنبيل السيد علي عبد اهللا الغريفي سلّمه اهللا تعالى واألخ اوبمساعي األخ ا

  ق)(المحقّ هما وعليه أجرهما.ه درفي تركيا فللّ bمؤسسة آل البيت
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 )١٧٨٥كشـــف الظنـــون: (ولـــدى الرجـــوع إلـــى  .)٤٠٥ و ٢/١٩٧، ٢/١٧٤، ٧٠و
ر بـن  المظفّد بن المحامد أحمد بن محم يين أبمقامات بدر الد : لهوجدناه ذاكراً

الحمـد   :لهـا روى فيها القعقاع ابن زنباع أو ،الرازي وهي اثنتا عشرة مقامة المختار
  هـ).٧٠٠وفرغ منها سنة ( ،لخإ.. .خالداً العالمين حمداً ربهللا 

بدر الدين  فإن ،)كشف الظنون(: وهذا من جملة أوهام كاتب جلبي في أقول
مـن   هــ)، فظنّـه  ٧٠٠ه رأى تاريخ تمـام النسـخة (  هـ)، ولعل٦٣١ّ(سنة ي توفّالرازي 

  ف وهو من الناسخ.المؤلِّ

لـم   للرازي فه إسماعيل باشا خمسة كتبفقد ذكر مؤلِّ )يضاح المكنونإ( اوأم
، كتـاب  )١/٥٣(جلبي، فقد ذكر إسماعيل باشـا فـي    خليفة كاتب ييذكرها حاج

  لخ.إ ...لسان  المذكور بكلّالحمد هللا: لهوأو) أذكار القرآن(

د ألبي الفضائل أحمد بن محمـ  ،)االستدراك في الحديث( ):١/٧٠( وذكر في
  ر بن المختار الرازي الحنفي، وهذا لم يذكره كحالة وفاته ذكره.بن المظفّ

ثم لم يذكر  ...لهاأو :وقال ،)بذل الحبا في فضل آل العبا( ):١/١٧٤( وذكر في
  شيئاً.

لهـا: الحمـد هللا الـذي أحكـم القـرآن      أو ،)فضائل القرآن( ):٢/١٩٧(وذكر في 
  وفصّله وشرفه وفضّله.

لـخ، فـرغ   إ ..لها: بعـد حمـد اهللا تعـالى   أو ،)لطائف القرآن( )٢/٤٠٥( وذكر في
  هـ).٦٣٠منه سنة (

د بـن مظفـر   فقال: الرازي أحمد بن محمـ  )١/٩٢: هدية العارفين(في  وذكره أيضاً
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هــ)  ٦٣١فـي حـدود سـنة (    يوفّأبو المحامد بدر الدين الحنفـي تُـ  بن المختار الرازي ا
االسـتدراك فـي   (، )أذكار القرآن في األدعيـة (فاته: إحدى وثالثين وستمائة من مصنّ

  .في اثنتي عشرة مقامة )المقامات(، )لطائف القرآن(، )فضائل القرآن)، (الحديث

 ،)لـل واألديـان  حجـج القـرآن لجميـع أهـل الم    (فاته: وقد طبع من مصـنّ  :أقول
فائقـة،   ، وهو كتاب جليل دلّ على مقدرة علميـة حمصانيمالمد عمر حبتحقيق: أ

الباب الثامن فـي حجـج الشـيعة وهـو مشـتمل علـى فصـول،        ٤٦ا جاء في صومم 

  فذكر فصلين فقط، فلعله أراد الجمع المنطقي بقوله فصول.

ــ ٤٧وفــي ص ــال: الفصــل الث ــن اني فــي حجــج القــائلين بإمامــة علــي  ق ــي ب أب
إِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّـذين آمنُـواْ الَّـذينP    ): ٥٥:في (المائدة Eطالب

 ـونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيO ،     ق نزلـت فـي علـي حيـث تصـد
  بخاتمه في الركوع.

نزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ �� يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما P): ٦٧:وفي (المائدة
الَتَهلَّغْتَ رِسا بفَمOنزلت في غدير خم ،.  

وعــد اللَّــه الَّــذين آمنُــوا مــنكُم وعملُــوا الصَّــالحاتP ): ٥٥:(النــوروفــي 
� لَيستَخْلفَنَّهم في  ���الَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمرهِملن قَبم ينO.  

اللّـه    ��� بِ اللّـه إ ولُواْ اَألرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَـا �� وP): ٧٥:(األنفالوفي 
يملٍء عبِكُلِّ شَيO الفصل الثاني كما ذكره الرازي انتهىمثله.  )٦: األحزاب(. وفي.  

طّلـع شـيخنا   ا فقـال فـي الهـامش:    ير خـم) (غـد ة عبـار حمصاني علـى  موقد علّق ال
����ســتاذ �� ا ��	
د عبــده مفتــي الــديار المصــرية علــى هــذا الموضــوع  الشــيخ محمــ �
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ة غـدير بـين مكّــ   ،فيــه ها لغتـان بفـتح الخــاء وضـم   )خـم (يــأتي: فكتـب حفظـه اهللا مـا    
فـي ذلـك الموضـع مرجعـه مــن      خطــب oالنبـي   دت روايـات فـي أن  والمدينـة ور 

ذكر علياًة الوداع وحج  م اهللا وجهـه) بمـا يـدلّ   (كـر     علـى واليتـه، ويـذكر الشـيعة أن 
يـا  P :من عزمه من قبل ولكن كان يخشـى النـاس مـن التصـريح بـه فنـزل       كان ذلك

، فخطب Oنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه�� أَيها الرسولُ بلِّغْ ما 
ا في غدير خم تلك الخطبة وذلك ممانتهىما نزلت اآلية قبل ذلكوإنّ ال يصح ،.  

ليـه  د عبده ولم يعقـب ع حمصاني عن شيخه محممما ذكره ال : وهذا كلّأقول
ن فوعى آخر كالم شيخه لوجده دفعـاً ا دلّ على رضاه به، ولكن لو تفطّبشيء مم 

مـا نزلـت اآليـة    وإنّ ال يصـح ا ، فقوله: (وذلك ممـ بها ة يحتجر من ذكر حجبالصد
يحتاج إلى مزيد بيان، متى نزلت قبل ذلك؟ ومـاذا رأيـه فيمـا سـيأتي      )؟قبل ذلك

  ؟gها نزلت في عليف في ذكرها في محلّها وأنّعن المصنِّ

سـتاذ  � ا ،قـال الشـيخ اإلمـام   ( :)٨٦حجـج القـرآن ص  (وجاء في آخـر كتـاب   
 المحــق ،قالمحقّــ ،الناســك ،الســالك ،الكامــل ،الفاضــل ،العامــل ،األجــل العــالم

إمـام   ،اهللا في أرضـه  سر ،لقهة اهللا على خحج ،النسيب ،المشفق الحسيب ،الناصح
وة اقد ،ةاألئم �ناصر  ،ةمة والـدين بـدر الملّـ   ،معين الشـريعة  ،قامع البدعة ،نّةالس، 
أبــو الفضــائل أحمــد بــن  ،وارث األنبيــاء والمرســلين ،ة اإلســالم والمســلمينحجـ 
ع اهللا اإلسالم والمسلمين بعلومه آمينر بن المختار الرازي متّد بن المظفّمحم:  

ي هذا آخر مـا أوردنـاه مـن حجـج القـرآن لجميـع أهـل الملـل واألديـان وهـ          
هر الذين يأبون التأويـل وينسـبون مخـالفيهم    اة على أصحاب الظوبمجموعها حج

  إلى التعطيل.
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بين الــذين يقـابلون مخـالفيهم بـالتكفير والتضــليل    ة أيضـاً علـى المتعصّـ   وحجـ 
  والتخطئة والتجهيل.

ة أيضاً على من ينكر النظر فـي كتـب ا  وحج �صـول أو يقـول فيهـا بـالمنقول     
  دون المعقول.

ةوحج ة أو يخرجهم ببدعـة  ر طائفة بالقلّأيضاً على من يكفّر أهل القبلة أو يعي
  .ةعن الملّ

ة أيضاً على من يجزم على مجتهد واحد باإلصابة أو يعجل فـي تصـديق   وحج
  فرقة وعصابة.

ين في الجدل والعصبيةة أيضاً على العلماء القاصرين في العربية الغالوحج.  

م القيامة ويوم المالمة والندامة حيث أمعنـت النظـر   ة لي أيضاً عند اهللا يووحج
� في هذا الباب واستنبطت جملة مسائل اداً لهـا باألخبـار   صوليين من الكتاب مؤي

ة المثـابين مـن   بكشف المعاني واألسرار وجعلتهـا مشـفوعة المـوارد لعامـ     ومقدراً
مـالٌ وال بنـون    الصادر والوارد، أرجو بذلك الفوز من العذاب األليم يـوم ال ينفـع  

  من أتى اهللا بقلبٍ سليم. ��� 

والحمد هللا رب    ـ العالمين والصالة والسـالم علـى سـيد وآلـه وصـحبه   دنا محم
  .)الطاهرين الطيبين المنتجبين

ز مــن بــين بالخاتمــة التــي ذكرتهــا وكــذلك تميــ )الحجــج(متــاز كتابــه اولقــد 
 ميــذه جمشــيد بــن يهــوذاللعــت عليهــا بســماع منــه إلــى قــراءة تطّافاته التــي مصــنَّ

ن أسماء ما قرأه عليـه تلميـذه   مجموعة من كتبه فأجاز له روايتها عنه، وهي تتضم
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وفـرغ مـن تحريـره    >وقد نقل الناسخ صورة ما وجد بآخر الكتاب وهذا مـا نصّـه:   
د بن عبد الكافي المراغي يوم األربعـاء  أعجز الخالئق وأحقر عباد اهللا تعالى محم

من الشهر المبارك ربيع اآلخـر سـنة ثالثـين وسـتمائة فـي بلـد        ةاألخير ةفي العشر
ده اهللا بغفرانـه  ر الدين تغمأقسرا حماها اهللا تعالى، في مدرسة األمير المرحوم مظفّ

  .<ولصاحبه آمين جنانه، غفر اهللا لمصنّفه ولكاتبهورضوانه وأدخله في نعيم 

الشـيخ الجليـل العـالم     قـرأ علـي  >ه وهذا نصّـها:  ف بخطّإجازة المؤلِّوبعد هذه 
الفاضل الصالح كمال الدين، جمال اإلسالم شرف العلماء الفضـالء جمشـيد بـن    

كتــاب (حجــج  :فتها وهــييهــوذا أدام اهللا توفيقــه هــذه الكتــب العــدة التــي صــنّ  
(بذل الحبا فـي   (االستدراك)، وكتاب (لطائف القرآن)، وكتاب القرآن)، وكتاب

  .وإتقانفهمٍ وضبط  قراءة قرأ الكلّ فضل آل العبا)

د بـن المظفـر بـن المختـار الـرازي      كتبه الفقير إلى رحمة اهللا أحمـد بـن محمـ   
رية حامداً ومصلّياً في ذي القعدة سنة إحدى وثالثين وستمائة في المدرسة المظفّ

صلّىالعالمين و بأقسرا، والحمد هللا رب د وآله أجمعيناهللا على محم>.  

الـدكتور رشـيد عبـد    تحقيـق:   ،)ي حـروف العربيـة  رسـالة فـ  (المطبوعـة:  ومن كتبـه  
د العشـرين  المجلّـ فـي  ة معهـد المخطوطـات العربيـة    ، وطبعه فـي مجلّـ  الرحمن العبيدي

ـ  ١٢٤ -  ٥١هــ)، ص ١٣٩٤ربيـع اآلخـر سـنة (   شهر ل الصادر في في الجزء األوه ، وقـد نب
�� ��	
� السي٥٠ -  ٤٩ص )١٨(ة تراثنـا عـدد   د رضا الحسيني الجاللي فـي مجلّـ  د محم ،
الـذي حقّ  )الحـروف ( هذا هـو عـين كتـاب    على أن  ق عليـه الـدكتور   م لـه وعلّـ  قـه وقـد

ستاذ العلوم اللغوية وعميد كلية اآلداب جامعة عين شمس�� اب رمضان عبد التو.  

ب، بعنـوان (ثالثـة كتـب فـي     ٦لغـوي بـرقم   بع في سلسلة روائـع التـراث ال  وطُ
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والـرازي، الناشـر مكتبـة الخـانجي     أحمـد وابـن السـكّيت     بـن  ) للخليـل الحـروف 
  دار الرفاعي بالرياض. -بالقاهرة 

��ب عليهما معاً وقد تعقّ ���	
 السية تراثنا عدد د رضا الحسيني في مجلّد محم
، وهـو تعقيـب   اا فات منهما معاً أو من أحدهم، فذكر جملة مم٦١ - ٤٩ص )١٨(

د ومفيد.جي  

Číìç�Ûû½a@òòí†öbÔÈÛa@ÑZ@ @

الشـيخ اإلمـام الحبـر الهمـام، الصـدر      ( ):الحـروف (ظهر كتـاب   لقد جاء على
� ة، قـدوة ا سـتاذ األئمـ  �� الكبير، العالم العامل العارف الكامل،   د األفاضـل  مـة، سـي

ر التنزيل مقرر التأويل، مفتي الفريقين، إمام المذهبين، خادم أحاديث رسول مفس
ن المظفـر  د بـ ، أحمد بن محمة اإلسالم والمسلمينة والدين حجبدر الملّ ،oاهللا

د وآلـه  ده اهللا بغفرانـه، وأسـكنه بحبوحـة جنانـه، بمحمـ     تغمـ بن المختار الرازي، ا
  الطيبين الطاهرين).

هـ)، وما مر مكتوب بنفس خط الكتاب وهذا يعني ٦٣٨وتاريخ نسخ الكتاب (
اً الكـالم وصـفاً وتعريفـ    الكاتب هـو الـذي أنشـأ    ن الراجح أنفه، ومبعد موت مؤلِّ

ف العقائديـة، فمـن همـا    ف، وهـذا ال يغنـي كثيـراً فـي معرفـة هويـة المؤلِّـ       بالمؤلِّ
  الفريقان اللذان كان مفتيهما؟

  ؟مذهبان اللذان كان إمامهماهما ال وكذلك

ويحتمــل أن ــاًالمــراد بهمــا األحنــاف والشــيعة، فقــد كــان أول أمــره حنفي  ثــم
  بت.ال يث احتمالستبصر فصار شيعياً، ولكن هذا ا
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ما سـاعدا علـى تقريـب وجهـة     فاته ربنا على اسم كتابين له من مؤلّفقوإنّا إن و
عه وهما:نظر من رام القول بتشي  

  .gالقرآن في علي منما نزل . ١

  .)bأهل البيت(بذل الحبا في فضل آل العبا . ٢

تحقيقه ما نحن بصدد :مال منهواألو.  

مـال الـدين جمشـيد بـن يهـوذا،      الذي مر ذكره في إجازته لتلميـذه ك  :والثاني
ـ  ولم أقف على نسخته بالرغم من كثرة الفحص عنه ومهما يكن فإنا الكتابين مم

هم أو يــتّ ولكــن هــذا ال يعنــي أن يكــون الرجــل شــيعياً  ،bقــان بأهــل البيــتيتعلّ
  .bن كتب في أهل البيتم السنّةبالتشيع، فكم من أعالم أهل 

مـا فـي نصـبه     ال يشك في تسنّن وحسب القارئ أن يعرف منهم ممنه، بـل ورب
لزميلنـا   (أهـل البيـت فـي المكتبـة العربيـة)      ع فليقـرأ كتـاب  أيضاً، فمن شاء التوسـ 

��� ���	
 فقد جمع فأوعى، فبلغ ما ذكـره  ،هـ)١٤١٦( ق الطباطبائيالمرحوم المحقّ 

  تجد منهم: السنّةفين من أهل ) كتاباً لمؤل٨٥٦ِّ(

)١()gفضائل علـي ( :له هـ)،٢٤١(أحمد بن حنبل  .١
، )٢()bمسـند أهـل البيـت   (و 

)٣()gمناقب علي(و
.  

مامـة أميـر المـؤمنين    إرسـالة فـي إثبـات    ( :هـ)، له٢٥٥( الجاحظ عمرو بن بحر. ٢
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٨، رقم ٣٦١في المكتبة العربية:  b) أهل البيت١(

  .٦٥٤، رقم ٤٦٧في المكتبة العربية:  b) أهل البيت٢(

  .٧٣٥، رقم ٦٠٥المكتبة العربية:  في b) أهل البيت٣(
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العـرب البغداديـة السـنة التاسـعة،      ة لغةنشرت في مجلّ )gعلي بن أبي طالب
 ابن اذكره، وقد )١(، تحت عنوان (من دفائن رسائل الجاحظ)٥٠٠ - ٧/٤٩٧ج

، باسم (إمامة أمير المؤمنين علي )١٠٤العمدة: ص(هـ) في كتاب ٦٠٠( بطريق
  لمأمون.ل، الذي صنّفه )gبن أبي طالب

، على ما )gفتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب( :هـ)، له٧٤٨(الذهبي . ٣
فقال: ومناقب هـذا   ،g) في ترجمة اإلمامالحفّاظتذكرة ( ذكره هو في كتابه

ة أفردتها في مجلد وسميته (فتح المطالب في فضائل علـي بـن أبـي    ام جماإلم
  ).gطالب

ــائي  . ٤ ــافظ النس ــي  ٣٠٣(الح ــائص عل ــه (خص ـــ)، ل ــوgه ــرراً   ) وه ــوع مك مطب
  ، وقد طبع في النجف وإيران والكويت وغيرها.بتحقيقات متعددة

)٢()gاألربعين في فضائل أمير المؤمنين( :هـ)، له٤٦٣(الخطيب البغدادي  .٥
.  

) وهــو gمناقــب أميــر المــؤمنين( :)، لــه٥٦٨(الخطيــب الخــوارزمي الحنفــي . ٦
  مطبوع.

ــافعي  . ٧ ــي الش ــه٦٥٨(الكنج ــي     ( :)، ل ــن أب ــي ب ــب عل ــي مناق ــب ف ــة الطال كفاي
هـ)، ١٣٨٢ل مرة سنة (راً وقد سعدت بتحقيقه ألو)، وهو مطبوع مكرgطالب

ي عملتها فطبع في بيـروت  عيد طبعه مع إضافة مشيخته الت�� وطبع في النجف. و
  هـ) وغيرها مكرراً.١٣٩٩سنة (

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠، رقم ٢٠في المكتبة العربية:  b) أهل البيت١(

 .٤٩، رقم ٣٤في المكتبة العربية:  b) أهل البيت٢(
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 راً وقـد ة ) وهـو مطبـوع مكـر   (ينـابيع المـود   :) لـه هــ ١٢٩٤(القندوزي الحنفـي   .٨

عيـدت  �� هــ) وعنهـا   ١٣٨٤مة له في طبعة النجف األشـرف سـنة (  سعدت بمقد
  ا.مبعض طبعاته في بغداد وقم وغيره

تابه (تاريخ مدينة دمشق) ترجمة اإلمـام  هـ) له في ك٥٧١(ابن عساكر الدمشقي . ٩
���سـتخرجها المرحـوم صـديقنا    ا ،gأمير المؤمنين ���	
د بـاقر  الشـيخ محمـ   

، وكـذلك ترجمـة اإلمـام    مـة قها مع تعاليق قيثة أجزاء وحقّالمحمودي في ثال
 ،gعلـي بـن الحسـين    ترجمة اإلمامو ،gوترجمة اإلمام الحسين ،gالحسن

  راً.ها مطبوعة مكروكلّ

١٠. نقـل ) لـه (مناقـب اإلمـام)   ٣٤٥(بن عبد الواحد اللغوي الزاهـد   دغالم ثعلب محم ، 
وهـذا الرجـل كـان     ،)١١في كتابه (المالحم والفتن: ) هـ٦٦٤(وس د ابن طاالسي عنه

نهاية في النصب والميل على عليg        قـول ابـن النـديم فـي الفهرسـت:  (علـى حـد
ــه القفطــي فــي   ،)٨٢ ــرواة(وذكــر عن ــاه ال ــ )٣/١٧١: أنب وكــان يحــب  ...>ه: بمــا نصّ

مـن   ف جـزءاً ، وألّـ )المـرء مـع مـن أحـب    (فيه حشره اهللا معه  معاوية خذله اهللا مغالياً
ى يبتـدئ بقـراءة   الموضوعات في فضائله فكان ال يمكّن أحداً من السـماع منـه حتّـ   

  .<فرضه عليهم دون رغبة منهم في ذلكذلك الجزء فكان ي

ل معاويـة  بـو عمـر الزاهـد قـد جمـع جـزءاً فـي فضـائ        وكـان أ (ار: قال ابن النج
، )٥/٤٢٨: لسـان الميـزان  (كاه عنه ابن حجـر فـي   . ح)وأكثره مناكير وموضوعات

  وهذا هو مثال النصب الذي أشرتُ إليه.

مجموعاً أو منفرداً في أحدهم ليس فيـه داللـة    bإذن فالتأليف في أهل البيت
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صـف بهـا فـي    الـرازي علـى حنفيتـه التـي و    ر بن المظفّفنا ايبقى مؤلِّعلى التشيع، و
م.هدية العارفين كما تقد  

)١(ذا ما أراه فعالً في نظري القاصره
.  

P يكُلِّ ذ قفَوو �� �� 	� يملعO)٢(
.  

  

  

  الراجي عفو ربه المنّان

  محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان

  فالنجف األشر

  

  

  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

)١مة قبل أن يوكل أمر تحقيق الكتاب إلى غيره كما ال يخفى.) كتب سماحته هذه المقد 

 .٧٦ :gيوسفسورة ) ٢(
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  وبـه نستعين

الحمد هللا كما يحب صلّىحمد حمداً كثيراً، وأن ي د المصـطفى  اهللا على محم
وعلـى   ،غ الرسالة صادعاً بالنـذارة صـالةً كثيـرةً   أشرف بريته وخاتم رسله الذي بلَّ

وجعـل   ،راًرهم تطهيـ عنهم الرجس وطهـ  الطيبين الطاهرين الذين أذهبأهل بيته 
تهم أجــراً للرســالة وعلــى أصــحابه الـذين آمنــوا بــه وعــزّروه وصــدقوه ولــم  دومـ 

  يحدثوا بعده.

النار على المنـار، وكالشـمس فـي    وعالقته بالقرآن ك gإن الحديث عن علي
نـزل فـي أحـد مـن      مـا (ه قـال:  اس أنّـ عن ابـن عبـ  الطبراني  روىعة النهار، فقد ئرا

)ثالثمائة آية نزل في عليg، نزل في علي  ما كتاب اهللا
)١(

.  

أربعـة   علـى  نآنـزل القـر  (ه قـال:  أنّـ  gكما روى القندوزي الحنفي عن علـي 
، )وربـع فـرائض وأحكـام    ،كـم وأمثـال  وربـع ح  ،ناوربع في عـدو  ،ربع فينا :أرباع

نزلت في علي أكثر من ثالثمائـة  (قال:  Eاسأخرج الطبراني عن ابن عب كماو
)آية في مدحه

)٢(
.  

وأهـل   يفين أن يصـنّفوا فـي علـ   ال عجب أن نرى غير واحد مـن المصـنِّ   نفإذ
نات، فعلي مع القرآن والقـرآن مـع علـي كمـا     وما نزل فيهم من اآليات البيb بيته

   ــــــــــــــــــــــــ

)١عن ابن عساكر.، أخرجه ٣٨٨ة: ) ينابيع المود 

)٢٣٣٤ة: ) ينابيع المود. 
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 :قالـت ها أنّم سلمة �� وي عن قد رف ،b، وكذلك أهل بيتهoجاء على لسان النبي
ى يـردا  يفترقـان حتّـ  علي مع القرآن والقرآن مع علـي ال  (يقول:  oسمعت النبي
)علي الحوض

)١(
.  

 gمسـتقالً فـي ذكـر اآليـات النازلـة فـي علـي        كتابـاً ف فنرى بعضهم قد صـنّ 
من فصـوله، كمـا ال يخفـى علـى      و فصالًأوأبنائه أو قد أفرد باباً من أبواب كتابه، 

ريـاض  الكتـابي ( و هــ)، ٦٥٨للكنجـي الشـافعي (   )كفاية الطالب( من راجع كتاب
، وكتــاب )هـــ٦٩٤( الــدين الطبــري الشــافعي لمحــب )ر العقبــىذخــائ(و )النضــرة

للقنـدوزي   )ةع المـود ينـابي ()، وهــ ٩٧٣( مـي تالبن حجـر الهي  )الصواعق المحرقة(
  هـ)، وغيرها.١٢٩٤( الحنفي

 الحفّــاظمــن  مــن القــرآن gن ألّــف فــي خصــوص مــا نــزل فــي علــي مــمو
 رج األصـفهاني الف وبأهـ)، و٢٨٦( لحسين بن الحكم الحبري الكوفيا محدثينوال

  هـ) وغيرهم.٤٣٠( يم األصبهانينع والحافظ أبوهـ)، ٣٨٤( المرزبانيهـ)، و٣٥٦(

زي د بـن المظفـر الـرا   ل أحمد بـن محمـ  ائأن نجد الشيخ أبا الفض نفال غرو إذ
 ف كتاباً باسم (ما نزل من القرآن فـي علـي  ، فيؤلِّأراد أن يصنّف في هذا المضمار

تفسـيراً أو   ،وأوالده gوخمسين آية نازلة في علي اًة وستوقد ذكر مائ ،وأوالده)
   ــــــــــــــــــــــــ

أقــول هــذا الحــديث صــححه الحــاكم وقــال: صــحيح اإلســناد. وقــد رواه غيــر واحــد مــن الحفّــاظ   ) ١(
، ٢/٣٤٣، المعجـم الصـغير:   ١١/١٥٠المعجـم األوسـط:    :والمحدثين، وإليك بعـض مصـادر الحـديث   

، مجمـع  ١/١٧٧فرائـد السـمطين:   ، ١١٠لخوارزمي: امناقب ، ٣/١٣٤لحاكم بتعليق الذهبي: امستدرك 
، أسـنى  ١٤/٢٤٩، جـامع األحاديـث:   ٣٦٨الصواعق المحرقـة:   ،١١/٨٩٧كنز العمال: ، ٩/١٨٣الزوائد: 

فـيض  ، ١/٣٩، الكواكـب الدريـة:   ١٧٤سعاف الراغبين للصبان بهامش نور األبصار: إ، ١٨٥المطالب: 
 .٣٦١ :ةينابيع المود. ١٣٦، أسنى المطالب: ٢٥٣، نور األبصار: ٤/٣٥٦القدير: 
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بِالنَّذْرِ ويخَـافُون   يوفُونP :قوله تعالى وهي ،١٥٦فقد قال بعد ذكر اآلية  ،تأويالً
)١(Oاًكَان شَره مستَطير اًيوم

 ائة وست وخمسون آية نزلت في عليفذلك كلّه م: (
  ).bوأوالده

مـا ذكـره لـيس     ألن لكتابـه،  كتـب تلـك اآليـات كفهـرس    أنّه لى ع وهذا يدلّ
فمـا   ،وال خاتمـة  مةدون مقديات فقط من غير تعليق أو تعقيب ومن سوى ذكر آ

  على الظاهر. لآليات النازلة فيه ذكره بمثابة الفهرس

(دامــت أيــام  )٢(ســماحة ســيدنا الحجــة الخرســانهــذه  ةوقــد أعطــاني النســخ
م وصـفها بقلـم   التي كتبها أبو الفضائل الرازي فـي مجموعتـه التـي تقـد     )إفاضاته

مــن  ى تخــريج األحاديــثســماحته، وشــجعني كثيــراً لحســن ظنّــه بــي، أن أتــولّ 
ذلـك أحظـى بـالقبول عنـد      ة وغير الشـيعة، فـإن  المختلفة من كتب العام المصادر

ةة والخاصّالجميع العام.  

  .ني بهفشكرتُ سماحته لما انتدبني لهذا العمل واختصّ

الع فقـد  طّـ اعن هذا الفن مزيـد   وال ،في هذا الباب باعن له ي لست مموبما أنّ
؛ ، فرأيت لزاماً علي أن أكون عند حسـن ظنّـه بـي   ئة المصادرسهل لي السبيل بتهي

ق بموالنـا  ، وال سيما وموضوع الكتاب يتعلّالدينية فله مقام األبوة الروحية والتربية
  ، وحسب سماحته أجراً وذخراً.فحسبي بهذا شرفاً وفخراً gأمير المؤمنين

أن يكـون خالصـاً    ،الً على اهللا تعالى في إنجاز ذلك متوخّياًفعقدت العزم متوكّ
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧اإلنسان: سورة ) ١(

)٢    دة ) رفض سماحته أن أذكر عبارات المدح المناسبة لمقامه الكريم وكنت قـد ذكـرت فـي المسـو
 لع عليها.طّابعض ذلك فقام بحذفها عندما 
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ة إن بيتـه الكـرام البـرر    أهـل والً عند صاحب الوالية العظمـى و لوجه الكريم ومقب
  شاء اهللا تعالى.

مـن   والمحـدثون  الحفّـاظ ث التـي أخرجهـا   حاول جاهداً أن أذكـر األحاديـ  �� وسوف 
وملزمة عند االحتجاج على أهل اللجاج ،مغير الشيعة لتكون أحظى بالقبول كما تقد.  

 )غايـة المـرام  ( :ـكـ  ،ةنعم قد أعتمد على بعض مصادر الشيعة التـي تنقـل عـن العامـ    
(تفسـير  و الكـوفي)  تفسـير فـرات  ( :ـ وكـ  ،)خصائص الوحي المبين(و )عمدة األخبار(و

ة عــن ة والخاصّــفه األحاديــث مــن طــرق العامــنّصــمقــد ذكــر فيــه  :لفــاألو ،)الحبــري
)١(فاتهم المعلومة عند الفئتينا سطّروه في مصنَّعند الفريقين مم تالمشايخ الثقا

.  

قـد ذكـر فيـه     :ل منهمـا ألواا أمـ  - أي العمـدة والخصـائص   - :ثاني والثالثوال
 ،ةة كالصـحاح السـتّ  ة والخاصّـ فقاً عليه مـن طـرق العامـ   حديثاً متّ) ٩١٢(ف المصنِّ

فهـو مشـتمل علـى     ،وغيرها ،مغازليومناقب ابن ال، الثعلبيوتفسير  ،ومسند أحمد
  .gعلي ة في مناقبنّالسأهل أخبار 

نّةل أهفقد أورد فيه أخبار  - الخصائص :أعني -: ا الثانيوأمالمرويـة فـي    الس
ل الكتاب أسانيده إلى كتب وقد ذكر في أوg تفسير اآليات التي نزلت في شأنه

٢(ةخاصّ ةنّالس(
.  

ه ذكـر  فمؤلِّفـه مـن أعـالم القـرن الرابـع     هـ)  ٣٥٢( )كوفيتفسير فرات ال(ا وأم
ــة   ــان ثقـ ــبهم وكـ ــي كتـ ــاليون فـ ــكاني   الرجـ ــاكم الحسـ ــريقين كالحـ ــد الفـ عنـ

   ــــــــــــــــــــــــ

)١غاية المرام.كتاب مة ) ينظر: مقد  

)٢٩مة العمدة: ) مقد. 
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  .)تفسير الحبري(، وكذا بالنسبة إلى رهوغي هـ)٤٨٣(الحنفي

لـع  فقـد يـذكر آيـة قـد اطّ     ،فداً للمصـنِّ ية تأيما أذكر بعض المصادر من الخاصّورب
  .ذكر في المصادر الواصلة إلينامصدر يعتمده هو لم يصل إلينا ولم ي يها فيعل

ة طـرق لغـرض التوثيـق    ي سأذكر الروايات واألحاديـث المرويـة بعـد   كما وأنّ
داً وشـاهداً علـى صـدور    مؤيـ  دعـ ذلك ي إذا كان المروي عنه واحداً فإن خصوصاً

ج الحديث حينئـذ  خريح عند أصحابه فى لو وردت من طريق لم يصحالرواية حتّ
بمـا  خـرى  �� و ،ها من متابعـات الرواية بما ل كونال يخفى لكما  هامتّد واالعن التفر

إ ، هذا مضافاًدات مقبولةلها من شواهد ومؤي   روايـات   لى ما يـراه بعضـهم مـن أن
د فيها بقيود الجـرح والتعـديل وقواعـد الخبـر الصـحيح      قيل والمناقب ال يتُائالفض

 ةأحمد بن حنبل إمـام المـذهب وغيـره مـن األئمـ      اإلماموالضعيف فقد ثبت عن 
نحوهـا  دنا وإذا روينـا فـي الفضـائل و   شـد قالوا إذا روينا في الحالل والحرام أنّهم 

، وقال الحـاكم فـي   )٢(مهدي، وابن )١(وذهب إلى هذا عبد اهللا بن المبارك .تساهلنا
 عن ،د الزيديد األوحد أبو يعلى حمزة بن محمثنا السيحد :)٣/١٣٤المستدرك (
سـمعت أبـا حـاتم     :ان قـال رويـه القزوينـي القطّـ   هد بن مالحسن علي بن محم يأب

  اية أحمد بن حنبل.ن يجدوا الفضائل من روأكان يعجبهم  :الرازي يقول

   ــــــــــــــــــــــــ

سامة: ما رأيت أطلب للعلـم  �� قال أبو  .حنظلي التميمي أحد األئمة) عبد اهللا بن المبارك بن واضح ال١(
الثـوري ومالـك وحمـاد بـن زيـد وابـن       (من عبد اهللا بن المبارك، وقال ابن مهدي: األئمـة أربعـة:   

، ترتيـب  ٥/٣٣٤تهذيب التهـذيب:  ينظر: ( ،، وقال: حديث ال يعرفه ابن المبارك ال نعرفه)المبارك
  .)١/١٠١المدارك: 

(تحفـة األحـوذي:    ةابن مهدي البكري، قال عنه أحمد: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجـ ) ٢(
١/٣٢(. 
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وكان مشايخ أهل الشام يعجبهم أن يجدوا الحديث فـي الفضـائل    :وقال أيضاً
  .من رواية أهل الشام

ن ينطبـق  ممـ  ونحوهمـا  هــ)  ٧٧٤( وابن كثير هـ) ٥٧١عساكر (بن : فإن افأقول
معليهما القول المتقدفال ي ،    ـ    صـغى إذن إلـى مـن يـردهـا  ة أنّتلـك الروايـات بحج

بعـض هـذه المصـادر ال يمكـن      صـغى إلـى مـن يقـول أن    داً، كمـا ال ي ضعيفة سن
فـي ذلـك    فـإن  ،ع، أو ينسـبون إليـه  همـون بالتشـي  االعتماد عليها لكون أصـحابها يتّ 

أنّهـم   فـي تـراجمهم   وافي تلك الكتب قـد ذكـر  مصنِّ نألوذلك  ،هروباً من الواقع
فإثبـات خالفـه دونـه     ،وقد كتبوا ذلك هم بأنفسهم ،خر� منتسبون إلى المذاهب ا

  خرط القتاد كما يقال.

ل أهـل البيـت  ائد كـونهم ألّفـوا كتبـاً فـي فضـ     فمجرb،     أو ذكـروا فـي بعـض
ال ذلـك كلّـه    ق بهـم فـإن  على ذلك أو ذكروا منـاقبهم ومـا يتعلّـ    فاتهم ما يدلّمؤلّ

؛ عىيصلح دليالً على المدينطق مبغضاً وعنيداً. فالحق  

، فهـو لـذلك   مع اختصاره لم أجد لـه نسـخة ثانيـة   وكيف ما كان فهذا الكتاب 
، لـذلك  كمـا قـدمتُ   د سرد لآليـات الكريمـة كفهـرس للكتـاب    مجرأنّه  لي يبدو

ن طريق الرجوع إلـى المصـادر المختلفـة ليسـتقيم أمـر االنتفـاع       عسأقوم بتحقيقه 
  ف.بنصوصه كما أراد المؤلِّ

  ة:تيالحظة النقاط اآلتحصّل لدي مالع على اآليات التي ذكرها طّوبعد اال

لـم يعلّـق عليهـا    أنّه مة كما من دون مقد ف اآليات الكريمة مباشرةر المصنِّذك. ١
أي تعليق، ولم يشر إلى أي مصدر قد اعتمـد عليـه فـي ذلـك، ومـا هـو سـبب        

  .لخإ ...تأليفه
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م مـن دون أي زيـادة   د سرد لآليات كما تقـد ما الذي وصل إلينا نسخة فيها مجروإنّ
فـذلك كلّـه مائـة وسـت وخمسـون آيـة فـي فضـل          :ك سوى ما قاله في آخرهاعلى ذل

كتـب تلـك    - ) إفاضـاته (دامـت أيـام    د الخرسانكما حسبه السي-  فهو ،bعلي وأوالده
ه علـي)، ولعلّـ   القـرآن فـي   (مـا نـزل مـن    :ا أراد أن يبحثـه فـي كتابـه   لم اآليات كفهرس

  .العالم هو واهللا تعالى أو أراد ذلك ولم يتم له ،كتب شيئاً لم يصل إلينا

ذكر بعض اآليـات بصـورة مختصـرة مقتصـراً علـى       هعلى ذلك أنّ والذي يدلّ
ا يشـير  ولعلّه طلبـاً لالختصـار ممـ    ،صدر اآلية أو على ذيلها كما ستقف على ذلك

 ،bعلـى فضـل اإلمـام وأهـل بيتـه      تـدلّ  رآهـا اآليات التـي   ةبصدد فهرسأنّه إلى 
يات مرتبة حسب التسلسل وترتيب السور في القرآن لم يذكر اآلأنّه  د ذلكويؤكّ

 - ، بل هي على حسـب اسـتظهار  نفسها عن تسلسلها الداخلي للسور المجيد فضالً

ذهنـي فـي ذلـك الحـين،     مجرد استحضار  - )إفاضاته(دامت أيام  الخرسان السيد
بـل ذكـر اآليـات     ،bذا فهـو لـم يقتصـر علـى خصـوص اآليـات النازلـة فـيهم        ول

فيهم أيضاً وكأنّه أراد األعم من التنزيل والتأويل.لة المؤو  

وشيعته لما فيها  g قة بفضل أتباع عليذكر بعض اآليات المتعلّأنّه يبدو أيضاً . ٢
  من داللة على فضل المضاف إليه لشرف النسبة.

٣ .و التي أما يذكر اآلية والمقصود االستدالل بسياقها بمالحظة اآلية التي قبلها رب
كـان بصـدد جمـع    أنّه د ما سبق من سب ما يقتضيه السياق، وهذا يؤكّبعدها ح

  حسب ما حضره في ذهنه ساعتئذg .ل اإلمامائق بفضما يتعلّ

ذكر بعض اآليات وقد انفرد بذكرها وأوردها ليـذكرها فـي كتابـه المزمـع     أنّه . ٤
اآليـات الكريمـة التـي     هـرس سـوى ف  ،منـه  ولكنه لم يصـل إلينـا شـيء   كتابته 
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 ،bخـر واردة فـيهم  �� تـرك ذكـر آيـات    أنّـه  ، بداللـة  ها عند تسجيلهااستحضر
ها وردت في فضل علـي  إنّ ،ةة فضالً عن الخاصّمنصوص عليها في كتب العام

  .bوأهل بيته

  مجموعـة مـن اآليـات وعـددها مائـة وسـت        وخالصة ما عندنا فـي المقـام أن
االقســرائي  ف أبــو الفضــائل الــرازي المولــد،وخمســون آيــة قــد ذكرهــا المصــنِّ

المسكن، الحنفي المذهب، أراد أن يجعلها ماداه (ما نزل مـن القـرآن   ة كتاب سم
ى سـأتولّ  ومنِّـه وتسـديده   لم يتم له ما أراد فأنا بعـون اهللا تعـالى   وإذ، )gفي علي

ف، وأصـر عليـه   قني إلتمام هذا العمل حسـب مـا أراد المؤلِّـ   وأسأله أن يوفّ ،ذلك
خدمة لموالنا أمير المؤمنين )إفاضاتهمت أيام (داد الخرسانسماحة السيg،  وأن

  يجعله خالصاً مخلصاً ويثيبنا عليه جميعاً إن شاء اهللا تعالى.

 ،gمنه سبحانه وتعـالى وبعنايـة مـن المـولى أميـر المـؤمنين      قت فذلك فّن وفإ
  .فذا مقدوري �� وإ

P يكُلِّ ذ قفَوو �� �� 	� يملعO.  
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ف في مكتبـة  وهي نسخة مصورة للمخطوطة في ضمن مجموعة رسائل للمؤلّ
  .٣٧٣٩الله لي في المكتبة السليمانية في إسالمبول في تركيا برقم 

ـ      ة رسائل كلّوالمجموعة عبارة عن عدد بـن هـا مـن تصـانيف أحمـد بـن محم 

د القصري كتبها نصر اهللا بن محم ،هـ٦٣١ى سنة الرازي المتوفّ المظفر بن المختار
  وهي مكونة من خمس رسائل: ،هـ٧٣٨سنة 

  ولى: كتاب الحروف.� الرسالة ا

  الرسالة الثانية: ذخيرة الملوك في علم السلوك.

  .gالرسالة الثالثة: اآليات النازلة في اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  ابعة: المقامات.الرسالة الر

األسرار ودفع األشرار. الرسالة الخامسة: سر  

) وهي عبارة عن ٣١فالنسخة المعتمدة تقع ضمن هذه المجموعة تبدأ بالرقم (
ف تسلسـل اآليـات علـى حسـاب     واضـح وقـد جعـل المؤلّـ     أربع صفحات، بخط

 )١رقم (الـ  توافـق فجعل تسلسلها (أ) و Oإِنَّما وليكُم اللّهP...، فابتدأ باآلية: الجمل
وجعل تسلسـلها (قنـو)    Oيوفُون بِالنَّذْرِ...Pوانتهى باآلية:  بحسب حساب الجمل،

  .بحسب حساب الجمل )١٥٦الرقم ( توافقو
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ÝàÈÛa@wèäß@lbnØÛa@ÕîÔ¤@¿Z@ @

إلــى  تُروأشـ  ف لألمانـة العلميــة لـى ترتيــب المصـنِّ  آليــات عتسلسـل ا  تأبقيـ . ١
  .معقوفينف بين الذي ذكره المؤلّ هاتسلسل

  .بإتمام اآليات التي ذكرها بصورة مختصرة تمق. ٢

مـن   تُلـ أحبـذكر جملـة منهـا ثـم      تاألحاديث من مصادرها واكتفي تُأخرج. ٣
  المزيد إلى المصادر. أراد

  آية إن وجدت. لكلّ أذكر قائمة بأسماء المصادرس. ٤

مـا  ذكر فـي كثيـر مـن المصـادر وإنّ    ف لـم تُـ  بعض اآليات التي ذكرهـا المصـنِّ  . ٥
على ذكر ذلك فقط مـن دون ذكـر    تُأقتصرو مصدرين فأكرت في مصدر ذُ

  ة.مصادر الخاصّ

ة ولكنهـا  في مصادر العام اًف لم أجد لها ذكربعض اآليات التي ذكرها المصنِّ. ٦
يخلـو المقـام    	���� ك المصـادر  تلبعض  تذكرف، ةاصّخمذكورة في مصادر ال

فتكـون   ،bلة فيهمتلك اآليات نازلة أو مؤو ف قد ثبت عنده أن، والمصنِّمنها
دة له.مؤي  

  ـ      وفي الختـام أتقـددنا الحجة الخرسـان  م بـوافر الشـكر واالمتنـان لسـماحة سـي
حني من وقتـه الثمـين   ها، ومنستحقّألما أوالني من عناية ال  ،)إفاضاته(دامت أيام 

عن إحصائها اللسان، في عملي هذا  مة التي يعجز عنها البيان ويكلّوإرشاداته القي
ي الناصـح  لـم يـزل يرعـاني ويغمرنـي بعطفـه، فهـو المربـ       ه دام ظلّ هنّإوفي غيره، ف

مـن   عنا اهللا بطول بقائه وال حرمنا لطفه ودعاءه، كما وأشكر كلّواألب الروحي متّ



  ٣٩  .............................................................................................................  مقدمة التحقيق

وخصوصاً كادر وحدة التحقيق فـي مكتبـة    ير السبيل لنشر هذا األثرساهم في تيس
ــد    ــة العباســية المقدســة ومشــرفهم األخ أحمــد علــي مجي ودار مخطوطــات العتب

له منّا جميعاً ويجعله خالصـاً لوجهـه الكـريم ويثيبنـا     أن يتقب {سأل اهللا أو الحلي،
  سبي ونعم الوكيل.وهو ح، عليه ويجعله ذخراً لنا في الدارين إنّه سميع مجيب

  

� �

  كتبها بيمناه الداثرة

  المجاور للعتبة العلوية الطاهرة

  حسنين الموسوي المقرم

  عفي عنه وعن والديه في اآلخرة

 هـ.١٤٣١شعبان المعظم/  /٩
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  ف:قال المصنِّ

  

  ه وآله أجمعين.على نبي العالمين والصالة والسالم هللا ربالحمد 

فهذا ذكر اآليات التـي نزلـت فـي اإلمـام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي           وبعد،
  :gطالب

]١[  

وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين إِنَّما P تعالى:قال 
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيO)١(.  

ف فـي كتابـه هـذا لـداللتها علـى      ولى التي ذكرهـا المصـنِّ  � اهذه اآلية  :أقول
ثون رون والمحـد ية وقد ذكر المفسعرف بآية الوالتُوهي  gفضل أمير المؤمنين

، )هـ٣١٠(، فقد أخرج الطبري gأمير المؤمنين ها نزلت في علينّأسبب نزولها، و
ثنا ثنا إسماعيل بـن إسـرائيل الرملـي، قـال: حـد     قال: حد )جامع البيان(في تفسيره 

وب بن سويد، قالأي :ثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه اآلية: حدPيلا وإِنَّم  اللّـه كُم
  .قال: علي بن أبي طالب ،Oورسولُه والَّذين آمنُواْ...

حدثني الحرث، قال: حدثنا غالـب بـن عبيـد اهللا، قـال:     ثنا عبد العزيز، قال: حد
إِنَّمـا ولـيكُم اللّـه ورسـولُه والَّـذينP      : تعـالى  سمعت مجاهداً يقول فـي قولـه  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥المائدة: سورة ) ١(
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)١(ق وهو راكع، قال: نزلت في علي بن أبي طالب، تصدOآمنُواْ...
.  

 ،ثنا أبـو سـعيد األشـج   ، فـي تفسـيره، قـال: حـد    )هـ٣٢٧( وأخرج ابن أبي حاتم
األحوكين أبو نعيم ذثنا الفضل بن حدعـن   ،ثنا موسى بن قـيس الحضـرمي  ل، حد

سلمة بن كهيل قال: تصدبخاتمه وهو راكع، فنزلت  ق عليP    اللّـه كُمـيلـا وإِنَّم
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهسروO)٢(

.  

 gترجمـة اإلمـام علـي    فـي تـاريخ دمشـق،   هــ)  ٥٧١(ابن عسـاكر الدمشـقي   وأخرج 

إِنَّمـا ولـيكُمP   : موسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  لّىصـ بسنده قال: نزلت هذه اآلية على رسول اهللا 
     ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو اللّهO ،

ون بــين صــلّفــدخل المســجد والنــاس ي ،موســلّ ]وآلــه[ اهللا عليــه صــلّىفخــرج رســول اهللا 
يا سائل هل أعطاك : ]رسول اهللا[ ي فإذا سائل فقالصلّراكع وقائم ي؟شيئاً أحد  

)٣(ذاك الراكع أعطاني خاتمه ���  فقال: ال،
.  

بسنده عـن مجاهـد عـن ابـن عبـاس فـي قولـه         هـ)٤٨٣مغازلي (ال وأخرجه ابن
)٤( g، قال: نزلت في عليOإِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ...P: تعالى

.  

، )٥(تفسـيره ) فـي  هـ٧٧٤(كثير الدمشقي  أخرج هذا الحديث ابن نفسه السندوب
)أسباب النزول(في  هـ)٤٦٨(الواحدي و

)٦(
.  

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٦/١٦٥) جامع البيان: ١(

 .٤/١١٦٢) تفسير ابن أبي حاتم: ٢(

 .٢/٤٠٩من تاريخ دمشق:  g) ترجمة اإلمام علي٣(

 .٣١١البن المغازلي:  مناقبال) ٤(

  .٣/١٣٩ير: ) تفسير ابن كث٥(

  .١٤٨) أسباب النزول: ٦(
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)المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (و
)١(

.  

بسـنده عـن ابـن عبـاس أيضـاً قـال: كـان علـي          هـ)٤٨٣مغازلي (وأخرج ابن ال
  من أعطاك هذا؟ :o، فجاءه مسكين، فأعطاه خاتمه، فقال رسول اهللاراكعاً

إِنَّمـا ولـيكُم اللّـه ورسـولُهP     ي هذا الراكع، فنزلت هـذه اآليـة:   فقال: أعطان
)٢(إلى آخر اآلية O والَّذين آمنُواْ...

.  

حدي الواو ،هـ)٩١١السيوطي (وعنه  هـ)٤١٠مردويه (ابن  عينه السندوأخرجه ب
)أسباب النزول(في هـ) ٤٦٨(

 شـواهد (في  هـ)٤٨٣(وأخرج الحاكم الحسكاني ،)٣(
إِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّـذينP  اس في قوله تعالى: بسنده عن ابن عب )التنزيل
)٤(ةقال: نزلت في علي خاصّ ،Oآمنُواْ...

.  

ا نزلت هـذه اآليـة   لمأنّه  ):روح المعاني(في تفسيره  هـ)١٢٧٠لوسي (وذكر اآل
م إلـى المسـجد والنـاس بـين قـائم وراكـع،       وسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىخرج النبي 

  فبصر بسائل فقال له: هل أعطاك أحد شيئاً؟

ضة!فقال: نعم، خاتم من ف  

  فقال: من أعطاك؟

  م اهللا وجهه.علي كر إلىقال: ذاك القائم؛ وأومأ ف

حال أعطاك؟ فقال النبي: على أي  

   ــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٢٩٣) الدر المنثور: ١(

 .٣١١مناقب البن المغازلي: ال) ٢(

 .١٤٨) أسباب النزول: ٣(

 .١/٢٠٩) شواهد التنزيل: ٤(
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إِنَّما وليكُمP  :م، ثم تالوسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىر النبي ؛ فكبفقال: وهو راكع
  .Oاةَ وهم راكعوناللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَ

  يقول: Eان بن ثابتنشأ حسأف

  أبا حسنٍ تفديك نفسـي ومهجتـي  

  

  وكل بطـئ فـي الهـدى ومسـارع      

  مــــدحيك المحبــــرأيــــذهب   

  

  وما المدح في جنب اإللـه بضـائع    

  فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعـاً   

  

  زكاةً فدتك النفس يـا خيـر راكـع     

  فـــأنزل فيـــك اهللا خيـــر واليـــة   

  

ــى    ــا اثن ــرايع  وأثبته ــاب الش   كت

م ق علـي كـر  كيف تصد :قيل البن الجوزي رحمه اهللا تعالىأنّه وقال: وبلغني   
 م اهللالـه كـر   فيـه؛ بـل العلـم الجـازم أن     هو في الصالة، والظـن اهللا وجهه بالخاتم و

د ذلـك  بها وقد حكى ما يؤي قال يتعلّ لتفات إلى ماوجهه لشغالً شاغالً فيها عن اال
  :نشأ يقولأكثير ف

  يسـقي ويشـرب ال تلهيـه ســكرته   

  

  عن النـديم وال يلهـو عـن النـاس       

  ن مــنى تمكّــأطاعــه ســكره حتّــ  

  

  )١(أوحـد النـاس  فعل الصحاة فهذا   

���ق بها وقد أشبع البحث عن هذه اآلية وما يتعلّ   ���	
د د محمـ ق السـي المحقّـ  
، )٣٦٦-١/٣٥٣علي إمام البـررة: (: تابهفي ك )إفاضاته(دامت أيام  الخرسانمهدي 

عــالم أة الحــديث ووأئمــ الحفّــاظصــدراً لمشــاهير ين ماء ســتّســموذكــر قائمــة بأ
  :خين منهاوالمؤر مفسرينال

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٦/١٤٩) روح المعاني: ١(
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  .٢٦٠ - ٢٥٩هـ): ٢٨٦تفسير الحبري ( .١

  .٦/١٥٦ ):هـ٣١٠(د بن جرير الطبري بي جعفر محمأل :جامع البيان .٢

  .١١٦٢/ح٤): هـ٣٢٧(بي حاتم تفسير ابن أ .٣

 .١٢٣هـ): ٣٥٢تفسير فرات الكوفي ( .٤

 .٥٥٧ ):هـ٣٧٠(اص ن للجصّآحكام القرأ .٥

 .١٤٨ ):هـ٤٦٨(سباب النزول للواحدي أ  .٦

 .١/٢٠٩هـ): ٤٨٣الحسكاني (شواهد التنزيل للحاكم  .٧

د الواسطي الشـهير بـابن   للفقيه الحافظ علي بن محم طالب أبيمناقب علي بن  .٨
 .٣١٤ - ٣١٣ ):هـ٤٨٣( مغازليال

 .٣١هـ): ٦٥٢مطالب السؤول البن طلحة الشافعي ( .٩

 .١٥هـ): ٦٥٤تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (  .١٠

 .٣/٢٧٥هـ): ٦٥٦شرح نهج البالغة البن أبي الحديد (  .١١

 .٢٥٠ - ٢٢٨هـ): ٦٥٨كفاية الطالب للكنجي الشافعي ( .١٢

 .١٧٨ :)هـ٥٦٨(ناقب للخوارزمي مال .١٣

 .٢/٣٨٣ هـ):٥٩٧زاد المسير البن الجوزي (  .١٤

ــاريخ دمشــق   .١٥ ــي (ت ــام عل ــة اإلم ــن عســاكر  )gترجم ــق  ٥٧١(الب ـــ) بتحقي ه
 .٢/٢٧٥ :المحمودي

 .٦/٢٢١هـ): ٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)  .١٦

 .٢/٢٠٦ هـ):٦٩٤(اض النضرة لمحب الدين الطبري الري .١٧
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 .١٠٣ :هـ)٦٩٤الدين الطبري (ذخائر العقبى لمحب   .١٨

 .١/١٨٧ هـ):٧٢٢( فرائد السمطين للحمويني  .١٩

 .٢/٧١ هـ):٧٧٤(ن الكريم البن كثير الدمشقي آتفسير القر .٢٠

 .٢/٢٩٣ ـ):ه٩١١(الدر المنثور لجالل الدين السيوطي   .٢١

 .٢٤ـ): ه٩٧٤(مي جر الهيتالبن ح الصواعق المحرقة  .٢٢

 .٢/٥٠هـ):١٢٥٠فتح القدير للشوكاني ( .٢٣

 .٦/١٤٩:ـ)ه١٢٧٠( لوسيآلل روح المعاني  .٢٤

  .٢٥١ ـ):ه١٢٩٤(ينابيع المودة للقندوزي الحنفي   .٢٥

]٢[  

نزِلَ إِلَيك من ربك وإِن �� يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما Pقال تعالى:
  .)١(Oتَ رِسالَتَهلَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْ

هذه اآلية مـن   هي اف في كتابه هذيات التي ذكرها المصنِّ: من جملة اآلأقول
ويدل على ذلك ما أخرجه ابـن أبـي    gعلى فضل علي لّتدوهي  ،سورة المائدة

سـماعيل بـن   ثنـا إ  ،زادا أبـي، ثنـا عثمـان بـن خـر     ثنحد :قالـ) ه٣٢٧(الرازيحاتم 
عن أبـي   ،عن عطية العوفي ،عمش بن الحجابألعن ا ،ثنا علي بن عابس ،زكريا

نـزِلَ إِلَيـك مـن    �� يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما P :نزلت هذه اآليـة سعيد الخدري قال: 
...كبر O ٢(في علي بن أبي طالب(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧المائدة: سورة ) ١(

 .٦٦٤٤ح ٥/٣٢) تفسير ابن أبي حاتم:٢(
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عن أبي سعيد الخـدري أيضـاً    )أسباب النزول(في  هـ)٤٦٨(واحدي الوأخرج 
يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا   P :يـة لى علي بن عابس قال: نزلت هذه اآلبطريق آخر إ

 ��.كبن رم كنزِلَ إِلَي..O ،وم غدير خم في علي بن أبي طالبيE)١(
.  

يا P :بسنده عن ابن عباس في قوله تعالىهـ) ٤٨٣(وأخرج الحاكم الحسكاني 
لـي، أمـر رسـول اهللا أن    نزلـت فـي ع  ، Oنزِلَ إِلَيك من ربك..�� أَيها الرسولُ بلِّغْ ما 

)٢(غ فيه فأخذ بيد علي وقال: من كنت مواله فهذا علي موالهيبلّ
.  

: نزلـت هـذه اآليـة    :ي سعيد الخـدري قـال  عن أبهـ) ٥٧١(وأخرج ابن عساكر 

P الِّغْ مولُ بسا الرها أَيي ��...كبن رم كنزِلَ إِلَيO     على رسول اهللا يـوم غـدير خـم
)٣(في علي ابن أبي طالب

.  

بـن أبـي   : نزلـت فـي فضـل علـي     في تفسير اآليـة  هـ)٦٠٦الرازي (وقال الفخر 
وقال ،أخذ بيده ا نزلت هذه اآليةطالب، ولم: ن كنت مواله فعلي مـواله، اللّ م هـم 

هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصـبحت   :فلقيه عمر فقال .عاداهن ن وااله وعاد مم والِ
  .مؤمن ومؤمنة موالي ومولى كلّ

ثم قال الرازي: وهو قول ابن عب٤(د بن علياس والبراء بن عازب ومحم(
.  

ن يفي ينابيعه في الحديث السادس والخمس هـ)١٢٩٤(ندوزي الحنفيوذكر الق
نزِلَ إِلَيك من �� أَيها الرسولُ بلِّغْ ما ا يP :في قوله تعالى Eعن البراء بن عازب

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٩) أسباب النزول: ١(

 .١/١٨٧تنزيل: ) شواهد ال٢(

 .٢/٨٦من تاريخ دمشق:  g) ترجمة اإلمام علي٣(

 .٦/١١٣) مفاتيح الغيب: ٤(
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...كبرO ،اهللا  صـلّى فخطب رسول اهللا  ،غ فضائل علي، نزلت في غدير خمبلّ :أي
بـخ بـخ    :Eه، فقال عمـر علي موالمن كنت مواله فهذا  :م قالوسلّ ]وآله[ عليه

)١(مؤمن ومؤمنة لك يا علي أصبحت موالي ومولى كلّ
.  

وحـديث الغـدير مـن    ، )٢(الروايـات مـن الجـانبين    توغيرها كثير فقد استفاضـ 
�� وقد ذكر ،األحاديث المتواترة المشهورة ���	
في كتابـه   هـ)١٣٩٢( vمينياأل 

  .بالمراجعة ريهو حفمن شاء فليراجع ف ،سانيد الحديث ومصادرهأ )الغدير(

علي إمام (في كتابه  )إفاضاتهت أيام (دام د الخرسانالسي قالمحقّ ��
	��� ل قا
فأنهاهـا إلـى    )الواليـة (فـي كتـاب    ابن عقدة حديث الغدير استوفى طرقه :)البررة

مائة وخمسة طرق عن سبعين صحابياً أو أكثر، وجمع الطبري فـي كتـاب لـه فـي     
طـرق الحـديث عـن نيـف      - هــ) ٧٧٤(هما ابـن كثيـر  كما رآ -مجلّدين ضخمين 

 ،وسبعين طريقاً، وقال ياقوت: تكلّم في أوله بصحة األخبار الواردة في غدير خـم 
.تاله بالفضائل ولم يتم ثم  

لــه  فاندهشـت  :مجلّــداً مـن طــرق الحـديث، قــال   هــ) ٧٤٨( الــذهبيوقـد رأى  
طريـق  (جمـع كتابـه    ولكثرة تلك الطرق ولعـلّ ذلـك كـان السـبب الباعـث لـه أن      

 الملقّب بإمـام الحـرمين الشـافعي   الجويني وقد رأى أبو المعالي  )،حديث الوالية

مجلّداً في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوباً عليـه   هـ) ٧٢٢(
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٠) ينابيع المودة: ١(

، أسـباب  ١/١٨٧، شـواهد التنزيـل:   ٢٦٢، تفسـير الحبـري:   ١٣١-١٢٩تفسير فرات الكـوفي:  ينظر: ) ٢(
، ٩٧ - ٩٦طريـق:  ب العمـدة البـن   ،٢/٨٦مـن تـاريخ دمشـق:     g، ترجمة اإلمـام علـي  ١٣٩النزول: 

 .١٤٠ة: ، ينابيع المود٢/٢٩٨الدر المنثور:  ،٥/١٣١الكشف والبيان: 
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مـن كنـت   ( :وسـلّم ] وآله[اهللا عليه  صلّىالمجلّدة الثامنة والعشرون من طرق قوله 
  ويتلوه المجلّدة التاسعة والعشرون. )والهمواله فهذا علي م

فكـان يـروي هـذا الحـديث     هــ)   ٥٦٩(أما الحافظ أبو العالء العطّار الهمـداني  
)١(انتهى ،بمائتين وخمسين طريقاً

.  

فقد ذكـره جمـع مـن     ،)من كنت مواله فهذا علي مواله(: ا حديثوأم :فأقول
 ):فضائل الخلفاء الراشدين(في هـ) ٤٣٠(نعيم ، فقد أخرج أبو محدثينوال الحفّاظ

م قال لعلي يوم غدير خم، وأخـذ بضـبعيه   وسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىرسول اهللا  نأ
  ن موالكم؟يا أيها الناس م :فقال

  ؟اهللا ورسوله أعلم :قالوا

)٢(ن عاداهن وااله وعاد مم هم والِعلياً مواله، اللّ نإقال: من كنت مواله ف
.  

 :قـال  اس، عـن بريـدة  عبـ  عـن ابـن   هــ) ٢٤١بـن حنبـل (   دمام أحموأخرجه اإل
  ؟!لى اليمن فرأيت منه جفوةمع علي إ غزوتُ

صـته،  عليـاً فتنقّ  م ذكـرتُ وسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىعلى رسول اهللا  ا قدمتُفلم
 ألسـتُ  بريـدة  ايـ  :ر فقـال م يتغيـ وسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليه صلّىوجه رسول اهللا  فرأيتُ
  نفسهم؟أ لمؤمنين منأولى با

  .بلى يا رسول اهللا :قلت

)٣(ن كنت مواله فعلي موالهم :فقال
.  

   ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٤٣) علي إمام البررة: ١(

 .٣٢ - ١/٣٠) فضائل الخلفاء الراشدين: ٢(

 .٢/٤٧٠فضائل الصحابة: ) ٣(
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بعض المصادر بأسماءليك قائمة إو، من طريق أكثربجه وخر:  

  وغيرها. ،٤٧٠و٢٤٨و٢/٢٤٢: ـ)ه٢٤١(حمد بن حنبل أ لإلمامفضائل الصحابة  .١

  .٣٢ - ١/٣١: ـ)ه٤٣٠(صبهاني شدين، أبو نعيم األفضائل الخلفاء الرا .٢

  .٥/١٣١هـ): ٤٣٧أو  ٤٢٧تفسير الثعلبي ( .٣

ــق  . ٤  ــاريخ دمش ــي (ت ــام عل ــة اإلم ــاكر   )gترجم ــن عس ــ٥٧١(الب ــق ه ـ) بتحقي
  .٣/٨٦: المحمودي

  .١٥/٢٢٧وج ٦/١١٣: هـ)٦٠٦( فخر الدين الرازيل مفاتيح الغيب .٥

  .١/٣٠٢هـ): ٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .٦

  .٣/٢٨: ـ)ه٧٧٤(تفسير ابن كثير .٧

٨. ٨/١٢٦، ج٤٠٤و  ٣/٣٣٣: ـ)ه٩١١(ور لجالل الدين السيوطي ثالمن الدر.  

  .٦/٣٧٦هـ):  ٩٥١تفسير أبي السعود ( .٩

  .٤/٣٧٦: هـ)١٢٧٠( لوسيتفسير اآل .١٠

]٣[  

�� اللّه  �	�� P قال تعالى: مر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتَاء ذي ��
  .)١(Oحشَاءالْقُربى وينْهى عنِ الْفَ

أميـر  اإلمـام  ة على فضـل  ها دالّف وأنّالتي ذكرها المصنِّ اآلياتهذه من : أقول
فـي تفسـيره    هــ) ٣٥٢كـوفي ( د ذلـك مـا رواه فـرات ال   ويؤيـ  ،تـأويالً  gالمؤمنين
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٠النحل: سورة ) ١(
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معنعنـاً عـن أبـي جعفـر      ،ثني الحسين بن سعيدحد :قال )تفسير فرات(بـالمعروف 
]د بن عليمحم[ c ُإ :الساً فقال ليمعه ج قال: كنتاهللا تعالى يقول ن: P ��	�   اللّـه

 �� ����  :عـدل قـال: ال ، Oبِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عـنِ الْفَحشَـاء   ��
)١(hفاطمة الزهراء :ذي القربى وإيتاء ،gعلي :واإلحسان ،oرسول اهللا

.  

٢(حمسيد بن سعيد األورواه أيضاً بطريق آخر عن جعفر بن محم(
.  

 :معنعناً عـن أبـي جعفـر أيضـاً قـال: العـدل       ،وأخرج بطريق ثالث عن الحسين بن سعيد
)٣(طمة وأوالدهافا :وذي القربى ،علي بن أبي طالب :واإلحسان ،oرسول اهللا

.  

]٤[  

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسولهP  قال تعالى:
  .Oيؤتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعل لَّكُم نُورا

ف هي التي ذكرها المصنِّ اآلياتمن  وهي، )٤(Oتَمشُون بِهPة اآلية تتم: أقول
عن ابن  هـ)٣٥٢كوفي (ال إبراهيمفرات بن  اهرو د ذلك ماويؤي كريمةال اآليةهذه 

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه وآمنُـوا   P :في قول اهللا تبارك وتعـالى  Eعباس
هتمحن رنِ مفْلَيك كُمتؤي هولسبِرO ،قال: الحسن والحسين، P ـ  اًورويجعل لَّكُم نُ

بِه شُونتَمO علي بن أبي طالب :قالg)٥(
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٦تفسير فرات الكوفي: ) ١(

 .٢٣٦تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٢٣٦ر فرات الكوفي: تفسي) ٣(

 .٢٨الحديد: سورة ) ٤(

 .٤٦٨تفسير فرات الكوفي: ) ٥(
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يا أَيها الَّـذينP   :في قوله تعـالى  gورواه بسند آخر عن جابر عن أبي جعفر
      ـهتمحـن رنِ مفْلَـيك كُمتـؤي هـولسنُـوا بِرآمو نُوا اتَّقُوا اللَّهآمO ،   ًيعنـي حسـنا

)١(وحسيناً
  .لخا ...

داللـة علـى فضـل أميـر المـؤمنين      مـن  فيهـا  لمـا  ف ذكرهـا المصـنِّ   اآليةهذه و
  .والحسن والحسين تأويالً

عن فرات مسـنداً   )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣( خرج الحاكم الحسكانيأفقد 
٢(وعن جابر ،اسعن ابن عب(

.  

مـن   يؤتكُم كفْلَينPِ :عن أبي جعفر في قولـه  ،وأخرجه بطريق آخر عن جابر
هتمحرO قال: الحسن والحسين، Pبِه شُونا تَمنُور ل لَّكُمعجيوO عـدل   إمام :قال

)٣(بن أبي طالبتأتمون به علي 
.  

يـا أَيهـا   P :بي جعفر في قوله تعالىسعد بن طريف عن أ إلىوأخرجه بسنده 
ن رنِ مفْلَيك كُمتؤي هولسنُوا بِرآمو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم يننُورالَّذ ل لَّكُمعجيو هتماًح 

بِه شُونتَمO ،٤(ك بوالية علي فله نورقال: من تمس(
.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦٨تفسير فرات الكوفي: ) ١(

 .٢/٢٢٧شواهد التنزيل: ) ٢(

  .٢/٢٢٧شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢٢٨/ ٢شواهد التنزيل: ) ٤(
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]٥[  

� وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَةP  قال تعالى: سقَينَاهم ماء ��
 اًه يسلُكْه عذَاببلنَفْتنَهم فيه ومن يعرِضْ عن ذكْرِ ر اًغَدق

  .)١(Oاًتَدعوا مع اللَّه أَحد ���� وأَن الْمساجِد للَّه  اًصَعد

كمـا ذكرهـا    وأوالده لـة فـي بيـان فضـل علـي     الكريمـة مؤو  اآليـة : هذه أقول
فـي تفسـيره    هــ) ٣٥٢كـوفي ( ال إبـراهيم ويشـهد لـه مـا رواه فـرات بـن       ،فالمصنِّ

 ،د بن علي بن عمـر الزهـري  ثني علي بن محمحد :قال )تتفسير فراـ(المعروف ب
� وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَةP  في قوله تعالى: gعن أبي عبد اهللا سقَينَاهم مـاء  ��

)٢(وا أبداما ضلّ gا على والية علي بن أبي طالباستقامولو قال: ، Oاًغَدق
.  

كْرِ ربه ومن يعرِضْ عن ذP :تعـالى  هفي قول Eوروى أيضاً عن ابن عباس
)٣(gطالبوالية علي بن أبي  Oهذكر ربP :قال، Oاًصَعد اًيسلُكْه عذَاب

.  

 ،كحـديث الثقلـين   oهذا التأويل له شاهد في الروايات الواردة عـن النبـي  و
ا نحن فيهالذي رواه الفريقان ونحوه فهو ليس بأجنبي عم، ك بواليـة علـي   فالتمس

ك بهما تكـون  ن يتمسأوأهل بيته أمان من الضالل والفرقة، فهم عدل الكتاب فما 
  لضالل.النتيجة هي االستقامة والنجاة من ا

� P :كما قال تعـالى  وألكلـوا مـن فـوق رؤوسـهم ومـن       Oاًسقَينَاهم ماء غَـدق ��
  تحت أرجلهم.

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨ - ١٦الجن: سورة ) ١(

 .٥٠٩تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٥١٢تفسير فرات الكوفي: ) ٣(
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 ]٦[  

  .)١(Oفَأَما الَّذين آمنُواْ فَيعلَمون أَنَّه الْحق من ربهِمP قال تعالى:

ف علـى فضـل   داللتهـا عنـد المصـنِّ    صـحت التـي   اآلياتمن اآلية : هذه أقول
  ة.ن ذكر ذلك غيره من علماء العامد مجولم أومنزلته،  gعلي

بن االكريمة هو علي  باآليةالمقصود والمعني  نأورد ذلك في مصادرنا و ،نعم
)٢(Oالْحق من ربهِمPهوأنّه أبي طالب و

.  

]٧[  

  .O..الم أَحسبP تعالى:قال 

هذه و، )٣(Oيفْتَنُون �� النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهمP  ة اآليةتتم: أقول
 ةفيهمـا داللـ   ف وأننِّالعنكبوت ذكرهما المص ولى والثانية من سورة� ا اآليةهي 

 هــ) ٤٨٣(ويشهد له مـا أخرجـه الحـاكم الحسـكاني     .gعلى فضل أمير المؤمنين
 ،اآليـة  O الم أَحسـب النَّـاس أَن يتْركُـوا...   P :ا نزلـت قال لمg بسنده عن علي

  ؟ةيا رسول اهللا ما هذه الفتن :قلت

)٤(ك مبتلى ومبتلى بكنّإا علي قال: ي
.  

الم P :في قولـه  بسنده عن السدي )غاية المرام(في  هـ)١١٠٧(وروى البحراني

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦البقرة: سورة ) ١(

 ، وغيرها.١/٢١٥، تفسير كنز الدقائق: ١/٤٩تفسير نور الثقلين: ، ٥/٦ينظر: تفسير القمي: ) ٢(

 .٢ - ١العنكبوت: سورة ) ٣(

 .١/٤٣٨شواهد التنزيل: ) ٤(
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 مهنَّا وقُولُوا آمكُوا أَن يتْرأَن ي النَّاس بسـن      �� أَحم ينفَتَنَّـا الَّـذ لَقَـدو فْتَنُوني
، Oولَيعلَمن الْكَاذبِينP وأصحابه،قال: علي ، Oدقُواقَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صَ

)١(هؤقال: أعدا
.  

هفي تفسير هـ)٣٥٢كوفي (د ذلك ما رواه فرات الويؤي  فـي   بسنده عن السـدي
يفْتَنُـون ولَقَـد    �� الم أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهمP  :قوله تعالى

لَمعفَلَي هِملن قَبم ينفَتَنَّا الَّذبِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا وصَد ينالَّذ اللَّه نO ، :الذين قال
)٣(عينه اللفظب ورواه بطريق آخر عن السدي، )٢(وأصحابهصدقوا علي 

.  

]٨[  

ذَلك بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسخَطَ اللَّه وكَرِهوا P قال تعالى:
مالَهمطَ أَعبفَأَح انَهرِضْوO)٤(.  

أنّـه  في هذا التسلسـل كمـا    فذكرها المصنِّ oدمن سورة محم اآلية: هذه أقول
)١٦) تحـت تسلسـل (  ٩خر من هذه السورة وهي اآليـة رقـم (  �� ذكر آيات 

واآليـة  ، )٥(
)١٢٢) تحت تسلسل (٢٥(

)٦(
)١١١) تحت تسلسل (٣٠( واآلية 

  .من كتابنا هذا )٧(

 -  ةوهـو سـبع   -  ) مـن الـذين آمنـوا   oدما فيها (أي سورة محمـ  كلّ أنه ذكر كما أنّ
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥غاية المرام: ب) ١(

 .٣١٧تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٣١٨تفسير فرات الكوفي: ) ٣(

 .٢٨ :oمحمدسورة ) ٤(

 من هذا الكتاب. ٧١ينظر ص) ٥(

 من هذا الكتاب. ٢٤٢ينظر ص) ٦(

 من هذا الكتاب. ٢٣١ينظر ص) ٧(
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)١(ةمي�� وهم بنو  أعدائهفي  -  وهو سبعة -  ا من الذين كفرواوما فيه gعليفي 
.  

  .لآلياتف ه على ترتيب المصنِّق بذلك في محلّوسيأتي الكالم فيما يتعلّ

٢٨( اآليةبهذه  قا ما يتعلّوأم.(  

)٥٤( ) و٥١سيأتي فـي تسلسـل (   :فأقول
)٢(ـ     كـلّ  ، أندمـا فـي سـورة محمo  مـن: 

Pنُوآم ينا الَّذها أَيايO ،في عليg ّما فيهـا  ، وكل: P  واكَفَـر ينالَّـذO ،  فـي أعدائـه، 
ـ P ما من نأو نُـوا   يآم ينـا الَّـذها أَيO     فـي جميـع القـرآن ��  أميرهـا ورأسـها   وعلـي 

وستقف على مصادر ذلك قريباً، )٣(اسوشريفها كما في رواية عبد اهللا بن عب.  

السـبب   أن إلى(ذلك) يشير  اإلشارةهذه اآلية الكريمة نجد اسم  إلىأتينا  فإذا
للَّـه وكَرِهـوا   بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسـخَطَ ا O ،Pلَّذين ارتَدوالPفي تسويل الشـيطان  

مالَهمطَ أَعبفَأَح انَهرِضْوO ١٢٢حقاً تحـت تسلسـل (  وسيأتي ال(
)٤( ،المقصـود  أن 

نفسـها  ) مـن السـورة   ٣٠اآليـة رقـم (   إلـيهم  تأشارهم الذين  Oالَّذين ارتَدواPبـ
P   ِلـنِ الْقَـوـي لَحف مرِفَنَّهلَتَعوO)٥( ، آيـات هـذه السـورة المباركـة      فالنتيجـة أن

ث عن فئتين همابمقتضى سياقها تتحد Pنُواآم ينالَّذO و Pواكَفَر ينالَّذO ،  فهـي
ذَلك بِأَنَّهم اتَّبعوا مـا أَسـخَطَ   P :وعليه فهذه اآلية ،وتحكي حال الفئتين ةمترابط

مالَهمطَ أَعبفَأَح انَهوا رِضْوكَرِهو اللَّهO ،ث عن الـذين ارتـدوا وهـم الـذين     تتحد
  .Oولَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ الْقَولPِ إليهم: تشارأ

   ــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. ١٥٥ينظر ص) ١(

 من هذا الكتاب. ١٥٥وص ١٤٥ينظر ص) ٢(

 من هذا الكتاب. ١٤٥ينظر ص) ٣(

 من هذا الكتاب. ٢٤٢ينظر ص) ٤(

 .بمن هذا الكتا ٢٣١وينظر ص ،٣٠ :oمحمدسورة ) ٥(
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بط حوا بسـخط مـن اهللا فـأ   ؤبـا  همأنّوعلي  أعداءة على كفر دالّ نذإفهذه اآلية 
  أتباعه. وإيمان gعلى فضل أمير المؤمنين . وبااللتزام تدلّأعمالهم

ف عند المصنِّ gت داللة هذه اآلية على فضل عليفقد صح ،وكيف ما كان
  فذكرها في كتابه هذا.

]٩[  

واللّه يدعو إِلَى دارِ السالَمِ ويهدي من يشَاء P قال تعالى:
  .)١(Oإِلَى صراط مستَقيمٍ

ف في كتابه هذا لما فيها مـن داللـة علـى    : من اآليات التي ذكرها المصنِّأقول
الحـاكم   أخرجـه د ذلـك مـا   ويؤيهذه اآلية الكريمة،  gنينمفضل علي أمير المؤ

بسنده عن عبد اهللا بن عباس في تفسـير   )شواهد التنزيل(في  هـ) ٤٨٣الحسكاني (
ويهدي من يشَاء إِلَى P ،الجنّـة يعني  Oواللّه يدعو إِلَى دارِ السالَمPِ :قوله تعالى

)٢(gوالية علي بن أبي طالب إلى :، يعني بهOصراط مستَقيمٍ
.  

)٣(خرينآبطريقين  هـ)٣٥٢كوفي (خرجه عن فرات الوأ
.  

بـن  اعن زيـد   في تفسيره بسنده هـ)٣٥٢كوفي (ال إبراهيمبن وقد أخرج فرات 
واللّه يدعو إِلَى دارِ السالَمِ ويهدي مـن يشَـاء إِلَـى    P :في هذه اآلية Eعلي

 اطرص ��� 	��� � !�O ، :والية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلىقالg)٤(
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥يونس: سورة ) ١(

 .١/٢٦٣شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١/٢٦٣شواهد التنزيل: ) ٣(

 .١٧٧تفسير فرات الكوفي: ) ٤(
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]١٠[  

ولَئن قُتلْتُم في سبِيلِ اللّه أَو متُّم لَمغْفرةٌ منP  قال تعالى:
ونعمجا يمم رةٌ خَيمحرو اللّهO)١(.  

ويالً تـأ  gعلـى فضـل علـي    ها تـدلّ ف أنّ: من اآليات التي ذكرها المصنِّأقول
فـي   هــ) ٣٥٢كـوفي ( ال بـن إبـراهيم   فـرات  ما رواه د ذلكويؤي هذه اآلية الكريمة

 :قـال  ،gمعنعنـاً عـن أبـي جعفـر     ،د الفـزاري جعفر بن محم حدثني :قال ،تفسيره
  ؟Oاللّه أَو متُّم ولَئن قُتلْتُم في سبِيلPِ :سألته عن هذه اآلية

  أتدري ما سبيل اهللا؟ :gقال

  ؟أن أسمعه منك �� �واهللا  ،ال :قلت

تـل فـي   تـل فـي واليتـه قُ   ن قُومـ  ،يتهسبيل اهللا علي بن أبي طالب وذرg: فقال
)٢(اهللال ن مات في واليته مات في سبي، ومسبيل اهللا

.  

ت على فضل علي وذريته وشـيعته تـأويالً وقـد صـح     لكريمة تدلّفهذه اآلية ا
  ف.داللتها كذلك عند المصنِّ

]١١[  

  .)٣(Oلِّلَّذين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةPٌ قال تعالى:

ة علـى فضـل   جملة اآليات الدالّ : لم أجد من ذكر هذه اآلية الكريمة فيأقول
ف وسيأتي ما يناسب ذلك عند ذكـر  فضل شيعتهم غير المصنِّ أو bوأوالدهعلي 

   ــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٧آل عمران: سورة ) ١(

 .٩٨تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٢٦يونس: سورة ) ٣(
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الْمودةَ في الْقُربى ومـن يقْتَـرِف    �	��  اًأَسأَلُكُم علَيه أَجر �� قُل P)١(ف آيـة المصنِّ
مـن جـاء   P :من سورة األنعام ١٦٠اآلية  )٢(عند ذكره Oحسنَةً نَّزِد لَه فيها حسنًا
  ومضاعفة الحسنات.لما فيها من وحدة الموضوع  Oبِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالها

ف عند المصنِّ gعلى فضل علي هذه اآلية داللة صحتفقد  ،وكيف ما كان
  فأوردها في كتابه هذا.

]١٢[  

ومن يكْفُر بِاِإليمان فَقَد حبِطَ عملُه وهو في P قال تعالى:
رِينالْخَاس نم ةراآلخO)٣(.  

ف عنـد المصـنِّ   gى فضل علـي ت داللتها علهذه من اآليات التي صح أقول:
في  هـ)٣٥٢كوفي (ال إبراهيمد ذلك ما رواه فرات بن ويؤي ،فذكرها في كتابه هذا

أسـماء ال يعرفهـا    gبن أبي طالبقال: لعلي  Eاسعن ابن عب بإسنادهتفسيره 
  وما هي؟ :الناس، قلنا

عملُـه وهـو فـي    ومن يكْفُر بِاِإليمان فَقَد حبِطَ Pفقـال:   اإليمان؟اه سم :قال
رِينالْخَاس نم ةراآلخO)٤(

.  

ومن يكْفُـر بِاِإليمـان فَقَـد حـبِطَ     P :في قولـه  gجعفر الباقر أبيعن  بإسنادهورواه 
وهو لُهمع رِينالْخَاس نم ةري اآلخفO ،  :فـي بطـن القـرآن علـي بـن أبـي        فاإليمـان قـال
   ــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. ٢٥٥ينظر ص) ١(

 من هذا الكتاب. ٢٢٣ينظر ص) ٢(

 .٥المائدة: سورة ) ٣(

  .١٢١فسير فرات الكوفي: ت) ٤(
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)١(بط عمله وهو في اآلخرة من الخاسرينن يكفر بواليته فقد حفمg، طالب
.  

هــ)  ٤٨٣الحسـكاني ( ما رواه الحـاكم  د ذلك ويؤي    عـن أبـي    ،بسـنده عـن السـدي
مـن العبـاد    نإ :موسـلّ  ]وآلـه [اهللا عليه  صلّىعن أبي هريرة قال: قال رسول اهللا  ،صالح

تحابوا بروح اهللا على غير مال وال عرض مـن الـدنيا، وجـوههم     ،عباداً يغبطهم األنبياء
  ؟ن همذا حزنوا، أتدرون مإ ذا خاف الناس وال يحزنونإ نور، ال يخافون

 ،لــببــن عبــد المطّ ةوحمــز ،قــال: هــم علــي بــن أبــي طالــب .رســول اهللا ال يــا :قلنــا
 �� أَال إِن أَوليـاء اللّـهP    :موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىثم قرأ رسول اهللا  ،وعقيل ،وجعفر

و هِملَيع فخَو ��  زَنُـونحي مهO)ـ        ، )٢بط ومـن لقـي اهللا بغيـر واليتـك يـا علـي فقـد ح
  .عمله

]١٣[  

وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحا ثُمP  قال تعالى:
  .)٣(Oاهتَدى

هـي هـذه    gلمـؤمنين ت داللتها على فضل أميـر ا : من اآليات التي صحأقول
قـال فـي    ،بسنده عـن ثابـت البنـاني    هـ)٤٨٣الحسكاني (فقد أخرج الحاكم  .يةاآل

قـال:   Oوإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعمـلَ صَـالحا ثُـم اهتَـدى    P :قوله تعـالى 
)٥(ةخر وبأسانيد مختلف�� وأخرج أربعة أحاديث ، )٤(والية أهل بيته إلى اهتدى

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢١تفسير فرات الكوفي: ) ١(

  . ١/٣٥٤ شواهد التنزيل:) ٢(

  . ٨٢طه: سورة ) ٣(

  .١/٣٧٥شواهد التنزيل: ) ٤(

  .١/٣٧٥شواهد التنزيل: ) ٥(
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، )٣(هـ)٦٧١( والقرطبي، )٢( هـ)٥٩٧( وابن الجوزي، )١(هـ)٣١٠( وأخرج الطبري
ــدي ــ٧٥٠( والزرن ــر او، )٤()ـه ــن حج ـــ)٩٧٣( ب ــدوزي، )٥(ه ـــ) ١٢٩٤( والقن ، )٦(ه

ي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحا ثُم وإِنPِّ :قال ،بأسانيدهم عن ثابت البناني
  .موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىية أهل بيت النبي وال إلىقال: ، Oاهتَدى

 :فـي قولـه تعـالى    gعـن علـي   ،عن الحـافظ أبـي نعـيم    هـ)٦٠٠( بطريق بناوأخرج 

Pىتَداه ا ثُمحلَ صَالمعو نآمو ن تَابلِّم إِنِّي لَغَفَّاروO ، :٧(واليتنا إلىقال(
.  

]١٤[  

راط السوِي ومنِ فَستَعلَمون من أَصْحاب الصPِّ قال تعالى:
  .)٨(Oاهتَدى

ة علـى  هـا دالّـ  نَّأو هي هذه اآليـة ف ذكرها المصنِّمن جملة اآليات التي : أقول
شـواهد  (فـي   هـ)٤٨٣الحسكاني (لذلك ما أخرجه الحاكم شهد ي، وgفضل علي

: أصـحاب  عـن ابـن عبـاس قـال     ،عـن أبـي صـالح    ،األعمـش عـن   بسنده )التنزيل
، والصـراط: الطريـق الواضـح الـذي ال     د وأهـل بيتـه  هللا محمالصراط السوي هو وا

   ــــــــــــــــــــــــ
  .١٨/٣٤٨جامع البيان: ) ١(

  .٤/٣١٦زاد المسير: ) ٢(

  .١١/٢٠٨الجامع ألحكام القرآن: ) ٣(

  .٨٦السمطين:  رنظم در) ٤(

  .٩١الصواعق المحرقة: ) ٥(

)٦ (٣٥٨، ١٢٩ة: ينابيع المود.  

، ٢٤٠و ٢/١٢٧هــ):  ٨٧١جـواهر المطالـب للبـاعوني(    :وللمزيد ينظر ،٩٠خصائص الوحي المبين: ) ٧(
  .٦٢هـ): ١٣٤١، ورشفة الصادي للحضرمي(٥١١هـ):  ٦٥٧والنعيم المقيم لعمر الشافعي(

 .١٣٥طه: سورة ) ٨(
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)١(موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىد ، ومن اهتدى فهم أصحاب محمعوج فيه
.  

 �� وأPَتعـالى:   ) من سـورة األنعـام وهـي قولـه    ١٥٣ف اآلية (وعند ذكر المصنِّ
وها فَاتَّبِعيمتَقسي ماطرذَا صهO ،  ق بمـا نحـن فيـه   مـا يتعلّـ  سـأذكر، المقصـود   وأن

بالصراط هم محم٢(د صلوات اهللا عليهم أجمعيند وآل محم(
.  

]١٥[  

  .)٣(Oاًكُفُور �	�� فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ P قال تعالى:

بهـا   بـه مسـتدالً  ف في كتاالتي ذكرها المصنِّ: هذه اآلية من جملة اآليات أقول
ة فــي ســورة الفرقــان، مــر :تينوقــد وردت فــي القــرآن مــرg، فضــل علــيعلــى 

 ،، عن جـابر ةمن الخاصّما رواه غير واحد  د ذلكويؤيسورة اإلسراء،  في خرى�� و
)٤(نزلت في والية أمير المؤمنين هاأنّ gعن الباقر

.  

 :ه في تأويلبسند )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (وقد أخرج الحاكم 

P ِالنَّاس ى أَكْثَرفَأَب ��	�اًكُفُور Oقـال: بواليـة علـي يـوم أقامـه       اإلسـراء  ، من سورة
)٥(موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّى رسول اهللا

.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٨٣) شواهد التنزيل: ١(

 من هذا الكتاب. ١٨٣) ينظر ص٢(

  .٨٩اإلسراء: سورة ، ٥٠الفرقان: سورة ) ٣(

 وغيرهما. ٣/٢٥٠، وتفسير نور الثقلين: ٢/٢٤٠) ينظر: تفسير العياشي: ٤(

 .١/٤٥٦) شواهد التنزيل: ٥(
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]١٦[  

ه فَأَحبطَ ذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما أَنزَلَ اللPَّ قال تعالى:
مالَهمأَعO)١(.  

، oدف مـن سـورة محمـ   اآليـات التـي ذكرهـا المصـنِّ     من جملـة  : هذهأقول
مـن طرقنـا عـن أبـي      د ذلـك مـا ورد  وكفر أعدائه ويؤيg، على فضل علي وتدلّ

فـي علـي    Oذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما أَنزَلَ اللَّهP: قوله تعـالى  :ه قالأنّ gجعفر الباقر
P �� ��" �# ���� �$�% �&�� ��O)٢(

.  

وقد استشهد بهذه اآلية عبد اهللا بن عببـر ا اس ح �ة عنـدما قـال لـه عمـر بـن      مـ 
حـوا علـى   ة والخالفـة فتبج أن يجمعوا لكـم النبـو   - أي قريش - كرهوا: ابالخطّ

فقـال ابـن    ،...قـت فأصـابت ووفّ  ألنفسـها فاختـارت قـريش    ،بجحـاً  قومكم بجحـاً 
وصـف   {اهللا  ة والخالفة فـإن هم كرهوا أن تكون لنا النبوا قولك إنّوأم ...عباس:

)٣(Oذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما أَنزَلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهمP :بالكراهية فقال قوماً
.  

٢٨م في اآلية (وقد تقد( دمن سورة محمo، وهو قوله تعالى :P    ـواعاتَّب مبِـأَنَّه ـكذَل
مالَهمطَ أَعبفَأَح انَهوا رِضْوكَرِهو خَطَ اللَّها أَسمO٤(، ما يناسب المقام أيضاً، فراجع(

.  

وآيــة فــي  ،آيــة فينــا oدســورة محمــ مــن أنb عــنهم مضــافاً إلــى مــا ورد
٥(ناعدو(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٩ :oمحمدسورة ) ١(

 .٢/٣٠٢تفسير القمي: ) ٢(

 .٣/٢٨٩) تاريخ الطبري: ٣(

 كتاب.من هذا ال ٦٣) ينظر ص٤(

 .وغيرها ١٣٩، كفاية الطالب: ٢/٤٣٠من تاريخ دمشق:  g، ترجمة اإلمام علي٢/١٧١شواهد التنزيل: ) ٥(
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]١٧[  

ن نَّشَاء من نَّهدي بِه م اًولَكن جعلْنَاه نُورP قال تعالى:
  .)١(Oعبادنَا وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مستَقيمٍ

ت في لاآليات التي نز ف في عداد: هذه اآلية الكريمة التي ذكرها المصنِّأقول
فـي   هــ) ٣٥٢كـوفي ( ال إبـراهيم د ذلك ما رواه فرات بـن  ، ويؤيgبيان فضل علي

وإِنَّك لَتَهـدي إِلَـى صـراطP    : تعالىفي قوله  cتفسيره بسنده عن زيد بن علي
اهتـدى بـه مـن     gبن أبـي طالـب  الكعبة إلى علي  ، فقال: هداهم وربOمستَقيمٍ

)٢(اهتدى، وضلّ عنه من ضلّ
.  

)٣(أيضاً ،cعن زيد بن علي وأخرجه بطريق آخر
.  

م وسيأتوقد تقد بالصـراط المسـتقيم هـم    المقصـود   ي ما يرتبط بالمقام مـن أن
  نتظر.افراجع و ،bعلي وآل علي

]١٨[  

وحي إِلَيك إِنَّك علَى �� فَاستَمسك بِالَّذي P قال تعالى:
 اطرص ��� 	��� � !�O)٤(.  

من جملة اآليات التـي وردت فـي بيـان     ف في كتابه هذا أن: ذكر المصنِّأقول
 مـنهم  الحفّـاظ غيـر واحـد مـن     ، ويشهد له ما أخرجههي هذه اآلية gفضل علي
   ــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢الشورى: سورة ) ١(

 .٤٠٠) تفسير فرات الكوفي: ٢(

 .٤٠٠) تفسير فرات الكوفي: ٣(

 .٤٣الزخرف: سورة ) ٤(
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عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري    ،gبسنده عن الباقر هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم 
كم : ال ألفيـنّ ) حـين قـال  منىة الـوداع بــ(  هم من رسول اهللا في حجـ ي ألدناإنّ قال:

لــئن فعلتموهــا ، وأيــم اهللا يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض اراًترجعــون بعــدي كفّــ
  .ني في الكتيبة التي تضاربكمعرفنّلت

فرأينا - ثالثاً -: أو علي أو علي التفت إلى خلفه فقال ثمجبرئيـل غمـزه   ه أن ،
بعلـي بـن أبـي     - Oفَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّا منْهم منتَقمونPوأنزل اهللا على أثر ذلك: 

إِنَّك علَى صراطP  - من أمر علـي  - Oوحي إِلَيك�� فَاستَمسك بِالَّذي P - طالب
ه لـذكر لـك ولقومـك وسـوف تسـألون عـن       نّ، وإلعلم للساعة علياً ، وإنOمستَقيمٍ

١(ة علي بن أبي طالبمحب(
.  

)المناقب(في  هـ)٤٨٣مغازلي (ورواه أيضاً بسنده عن جابر الحافظ ابن ال
)٢(

.  

)٣(في تفسيره هـ)٣٥٢كوفي (ال إبراهيمورواه فرات بن 
.  

)٤()ةينابيع المود(هـ) في ١٢٩٤وأخرجه القندوزي الحنفي (
.  

]١٩[  

  .O..أَما الَّذين آمنُواْ بِاللّه واعتَصَمواْ بِهفPَ قال تعالى:

 اًويهديهِم إِلَيـه صـراط   فَسيدخلُهم في رحمة منْه وفَضْلPٍة اآليـة  تتم: أقول
ف ولـم يـذكرها غيـره    هذه اآلية من اآليـات التـي ذكرهـا المصـنِّ    ، و)٥(Oاًمستَقيم

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٤٢ - ٤١، واآليات هي في سورة الزخرف: ٢/١٥١) شواهد التنزيل: ١(

 .٢٤٧: البن المغازلي مناقبال) ٢(

 .٤٠٢) تفسير فرات الكوفي: ٣(

)٤١١٤ة: ) ينابيع المود. 

  .١٧٥النساء: سورة ) ٥(



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   .................................................................  ٧٤

ممة على فضل عليى لبيان اآليات الدالّن تصدg،  لعت عليه.طّافيما  

كــوفي ال إبــراهيمة علــى ذلــك مــا رواه فــرات بــن هــا دالّــف أنّويشــهد للمصــنِّ
قـال:  ، Oين آمنُواْ بِاللّه واعتَصَمواْ بِـه... فَأَما الَّذPفي تفسيره قال: قولـه:   هـ)٣٥٢(

)١(gبوالية علي بن أبي طالب
.  

)٢(أيضاً هـ)٣٢٩ي (قمال إبراهيموبهذا المعنى رواه علي بن 
.  

]٢٠[  

 اًيوعظُون بِه لَكَان خَيرا ولَو أَنَّهم فَعلُواْ مP قال تعالى:
ملَّهO)٣(.  

ن مـن سـورة النسـاء    يف هذا المقطع من اآلية السادسة والست: ذكر المصنِّأقول
ولَو أَنَّا كَتَبنَـا علَـيهِم أَن اقْتُلُـواْ    Pاآلية هـو   تمةتو ،gعلى فضل علي ه يدلّوأنّ

ـ      �	�� علُوه أَنفُسكُم أَوِ اخْرجواْ من ديارِكُم ما فَ لُـواْ مفَع ـمأَنَّه لَـوو مـنْهيلٌ ما قَل
  .Oلَّهم اًيوعظُون بِه لَكَان خَير

تحـت   نفسـها  ن مـن السـورة  يف قـد ذكـر اآليـة السـابعة والسـت     المصـنِّ  كما أن
فَالَ وربـك الَ يؤمنُـون حتَّـىP     :وهي قوله تعالى ،من هذا الكتاب) ٨٠لسل (تس

ثُم منَهيب را شَجيمف وككِّمحجالَ  يرح هِمي أَنفُسواْ فجِدا قَ اًيمواْ ملِّمسيتَ وضَي
)٤(Oاًتَسليم

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦تفسير فرات الكوفي: ) ١(

)٢ (٨/٣٤ي: تفسير القم.  

 .٦٦النساء: سورة ) ٣(

 .٦٥النساء: سورة ) ٤(
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عنده داللتها علـى منزلـة    هاتين اآليتين من سورة النساء وصح ففذكر المصنِّ
ة ري الخاصّـ واحـد مـن مفسـ    غيـر ويشـهد لـذلك مـا رواه     gعلي أمير المـؤمنين 

ومحدالمعني باآلية الكريمة ثيهم أن: P...نُونمؤالَ ي كبرفَالَ وO آخـر اآليـة    إلى
)١(gهو علي بن أبي طالب

.  

فقـد   Oولَو أَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُـون بِـهP  ... :خـرى � اآلية ا إلىوكذا بالنسبة 
)٢(بالمقصود بها هو علي بن أبي طال وغيره أن هـ)٣٢٠(نحو روى العياشي

.  

 - (جـاءوك   :الخطاب في قوله تعـالى  أن :هـ)١١١٠( المجلسي ��
	��� قال 

في  Oما يوعظُونP فيحتمل أن يكون gقضيت) ألمير المؤمنين -  موكيحكّ
)٣(ويحتمل التنزيل والتأويل ،هذا إلى ةرإشاعلي 

.  

ــ ومما يقــرــي  ب أن ــذلك هــو عل ــت أنg المقصــود ب ــة قال ــتَغْفَرP  :اآلي اسو ــم لَه
  .لهو المخاطب فتأمo خر غير الرسولاً آهناك شخص ت على أنفدلّ، Oالرسولُ

]٢١[  

'� وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّه هوP  قال تعالى: �� �( وجِبرِيلُ  ��
نِينمؤالْم حصَالوO)٤(.  

ة علـى فضـل ومنزلـة    ف مـن اآليـات الدالّـ   ذكر المصـنِّ : مـن جملـة مـا يـ    أقول
 الحفّـاظ هي هـذه اآليـة مـن سـورة التحـريم وقـد ذكـر غيـر واحـد مـن            gعلي

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٢/٢٠٦بحار األنوار ج، ٥/٣٠لعقول: ، مرآة ا١/٢٧٢، تفسير العياشي: ١٥/ ٨ي: تفسير القم. 

 .٥/٣٠، مرآة العقول: ١/٦١٦، الكافي: ١/٢٧٣تفسير العياشي: ) ٢(

 .٥/٣٠مرآة العقول: ) ٣(

 .٤التحريم: سورة ) ٤(
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  هو علي بن أبي طالب. Oوصَالح الْمؤمنِينP :المعني بقوله تعالى أن مفسرينوال

بسنده عن مجاهـد فـي    )المناقب(في  هـ)٤٨٣مغازلي (بن الافقد أخرج الفقيه 
)١(قال: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب Oوصَالح الْمؤمنِينP :قوله تعالى

.  

اس فـي  بـن عبـ  اك عـن ا حبسنده عن الض هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
'� فَإِن اللَّه هوP قوله تعالى:  �� �( �� نِينمؤالْم حصَالرِيلُ وجِبوO    قال: يعني علـي بـن

)٢(أبي طالب
.  

تفسيره مرفوعاً عن علـي بـن أبـي طالـب     ) في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرج 
وصَــالحP  :م فــي قولــه تعــالىســلّو ]وآلــه[ اهللا عليــه صــلّىقــال: قــال رســول اهللا 

نِينمؤالْمO ٣(هو علي بن أبي طالب(
.  

سمعت رسول  :سماء بنت عميس قالتأعن  هـ)٧٥٠(وأخرج الزرندي الحنفي
'� فَإِن اللَّه هوP  :يقرأ هذه اآلية oاهللا �� �(� ��   نِينمـؤالْم حصَـالرِيلُ وجِبوO   :قـال

)٤(صالح المؤمنين علي بن أبي طالب
.  

بنـت عمـيس قالـت:     أسـماء بن مردويه عـن  اوأخرج : هـ)٩١١السيوطي (وقال 
قـال  ، Oوصَالح الْمـؤمنِينP  :م يقـول وسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىسمعت رسول اهللا 

  هو علي بن أبي طالب.

وصَـالحP  بن عسـاكر عـن ابـن عبـاس فـي قولـه       اوقال: وأخرج ابن مردويه و
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٩: البن المغازلي مناقبال) ١(

 جع.فرا ،دة في ستة عشر حديثاً، وقد أخرجه بطرق مختلفة وأسانيد متعد٢/٢٥٤شواهد التنزيل: ) ٢(

 .٣٠٦/ ١٣الكشف والبيان: ) ٣(

 .٨٥نظم درر السمطين: ) ٤(
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نِينمؤالْمO ،هو علي بن أبي طالب. :قال  

 صـلّى رسـول اهللا  وأخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن علي قال: قـال  : وقال
قـال: هـو علـي بـن أبـي      ، Oوصَـالح الْمـؤمنِينP   :م في قولـه وسلّ ]وآله[اهللا عليه 

)١(طالب
.  

]٢٢[  

يا أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ معP  قال تعالى:
ينقالصَّادO)٢(.  

علـى   هذه اآلية الكريمة من جملة اآليـات التـي تـدلّ    ف أنذكر المصنِّ :أقول
 هفـي شـواهد   هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( ويشهد لـه مـا أخرجـه الحـاكم      gفضل علي

د في قوله تعـالى بسنده عن جعفر بن محم: P ينقالصَّـاد عكُونُواْ مو اتَّقُواْ اللّهO ،
)٣(د وعليمحم :قال

.  

اتَّقُواْ اللّـه وكُونُـواْ مـعP     تعالى: اس في قولهبن عباوأخرج بطريق آخر عن 
ينقالصَّادO ،وهكذا أخرج أحاديـث  )٤(ةعلي بن أبي طالب خاصّنزلت في  :قال ،
   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٢٠٩/ ٨المنثور:  الدر ،) والحبـري  ٤٩٠هـ): ٣٥٢وللمزيد من كلماتهم ينظر: تفسير فرات الكوفي ،
هـ) في ٥٧١، وابن عساكر (٢/٥٥ستيعاب: هـ) في اال٤٦٣، وابن عبد البر(٣٢٥هـ) في تفسيره: ٢٨٦(

هـ) فـي كفايـة الطالـب:    ٦٥٨، والكنجي الشافعي (٢/٤٢٥تاريخ دمشق:  من gترجمة اإلمام علي
هــ)  ١٢٩٤ط الميمنية، والقندوزي الحنفي( ٨٤٤هـ) في الصواعق المحرقة: ٩٧٤، وابن حجر (١٣٧

وغيرهم.١٠٦ة: في ينابيع المود ، 

 .١١٩التوبة: سورة ) ٢(

 .٢٥٩/ ١شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢٥٩/ ١شواهد التنزيل: ) ٤(
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)١(خر�� خر بطرق �� 
.  

اس فـي  بسـنده عـن ابـن عبـ     )كشف والبيـان لا( في هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرج 
ي بـن  مـع علـ   :قـال ، Oيا أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصَّادقينP :هذه اآلية

 :خــر عـن أبــي جعفــر فـي قولــه تعــالى  آوأخــرج أيضــاً بسـند  ، )٢(ب وأصـحابه لــأبـي طا 

Pينقالصَّاد عكُونُواْ موO ،قال: ٣(موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىد مع آل محم(
.  

فـي  أبـي جعفـر   عـن   ،بسنده عن جـابر هـ)  ٥٧١( بن عساكر الدمشقيوأخرج ا
قال: مع علي ، Oيا أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصَّادقينP :قوله تعالى

)٤(بن أبي طالب
.  

رواه  :وقـال  ،)ايـة الطالـب  كف(أيضـاً فـي    هــ) ٦٥٨الشافعي (وأخرجه الكنجي 
٥(ث الشام في ترجمة علي من تاريخه وذكر طرقهمحد(

.  

اس بن عب: وأخرج ابن مردويه عن ا)الدر المنثور(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
مـع علـي بـن أبـي      قـال: ، Oاتَّقُواْ اللّه وكُونُـواْ مـع الصَّـادقينP    :في قوله تعـالى 

)٦(طالب
.  

األحاديث والروايـات فـي مصـنّفاتهم فقـد      مفسرونوال الحفّاظوهكذا أخرج 
  أخرجه جمع منهم غير من تقدم أذكر منهم:

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٢ - ١/٢٥٩شواهد التنزيل: ) ١(

 .٦/٢٤٧الكشف والبيان: ) ٢(

 .٦/٢٤٧الكشف والبيان: ) ٣(

 .٢/٤٢١بتحقيق المحمودي: - من تاريخ دمشق g) ترجمة اإلمام علي٤(

 .٢٣٦) كفاية الطالب: ٥(

)٦٤/٢٨٦المنثور:  ) الدر. 
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  .٢٧٥في تفسيره:  هـ)٢٨٦الحبري (الحسين بن الحكم  .١

  .١٧٣في تفسيره:  هـ)٣٥٢كوفي (فرات بن إبراهيم ال .٢

   .١٧/١٨٩ف في المناقب: هـ)٥٦٨(لخوارزميالموفّق ا .٣

ط  /١٦ ،ط الحجريـة  /١٠فـي تـذكرة الخـواصّ:     هــ) ٦٥٤(سبط ابـن الجـوزي   .٤
  الحرفية.

  .٦٨/٣٧٠/ب ١في فرائد السمطين:  هـ)٧٢٢الجويني (الحمويني  .٥

  .١/٨٥: في نظم درر السمطين هـ)٧٥٠( الزرندي الحنفي .٦

  .٣/٣٣٢ :في فتح القديرهـ) ١٢٥٥(الشوكاني  .٧

  .٧/٣٩٩في روح المعاني:  هـ)١٢٧٠لوسي (اآل .٨

  .٣٩/١٤٠في ينابيع المودة: ب  هـ)١٢٩٤( القندوزي الحنفي .٩

فكلّ هؤالء قد ذكروا أن اآلية الكريمة نزلـت فـي علـي بـن أبـي طالـب عليـه        
  .عليهم السالم السالم وأهل بيته

]٢٣[  

  .)١(Oقَومٍ هادإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ P قال تعالى:

  هذه اآلية من سورة الرعد. كتابف في هذا المن اآليات التي يذكرها المصنِّ

أن المراد بالهادي في هذه اآليـة   الحفّاظو مفسرين: قد ذكر جمع من الأقولو
فقـد   ،gطالـب  هـو علـي بـن أبـي    ، Oولكُلِّ قَومٍ هادP :الكريمة من قوله تعـالى 

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٧الرعد: سورة ) ١(
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عـن   ،عن عطاء بـن السـائب   )الكشف والبيان() في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (أخرج 
 اهللا صـلّى عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه اآلية وضع رسـول اهللا   ،سعيد بن جبير

وأومأ بيـده إلـى منكـب علـي      .وسلّم يده على صدره فقال: أنا المنذر ]وآله[عليه 
)١(علي فأنت الهادي يا :فقال

.  

عـن   ،وي عـن سـفيان الثـوري   ودليل هذا التأويل ما ر :وعقّب على ذلك بقوله
وسـلّم   ]وآله[ اهللا عليه صلّىن النبي أعن حذيفة  ،عن ربيع ،عن زيد ،أبي إسحاق

)٢(قال: إن ولّيتموها علياً فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم
.  

ســنده عــن ب هـــ) ٤٠٥( )درك علــى الصــحيحينالمســت(وأخــرج الحــاكم فــي 
 اهللا صـلّى رسـول اهللا   :gقـال علـي  ، Oإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادg: Pعلـي 
  .وسلّم المنذر، وأنا الهادي ]وآله[ عليه

)٣(هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وعقّب عليه بقوله
.  

بسـنده عـن    )معرفة الصحابة(في  هـ)٤٣٠(صفهانييم الحافظ اإلوأخرج أبو نع
أومـأ بيـده إلـى    ، Oإِنَّما أَنتَ منذر ولكُـلِّ قَـومٍ هـادP   لما نزلت  :ابن عباس قال

)٤(يبك يهتدي المهتدي من بعد ،علي منكب علي فقال: أنت الهادي يا
.  

في تفسيره بسنده عن ابن عبـاس قـال: لمـا    هـ) ٣١٠(وأخرج ابن جرير الطبري 
وسـلّم يـده    ]وآلـه [ اهللا عليه صلّىوضع ، Oإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادPنزلت 

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٧/٢٥٩) الكشف والبيان: ١(

  .٧/٢٥٩) الكشف والبيان: ٢(

  .١٠/٤٥١) المستدرك على الصحيحين: ٣(

  .١/٣٦٩) معرفة الصحابة: ٤(
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 فقال: أنـت الهـادي يـا    ،يده إلى منكب عليوأومأ ب ،أنا المنذر :فقال ،على صدره

)١(علي بك يهتدي المهتدون بعدي
.  

وأبـي الضـحى    ،Eوأخرج ابن جرير عن عكرمـة : هـ)٩١١السيوطي (وقال 
 اهللا عليـه  صـلّى وضـع رسـول اهللا   ، Oإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَـومٍ هـادP  في قوله: 

ــه[ ــده علــى صــدره  ]وآل ــذر :فقــال ،وســلّم ي ــا المن ــأ بيــده علــى منكــب   .أن وأوم
)٢(أنت الهادي بك يهتدي المهتدون من بعدي :فقال ،Eعلي

.  

سـمعت رسـول اهللا    ،Eابن مردويه عـن أبـي بـرزة األسـلمي     وأخرج: وقال
ثـم   ،ووضع يده على صدر نفسـه ، Oإِنَّما أَنتَ منذرPوسلّم  ]وآله[ اهللا عليه صلّى

)٣(Oهاد (� ولكُلِّ قَوP :وضعها على صدر علي ويقول
.  

قـال   ،فـي اآليـة   Gار عـن ابـن عبـاس   وأخرج ابن مردويه والضياء في المخت: وقال
)٤(ا والهادي علي بن أبي طالبنذر أنالم :وسلّم ]وآله[ اهللا عليه صلّىرسول اهللا 

.  

والطبرانـي فـي    ،وابن أبي حـاتم  ،)دزوائد المسن(اهللا بن أحمد في  وأخرج عبد: قال
 Eبـن أبـي طالـب   وابن مردويه وابن عساكر عن علي  ،والحاكم وصححه ،األوسط
 ]وآلـه [ عليـه  اهللا صـلّى رسـول اهللا   :قـال ، Oإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هـادP  :في قولـه 

)٥(والهادي رجل من بني هاشم يعني نفسه :وفي لفظ ،المنذر وأنا الهادي وسلّم
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .١٦/٣٥٧) جامع البيان: ١(

  .٥/٤٧٦) الدر المنثور: ٢(

  .٥/٤٧٦) الدر المنثور: ٣(

  .٥/٤٧٦) الدر المنثور: ٤(

  .٥/٤٧٦) الدر المنثور: ٥(
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  :وإليك قائمة بأسماء بعضهم مفسرينوال الحفّاظوهكذا روى ذلك غير واحد من 

  .٢٨١ في تفسيره: هـ)٢٨٦الحبري (الحسين بن الحكم  .١

  .١٦/٣٥٧: في جامع البيان هـ)٣١٠( محمد بن جرير الطبري .٢

  .٨/٥٠٠: في تفسيره هـ)٣٢٧( ابن أبي حاتم الرازي .٣

  .٥/٣٧٥: في المعجمهـ) ٣٤٠(بن األعرابي اأحمد بن محمد  .٤

  .٢٠٦هـ) في تفسيره: ٣٥٢فرات بن إبراهيم الكوفي ( .٥

  .٢/٣٧٠، ٣/٣٧٦: األوسط والصغير يهعجممفي هـ) ٣٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني . ٦

  .٣/١٢٩: في المستدرك هـ)٤٠٥( الحاكم النيسابوري .٧

  .٧/٢٥٩: الكشف والبيان) في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (أبو إسحاق  .٨

  .١/٣٦٩: في معرفة الصحابة هـ)٤٣٠( صبهانيأبو نعيم األ .٩

  .١/٢٩٣: في شواهد التنزيل هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم  .١٠

  .٢/٤١٥: )g(ترجمة اإلمام علي في تاريخ دمشق هـ)٥٧١(الحافظ ابن عساكر  .١١

  .٤/٣٠٧: في زاد المسير هـ)٥٩٧( ابن الجوزي .١٢

  .٥/١٩٠هـ) في مفاتيح الغيب: ٦٠٦الرازي ( .١٣

  .٢٣٣في كفاية الطالب:  هـ)٦٥٨الشافعي ( الكنجي .١٤

  .١/١٤٨: في فرائد السمطين هـ)٧٢٢( الحمويني .١٥

  .٤/٤١٣هـ) في تفسيره: ٧٢٨نظام الدين النيسابوري ( .١٦

  .١/٨٤: في نظم درر السمطين هـ)٧٥٠( الزرندي الحنفي.١٧
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  .٤/٤٣٤: في تفسيره هـ)٧٧٤( ابن كثير الدمشقي .١٨

  .٣/١٥٩: في فتح الباري هـ)٨٥٢عسقالني (ابن حجر ال .١٩

  .٥/٤٧٦: في الدر المنثور هـ)٩١١السيوطي ( .٢٠

  .٢/٥٤٧: في كنز العمال هـ)٩٧٥(الهنديالمتّقي  .٢١

  .٤/٩٣: فتح القدير) في هـ١٢٥٥(الشوكاني  .٢٢

  .٩/٢٠٧: في روح المعاني هـ)١٢٧٠لوسي (شهاب الدين اآل .٢٣

  .١١٦في ينابيع المودة: هـ)١٢٩٤(القندوزي الحنفي .٢٤

  .٨٧ هـ):١٣٠٨(الشبلنجي في نور األبصار .٢٥

  .٤٥٧في أرجح المطالب:  هـ)١٣٦٧(اهللا الحنفي  عبيد .٢٦

في هذه اآلية الكريمـة هـو    )الهاديوغيرهم قد ذكروا أن المقصود بـ( فهؤالء
  .gعلي بن أبي طالب

]٢٤[  

أَفَمن كَان علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهدP  قال تعالى:
نْهم..O.  

ولَئك يؤمنُـون بِـه   �� ورحمةً  اًامومن قَبله كتَاب موسى إَمPة اآليـة  تتم: أقول
ومن يكْفُر بِه من اَألحزَابِ فَالنَّار موعده فَالَ تَك في مرية منْه إِنَّـه الْحـق مـن    

نُونمؤالنَّاسِ الَ ي أَكْثَر نلَكو كبرO)هذه هي اآلية السابعة عشرة مـن سـورة   ، و)١
   ــــــــــــــــــــــــ

  .١٧هود: سورة ) ١(
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مـا أخرجـه    هويؤيـد  gضمن اآليات الدالّة على فضل علي فالمصنِّ هود ذكرها
بسنده عن ابـن عبـاس فـي قـول      )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم 

 ]وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى النبـي   :قـال  ،Oأَفَمن كَان علَى بينَة من ربـهP اهللا تعـالى:  
)١(طالب أبيهو علي بن  :قال، Oويتْلُوه شَاهد منْهP ،وسلّم

.  

أَفَمـن كَـان علَـى    P :وأخرج بطريق آخر عن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى
هبن رم نَةيبO،  وسلّم] وآله[اهللا عليه  صلّىرسول اهللا، Pنْهم دشَاه تْلُوهيوO،  علي

)٢(خاصّة
.  

وعـن ابـن عبـاس     ،وعن أنـس بـن مالـك    ،gوأخرج بأسانيد مختلفة عن علي
)٣(اًبطرق متعددة خمسة عشر حديث

.  

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويـه   :)الدر المنثور( في هـ)٩١١السيوطي (وقال 
 ما من رجل مـن قـريش   :قال ،Eعن علي بن أبي طالب ،م في المعرفةوأبو نعي

  ؟ونزل فيه طائفة من القرآن ��� 

  ما نزل فيك؟ :فقال له رجل

 ،Oد منْـه أَفَمن كَان علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهP :أما تقرأ سورة هـود  :قال
)٤(وسلّم على بينة من ربه وأنا شاهد منه ]وآله[ اهللا عليه صلّىرسول اهللا 

.  

أعـاله،   فـي اآليـة   Eرج ابن مردويه وابن عساكر عن عليوأخ :وقال أيضاً
   ــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٧٥) شواهد التنزيل: ١(

  .١/٢٧٥: ) شواهد التنزيل٢(

  .٢٧٩ - ١/٢٦٩شواهد التنزيل:  :) ينظر٣(

  .٥/٢٨٤) الدر المنثور: ٤(
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)١(منهه وأنا شاهد نة من ربوسلم على بي ]وآله[ عليه اهللا صلّىرسول اهللا  :gقال
.  

هللا اقـال: قـال رسـول     Eخر عـن علـي  آويه من وجه دبن مراوأخرج  :وقال
، Oأَفَمن كَان علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهد منْـهP م: وسـلّ  ]وآله[ اهللا عليه صلّى

)٢(قال: علي
.  

بـن عبـاس فـي قولـه     اعـن   )المناقب( في هـ)٥٦٨(ق الخوارزمي وأخرج الموفّ
شـهد   gقال: هو علـي ، Oأَفَمن كَان علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهد منْهP :تعالى
)٣(وهو منه oللنبي

.  

قـال   Eبـن عبـاس  اعن  )نظم درر السمطين(في  هـ)٧٥٠( وأخرج الزرندي
هـو علـي بـن     :Oأَفَمن كَان علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهد منْهP :في قوله تعـالى 
)٤(ةأبي طالب خاصّ

.  

جالله المقصود بقوله جلّ وقد روى أن: P   نْـهم دشَـاه تْلُـوهيوO      هـو علـي بـن أبـي
)٥(بأسانيدها ين طريقاًوستّ ةاس بن مروان في كتابه من ستّد بن العبمحمg، طالب

.  

ــ     ــاظم عب ــوم ك ــك المرح ــادر ذل ــر مص ــد ذك ــتالويوق ـــ)١٤٣١(ود الف ــه   ه ــي كتاب ف
)اف المنتقىالكشّ(

)الثمـين فـي أسـرار األنـزع البطـين      الـدر (وكذا صاحب كتـاب  ، )٦(
)٧( ،

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٨٥) الدر المنثور: ١(

 .٥/٢٨٥الدر المنثور: ) ٢(

 ط الحجرية. ١٨٨: للخوارزمي المناقب) ٣(

 . ١/٨٤طين: مالس رنظم در) ٤(

 .٧٣س: بن طاواسعد السعود للسيد ) ٥(

 .٤٨ - ٤٧الكشّاف المنتقى: ) ٦(

 .١٥١الدر الثمين: ) ٧(
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  :بعضها إليكيخلو المقام من ذكر تلكم المصادر  
��� و

  .٢٨٠ - ٢٧٩: هـ)٢٨٦(تفسير الحبري للحسين بن الحكم .١

  .١٢/١٥: هـ)٣١٠( جامع البيان للطبري .٢

  .٤/١٦٧: هـ)٣١٧بغوي (معالم التنزيل لل .٣

  .١٨٨ :هـ)٣٥٢كوفي (تفسير فرات ال .٤

  .٨٢ – ٧/٨١: هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧(الكشف والبيان للثعلبي .٥

  .١/٣٧١: هـ)٤٣٠(األصبهاني  معرفة الصحابة ألبي نعيم .٦

  .٢/١٩٢: هـ)٤٥٠( النكت والعيون للماوردي .٧

  .١/٢٧٥: هـ)٤٨٣للحسكاني (شواهد التنزيل  .٨

  .٣١٤ و ٢٧٠: هـ)٤٨٣مغازلي (ن ال. المناقب الب٩

  ط حجرية. ١٨٨: هـ)٥٦٨( المناقب للخوارزمي .١٠

بتحقيــق  / هـــ) ٥٧١عســاكر (البــن  )gترجمــة اإلمــام علــي(تــاريخ دمشــق  .١١
 .٢/٤٢٠: المحمودي

  .١/١٢٠: هـ)٦٠٠( البن بطريق. العمدة ١٢

  ط حجرية. ١٠: هـ)٦٥٤(بن الجوزيالسبط  تذكرة الخواصّ .١٣

  . ٢٣٥: هـ)٦٥٨الشافعي (كفاية الطالب للكنجي  .١٤

  .٩/١٧: هـ)٦٧١( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .١٥

  .٦٣/٣٣٨/ب١: هـ)٧٢٢( فرائد السمطين للحمويني .١٦
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  .١/٤٩٥: هـ)٧٤١( بن جزي. التسهيل لعلوم التنزيل ال١٧

  . ٦/٣٨٤: هـ)٧٥٤( انيح بيط أليالبحر المح تفسير .١٨

  .١/٨٤: هـ)٧٥٠(نظم درر السمطين للزرندي الحنفي .١٩

  .٣/٣٢٤: هـ)٩١١( الدر المنثور للسيوطي .٢٠

  .٢/٤٠٢: هـ)٩١١(في علوم القرآن للسيوطي اإلتقان .٢١

  .٢/٥٤٥: هـ) ٩٧٥(كنز العمال للمتقي الهندي .٢٢

  .٣/٤٣٦: )هـ١٢٥٠(فتح القدير للشوكاني .٢٣

  .٨/١٩٥: هـ)١٢٧٠لوسي (روح المعاني لآل .٢٤

٢٥. ١١٥ و ٨٥: هـ)١٢٩٤( ة للقندوزيينابيع المود.  

ه هـو  وأنّ gاآلية الكريمة نزلت في علي أن ،فوهافهذه المصادر قد ذكر مصنِّ
 .(الشاهد)

]٢٥[  

Pِتَابالْك لْمع هندع نموO   

 اًالً قُلْ كَفَى بِاللّه شَـهِيد ين كَفَرواْ لَستَ مرسولُ الَّذـويقPُ اآلية تتمةو: أقول
نَكُميبنِي ويتَابِ بالْك لْمع هندع نموO)١(.  

ف وغيـره هـي   عند المصـنِّ  gداللتها على فضل علي صحتمن اآليات التي 
  لذلك ما أخرجه غير واحد من األعالم.ويشهد  ،هذه اآلية الكريمة

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣الرعد: سورة ) ١(
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بـن  ابسـنده عـن عبـد اهللا     )الكشف والبيـان () في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧لبي (الثعفقد أخرج 
 ،بـن عبـد اهللا بـن سـالم جالسـاً فـي ناحيـة       اعطاء قال: كنت جالساً في المسـجد فرأيـت   

  ؟الذي عنده علم من الكتاب عبد اهللا بن سالم زعموا أن :فقلت ألبي جعفر

)١(علي بن أبي طالب ما ذلكإنّ :فقال
.  

: قـال  ،Oومن عنده علْم الْكتَـابِ P آخر عن ابن الحنفية: وأخرج أيضاً بطريق
)٢(هو علي بن أبي طالب

.  

بــن ، وا)٣(أيضــاً )الجــامع ألحكــام القــرآن(فــي  هـــ)٦٧١القرطبــي (وأخرجــه 
 هـ) ١٢٩٤(وأخرجه القندوزي الحنفي، )٤(عينهما باللفظ والسند هـ)٤٨٣مغازلي (ال

، )٥(هــ)  ٤٣٧أو  ٤٢٧(والثعلبي هـ)٤٨٣مغازلي (من طريق ابن ال )ةينابيع المود(في 
ينـابيع  (بـن الحنفيـة بطـريقين كمـا عـن      عـن ا  هــ) ٤٣٠(وأخرجه الحافظ أبو نعـيم 

خصائص الوحي المبين(و، )٦( )ةالمود(
)٧(

.  

دة اديــث وبطــرق متعــدة أحفــي ســتّ هـــ)٤٨٣الحســكاني (وأخرجــه الحــاكم 
، وأخرجه بسـنده عـن   فقد أخرجه بسنده عن أبي سعيد الخدري أسانيد مختلفة،و
، وبسـنده عـن أبـي صـالح بطـريقين      ،وبسـنده عـن عبـد اهللا بـن عطـاء      ،بن عبـاس ا

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٣٠٠الكشف والبيان: ) ١(

 .٧/٣٠٠الكشف والبيان: ) ٢(

 .٩/٣٨٥الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي): ينظر: ) ٣(

 .٣١٤: البن المغازليالمناقب ينظر: ) ٤(

 وما بعدها. ١١٩ة: ينابيع المودينظر: ) ٥(

 بن الحنفية.اعن محمد  ،انذ، قال: الثعلبي وأبو نعيم بسنديهما عن زا٣٥٠ة: ينابيع المودينظر: ) ٦(

 .٢١٤خصائص الوحي المبين: ينظر: ) ٧(
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)١(بن الحنفيةوأخرجه أيضاً بسنده عن ا
.  

بطريق بن او ،هـ) في تفسيره٢٨٦الحسين بن الحكم الحبري (وأخرجه كذلك 
)الوحي المبين خصائص(و )خبارعمدة األ(في  هـ)٦٠٠(

)٢(
.  

، بـن المنـذر  ، وابن جرير، واوأخرج سعيد بن منصور: هـ)٩١١السيوطي (وقال 
 سئل عـن قولـه  أنّه  ،Eاس في ناسخه عن سعيد بن جبيرلنحوا ،بن أبي حاتموا

  ؟Eعبد اهللا بن سالم ، أهوOومن عنده علْم الْكتَابPِتعالى: 

)٣(يةوكيف وهذه السورة مكّ :قال
!  

عبـد اهللا بـن    فـي ل: مـا نـزل   قـا  ،Eيبـن المنـذر عـن الشـعب    وأخرج ا: وقال
)٤(من القرآن شيء Eسالم

.  

لسـعيد بـن جبيـر،     :قلـتُ  :عن أبي الخيـر قـال  هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرج 
Pِتَابالْك لْمع هندع نموO، ؟أهو عبد اهللا بن سالم  

)٥(يةقال: كيف وهذه السورة مكّ
!  

 ،ذكره الثعلبي :وقال ،)الجامع ألحكام القرآن(في  هـ)٦٧١القرطبي (وأخرجه 
بعـد هـذه    بن سالم أسلم بالمدينـة ، وايةالسورة مكّ :بن جبير: وقال اوقال القشيري

)٦(السورة
.  

   ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٠٧شواهد التنزيل: ينظر: ) ١(

 .٨٢: الوحي المبين ، خصائص٢٩٠عمدة: ، ال٢٨٦تفسير الحبري: ينظر: ) ٢(

)٣ (٦/٣٠المنثور:  الدر. 

)٤ (٦/٣٠المنثور:  الدر. 

 .٧/٣٩٩لكشف والبيان: ا) ٥(

 .٩/٢٨٥الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي): ) ٦(
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]٢٦[  

  .)١(Oالَّذي جاء بِالصِّدقِ وصَدق بِهوP قال تعالى:

ف فـي جملـة اآليـات الـواردة فـي بيـان       ذكرهـا المصـنِّ  من اآليات التي : أقول
 بـن عسـاكر الدمشـقي   د ذلك: مـا أخرجـه ا  ية الكريمة ويؤيهذه اآل gفضل علي

بن مجاهـد عـن أبيـه    بسنده عن ا )تاريخ دمشق(من  gاإلمامفي ترجمة  هـ)٥٧١(
 Oوالَّذي جاء بِالصِّدقPِقال: ، Oوالَّذي جاء بِالصِّدقِ وصَدق بِهP :{في قوله 

)٢(بن أبي طالب علي Oوصَدق بِهP ،موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىهو رسول اهللا 
.  

بسـنده عـن مجاهـد     )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
)٣(علي بن أبي طالب، Oوصَدق بِهP ،دهو محمO ،الَّذي جاء بِالصِّدقِوPقال: 

.  

)٤(آخرينأيضاً بطريقين  وأخرجه عن مجاهد
.  

الَّذي جـاء بِالصِّـدقِ   وP :بن عباس في تفسير قوله تعـالى وأخرج بسنده عن ا
بِه قصَدوO ،٥(علي بن أبي طالب ،والذي صدق به، هو النبي جاء بالصدق :قال(

.  

هـو رسـول   ، Oجاء بِالصِّدقِوالَّذي P :بن عباس بطريق آخر قالوأخرج عن ا
)٦(ق بهوعلي صد، اهللا (جاء بالصدق)

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣الزمر: سورة ) ١(

 .٢/٤١٨من تاريخ دمشق/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام علي) ٢(

 .٢/١٢٠شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢/١٢٠شواهد التنزيل: ) ٤(

 .٢/١٢٠شواهد التنزيل: ) ٥(

 .٢/١٢٠شواهد التنزيل: ) ٦(



  ٩١  ..................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

 تعـالى:  هعـن مجاهـد فـي قولـ     )المناقب(في  هـ)٤٨٣مغازلي (بن الاوأخرج الفقيه 

Pبِه قصَدقِ واء بِالصِّدي جالَّذوO ،قال: جاء به محم١(ق به عليد، وصد(
.  

بن مردويه عن أبي هريرة اوأخرج : )ورثالمن الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
Pِقاء بِالصِّدي جالَّذوO ، موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىقال: رسول اهللا، P  قصَـدو
بِهO ،علي بن أبي طالب :قالE)٢(

.  

وقـال أبـو األسـود    ، )البحـر المحـيط  (فـي   هــ) ٧٥٤(ان األندلسـي يـ وقال أبـو ح 
)٣(ق به هو علي بن أبي طالبالذي صد ومجاهد وجماعة:

.  

وقـال  ، ق بـه ختلف في الـذي جـاء بالصـدق وصـد    او: هـ)٦٧١( وقال القرطبي
)٤(Eوعلي gالنبي :مجاهد

.  

، وابـن بطريـق   )٥(هـ) في تفسيره٢٨٦بن الحكم الحبري (الحسين  وهكذا روى
)العمدة(هـ) في ٦٠٠(

)كفاية الطالب(في  هـ)٦٥٨الشافعي (الكنجي ، و)٦(
)٧(

.. .  

)٨(هـ)١٤٣١( الويتلفلمرحوم ال )اف المنتقىالكشّ(نظر يولمزيد من المصادر 
.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٨مناقب البن المغازلي: ال )١(

)٢( ٥/٣٢٨المنثور:  الدر. 

 .٩/٣٧٤البحر المحيط: ) ٣(

 .١٥/٢٢٤الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي): ينظر: ) ٤(

 .٣١٥تفسير الحبري: ينظر: ) ٥(

 .٣٦٧العمدة: ينظر: ) ٦(

 .٢٣٣كفاية الطالب: ) ٧(

 . ٨٩الكشّاف المنتقى: ) ٨(
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]٢٧[  

�*P قال تعالى: ���� �+ �,	- �� �. مبِح ونحبسي ونرتَغْفسيو هِمبر د
� لمن في    .)١(Oرضِ���

 صـحت وقـد   ،هـذه اآليـة الكريمـة    فذكرهـا المصـنِّ  التـي   : من اآليـات أقول
وهـذه مـن اآليـات التـي لـم أجـد مـن         ،ومنزلتـه  gداللتها عنده على فضل علـي 

نعـم ورد فـي مصـادر     ،فة غيـر المصـنِّ  ذكرها في هـذا المعنـى مـن علمـاء العامـ     
علــى  فهــي تــدلّ، gمـن شــيعة علــي  ؛ر لهــم هــم المؤمنــونالمســتغفَ ة أناصّـ الخ

)٢(اًوالمعنى خاصّ ،اًفيكون لفظ اآلية عام ،ن شايعواوفضل م ،فضلهم
.  

]٢٨[  

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا P قال تعالى:
  .)٣(Oبين يدي نَجواكُم صَدقَةً

ف فـي كتابـه هـذا    وقـد ذكرهـا المصـنِّ    ،عرف بآيـة النجـوى  : هذه اآلية تُأقول
ــر المــؤمنين  ــداللتها علــى فضــل أمي ــر واحــد مــن ال  ،gل  مفســرينفقــد روى غي

  ف اهللا عن المسلمين.فّخوبه  gهذه اآلية لم يعمل بها سوى علي أن الحفّاظو

ا قـال: لمـ   Eبسنده عن علـي  )الخصائص(في  هـ)٣٠٣النسائي (فقد أخرج 
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نَاجيتُم الرسـولَ فَقَـدموا بـين يـدي نَجـواكُمP       :نزلـت 

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٥الشورى: سورة ) ١(

)٢ (٨/١١٨تفسير نور الثقلين: ، ٢/٥١ي: تفسير القم. 

 .١٢المجادلة: سورة ) ٣(



  ٩٣  ..................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

    ؟قواهم أن يتصدرم :موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّى قال رسول اهللا، Oصَدقَةً

  بكم يا رسول اهللا؟ :قال

  .!بدينار :قال

  .ال يطيقون :قال

  .فبنصف دينار :قال

  .ال يطيقون :قال

  فبكم؟ :قال

  !بشعيرة :قال

 تعـالى:  فـأنزل اهللا  ،ك لزهيـد نّـ إ :موسـلّ  ]وآلـه [ ليـه اهللا ع صـلّى فقال رسـول اهللا  

Pأَن أَأَشْفَقْتُم قَاتصَد اكُمونَج يدي نيوا بمتُقَدO)وكـان علـي  ، )١E  يقـول: 
� ف بي عن هذه افّخُ٢(ةم(

.  

فَقَدموا بـين يـديP    :وأخرج الطبري في تفسيره بسنده عن مجاهد في قولـه 
ى م حتّـ وسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى نهوا عن مناجاة النبـي   :قال، Oكُم صَدقَةًنَجوا

 ثـم  ،ق بـه فتصـد  ،م دينـاراً فقـدE  ي طالـب علي بن أبـ  ���  فلم يناجه ؛وايتصدقّ
)٣(أنزلت الرخصة في ذلك

.  

آليـة مـا    {فـي كتـاب اهللا   نإ :Eل علـي قـا  :وأخرج عن مجاهد أيضاً قال

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣المجادلة: سورة ) ١(

 تحقيق البلوشي. ١٦١ :gخصائص أمير المؤمنين) ٢(

 .١٩/ ٢٨تفسير الطبري: ) ٣(
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يا أَيها الَّـذين آمنُـوا إِذَا نَـاجيتُمP     :عمل بها أحد قبلي وال يعمل بها أحد بعدي
)١(فرضت ثم نسخت :قال، Oالرسولَ فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صَدقَةً

.  

فـي   قـال: إن أنّـه   عـن علـي   )أسـباب النـزول  (فـي  هــ)  ٤٦٨(وأخرج الواحدي 
يا أَيهـا الَّـذينP    :كتاب اهللا آلية ما عمل بها أحد قبلي وال يعمل بها أحد بعـدي 

ولَ فَقَدسالر تُمينُوا إِذَا نَاجقَةًآمصَد اكُمونَج يدي نيوا بمO ،كان لي دينار فبعته، 
 :خـرى � سـخت باآليـة ا  فنُ دفكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بـدرهم حتّـى نفـ   

Pَأَأَشْفقَاتصَد اكُمونَج يدي نيوا بمأَن تُقَد قْتُمO)٢(
.  

  ذلك في مصنّفاتهم ودونك بعضها: مفسرونوال الحفّاظوهكذا يروي 

  .٦/٣٧٣: هـ)٢٣٥شيبة ( المصنّف البن أبي  .١

  .٣٢٠: هـ)٢٨٦حبري (التفسير  .٢

  .١٦١: هـ)٣٠٣( أمير المؤمنين للنسائي . خصائص٣

  .٢٨/١٩: هـ)٣١٠( جامع البيان للطبري .٤

  .١٣/١٧٦: هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧( لثعلبي. الكشف والبيان ل٥

  .٣٠٨: هـ)٤٦٨( أسباب النزول للواحدي .٦

  .٢/٢٣٠: هـ)٤٨٣للحسكاني (شواهد التنزيل  .٧

  .٣٢٥: هـ)٤٨٣(مغازلي المناقب البن ال .٨

  .٤/٤٩٣: هـ)٥٣٨(الكشّاف للزمخشري .٩

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨/١٩تفسير الطبري: ) ١(

  .٣٠٨) أسباب النزول: ٢(



  ٩٥  ..................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  ط الحجرية.، ١٨٧: هـ)٥٦٨(المناقب للخوارزمي .١٠

  ط الحجرية. ،٣١: هـ)٦٥٢طلحة الشافعي (مطالب السؤول البن  .١١

  ط الحجرية.، ١١: هـ)٦٥٤(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي .١٢

  .١٧/٣٠٢: ـ)ه٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .١٣

  أخرجه أبو حاتم. :وقال ١/٥٠٦: هـ)٦٩٤(الطبري الدين لمحبذخائر العقبى  .١٤

  .٦/ف٤/ب٢٠٠: هـ)٦٩٤(الطبري الدين لمحبالرياض النضرة  .١٥

  .٤/٣٤٩: هـ)٧٧٤( تفسير القرآن البن كثير الدمشقي .١٦

  .٦٦/٣٥٧/ب١: هـ)٧٢٢(فرائد السمطين للحمويني .١٧

  .١/٢٨٧: هـ)٨٧١(لباعونيجواهر المطالب ل .١٨

  ط المحقّقة. ٨/٧٩: هـ)٩١١(الدر المنثور للسيوطي .١٩

  .٢/٢٩٦: هـ)٩١١(يطو. الخصائص الكبرى للسي٢٠

  .٥/١٩١: هـ)١٢٥٠(فتح القدير للشوكاني .٢١

  .١/٢٦٨: هـ)٩٧٥( ي الهنديقكنز العمال للمتّ .٢٢

  .١١٢: هـ)١٢٩٤(ينابيع المودة للقندوزي الحنفي .٢٣

ة الواضـحة علـى   ء وغيرهم قد ذكروا أن هذه اآليـة الكريمـة لهـا الداللـ    فهؤال
)١(.gينمنزلة أمير المؤمن

  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦ - ٩٣ هـ):١٤٣١( نتقى للمرحوم كاظم الفتالويولمزيد من المصادر ينظر: الكشّاف الم )١(
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]٢٩[  

إِنَّما الْمؤمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَمP  قال تعالى:
بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنفُسو هِمالووا بِأَمداهجوا وتَابري  �� مه كلَئو

قُونالصَّادO)١(.  

علـى فضـل    التـي تـدلّ  وف : هذه من جملة اآليـات التـي ذكرهـا المصـنِّ    أقول
بسنده عـن عطـاء عـن     هـ)٤٨٣الحسكاني (حاكم ويشهد له ما أخرجه ال ،gعلي

في قوله تعـالى اس ابن عب: P ...نُـواآم ينالَّذ نُونمؤا الْمإِنَّمO ،    قـال: يعنـي الـذين
صدإيمـانهم، نزلـت فـي علـي بـن أبـي طالـب       وا في لم يشكّ قوا باهللا ورسوله ثم، 

  لب وجعفر الطيار.بن عبد المطّوحمزة 

بـأموالهم وأنفسـهم    - في طاعتـه  -في سبيل اهللا  - األعداء -قال: وجاهدوا  ثم
P ��الصَّاد مه كلَئوقُونO ، ٢(صدق والوفاءلفشهد اهللا لهم با ،إيمانهميعني في(

.  

]٣٠[  

أَجعلْتُم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ P قال تعالى:
بِيلِ اللّهي سف داهجرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم نكَمO)٣(.  

ة علـى فضـل   هـا دالّـ  وأنّ ،ف في كتابه هذا: من اآليات التي أوردها المصنِّأقول
د ذلـك ويشـهد لـه مـا أخرجـه      والـذي يؤيـ   ،هذه اآلية الكريمـة  gأمير المؤمنين

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٥الحجرات: سورة ) ١(

 .٢/١٨٦شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١٩التوبة: سورة ) ٣(



  ٩٧  ..................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

 ،قـال: وقـال الحسـن والشـعبي والقرظـي      )أسباب النـزول ( في هـ)٤٦٨(الواحدي 
  ...افتخرواهم أنّ وذلك ؛وطلحة بن شيبة ،اسوالعب ،نزلت في علي

  ثياب بيته. ليإو ،حهاتبيدي مف ،فقال طلحة: أنا صاحب البيت

اس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها.وقال العب  

وأنـا صـاحب    ،أشهر قبل الناس ةما أدري ما تقوالن لقد صليت ستّ :وقال علي
ايةَ الْحـاج  أَجعلْـتُم سـقَ  P :أي قوله تعـالى ، )١(فأنزل اهللا تعالى هذه اآلية .الجهاد

بِيلِ اللّهي سف داهجرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارمعوO.  

فه عـن الشـعبي قـال: نزلـت فـي علـي       في مصـنّ  هـ)٢٣٥شيبة (بن أبي اوأخرج 
اسوالعب.

)٢(  

)٣(علياً ومن معه :يعني، Oكَمن آمن بِاللّه والْيومِ اآلخرPِ :هـ)١٥٠(وقال مقاتل
.  

ة عــن ة عــن الشــعبي ومــرمــر )جــامع البيــان(فــي  هـــ)٣١٠(وأخرجــه الطبــري
وأخـرج ابـن مردويـه عـن      :)المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال ، )٤(القرظي

)٥(اساآلية قال: نزلت في علي بن أبي طالب والعب ..اسبن عبا
.  

اس وطلحـة  بـين العبـ   ةه بسبب المفـاخر وأنّ ،واألخبار في شأن نزول هذه اآلية
 وقـد بسـط الشـيخ األمينـي     ،مـن بعضـها   مـا تجـد تفسـيراً يخلـو    قلّ، ووعلي كثيـرة 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٢أسباب النزول: ) ١(

 .٦/٣٧٣المصنّف البن أبي شيبة: ) ٢(

 .٢/٥٥تفسير مقاتل: ) ٣(

 .١٤/١٧١جامع البيان: ) ٤(

)٥٣/٢١٨المنثور:  ) الدر. 
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ق بشأن نـزول هـذه اآليـة الكريمـة     الكالم فيما يتعلّ )الغدير(في كتاب  هـ)١٣٩٢(
عند تعر١(فراجع ،ان بن ثابتضه لغديرية حس(

.  

ا مـن  وأمـ  ،ائدهم وأشـعارهم صجمع من الشعراء في ق ةوقد ذكر هذه المفاخر
  فأذكر منهم: مفسرينوال ظالحفّاأخرج ذلك من 

  .٢/٥٥: في تفسيره هـ)١٥٠(مقاتل .١

  .٢/٢٦٩: في التفسير هـ)٢١١(انينعالص .٢

  .٢٧٣: هـ)٢٨٦الحبري (تفسير  .٣

  .١٤/١٧٢: في جامع البيان هـ)٣١٠(الطبري .٤

  .١٦٥ه: تفسيرفي  هـ)٣٥٢كوفي (فرات ال .٥

  .١/٢٤٤: في شواهد التنزيل هـ)٤٨٣الحسكاني ( .٦

  .٣/١٩٢: هـ)٣٣٨( اس في معاني القرآنلنحا .٧

  .٦/١٠٢: الكشف والبيان) في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي ( .٨

  .١/١٣٠: فضائل الخلفاء) في هـ٤٣٠(أبو نعيم  .٩

  . ١٨٢في أسباب النزول:  هـ)٤٦٨(الواحدي  .١٠

  .٣٢١في المناقب:  هـ)٤٨٣مغازلي (بن الا .١١

بتحقيـق   /)gترجمـة اإلمـام علـي   (تـاريخ دمشـق   فـي  هــ)  ٥٧١(ابن عسـاكر   .١٢
  .٢/٤١١المحمودي: 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٣: الغدير) ١(



  ٩٩  ..................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  .٧/٤٧٩هـ) في تفسيره: ٦٠٦الرازي ( .١٣

  .٢٣٨هـ) في كفاية الطالب: ٦٥٨الكنجي الشافعي ( .١٤

  .٨/٨٤هـ) في تفسيره: ٦٧١القرطبي ( .١٥

  .١/٤٣٨هـ): ٧١٠النسفي في تفسيره ( .١٦

  .٤١/٢٠٣/ب١هـ) في فرائد السمطين: ٧٢٢الحمويني ( .١٧

  .٣/٢٣٩: في تفسيره هـ)٧٤١خازن (ال .١٨

  .١/٨٣: في نظم درر السمطين هـ)٧٥٠( الزرندي الحنفي .١٩

٢٠. ٨٥٥( اغ المالكيابن الصب١ة: هـ) في الفصول المهم.  

  .١/٢٤٥هـ) في جواهر المطالب: ٨٧١( الباعوني .٢١

  .٢/٢٤٢: في نزهة المجالس هـ)٨٩٤( الصفوري .٢٢

  .٣/٢١٨: ورثالمن الدرفي  هـ)٩١١السيوطي ( .٢٣

  .٣/٢٣٣: في فتح القدير هـ)١٢٥٥( الشوكاني .٢٤

  .١٠٦: ةينابيع المود) في هـ١٢٩٤( القندوزي الحنفي .٢٥

كَمـن آمـن بِاللّـه والْيـومِ     P :المقصود بقوله تعالى أن واهؤالء قد ذكر فكلّ
  ن معه.هو علي بن أبي طالب ومO اآلخرِ

  



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ١٠٠

]٣١[  

  .)١(Oحم عسقP قال تعالى:

عة من سورة الشورى ضـمن اآليـات   ف هذه الحروف المقطّذكر المصنِّ :أقول
 ،ادرويدعم قوله ما ورد في غير واحـد مـن المصـ    ،gالواردة في بيان فضل علي

أنّـه   بن عبـاس اوذكر عن : )الكشف والبيان() في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (فقد قال 
 نأو ،فرقـة كائنـة   السـين فيهـا كـلّ    نإ :لوويق ،بغير عين، Oحم سقP :كان يقرأ

)٢(يعلم الفتن بهما ماإنّعلياً  نإ :القاف كل جماعة كائنة، ويقول
.  

وقال بكر بن عبد اهللا المزني: (ح) حرب تكون بـين قـريش والمـوالي فتكـون     
(س) سـناء   ،(ع) علو ولـد العبـاس   ،مية�� (م) ملك بني  ،يالغلبة لقريش على الموال

)٣(عيحين ينزل فيقتل النصارى ويخرب البِ ،g(ق) قوة عيسى ،المهدي
.  

)عمدة األخبار(في  هـ)٦٠٠بطريق (بن ا هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (ورواه عن 
)٤(

.  

 ،عن أبي صـالح  ،عن الكلبي )حن والمحناإل(هـ) في ٣٥٨( وأخرج الصفواني
سـبق كـل   علـم علـي    Oعسـق P ،سم من أسماء اهللا OحمPبن عباس قال: اعن 

)٥(وتعالى عن كل فرقة ،جماعة
.  

حم P :بن عباس يتلـو : كان ا)يتفسير الثعلب(عن هـ) ٨٧٠(وفي فواتح الميبدي 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢ - ١الشورى: سورة ) ١(

 .١٢/٣٨الكشف والبيان: ) ٢(

 .١٢/٣٧الكشف والبيان: ) ٣(

 .١/٤٧٤العمدة: ينظر: ) ٤(

 .١/٣٦١مناقب آل أبي طالب: ) ٥(



  ١٠١  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

)١(يعلم الفتن بهذين اللفظين gكان علي :ويقول، Oعسق
.  

]٣٢[  

  .)٢(Oباده الْعلَماءإِنَّما يخْشَى اللَّه من عP قال تعالى:

 gوأنّها تدلّ على فضل علـي  ،ف هذه اآلية من سورة فاطر: ذكر المصنِّأقول
بسنده عـن   )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (ويشهد له ما أخرجه الحاكم 

قـال: يعنـي بـه    ، Oإِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماءP: ابن عباس في قوله تعـالى 
)٣(علياً كان يخشى اهللا ويراقبه

.  

]٣٣[  

  .)٤(Oذُن واعيةٌ�� وتَعيها P قال تعالى:

 هف في كتابـه هـذ  وذكرها المصنِّ ،g: من اآليات الدالّة على فضل عليأقول
في  مفسرينوال الحفّاظواحد من  وقد ذكرها غير ،ةاآلية الكريمة من سورة الحاقّ

اهللا  بسنده عن عبـد  )أسباب النزول(في  هـ)٤٦٨(الواحدي فقد أخرج  ،مصنّفاتهم
قـال رسـول    :يقـول  ،سمعت بريـدة  :يقول ،سمعت صالح بن هشيم :بن الزبير قالا

ــه صــلّى ــه[ اهللا علي ــي ]وآل ــي أن  :وســلّم لعل وأن  ،كيقصــ�� دنيــك وال �� إن اهللا أمرن
)٥(Oذُن واعيةٌ�� وتَعيها Pفنزلت  ،على اهللا أن تعي ، وحقتعيعلّمك و�� 

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٦١بهج الصباغة في شرح نهج البالغة: ) ١(

  .٢٨فاطر: سورة ) ٢(

  .٢/١٠٠) شواهد التنزيل: ٣(

  .٢٨الحاقة: سورة ) ٤(

  .٣٢٩ب النزول: ) أسبا٥(
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عليـاً يقـول: لمـا     سمعتُ :بسنده عن أبي الدنيا قالهـ) ٧٢٢(وأخرج الحمويني 
سـألت اهللا   :وسـلّم  ]وآلـه [ اهللا عليه صلّىلي النبي  قال Oذُن واعيةٌ�� وتَعيها Pنزلت 

١(علي ذنك يا�� يجعلها  أن(
.  

روى اإلمـام أبـو إسـحاق     :)مطالـب السـؤول  (فـي   هـ)٦٥٢طلحة الشافعي (وقال ابن 
وتَعيهـا  P :لما نزلت هـذه اآليـة   :قال ،يرويه بسنده ،تفسيره) في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (

سـألت اهللا أن   :يقـول لعلـي  ، ]وآلـه [اهللا عليـه   صلّىرسول اهللا  سمعتُ :قال، Oذُن واعيةٌ�� 
)٢(وما كان لي أن أنسى ،فما نسيت شيئاً بعد ذلك ،علي ذنك يا�� يجعلها 

.  

 :قـال  ،إلى بريـدة األسـلمي   بإسنادهتفسيره ) في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وروى 
دنيـك  �� إن اهللا أمرني أن  :وسلّم يقول لعلي ]وآله[ اهللا عليه صلّى رسول اهللا سمعتُ

وتَعيها P :فنزلـت  :قال ،وحق على اهللا أن تعي ،علّمك وأن تعي�� وأن  ،قصيك�� وال 
)٣(Oذُن واعيةٌ�� 

.  

وابـن   ،د بـن منصـور  وأخـرج سـعي   :)الدر المنثور(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
 :عن مكحـول قـال: لمـا نزلـت     ،وابن مردويه ،وابن أبي حاتم ،وابن المنذر ،جرير

P اهيتَعةٌ�� وياعو ذُنO ، ـي أن    :وسلّم ]وآله[ اهللا عليه صلّىقال رسول اهللاسـألت رب
 صـلّى ما سمعت من رسـول اهللا   :وليق ،فكان علي :ذن علي، قال مكحول�� يجعلها 

  وسلّم شيئاً فنسيته. ]وآله[اهللا عليه 

ن بـ ا، ووابـن مردويـه   ،الواحـدي و ،وابـن أبـي حـاتم    ،وأخرج ابن جرير :وقال
   ــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٨/ ٤٠/ ب١) فرائد السمطين: ١(

  ط الحجرية. /٢٠) مطالب السؤول: ٢(

  .١٣/٢٥٦) الكشف والبيان: ٣(



  ١٠٣  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

وسـلّم   ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى والبخاري عن بريـدة قـال: قـال رسـول اهللا      ،عساكر
وحـق لـك أن    ،مـك وأن تعـي  علّ�� وأن  ،كيقصـ �� دنيك وال �� إن اهللا أمرني أن  :لعلي
)١(Oذُن واعيةٌ�� وتَعيها P :فنزلت هذه اآلية ،تعي

.  

ودونك قائمة بأسماء بعض المصـادر   ،ذلك مفسرونوال الحفّاظوهكذا أخرج 
  :غير ما تقدم

  .٢٣/٥٧٩: هـ)٣١٠(جامع البيان للطبري .١

  .١٢/٣٣٢: هـ)٣٢٧( اتمتفسير ابن أبي ح .٢

  .٣١٨: هـ)٤٨٣مغازلي (المناقب البن ال .٣

  . ٤/٣١٦هـ): ٤٥٠النكت والعيون للماوردي( .٤

  .٢/٢٧١هـ): ٤٨٣شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني (. ٥

  .٧/١٣٣: هـ)٥٣٨( اف للزمشخري. الكش٦ّ

  .١٩٠: هـ)٥٦٨(. المناقب للخوارزمي٧

ــق  . ٨ ــاريخ دمش ــي (ت ــام عل ــة اإلم ــن ال )gترجم ــاكر (ب ـــ)٥٧١عس ــق  / ه بتحقي
  . ٢/٤٢٣: المحمودي

  .٢٣٦: هـ)٦٥٨الشافعي (كفاية الطالب للكنجي  .٩

  .١٨/٢٢٩: هـ)٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .١٠

  .٨/٢١١: هـ)٧٧٤( بن كثير الدمشقي. تفسير القرآن الكريم ال١١

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٢٤٩) الدر المنثور: ١(
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  .٧/٢٩٤: هـ)١٢٥٠( فتح القدير للشوكاني .١٢

  .٢١/٢١٥: هـ)١٢٧٠لوسي (لمعاني لآلروح ا .١٣

  .١٤١: هـ) ١٢٩٤( ينابيع المودة للقندوزي الحنفي .١٤

  . ٨٧: هـ)١٣٠٨( للشبلنجي نور األبصار .١٥

م عشرون مصدراًفهذه مع ما تقد،  اآليـة نزلـت فـي علـي     قد ذكـرت أنg  أو
  فيه سالم اهللا عليه. مؤولةٌ

]٣٤[  

  .O..رحمتهقُلْ بِفَضْلِ اللّه وبPِ قال تعالى:

مـن   وهـي ، )١(Oفَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خَير ممـا يجمعـونP  تتمة اآليـة  : أقول
هـي هـذه    ،gالواردة فـي بيـان فضـل علـي    وف ذكرها المصنِّجملة اآليات التي 

شـواهد  (فـي   هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( يؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم و ،اآلية الكريمة
 ،Oقُلْ بِفَضْـلِ اللّـه وبِرحمتـهP   ... :بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى )التنزيل

٢(وبرحمته علي وقد رواه بثالثة أسانيد قال: بفضل اهللا النبي(
.  

في ترجمة أحمـد بـن    )تاريخ بغداد(في  هـ)٤٦٣( لخطيب البغداديوأخرجه ا
)٣(محمد بن عقدة

.  

 gفـي ترجمـة اإلمـام أميـر المـؤمنين      )ـهـ ٥٧١عسـاكر ( وأخرجه أيضاً الحافظ ابن 

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨يونس: سورة ) ١(

  .١/٢٦٨) شواهد التنزيل: ٢(

  .٥/١٥) تاريخ بغداد: ٣(



  ١٠٥  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

)تاريخ دمشق( من
)كفاية الطالب(في  هـ)٦٥٨الشافعي (وكذا الكنجي  ،)١(

)٢(
.  

وابن عساكر عـن   ،خرج الخطيبأ :)الدر المنثور(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
)٣(وساق الحديث. .ابن عباس

.  

بسـنده عـن أبـي جعفـر فـي قولـه        هــ) ٣٥٢كوفي (وأخرج فرات بن إبراهيم ال
قال: ، Oقُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعونP :تعالى

)٤(وبرحمته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،oفضل اهللا النبي
.  

]٣٥[  

  .O..يا أَيها الَّذين آمنُواْ ادخُلُواْ في السلْمِ كَآفَّةPً قال تعالى:

مـن جملـة اآليـات     وهي، )٥(Oواْ خُطُوات الشَّيطَانوالَ تَتَّبِعPة اآلية تتم: أقول
د ذلـك مـا   ويؤيـ  ،هي هـذه اآليـة الكريمـة    ،فه هذاف في مصنّالتي أوردها المصنِّ

، Oادخُلُواْ في السـلْمِ كَآفَّـةً  P :بسنده عن شريك في قوله إبراهيمرواه فرات بن 
  .gفي والية علي بن أبي طالب  :قال

دورواه بطريق آخر عن جعفر بن محمc تعالى: في قوله P ِلْمي السخُلُواْ فاد
)٦(في واليتنا :قال، Oكَآفَّةً

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٢٦لمحمودي: من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق ا g) ترجمة اإلمام علي١(

  .٢٣٧) كفاية الطالب: ٢(

  .٣/٣٠٩) الدر المنثور: ٣(

  .١٧٩) تفسير فرات الكوفي: ٤(

 .٢٠٨البقرة: سورة ) ٥(

  .٦٦تفسير فرات الكوفي: ) ٦(
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يا أَيها الَّذين آمنُواْ ادخُلُواْ P قوله تعالى: يرفي تفس هـ)١٢٩٤( وقال القندوزي
طَانالشَّي اتواْ خُطُوالَ تَتَّبِعلْمِ كَآفَّةً وي السفO ،  عـن مسـعدة بـن     )بناقـ مال(فـي

عـن أميـر المـؤمنين     ،عن الحسـين  ،هعن جد ،عن أبيه ،صادقعن جعفر ال ،صدقة
 إلـى وجميع ما فضـلت بـه النبيـون     gالعلم الذي هبط به آدم نأقال: أال  bعلي

  ين فأين يتاه بكم وأين تذهبون؟يين في عترة خاتم النبيخاتم النب

لم فـي قولـه   بـاب السـ   وهـم ة هم فيكم كأصحاب الكهف ومثلهم باب حطّنّإو
يا أَيها الَّذين آمنُـواْ ادخُلُـواْ فـي السـلْمِ كَآفَّـةً والَ تَتَّبِعـواْ خُطُـواتP        تعالى: 

طَانالشَّيO)١(
.  

وجعفـر   ،د البـاقر ومحمـ  ،وأخرج الحاكم في صحيحه عـن علـي بـن الحسـين    
)٢(السلم واليتنا :قالواأنّهم  ،bالصادق

.  

]٣٦[  

  .)٣(Oووالد وما ولَدP قال تعالى:

ف فـي جملـة اآليـات    هذه اآلية الكريمـة مـن سـورة البلـد أوردهـا المصـنِّ       :أقول
علــى ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم  دلّويــ ،gة علــى فضــل أميــر المــؤمنين علــيالدالّــ

 :{فـي قـول اهللا   gبسنده عـن أبـي جعفـر    )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (

Pلَدا ومو دالووO ،قال: الوالد أمير المؤمنين وما ولد الحسن والحسينb)٤(
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٣٧/١٣٠ة: بينابيع المود. 

  .٣٣٢ة: ينابيع المود، ١٠/ح١٢٤ب ٤٣٨غاية المرام: ، ١٢/ح١٤٧خصائص الوحي المبين: ينظر: ) ٢(

 .٣البلد: سورة ) ٣(

 .٢/٣٣١شواهد التنزيل: ) ٤(
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ووالد ومـا  P تعالى: اهللاسألت أبا جعفر عن قول  :قال ،وأخرج أيضاً عن جابر
لَدوO ،١(قال: علي وما ولد(

.  

]٣٧[  

  .)٢(Oوبِالْوالدينِ إِحساناPً قال تعالى:

  :: ورد هذا المقطع في القرآن الكريم في أربعة مواضعأقول

  .في سورة البقرة :األول

  .في سورة النساء :والثاني

  .ي سورة األنعامف :والثالث

)٣(اإلسراءفي سورة  :والرابع
.  

غايـة  (وي كمـا عـن   ، وقـد ر اإلسراءف ذكره في كتابه هذا من سورة والمصنِّ
أبـوا   اًوعليـ  oنّـه إ :oقـول النبـي   ةفي مناقب ابن شاذان من طريق العام )المرام
� هذه ا٤(ةم(

.  

ويؤيأنّه وي أيضاًد ذلك ما رg أحد الوالدين كما في تفسيرسول  ر فرات أن
)٥(وعلي بن أبي طالب هما الوالدان oاهللا

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٣١شواهد التنزيل: ) ١(

 .٢٣اإلسراء: سورة ) ٢(

 .٢٣اإلسراء:  سورة، ١٥١األنعام:  سورة، ٣٦النساء:  سورة ، ٨٣البقرة:  سورة) ٣(

 .٥٤٥غاية المرام: ) ٤(

 .١٠٤تفسير فرات الكوفي: ) ٥(
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الوالـد علـى    على المسلمين كحق يعل حق أنo، قد ورد عن النبيأنّه  كما
� اه على حقّ وأن ،ولدهةم لده.الوالد على و كحق  

عـن   ،بـن مردويـه  اعـن   )المناقب(في هـ) ٥٦٨(ق الخوارزمي فقد أخرج الموفّ
ة مـ � علي بن أبي طالب علـى هـذه ا   حقo: قال: قال رسول اهللا جابر بن عبد اهللا

١(الوالد على ولده كحق(
.  

قال: قال رسـول اهللا   gبسنده عن علي هـ)٤٨٣مغازلي (وأخرج الحافظ ابن ال
)٢(الوالد على ولده علي على المسلمين كحق حق :موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّى

.  

لسـان  (فـي   هــ) ٨٥٢عسـقالني ( جـر ال ابـن ح  ه بعين اللفظ والسـند الحـافظ  وأخرج
)الميزان

)ميزان االعتـدال (في  هـ)٧٤٨الذهبي (والحافظ ، )٣(
عسـاكر  بـن  ، وأخـرج ا )٤(

  :ثالثة أحاديث )gترجمة اإلمام علي( )تاريخ دمشق(الدمشقي في  هـ)٥٧١(

علـي بـن    حق :موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىأحدها عن جابر قال: قال رسول اهللا 
)٥(مة كحق الوالد على ولده� الب على هذه اأبي ط

.  

 اهللا عليـه  صلّىقال رسول اهللا  :الثاني: بسنده عن عمار بن ياسر وأبي أيوب قاال

)٦(حق علي على المسلمين حق الوالد على ولده :وسلّم ]وآله[
.  

وسلّم حـق   ]وآله[ اهللا عليه صلّىقال: قال رسول اهللا  gالثالث: بسنده عن علي
   ــــــــــــــــــــــــ

 .ط. تبريز ٢٢٤المناقب للخوارزمي: ) ١(

 .٤٧المناقب للخوارزمي: ) ٢(

 .٤/٣٩٩لسان الميزان: ) ٣(

 .٣١٦/ ٣ميزان االعتدال: ) ٤(

  .٢/٢٧١بتحقيق المحمودي:  من تاريخ دمشق البن عساكر/ g) ترجمة اإلمام علي٥(

  .٢/٢٧٢بتحقيق المحمودي:  من تاريخ دمشق البن عساكر/ g) ترجمة اإلمام علي٦(
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)١(ي على المسلمين كحق الوالد على الولدعل
.  

  :في الفرائد حديثين هـ)٧٢٢( وأخرج الحمويني

بسنده عن عمار بن ياسر وأبي أيوب األنصاري قاال: قـال رسـول اهللا    :أحدهما
)٢(على كلّ مسلم حق الوالد على ولده حق علي :وسلّم ]وآله[ اهللا عليه صلّى

.  

 ]وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى لك قـال: قـال رسـول اهللا    بسنده عن أنس بن ما :والثاني
)٣(مة كحق الوالد على ولده� حق علي بن أبي طالب على هذه ا :موسلّ

.  

]٣٨[  

  .)٤(Oالنَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسهِمP قال تعالى:

ف هــذه اآليــة الكريمــة وهــي اآليــة السادســة مــن ســورة المصــنِّ : ذكــرأقــول
 ،أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم     oالنبي ان أنيها في صدد بوواضح أنّ ،باألحزا

نهم فله عليهم ووالحكم فيهم والقضاء عليهم في جميع شؤ ،له الوالية عليهم وأن
  والية اهللا سبحانه. إلىاهللا عليه وآله  صلّىواليته  فترجع ،المطلقة اإلطاعة

ان فضل ومقـام أميـر   ية على بف ذكر هذه اآلية في جملة اآليات الدالّوالمصنِّ
قـول   إلـى  اإلشـارة أراد بـذلك  أنّـه   وال ريب فـي  ،gالمؤمنين علي بن أبي طالب

 :فقـال  ،الناس oستشهداوفي غيره من المواقف حيث  ،يوم الغديرفي  oالنبي
  ؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم ألستُ

   ــــــــــــــــــــــــ

  دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي. من تاريخ g) ترجمة اإلمام علي١(

  .٢٣٤/ح٥٥/ب١/٢٦٩) فرائد السمطين: ٢(

  .٢٣٥/ح٥٥/ب١/٢٧٠) فرائد السمطين: ٣(

 .٦األحزاب:  سورة) ٤(
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  .هم بلىاللّ :فقالوا

مواله فهذا علي مواله ن كنتُفقال: م.  

ن مـ (: oالمصادر التـي ذكـرت قولـه    إلى اإلشارةم في هذا الكتاب قدوقد ت
)١(فراجع، )مواله فهذا علي مواله كنتُ

.  

]٣٩[  

  .)٢(Oوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتَالPَ قال تعالى:

هـذه اآليـة الكريمـة     ف في هـذا الكتـاب  ذكرها المصنِّمن اآليات التي  :أقول
الحسـكاني  أخرجـه الحـاكم    ويشـهد لـذلك مـا    ،gلـي على فضـيلة لع  ها تدلّوأنّ

أنّه  عن عبد اهللا ،عن زبيد ،بسنده عن سفيان الثوري )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣(
ذا وعبـد اهللا هـ   ،علي بن أبي طالـب) ( ـب Oوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتَالPَ :كان يقرأ

)٣(Eعبد اهللا بن مسعود الصحابي :هو
.  

كـان  أنّـه   ،بطرق مختلفة عن عبـد اهللا بـن مسـعود    ،خر�� وأخرج ثالثة أحاديث 
)٤((علي بن أبي طالب) بـ Oوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتَالPَيقرأ 

.  

وكَفَى اللَّـه الْمـؤمنِينP    :بن عباس في قوله تعالىوأخرج بسنده عن عبد اهللا 
قال: كفاهم اهللا القتال يوم الخندق بعلي بن أبي طالب حـين قتـل عمـرو    ، Oالْقتَالَ

)٥(بن عبد ودا
.  

   ــــــــــــــــــــــــ
 من هذا الكتاب. ٥٨) ينظر ص١(

 .٢٥األحزاب:  سورة) ٢(

 .٢/٣شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢/٤شواهد التنزيل: ) ٤(

  .٢/٥شواهد التنزيل: ) ٥(
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عـن   ،ثـوري بسنده عن سفيان الهـ) ٥٧١(بن عساكر الدمشقي وأخرج الحافظ ا
بــ(علي   Oوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتَالPَ :كان يقـرأ أنّه  عن عبد اهللا ،ةعن مر ،زبيد

)١(بن أبي طالب)ا
.  

بـن  ، واحـاتم  أبـي بـن  خـرج ا وأ: )ورالمنثـ  الـدر (فـي   هــ) ٩١١السيوطي (قال و
وكَفَـى  P :لحـرف كان يقرأ هذا اأنّه  ،Eبن مسعودعن ا ، وابن عساكرمردويه

)٢(بن أبي طالب)ا(علي  بـ Oاللَّه الْمؤمنِين الْقتَالَ
.  

بـن  ، وابـن أبـي حـاتم   اوأخـرج  : )روح المعـاني (في  هـ)١٢٧٠لوسي (وقال اآل
 :كـان يقـرأ هـذا الحـرف    أنّـه   ،E بن مسعودبن عساكر عن عبد اهللا، وامردويه

Pَتَالالْق نِينمؤالْم كَفَى اللَّهوO (علي بن أبي طالب)٣(بـ(
.  

 ،بـن مسـعود  ان أخرج أبو نعـيم الحـافظ عـ   : هـ)١٢٩٤القندوزي الحنفي(وقال 
وكَفَـى اللَّـهP    :أنـزل اهللا تعـالى   ،يوم الخندق بن عبد ود وا قتل علي عمر: لمقال

)٤(بعلي Oالْمؤمنِين الْقتَالَ
.  

عـن ابـن مسـعود أنّـه كـان يقـرأ هـذا الحـرف:         هــ)   ٤١٠(وأخرج ابن مردويه 
Pَتَالالْق نِينمؤالْم كَفَى اللَّهوO (علي بن أبي طالب)٥(بـ(

.  

وكَفَـى اللَّـهP   وأخرج أيضاً عن ابن عباس: كنّـا نقـرأ علـى عهـد رسـول اهللا:      
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٢٠بتحقيق المحمودي:  من تاريخ دمشق البن عساكر/ gاإلمام علي ترجمة) ١(

)٢ (٥/١٩٢المنثور:  الدر. 

 .٢١/١٥٦روح المعاني: ) ٣(

)٤ (١٠٨ة: ينابيع المود.  

  . ٨البن مردويه:  g) مناقب علي بن أبي طالب٥(
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)١(بعلي Oالْمؤمنِين الْقتَالَ
.  

)٢(ابن مسعود نحو ذلكعن  هـ)٦٥٨الشافعي (وأخرج الكنجي 
.  

 :عن ابن مسعود أنّـه كـان يقـرأ    )ميزان االعتدال(في  هـ)٧٤٨الذهبي (وأخرج 

Pَتَالالْق نِينمؤالْم كَفَى اللَّهوO ٣(بعلي(
.  

فيـه   Oين الْقتَـالَ وكَفَـى اللَّـه الْمـؤمنِ   P :في تفسيره هـ)٤٥٠(وقال الماوردي
  وجهان أحدهما: بعلي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه.

 :أقرأنـا ابـن مسـعود هـذا الحـرف      :عن مرة قال ،حكى سفيان الثوري عن زيد

Pَتَالالْق نِينمؤالْم كَفَى اللَّهوO (علي بن أبي طالب)٤(بـ(
.  

]٤٠[  

Pاللّه ضَاترغَاء متاب هشْرِي نَفْسن يالنَّاسِ م نمو..O.  

)٥(Oواللّه رؤوف بِالْعبادPة اآليـة  تتم: أقول
مـن جملـة اآليـات التـي      وهـي ، 

اآلية من سورة هذه  gعلى فضل علي ةها دالّ، وأنّفي كتابه هذاف ذكرها المصنِّ
 oعلـى فـراش النبـي    gعلي بن أبـي طالـب   اإلماما بات والتي نزلت لم، البقرة

 ،بليلـة المبيـت   ،يت هـذه الليلـة  موسـ  ،المدينـة  إلـى هـاً  ة متوجليلة خـرج مـن مكّـ   
  .حديثها بحديث الفراش أو حديث ليلة الهجرةعرف يو

   ــــــــــــــــــــــــ

  . ٨البن مردويه:  g) مناقب علي بن أبي طالب١(

  .٢٣٤كفاية الطالب: ينظر: ) ٢(

  .٢/٣٨٠) ميزان االعتدال: ٣(

  .٣/٣٦٩) النكت والعيون: ٤(

 .٢٠٧البقرة:  سورة) ٥(
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ـرين ك ما قد رواه غير واحد مـن ال د ذلويؤيأو  ٤٢٧الثعلبـي ( فقـد روى   ،مفس
ة ف علي بن أبي طالب بمكّالمدينة خلّ إلىا أراد الهجرة لمo النبي أن :هـ)٤٣٧

وقـد   ،ديونه وأداء الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلـة خروجـه مـن الـدار     لقضاء
شـح ببـردي الحضـرمي    : اتّهوقـال لـ   ،أن ينام على فراشه ،أحاط المشركون بالدار

 ،شـاء اهللا تعـالى   نإمكـروه   إليـك ه ال يصـل مـنهم   نّـ أعلى فراشي و مونَ ،األخضر
آخيـت بينكمـا    يأنّـ جبرئيـل وميكائيـل    إلـى ففعل ذلك علي، فـأوحى اهللا تعـالى   

فاختـار   ،كم يـؤثر صـاحبه بالحيـاة   فـأي  ،وجعلت عمر أحـدكما أطـول مـن اآلخـر    
 ،ليهمـا: أفـال كنتمـا مثـل علـي بـن أبـي طالـب        إالى كالهما الحياة فـأوحى اهللا تعـ  

لـى  إنـزال  افبات على فراشه يفديه بنفسه ويـؤثره بالحيـاة    ،دآخيت بينه وبين محم
  ه.حفظاه من عدواألرض فا

ن بخ بخ م :فنزال فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، جبرئيل ينادي
اهللا علـى رسـوله وهـو    فـأنزل   ،ئكـة مثلك يا علي يباهي اهللا تبارك وتعالى بك المال

١(المدينة في شأن علي اآلية إلىه متوج(
.  

أحاديـث فـي    ةعشر )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
)٢(gول هذه اآلية الكريمة في شأن علينز

.  

قال أحمد بـن حنبـل    ،)تذكرة الخواصّ(في هـ) ٦٥٤(وقال سبط ابن الجوزي 
 ،دأبو بكر بن محمـ  حدثنا ،أبو عوانه حدثنا ،اديحيى بن حم يحدثن :في الفضائل

رهـط يقعـون فـي    ذ أتـاه  إبـن عبـاس   إلى الجالس  يإنّ :قال ،عن عمرو بن ميمون
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠٩الكشف والبيان: ) ١(

 .١/٩٦شواهد التنزيل: ) ٢(
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لـبس   oا هـاجر رسـول اهللا  لم :قال ،بن عباسعليهم ا فردg علي بن أبي طالب
 أبـو اء فجـ ، oوكان المشركون يؤذون رسول اهللا ،ثوبه ونام على فراشه gعلي
  ؟فصاح يا نبي اهللا ،oبه رسول اهللا وهو نائم فحسE، بكر

ئـر ميمـون فأدركـه، فـأنطلق أبـو      نطلق نحـو ب اقد  oرسول اهللا نإ :gفقال له علي
بالحجـارة وهــو   gوبــات الكفـار يرمـون عليـاً   ، oى لحـق برسـول اهللا  حتّـ  Eبكـر 

ريتضو، ١(الصباح إلىرأسه في الثوب  قد لف( ،روى الخبر ال ثمم عن الثعلبيمتقد.  

، وقـال  اهللا علي بن أبي طالـب  ةمن شرى نفسه ابتغاء مرضال أو :بن عباسقال ا
  أنشدني أمير المؤمنين شعراً قاله تلك الليلة: :بن عباسا

  ومن طاف بالبيت العتيق وبـالحجر 

  

  الحصـا  وطأ وقيت بنفسي خير من 

  من المكر )٢(اه ذو الطول العليفنج  

  

  يمكـروا بـه   أنف خـا  اإللهرسول  

  وفـي سـتر   اإللـه موقاً وفي حفـظ    

  

  وبات رسـول اهللا فـي الغـار آمنـاً     

  )٣(واألسرنت نفسي على القتل وقد وطّ  

  

ــا يثبتــونني     ــت أراعــيهم وم   وب

إلى نزلت اآلية في علي حين هرب رسول اهللا من المشركين  :ن عباسابيقول   
)٤(أبي بكر ونام علي على فراش النبي الغار مع

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤تذكرة الخواص: ) ١(

 خرى: (الكريم).�� في بعض المصادر: (اإلله) وفي  )٢(

اغ المـالكي فـي الفصـول    الصـب  ، وذكر األبيات الحاكم في المستدرك، وابن٣٥تذكرة الخواص: ) ٣(
ة، والشبلنجي في نور األبصار، والقندوزي في الينابيع.المهم 

  .١/٤٠٩الكشف والبيان: ) ٤(
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 حديث الفراش قد ثبـت بـالتواتر فـال يجحـده     أن :يقول أبو جعفر األسكافيو

)١(ةمجنون أو غير مخالط ألهل الملّ ��� 
.  

   ؛ هـو مبيـت   سـبب نـزول اآليـة    وإليك قائمة ببعض المصـادر التـي ذكـرت أن
  :oعلى فراش النبي gبن أبي طالباإلمام علي 

  .٦٥هـ): ٣٥٢تفسير فرات الكوفي ( .١

  .١/٤٠٩: هـ) ٤٣٧أو  ٤٢٧(لثعلبي الكشف والبيان ل .٢

  .١٣/١٩١: ـ)ه٤٦٣(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  .٣

  .١/٩٦هـ): ٤٨٣شواهد التنزيل للحسكاني ( .٤

  .ةحجريال، ط ١٢ف/٧٥ـ): ه٥٦٨(المناقب للخوارزمي . ٥

ــق  . ٦ ــاريخ دمش ــي (ت ــام عل ــة اإلم ــاكر   )gترجم ــن عس ـــ)/٥٧١(الب ــق  ه بتحقي
  .١/١٥٣: المحمودي

  ط طهران. /٣٥: ـ)ه٦٥٤(بن الجوزي لسبط االخواص تذكرة  .٧

  .١/٢١٧: هـ)٨٧١( لباعوني. جواهر المطالب ل٨

  .١٠٥ ـ):ه١٢٩٤(ينابيع المودة للقندوزي  .٩

علـى فـراش    gمبيت اإلمام عليه: وغيرهم قد ذكروا سبب نزولها وأنّفهؤالء 
م تقـد ن ا من روى الحديث (حديث المبيت) فـأذكر مـنهم غيـر مـ    وأمo، النبي
  :أعاله

   ــــــــــــــــــــــــ

��وقد ذكر ، ٣/٢٧٠شرح نهج البالغة: ) ١( ��	
ام إفاضـاته فـي   دامـت أيـ   ق السـيد الخرسـان  المحقّـ  �
  .٣٠٣ - ٣/٢٨٠ن شاء المزيد فليراجع: ق به فمكتابه القيم (علي إمام البررة) الحديث وما يتعلّ
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  . ١/٤٨٢: ـ)ه٢١٣(بن هشام . السيرة النبوية ال١

  .٨/٥٢: ـ)ه٢٣٠(بن سعد الطبقات ال .٢

  .٣/١٤٦: ـ)ه٢٤١(بن حنبل  فضائل الصحابة ألحمد .٣

  .١/١١٩: ـ)ه٢٩٢( . تاريخ اليعقوبي٤

  .١/٥٦٧: ـ)ه٣١٠(الطبري تاريخ  .٥

  .٦/٣٨١ و ١١/٤٠٧: ـ)ه٣٦٠(ي انلطبرالمعجم الكبير واألوسط ل .٦

  .١٠/٤٨: ـ)ه٤٠٥(ابوري سلحاكم النيالمستدرك ل .٧

  .١/٣٦٨: ـ)ه٤٣٠(نعيم  معرفة الصحابة ألبي .٨

  .٣/٢٣٨: ـ)ه٥٠٥(لغزالي إحياء العلوم لـ ٩

  .١١٤): ـه٦٥٨(لكنجي الشافعي كفاية الطالب ل .١٠

  .٢/٢٩: ـ)ه٧٧٩(لحلبي . السيرة ل١١

  .١٥٩ ـ):ه٨٠٧(مي للهيث . مجمع الزوائد١٢

١٣. ة الالفصول المهم٣٣ ـ):ه٨٥٥( المالكياغ بن الصب.  

  .٢/٢٠٩: ـ)ه٨٩٤(لصفوري نزهة المجالس ل .١٤

  .٨٦ ـ):ه١٣٠٨(لشبلنجي نور األبصار ل .١٥

علـى   gحديث مبيـت اإلمـام علـي    :أعني ،فهؤالء وغيرهم قد رووا الحديث
  .oفراش النبي
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]٤١[  

Pنْهفَإِنَّا م بِك نبا نَذْهفَإِمونمنتَقم مO)١(.  

هـا  وأنّ ،هـذه اآليـة الكريمـة    ف في كتابه هذا: من اآليات التي أوردها المصنِّأقول
 بأسـانيد  هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( د ذلك ما أخرجه الحـاكم  ويؤيg ة على فضل عليدالّ

دة عن جابر بن عبد اهللا األنصاري في قوله تعالىمتعد: P  فَإِنَّـا بِك نبا نَذْهم  فَإِمـنْهم
ونمنتَقمO ،بعلي بن أبي طالب :قال، عـن جـابر   ،ة عن البـاقر فقد رواه مر،  ة عـن  ومـر

عـن السـدي    ورواه بسـنده ، )٢(عـن جـابر   ،وتارة عن أبـي الزبيـر   ،عن جابر ،أبي صالح
)٣(بعلي :قال، Oا نَذْهبن بِك فَإِنَّا منْهم منتَقمونفَإِمP تعالى: في قوله :قال

.  

)٤(بن عباساعن  ،عن أبي مالك ،ورواه أيضاً بسنده عن السدي
.  

 ،لبـاقر بسنده عـن ا  )لمناقبا(في  هـ)٤٨٣مغازلي (بن الالحافظ اوأخرج الفقيه 
ة ي ألدنـاهم فـي حجـ   وإنّـ  oبن عبد اهللا األنصاري قال: قال رسـول اهللا عن جابر 

اراً يضـرب بعضـكم رقـاب    كم ترجعون بعدي كفّـ ى قال: ال ألفينّحتّالوداع بمنى 
التفـت إلـى    ثـم  ،وأيم اهللا إن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التـي تضـاربكم   ،بعض

فرأينـا  ال: أو علي أو علي ثالثاًق خلفه ثم علـى   {وأنـزل اهللا   ،جبرئيـل غمـزه   أن
)٥(الخ ...بعلي بن أبي طالب Oفَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّا منْهم منتَقمونPأثر ذلك: 

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤١الزخرف:  سورة) ١(

  .١٥٣ - ٢/١٥١شواهد التنزيل: ) ٢(

 .٢/١٥٣شواهد التنزيل: ) ٣(

  .٢/١٥٣شواهد التنزيل: ) ٤(

 .٢٧٤: البن المغازلي المناقب) ٥(
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مردويـه عـن طريـق    بـن  : وأخـرج ا )المنثـور  الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
عـن النبـي    ،عـن جـابر بـن عبـد اهللا     ،عن أبي صالح ،عن الكلبي ،د بن مروانمحم
 ،نزلت في علي بن أبي طالـب ، Oفَإِنَّا منْهم منتَقمونPم وسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّى

)١(ينتقم من الناكثين والقاسطين بعديأنّه 
.  

افظ بسـنده  عن أبي نعـيم الحـ   ،في الينابيع هـ)١٢٩٤(أخرج القندوزي الحنفيو
فَإِنَّـا مـنْهم   P :قولـه تعـالى   قـال:  Eر بن حبيش عن حذيفـة بـن اليمـان   زعن 

ونمنتَقمO ٢(بعلي(
.  

]٤٢[  

Pونرلَقَاد مهدا نَعم كلَى أَن نُّرِيإِنَّا عوO)٣(.  

هـي هـذه    gف الدالّة على فضـل علـي  المصنِّ: من اآليات التي يذكرها أقول
فـي   هــ) ٤٨٣الحسكاني (ويؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم  ،اآلية من سورة المؤمنين

اهللا أنّهمـا سـمعا رسـول اهللا     بسنده عن ابن عباس وجابر بـن عبـد   )شواهد التنزيل(
ال ترجعـوا   :- وهـو بمنـى   -يقـول فـي حجـة الـوداع      موسـلّ  ]وآله[اهللا عليه  صلّى

ني فـي  ونوأيم اهللا لـئن فعلتموهـا لتعرفـ    ،عدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعضب
فقـال: أو علـي أو    ،كتيبة يضاربونكم فغمز جبرئيل من خلفه منكبه األيسر فالتفت

��� قُل رب إِما تُرِينِّي ما يوعدون ربP  :قال: فنزلت هذه اآليـة  ،علي ��تَجعلْنِـي   
   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٦/١٨المنثور:  الدر. 

)٢ (٨٥الوي: ، وللمزيد ينظر: الكشّاف المنتقى للفت١١٤ة: ينابيع المود.  

  .٩٥المؤمنون:  سورة) ٣(
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)١(Oالمين وإِنَّا علَى أَن نُّرِيك ما نَعدهم لَقَادرونفي الْقَومِ الظَّ
.

)٢(
  

)٣(بر بطريق آخروأخرجه بسنده عن جا
.  

كــوفي وفــرات ال، )٤(هـــ)٢٨٦الحبــري (يضــاً الحســين بــن الحكــم أوأخرجــه 
)٥(هـ)٣٥٢(

.  

بسـنده   )المستدرك على الصـحيحين (في  هـ)٤٠٥(وأخرج الحاكم النيسابوري
فـي   وسـلّم قـال   ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى أن النبي  ،Gعن مجاهد عن ابن عباس

  ؟!العمالقة في كتيبة ألقتلن :خطبة خطبها في حجة الوداع

  !أو علي :gفقال له جبرئيل

)٦(قال: أو علي بن أبي طالب
.  

)المعجــم الكبيــر(فــي  هـــ)٣٦٠(رواه الطبرانــيوقــد 
 ونــور الــدين الهيثمــي، )٧(

)مجمع الزوائد(في  هـ)٨٠٧(
)تاريخ دمشق(في  هـ)٥٧١عساكر (وابن ، )٨(

)٩(
.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥ - ٩٣المؤمنون:  سورة) ١(

  .١/٤٠٣) شواهد التنزيل: ٢(

  .١/٤٠٣) شواهد التنزيل: ٣(

  .٣١٧تفسير الحبري: ينظر: ) ٤(

  .٢٧٩تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٥(

  .٣/١٣٧) المستدرك على الصحيحين: ٦(

  .١١/٧٤المعجم الكبير: ينظر: ) ٧(

  .٦/٣٤٨الزوائد:  مجمعينظر: ) ٨(

  .٤٢/٤٥١: دمشق) تاريخ ٩(
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]٤٣[  

Pئُكُملْ نُنَبقُلْ ه  �   .)١(0�O ين أَعماخْسرِ�	/��

 ،gف هذه اآلية في ضمن اآليات الدالّة علـى فضـل علـي   : أورد المصنِّأقول
أن أمير المؤمنين علـي  من  الحفّاظو مفسرينويؤيد ذلك ما ذكره غير واحد من ال

قد استشهد بهـذه اآليـة وطبقهـا علـى الـذين خرجـوا عليـه فـي          gبن أبي طالبا
)٢(عنهم بالحروريةالمعبر  )الخوارج(النهروان 

.  

� اPفهي تشملهم بالذم وتبين أنّهم من  لخروجهم على أمير  Oخْسرِين أَعماالً��
ولـزوم   gوترك طاعته، وبالنتيجة فهي دالّة على فضل أمير المؤمنين gالمؤمنين

  طاعته واستقامة طريقته.

 وأخـرج عبـد   :فقـال  )الـدر المنثـور  (فـي   هــ) ٩١١السـيوطي ( وقد ذكـر ذلـك   

وابن مردويه من طريق عن علـي   ،وابن أبي حاتم ،وابن المنذر ،والفريابي ،الرزّاق
� قُلْ هلْ نُنَبئُكُمP  :أنّه سئل عن هذه اآلية  ���   أظـن قـال: ال  ،Oخْسرِين أَعمـاالً �	/��

)٣(أن الخوارج منهم
.  

 :قـال  ،عن أبي الطفيـل  )الكشف والبيان() في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرج 
� قُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُمP     :اهللا بن الكـوا عليـاً عـن قولـه تعـالى      سأل عبد ��/�	�  ـرِينخْس
   ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣الكهف:  سورة) ١(

سبوا إلى حروراء، موضع اجتمعوا فيـه  نُ ،g) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي٢(
، والمعجـم  ١/٢٧٧، التعاريف للمنـاوي:  ٢/٢٤٥معجم البلدان:  :ينظر( وهي قرية من ناحية الكوفة

  .)فى وآخرينالوسيط إلبراهيم مصط

  .٦/٤٢٦) الدر المنثور: ٣(
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)١(أهل حروراء قال: أنتم يا، Oأَعماالً
.  

هـم حـروراء مـن     :من جملة األقـوال فـي اآليـة قـال     هـ)٤٥٠(وذكر الماوردي
)٢(عن علي وهذا مروي :ثم قال ،الخوارج

.  

قُـلْ هـلْ   P :ئل عـن هـذه اآليـة   عن علي أنّه س هـ)٣٢٧(وأخرج ابن أبي حاتم
ئُكُمنُنَب  � )٣(أن الخوارج منهم ���  قال: ال أظنO ،خْسرِين أَعماالً�	/��

.  

 :بـن أبـي طالـب والضـحاك وغيـر واحـد       وقال علي: هـ)٧٧٤( وقال ابن كثير الدمشقي
ن هـذه اآليـة تشـمل الحروريـة كمـا      أ Eومعنى هذا عـن علـي   :هم الحرورية، ثم قال

 ،ال أنّهـا نزلـت فـي هـؤالء علـى الخصـوص وال هـؤالء        ،ارى وغيرهمتشمل اليهود والنص
ة في كـلّ مـن عبـد اهللا علـى غيـر طريقـة       وإنّما هي عام :إلى أن قال ...بل هي أعم من هذا

)٤(مرضية يحسب أنّه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود
.  

)انجـامع البيـ  (فـي   هــ) ٣١٠( الطبـري  وقد أخرج ذلك أيضـاً 
 هــ) ٥١٠بغـوي ( وال، )٥(

)معالم التنزيل(في 
)مفـاتيح الغيـب  (فـي   هــ) ٦٠٦الرازي (و، )٦(

 هــ) ٦٧١القرطبـي ( و ،)٧(
)الجـواهر الحسـان  (في هـ) ٨٧٦(والثعالبي  ،)٨(في الجامع

 هــ) ٩٧٥(والمتّقـي الهنـدي   ،)٩(
   ــــــــــــــــــــــــ

  .٨/١٨٧) الكشف والبيان: ١(

  .٣/٤) النكت والعيون: ٢(

  .٩/٢٤٢) تفسير ابن أبي حاتم: ٣(

  .٥/٢٠١) تفسير ابن كثير: ٤(

  .١٨/١٢٧جامع البيان: ينظر: ) ٥(

  .٥/٢١٠معالم التنزيل: ينظر: ) ٦(

  .١٠/٤١٥مفاتيح الغيب: ينظر: ) ٧(

  .١١/٦٣ع ألحكام القرآن: الجامينظر: ) ٨(

  .٢/٤٣٧الجواهر الحسان: ينظر: ) ٩(
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)كنز العمال(في 
)فتح القدير() في هـ١٢٥٥(والشوكاني  ،)١(

  .وغيرهم )٢(

]٤٤[  

Pو ابِقُونالس ابِقُونالس ��ونبقَرالْم كلَئوO)٣(.  

ف فـي بيـان فضـل ومنزلـة أميـر      ذكرهـا المصـنِّ  : هذه من جملة اآليات التـي  أقول
فقـد أخـرج الفقيـه     ،السـنّة وقد ذكر ذلـك غيـر واحـد مـن أعـالم أهـل        ،gالمؤمنين

بـن عبـاس فـي    عـن ا  ،بسنده عن مجاهد )المناقب(في  هـ)٤٨٣مغازلي (الحافظ ابن ال
وسـبق   ،سـبق يوشـع بـن نـون إلـى موسـى       :قال، Oوالسابِقُون السابِقُونP :قوله تعالى

)٤(موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىد وسبق علي إلى محم ،صاحب يس إلى عيسى
.  

ل مـن  أو :س قـال بن عبافي تذكرته عن اهـ) ٦٥٤(السبط ابن الجوزي  وأخرج
)٥(وفيه نزلت هذه اآلية ،gم عليوسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىمع رسول اهللا  صلّى

.  

والسـابِقُونP  بن عبـاس  عن مجاهد عن ا هـ)٧٧٤(وأخرج ابن كثير الدمشقي 
ابِقُونالسO س سبق إلى عيسـى ومؤمن آل ي ،يوشع بن نون سبق إلى موسى :قال، 

٦(موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىد وعلي بن أبي طالب سبق إلى محم(
.  

بـن مردويـه عـن    رج ابن أبي حاتم واوأخ: في التفسير هـ)٩١١السيوطي (وقال 
   ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٦٧كنز العمال: ينظر: ) ١(

  .٤/٤٣٢فتح القدير: ينظر: ) ٢(

 .١١ - ١٠الواقعة:  سورة) ٣(

 .٣٢٠مناقب البن المغازلي: ال) ٤(

 ط الحجرية. ١١تذكرة الخواص: ) ٥(

 .٧/٥١٦تفسير ابن كثير: ) ٦(



  ١٢٣  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

نـون   يوشـع بـن   :قـال ، Oوالسابِقُون السـابِقُونP : تعـالى  في قوله Gبن عباسا
 Eوعلـي بـن أبـي طالـب     ،ومؤمن آل يس سبق إلـى عيسـى   ،سبق إلى موسى

)١(موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىسبق إلى رسول اهللا 
.  

 صـلّى بن عبـاس عـن النبـي    عن ا )مجمع الزوائد(في  هـ)٨٠٧(خرج الهيثميوأ
بق والسـا  ،ق ثالثة: السابق إلى موسى يوشع بن نـون بم قال: السوسلّ ]وآله[ اهللا عليه

م علـي  وسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليه صلّىد والسابق إلى محم ،إلى عيسى صاحب ياسين
)٢(Eبن أبي طالبا

.  

اق ببن عباس قال: السـ عن ا ،عن مجاهد هـ)٤٨٣الحسكاني (جه الحاكم وأخر
وسـبق   ،وسبق صـاحب ياسـين إلـى عيسـى     ،سبق يوشع بن نون إلى موسى ،ثالثة

oإلى النبي يعل
)٣(

.  

)٤(في الرياض هـ)٦٩٤( المحب الطبريوأخرجه بلفظه 
.  

 )تـاريخ دمشـق  (فـي   هــ) ٥٧١( بن عساكر الدمشـقي ا نحو ذلك: وهكذا أخرج

)المناقـب (فـي  هــ)  ٥٦٨(والخطيـب الخـوارزمي   ، )٥()gترجمة اإلمـام علـي  (
)٦( ،

اف الكشّـ  :نظريوللمزيد من المصادر ، )٧(في الينابيع هـ)١٢٩٤(والقندوزي الحنفي
   ــــــــــــــــــــــــ

 قة.ط المحقّ ٨/٨الدر المنثور: ) ١(

 .٩/١٠٢مجمع الزوائد: ) ٢(

 .٢/٢١٣شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢/١٥٨الرياض النضرة: ينظر: ) ٤(

 .١/٨٠من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام علي) ٥(

 .١٨٧: للخوارزمي المناقب) ٦(

)٧ (١/٣٤ة: ينابيع المود. 
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)٢(م المقيموالنعي، )١(المنتقى
.  

]٤٥[  

Pهِمبي روا فاخْتَصَم انخَصْم ذَانه..O. 

فَالَّذين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثياب من نَّارٍ يصَب مـن فَـوقِ   Pة اآليـة  تتم: أقول
يممالْح هِموسؤرO)ف في كتابه هذامن جملة اآليات التي ذكرها المصنِّوهي ، )٣ 

د ذلـك مـا   ويؤيـ  ،gة على فضل أمير المؤمنين علـي ها دالّنّأو ،هذه اآلية الكريمة
ة هـو حينمـا   سبب نزول هذه اآلي من أن ،الحفّاظو مفسرينذكره غير واحد من ال

ه حمزة وابارز علي وعمبن عم  تبـة  ه عبيدة يوم بدر زعماء قـريش وصـناديدهم ع
فَالَّـذينP   :وهؤالء الثالثـة هـم المعنيـون بقولـه تعـالى      ،وولده الوليد بةيه شاوأخ

  .Oكَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثياب من نَّارٍ

وهـم المقصـودون    ،ة نفـر مـن قـريش   يـة الكريمـة نزلـت فـي هـؤالء السـتّ      فاآل
  ار.المؤمنين والكفّ :بالخصمين

ة مواضع منه بسـنده  في أكثر من ستّ هفي صحيحهـ) ٢٥٦(فقد أخرج البخاري 
اد عن علي بن أبي طالبعن قيس بن عبE،   قـال أنّـه:  ل مـن يجثـو بـين    أنـا أو

  .يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة

، Oهذَان خَصْمان اخْتَصَموا فـي ربهِـمP   :نزلـت �� وفيهم  :ادقال قيس بن عبو

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٩١الكشّاف المنتقى: ) ١(

 .٤٨٨لمقيم: النعيم ا) ٢(

 .١٩: الحج سورة) ٣(



  ١٢٥  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

أبـو عبيـدة بـن الحـارث      وأحمزة وعلـي وعبيـدة    :قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر
)١(وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة

.  

 أبـا ذر  اد قـال: سـمعتُ  في الصحيح بسنده عن قيس بن عب هـ)٢٦١( وأخرج مسلم
أقسم قسـماً  ين Pهِمبي روا فاخْتَصَم انخَصْم ذَانهO هـا نزلـت فـي الـذين بـرزوا      نّأ

)٢(يعة والوليد بن عتبةحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا رب :يوم بدر
.  

 اد قـال: فه بسـنده عـن قـيس بـن عبـ     فـي مصـنّ   هــ) ٢٣٥شـيبة ( بن أبي وأخرج ا
لنزلت هؤالء اآليات في هؤالء الرهط السـتّة يـوم بـدر علـي      :قسمأبا ذر ي سمعتُ

هـذَانP  وحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبـة وشـيبة ابنـي ربيعـة والوليـد بـن عتبـة        
وا فاخْتَصَم انخَصْمهِمبي رO)٣(

.  

في مصنّفاتهم ذلك ودونـك قائمـة بأسـماء     مفسرونوال الحفّاظوهكذا أخرج 
  بعضهم وكتبهم:

  .١/٢٥: في المغازي هـ)٢٠٧( الواقدي .١

  .٣/٣٣: في تفسيرههـ) ٢١١(الرزّاق الصنعاني  عبد. ٢

  .٢/١٧: هـ)٢٣٠( بقاتابن سعد في الط .٣

  .٨/٤٧٩: سننههـ) ٢٧٣( في ابن ماجة .٤

  .٢١٩في تفسيره:  هـ)٢٨٦الحبري (م . الحسين بن الحك٥

   ــــــــــــــــــــــــ

فـي  ) ٤٧٤٤، ٤٧٤٣(بـاب قتـل أبـي جهـل، و    ) ٣٩٦٩ - ٣٩٦٥(ديـث  احصحيح البخاري: األ :ينظر) ١(
 باب هذان خصمان.

  .٨/٢٤٥صحيح مسلم: ) ٢(

  .٧/٣٥٧) مصنّف ابن أبي شيبة: ٣(
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  .٥/٥٨: في السنن الكبرى هـ)٣٠٣النسائي ( .٦

  .١٨/٥٨٨: في جامع البيانهـ) ٣١٠(الطبري  .٧

  .٩/٣٦٣: في تفسيره هـ)٣٢٧(الرازي  ابن أبي حاتم .٨

  .١/٤٧٢ج، ٤/٣٧١: في معاني القرآن والناسخ والمنسوخ )هـ٣٣٨(النحاس  .٩

  .٣/١٤٩: في المعجم الكبير هـ)٣٦٠( الطبراني .١٠

  .٨/١٠٣هـ) في المستدرك: ٤٠٥الحاكم النيسابوري( .١١

  .٩/١٨٩هـ) في الكشف والبيان: ٤٣٧أو  ٤٢٧. الثعلبي (١٢

  .٥/٣٥٨معرفة الصحابة: هـ) في ٤٣٠(. أبو نعيم األصبهاني ١٣

  .٣/١٩٤: في جامع العلم هـ)٤٦٣(البر ابن عبد. ١٤

  .١/٣٨٦: في شواهد التنزيل هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم  .١٥

  .٤/٣٩٣: صول األحكام� في اإلحكام هـ) ٤٥٦(ابن حزم  .١٦

  .٣/٦٧وج ٣/٢٧٦: في سننه وفي دالئل النبوةهـ) ٤٥٨( البيهقي .١٧

  .٢٣١في أسباب النزول:  هـ)٤٦٨(الواحدي  .١٨

  .٢٦٤في المناقب:  هـ)٤٨٣مغازلي (ابن ال .١٩

  .٥/٣٧٢هـ) في معالم التنزيل: ٥١٠البغوي ( .٢١

  .١٥١ في المناقب: هـ)٥٦٨(الخطيب الخوارزمي. ٢٢ 

ــاريخ دمشــق  .٢٣ ــي (ت ــام عل ــن  )gترجمــة اإلم ــق ، هـــ)٥٧١عســاكر (الب بتحقي
  .٣/٢٢٠: المحمودي



  ١٢٧  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  .٤/٣٧٥: في زاد المسير هـ)٥٩٧( ابن الجوزي .٢٤

  .٣٦٧في العمدة:  هـ)٦٠٠بطريق (ابن  .٢٥

  .١١/١٠٧: في تفسيره مفاتيح الغيب هـ)٦٠٦الرازي ( .٢٦

  .١٣/١٣١: في شرح النهج هـ)٦٥٦معتزلي (ال .٢٧

  .١٢/٢٥: في تفسيره الجامع هـ)٦٧١القرطبي ( .٢٨

ــرة      .٢٩ ــاض النض ــى والري ــائر العقب ــي ذخ ــري ف ــب الطب ـــ)٦٩٤( المح  ١/٨٦: ه
  .٢/٢٠٧وج

  .٤/٤٣٧: في تفسيره هـ)٧٤١زن (خاال .٣٠

  .٤/١٤٥٤: الحفّاظوتذكرة ، ١/١٨٢: في تاريخ اإلسالم هـ)٧٤٨الذهبي ( .٣١

  .٣/١٦٠: في زاد المعادهـ) ٧٥١(ابن القيم  .٣٢

  .٥/٤٠٥وج ٢/٤١٤: في السيرة النبوية والتفسير هـ)٧٧٤كثير (ابن  .٣٣

  .٢٥/٢٢٠: في عمدة القاري هـ)٨٥٥(العيني .٣٤

  .٨/٤٤٠: في فتح الباري هـ)٨٥٢عسقالني (حجر الابن  .٣٥

  .١/٢٢١: في جواهر المطالب هـ)٨٧١(الباعوني .٣٦

  .٩/١٨٩: في تفسيره الجواهر الحسان هـ)٨٧٦( الثعالبي .٣٧

 ٤/٣٤٨: واإلتقــانفــي الــدر المنثــور ولبــاب النــزول      هـــ)٩١١الســيوطي ( .٣٨

  .١/٤٠٥وج ١/١٣٤وج

  .٤/٣٦: سبيل الهدى والرشادفي  هـ)٩٤٢( الصالحي الشامي .٣٩
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  .٢/٥٧٩: العمال في كنزهـ)  ٩٧٥(المتّقي الهندي  .٤٠

  .١٢/١٠١وج ٥/١٠٥: في فتح القدير ونيل األوطار هـ)١٢٥٥(الشوكاني .٤١

  .١٣/٣٢: في روح المعاني هـ)١٢٧٠لوسي (اآل .٤٢

 ثينمحـد وال الحفّاظو مفسرينوأربعون من أعالم ال ةفهؤالء مع من تقدم أربع
  .اًقد ذكروا ذلك في اثنين وخمسين مصدر

]٤٦[  

Pِراَألكْب جالْح موإِلَى النَّاسِ ي هولسرو اللّه نم أَذَانوO)١(.  

ــول ــراءة  أق ــة أو ســورة ب ــن ســورة التوب ــة م ــن   ،: هــذه اآلي ــد ذكــر جمــع م ــاظق  الحفّ
ف د ذكرهـا المصـنِّ  وقـ  ،ولست بصـدد إيرادهـا هنـا    ،تهاوأصحاب الحديث قصّ مفسرينوال
، وهي كـذلك كمـا ذكـر ويشـهد لـه مـا        gلة من فضائل أمير المؤمنينية على فضها دالّوأنّ

  :وتوضيح ذلك يكون في مقامين الحفّاظو مفسرينأخرجه غير واحد من ال

المقام األوالمقصود باألذان هو أمير المؤمنين ل: إنg.  

مير المؤمنينغها هو اإلمام أالذي بلّ المقام الثاني: إنg    غ سـورة  فهـو الـذي بلّـ
  .oبراءة نيابةً وبدالً عن النبي

ČßcČëþa@âbÔ½a@bZÞ@ @

في تفسيره بسنده عـن حكـيم بـن حميـد قـال: قـال       هـ) ٣٢٧(بن أبي حاتم افقد أخرج 
  ؟وما هو :قلت .لعلي في كتاب اهللا اسماً ولكن ال تعرفونه نإ :لي علي بن الحسين

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣التوبة:  سورة) ١(
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وأَذَان من اللّه ورسوله إِلَى النَّاسِ يـوم الْحـجP    :{ قال: ألم تسمع قول اهللا
)١(هو واهللا األذان، Oاَألكْبرِ

.  

عن علـي بـن    ،بسنده عن حكيم بن جبير هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
  ؟!قال: إن لعلي اسماً في كتاب اهللا ال يعلمه الناس نالحسي

  وما هو؟ :قلت

)٢(علي واهللا هو األذان يوم الحج األكبر Oوأَذَان من اللّه ورسولهPقال: 
.  

عـن حكـيم    ،بسند آخر عن حسـين بـن الحكـم    هـ)٣٥٢كوفي (ورواه فرات ال
)٣(ن جبيربا

.  

وأخرج ابن أبي حاتم عن حكيم بن حميد قـال: قـال    :هـ)٩١١السيوطي (وقال 
  .. الخ..يلي علي بن الحسين إن لعل

 والقنــدوزي الحنفــي، )٤(أيضــاً هـــ)٢٨٦الحبــري (ورواه الحســين بــن الحكــم 

)ينابيع المودة(في  هـ)١٢٩٤(
)٥(

.  

ZïãbrÛa@âbÔ½a@bČßcë@ @

األخبار متظافرة في أن المبلِّغ لسورة براءة هو علي بن أبي طالب فإنg،   فقـد
بسنده عن علي قال: لما نزلت  )فضائل الصحابة(في هـ) ٢٤١(أخرج اإلمام أحمد 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧/١٧١تفسير ابن أبي حاتم: ) ١(

  .١/٢٣١) شواهد التنزيل: ٢(

  .٥٣تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٣(

  .٢٦٩تفسير الحبري: ينظر: ) ٤(

  .٢٦٤ينابيع المودة: ينظر: ) ٥(
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اهللا  صـلّى دعـا النبـي    ،وسـلّم  ]وآله[ اهللا عليه صلّىعشر آيات في براءة على النبي 
 صـلّى م دعاني النبـي  فبعثه بها ليقرأها على أهل مكّة، ث ،وسلّم أبا بكر ]وآله[ عليه

أدرك أبا بكر فحيث ما لحقته فخـذ الكتـاب منـه     :وقال لي ،وسلّم ]وآله[ اهللا عليه
 ،فاذهب به إلى أهل مكّة فاقرأه علـيهم، فلحقتـه بالجحفـة فأخـذت الكتـاب منـه      

رسـول اهللا نـزل فـي     يا :فقال ،وسلّم ]وآله[ اهللا عليه صلّىورجع أبو بكر إلى النبي 
  شيء؟

)١(أنت أو رجل منك ���  ال يؤدي عنك :فقال ؛ولكن جاءني جبريل ،قال: ال
.  

بعـث رسـول    :بسنده عن سـعد قـال   )الخصائص(في  هـ)٣٠٣النسائي (وأخرج 
أرسـل   ،وسلّم أبا بكر ببراءة حتّى إذا كان ببعض الطريـق  ]وآله[ اهللا عليه صلّىاهللا 
 صـلّى فقال رسـول اهللا   فأخذها منه ثم سار بها، فوجد أبو بكر في نفسه، Eعلياً

)٢(نّيمأنا أو رجل  ���  ال يؤدي عنّي :وسلّم ]وآله[ اهللا عليه
.  

 :هــ) ٩١١السـيوطي ( وقـال   ،)٣(بسـنده عـن السـدي    هــ) ٣١٠( أخرجه الطبريو
 اهللا عليـه  صـلّى أن رسـول اهللا   E:ابن مردويه عن سعد بن أبي وقّـاص  وأخرج

علـى   Eمكّـة، ثـم بعـث عليـاً    اءة إلى أهـل  ببر Eوسلّم بعث أبا بكر ]وآله[
 اهللا عليـه  صـلّى وجد فـي نفسـه؟ فقـال النبـي      Eا منه فكأن أبا بكرأثره فأخذه

)٤(أنا أو رجل منّي ���  أبا بكر أنّه ال يؤدي عنّي وسلّم يا ]وآله[
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٧٨) فضائل الصحابة: ١(

  .١/٩٢) خصائص علي: ٢(

  .١٤/١٠٩جامع البيان: ينظر: ) ٣(

  .٥/٦) الدر المنثور: ٤(
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 Eوابـن مردويـه عـن أبـي سـعيد الخـدري       وأخرج ابـن حبـان   :وقال أيضاً
)١(ال يبلّغ عنّي غيري أو رجل منّيغير أنّه : وساق الحديث إلى أن قال

.  

فخـرج   :.. قـال .)الكشف والبيـان () في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (ك أخرج وكذل
وسلّم الجدعاء حتّى أدرك أبـا بكـر    ]وآله[ اهللا عليه صلّىعلي على ناقة رسول اهللا 
 ،وسـلّم  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى بكر إلى النبي  وفرجع أب ،بذي الحليفة فأخذها منه

  مي أنزل بشأني شيء؟�� رسول اهللا بأبي أنت و يا :قالف

)٢(لكن ال يبلّغ عنّي غيري أو رجل منّي ،قال: ال
.  

علـي منّـي وأنـا     :oحديث النبـي  محدثينوال الحفّاظوهكذا روى جمع من 
��البحث  غنىوقد أ، علي ���  منه وال يؤدي عنّي ���	
فـي   هـ)١٣٩٢( vاألميني 


	و ،)٣(كتاب الغدير�� )علي إمام البررة(في كتابه  Kالسيد الخرسان ���
، بما )٤(

  ال مزيد عليه فمن شاء فليراجع.

  وأما المصادر التي ذكرت ذلك فدونك بعضها:

  .٤/٢٠٣هـ):  ٢١٣سيرة ابن هشام ( .١

  .٣/٢٣٦: هـ)٢٤١(بن حنبل مسند اإلمام أحمد.٢

  .٣/١٧٨: هـ)٢٤١(بن حنبل فضائل الصحابة لإلمام أحمد .٣

  .١/٦٧١: هـ)٢٥٦( صحيح البخاري .٤

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٧) الدر المنثور: ١(

  .٦/٨٤) الكشف والبيان: ٢(

  .٦/٣٤٨الغدير:  ينظر:) ٣(

  ف خمسة وثمانين مصدراً.، فقد ذكر المصن٢٠٣ِّ - ١/١٩٨علي إمام البررة: ينظر: ) ٤(
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  .١/١٤٠: هـ)٢٧٣( سنن ابن ماجة .٥

  .٥/٦٣٦: هـ)٢٧٩الترمذي (سنن  .٦

  .١٥٥ – ٢/١٥٤هـ): ٢٧٩أنساب األشراف ( .٧

  .٢٢٩: هـ)٢٨٦الحبري (تفسير . ٨

  .١/٩٠: هـ)٣٠٣( للنسائي . خصائص علي٩

  .١٤/١٠٨: هـ)٣١٠(لطبريل . جامع البيان١٠

  .٣/١٥٤هـ): ٣١٠(تاريخ الطبري .١١

  .٧/١٧١: هـ)٣٢٧( تفسير ابن أبي حاتم. ١٢

  .٢٢٧و ٢٢٣و ٢٢١هـ): ٤٨٣المناقب البن المغازلي (. ١٣

  .١/٢٣١هـ): ٤٨٣. شواهد التنزيل للحسكاني (١٤

  .٩٩: هـ)٥٦٨(المناقب للخوارزمي. ١٥

ــق  . ١٦ ــاريخ دمش ــي  (ت ــام عل ــة اإلم ــاكر (  )gترجم ــن عس ـــ)/بتحقيق ٥٧١الب ه
  .٣٨٨ – ٢/٣٧٦المحمودي: 

  .١٩٨هـ): ٦٠٠بطريق (. العمدة البن ١٧

  .٣٧هـ): ٦٥٤. تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي(١٨

  .١٢٦هـ): ٦٥٨. كفاية الطالب للكنجي الشافعي (١٩

  .٨٧و  ١/٦٩هـ): ٦٩٤. ذخائر العقبى للمحب الطبري(٢٠

  .١/٣٢٨هـ): ٧٢٢. فرائد السمطين للحمويني (٢١
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  .٤/١٠٧: هـ)٧٧٤. تفسير ابن كثير (٢٢

 .ط. السعادة ٧/٣٥٧و  ٥/٣٧: هـ)٧٧٤كثير (تاريخ ابن  .٢٣

  .٨/٦٣٧: هـ)٨٥٥(عمدة القاري للعيني .٢٤

ط. مصطفى البـابي   ٣٩١ - ٩/٣٨٧هـ): ٨٥٢فتح الباري البن حجر العسقالني (.٢٥
  الحلبي.

  .٢/١٢٦: هـ)٨٧٦( الجواهر الحسان للثعالبي. ٢٦

  .٩/٥٠وج ٣/٢٣٨: هـ)٨٠٧(ميثلهيلالزوائد مجمع . ٢٧

  .٥/١٠وج ١/٢٣٧: هـ)٩١١(لسيوطيلالدر المنثور  .٢٨

  الميمنية. ط. ٧٣ :)هـ٩٧٤( ميتبن حجر الهيالالصواعق المحرقة  .٢٩

  .١١/٨٩٧: هـ)٩٧٥(لمتّقي الهندي. كنز العمال ل٣٠

  .٢/٣١٩هـ): ١٢٥٥تفسير الشوكاني(. ٣١

  المنيرية.ط،  ١٠/٤٠هـ): ١٢٧٠. تفسير اآللوسي (٣٢

  وغيرها. ،٨٨ :هـ)١٢٩٤( لقندوزي الحنفيينابيع المودة ل. ٣٣

]٤٧[  

Pنُبالَ جاًو  ��	�لُواْ تَغْتَس تَّىبِيلٍ حابِرِي سع..O.  

يا أَيها الَّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصَّالَةَ وأَنتُم سـكَارى حتَّـىP   ة اآلية تتم :أقول
و ا تَقُولُونواْ ملَمنُتَعاًبالَ ج  ��	�   ضَـى أَورإِن كُنتُم ملُواْ وتَغْتَس تَّىبِيلٍ حابِرِي سع

علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَآئط أَو الَمسـتُم النِّسـاء فَلَـم تَجِـدواْ مـاء      
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، )١(Oاًغَفُور اًيكُم إِن اللّه كَان عفُوفَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيد اًطَيب اًفَتَيممواْ صَعيد
وال  gة علـى فضـل علـي   ت الدالّـ ف فـي جملـة اآليـا   هذه اآلية ذكرهـا المصـنِّ  و

فقـد ذُ  ،هذه اآليـة مـن آيـات األحكـام     يخفى أن   ة مـن األحكـام   كـرت فيهـا عـد
ر فـي روايـات عديـدة فـي كتـب      سـ وقـد فُ  ،حال السكرفي الصالة  عدمالفقهية ك
ــنّةالشــيعة و ــة وجوازهــا بعــد   ،)٢(بســكر النــوم الس وكــبطالن الصــالة حــال الجناب
  كالمنا. وهذا ليس محلّ ،ألعذارم لذوي اوالتيم ،االغتسال

أي  - محـل الصـالة   -(الصـالة) فـي اآليـة الكريمـة      ـالمقصود بـ  وقد ورد أن
استثنى العبور في المسجد  ثم ،أي ال تدخلوا المساجد وأنتم على جنابة ،المسجد

ال لفظ الصالة في اآليـة الكريمـة   وال مانع من استعم، Oعابِرِي سبِيلٍ �	�� P :بقوله
)٣(في معنين بعد قيام القرينة على ذلك من الروايات

.  

وهـذا   ،وإبـراهيم  ،والزهـري  ،وعطـاء  ،والحسـن  ،وهذا التفسير ورد عـن جـابر  
البالغة باالستخدام صناعةى في يسم.  

  .Oولُونحتَّى تَعلَمواْ ما تَقPُ ةهو إقامة الصالة بقرين :ل للصالةاألوفالمعنى 

 قولــه ةبقرينــ -  يعنــي المســجد - الصــالة  هــو موضــع أو محــلّ :لهــا والمعنــى الثــاني

  .هفتنب )٤(ما يكون في الموضع دون الصالةفإن العبور إنّ، Oعابِرِي سبِيلٍ ���� P تعالى:

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣النساء:  سورة) ١(

 .٣/١٣١المنثور:  ، الدر٣/٨٠مجمع البيان: ينظر: ) ٢(

 ،٨/٣٨٣جامع البيان:  ،١٩٢الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي):  ،١/١٥٨تفسير مجاهد:  :ينظر) ٣(

 .٣/١٣١المنثور:  ، الدر٢/٣١١تفسير القرآن البن كثير: 

ال  Oإِالَّ عـابِرِي سـبِيلٍ   اًوالَ جنُبـ P: {قال الشافعي: فقال بعض أهل العلـم بـالقرآن فـي قـول اهللا     ) ٤(
ما عبور ه ال يكون في الصالة عبور سبيل؛ إنّألنّ ،تقربوا موضع الصالة قال: وما أشبه ما قال بما قال

← 
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  هذا فأقول: فإذا عرفت

وأشـرع المهـاجرون    ،المدينـة وأشـرع فيـه بابـه    في ا بنى مسجده مـل oرسول اهللا نإ
يومــاً:  oفقــال النبــي ،ون ويبيتـون فــي المســجد دوصــاروا يتــرد ،واألنصـار أبــوابهم فيــه 

وا هذه األبوابسد  ��فقـام   :نـاس، قـال  �� م فـي ذلـك   فـتكلّ  :قال زيد بن أرقـم  ؟!باب علي 
هـذه األبـواب    مـرت بسـد  �� ي ا بعـد فـإنّ  أمـ  :قـال  ثـم  ،حمد اهللا وأثنى عليهف: oرسول اهللا

بشـيء   مـرت �� ولكـن   ،شـيئاً وال فتحتـه   واهللا مـا سـددتُ   ؛فقال فيـه قـائلكم   ،غير باب علي
)٢(بعت أمرهفاتّاهللا أمرني بشيء  معناه أن :بن عباساقال ، )١(بعتهتّاف

.  

)٣(والحاكم ورجاله ثقات أخرجه أحمد والنسائي :هـ)٨٥٢( بن حجراقال 
.  

اهللا  صـلّى رسـول اهللا   أن :بـن عبـاس  بسنده عن ا هـ)٤٨٣مغازلي (ابن الوأخرج 
)٤(باب علي ���  تدها فساألبواب كلّ م أمر بسدوسلّ ]وآله[عليه 

.  

منها حديث سـعد بـن أبـي وقـاص     : )فتح الباري(في هـ) ٨٥٢(وقال ابن حجر 
األبــواب الشــارعة فــي  م بســدوســلّ ]وآلــه[ ليــهاهللا ع صــلّىأمرنــا رســول اهللا  :قــال

  .وترك باب علي ،المسجد

فــي  هـــ)٣٦٠(وفـي روايــة الطبرانــي  ،النســائي وإســناده قــويأخرجـه أحمــد و 
   ــــــــــــــــــــــــ

→  
: {المسجد، وال يقيم فيه لقول اهللا الجنب في بيل في موضعها، وهو المسجد فال بأس أن يمرالس

Pنُبالَ جبِيلٍ اًوابِرِي سإِالَّ عO. ١/٧١م للشافعي: �� (ينظر: كتاب ا( 

 .٣٩/٢٨٤مسند أحمد بن حنبل: ) ١(

 .٤١تذكرة الخواص: ) ٢(

 .١٠/٤٥١فتح الباري: ينظر: ) ٣(

 .٢٥٧ن المغازلي: مناقب البال) ٤(
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ما أنـا   :فقال ؟يا رسول اهللا سددت أبوابنا :فقالوا ،ة: رجاله ثقات من الزياداألوسط
١(هاسددتها ولكن اهللا سد(

.  

بسـنده عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن عمـر بـن          )هــ ٢٣٥شـيبة ( بن أبـي  وأخرج ا
علي بن أبي طالب ثالث خصـال ألن تكـون لـي     أبي لقد أوتي الخطاب قال: قال

 ،بابـه  ���  األبـواب  وسـد  ،ولدت لـه فبنته اه جزو ؛حمر النعممن  إليأحب  واحدة
)٢(وأعطاه الراية يوم خيبر

.  

فقلبتـه   ،واب كـان لعلـي  في شرح النهج: سد األبهـ) ٦٥٦(قال ابن أبي الحديد 
)٣(البكرية إلى أبي بكر

.  

�� ل الحديثوقد فصّ ���	
األبـواب فـي    حـديث سـد  ) فـي  هـ١٣٩٢(األميني  
وثالثـين   يـة فقد أخرج الحـديث عـن ثمان   ،بما فيه غناء وكفاية )الغدير(موسوعته 

عـن أربعـة عشـر     السـنّة وغيرها من مسـانيد وجوامـع أهـل     اًطريقاً ومصدراً حديثي
)٤(اًوعشرين نصّ ةابياً وثالثصح

  وإليك بعض تلكم المصادر: .

  وربا.ط. أ ٢/٢٦: ـ)ه٢٣٠(بن سعد ال لطبقات الكبرىا .١

  .٣٩/٢٨٤: ـ)ه٢٤١(بن حنبل  مسند أحمد .٢

  .٢/٤٦٦: ـ)ه٢٤١(حمد بن حنبل ألفضائل الصحابة  .٣

  .٥/٦٤١: ـ)ه٢٧٩(سنن الترمذي  .٤

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٤٥١فتح الباري: ) ١(

 .٧/٥٠٠ف البن أبي شبيبة: المصنّ) ٢(

 ط.المصرية األولى. ٣/١٧) شرح نهج البالغة: ٣(

 .٢١٠ - ٣/٢٠٢الغدير:  :ينظر) ٤(



  ١٣٧  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  .١/٧٥: ـ)ه٣٠٣(لنسائي لالخصائص  .٥

  .٥/١١٩: ـ)ه٣٠٣(لنسائي لالسنن الكبرى  .٦

  .٢/١٨٣: ـ)ه٣٠٧(يعلى الموصلي  يبألمسند أبي يعلى  .٧

  .٨/٩٩: ـ)ه٣٢١(مشكل اآلثار للطحاوي  .٨

  .١٢/٩٩: ـ)ه٣٦٠(لطبراني ل المعجم الكبير .٩

  .٩/١٣٠: ـ)ه٣٦٠(لطبراني لالمعجم األوسط  .١٠

  .١٠/٤٣٧هـ):٤٠٥( حين للحاكم النيسابوريالمستدرك على الصحي .١١

  .٤/١٥٣هـ): ٤٣٠حلية األولياء ألبي نعيم األصبهاني ( .١٢

  .١/١٠٨هـ): ٤٣٠فضائل الخلفاء ألبي نعيم األصبهاني ( .١٣

  .٢٥٧هـ): ٤٨٣المناقب البن المغازلي ( .١٤

  .٢٨٢هـ): ٥٦٨المناقب للخوارزمي ( .١٥

هـ)/بتحقيق ٥٧١هـ) (٥٧١البن عساكر ( )gترجمة اإلمام علي(تاريخ دمشق . ١٦
  .١/٢٧٥المحمودي: 

  .١/٢٠٦هـ): ٦٠٠بطريق (العمدة البن  .١٧

  .٢/١٤٤هـ): ٦٣٠البن األثير ( سد الغابة��  .١٨

  .٤١هـ): ٦٥٤تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ( .١٩

  .٢/٤٥١هـ): ٦٥٦شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي ( .٢٠

  .١١٥هـ): ٦٥٨كفاية الطالب للكنجي الشافعي ( .٢١
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  .٥/١٩٩هـ): ٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .٢٢

٢٣. ١/٧٣هـ): ٦٩٤الدين الطبري ( ذخائر العقبى لمحب.  

٢٤. ٢٦٤هـ): ٦٩٤الدين الطبري ( الرياض النضرة لمحب.  

  .٤١/٢٠٨/ب١هـ): ٧٢٢فرائد السمطين للحمويني الجويني ( .٢٥

  ط. مصر. ٣/٩هـ): ٧٢٨( منهاج السنّة البن تيمية .٢٦

  .٧/٣٤٣هـ): ٧٧٤البداية والنهاية البن كثير الدمشقي (. ٢٧

  .٩/١٤٨: ـ)ه٨٠٧(نور الدين الهيثمي لمجمع الزوائد  .٢٨

  .١٠/٤٥١: ـ)ه٨٥٢(بن حجر العسقالني الفتح الباري  .٢٩

  .١/٢٠٧: ـ)ه٨٧١(لباعوني ل جواهر المطالب .٣٠

  ط. مصر. ٧٦ - ٧٤ :ـ)ه٩٧٤(مي تبن حجر الهيالالصواعق المحرقة  .٣١

  .٥/٩٠٣: ـ)ه٩٧٥(قي الهندي لمتّل كنز العمال .٣٢

٣٣. ٤٧١: ـ)ه١٢٩٤(لقندوزي الحنفي لة ينابيع المود.  

  .gباب علي ���  من المصادر التي تذكر حديث سد األبوابوغيرها 

]٤٨[  

Pالَهوأَم قُوننفي ينالَّذرارِ سالنَّهلِ واًم بِاللَّي عةًوالَنِي..O.  

فَلَهـم أَجـرهم عنـد ربهِـم والَ خَـوف علَـيهِم والَ هـمP        ة اآلية تتم: أقول
زَنُونحيO)هـذه   هذا الكتـاب  ف فيوردها المصنِّأمن جملة اآليات التي ، وهي )١
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٤البقرة:  سورة) ١(



  ١٣٩  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

كان لعلـي   :قال ،بسنده هـ)٣٢٧(بن أبي حاتمويشهد له ما أخرجه ا ،اآلية الكريمة
ودرهمـاً عالنيـةً،    ،اًودرهمـاً سـر   ،ودرهمـاً نهـاراً   ،أنفق درهمـاً لـيالً   ،أربعة دراهم

)١(Oوعالَنِيةً اًم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سرالَّذين ينفقُون أَموالَهP: فنزلت
.  

ــن الجــوزي اوأخرجــه ســبط  ــري  والمحــب، )٢(هـــ)٦٥٤( فــي التــذكرةب الطب
فـي   هــ) ٤٨٣مغـازلي ( بـن ال او، بـن عبـاس  عـن ا  )٣(لرياضفي الذخائر واهـ) ٦٩٤(
أسباب (في  هـ)٤٦٨(الواحدي وأخرجه ، )٤(بن عباساعن  ،عن مجاهد )المناقب(

باإلسناد إلى عبد الرزاق عن عبد الوهاب بن مجاهد بعـين السـند واللفـظ     )النزول
)٥(بطريقين هـ)٤٨٣مغازلي (بن الاالذي رواه 

.  

رواه  :وقـال  ،هــ) ٧٧٤(بن كثير الدمشقياو، هـ)٦٣٠(بن األثير اوهكذا أخرجه 
)٦(بن عباسابن مردويه بوجه آخر عن اه وروا ،بن جرير من طريق عبد الوهابا

.  

اق وعبد بن حميد وابن جريـر وابـن   الرزّأخرجه عبد  :هـ)٩١١السيوطي (وقال 
عبد الوهاب بـن مجاهـد   بن عساكر من طريق المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وا

)٧(اسبن عبعن أبيه عن ا
.  

 يملـك  ولـم يكـن   Eلت هذه اآلية في علي بن أبـي طالـب  وقال الكلبي: نز

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٣٩تفسير بن أبي حاتم: ) ١(

 .١٣تذكرة الخواص: ينظر: ) ٢(

 .٢/٢٠٦، الرياض النضرة: ١/٤١٩ذخائر العقبى:  :ينظر) ٣(

 .٢٨٠: البن المغازلي المناقبينظر: ) ٤(

 .١/٦٤أسباب النزول: ) ٥(

 .١/٧٠٨بن كثير: ، تفسير القرآن ال٢/٢٩٦سد الغابة: �� ) ٦(

  .٢/٢٣٦الدر المنثور: ) ٧(
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 وبـدرهم نهـاراً   ،ق بـدرهم لـيالً  غير أربعة دراهم فتصـد،   وبـدرهم   ،اًوبـدرهم سـر
  ما حملك على هذا؟ : موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىفقال رسول اهللا  ،عالنيةً

   ؟حملني أن أستوجب على اهللا الذي وعدني :قال

  .ذلك لك نإ الأ :موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىفقال رسول اهللا 

)١(ل اهللا تعالى هذه اآليةفأنز
.  

فاتهم وإليـك بعضـها   ذلـك فـي مصـنّ    الحفّـاظ و مفسـرين م الوهكذا روى أعال
  :سني وفياتهمبحسب 

  .١/١٧٤: ـ)ه١٥٠(تفسير مقاتل  .١

  .١/١٠٨: ـ)ه٢١١(لعبد الرزاق الصنعاني  . تفسير الصنعاني٢

  .٢٤٤ - ٢/٢٤٣: ـ)ه٢٨٦(تفسير الحبري للحسين بن الحكم الكوفي  .٣

  .٢٣: هـ)٣٥٢كوفي (تفسير فرات ال .٤

  .٢/٣٢٩: ـ)ه٣٢٧(بن أبي حاتم الرازي اتفسير  .٥

  .١/٣٠٥: ـ)ه٣٣٨(للنحاس  . معاني القرآن٦

  .١١/٩٧: ـ)ه٣٦٠( يانلطبر. المعجم الكبير ل٧

  .٦٤هـ): ٤٦٨أسباب النزول للواحدي ( .٨

  .١/١٠٩: هـ)٤٨٣شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني (. ٩

  .٢٨٠ـ): ه٤٨٣(بن المغازلي قب ال. المنا١٠

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤أسباب النزول: ) ١(



  ١٤١  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  .٢/٥٥هـ): ٧٤١( لباب التأويلهـ)، بهامش ٥١٠تفسير البغوي ألبي القاسم (. ١١

  .١٢/١٨٩ف ـ):ه٥٦٨(للخوارزمي  . المناقب١٢

بتحقيــق  )/٥٧١(البــن عســاكر   )gترجمــة اإلمــام علــي  (تــاريخ دمشــق   .١٣
  .٢/٤٠٩: المحمودي

  .١/٢٩٧: ـ)ه٥٩٧ (بن الجوزي . التبصرة ال١٤

  . ٢٠٣ ـ):ه٦٠٠(بطريق بن ال خصائص الوحي المبين .١٥

  .٣٦٧ـ): ه٦٠٠ (بطريق البن العمدة  .١٦

  .٣١-١٢/٢٦: ـ)ه٦٠٦(فخر الدين الرازي ل مفاتيح الغيب .١٧

  .٢/٢٩٦: ـ)ه٦٣٠(بن األثير ال سد الغابة�� . ١٨

  .١٣ـ): ه٦٥٤(بن الجوزي لسبط ا . تذكرة الخواص١٩

  .٣/٢٧٥: ـ)ه٦٥٦(عبد الحميد المعتزلي ل . شرح نهج البالغة٢٠

  .٢٣٢ ـ):ه٦٥٨(لكنجي الشافعي . كفاية الطالب ل٢١

  .١/٤١٩: ـ)ه٦٩٤(محب الدين الطبري ل . ذخائر العقبى٢٢

  .٢/٢٧٧: ـ)ه٦٩٤(الطبري  محب الدينل . الرياض النضرة٢٣

  .١/١٨٧: ـ)ه٧٢٢(للحمويني الجويني  . فرئد السمطين٢٤

  .١/٤٧٥: ـ)ه٧٤١(الحسن الشيحي  بنال لباب التأويل .٢٥

  . ١/٨٤هـ): ٧٥٠ي الحنفي (نظم درر السمطين للزرند. ٢٦

  .٣/٥١٤هـ): ٧٥٤تفسير البحر المحيط ألبي حيان (. ٢٧
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  .٢/٧١: ـ)ه٧٧٤(بن كثير الدمشقي الر القرآن الكريم يتفس .٢٨

  .٦/٣٢٤: ـ)ه٨٠٧(نور الدين الهيثمي ل . مجمع الزوائد٢٩

  .١٢٣ـ): ه٨٥٥(غ المالكي بابن الصال . الفصول المهمة٣٠

  .٣٥/٢١٩ب ـ):ه٨٧١(للباعوني الدمشقي الشافعي  . جواهر المطالب٣١

  .٢/٢٣٦: هـ)٩١١(لسيوطي لالدر المنثور  .٣٢

  .٤/٣٨٤ف ـ):ه٩٧٤(مي تبن حجر الهيال الصواعق المحرقة .٣٣

  .٢/٩: ـ)ه١١١١(ي لعصامي المكّلسمط النجوم العوالي  .٣٤

  .٢٥٠ و١٠٥ ـ):ه١٢٩٤(ي لقندوزي الحنفل ةلمود. ينابيع ا٣٥

  .٨٧ـ): ه١٣٠٨(لشبلنجي . نور األبصار ل٣٦

]٤٩[  

Pِإ �� كُونضْحنُوا يآم ينالَّذ نوا كَانُواْ ممرأَج ينالَّذO)١(. 

علـى   وهي تدلّ ،ف في هذا الكتابذكره المصنِّ: هذه اآلية من جملة ما أقول
الحسـكاني  فقـد أخـرج الحـاكم     ،ن فضـله وتبـيg  علـي أمير المـؤمنين  ذم أعداء 

 �� إPِ :بن عباس في قولـه عن أبي صالح عن ا بسنده )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣(
) فالـذين آمنـوا علـي بـن أبـي طالـب       :(قـال  ،إلـى آخـر السـورة    Oالَّذين أَجرموا

)٢(ا قريشفقو، والذين أجرموا مناوأصحابه
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩المطففين:  سورة) ١(

  .٢/٣٢٧) شواهد التنزيل: ٢(



  ١٤٣  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

بن عباس في قوله تعالىعن ا ،اكوأخرج أيضاً بسنده عن الضح: Pِإ ��   ينالَّـذ
بهم علي بن أبي طالب ومعه نفـر فتغـامزوا    مر ،قال: هم بنو عبد شمس، Oأَجرموا

 :جميعاً يوم القيامة وقالفأخبر اهللا ما للفريقين عنده  ،هؤالء هم الضالل :وقالوا ،به

Pْنُواآم ينالَّذ موفَالْيO ،    وهـم علـي وأصـحابهP     لَـىع كُونضْـحالْكُفَّـارِ ي ـنم
� ا ��  لُـونفْعا كَـانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوه وننظُري كائرO)بتغـامزهم وضـحكهم   ، )١

عليـاً وأصـحابه الـذين كـانوا معـه أنكـم        oر النبيفبشّ ،وتضليلهم علياً وأصحابه
٢(بون في النارعذّستنظرون إليهم وهم ي(

.  

)٣(إلى القيل سبهوننحو ذلك  هـ)٥٣٨( وأخرج الزمخشري
.  

)٥(هـ)٣٥٢كوفي (وفرات ال، )٤(هـ)٢٨٦الحبري (وهكذا الحسين بن الحكم 
.  

]٥٠[  

Pٍآبم نسحو مى لَهطُوبO   

  .)٦(Oالَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصَّالحات طُوبى لَهم وحسن مآبPٍ اآلية ةمتت: أقول

اآليـة الكريمـة لـداللتها علـى      هف في كتابه هـذ من اآليات التي ذكرها المصنِّ
عن  ،بسنده عن جابر هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (ويشهد له ما أخرجه  ،gفضل علي
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦ - ٣٤ين: المطفف سورة) ١(

 .٢/٣٢٧شواهد التنزيل:  )٢(

 .٧/٢٥٧الكشّاف: ) ٣(

 .٣٢٧تفسير الحبري: ) ٤(

 .٥٤٦تفسير فرات الكوفي: ) ٥(

 .٢٩الرعد:  سورة) ٦(
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طُوبى لَهمP  :م عن قولـه وسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىئل رسول اهللا س :أبي جعفر قال
  .Oوحسن مآبٍ

  .خرى�� ثم سئل عنها مرة  ،الجنّةوفرعها في  ،أصلها في داري ةشجرة في الجنّ :فقال

  !الجنّةوفرعها على أهل  ،أصلها في دار عليالجنّة شجرة في  :فقال

أصـلها فـي دار   الجنّة شجرة في  :فقلت ،ةيا رسول اهللا نسألك عنها مر :فقيل له
  ؟الجنّةوفرعها على أهل  ،علي

)١(ة في مكان واحدذلك في داري ودار علي أيضاً واحد :فقال
.  

اهللا  صـلّى فقـال النبـي   : وقـال فـي ذيلـه    ،في الجامع هـ)٦٧١القرطبي (وأخرجه 
)٢(واحدة في مكان واحدالجنّة داري ودار علي غداً في  إن :موسلّ ]وآله[ عليه

.  

بـن  خـرج ابـن أبـي حـاتم عـن ا     وأ: )المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
وفيهـا   ���  حجـرة الجنّة وليس في  ،في حجرة علي أصلهاالجنّة سيرين شجرة في 
)٣(غصن من أغصانها

.  

)المناقب(في  هـ)٤٨٣مغازلي (بن الاوأخرجه بعين السند واللفظ 
)٤(

.  

ا ممـ ، )٥(أربعـة أحاديـث بأسـانيد مختلفـة     هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
  ق بذلك.يتعلّ

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٢٨٤الكشف والبيان: ) ١(

  .٩/٢٦٨الجامع ألحكام القرآن: ) ٢(

)٣ (٤/٥٩المنثور:  الدر. 

 .٢٦٨: البن المغازلي المناقبينظر: ) ٤(

 .١/٣٠٤شواهد التنزيل: ينظر: ) ٥(



  ١٤٥  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

فـرات الكـوفي   و ،)١(ههــ) فـي تفسـير   ٢٨٦الحسـين بـن الحكـم (   وأخرج ذلك 
)العمـدة (هـ) فـي  ٦٠٠بطريق ( وابن ،)٢(في تفسيره هـ)٣٥٢(

)الخصـائص (، و)٣(
)٤(، 

)ينابيع المودة(في  هـ)١٢٩٤(القندوزي الحنفيو
 :نظـر يوللمزيد مـن المصـادر    ،)٥(

)٦(هـ)١٤٣١(كاظم الفتالويلمرحوم الكشّاف المنتقى ل
.  

]٥١[  

Pْنُواآم ينا الَّذها أَييO، القرآن) (في جميع.  

جميـع مـا ورد فـي القـرآن مـن       ف في هذا الكتـاب أن ذكره المصنِّا مم :أقول
علـى ذلـك مـا     ويـدلّ  ،gهو في فضل علـي ، Oيا أَيها الَّذين آمنُواPْ :قوله تعالى

 ���  Oيها الَّـذين آمنُـواْ  يا أPَه قال: ما في القرآن آيـة  ورد في رواية ابن عباس أنّ
دها وأميرها وشريفهاوعلي سي، وقـد عوتـب    ���  دوما من أحد من أصحاب محم

  ب.عاتَه لم يفإنّ ،علي بن أبي طالب ���  ؛في القرآن

 إلمـام فقـد أخـرج ا   ،فاتهموقد أخرج ذلك غيـر واحـد مـن األعـالم فـي مصـنّ      
سـمعته يقـول    :بن عبـاس قـال  ائل بسنده عن عكرمة عن في الفضاهـ) ٢٤١(أحمد

وعلـي رأسـها وأميرهـا     ���  ،Oيا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ   P :ليس من آية في القـرآن 

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤تفسير الحبري: ينظر: ) ١(

  .٢٠٨تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٢(

  .٣٦٧العمدة: ينظر: )٣(

  .٢٢٩خصائص الوحي المبين: ينظر: ) ٤(

  .١٥٥و ١١١ينابيع المودة: ينظر: ) ٥(

  .٥١الكشّاف المنتقى: ينظر:  )٦(
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)١(خيرب ���  د في القرآن وما ذكر علياًولقد عاتب اهللا أصحاب محم ،وشريفها
.  

 )gترجمـة اإلمـام علـي   ( )تـاريخ دمشـق  (في  هـ)٥٧١( بن عساكر الدمشقيوأخرج ا

��  ،Oيا أَيها الَّـذين آمنُـواْ  P :بن عباس قال: ما نزل في القرآنبسنده عن ا   دها علـي سـي
��  موسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى وشريفها وأميرها وما من أحد مـن أصـحاب رسـول اهللا     

)٢(ه لم يعاتبه في شيء منهما خال علي بن أبي طالب فإنّ ؛وقد عاتبه اهللا في القرآن
.  

بن عبـاس  سنده عن مجاهد عن افي الحلية بهـ) ٤٣٠(وأخرج أبو نعيم الحافظ 
يها الَّذين ياأPَما أنزل اهللا آية فيها  :موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىقال رسول اهللا  :قال

)٣(وعلي رأسها وأميرها ���  ،Oآمنُواْ
.  

 والخـوارزمي  ،هــ) ٣٦٠(والطبرانـي  ،هــ) ٣٢٧( بن أبـي حـاتم  وقد أخرج ذلك ا

ت وإليك قائمة بـبعض المصـادر التـي نصّـ     ،وغيرهم هـ)٧٥٠(والزرندي هـ)،٥٦٨(
حت به وهي:على ذلك وصر  

  .٢٣٤: هـ)٢٨٦الحبري (للحسين بن الحكم  :gا نزل من القرآن في عليم .١

  .١٠/٦٧: هـ)٣٢٧( بن أبي حاتمال تفسير القرآن .٢

  .٦٦ :هـ)٣٥٢الكوفي ( تفسير فرات .٣

  .١١/٢٦٤: هـ)٣٦٠( لطبراني. المعجم الكبير ل٤

  .١/٦٤: هـ)٤٣٠( نعيم الحافظ يبألحلية األولياء  .٥

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٦/ح٣/٩٣فضائل الصحابة: ) ١(

 .٢/٤٣٠من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gإلمام عليترجمة ا) ٢(

  .١/٦٤حلية األولياء: ) ٣(



  ١٤٧  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  دة.متعد بأسانيد ٥٤ - ١/٤٩: هـ)٤٨٣الحسكاني (م لحاك. شواهد التنزيل ل٦

  .٢٣٦: هـ)٥٦٨(لخوارزمي. المناقب ل٧

/بتحقيق هـــ)٥٧١عســاكر (البــن  )gترجمــة اإلمــام علــي  (تــاريخ دمشــق   .٨
  .٢/٤٣٠ :المحمودي

  .٢٣: هـ)٦٠٠( البن بطريق. عمدة األخبار ٩

  .١٠: هـ)٦٥٤( الجوزيابن سبط ل . تذكرة الخواص١٠

  ط الحجرية. ٢١: هـ)٦٥٢طلحة الشافعي (بن سؤول ال. مطالب ال١١

  .١٣٩: هـ)٦٥٨الشافعي (لكنجي كفاية الطالب ل .١٢

  .٩/١١٢: هـ)٨٠٧( نور الدين الهيثميل . مجمع الزوائد١٣

  .٢/٢٠٧: هـ)٦٩٤الدين الطبري ( محبل . الرياض النضرة١٤

  .١/٨٣: هـ)٧٥٠( لزرندي الحنفيلنظم درر السمطين  .١٥

  .١/٢٢٠: هـ)٨٧١(لباعونيل المطالب . جواهر١٦

  .١/٧٠: هـ)٩١١( لسيوطيل . تاريخ الخلفاء١٧

١٨١١/٩٠٠: هـ)٩٧٥( قي الهنديلمتّل ال. كنز العم.  

١٩٢٥١و ١٤٨: هـ)١٢٩٤(لقندوزي الحنفيل ة. ينابيع المود.  

  .٢٧٢: هـ)٩٧٤( الصواعق المحرقة .٢٠

  .٩٠و ٨٧: هـ)١٣٠٨( لشبلنجي. نور األبصار ل٢١

  .٣/٩٣: هـ)٢٤١(حمد بن حنبلأل فضائل الصحابة .٢٢
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]٥٢[  

Pرِينالشَّاك زِي اللّهجيسو..O.  

رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن مـاتَ   �	�� وما محمدP ة اآلية تتم: أقول
  ع لَـىع ـبنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت أَوبئ     قشَـي اللّـه ضُـرفَلَـن ي ـهاًي 

رِينالشَّاك زِي اللّهجيسوO)ة علـى  ف هذه اآلية ضمن اآليات الدالّذكر المصنِّ، )١
فقـد قـال الحـاكم     ،د ذلك ما ذكـره غيـر واحـد مـن األعـالم     ويؤيg، فضل علي

قـال   ،أخبرنـي أبـو عبـد اهللا الشـيرازي     :)شـواهد التنزيـل  (في  هـ)٤٨٣الحسكاني (
د محمـ  :حـدثني قال  ،أبو أحمد البصري :حدثناقال  ،ائيأبو بكر الجرجر :أخبرني

د بـن مـروان   محمـ  :حـدثنا قـال   ،أيوب بن سليمان :حدثناقال  ،بن زكريا الغالبيا
قـال ابـن عبـاس: ولقـد شـكر اهللا فعـال علـي بـن أبـي           :قـال  ،دعن جعفر بن محمـ 

)٢(طالب
 قولـه تعـالى:  و )٣(Oوسيجزِي اللّه الشَّـاكرِينP  :في موضعين من القرآن 

Pرِينزِي الشَّاكنَجسوO)٤(
.  

بـن  اعن موسى  ،د بن الحسين الكوفيمحم حدثناقال  :وقال في التفسير العتيق
بن اليمـان   فة، عن حذيعن ربيعة بن ناجذ السعدي ،عن أبي هارون العبدي ،قيس

اهللا عليـه  صـلّى أصـحاب رسـول اهللا    وانهـزم  ،حـد ���� مع رسـول اهللا   التقواا قال: لم 

وأقبـل علـي يضـرب بسـيفه بـين يـدي رسـول اهللا مـع أبـي دجانـة            ،موسـلّ  ]وآله[
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٤آل عمران:  سورة) ١(

 في نسخة: (لقد شكر اهللا تعالى علياً...).) ٢(

 .١٤٤آل عمران:  سورة) ٣(

 .١٤٥آل عمران:  سورة) ٤(



  ١٤٩  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

ولَقَد كُنتُم تَمنَّـونP   :فأنزل اهللا ،ى كشف المشركين عن رسول اهللاألنصاري حتّ
رسـولٌ قَـد    �	�� نظُرون وما محمد أَن تَلْقَوه فَقَد رأَيتُموه وأَنتُم تَ الْموتَ من قَبلِ

  لَـىع بنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت اتَ أَولُ أَفَإِن مسالر هلن قَبخَلَتْ م
بقئعشَي اللّه ضُرفَلَن ي هاًي جيسورِينالشَّاك زِي اللّهO ،١(علياً وأبا دجانة(

.  

بـن  اعن حذيفـة   ،في تفسيره أيضاً هـ)٣٥٢كوفي (فرات بن إبراهيم ال وأخرج
ون لقـاء  راعاً يتمنّفخرج الناس س ،حد�� أمر بالجهاد يوم  ،oرسول اهللا نأ ،اليمان

قتـل عـن   ي حتـى نُ نا ال نـولّ واهللا لئن لقينا عـدو  :وقالوا ،هم، وبغوا في منطقعدوهم
  أو يفتح اهللا لنا. ،آخرنا رجل رجل

 ���  ومـن بغـيهم فلـم يلبثـوا     ،ا أتوا القوم ابتالهم اهللا بالذي كـان مـنهم  فلم :قال
وأبـو دجانـة    ،gطالـب  علـي بـن أبـي    ���  ؛oعن رسول اهللا انهزمواى حتّ يسيراً

مـا قـد نـزل بالنـاس مـن       oا رأى رسـول اهللا سماكة بـن حرشـة األنصـاري، فلمـ    
ها الناس أنـا لـم أمـت ولـم     الهزيمة والبالء رفع البيضة عن رأسه وجعل ينادي: أي

وال  ،oال يلــون علــى رســول اهللا ،وجعــل النــاس يركــب بعضــهم بعضــاً  ،أقتــل
ى حتّـ  ،ولـم يكتفـوا بالهزيمـة    ،خلوا المدينـة ى ديلتفتون إليه فلم يزالوا كذلك حتّ

يس رسول اهللا من القوم آا فلمo، تل رسول اهللاقُ :قال أفضلهم رجل في أنفسهم
دجانـة   اوأبـ  gفلـم يـزل علـي بـن أبـي طالـب       ،رجع إلى موضعه الذي كان فيـه 

  !Eاألنصاري

م فل :إلى أن قال ...يا أبا دجانة ذهب الناس فألحق بقومك: oفقال رسول اهللا
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣٦شواهد التنزيل: ) ١(
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فجلس  oنتهى إلى رسول اهللاى فتحامل حتّ هثخن جراح�� ى يلبث أبو دجانة حتّ
  به.إلى جنبه مثخناً ال حراك 

، نقطـع سـيفه  ى اقتله اهللا على يديه حتّـ  ���  الًوعلي ال يبارز فارساً وال راج :قال
نقطع سيفه جـاء إلـى رسـول اهللا   ا افلمo،    نقطـع سـيفي وال   ا :فقـال يـا رسـول اهللا

ومشــى إلــى جمــع  ،د عليــاًالفقــار فقلّــ اســيفه ذ oفخلــع رســول اهللا ،ســيف لــي
  .المشركين

إلـى أن   ،ى وهـت دراعتـه  فلم يزل كذلك حتّـ  ،قتله ��� فكان ال يبرز إليه أحد 
جعلـت   ،داً عبدك ورسولكمحم هم إناللّ :وقال ،فنظر رسول اهللا إلى السماء :قال

وجعلت لي وزيراً مـن   ،كه في أمرهبه عضده وتشر لتشد ،نبي وزيراً من أهله لكلّ
ني هم وعـدتني أن تمـد  اللّ ،أهلي علي بن أبي طالب أخي، فنعم األخ ونعم الوزير

 ،ك ال تخلـف الميعـاد  وعدك وعدك إنّـ  هماللّ ،بأربعة آالف من المالئكة مردفين
ه ولو كره المشركون، قـال: فبينمـا رسـول    وعدتني أن تظهر دينك على الدين كلّ

ــدعو oاهللا ــ ي ــاس  رب ــن الن ــاً م ــه إذ ســمع دوي ــإذا   ؛ه ويتضــرع إلي ــع رأســه ف فرف
وهـو   ،على كرسي من ذهب ومعه أربعة آالف من المالئكـة مـردفين   gجبرئيل

)١(ذو الفقار ���  علي وال سيف ���  ال فتى :يقول
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

، ١٣٤/ح٩١، والخـوارزمي فـي المناقـب:    ٢/١٩٧طبري في تاريخه: من ال أخرج هذا الحديث كلّ) ١(
، ٣٨، والمعتزلي في شرح الـنهج:  ١/١٥٨من تاريخ دمشق:  gوابن عساكر في ترجمة اإلمام علي
الـدين الطبـري    ، ومحـب ٤/٧٠٧، وابن كثير في السـيرة:  ١/١٤٤والزرندي في نظم درر السمطين: 

، والباعوني في جـواهر المطالـب:   ١/٢٦٣لرياض النضرة: ، وفي ا١/٧٤هـ) في ذخائر العقبى: ٦٩٤(
 ، وغيرهم.١/٢١٠
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فقـال   ،موا عليـه ول اهللا فسـلّ ت المالئكة برسـ رئيل على الصخرة وحفّوهبط جب
بـون   والـذي أكرمـك بالهـدى لقـد عجبـت المالئكـة المقر      يا رسـول اهللا  :جبرئيل

  ؟!لمواساة هذا الرجل لك بنفسه

  !وأنا منه يوهو منّ ،ني بنفسهييا جبرئيل ما يمنعه يواس :فقال

  ى قالها ثالثاً.حتّ ،)١(وأنا منكما :فقال جبرئيل

وحمل جبرئيل والمالئكة ،بن أبي طالبحمل علي  ثم، إ ثماهللا تعالى هـزم   ن
وعلي بن أبي طالـب بـين    oفمضى رسول اهللا ،ت أمرهموتشتّ ،مع المشركينج

ا أشـرف علـى   خلفـه، فلمـ   Eوأبـو دجانـة   ،به بالـدم ومعه اللواء قد خضّـ  ،يديه
 oروا إلـى رسـول اهللا  ظـ ا نفلمـ  oالمدينة فإذا نساء األنصـار يبكـين رسـول اهللا   

   ــــــــــــــــــــــــ

وأنا منكما) كثير من الحفّاظ والمحدثين فـي  ( :وقول جبرئيل) ي وأنا منهأخرج حديث: (علي منّ) ١(
  مصنّفاتهم وإليك بعضها:

  .٩٩ – ١/٩٨. فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل: ١

  .٢/١٩٧بري: . تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الط٢

  .١/٣١٨. المعجم الكبير للطبراني: ٣

  .١٩٩. العمدة البن بطريق: ٤

  .١٤٢. كفاية الطالب للكنجي الشافعي: ٥

٦١/٦٥،١/٢٥٢الدين الطبري:  . ذخائر العقبى والرياض النضرة لمحب.  

  .٢٤٢/ح٥. فرائد السمطين للحمويني: ب٧

  .١/١١٤. نظم درر السمطين للزرندي الحنفي: ٨

  .٦/١٦٤مع الزوائد لنور الدين الهيثمي: . مج٩

  .١/٨٨. جواهر المطالب للباعوني: ١٠

  .١٣/١٢٤قي الهندي: . كنز العمال للمت١١ّ

١٢١/١٥٨ة للقندوزي الحنفي: . ينابيع المود. 
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ونظر إليه الناس  ؛إلى المسجد oال رسول اهللامو ؛ستقبله أهل المدينة بأجمعهما
عوا إلى اهللا وإلى رسولهفتضر، نـاً  فأنزل اهللا فيهم قرآ ؛وطلبوا التوبة ،وا بالذنبوأقر

ولَقَد كُنتُم تَمنَّون الْموتَ من P :وذلك قوله تعالى ،يعيبهم بالبغي الذي كان منهم
ونتَنظُر أَنتُمو وهتُمأَير فَقَد هلِ أَن تَلْقَوقَبO)١(

.  

وقـد   ،نقضتم العهد وجزعتم مـن المـوت   مفل ،قد عاينتم الموت والعدو :يقول
  !!؟انةد وعلي وأبو دجقتل محم :ى قال بعضكمحتّ ،تم اهللا أن ال تنهزموادعاه

رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن مـاتَ   �	�� وما محمدP  :فأنزل اهللا تعالى
  بقع لَـىع ـبنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت ئ     أَوشَـي اللّـه ضُـرفَلَـن ي ـهاًي 

رِينالشَّاك زِي اللّهجيسوO)٢(
.  

قال رسول اهللا ثمo :ووازرنـي علـي    ،يكم رغبتم بأنفسـكم عنّـ  لناس إنّها اأي
ومـن عصـاه فقـد عصـاني وفـارقني فـي الـدنيا        وواساني فمن أطاعه فقد أطاعني، 

  واآلخرة.

أفضل أنّه  فيمن لم يشرك باهللا ليس ينبغي ألحد يعقل يشك :قال: وقال حذيفة
ن أشرك به، ومن لم ينهزم عن رسول اهللاممo   ـن اأفضـل مم ابق السـ  نهـزم، وأن

)٣(gإلى اإليمان باهللا ورسوله أفضل وهو علي بن أبي طالب
.  

بـن  ااً عـن  نـ د بـن مصـعب معنع  الحسـين بـن محمـ    حـدثني  :وأخرج فرات قال
اهللا تعـالى   نإ :oكان علي بن أبي طالب يقول في حياة النبـي  :قال ،Eعباس

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٤آل عمران:  سورة) ١(

  .٩٣تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

  .٩٣تفسير فرات الكوفي: ) ٣(
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ـ  P :يقول في كتابـه  واهللا ال ننقلـب  ، )١(Oابِكُمأَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَـى أَعقَ
 ،علـى مـا قاتـل عليـه     تـل ألقـاتلن  واهللا لئن مـات أو قُ  ،على أعقابنا بعد إذ هدانا اهللا

)٢(بن عمهأولى به مني وأنا أخوه ووارثه وا ومن
.  

  :أذكر منهم ،أهل الحديثو مفسرينوال لحفّاظا: أخرج هذا الحديث كثير من أقول

  .٣/٨٩: في فضائل الصحابة هـ)٢٤١(حمد بن حنبل أ .١

  .٥/١٢٥: السنن ،١/٨٦: في الخصائص هـ)٣٠٣ (النسائي  .٢

  .٣/٧٧٤: في تفسيره ـ)ه٣٢٧(بن أبي حاتم الرازي . ا٣

  .١/١٠٧: في المعجم الكبير ـ)ه٣٦٠(الطبراني  .٤

  .١/٣٨٣: في معرفة الصحابة ـ)ه٤٣٠(ني أبو نعيم األصبها .٥

  .٢/١٩٠: اء علوم الدينيفي إح ـ)ه٥٠٥(الغزالي  .٦

  .١/١٥٨: )gترجمة اإلمام علي(تاريخ دمشق في  ـ)ه٥٧١(ابن عساكر  .٧

  .١/٩٩: في العمدة ـ)ه٦٠٠( بطريق ابن .٨

: الريـاض النضـرة  و، ١/٩٦ فـي ذخـائر العقبـى    ـ)هـ ٦٩٤(محب الـدين الطبـري    .٩

١/٢٨٤.  

  .١٥٧ح /٤٤ب /٢٢٥ -  ١/٢٢٤: في فرائد السمطين ـ)ه٧٢٢(الحمويني الجويني  .١٠

  .١/٩٠: في نظم درر السمطين ـ)ه٧٥٠(الزرندي الحنفي  .١١

  .٢/١٢٩: في تفسير القرآن الكريم ـ)ه٧٧٤(ابن كثير الدمشقي  .١٢

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٤آل عمران:  سورة) ١(

 .٩٦تفسير فرات الكوفي: ) ٢(
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  .٩/١٨٣: في مجمع الزوائد ـ)ه٨٠٧(نور الدين الهيثمي  .١٣

  .١/٣٠٤: في جواهر المطالب ـ)ه٨٧١(اعوني شمس الدين الب .١٤

  .٢/٤٥١: المنثور في الدر ـ)ه٩١١(السيوطي  .١٥

  وغيرها. ،١٨٠ :ةفي ينابيع المود ـ)ه١٢٩٤(القندوزي الحنفي  .١٦

]٥٣[  

Pلَنَا و رنَا اغْفبر 	 	  خْوانِنَا الَّذين سبقُونَا1	 �1/	�انيمO)١(.  

علـى   تـدلّ ف فـي عـداد اآليـات التـي     كرها المصنِّ: هذه اآلية الكريمة ذأقول
فقـد أخـرج    ،الحفّـاظ د ذلك ما ذكره غيـر واحـد مـن    ويؤي ،تأويالً gفضل علي

 ،بـن األكـوع   ةبسـنده عـن سـلم    )نزيلتشواهد ال(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم 
فقـال   ،بـه جعفـر   فمـر  ،فحضـرت الصـالة   ،بينما النبي ببقيع الغرقد وعلي معه :قال
النبـي بعلـي    صـلّى ف ؟جناح أخيك لْيا جعفر ص م:سلّو ]وآله[ اهللا عليه صلّىي النب

 يـا جعفـر هـذا جبرئيـل يخبرنـي عـن رب       :قـال  ؛نفلـت مـن صـالته   ا افلم ،وجعفر
صـين بالزبرجـد واليـاقوت تغـدو     ر لـك جنـاحين أخضـرين مفصّ   ه صـي العالمين أنّـ 

  ؟وتروح حيث تشاء

  عفر فما لي؟يا رسول اهللا هذا لج :فقلت :قال علي

خلـق   {اهللا  يـا علـي أو مـا علمـت أن     م:وسـلّ  ]وآله[اهللا عليه  صلّىقال النبي 
  تي يستغفرون لك إلى يوم القيامة؟م�� خلقاً من 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠الحشر:  سورة) ١(
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  ومن هم يا رسول اهللا؟ :قال علي

والَّذين جاؤوا من بعدهم يقُولُـونP  : في كتابه المنزل علـي  {قول اهللا  :قال
	 فر لَنَا وربنَا اغْ 	 خْوانِنَا الَّذين سبقُونَا 1	 �1/�	� انيم �� ��2 تَجعلْ في قُلُوبِنَا  �� 	3ً   ينلِّلَّـذ

يمحر وفؤر نَا إِنَّكبنُوا رآمO ،١(علي فهل سبقك إلى اإليمان أحد يا(
.  

ستغفار لعلي فـي القـرآن علـى    فرض اهللا اال :بن عباس قالاوأخرج بسنده عن 
	 يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَا P :وهو قوله تعالى :قال ،مسلم كلّ 	1 خْوانِنَا الَّذين سـبقُونَا  ��
 	 �1/	�انيمO ،٢(وهو السابق(

.  

بن أبي ، وا)٣(هفي تفسير هـ)٣٥٢كوفي (وأخرج ذلك أيضاً فرات بن إبراهيم ال
)٤(في شرح النهج هـ)٦٥٦معتزلي (الحديد ال

.  

]٥٤[  

دسورة محمo ّما فيها من: كل Pنُواآم ينالَّذO  - يوه 
وهي  -  Oالَّذين كَفَرواP، وما فيها من gفي علي -  سبعة

  بني أمية. من في أعدائه -  سبعة

مـن   oدمـ مـا فـي سـورة مح    ف في هـذا الكتـاب أن  ذكره المصنِّا : ممأقول
وما فيها من  ،gوهي سبعة نازلة في علي، Oالَّذين آمنُواP :اآليات المذكور فيها
  مية.�� وهي سبعة في أعداء علي من بني ، Oالَّذين كَفَرواP :اآليات المذكور فيها

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٤٨شواهد التنزيل: ) ١(

  .٢/٢٤٨شواهد التنزيل: ) ٢(

 .٤٧٧تفسر فرات الكوفي: ينظر: ) ٣(

 .١٣/٢٢٥شرح نهج البالغة: ينظر: ) ٤(
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ا اآليات المذكور فيها أمPيننُوا الَّذآمO :في السورة فهي  

والَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات وآمنُوا بِما نُزِّلَ علَـى محمـدP    :قوله تعالى
مالَهب أَصْلَحو هِمئَاتيس منْهع كَفَّر هِمبن رم قالْح وهوO)١(

.  

للَّـه  الَّذين آمنُوا اتَّبعوا الْحق من ربهِـم كَـذَلك يضْـرِب ا    �� أPَ :وقوله تعالى
مثَالَهلنَّاسِ أَملO)٢(

.  

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا إِن تَنصُـروا اللَّـه ينصُـركُم ويثَبـتْ         P :وقوله تعالى
)٣(Oمأَقْدامكُ

.  

مـولَى   �� الْكَـافرِين   �� اللَّه مـولَى الَّـذين آمنُـوا وأَ    �� ذَلك بِأPَ :وقوله تعـالى 
ملَهO)٤(

.  

اللَّه يدخلُ الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات جنَّات تَجـرِي   �� إPِ :وقوله تعالى
�/�4 من تَحتها  �5� ���O)٥(

.  

)٦(Oنُزِّلَتْ سورةٌ... �� ويقُولُ الَّذين آمنُوا لَوP :وله تعالىوق
.  

تُبطلُـوا   �� لَّه وأَطيعوا الرسـولَ و يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا الP :وقوله تعـالى 
الَكُممأَعO)٧(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢: oمحمد سورة) ١(

 .٣: oمحمد سورة) ٢(

 .٧: oمحمد سورة) ٣(

  .١١: oمحمد سورة) ٤(

 .١٤: oمحمد ةسور) ٥(

 .٢٠: oمحمد سورة) ٦(

  .٣٣: oمحمد سورة) ٧(
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  السورة فهي: في Oالَّذين كَفَرواP :وأما اآليات المذكور فيها

)١(Oالَّذين كَفَروا وصَدوا عن سبِيلِ اللَّه أَضَلَّ أَعمالَهمP :قوله تعالى
.  

)٢(Oالَّذين كَفَروا اتَّبعوا الْباطلَ �� ذَلك بِأPَ :وقوله تعالى
.  

ــى إِذَا  P: وقولــه تعــالى ــابِ حتَّ ــرب الرقَ ــروا فَضَ ــذين كَفَ ــتُم الَّ ــإِذا لَقي فَ
...موهأَثْخَنتُمO)٣(

.  

)٤(Oلَّهم وأَضَلَّ أَعمالَهم اًوالَّذين كَفَروا فَتَعسP :وقوله تعالى
.  

��� والَّذين كَفَروا يتَمتَّعونP  :وقوله تعالى �� ��� كُلُون كَمـا  �� � كُـلُ  �6 ��� �)/� �7 �8   النَّـارو
)٥(Oلَّهم ىمثْو

.  

الَّذين كَفَروا وصَدوا عن سبِيلِ اللَّه وشَاقُّوا الرسـولَ مـن    �� إPِ :وقوله تعالى
عباله ملَه نيا تَبم ئدشَي وا اللَّهضُرى لَن ياًد مالَهمبِطُ أَعحيسوO)٦(

.  

الَّذين كَفَروا وصَدوا عن سبِيلِ اللَّه ثُم ماتُوا وهـم كُفَّـار    �� إPِ :وقوله تعـالى 
ملَه اللَّه رغْففَلَن يO)٧(

.  

دفهذه سبعة موارد في سورة محمo،  ذكر فيهـا: P  نُـواآم ينالَّـذO ،  وسـبعة
الَّذينP و، gعلي Oالَّذين آمنُواPـوأن المراد ب، Oالَّذين كَفَرواP :ذكر فيها خر�� 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١: oمحمد سورة) ١(

 .٣: oمحمد سورة) ٢(

 .٤: oمحمد سورة) ٣(

 .٨: oمحمد سورة) ٤(

 .١٢: oمحمد سورة) ٥(

 .٣٢: oمحمد سورة) ٦(

 .٣٤: oمحمد سورة) ٧(
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  مية.�� ه من بني ؤأعدا Oكَفَروا

وقد تقدما في القرآن من كلّ م قريباً أن: Pنُواآم ينا الَّذها أَييO ،دها علي سي
)١(وأميرها وشريفها كما في رواية عبد اهللا بن عباس

.  

في شواهده بسنده عن ربيعة بن ناجـذ   هـ)٤٨٣الحسكاني (ج الحاكم وقد أخر
)٢(مية�� د آية فينا وآية في بني سورة محم :قال ،gعن علي

.  

]٥٥[  

P ��	� يس اتحلُوا الصَّالمعنُوا وآم ينالَّذ نمحالر ملُ لَهعج
داًوO)٣(.  

اآليـة الكريمـة مـن سـورة      هـذه  فذكرها المصنِّ: من جملة اآليات التي أقول
 ،فاتهمفي مصنَّ الحفّاظو محدثينوال مفسرينوقد أخرج جملة من أعالم ال ،مريم

  .gهذه اآلية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نأ

بسنده عن البراء بن عازب قال: قال رسول هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (فقد أخرج 
جعـل لـي   وا ،جعل لي عندك عهـداً هم االلّ :بن أبي طالب: يا علي قللعلي  oاهللا

ة، فأنزل اهللا تعـالى في صدور المؤمنين مود: Pِإ ��  اتحلُوا الصَّالمعنُوا وآم ينالَّذ
يسدو نمحالر ملُ لَهعاًجO)٤(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. ١٤٥ينظر ص) ١(

 .٢/١٧١شواهد التنزيل: ) ٢(

 .٩٦مريم: سورة ) ٣(

 .٩/٥٠الكشف والبيان: ) ٤(



  ١٥٩  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

وأخرج ابن مردويـه والـديلمي عـن البـراء قـال: قـال       : هـ)٩١١السيوطي (وقال 
 ،جعـل لـي عنـدك عهـداً    هـم ا قـل اللّ : م لعلـي وسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىرسول اهللا 

  ؟ةجعل لي في صدور المؤمنين مودوا

جعلُ لَهم الـرحمن  الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات سي �� إPِ تعـالى:  فأنزل اهللا
داًوO ،١(قال: نزلت في علي(

.  

بـن  انزلـت فـي علـي     :قال ،بن عباسوقال: وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ا
، Oاًجعلُ لَهـم الـرحمن ود  عملُوا الصَّالحات سـي الَّذين آمنُوا و �� إPِأبي طالب 

)٢(ة في قلوب المؤمنينمحب :قال
.  

ذلك في أكثر من خمسة عشر حـديثاً   هـ)٤٨٣الحسكاني (وقد أخرج الحاكم 
)٣(ةدوطرق متعد ةأسانيد مختلفوب

.  

 ،بسنده عـن البـراء بـن عـازب     هـ)٤٨٣(الشافعي مغازلي وأخرج الحافظ ابن ال
)٤(بن عباساأيضاً بسنده عن  هخرجأو ،نزلت في علي بن أبي طالب :قال

.  

بـن الحنفيـة فـي    اعـن   هـ)٦٩٤( الطبري في الذخائر والرياض وأخرج المحب
 ودوفـي قلبـه    ���  ال يبقـى مـؤمن   :الق، Oاًم الرحمن ودجعلُ لَهسيP :قوله تعالى

)٥(أخرجه السلفي :قال ثم ،لعلي وأهل بيته
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٤/٢٨٧المنثور:  الدر. 

)٢ (٤/٢٨٧المنثور:  الدر. 

 .١/٣٥٩شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٣٢٧: البن المغازلي المناقب) ٤(

 .٢/٢٠٧، الرياض النضرة: ١/٤٢٣ذخائر العقبى: ) ٥(
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  م:ن تقدفمنهم غير م ،قد أخرج ذلك الحفّاظمن  اًوهكذا نرى جمع

  .٢٨٩في تفسيره:  هـ)٢٨٦الحبري (الحسين بن الحكم  .١

  .١٢/١٢٢و ١٢/٢٥٠: في المعجم األوسط والكبير هـ)٣٦٠( الطبراني .٢

  الحجرية.ط  ١٨٨في المناقب:  هـ)٥٦٨( الخطيب الخوارزمي .٣

  .٢٩٢ ،١٣١: ةفي الخصائص والعمد هـ)٦٠٠( بطريق ابن .٤

  ط حجرية. ١٠: هـ) ٦٥٤( سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص .٥

  .٢٤٩ي كفاية الطالب: ف هـ)٦٥٨الشافعي (الكنجي  .٦

  .١٤/ب١: في فرائد السمطين هـ)٧٢٢الجويني (الحمويني  .٧

  .٥/٢٥٩هـ) في تفسيره: ٧٢٨( النيسابوري .٨

  .١/٧٩: في نظم درر السمطين هـ)٧٥٠( الزرندي الحنفي.٩

  .٩/١٢٥: في مجمع الزوائدهـ) ٨٠٧(نور الدين الهيثمي  .١٠

  .١/٢٢٠: في جواهر المطالبهـ) ٨٧١(الباعوني  .١١

  .١٠٢في الصواعق المحرقة: هـ) ٩٧٤(مي تبن حجر الهي. ا١٢

  .٤/٤٨٤: في فتح القديرهـ) ١٢٥٥(الشوكاني  .١٣

  .١/٢٥١: هـ)١٢٩٤( ةينابيع المودفي القندوزي الحنفي  .١٤

  .٥٧في رشفة الصادي:  هـ)١٣٤١( الحضرمي .١٥

  .٥٣ :هـ)١٤٣١( وياف المنتقى للمرحوم الفتالالكشّ :نظريوللمزيد من المصادر 

  



  ١٦١  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

]٥٦[  

Pينتَّقالْم بِه شِّرتُبل انِكسبِل نَاهرسا يفَإِنَّم..O.  

ـ Pة اآلية تتم: أقول ذكرهـا  مـن اآليـات التـي     وهـي  ،)١(Oاًلُّـد  اًوتُنذر بِه قَوم
 ،وله شاهد على ذلـك  ،اآلية الكريمةهذه  gعلية على فضل ف وأنها دالّالمصنِّ

قـال   oالنبـي  أن :بن عبـاس اعن  بإسناده هـ)٤٣٠( صفهانيفقد روى أبو نعيم اإل
جعـل لـي   هـم ا فرفـع يديـه وقـال: اللّ    ،كعطـ ي هلْك وسـ ربـ  دعاسك وأرفع را :لعلي

ه بِوتُنذرP  تعالى: فنزلت هذه اآلية إلى قوله ،اًجعل لي عندك ودوا ،عندك عهداً
)٢(Oاًلُّد اًقَوم

.  

الحبـري  والحسـين بـن الحكـم    ، )٣(هـ)٣٥٢كوفي (ذلك ما رواه فرات الد ويؤي
)٤(هـ)٢٨٦(

.  

هذه اآلية الكريمة مرتبطة بما قبلها وال يخفى أن، هـا نزلـت   م قريبـاً أنّ وقد تقد
)٥(فراجع ،gفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧مريم: سورة ) ١(

 .٤/١٠٧: لمرامغاية ا، ٤/٢٨٧الدر المنثور:  :ينظر) ٢(

 .٢٥٢تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٣(

 .٢٩٠تفسير الحبري: ينظر: ) ٤(

 من هذا الكتاب. ١٥٨) ينظر ص٥(
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]٥٧[  

Pثُ أَفَاضَ النَّاسيح نيضُواْ مأَف ثُم..O.  

ف ذكـر المصـنِّ  ، )١(Oواستَغْفرواْ اللّه إِن اللّه غَفُور رحـيمP ة اآليـة  تتم: أقول
د ذلـك  ويؤيg، بها على فضل أمير المؤمنين ويستدلّ ،هذه اآلية من سورة البقرة

أحمـد بـن    حـدثني  :قـال  ،كثيـر  بـن  عبيـد  حـدثني  :قال ،فرات بن إبراهيم اهروما 
  قال: cعلي بن الحسينعن  ،عن أبيه ،عن جعفر ،بن علوانعن الحسين  ،صبيح

النـاس   شـباه أيا أميـر المـؤمنين أخبرنـا عـن النـاس و      :فقال ،قام رجل إلى علي
  ؟قال: فقال علي: أجبه يا حسن ،والنسناس

 :اهللا يقـول  ألن ؛(الناس) oفرسول اهللا فقال له الحسن: سألت عن الناس :قال

Pثُ أَفَاضَ النَّاسيح نيضُواْ مأَف ثُمO ،ونحن منه.  

  .وهم أشباهنا افهم شيعتنا وهم منّ ،عن أشباه الناس وسألتَ

 :وهو قول اهللا تعالى فـي كتابـه   ،فهم هذا السواد األعظم ،عن النسناس وسألتَ

Pمه 2  إِن��  	)/ �7 �8� ��/ )٢(Oبلْ هم أَضَلُّ سبِيالً �9
.

)٣(
  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩البقرة: سورة ) ١(

 .٤٤الفرقان: سورة ) ٢(

 .٦٤تفسير فرات الكوفي: ) ٣(



  ١٦٣  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

]٥٨[  

Pلَىع النَّاس وندسحي أَم هن فَضْلم اللّه ما آتَاهم..O.  

ـ   فَقَد آتَينَآ آلَ إِبراهيم الْكتَـاب وا Pة اآلية تتم: أقول  اًلْحكْمـةَ وآتَينَـاهم ملْك
 ومنزلته gف على فضل عليبها المصنِّ ستدلّامن اآليات التي  وهي، )١(Oاًعظيم

مـا أخرجـه الفقيـه الحـافظ أبـو       لـه ويشـهد   ،هذه اآلية الكريمة مـن سـورة النسـاء   
عـن   ،بسنده عن جـابر الجعفـي   هـ)٤٨٣( د الشافعيالحسن المغازلي علي بن محم

حسـدون  أَم يP :فـي قولـه تعـالى    - cد بـن علـي البـاقر   يعني محمـ  -أبي جعفر 
هن فَضْلم اللّه ما آتَاهلَى مع النَّاسO ،٢(قال نحن الناس(

.  

عـن أبـي جعفـر     ،بطريق آخر عن جابر أيضـاً  هـ)٣٢٧( بن أبي حاتماوأخرجه 
٣(د بن عليمحم(

.  

بن ابسنده عن جعفر  )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣ي (الحسكانوأخرج الحاكم 
د في قولهمحم: Pهن فَضْلم اللّه ما آتَاهلَى مع النَّاس وندسحي أَمO ،نحـن   :قال

)٤(المحسودون
.  

أَم يحسـدون النَّـاسP    :اس فـي قولـه تعـالى   بن عباوأخرجه أيضاً بسنده عن 
هن فَضْلم اللّه ما آتَاهلَى معO ،٥(نزلت في رسول اهللا وفي علي :قال(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤النساء: سورة ) ١(

 .٢٦٧مناقب البن المغازلي: ال) ٢(

 .٣/٩٧٨تفسير ابن أبي حاتم: ) ٣(

 .١/١٤٣شواهد التنزيل: ) ٤(

 ، الــدر٧/٦، مجمـع الزوائـد:   ٢/٣٣٦بـن كثيــر:  ال القـرآن  ، تفســير١١/١٤٦المعجـم الكبيـر:    :ينظـر ) ٥(
 .٣/١٤٦المنثور: 
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بـن  ات وفـرا ، )١(هــ) ٢٨٦الحبري (ن أخرج ذلك أيضاً الحسين بن الحكم ومم
بـن  او ،)٤(بن أبـي الحديـد  او، )٣(هـ)٦٠٠( بطريق بناو، )٢(هـ)٣٥٢كوفي (إبراهيم ال

ــر ـــ)٩٧٤( حجــ ــرمي (  ،)٥(هــ ــر الحضــ ــو بكــ ـــ)١٣٤١وأبــ ــدوزي ، )٦(هــ والقنــ
)٧(هـ)١٢٩٤(الحنفي

.  

 والسـيوطي  هــ)، ٨٠٧(والهيثمي ،هـ)٧٧٤(بن كثيراو هـ)،٣٦٠(وأخرج الطبراني

نحـن   :قـال  Oأَم يحسـدون النَّـاسP  قوله سنادهم عن ابن عباس في إب هـ) ٩١١(
)٨(الناس دون الناس

.  

]٥٩[  

Pضَىفَتَر كبر يكطعي فولَسوO)٩(.  

ف في هذا وقد ذكرها المصنِّ ،: هذه هي اآلية الخامسة من سورة الضحىأقول
علـى   ويـدلّ  ،وفضل أهل بيته oلنبية على منزلة االكتاب وهي من اآليات الدالّ

أو  ٤٢٧الثعلبـي ( فقـد أخـرج    ،الحفّـاظ و مفسـرين ذلك ما رواه غيـر واحـد مـن ال   
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٥تفسير الحبري: ) ١(

 .١٠٦تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٣٧٣العمدة: ) ٣(

 .٧/٢٢٠شرح نهج البالغة: ) ٤(

 .٩١الصواعق المحرقة: ) ٥(

 .٦٣رشفة الصادي: ) ٦(

)٧ (٣٢٨و  ١٤٢ة: ينابيع المود. 

المنثـور:   ، والـدر ٧/٦، ومجمـع الزوائـد:   ٢/٣٣٦، وتفسير ابن كثير: ١١/١٤٦المعجم الكبير:  :ينظر) ٨(
٣/١٤٦.  

  .٥الضحى: سورة ) ٩(



  ١٦٥  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

عــن  االجــامع بإســنادهمفــي  هـــ)٣١٠( والطبــري )الكشــف والبيــان() فــي هـــ٤٣٧
رضـا   :قـال  Oولَسوف يعطيك ربـك فَتَرضَـى  P :بن عباس في قولهاعن  ،السدي

١(من أهل بيته النار أحد د أن ال يدخلمحم(
.  

: وأخـرج ابـن جريـر عـن طريـق      )المنثـور  الـدر (فـي   هـ)٩١١السيوطي (وقال 
قـال:  ، Oولَسوف يعطيك ربك فَتَرضَىP :في قولـه  ،Gاسبن عبعن ا ،السدي

د أن ال يدخل أحد من أهل بيته الناررضا محم.  

بـن النجـار   وا لآلابـن  بـن مردويـه و  او )المواعظ(وأخرج العسكري في : وقال
على فاطمـة وهـي تطحـن بـالرحى      oدخل رسول اهللا :عن جابر بن عبد اهللا قال

)٢(وعليها كساء من حملة
فتجرعـي  يـا فاطمـة تعجلـي     :فلما نظـر إليهـا قـال    اإلبل، 

)٣(Oولَسوف يعطيك ربك فَتَرضَىP :فأنزل اهللا ،مرارة الدنيا لنعيم اآلخرة غداً
.  

)روح المعــاني(فــي  هـــ)١٢٧٠لوســي (وأخــرج نحــو ذلــك اآل
 والشــوكاني، )٤(

)ديرقفتح ال(في  هـ)١٢٥٥(
)كنز العمال(في هـ) ٩٧٥(قي الهندي والمتّ، )٥(

)٦(
.  

ولَسـوفP   :قولـه تعـالى   ةاآلية العاشـر : هـ)٩٧٤( بن حجر في الصواعقوقال ا
د محمـ  ىرض :قالأنّه  ،Gاسبن عبانقل القرظي عن ، Oيعطيك ربك فَتَرضَى

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠/٢٣٢، جامع البيان: ١٤/١٣٢الكشف والبيان: ) ١(

(جلة، أجلـة، ثلـة، أوبـار، حلـة، خلـة، جلـد)        :ظ مختلفة كـوردت هذه الكلمة في المصادر بألفا )٢(
 ولعلّ أغلبها منشأها التصحيف.

)٣ (١٠/٢٨٥المنثور:  الدر. 

 .٣٠/١٦٠روح المعاني: ينظر: ) ٤(

 .٨/١٨فتح القدير: ينظر: ) ٥(

 .١٢/٦٧٧ال: كنز العمينظر: ) ٦(
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)١(انتهىاله السدي وق ،أن ال يدخل أحد من أهل بيته النار
.  

 رقـ مـن أ ي فـي أهـل بيتـي    وعدني رب :قالأنّه  ،حهوأخرج الحاكم وصح: وقال
ي أن ال سـألت ربـ   :
���� وأخـرج   .بهمأن ال يعـذّ  ؛ولـي بـالبالغ   ،منهم هللا بالتوحيد

)٢(يدخل النار أحد من أهل بيتي فأعطاني ذلك
.  

ــاكم   ــكاني (وأخـــرج ذلـــك الحـ ـــ)٤٨٣الحسـ ــواهده هـ ــي شـ ــرات  ،)٣(فـ وفـ
)رشفة الصادي(في  هـ)١٣٤١( والحضرمي ،)٤(هـ) في تفسيره٣٥٢(الكوفي

)٥(
.  

ي بر وعدني: oقال رسول اهللا ،في الينابيع هـ)١٢٩٤( وقال القندوزي الحنفي
  .بهمأن ال يعذّ بالبالغ بالتوحيد ولي منهم رقمن أ ،في أهل بيتي

  .صحيح اإلسناد وقال: ،رواه الحاكم :قال

خل دأن ال يـ  {يسـألت ربـ   :oحصين قال: قال رسول اهللا بناوعن عمران 
  أحداً من أهل بيتي فأعطاني ذلك.النار 

وهـو عنـد الـديلمي وولـده      وقالـه المحـب   ،في سـيرته  
���� د وأخرجه أبو سع
)٦(معاً

.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 حة.النسخة المصح ٩٥الصواعق المحرقة: ) ١(

 حة.النسخة المصح ٩٥قة: الصواعق المحر) ٢(

 .٢/٣٤٤شواهد التنزيل: ينظر: ) ٣(

 .٥٦٩تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٤(

 .٦٢رشفة الصادي: ينظر: ) ٥(

)٦ (٣٦٠و  ٣٢٠و  ٥١ة: ينابيع المود. 
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]٦٠[  

Pهما اسيهف ذْكَريو فَعأَن تُر اللَّه نأَذ وتيي بفO)١(.  

ف ذكرهـا المصـنِّ  التي و gة على بيان فضل عليآليات الدالّملة ا: من جأقول
د ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم ويؤيــ ،فــي كتابــه هــذا هــذه اآليــة مــن ســورة النــور 

ال: قـرأ رسـول   بسـنده عـن أبـي بـرزة قـ      )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (
  !oقال: هي بيوت النبي، Oفي بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَعo: Pاهللا

  أبيت علي وفاطمة منها؟ ،يا رسول اهللا :قيل

)٢(قال: من أفضلها
.  

 :هـذه اآليـة   oقـرأ رسـول اهللا   :وأخرج بسنده عن أنس بن مالك وبريدة قـاال 

Pفَعأَن تُر اللَّه نأَذ وتيي بفO ،فقام رجل فقال: بيـوت هـذه يـا رسـول اهللا؟      أي
لبيـت   - فقال بيوت األنبياء فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول اهللا هـذا البيـت منهـا؟   

)٤(بطريق آخر وأخرجه عنه )٣(أفضلهاقال نعم من  - علي وفاطمة
.  

نـس بـن   وأخرج ابن مردويه عـن أ : )المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
فـي  P :م هـذه اآليـة  وسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى مالك وبريدة قال: قرأ رسول اهللا 

فَعأَن تُر اللَّه نأَذ وتيبO ،أي بيوت هذه يا رسول اهللا؟ :فقال ،فقام إليه رجل  

لبيـت   - ال: يا رسول اهللا هذا البيت منهاقال: بيوت األنبياء، فقام إليه أبو بكر فق
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦النور: سورة ) ١(

 .١/٤٠٩شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١/٤٠٩شواهد التنزيل: ) ٣(

 .١/٤٠٩شواهد التنزيل: ) ٤(
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    ؟- علي وفاطمة

)١(أفضلهاقال: نعم من 
.  

بسـنده عـن أنـس بـن      )الكشف والبيان() في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرجه 
وســاق  ...موســلّ ]وآلــه[ اهللا عليــه صــلّىقــرأ رســول اهللا  :مالــك وعــن بريــدة قــاال

)٢(الحديث
.  

)روح المعـاني (في  هـ)١٢٧٠لوسي (وأخرجه أيضاً عنهما اآل
 بطريـق  بـن ، وا)٣(

)العمدة(في  هـ)٦٠٠(
)٥(في التفسير هـ)٣٥٢(وفرات، )٤(

.  

]٦١[  

P ٌالرِج �� ةٌ وارجت تُلْهِيهِم �� كْرِ اللَّهن ذع عيبO)٦(.  

في بيـوتP   :هذه اآلية الكريمة مرتبطة باآلية السابقة وهي قوله تعـالى  :أقول
 اللَّه نأَذهما اسيهف ذْكَريو فَعأَن تُرO، ِّوقـد   ،ةف بصورة مستقلّوقد ذكرها المصن

بسنده عن أنس بن مالك وعـن بريـدة   هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (قد أخرج أنّه  مقدت
في بيوت أَذن اللَّـه أَن تُرفَـع ويـذْكَر فيهـا     P :ةهذه اآلي oقرأ رسول اهللا :قاال

بيع عـن ذكْـرِ    �� تُلْهِيهِم تجارةٌ و �� صَالِ رِجالٌ 
� اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو وا
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٤: ، ومناقب علي بن أبي طالب البن مردويه٥/٥٠المنثور:  لدرا) ١(

 .٩/٣٣٣الكشف والبيان: ) ٢(

 .١٢/٤٤٩روح المعاني: ينظر: ) ٣(

 .٢٩٤العمدة: ينظر: ) ٤(

 .١٨٦تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٥(

 .٣٧النور: سورة ) ٦(



  ١٦٩  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

:	 اللَّه وإِقَامِ  �� �/�4 فيه الْقُلُـوب و  تَتَقَلَّب اًاء الزَّكَاة يخَافُون يوموإِيتَ �*;� �;��� ���O)١( ،
  ؟أي بيوت هذه يا رسول اهللا :فقال ،فقام إليه رجل

يعنـي  -يا رسول اهللا هذا البيت منهـا   :فقام إليه أبو بكر فقال ،بيوت األنبياء :قال
    ؟- بيت علي وفاطمة

)٢(قال: نعم من أفضلها
.  

قـرأ رسـول اهللا    :عنهما قاال )المنثور الدر(في  هـ)٩١١لسيوطي (اوكذا أخرجه 
.. فيـه  .في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويـذْكَر فيهـا اسـمهP    ]وآلـه [ عليه اهللا صلّى

و �4 الْقُلُوب/� �;��� ���O ،   ٣(موسـاق الحـديث المتقـد( ،  م أيضـاً مـا أخرجـه    وقـد تقـد
)شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (

  .فراجع ،)٤(

]٦٢[  

Pْلَ الأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم كُمرطَهيو تيب
)٥(Oاًتَطْهِير

.  

وهـي واضـحة    ،ف هـذه اآليـة الكريمـة   ذكرهـا المصـنِّ  اآليات التي : من أقول
الروايـة   توقد كثر ،عرف بآية التطهيروتُ bالداللة على فضل ومنزلة أهل البيت

دهم علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين وسـي      :ها نزلت في أهل بيت النبيوأنّ ا،فيه
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧ - ٣٦النور: سورة ) ١(

 .٩/٣٣٣الكشف والبيان: ) ٢(

)٣ (٥/٥٠المنثور:  الدر. 

 .١/٤٠٩شواهد التنزيل:  ينظر:) ٤(

 .٣٣األحزاب: سورة ) ٥(



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ١٧٠

ألطهــار والكـالم فــي إثبـات شـأن نزولهــا واختصاصـها بالخمسـة ا      oرسـول اهللا 
  صلوات اهللا عليهم أجمعين من الوضوح بمكان بحيث ال يحتاج إلى مزيد بيان.

ض سماوقد تعرحة سيعلي (في كتابه  إفاضاته أيام دامت ة الخرساندنا الحج
ى مائـة مصـدر فـي شـتّ     يزيد علـى  وذكر ما ،الًلذلك وبحثه بحثاً مفصّ )إمام البررة
وف المعرفة نم وأدب وغيرها من صمن تفسير وحديث وكال اإلسالميةالمعارف 

همون فـي المقـام بمـواالة    ن ال يتّفين أعالم من علماء المسلمين مموجميعها لمؤلّ
أن يرجـع إلــى الكتــاب   �� إ فمـا عليــه  ،علــى ذلــك العاالطّـ د ان أرفمــ ،gاإلمـام 

)١(المشار إليه ليجد بغيته ومراده
.  

  :أتير منها ما يالمقام عن ذكر بعض تلكم المصادر أذك يخلو 	��� و

  وغيرها.٤/١٠٧و ج ٢٨٥ - ٣/٢٥٩و ج ١/٣٣١هـ): ٢٤١مسند أحمد ( .١

 .٢/٢٤٢هـ): ٢٦١صحيح مسلم ( .٢

 .٢٢/٥: )ـ ه٣١٠( تفسير الطبري .٣

  وغيرها. ٩/٢٦و ج ٥٧ - ٣/٥٢: هـ)٣٦٠( معجم الطبراني الكبير .٤

 .٢/٢٦٧ :هـ) ٤٦٨( أسباب النزول للواحدي .٥

  .٣٥هـ): ٥٦٨المناقب للخوارزمي ( .٦

  .٢/٧٠٠هـ): ٦٠٦( يح الغيبمفات .٧

  .٨هـ): ٦٥٢مطالب السؤول ( .٨

  .١٤/١٨٢وج ١١/٢٦٣هـ): ٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .٩

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٨ - ١/٣٧١ينظر: علي إمام البررة: ) ١(
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  .٨٧، ٢٤، ٢١هـ): ٦٩٤ذخائر العقبى ( .١٠

 .١/٣٦٧هـ): ٧٢٢فرائد السمطين ( .١١

  .٢٣٨هـ): ٧٥٠نظم درر السمطين ( .١٢

 .٤٨٦ - ٣/٤٨٣: هـ)٧٧٤(بن كثيراتفسير  .١٣

  وغيره. ٧/٩١ :هـ)٨٠٧(مجمع الزوائد  .١٤

  .٤/٢٧٠: هـ)١٢٥٠( فتح القدير .١٥

  .٢٢/١٤: هـ)١٢٧٠( تفسير روح المعاني .١٦

]٦٣[  

P ْاالَولْمِ فَقُلْ تَعالْع نم اءكا جم دعن بم يهف كآجح نفَم
ثُم كُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءكُمنِساءنَا ونِسو نَاءكُمأَبنَاءنَا وأَب عنَد 

بِينلَى الْكَاذع نَةَ اللّهل لَّععتَهِلْ فَنَجنَبO)١(.  

ف هذه اآلية من سـورة آل عمـران   ذكرها المصنِّ: من جملة اآليات التي أقول
 ،عـرف بآيـة المباهلـة   وهذه اآلية الكريمة تُ ،bلداللتها على منزلة علي وأهل بيته

خـون  والمؤر مفسـرون لولهـا قصـة معروفـة ذكرهـا ا     ة،وحديثها بحـديث المباهلـ  
  وأهل الحديث.

اهللا عليـه   صـلّى ا قـرأ رسـول اهللا   فلمـ : تفسـيره ) في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (قال 
  ؟هذه اآلية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة موسلّ ]وآله[

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٦١آل عمران: سورة ) ١(
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فخال بعضهم بـبعض، فقـالوا    ،نأتيك غداً ثم ؛وننظر في أمرنا ،ى نرجعحتّ :قالوا
  يهم؛ يا عبد المسيح ما ترى؟أللعاقب وكان ذا ر

ـ  فقال: واهللا يا معشر النصارى لقد عرفتم أنداً نبـي مرسـل ولقـد جـاءكم     محم
بالفصل في أمر صاحبكم، واهللا مـا العـن قـوم نبيـاً قـط فعـاش كبيـرهم وال نبـت         

البقـاء لـدينكم واإلقامـة علـى مـا       ���  ، فإن رأيتمصغيرهم ولئن نعلم ذلك لنهلكن
  .نصرفوا إلى بالدكمالقول في صاحبكم فوادعوا الرجل وأنتم عليه من ا

وقـد غـدا رسـول اهللا محتضـناً      ،موسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى فأتوا رسـول اهللا  
خلفها وهو يقول لهم:  Eبيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعليالحسين آخذاً 

؟نواإذا أنا دعوت فأم  

هاً لو سألوا اهللا أن يزيـل  ي ألرى وجوفقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إنّ
جبالً من مكانه ألزاله، فال تبتهلوا فتهلكوا، وال يبقـى علـى وجـه األرض نصـراني     

  ؟إلى يوم القيامة

)١(إلى آخر القصة ...عنكقد رأينا أن ال نال ؛يا أبا القاسم :فقالوا
.  

عن أبيه بسنده عن  ،عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل هـ)٤٦٨(الواحدي وأخرج 
 ،موسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليه صلّىجاء راهبا نجران إلى النبي  :قال ،عن الحسن ،يونس

  ؟أسلما تسلما :فقال لهما

  ؟!قد أسلمنا قبلك :فقاال

خذ اهللا تّوقولكما ا ،يمنعكما من اإلسالم سجودكما للصليب ،قد كذبتما :فقال
   ــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٩٨لكشف والبيان: ) ١(
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  !شربكما الخمر، وولداً

  ما تقول في عيسى؟ :فقاال

ذَلك نَتْلُوه علَيـكP   :م ونزل القـرآن وسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىفسكت النبي  :قال
  ـمابٍ ثن تُرم خَلَقَه مثَلِ آدكَم اللّه ندى عيسثَلَ عم يمِ إِنكالذِّكْرِ الْحو اتاآلي نم

من حآجك فيه من بعد قَالَ لَه كُن فَيكُون الْحق من ربك فَالَ تَكُن من الْممتَرِين فَ
ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِسـاءنَا ونِسـاءكُم وأَنفُسـنَا    

بِينلَى الْكَاذع نَةَ اللّهل لَّععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُموأَنفُسO)صـلّى فـدعاهما رسـول اهللا   ، )١ 
ين وفاطمـة وأهلـه   وقـال: وجـاء بالحسـن والحسـ     ،م إلى المالعنـة وسلّ ]وآله[ اهللا عليه
أقــرر بالجزيــة وال  :قــال أحــدهما لصــاحبه ؛ا خرجــا مــن عنــدهفلمــ :قــال ،bوولــده
)٢(بالجزية وال نالعنك فقاال نقر :قال ،بالجزية فأقر ،تالعنه

.  

 :عن جابر بن عبـد اهللا وسـاق القصـة إلـى أن قـال      ،وأخرجه بسنده عن الشعبي
فأخذ بيد علي وفاطمـة وبيـد الحسـن     ،موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىفغدا رسول اهللا 

اهللا  صـلّى فقـال النبـي    ،ا له بـالخراج فأقر ،أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا ثم ،والحسين
  لو فعال لمطر الوادي ناراً. والذي بعثني بالحق :موسلّ ]وآله[ عليه

ـ P :قال جابر فنزلت فيهم هذه اآلية اءكُم ونِسـاءنَا  فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَ
 ـكُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءكُمنِسوO،   أبناءنـا الحسـن والحسـين، ونسـاءنا      :قـال الشـعبي

)٣(Eوأنفسنا علي بن أبي طالب ،فاطمة
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٦١ - ٥٨آل عمران: ) سورة ١(

 .٧٥أسباب النزول: ) ٢(

 .٧٥أسباب النزول: ) ٣(
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فـي   يمبن مردويه وأبو نعـ حه اوأخرج الحاكم وصح :هـ)١٢٥٥(ل الشوكانيقا
)١(الخ.. .الدالئل عن جابر

.  

��� ق به سـماحة وقد أوضح ذلك وما يتعلّ ���	
فـي   د الخرسـان يق السـ المحقّـ  
�� وكذا، )٢()ةعلي إمام البرر(كتابه  ���	
 د علي الحسـيني الميالنـي فـي آيـة     السي

  الع فليراجع.طّفمن شاء اال ،المباهلة

نذكر بعضها: ،ا المصادر التي ذكرت ذلك فكثيرةوأم  

  .١/١٨٥ ـ):ه٢٤١(مسند أحمد بن حنبل  .١

  .٢/٢٣٧هـ): ٢٦١صحيح مسلم ( .٢

  .٦٣٨و ٥/٢٢٥هـ): ٢٧٩.سنن الترمذي (٣

  .٢٤٨هـ): ٢٨٦تفسير الحبري للحسين بن الحكم ( .٤

  .١/١٣٨ـ): ه٢٩٢(تاريخ اليعقوبي  .٥

  .١٢هـ): ٣٥٢ات لفرات الكوفي (تفسير فر. ٦

  .٣/٣٠١: ـ)ه٣٥٦( اإلصفهانيألبي الفرج  األغاني.٧

  .٣/٩٨: هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧(لثعلبي ل الكشف والبيان .٨

٩١/٢٨٤: ـ)ه٤٣٠( :نعيم يبة أل. دالئل النبو.  

  .١/٢٣٥: ـ)ه٤٥٠(لماوردي . النكت والعيون ل١٠

  .٧/٦٣: ـ)ه٤٥٨(سنن البيهقي  .١١

   ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٧٥فتح القدير: ) ١(

 .٤٦٨ - ١/٤٢٥نظر: علي إمام البررة: ي) ٢(



  ١٧٥  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  .٧٥: ـ)ه٤٦٨(لواحدي لل النزو أسباب .١٢

  .١/١٢٠: هـ)٤٨٣للحسكاني (. شواهد التنزيل ١٣

  .٢٦٣: ـ)ه٤٨٣(بن المغازلي . المناقب ال١٤

  .١/٢٨٣: ـ)ه٥٣٨(للزمخشري  افلكشّا .١٥

  الحجرية. ٩٦ - ٩٥: ـ)ه٥٦٨(للخوارزمي  . المناقب١٦

ــق   .١٧ ــاريخ دمش ــي  (ت ــام عل ــة اإلم ــاكر   )gترجم ــن عس ـــ)/بتحقيق ٥٧١(الب ه
  .١/٢٠٧: موديالمح

  .١٩٠: ـ)ه٦٠٠( البن بطريقالعمدة  .١٨

  .١/٤٩٣ :ـ)ه٦٠٦(فخر الدين الرازي لتفسر الرازي  .١٩

  .١٤: ـ)ه٦٥٤(بن الجوزي لسبط اتذكرة الخواص  .٢٠

  .١٤١: )ـه٦٥٨( لكنجي الشافعيل كفاية الطالب .٢١

  .٤/١٠٤: ـ)ه٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .٢٢

  .١/٣٥٥: ـ)ه٦٩١(ر البيضاوي تفسي .٢٣

  .١٢١ - ١/١٢٠: ـ)ه٦٩٤(الدين الطبري  محبل . ذخائر العقبى٢٤

  .١/٣٨٧: ـ)ه٧٤١( لباب التأويل .٢٥

  .١/١٠٢: ـ)ه٧٥٠(لزرندي . نظم درر السمطين ل٢٦

  .١/٥٤٩: ـ)ه٧٥١(م بن القي. زاد المعاد ال٢٧

  . ٦٩ب /١/٣٧٨هـ): ٧٢٢فرائد السمطين للحمويني الجويني (. ٢٨



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ١٧٦

  .٢/٥٤هـ): ٧٧٤تفسير القرآن الكريم البن كثير الدمشقي ( .٢٩

  .٢/٥٠٣: ـ)ه٨٥٢(بن حجر العسقالني ال اإلصابة .٣٠

  .٢/٣٩: ـ)ه٩١١(لسيوطي لالدر المنثور  .٣١

  .١/٤٥٣: فـ)ه٩٧٤(مي بن حجر الهيت. الصواعق المحرقة ال٣٢

  .١/٢٨٨: ـ)ه١٢٢٤( عجيبةبن البحر المديد ال .٣٣

  .١/٤٧٥: ـ)ه١٢٥٠(لشوكاني لالقدير  فتح .٣٤

  .١/٣٥٣: هـ)٩١١(لسيوطيلهـ) و٨٦٤( يللمحلّ . تفسير الجاللين٣٥

  .٣/٧٣: هـ)١٢٧٠( لوسيآلل وح المعانير .٣٦

٣٧. ٢٢٩: ـ)ه١٢٩٤(لقندوزي لة ينابيع المود.  

  .١٠٠ـ): ه١٣٠٨(لشبلنجي . نور األبصار ل٣٨

مـا  كثر من خمسين مصـدراً غيـر   تجد أ )علي إمام البررة(راجع كتاب  اوغيره
  .ناذكر

]٦٤[  

P َقَال مابٍ ثن تُرم خَلَقَه مثَلِ آدكَم اللّه ندى عيسثَلَ عم إِن
كُونكُن فَي لَهO)١(.  

  ف هذه اآلية الكريمة.ذكرها المصنِّ: من اآليات التي أقول

فـرات بـن    ره، وقـال يـ بن عبـاس وغ اآلية نزلت في وفد نجران كما عن اهذه و
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩آل عمران: سورة ) ١(
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د النجرانيـان  جاء العاقـب والسـي   :قال ،بسنده عن الشعبي هـ)٣٥٢كوفي (ال إبراهيم
  ؟فدعاهما إلى اإلسالم oإلى رسول اهللا

  نا مسلمان!إنّ :فقاال

وقولكم فـي   ،وتعليق الصليب ،أكل الخنزير :يمنعكما من اإلسالم ثالث :فقال
  ؟عيسى بن مريم

  ن أبو عيسى؟وم :فقاال

إِن مثَـلَ عيسـى عنـد اللّـه كَمثَـلِ آدم خَلَقَـه مـن        Pالقرآن  فنزل ،فسكت
)١(الخ ...Oتُرابٍ

.  

ــه    ــيس لهــا دخــل بمــا نحــن في ــة بمــا هــي ل  ن يكــونأ ��  هــماللّ ،وعليــه فهــذه اآلي

 ارتباطـاً لـذكر آيـة المباهلـة التـي هـي مرتبطـة بهـذه اآليـة          مـة دف ذكرهـا كمق المصـنِّ 
الحـديث عنهـا فـي اآليــة     متقــدو ،عــة عـن هـذه اآليـة   آيـة المباهلـة متفر   بـل أن  ؛وثيقـاً 

  .bوأهل بيته على فضل علي آية المباهلة تدلّ نأة من هذا الكتاب، ومعلوم سابقال

 :قـال  ،gرد عـن أميـر المـؤمنين   وأنّه  - ا يناسب المقاموهو مم -شيء  ويبقى
مـا مثلـك   قال: يا علـي إنّ  ثم فنظر إلي ،من قريش وهو في مٍأل oإلى النبي جئتُ

� في هذه امه قوم فأفرطوا وأبغضه قوم فأفرطواة كمثل عيسى بن مريم أحب!!  

قـال: فنـزل    ،ه بعيسى بن مـريم بن عمه اشبنظروا كيف يا: واوقال ،فضحك المأل
)٢(Oإِذَا قَومك منْه يصدون مثَالًما ضُرِب ابن مريم ولPَالوحي: 

.
)٣(

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٨٧تفسير فرات الكوفي: ) ١(

 .٥٧الزخرف: سورة ) ٢(

 .٤٠٤ ) تفسير فرات الكوفي:٣(
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ة مـ � ا في الفضائل عن علي قال: مثلي في هـذه هـ) ٢٤١(وأخرج اإلمام أحمد 
وأبغضـته طائفـة    ،وأفرطت فـي حبـه فهلكـت    ،فةته طائبن مريم أحبكمثل عيسى 

)١(ه فنجتقتصدت في حبوأحبته طائفة فا ،وأفرطت في بغضه فهلكت
.  

  نتظر.من سورة الزخرف فا ]٥٧[ية اآلق بذلك عند ذكر وسيأتي ما يتعلّ

]٦٥[  

P �� �<يناسلَى إِلْ يع مO)٢(.  

منزلـة علـي وأهـل    لداللتها على  فذكرها المصنِّ: من جملة اآليات التي أقول
وغيـر   ،مفسـرين ويشهد له ما أخرجه جمع من أعالم ال ،هذه اآلية الكريمة bبيته

  د.(آل يس) هم آل محمـالمراد ب أن محدثينوال الحفّاظواحد من 

فـي قولـه:    Gاسبن عبـ في تفسيره عن ا هـ)٣٢٧( أخرج ابن أبي حاتمفقد 
)٣(سيند آل يانحن آل محم :قال ،)سالم على آل ياسين(

.  

 )علـى آل ياسـين  (جاء في تفسـير الكلبـي:    :في تفسيره هـ)٣١٠( وقال الطبري
٤(موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىد على آل محم(

.  

حـاتم والطبرانـي    بن أبـي : وأخرج ا)المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
 قال: نحن آل ،)سالم على آل ياسين(: في قوله Gبن عباسوابن مردويه عن ا

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣فضائل الصحابة: ) ١(

 .١٣٠الصافات: سورة ) ٢(

 .١٢/١١١تفسير ابن أبي حاتم: ) ٣(

 .٢١/١٠٢جامع البيان: ) ٤(
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١(د (آل ياسين)محم(
.  

 :فــي قولــه تعــالى ،Eبــن عبــاسعــن ا هـــ)٧٥٠(وأخــرج الزرنــدي الحنفــي

P =) �� �< يناسلَى إِلْ يعO ٢(موسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىد على آل محم(
.  

اهللا  صـلّى جعـل اهللا تعـالى أهـل بيـت النبـي       :هـ)٦٠٦الرازي (وقال فخر الدين 
.. والرابعة في السـالم قـال: السـالم    .م مساوين له في خمسة أشياءوسلّ ]وآله[عليه 

٣(سالم على آل ياسين :وقال ألهل بيته ،ها النبيعليك أي(
.  

عـن   مفسـرين فقد نقل جماعـة مـن ال  : )عقالصوا(في  هـ)٩٧٤( وقال ابن حجر
)٤(اله الكلبيوكذا ق ،دالمراد بذلك سالم على آل محم أنG، بن عباسا

.  

: بـن عبـاس  عـن ا  ،بسـنده عـن مجاهـد    )لمعجم الكبيـر ا(في  هـ)٣٦٠(وأخرج الطبراني

P 	
 �� �� يناسلَى إِلْ يعO ،قال: ٥(موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىد نحن آل محم(
.  

بـن  ق عـن ا فـي شـواهده بـأكثر مـن طريـ      هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
عباس وغيره أن عن  ،، فقد روى بسنده عن أبي صالحدالمراد بذلك هم آل محم

(= P :بن عباس في قولها �� �< يناسلَى إِلْ يعO ،قال: ونحوه عن )٦(دعلى آل محم ،
ــاسعــن ا ،مجاهــد ــن عب ــة ال  ، )٧(ب ــه بمراجع ــد فعلي ــن أراد المزي مصــادر هــذا وم

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٥/٢٨٦ المنثور: الدر. 

 .١/٨٨نظم درر السمطين: ) ٢(

 .١/٨٨نظم درر السمطين: ) ٣(

 .٨٨الصواعق المحرقة: ) ٤(

 .١١/٦٧المعجم الكبير: ) ٥(

 .٢/١٠٩شواهد التنزيل: ) ٦(

 وما بعدها. ٢/١٠٩شواهد التنزيل: ينظر: ) ٧(
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  م:غير ما تقدها في أدناه ؤأسما ةالمذكور

  .٣/١٤٦: هـ)١٥٠(تفسير مقاتل ١

  .٣٥٨: هـ)٢٨٦الحبري (تفسير  .٢

  .٧/٥٩: هـ)٥١٠بغوي (تفسير ال .٣

  .٣٥٦ :هـ)٣٥٢كوفي (ال تفسير فرات .٤

  .١١/٣٤٣هـ): ٤٣٧أو  ٤٢٧الكشف والبيان ( .٥

  .٣/٤٧٣: هـ)٤٥٠(النكت والعيون للماوردي. ٦

  .٣/١٥٤تفسير القطان:  .٧

  .٦/٣٠٨هـ): ٥٩٧( زاد المسير البن الجوزي .٨

  .١٣/١٤٧: هـ)٦٠٦( مفاتيح الغيب.٩

  .١٥/٥هـ): ٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .١٠

  .٤٨٩: هـ)٦٥٧( . النعيم المقيم١١

  .٥/٢٧٤هـ): ٧٤١( لباب التأويل.١٢

  .١/٣٣٩: هـ)٧٧٤( ثيرالبداية والنهاية البن ك. ١٣

  .٧/٣٧: هـ)٧٧٤كثير (تفسير ابن  .١٤

  .٩/١٧٤: هـ)٨٠٧( مجمع الزوائد للهيثمي. ١٥

  .٢٢٠و ٦/١٥٠: هـ)١٢٥٠(فتح القدير للشوكاني .١٦

  .١٧/٢٣١: هـ)١٢٧٠لوسي (تفسير اآل .١٧



  ١٨١  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

١٨. ٣٥٤: هـ)١٢٩٤للقندوزي الحنفي( ةينابيع المود.  

  .٥٦: هـ)١٣٤١(رشفة الصادي .١٩

  .٧٨: هـ)١٤٣١( اف المنتقى للمرحوم كاظم الفتالويكشّال :نظري ،وغيرها

]٦٦[  

Pِتَابلِ الْكأَه ناء موواْ سسلَي..O.  

، )١(Oمةٌ قَآئمةٌ يتْلُون آيات اللّه آنَاء اللَّيلِ وهم يسجدونP ��ة اآلية تتم: أقول
علـى   ها تدلّوأنّ ف في كتابه هذا،، ذكرها المصنِّاآلية من سورة آل عمران هذهو

 أَمن هوP :من سورة الزمر عند قوله تعالى التاسعةوسيأتي في اآلية  gفضل علي

� يحذَر  اًوقَائم اًقَانِتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِد�جريةَ ورـتَوِي  خسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو ر
 ينالَّذو ونلَمعي ينالَّذ ��  تَذَكَّرا يإِنَّم ونلَمعلُوا �� يو 	>/��%�*� ���O)هـا نزلـت فـي    أنّ ،)٢

  .gعلي

ف ذكرهـا  المصـنِّ  ؛ فلعـلّ مـن آل عمـران   بعد المائة ةالثالثة عشرا هذه اآلية أم
داللتهـا عنـده علـى فضـل      صـحت ها فاق ذيلها مع تلك اآلية واهللا العالم. أو ألنّتّال

  .bعلي وأهل بيته

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٣آل عمران: سورة ) ١(

 .٩الزمر: سورة ) ٢(
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]٦٧[  

Pرِنَابِأَم وندهةً يمأَئ منْهلْنَا معجوO)١(.  

وجعلهـا ضـمن اآليـات     ،ف هـذه اآليـة  ذكرهـا المصـنِّ  : من اآليات التـي  أقول
في  هـ)٤٨٣الحسكاني (د ذلك ما أخرجه الحاكم ويؤيg، ة على فضل عليالدالّ

أَفَمن كَـانP   :بن عباس في قول اهللا تعالىده عن عطاء عن ابسن )لتنزيلشواهد ا(
: يعنـي كـان علـي مصـدقاً بوحـدانيتي      gنزلت هذه اآلية فـي علـي   :قال، Oمؤمنًا

Pقفَاس ن كَاناًكَمO)قوله وفي ،يعني الوليد بن عقبه بن أبي معيط، )٢: P  لْنَـاعجو
جعل لبني إسرائيل بعد موت هارون وموسى من  :قال، Oمنْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا

ةولد هارون سبعة من األئم، ةكذلك جعل من ولد علي سبعة من األئم، ختار ا ثم
ختـار بعـد   نقيباً كما ا ثني عشرفجعلهم تمام اال ،ن ولد هارون خمسةمبعد السبعة 

)٣(فجعلهم تمام االثني عشر ،السبعة من ولد علي خمسة
.  

وجعلْنَا منْهم أَئمـةً يهـدونP    :عن أبي جعفر في قوله تعـالى  بإسنادهوأخرج 
)٤(bنزلت في ولد فاطمة :قال، Oبِأَمرِنَا

.  

نزلـت   :قـال  ،سنده عـن أبـي جعفـر   ب هـ)٣٥٢كوفي (وروى فرات بن إبراهيم ال
)٥(ة يهدون بأمرهاهللا منهم أئم جعل ،ةخاصّ bفي ولد فاطمة

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤السجدة: سورة ) ١(

 .١٨سجدة: السورة  )٢(

 .١/٤٥٤شواهد التنزيل: ) ٣(

 .١/٤٥٤شواهد التنزيل: ) ٤(

 .٣٢٩تفسير فرات الكوفي: ) ٥(
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]٦٨[  

Pيم�� أَوتَقسي ماطرذَا صلَ فَتَ اًهبواْ السالَ تَتَّبِعو وهفَاتَّبِع قفَر
تَتَّقُون لَّكُملَع صَّاكُم بِهو كُمذَل هبِيلن سع بِكُمO)١(.  

 اهـذ ف فـي كتابـه   ذكرهـا المصـنِّ   ،: هذه اآلية الكريمة من سورة األنعـام أقول
د ذلك مـا أخرجـه فـرات    ويؤيg، منزلة اإلمام أمير المؤمنين وعلعلى  وهي تدلّ

فـي قولـه    :يقـول  gأبـا جعفـر   سـمعتُ  :لقا ،بسنده عن حمران هـ)٣٥٢كوفي (ال
�� فَاتَّبِعوه  اًمستَقيمهذَا صراطي �� وأPَ :تعـالى  تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَـرق بِكُـم عـن     ��

تَتَّقُون لَّكُملَع صَّاكُم بِهو كُمذَل هبِيلسO، أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      :قال
ة من ولد فاطمةواألئمb ٢(ن أتاه سلك السبيلهم صراطه فم(

.  

 اًهذَا صـراطي مسـتَقيم   �� وأPَ: في ينابيعـه  هـ)١٢٩٤( الحنفي وقال القندوزي
وهفَاتَّبِعO .د الباقر وجعفر الصادقفي المناقب عن محمc الصراط المستقيم  :قاال

)٣(ق بكم عن سبيله ونحن سبيلهفتفر ،بعوا السبل يعني غير اإلماموال تتّ ،اإلمام
.  

مـن أعيـان    -  أسـند الشـيرازي   :قال هـ)١١٠٧( )غاية المرام( ونقل صاحب
هـذَا صـراطي    �� أَوP تعـالى:  إلى قتادة عن الحسن البصري في قوله -  العامة

نـه طريـق   ن أبـي طالـب، ودي  قال: يقول هذا طريق علي بـ ، Oفَاتَّبِعوه اًمستَقيم
)٤(ه واضح ال عوج فيهكوا به فإنّبعوه وتمستّمستقيم فا

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٣األنعام:  سورة) ١(

 .١٣٧تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

)٣ (١٣٠ة: ينابيع المود. 

 .٤/٣٢٠غاية المرام: ) ٤(
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ــول ــ  :: األخبــار والروايــات فــي تفســير أق ة (الصــراط المســتقيم) بعلــي واألئم
  ومواالتهم كثيرة.

الصـراط   إن :قـال  م اهللا وجهـه، عـن علـي كـر    هـ)٤١٠مردويه (ابن  فقد أخرج
١(أهل البيت تناالمستقيم محب(

.  

: فـي قولـه تعـالى    )الكشـف والبيـان  () فـي  هــ ٤٣٧أو  ٤٢٧( الثعلبـي وأخرج 

Pيمستَقاطَ المنَا الصِّراهدO)ـ  ، )٢أبـا بريـدة يقـول    سـمعتُ  :انقال مسلم بـن حي: 
٣(د وآلهصراط محم(

.  

عـن   ،عن أسباط ،عن السدي ،وفي تفسير وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري
قولـوا معاشـر    :قـال ، Oاهدنَا الصِّراطَ المستَقيمP :اهللا بن عباس في قوله تعالىعبد

العباد أرشدنا إلى حب ٤(د وأهل بيتهمحم(
.  

عـن   ،عـن األصـبغ بـن نباتـه     بإسـناده فـي فرائـده    هــ) ٧٢٢(وأخرج الحمويني 
ــذين  �� وإPِ:فــي قولــه تعــالى gعلــي ــون  �� الَّ 
� يؤمنُ/��	� اطــر ــنِ الصِّ ع ةــر خ

ونبلَنَاكO)٦(قال: الصراط واليتنا أهل البيت، )٥(
.  

ن خيرة نح :قوله gفي حديث عن اإلمام جعفر الصادق بإسنادهوأخرج أيضاً 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢١ :مناقب علي بن أبي طالب البن مردويه) ١(

 .٦الفاتحة: سورة  )٢(

 .١/٤٠الكشف والبيان: ) ٣(

 .٧٤/ ١ينظر: شواهد التنزيل: ) ٤(

 .٧٤المؤمنون: سورة ) ٥(

 .٥٥٦/ح٢/٣٠٠فرائد السمطين: ) ٦(
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)١(والصراط المستقيم إلى اهللا الواضحاهللا ونحن الطريق 
.  

، وصـراط  صراط في الـدنيا  ان:الصراط صراط أن :هـ)٥٦٨(وأخرج الخوارزمي
ا صـراط اآلخـرة فهـو    وأمـ  ،ا صراط الدنيا فهو علي بن أبـي طالـب  فأمفي اآلخرة، 

)٢(جسر جهنم، من عرف صراط الدنيا جاز على صراط اآلخرة
.  

بن عدي والديلمي كما فـي الصـواعق   اح معنى هذا الحديث ما أخرجه ويوضّ
اً ألهـل  كم حبـ أثبتكم على الصراط أشـد  :قال ]وآله[اهللا عليه  صلّىعن رسول اهللا 
)٣(بيتي وأصحابي

.  

عن عبـد العزيـز بسـنده إلـى      )ذخائر العقبى(في  هـ)٦٩٤( الطبريالمحب وأخرج 
وأغصـانها فـي    الجنّـة أنا وأهل بيتي شـجرة فـي   قال: م وسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىالنبي 

الدنيا فمأتّك بنا ن تمسأخرجه أبو سعد في شرف ال ،ه سبيالًخذ إلى رب٤(ةنبو(
.  

]٦٩[  

P نِينمؤالَ الْمو هولسالَ رو اللّه ونن دذُواْ متَّخي لَمو
  .)٥(Oوليجةً

ف فـي هـذا الكتـاب هـذه اآليـة      : من جملة اآليـات التـي ذكرهـا المصـنِّ    أقول
فقـد روى فـرات بـن إبـراهيم      ،gعلى فضل أميـر المـؤمنين   ها تدلّوأنّ ،الكريمة
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥٦/ح٢/٣٠٠فرائد السمطين: ) ١(

 .٢/٣١١الغدير: ) ٢(

 .٢/٥٤٦الصواعق المحرقة: ) ٣(

 .١/١٣ذخائر العقبى: ) ٤(

 .١٦التوبة: سورة ) ٥(
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 يـا  :قـال ألنـس   oرسول اهللا إنc بسنده عن علي بن الحسين هـ)٣٥٢كوفي (ال

 :فقالـت عائشـة   ،- يعنـي علـي بـن أبـي طالـب      -د العرب لي سي نطلق فأدعاأنس 
؟)١(د العربألست سي  

ا جـاء  فلمـ  د العـرب، بن أبـي طالـب سـي   د ولد آدم وال فخر، وعلي : أنا سيقال
معشـر   :ا صاروا إليه قال لهمإلى األنصار فلمo بعث النبي gعلي بن أبي طالب

هـذا علـي بـن أبـي      ،وا بعـدي كتم بـه لـن تضـلّ   كم على ما إن تمسـ أدلّ أالاألنصار 
ه فقــد ن أحبـ فمــ ،اميكـإلز  وألزمـوه رامي ، وأكرمـوه كــإك يوه كحبــطالـب فحبـ  

ينأحب، ومن أحباهللا ني فقد أحب، ومته وأذاقه برد عفوه.اهللا أباحه جنّ ن أحب  

ن أبغضه فقد أبغضنيوم، ـ  ،ن أبغضني فقد أبغـض اهللا ومـ  ومه ن أبغـض اهللا أكب
ه خـذوا عـدو  كوا بواليتـه وال تتّ فتمسـ  ،في النار وأذاقه أليم العذاب هوجهاهللا على 
)٢(ارفيغضب عليكم الجب وليجةمن دونه 

.  

 :بسنده عـن سـليم بـن قـيس الهاللـي قـال       هـ)١٢٩٤(وروى القندوزي الحنفي
ثون وجماعـة يتحـد   فـي خالفـة عثمـانo    فـي مسـجد رسـول اهللا    gرأيت علياً

وما قـال فيهـا    ،وسوابقها وهجرتها وا قريشاً وفضلهافذكر ويتذاكرون العلم والفقه
وذكـروا   :.. إلـى أن قـال  .ة مـن قـريش  األئمـ  :قولـه  من الفضل مثـل  oرسول اهللا

  ...األنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى اهللا عليهم في كتابه

   ــــــــــــــــــــــــ

في هذا المضمون كثيرة، وقد ذكـر ابـن عسـاكر فـي      oالواردة عن النبياألحاديث والروايات ) ١(
ة أحاديث عن عائشـة وعـن غيرهـا، كمـا ذكـر      ، ست٢/٢٦١ّ): gتاريخ دمشق (ترجمة اإلمام علي

 للحديث فمن شاء المزيد فليراجع. خر�� الشيخ المحمودي في الهامش مصادر 

 .١٦٣تفسير فرات الكوفي: ) ٢(
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ا عبيـدة بـن   ومنّـ  ،ا جعفـر ومنّـ  ،حمـزة  اومنّـ  ،oا رسـول اهللا منّـ  :وقالت قريش
وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل فـيهم علـي بـن أبـي      :إلى أن قال ...و و ،الحرث

ر والمقـداد  عد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبيـ وس gطالب
بن عمر والحسن والحسينوهاشم بن عتبة وا وأبو ذرg بن عباسوا...  

وال أحد من أهل بيتـه، فأقبـل    ،ال ينطق هو ،وعلي بن أبي طالب ساكت :وقال
  م؟يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلّ :فقالوا ؛القوم عليه

اً، فأنا أسألكم يا معشر قريش وقد ذكر فضالً وقال حقّ ���  ،ينالحي: ما من فقال
أبأنفسـكم وعشـائركم وأهـل بيـوتكم أم      .واألنصار لمن أعطاكم اهللا هذا الفضـل 

  بغيركم؟

  .وعشيرته ال بأنفسنا وعشائرنا وأهل بيوتنا oدعلينا بمحم أعطانا اهللا ومن :قالوا

الـذي نلـتم مـن خيـر      نأتعلمون لستم أ ،قال: صدقتم يا معشر قريش واألنصار
 oبـن عمـي رسـول اهللا   ا نأة دون غيـرهم؟ و ا أهل البيت خاصّالدنيا واآلخرة منّ

ا نوراً يسعى بين يـدي اهللا تعـالى قبـل أن يخلـق اهللا تعـالى      ي وأهل بيتي كنّقال: إنّ
النـور فـي    وضـع ذلـك   gا خلق اهللا تعالى آدمفلم ،بأربعة عشر ألف سنة gآدم

  ...ه إلى األرضصلبه وأهبط

نعـم قـد سـمعنا ذلـك مـن       :حـد �� أهـل  أهل السابقة والقدمة وأهـل بـدر و  فقال 
  .oرسول اهللا

نشدكم اهللا أتعلمون حيث نزلت���  :قال علي ثم: P  ـالَمكُواْ وأَن تُتْر تُمبسح أَم
  ��� رسـوله و   ��� لّـه و خـذُواْ مـن دون ال  يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ مـنكُم ولَـم يتَّ  

ة ة فـي بعـض المـؤمنين أم عامـ     خاصّـ يا رسول اهللا :قال الناس، Oالْمؤمنِين وليجةً
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ر لهـم الواليـة   وأن يفسـ  ،أن يعلمهـم والة أمـرهم   oنبيـه  {لجميعهم؟ فأمر اهللا
ر لهم من صالتهم وزكاتهكما فس١(الخ ...للناس بغدير خم ينبهم، فنصّم وحج(

.  

]٧٠[  

Pهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مالٌ صَدرِج نِينمؤالْم نم..O.  

هـذه هـي   ، و)٢(Oفَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينتَظـرP ة اآليـة  تتم: ولأق
ف في كتابه هذا لـداللتها  من سورة األحزاب ذكرها المصنِّ ثالثة والعشروناآلية ال

فقـد أخـرج    ،رواه غيـر واحـد مـن األعـالم     ويشهد له ما ،gعلى بيان فضل علي
بسنده عن عبد اهللا بن عباس في  )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم 

يعنـي عليـاً   ، Oمن الْمؤمنِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيـهP  :قول اهللا تعالى
ومـنْهم مـن   P اًيعني حمـزة وجعفـر  ، Oفَمنْهم من قَضَى نَحبهP اًوحمزة وجعفر

رنتَظيO ،ًفـو   ،يل اهللاكان ينتظر أجله والوفاء هللا بالعهد والشهادة في سـب  ،يعني عليا
)٣(اهللا لقد رزق الشهادة

.  

رِجالٌ صَـدقُوا مـا عاهـدوا اللَّـهP      :فينا نزلت :عن علي قال بإسنادهوأخرج 
هلَيعO ،أف٤(تبديال لتُنا واهللا المنتظر وما بد(

.  

)المناقـب (ي فـ  هــ) ٥٦٨( وأخرج الخطيب الخـوارزمي 
والحـافظ الكنجـي   ، )٥(

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٢٩٥ة: ينابيع المود. 

 .٢٣األحزاب: سورة ) ٢(

 .٢/١شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢/١شواهد التنزيل: ) ٤(

 الحجرية. ١٨٨: للخوارزميالمناقب ) ٥(
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فـي حمـزة وأصـحابه    ، Oومنْهم مـن ينتَظـرP  نزل قوله: أنّه  ،)١(هـ)٦٥٨الشافعي (
ومـنهم مـن    ،تلـوا ى قُفجاهدوا مقبلين حتّ ،ون األدباركانوا عاهدوا اهللا تعالى ال يولّ

  ر اآلثار.ل ولم يغيالجهاد ولم يبدعلي بن أبي طالب مضى على  ،ينتظر

ئل وهــو علــى المنبــر عليــاً ســ فــي الصــواعق أنهـــ) ٩٧٤(وأخــرج ابــن حجــر 
، Oمن الْمؤمنِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّـه علَيـهP   :بالكوفة عن قوله تعـالى 

ي عبيـدة بـن   ي حمزة وفي ابـن عمـ  وفي عم هذه اآلية نزلت في هم غفراًفقال: اللّ
شهيداً يـوم بـدر، وحمـزة قضـى      لب، فأما عبيدة فقضى نحبهالحرث بن عبد المطّ

وأشـار إلـى    -ا أنا فأنتظر أشقاها يخضب هذه من هـذه  حد، وأم�� نحبه شهيداً يوم 
oحبيبي أبو القاسم يعهد عهده إل - لحيته ورأسه

)٢(
.  

عـن الحـافظ    نقـالً  )سمط النجـوم (في  هـ)١١١١( العصامي نفسه للفظورواه با
بـن  وسـبط ا ، )٤(في الينـابيع  هـ)١٢٩٤(وكذا القندوزي الحنفي، )٣(هـ)٧٤٨الذهبي (
)تذكرة الخواص(في  هـ)٦٥٤( الجوزي

الفصـول  (اغ المـالكي فـي   بن الصب، وا)٥(
نور األبصار(في  هـ)١٣٠٨(الشبلنجيو، )٦(هـ)٨٥٥( )ةالمهم(

)٧(
.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٩كفاية الطالب: ) ١(

 .٨٠الصواعق المحرقة: ) ٢(

 .٢/٧سمط النجوم العوالي: ) ٣(

)٤ (١١٠ة: ينابيع المود. 

 .١٠تذكرة الخواص: ) ٥(

)٦ (١١٣ة: الفصول المهم. 

 ٦٤هـ): ١٤٣١( وللمزيد ينظر: الكشّاف المنتقى للمرحوم كاظم الفتالوي .١١٧ نور األبصار: )٧(
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]٧١[  

Pِنُوح �� إو ماصْطَفَى آد لَى  اًاللّهع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبو
ينالَمالْعO)١(

.  

لما فيهـا مـن    ،ف هذه اآلية الكريمة: من جملة اآليات التي ذكرها المصنِّأقول
فـي  هــ)  ٣٢٧(بن أبي حـاتم  ج اوقد أخروأهل بيته،  gداللة على بيان فضل علي

ـ   �� إPِ :بن عباس قولهتفسيره بسنده عن ا وآلَ إِبـراهيم   اًاللّه اصْـطَفَى آدم ونُوح
ينالَملَى الْعع انرمآلَ عوO ،هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمـران وآل   :لقا

٢(موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىد ياسين وآل محم(
.  

)٣(بن عباس أيضاًبسنده عن ا هـ)٣١٠( ورواه الطبري
.  

 :عـن شـقيق قـال    ،بسـنده عـن األعمـش    هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( وأخرج الحاكم 
اً وآل إبـراهيم  اهللا أصـطفى آدم ونوحـ   إن ،في مصحف عبد اهللا بن مسـعود  قرأتُ

٤(د على العالمينوآل عمران وآل محم(
.  

عـن أبـي وائـل     ،عـن األعمـش   ،عن الثعلبي بسندههـ) ٦٠٠( بطريق بنوروى ا
)٥(الخ ...في مصحف عبد اهللا بن مسعود قال: قرأتُ

.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣آل عمران: سورة ) ١(

 .٢/٤٧٧تفسير ابن أبي حاتم الرازي: ) ٢(

 .٦/٣٣٦جامع البيان: ) ٣(

 .١/١١٨شواهد التنزيل: ) ٤(

، والجـامع ألحكـام القـرآن (تفسـير     ٧٨: ، وينظر: تفسير فرات الكوفي١/٥٣: بطريقالالعمدة البن  )٥(
 .١/٤٥٦، وفتح القدير: ٢/١٧٤المنثور:  ، والدر٤/٦٤القرطبي): 
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]٧٢[  

P مهلْ أَكْثَري بلن قَبم كْرذو يعن مم كْرذَا ذه ��  ونلَمعي
الْحرِضُونعم مفَه قO)١(.  

هـي اآليـة الرابعـة     اهذ ف في كتابه: من ضمن اآليات التي ذكرها المصنِّأقول
عنــده  gداللتهــا علــى فضــل علــي صــحتوقــد  ،والعشــرون مــن ســورة األنبيــاء

  ة في هذا الباب.ولم أجد من ذكرها غيره من علماء العام ،فهفذكرها في مصنّ

داً لمـا  ة وهـو يصـلح أن يكـون مؤيـ    در الخاصّنعم قد ذكر ذلك في بعض مصا
)٢(ذكره

.  

]٧٣[  

Pنَاادبع ننَا ماصْطَفَي ينالَّذ تَابثْنَا الْكرأَو ثُمO)٣(.  

ة علـى فضـل   ف هذه اآلية الكريمة فـي عـداد اآليـات الدالّـ    : ذكر المصنِّأقول
الحسـكاني  فقد أخرج الحاكم  ،الحفّاظمن  ويشهد له ما رواه غير واحد ،gعلي

عـن  م وسـلّ  ]وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى سألت رسول اهللا  :بسنده عن علي قال هـ)٤٨٣(
  ؟تفسير هذه اآلية

ةإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم علـى ثالثـ   ،يتك وولدكفقال: هم ذر 
  :أصناف

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤األنبياء: سورة ) ١(

 .٢٣/١٩٧بحار األنوار:  ،١/٢٧٥، تأويل اآليات الظاهرة: ٩/١٥) تأويل ما نزل من القرآن: ٢(

 .٣٢فاطر: سورة ) ٣(
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  .ت بغير توبةيعني المي ،ظالم لنفسه

  .ومنهم مقتصد استوت حسناته وسيئاته من ذريتك

)١(يتكم سابق بالخيرات من زادت حسناته على سيئاته من ذرومنه
.  

فنزلت واهللا فينا أهـل البيـت...   : وأخرج بسنده عن علي بن الحسين في حديث
)٢(الخ

.  

في الينابيع بسنده عن جعفر الصادق فـي   هـ)١٢٩٤( الحنفيوأخرج القندوزي 
، فـنحن  Oاصْطَفَينَا من عبادنَـا  ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذينP :ويقول تعـالى : حديث
)٣(شيء أورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كلّشأنه و صطفانا اهللا جلّالذين ا

.  

 ىحيـ عيسى بن مـريم كـان ي   نأ م اهللا وجهئل علي كرس )المناقب(وفي  :وقال
  هل لكم هذه المنزلة؟ ؛وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير ،لموتىا

 ويدلّ ،ه يعرف الماءألنّ ؛غضب من الهدهد لفقده cسليمان بن داود إن :قال
نـس  الـريح والنمـل واإل   مـع أن  ،وال يعرف سليمان الماء تحت الهـواء  ،على الماء

والشياطين والمردة كانوا له طـائعين  والجن، يقـول فـي كتابـه   اهللا وإن  :P َأ لَـوو �� 
ويقـول  ، )٤(Oسيرتْ بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعتْ بِه اَألرضُ أَو كُلِّـم بِـه الْمـوتَى    اًقُرآن

� وما من غَائبة في السماء وP :تعـالى  ويقـول  ، )٥(Oفـي كتَـابٍ مبِـينٍ    ���  رضِ���
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠٣شواهد التنزيل: ) ١(

 .٢/١٠٣التنزيل:  شواهد) ٢(

)٣ (٧١ة: ينابيع المود. 

 .٣١الرعد:  سورة) ٤(

 .٧٥النمل:  سورة) ٥(
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فنحن أورثنا هذا القـرآن  ، Oثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصْطَفَينَا من عبادنَاP :تعالى
نعرف بـه المـاء   ،حيى به الموتىالذي فيه ما يسير به الجبال وقطعت به البلدان وي، 

)١(شيء وأورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كلّ
.  

(ما نزل مـن   :في تفسيره هـ)٢٨٦الحبري (وروى نحو ذلك الحسين بن الحكم 
)٣(في تفسيره هـ)٣٥٢كوفي (وفرات بن إبراهيم ال، )٢(القرآن في علي)

.  

]٧٤[  

Pلَ اأَلُواْ أَهفَاس لذِّكْرِ إِن كُنتُم �� ونلَمتَعO)٤(.  

ف فـي كتابـه هـذا هـذه اآليـة الكريمـة       : من اآليات التـي ذكرهـا المصـنِّ   أقول
فـي   هـ)٣١٠(د ذلك ما أخرجه الطبريويؤيb، لداللتها على منزلة علي وأهل بيته

)جــامع البيــان(
أو  ٤٢٧الثعلبــي (و، )٦(فــي تفســيره هـــ)٣٥٢كــوفي (وفــرات ال، )٥(

)الكشــف والبيـان () فـي  هــ ٤٣٧
شــواهد (فـي   هـــ)٤٨٣الحسـكاني ( والحــاكم ، )٧(

)التنزيــل
)الجــامع ألحكــام القــرآن(فــي  هـــ)٦٧١القرطبــي (و، )٨(

والقنــدوزي ، )٩(
   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٢٧٠و  ١٩٤ة: ينابيع المود. 

 .٣٥٧ - ٣٥٣تفسير الحبري: ينظر: ) ٢(

 .٣٤٨ - ٣٤٧تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٣(

 .٤٣النحل:  سورة) ٤(

 .١٨/٤١٤ينظر تفسير الطبري: ) ٥(

 .٢٣٥ات الكوفي: تفسير فرينظر: ) ٦(

 .٩/١٠٧الكشف والبيان: ينظر: ) ٧(

 .١/٣٣٤شواهد التنزيل: ينظر: ) ٨(

 .١١/٣٤٠الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي): ينظر: ) ٩(
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)ينابيع المودة(في  هـ)١٢٩٤(الحنفي
ا مـلـ  :عـن جـابر الجعفـي قـال     ، بإسـنادهم )١(

  نحن أهل الذكر. :نزلت هذه اآلية قال علي

)٢(عن الثعلبي )العمدة(في هـ) ٦٠٠( بطريق بنوأخرجه ا
.  

فـي كتابـه المسـتخرج     )٥أو ق ٤(ق د بن مؤمن الشيرازيوروى الحافظ محم
يعنـي أهـل   ، Oفَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرPِى: ثني عشر في تفسير قوله تعالمن تفاسير اال

 ���  المـؤمن مؤمنـاً   ميبيت النبوة ومعـدن الرسـالة ومختلـف المالئكـة واهللا مـا سـ      

)٣(بن أبي طالب كرامة لعلي
.  

عـن   ،عـن وكيـع   ،)تفسـير القطـان  (عن هـ) ١١٠٧( )غاية المرام(ونقل صاحب 
عنـد عمـر بـن الخطـاب إذ أقبـل عليـه كعـب بـن          عن السدي قال: كنتُ ،ريالثو

  فقـالوا  ،بـن أخطـب   األشرف ومالك بن الصـبغي وحـي: فـي كتابـك    إنP  نَّـةجو
اوات ة واحـدة كسـبع سـم   إذا كانـت سـعة جنّـ    ؛)٤(Oعرضُها السماواتُ واَألرضُ

  ها يوم القيامة أين تكون؟فالجنان كلّ ،نيوسبع أرض

شـيء  أي فقـال فـي    gهم فـي ذلـك إذ دخـل علـي     فبينا ،ال أعلم :فقال عمر
  أنتم؟

النهار إذا أقبل الليـل أيـن    : أخبروني أنالمسألة عليه، فقال لهم فألقى اليهودي
  يكون؟

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩/١٣٩ة: ب ينابيع المودينظر: ) ١(

 .٣٢٤العمدة البن بطريق: ) ٢(

 .٣/٢٥غاية المرام: ) ٣(

 .١٣٣آل عمران:  سورة) ٤(
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  والليل إذا أقبل النهار أين يكون؟

  !عالى يكونفي علم اهللا ت :قالوا

  !كذلك الجنان تكون في علم اهللا :فقال علي

فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن    P :وأخبره بذلك فنزل oإلى النبي gفجاء علي 
ونلَمالَ تَع كُنتُمO)١(

.  

 :قـال  ،عـن الحـارث   ،ده عـن السـدي  بسن هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
فقـال: واهللا إنـا لـنحن أهـل     ، Oفَاسأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ  P :علياً عن هذه اآليـة  سألتُ
)٢(الخ ...والتنزيل، ونحن معدن التأويل نحن أهل العلم ،الذكر

.  

 قـي الهنــدي النـاس، فقـد أخـرج المتّ    عليـاً أعلـم   ا يناسـب المقـام مـا ورد مـن أن    وممـ 

أعلم أمتي مـن بعـدي علـي بـن أبـي       :قال،oعن النبي ،عن علي ،عن أبي نعيم هـ)٩٧٥(
)٣(بن أبي طالب أعلم الناس باهللا والناسعلي  :oعن رسول اهللا ،وأيضاً عنه ،طالب

.  

أنّـه   :ائر عـن عائشـة  في الرياض والـذخ  هـ)٦٩٤الدين الطبري (وأخرج محب 
)٤(السنّةس بأعلم النا

.  

عـن   عـن أبـي أمامـة،    )كفاية الطالـب (في  هـ)٦٥٨الشافعي ( وأخرج الكنجي 
)٥(ة والقضاء بعدي علي بن أبي طالبنّأعلم أمتي بالسo: النبي

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٥المرام: غاية ) ١(

 .١/٣٣٤شواهد التنزيل: ) ٢(

 .٩١٩/ ١١كنز العمال: ) ٣(

 .٢٦٥، الرياض النضرة: ٧٥ذخائر العقبى: ) ٤(

 .١٩٠كفاية الطالب: ) ٥(
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الفرائـد  ) فـي  هـ٧٢٢( ويني موالح )المناقب(في هـ) ٥٦٨(وأخرج الخوارزمي 
أخرج و ؛)١(أبي طالبأعلم أمتي من بعدي علي بن  :قال nعن سلمان عن النبي

  غيرهم.نحوه 

]٧٥[  

P ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسلْ يقُلْ ه �� ونلَمعي..O.  

ـ  اًقَانِتٌ آنَاء اللَّيلِ سـاجِد  أَمن هوPتتمة اآلية : أقول خـرةَ  �
� يحـذَر   اًوقَائم
يعلَمون إِنَّما يتَـذَكَّر   �� ذين يعلَمون والَّذين ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستَوِي الَّ

�*�%��/<	 ولُوا ��  ���O)ف هـذه اآليـة   مـن جملـة اآليـات التـي ذكرهـا المصـنِّ      وهـي  ، )٢
علـى ذلـك مـا أخرجـه      ويـدلّ  ،gعلـى فضـل ومنزلـة علـي     ها تدلّوأنّ ،الكريمة
عن أبي جعفـر   ،بسنده عن جابر )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم 
 Oالَّـذين يعلَمـونP  قال: ، Oقُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمونP :اهللا تعالى في قول

�*�%�/<	 ولُوا �� ما يتَذَكَّر إِنPَّ ،ناعدوO يعلَمون �� والَّذينP نحن  ���O ٣(قال: شيعتنا(
.  

عـن   ،عـن أبيـه   ،البلخـي  وفي التفسير العتيق أخبرنا سعيد بـن أبـي سـعيد    :وقال
 Oونقُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمP :بن عباس في قولـه عن ا ،اكعن الضح ،مقاتل

 Oيعلَمـون  �� والَّـذينP   ،قال: يعني بالذين يعلمون علياً وأهل بيته من بني هاشم
�*�%�/<	 ولُوا �� Pو ،ةمي�� بني  ���O ٤(شيعتهم(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨، فرائد السمطين: ب ٤٩: للخوارزمي المناقب :ينظر) ١(

 .٩الزمر:  سورة) ٢(

 .٢/١١٦شواهد التنزيل: ) ٣(

 .كما ال يخفى bفي (شيعتهم) يعود إلى أهل بيته أي شيعة أهل البيت الضمير، و٢/١١٦شواهد التنزيل: ) ٤(
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أحـدهما عـن أبـي     :فـي تفسـيره حـديثين    هــ) ٣٥٢( وأخرج فرات بن إبـراهيم 
قُـلْ هـلْ يسـتَوِي الَّـذينP      :فـي قولـه   gواآلخـر عـن أبـي عبـد اهللا     ،gجعفر

ونلَمعيO ، :قالPونلَمعي ينالَّذO نحن، P ينالَّذو �� ونلَمعيO  ناعـدو، P  ـاإِنَّم
 تَذَكَّرلُوا �� يو 	>/�%�*� ���O ١(شيعتنا(

.  

]٧٦[  

Pانَا كُلِّهاتوا بِآيكَذَّبO)٢(.  

هـي اآليـة الثانيـة     هـذا،  ف فـي كتابـه  لتـي ذكرهـا المصـنِّ   : مـن اآليـات ا  أقول
 نأو ،gلمـا فيهـا مـن داللـة علـى بيـان فضـيلة لعلـي         ،من سورة القمر واألربعون

دهم علـي بـن أبـي    هم األوصياء وسيO بِآياتنَاP :المقصود باآليات في قوله تعالى
هـم  وأنّ ،د األوصـياء ن فضـل سـي  تبـي  ثَم منو ،أعدائهم على ذم فاآلية تدلّ ،طالب

ولم أجد أحداً من العامة قد ذكر هذه اآلية في هذا المجـال سـوى    ،{آيات اهللا
  ة.ف، نعم قد ذكر ذلك في مصادر الخاصّالمصنِّ

]٧٧[  

Pَأو �� لَّهل اجِدسالْمO)٣(.  

اللـة علـى   فيهـا د  وأن ،ف هذه اآلية الكريمة في كتابـه هـذا  : ذكر المصنِّأقول
  .bفضل علي وأوالده

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٤ - ٣٦٣تفسير فرات الكوفي: ) ١(

 .٤٢القمر:  سورة) ٢(

 .١٨الجن:  سورة) ٣(
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والتـي تصـلح أن    ،ةوقد ورد في غير واحـد مـن النصـوص مـن طـرق الخاصّـ      
فدة لما ذكره المصنِّتكون مؤي، المقصود بقوله تعالى أن: Pَأو �� لَّهل اجِدسالْمO 

ةعلى سبيل التأويل هم األوصياء واألئمb)١(
.  

]٧٨[  

Pولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعنُواْ أَطآم ينا الَّذها أَيي �� يلو
نكُمرِ ماَألمO)٢(.  

ف فـي كتابـه   وذكرهـا المصـنِّ  ، g: من اآليات التي فيها بيان لفضل عليأقول
بسنده  هـ)٤٨٣الحسكاني (د ذلك ما أخرجه الحاكم ويؤي ،هذا هذه اآلية الكريمة

 ،قوا بالتوحيـد يعني الذين صدO يا أَيها الَّذين آمنُواPْ :جاهد في قوله تعالىعن م
Pواْ اللّهيعأَطO يعني في فرائضه، Pَولسواْ الريعأَطوO  ـ يعني فيتهنّس، Pـي  �� ولو

نكُمرِ ماَألمO ،فـه رسـول اهللا  نزلت في أمير المؤمنين حـين خلّ  :قالo  بالمدينـة، 
  فني في النساء والصبيان؟أتخلّ :فقال

 :حـين قـال لـه   ، )٣(ي بمنزلـة هـارون مـن موسـى    أما ترضى أن تكـون منّـ   :فقال

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣/٣٠٣، بحار األنوار: ٥١١: الكوفي ) تفسير فرات١(

 .٥٩النساء:  سورة) ٢(

��) قال ٣( ��	
ه: حديث المنزلة من األحاديث الصـحيحة  اتت أيام إفاضدام د الخرسانق السيالمحقّ �
البخــاري ومســلم  ؛ة وغيــرهمأخرجــه أصــحاب الصــحاح الســتّ  ،الثابتــة ســنداً والواضــحة داللــةً 

والترمـذي والنسـائي وابـن ماجـة وأحمـد والطيالســي والخطيـب البغـدادي وأبـو نعـيم والحــاكم          
وابن جرير والهيثمي وابـن عسـاكر وابـن     والذهبي وابن سعد وابن عبد البر والطحاوي والطبراني

علـي   الطبري وغيرهم خلق كثير. وللمزيـد ينظـر:   ثير والبغوي وابن عدي والبارودي والمحباأل
 .٢٨٦ - ١/٢٥٣إمام البررة: 
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قـال: علـي بـن    ، Oولي اَألمرِ منكُم�� وP تعالى: قال اهللاأخلفني في قومي وأصلح، ف
فـي   oفـه رسـول اهللا  د فـي حياتـه حـين خلّ   اهللا األمـر بعـد محمـ    ��� أبي طالب و

)١(المدينة فأمر اهللا العباد بطاعته وترك خالفه
.  

)٢(مجاهد أيضاًفي ينابيعه عن  هـ)١٢٩٤(وأخرجه القندوزي الحنفي
.  

عـن علـي قـال: قـال      ،بسنده عـن سـليم بـن قـيس     هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج 
يا أَيها الَّـذينP   :فيهمشركائي الذين قرنهم اهللا بنفسه وبي وأنزل  :oرسول اهللا

ولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعنُواْ أَطآم ��نكُمرِ مي اَألملوO،   فإن خفتم تنازعاً في أمـر
  ؟ولي األمر�� فأرجعوه إلى اهللا والرسول و

  ن هم؟يا نبي اهللا م :قلت

٣(لهمقال: أنت أو(
.  

ديـث هـي   تسـعة أحا  هفـي تفسـير   هــ) ٣٥٢كـوفي ( وروى فرات بن إبـراهيم ال 
)٤(نحن فيهشواهد لما 

.  

]٧٩[  

Pنكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحيO)٥(.  

ة علــى فضــل علــي هــا دالّــف وأنّ: هــذه اآليــة الكريمــة ذكرهــا المصــنِّ أقــول
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٤٨شواهد التنزيل:  )١(

 .٣٨/١٣٤ة: بينابيع المودينظر:  )٢(

 .١/١٤٨شواهد التنزيل:  )٣(

 .١١٠ - ١٠٨كوفي: تفسير فرات الينظر:  )٤(

 .٩٥المائدة:  سورة) ٥(
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 :قـال  ،في تفسيره عـن زرارة  هـ)٣٢٠(نحو  اشيويشهد له ما رواه العي ،bوأوالده
 oقال: ذلك رسول اهللا Oدلٍ منكُميحكُم بِه ذَوا عP :يقول gسمعت أبا جعفر
)١(فإذا حكم به اإلمام فحسبك ،واإلمام من بعده

.  

فـي   هــ) ٤٦٠(ونحوه ما رواه الشـيخ الطوسـي   ، )٢(هـ)٢٢٩( ومثله ما في الكافي
)٣(التهذيب

.  

تا فإذن هذه اآلية ممى فضـله ف علداللتها عند المصنِّ صحg،   ه ومـا ذكرنـا
  ه.رد تأييد لما ذكمجرمن الشواهد من مصادر الخاصة 

]٨٠[  

Pف وككِّمحي تَّىح نُونمؤالَ ي كبرفَالَ و ثُم منَهيب را شَجيم
ضَيتَ ويسلِّمواْ مما قَ اًيجِدواْ في أَنفُسهِم حرج �� 

  .)٤(Oاًتَسليم

ف فـي  ، ذكرها المصـنِّ ون من سورة النساءي اآلية الخامسة والستّ: هذه هأقول
م ذكـر اآليـة   وقـد تقـدg.   عنده من داللتها علـى فضـل علـي    لما صح كتابه هذا

  .]٢٠[ رقم ن من نفس السورة تحت تسلسليالسادسة والست

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٦٦تفسير العياشي: ) ١(

 .٤/٥٦٣الكافي: ينظر:  )٢(

 .٨٦٧/٧٤ح،٦/٣١٤تهذيب األحكام: ) ٣(

 .٦٥النساء:  سورة) ٤(
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]٨١[  

Pِإ ��  اللّه �� ��ا وهلإِلَى أَه انَاتواْ اَألمأَن تُؤد كُمرتُم مكَمإِذَا ح
 �� بِه إِ بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعما يعظُكُم

  .)١(Oاًبصير اًاللّه كَان سميع

 gعلـى فضـل علـي    وأنها تدلّ ،ف: من جملة اآليات التي ذكرها المصنِّأقول
 ،ثني عبيـد بـن كثيـر   حـد  :قـال  ،هــ) ٣٥٢( فقد روى فرات بـن إبـراهيم   ،هذه اآلية

��� إِن اللّهP  :عن قول اهللا تعالى ،معنعناً عن الشعبي مركُم أَن تُؤدواْ اَألمانَات إِلَـى  ��
)٢(ي بن أبي طالباهللا هي واهللا والية عل ���  أقولها وال أخاف :قال، Oأَهلها

.  

ف.تأويلها في ذلك عند المصنِّ فهذه من اآليات التي صح  

]٨٢[  

Pِيمنِ النَّعع ذئموي أَلُنلَتُس ثُمO)٣(  

مسـتدالً بهـا علـى     ،ف في كتابه هـذا المصنِّ أوردهاالتي  اآليات: هذه من أقول
فـي   ـ)هـ ٤٨٣الحسـكاني ( ويشـهد لـه مـا أخرجـه الحـاكم       ،bوأوالدهفضل علي 

ثُم لَتُسأَلُن يومئـذP  د في قوله تعـالى:  بسنده عن جعفر بن محم )شواهد التنزيل(
)٤(قال: نحن النعيم، Oعنِ النَّعيمِ

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨النساء:  سورة) ١(

 .١٠٧تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 . ٨التكاثر:  سورة) ٣(

 .٢/٤٧٦شواهد التنزيل: ) ٤(
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ي حفص الصائغ قال: قـال عبـد اهللا بـن الحسـن فـي قولـه       بوأخرج بسنده عن أ
يعنـي عـن واليتنـا واهللا يـا أبـا       :قـال ، Oثُم لَتُسـأَلُن يومئـذ عـنِ النَّعـيمِ    P :ىتعال

)١(حفص
.  

(مـا نـزل مـن     ه:فـي كتابـ   هــ) ٤٣٠( وقد روى هذا الحديث أبـو نعـيم الحـافظ   
)خصائص الوحي المبين(كما في الفصل العاشر من  ،القرآن في علي)

)٢(
.  

عـن جعفـر    ،سـنده بعن أبي نعيم الحافظ  هـ)١٢٩٤(وأخرج القندوزي الحنفي
أميـر   النعـيم واليـة   :قـال ، Oلَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعـيمِ P :في تفسير Eالصادق

)٣(هللا وجهه)م اكرالمؤمنين علي بن أبي طالب (
.  

]٨٣[  

Pنيعمأَج مأَلَنَّهلَنَس كبرفَوO)٤(.  

 ةف فـي عـداد اآليـات الدالّـ    هذه اآلية من سورة الحجر ذكرها المصنِّ :أقول
فـي   هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( ويؤيد ذلـك مـا أخرجـه الحـاكم      ،gعلى فضل علي

نَســأَلَنَّهم فَوربــك لPَبســنده عــن الســدي فــي قولــه تعــالى:  )شــواهد التنزيــل(
نيعمأَجO ،قال: عن والية علي، قال:  ثمPلُونمعا كَانُوا يمعO   فيما أمرهم بـه

ـ   Pوما نهاهم عنه وعن أعمالهم في الدنيا، ثم قال:  ؛ قـال  Oؤمرفَاصْـدع بِمـا تُ
ظهـر  ظهـر القـرآن وأن ي  أمـره اهللا أن ي  :اسبـن عبـ  السدي: قال أبو صـالح: قـال ا  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٧٧زيل: شواهد التن )١(

 .١٦٥خصائص الوحي المبين: ينظر: ) ٢(

)٣ (١٣١ة:ينابيع المود. 

 ٩٢الحجر:  سورة) ٤(



  ٢٠٣  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

)١(فضائل أهل بيته كما أظهره القرآن
.  

ومماآليـة الرابعـة   عند ذكـر  المحرقةا الحديث ما ورد في الصواعق ذه دا يؤي 
أخـرج الـديلمي عـن أبـي      :قـال ، )٢(Oإِنَّهم مسئُولُون وقفُوهمPقوله تعـالى:   وهي

النبي قال سعيد الخدري أن: Pئُولُونسم مإِنَّه مفُوهقوO ٣(عن والية علي(
.  

ــي  ــا ورد عــن النب ــي حــديث ا oوكــذا م ــع ف فقــد أخــرج  ،لســؤال عــن أرب
عـن ابـن عبـاس     ،عـن مجاهـد   )األوسط(و )المعجم الكبير(في  هـ)٣٦٠(الطبراني

عـن   :سأل عـن أربـع  ى يما العبد يوم القيامة حتّال تزول قد oقال: قال رسول اهللا
ا اكتسـبه، وعـن   فناه، وعن جسده فيما أباله، وعن ماله فيما أنفقه وممـ أعمره فيما 

٤(نا أهل البيتحب(
.  

)المناقـب (فـي   هــ) ٤٨٣مغازلي (وأخرجه بهذا السند واللفظ الحافظ ابن ال
)٥( ،

فـي   هــ) ٧٢٢( ينيوالحمـو ، )٦(ةرزمي عن أبي برزاق الخطيب الخووأخرجه الموفّ
  وغيرهم. )٨(في الينابيع هـ)١٢٩٤( وزيدوالقن، )٧(الفرائد

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢٥شواهد التنزيل: ) ١(

 .٢٤الصافات:  سورة) ٢(

 .٢/٤٣٧الصواعق المحرقة: ) ٣(

 .٢٠/٢٥٥المعجم األوسط: ) ٤(

 .١١٩: البن المغازلي المناقبينظر: ) ٥(

 .٦٤مي: المناقب الخوارزينظر: ) ٦(

 .٦١/٣٠١/ب٢فرائد السمطين: ينظر: ) ٧(

 .٢٧٥ة: ينابيع المودينظر: ) ٨(
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]٨٤[  

Pضٍ�� وعلَى بِبأَو مضُهعامِ بحلُواْ اَألرو تَابِ اللّهي كفO)١(.  

ن اآلية الخامسة والسبعين من سورة األنفال يطابق المقطـع  م: هذا المقطع أقول
بيـان داللتهـا علـى فضـل علـي      وسـيأتي   ،من اآلية السادسة مـن سـورة األحـزاب   

  وأوالده صلوات اهللا عليهم أجمعين.

]٨٥[  

Pفَلَو ��  كُملن قَبم ونالْقُر نم لُ�� كَاننِ وع نونْهي ةيقواْ ب
ادالْفَسO)٢(.  

 هـا تـدلّ  وأنّ ،ف هذه اآلية الكريمـة : من ضمن اآليات التي ذكرها المصنِّلأقو
فـي   هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( د ذلـك مـا أخرجـه الحـاكم     ويؤيـ  ،gعلى فضل علـي 

فَلَـوالَ كَـان مـنP    تعـالى:   في قولـه  cبسنده عن زيد بن علي )شواهد التنزيل(
)٣(قال: نزلت هذه فينا، Oولُواْ بقية ينْهون عنِ الْفَساد�� لْقُرون من قَبلكُم ا

.  

ات في تفسيره وقد رواه فر إبراهيم،وهذا الحديث رواه الحاكم عن فرات بن 
)٤(عن زيد بن علي قال: نزلت فينا وفيمن كان قبلنا ليحيي اهللا هذه األرض معنعناً

.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥األنفال:  سورة) ١(

 .١١٦هود:  سورة) ٢(

 .١/٢٨٤شواهد التنزيل: ) ٣(

 .١٩٤تفسير فرات الكوفي: ) ٤(



  ٢٠٥  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

]٨٦[  

P ِنمأَنَاْ و ةيرصلَى بع و إِلَى اللّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه
  .)١(Oاتَّبعنِي

وذكرهـا   ،gفـي بيـان فضـل أميـر المـؤمنين      ةمن جملـة اآليـات الـوارد    أقول
فــي  هـــ)٤٨٣الحســكاني (ويشــهد لــه مــا أخرجــه الحــاكم  ،اآليــة هــذهف المصــنِّ

كـن  تن لـم  إي بسنده عن أبي جعفر قـال: ال نـالتني شـفاعة جـد     )شواهد التنزيل(
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَنَـاْ  Pة خاصّ نزلت في علي هذه اآلية

)٢(Oومنِ اتَّبعنِي
.  

 :عن أبي جعفر قال: سـألته عـن قـول اهللا تعـالى     ،خر عن نجمآوأخرج بطريق 

Pنِيعنِ اتَّبمأَنَاْ و ةيرصلَى بع و إِلَى اللّهعي أَدبِيلس هذقُلْ هO ، ـ؛بعنـي ن اتّقال: م 
)٣(علي بن أبي طالب

.  

 سألته عـن قـول اهللا   :عن أبي جعفر قال ،وأخرج بسند ثالث عن عمر بن حميد
ن ومـ  :قـال ، Oومنِ اتَّبعنِيقُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَنَاْ Pتعـالى  

)٤(بعني علي بن أبي طالباتّ
.  

 ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى قـال رسـول اهللا    :قال cوأخرج بسنده عن زيد بن علي
سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصـيرة أَنَـاْ ومـنِ     قُلْ هذهPم في قول اهللا تعالى وسلّ

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨يوسف:  سورة) ١(

 .١/٢٨٥شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١/٢٨٥شواهد التنزيل: ) ٣(

 .١/٢٨٦زيل: شواهد التن) ٤(
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)١(إليه أدعوما  إلىمن أهل بيتي ال يزال الرجل بعد الرجل يدعو ، Oاتَّبعنِي
.  

 ة:د فـي هـذه اآليـ   عن جعفر بـن محمـ   ،ن بن تغلببسنده عن أبا وأخرج أيضاً

Pةيرصلَى بع و إِلَى اللّهعأَدO ،  ال ينكـره أحـد   ،قال: هي واهللا واليتنا أهـل البيـت 

)٢(ضال ���  وال ينتقص علياً ،ضال ��� 
.  

وقـد أخرجهـا فـي     ،هــ) ٣٥٢كـوفي ( : هذه األحاديث رواها عن فـرات ال أقول
)٣(واحدا تفسيره لفظاً

.  

]٨٧[  

P ةبطَي رةةً كَشَجبةً طَيمثَالً كَلم اللّه بضَر فكَي تَر أَلَم
  .)٤(Oأَصْلُها ثَابِتٌ وفَرعها في السماء

هـذه   gة على فضـل علـي  ويراها دالّ ،فرها المصنِّك: من اآليات التي ذأقول
 ،إسـحاق بسنده عن أبـي   ،هـ)٤١٠مردويه (بن د ذلك ما رواه ا، ويؤييمةاآلية الكر
لـي مثـل   : مثعـن علـي مرفوعـاً    ،رةمضـ وعـن عاصـم بـن     ،عن علي ،ثعن الحار

 فـأي  ،عة ورثتهاوالشي ،والحسن والحسين ثمرتها ،وعلي فرعها ،أنا أصلها ،الشجرة
)٥(بالطي ���  شيء يخرج من الطيب

.  

بسـنده عـن سـالم     )شـواهد التنزيـل  (فـي   هـ)٤٨٣( الحسكانيوأخرج الحاكم 
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٨٧شواهد التنزيل: ) ١(

 .١/٢٨٧شواهد التنزيل: ) ٢(

 .٢٠٢ - ٢٠١تفسير فرات الكوفي: ) ٣(

 .٢٤إبراهيم:  سورة) ٤(

 .٢٦٩البن مردويه:  gمناقب علي بن أبي طالب) ٥(
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يـا بـن رسـول اهللا     :فقلـت  cد بن عليعلى أبي جعفر محم عمي قال: دخلتُالخث
 ،دقال: يا سالم الشجرة محمO ،أَصْلُها ثَابِتٌ وفَرعها في السماءP :تعالى قول اهللا

وشـعب   ،والغصـن فاطمـة   ،والثمـر الحسـن والحسـين    ،لفرع علي أمير المؤمنينوا
فاطمةة من ولد ذلك الغصن األئمb، ١(الخ ..والورق شيعتنا ومحبونا أهل البيت(

.  

عـن عبـد الـرحمن     ،بسنده عن مينا مولى عبد الرحمن بن عـوف  وأخرج أيضاً
قبل أن تشـاب   ثك حديثاًحد��  يا مينا أال :بن عوف الزهري قال: قال عبد الرحمنا

أنـا   :يقـول  ،موسـلّ  ]لـه وآ[اهللا عليـه   صـلّى ؟ سمعت رسول اهللا باألباطيلاألحاديث 
متـي  �� وهم من ومحب ،وحسن وحسين ثمرها ،وعلي لقاحها ،وفاطمة فرعها ،شجرة
)٢(ة عدن والذي بعثني بالحقهم في جنّ :قال ثم ،ورقها

.  

)٣(آخر قعن عبد الرحمن بطري ،وأخرجه عن مينا
.  

عـن مـولى    )المستدرك(في  هـ)٤٠٥( النيسابوري الحاكم أبو عبد اهللا هوأخرج
)٤(عبد الرحمن بن عوف

.  

وقد روى فرات ذلك في تفسيره ، )٥(هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرجه عنه الحاكم 
)٦(أيضاً

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١١شواهد التنزيل: ) ١(

 .١/٣١١شواهد التنزيل: ) ٢(

  .١/٣١١شواهد التنزيل: ينظر: ) ٣(

 .١١/٦٣المستدرك على الصحيحين: ر: ينظ) ٤(

 .١/٣١١شواهد التنزيل:  ينظر:) ٥(

 .٢٢٠ - ٢١٩تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٦(
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]٨٨[  

Pْابِطُوارواْ وصَابِرواْ واصْبِر..O.  

ذين آمنُواْ اصْبِرواْ وصَابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّـه لَعلَّكُـم   يا أَيها الPَّة اآلية تتم: أقول
ونحتُفْلO)ف هـذه اآليـة لـداللتها علـى فضـل      وردهـا المصـنِّ  أمن اآليـات التـي   وهي ، )١

 )شــواهد التنزيــل(فــي  هـــ)٤٨٣الحســكاني (د ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم ويؤيــ ،gعلــي
يعنـي مـع    Oوصَـابِرواْ P ،نفسـكم يعنـي فـي أ   OاصْبِرواPْبسنده عن ابن عباس في قوله: 

كمعدو، PْابِطُواروO في سبيل اهللا، P ـونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهوO ،    نزلـت فـي رسـول
)٢(عنهم تعالى لب رضي اهللاهللا وعلي وحمزة بن عبد المطّ

.  

لَّذين آمنُواْ يا أَيها اPآخر عن ابن عباس قال في تفسـيره   قبطري وأخرج أيضاً
ة علـي بـن   قوا اهللا في محبـ واتّ ،ة علي بن أبي طالبعلى محبO ،اصْبِرواْ وصَابِرواْ

)٣(أوالدهعلى وات اهللا عليه ولأبي طالب ص
.  

 OاصْــبِرواPْ :اس قــالابــن عبــ إلــىســنده ب هـــ)٣٥٢كــوفي (وأخــرج فــرات ال

واتَّقُواْ اللّـه لَعلَّكُـمP   في سبيل اهللا  OورابِطُواPْ ،كمعدوO وصَابِرواPْ ،نفسكمأ
ونحتُفْلO ،ل اهللانزلت في رسو :قالo،     وعلـي بـن أبـي طالـبg،    وحمـزة بـن

)٤(Eلبعبد المطّ
.  

مـن   وعنه روى كلّ، )٥(هـ)٢٨٦الحبري (الحسين بن الحكم  : ورواه أيضاًأقول
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠آل عمران:  سورة) ١(

 .١/١٣٩:شواهد التنزيل) ٢(

 .١/١٣٨شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٩٩تفسير فرات الكوفي: ) ٤(

 .٢٥٥تفسير الحبري: ينظر: ) ٥(
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مسـاعد  ن بـن  ي، ورواه الحسهـ)٤٨٣الحسكاني (والحاكم  هـ)٣٥٢كوفي (فرات ال
إ :قال ،كما عن غاية المرام ةمن طريق العام١(مزةاآلية نزلت في علي وح ن(

.  

]٨٩[  

Pينملَى الظَّالع نَةُ اللّهأَن لَّع منَهيب ذِّنؤم فَأَذَّنO)٢(.  

ويشـهد   ،gعلـى منزلـة علـي    ها تـدلّ ف وأنّ: هذه اآلية الكريمة ذكرها المصنِّأقول
عـن علـي    ،د بـن الحنفيـة  عـن محمـ   بإسـناده  هــ) ٤٨٣الحسكاني (له ما أخرجه الحاكم 

)٣(نفأنا ذلك المؤذّ، Oذِّن بينَهم أَن لَّعنَةُ اللّه علَى الظَّالمينفَأَذَّن مؤPقال: 
.  

لعلـي فـي كتـاب اهللا     نإ :قـال  ،سناده عن أبي صالح عن ابـن عبـاس  إوأخرج ب
 :يقول ،ن بينهمفهو المؤذّ، Oفَأَذَّن مؤذِّن بينَهمPقوله: أسماء ال يعرفها الناس منها 

)٤(يوا بحقّواستخفّ ،أال لعنة اهللا على الذين كذبوا بواليتي
.  

وقـال فـي    ،بعـين السـند واللفـظ    أيضاً هـ)١٢٩٤(ا القندوزي الحنفيموأخرجه
خطب أميـر المـؤمنين صـلوات اهللا     :قال gعن الباقر ،عن جابر الجعفي :المناقب

ه بيسـ معاويـة بـن أبـي سـفيان      غـه أن لوب ،عليه بالكوفة عند انصرافه مـن النهـروان  
قـال   ،ن فـي الـدنيا واآلخـرة   أن قـال: وأنـا المـؤذّ    إلى ..فقام خطيباً ،ويقتل أصحابه

)٥(نأنا ذلك المؤذّ، Oلَى الظَّالمينفَأَذَّن مؤذِّن بينَهم أَن لَّعنَةُ اللّه عP :{اهللا
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٢٨غاية المرام:  )١(

 .٤٤األعراف:  سورة) ٢(

 .١/٢٠٢) شواهد التنزيل: ٣(

 .١/٢٠٢) شواهد التنزيل: ٤(

 .٢٨/١١٨) ينابيع المودة: ب ٥(
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لعلـي فـي كتـاب     نإ :بسنده عن ابن عباس قال هـ)٣٥٢كوفي (وروى فرات ال
  ؟!اهللا أسماء ال يعرفها الناس

  وما هي؟ :لناق

وأذاناً ناًمؤذّ اهللا في القرآن هاقال: سم، قولـه  افأم: P  ُنَـةأَن لَّع منَهيب ذِّنؤم فَأَذَّن
ينملَى الظَّالع اللّهO ،  ّأال لعنـة اهللا علـى الـذين كـذبوا      :ن بيـنهم يقـول  فهـو المـؤذ

)١(يوا بحقّبواليتي واستخفّ
.  

]٩٠[  

Pا نثُلَّةٌ م � 
� ولين وقَليلٌ من ا��رِينخO)٢(.  

 ،gعلـى فضـيلة لعلـي    هـا تـدلّ  أنّوهـذه اآليـة الكريمـة     المصـنِّف : ذكر أقول
بسـنده عـن    )شـواهد التنزيـل  (فـي   هـ)٤٨٣الحسكاني (ويشهد له ما رواه الحاكم 

سمعتُ :قال ،د بن فراتمحم دجعفر بن محمc  ل عـن اآليـة  وسأله رجـ: P  ٌثُلَّـة
� من ا 
� ولين وقَليلٌ من ا�� ـرِينخO ، الثلّـ  :قـال ابـن آدم المقتـول   :لـين ة مـن األو، 

)٣(علي بن أبي طالب :وصاحب يس، وقليل من اآلخرين ،ومؤمن آل فرعون
.  

نظيـر   cدبسنده عن جعفر بن محمـ  هـ)٣٥٢كوفي (عن فرات ال أيضاً وأخرج
٤(مالحديث المتقد(

.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٢تفسير فرات الكوفي: ) ١(

 .١٤ - ١٣الواقعة:  سورة) ٢(

 .٢/٢١٧شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٤٦٥، تفسير فرات الكوفي: ٢/٢١٧شواهد التنزيل: ينظر:  )٤(
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]٩١[  

Pاهارثُ أَخْبدتُح ذئمويO)١(.  

الزلزلـة فـي عـداد اآليـات التـي       ة الكريمة من سـورة هذه اآلي المصنِّف: أورد أقول
كـوفي  ال إبـراهيم ت بـن  ما رواه فـرا  د ذلكويؤيg ،على فضل أمير المؤمنين ةفيها دالل

بينـا عنـد أميـر المـؤمنين علـي بـن        :قـال  ،ةفي تفسيره بسنده عن عمرو ذي مـر  هـ)٣٥٢(
  ؟قال: مالك ثم !كت األرض فجعل يضربها بيدهذ تحرإ gأبي طالب

  ؟!فلم تجبه

قال: مالك؟ ثم  

  !فلم تجبه

ثم ثتني ألنّقال: واهللا لو كانت هي لحدارهـا أو  ث األرض أخبي أنا الذي تحد
)٢(يرجل منّ

.  

ت داللتها على فضل عليفهذه اآلية قد صحg  المصنِّفعند.  

]٩٢[  

Pا نةً مابد منَا لَهجأَخْر �   .)٣(Oرضِ��

فـي   المصـنِّف وذكرهـا   ،gفيها داللة على فضـل علـي  التي : من اآليات أقول
ليه في إار شالمق المعنى وقد طب ،هذه اآلية الكريمة من سورة النمل ،الكتاب اهذ

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤لزلة:الز سورة) ١(

 تفسير نور الثقلين وغيرها.و ،وتفسير األصفى ،وتفسير القمي :، وينظر٤٨٩تفسير فرات الكوفي:  )٢(

 .٨٢النمل:  سورة) ٣(
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، فيخـرج  نـا قرفي كثيـر مـن الروايـات الـواردة مـن طُ      gاآلية على أمير المؤمنين
ة على فضـل  ذكرها في ضمن اآليات الدالّ المصنِّفو ز بين المؤمن والكافر،ويمي

وكيـف مـا    ؛ولم أجد من ذكرها غيره من علمـاء الجمهـور   ،ومنزلة أمير المؤمنين
  ى ذلك فذكرها هنا.داللتها عنده عل صحتكان فقد 

]٩٣[  

P لَك وهبا ضَر0  �2 إم� �? �@O   

إِذَا قَومك منْه يصدون وقَـالُوا   مثَالًولَما ضُرِب ابن مريمP  :اآلية تمةت: أقول
لَك وهبا ضَرم وه أَم رتُنَا خَيهالً �2 إ أَآلدج ونمخَص مقَو ملْ هبO)١(.  

هـذه اآليـة    gة علـى فضـل علـي   دالّـ  المصـنِّف هـا  رآجملة اآليات التـي  من 
هـا  أنّ ؛لهـا  ةوهي كمـا يظهـر مـن سـياق اآليـات السـابقة عليهـا والالحقـ         ،الكريمة

ث عن نبي اهللا عيسـى تتحدg   قـد ذكـر غيـر واحـد مـن      أنّـه   هنـا  إيرادهـا ووجـه
مردويـه  ابن  لكذ نزلت في علي بن أبي طالب كما روى اهأنّ الحفّاظو محدثينال
إِذَا  ا ضُرِب ابـن مـريم مـثَالً   ولَمP :نزلت هذه اآليـة  عن علي قال: في هـ)٤١٠(

َوندصي نْهم كمقَوO)٢(
.  

م فـي  وسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى  رسول اهللا قال: جئتُأنّه  ن عليعوقد رووا 
مة كمثل عيسـى بـن   � ما مثلك في هذه اوقال: يا علي إنّ فنظر إلي ،مأل من قريش

مريم أحبه قومه فأفرطوا فيه، فصاح المأل الذين عنده وقالوا: شبه بعيسـى  ه ابن عم
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨ - ٥٧الزخرف: سورة) ١(

  .٣١/٨٨، جامع األحاديث: ٢/٦٠٦ال: ، كنز العم٣١٩المناقب البن مردويه: ) ٢(
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)١(Oمنْه يصدونَإِذَا قَومك  ا ضُرِب ابن مريم مثَالًولَمP :فأنزل القرآن
.  

عـن علـي قـال:     )فضائل الصحابة(في  هـ)٢٤١( حمد بن حنبلمام أخرج اإلأو
ه وأفرطـت فـي حبـ    ،تـه طائفـة  بحمـة كمثـل عيسـى بـن مـريم أ     � مثلي فـي هـذه ا  

ت في فاقتصدته طائفة وأحب ،فة وأفرطت في بغضه فهلكتوأبغضته طائ ،فهلكت
٢(ه فنجتحب(

.  

وبطـرق   بألفـاظ مختلفـة  فـي شـواهده    هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( الحـاكم   هخرجأو
٣(أحاديثمن عشرة  أكثردة في متعد(

.  

في تفسيره بسنده عن ربيعة بن ناجـد قـال:   هـ) ٣٥٢(أخرج فرات بن إبراهيم و
ولَمـا  Pنزلت هـذه اآليـة:    في :يقول gي طالبسمعت أمير المؤمنين علي بن أب

)٤(Oإِذَا قَومك منْه يصدون ضُرِب ابن مريم مثَالً
.  

د بسـنده عـن عبـ    )شـواهد التنزيـل  (فـي   هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرجه الحاكم 
إِذَا  ا ضُرِب ابـن مـريم مـثَالً   ولَمP :نزلت في :يل قال :بن أبي نعيم قالالرحمن 

وندصي نْهم كمقَوO)٥(
.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٢/٦٠٦ال: كنز العم. 

 .٩٩٠ح /٣/٤٥٥ة: فضائل الصحاب) ٢(

 وغيرها. ١/٣٤٩، االستيعاب: ١٦٧ - ٢/١٥٩شواهد التنزيل:  ،٣/٣٨٥: معجم ابن األعرابي :ينظر )٣(

 .٤٠٧ - ٤٠٣تفسير فرات الكوفي: ) ٤(

 .٢/١٤٧شواهد التنزيل: ) ٥(
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]٩٤[  

Pوهجو دوتَسو وهجضُّ ويتَب مويO)١(.  

ة علـى  دالّـ  فهـي  ؛gعلـى فضـل شـيعة علـي     : هذه من اآليات التي تـدلّ أقول
  .في كتابه هذا المصنِّف، ولهذا ذكرها فضل المضاف إليه باألولوية

الحسـين   حدثني :في تفسيره قال هـ)٣٥٢كوفي (فقد روى فرات بن إبراهيم ال
 ة شـيعة علـي رواءً  حشر يـوم القيامـ  ي :قال gدعن جعفر بن محم اًنبن سعيد معنعا

ة ظامئين حشر أعداء علي يوم القيامة وجوههم مسودة وجوههم، ويمرويين مبيضّ
قرأ ثم: Pوهجو دوتَسو وهجضُّ ويتَب مويO)٢(

.  

]٩٥[  

P ��ةرِيالْب رخَي مه كلَئوO)٣(.  

لــداللتها علــى فضــل  المصــنِّفهــذه مــن جملــة اآليــات التــي ذكرهــا  :أقــول
 الحفّاظو مفسرينذكره غير واحد من ال ويشهد لذلك ما ،ها نازلة فيهوأنّ ،gعلي

بسنده عن  )جامع البيان(في  هـ)٣١٠(فقد أخرج ابن جرير الطبري ،فاتهمفي مصنّ
 صـلّى  فقـال النبـي  ، Oالْبرِيـة  ولَئك هم خَيرP �� :د بن عليعن محم ،أبي الجارود

)٤(أنت يا علي وشيعتك :موسلّ ]وآله[ اهللا عليه
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٦آل عمران:  سورة) ١(

 .٩٢تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٧نة: البي سورة) ٣(

 .٣٠/١٧١جامع البيان: ) ٤(
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وأخرج ابن عساكر عـن جـابر بـن     :)ورمنثال الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
فقـال النبـي    ؛علـي  م فأقبـل وسـلّ  ]وآله[ اهللا عليه صلّىالنبي  دا عنكنّ :قال ،عبد اهللا

هذا وشيعته لهـم الفـائزون يـوم     والذي نفسي بيده إن :موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّى
، Oولَئك هم خَيـر الْبرِيـة  �� إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحاتP  :القيامة ونزلـت 

م إذا أقبـل علـي قـالوا جـاء خيـر      وسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صلّىفكان أصحاب النبي 
)١(البرية

.  

: علـي خيــر  ر عـن أبــي سـعيد مرفوعــاً  وأخــرج ابـن عــدي وابـن عســاك   :وقـال 
)٢(البرية

.  

منُـوا  إِن الَّـذين آ P :ا نزلـت لمـ  :وأخرج ابن عدي عن ابـن عبـاس قـال   : وقال
 اتحلُوا الصَّالمعو ��ةرِيالْب رخَي مه كلَئوO ، وآلـه [ اهللا عليـه  صلّىقال رسول اهللا[ 

)٣(ينيأنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرض وه :م لعليوسلّ
.  

 عليـه  اهللا صـلّى أخرج ابن مردويـه عـن علـي قـال: قـال لـي رسـول اهللا        : ووقال

إِن الَّذين آمنُـوا وعملُـوا الصَّـالحاتP     تعـالى:  م: ألم تسمع قول اهللاوسلّ ]وآله[
 ��ةرِيالْب رخَي مه كلَئوO ،وموعدي وموعدكم الحـوض إذا جثـت    ،أنت وشيعتك
)٤(لينمحج اًرمم للحساب تدعون غُ� ا

.  

إِن الَّـذين آمنُـوا   P :في فرائده فقـال: ونزلـت فيـه    هـ)٧٢٢(نيوأخرج الحموي
   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٦/٧٩المنثور:  الدر. 

)٢ (٦/٧٩المنثور:  الدر. 

)٣ (٦/٧٩المنثور:  الدر. 

)٤(٦/٧٩المنثور:  الدر.  
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 اتحلُوا الصَّالمعو ��ةرِيالْب رخَي مه كلَئوO ،قال: اهللا  صلّىد وكان أصحاب محم
)١(قد جاء خير البرية :وام إذا أقبل عليهم علي قالوسلّ ]وآله[ عليه

.  

هـم   :: قـال مجاهـد  )تـذكرة الخـواص  (فـي  هــ)  ٦٥٤(وقال سبط ابن الجـوزي  
)٢(وهمل بيته ومحبوأه gعلي

.  

وإليـك قائمـة    ،فـي تفاسـيرهم   مفسرونفاتهم والفي مصنّ الحفّاظوهكذا ذكر 
بذكر جملة منهم غير ممن تقد:  

  .٣٢٨: في تفسيره (ما نزل في علي من القرآن) هـ)٢٨٦الحبري (حسين بن الحكم ال .١

  .٢/٣٥٦: في شواهد التنزيل هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم  .٢

  .١٨٦في المناقب:  هـ)٥٦٨( الخوارزميالحافظ  .٣

ــق   .٤ ــاريخ دمش ــي (ت ــام عل ــة اإلم ــن  )gترجم ــاكر (الب ـــ)٥٧١عس ــق  /ه بتحقي
  .٢/٤٤٢: المحمودي

  .٢٤٦في كفاية الطالب:  هـ)٦٥٨الشافعي (فظ الكنجي االح .٥

  .١/٨٦: في نظم درر السمطين هـ)٧٥٠( الزرندي .٦

  .٩/١٣١: في مجمع الزوائد هـ)٨٠٧(الهيثمي .٧

٨. هـ)٨٥٥( اغ المالكيابن الصب ١٢٢ ة:في الفصول المهم.  

  .٩٦في الصواعق المحرقة: هـ) ٩٧٤(ابن حجر  .٩

  .٨/٤٠: في فتح القديرهـ) ١٢٥٥(الشوكاني  .١٠

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣١/١٥٦ب /١فرائد السمطين: ) ١(

 ط الحجرية. ١١: تذكرة الخواصّ) ٢(
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  .٣٦١و ٧١ة: في ينابيع المود هـ)١٢٩٤( القندوزي الحنفي .١١

  .٨٧في نور األبصار:  هـ)١٣٠٨( الشبلنجي .١٢

، Oولَئك هم خَير الْبرِيـةP ��  :المعني بقوله تعالى ذكروا أنفهؤالء وغيرهم قد 
  وشيعته. gهو علي

]٩٦[  

Pكْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئتَطْمنُواْ وآم ينالَّذO)١(.  

لداللتها على فضـل  هذه اآلية الكريمة  المصنِّف: من اآليات التي ذكرها أقول
فـي   هــ) ٩١١السـيوطي ( فقـد قـال    ،ذلك غير واحد من النصوصد ويؤيg، علي

)وأخرج ابن مردويه عـن علـي   :)المنثور الدرE اهللا عليـه  صـلّى رسـول اهللا   أن 

ذاك  :قـال ، Oأَالَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُـوبP ا نزلت هذه اآليـة:  لم ،موسلّ ]وآله[
 المؤمنين شاهداً غير كاذب وأحب أهل بيتي صادقاً اهللا ورسوله وأحبأحب  من

)٢(ونأال بذكر اهللا يتحاب وغائباً
.  

)الكنز العم(في هـ) ٩٧٥(قي الهندي وأخرجه المتّ
)٣(

.  

أنس بـن مالـك    عن أبي داود عن بإسناده هـ)٤٣٠(صفهانيوأخرج أبو نعيم اإل
الَّذين آمنُواْ وتَطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِـذكْرِ اللّـهo :P   قال: قال رسول اهللا

الْقُلُوب نئتَطْمO، م سليم؟�� ن هم يا بن أتدري م  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨الرعد:  سورة) ١(

)٢ (٤/٥٨المنثور:  الدر. 

)٣ (١/٢٥١ال: كنز العم. 
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  ن هم يا رسول اهللا؟فم :قلت

)١(نحن أهل البيت وشيعتنا :قال
.  

بسنده عـن أبـي عبـد اهللا فـي قولـه       هـ)٣٥٢كوفي (ونظير ذلك ما رواه فرات ال
، Oالْقُلُوب الَّذين آمنُواْ وتَطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئنP :تعـالى 

  تدري فيمن نزلت؟ :لعلي بن أبي طالب oقال: قال رسول اهللا

  ؟قال: اهللا ورسوله أعلم

م األمـر لـك   وسـلّ  ،ك وعترتك من بعـدك وأحب ،من بيآفيمن صدق لي و :قال
٢(ة من بعدكولألئم(

.  

]٩٧[  

Pينِ �2 إمالْي ابأَصْحO)٣(.  

بهـا علـى    ً�� مسـتد  المصنِّف: هذه اآلية الكريمة من سورة المدثر ذكرها أقول
 )شـواهد التنزيـل  (فـي   هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( فقـد أخـرج الحـاكم     ،gفضل علي

، Oأَصْـحاب الْيمـينِ   �2 إP :في قول اهللا تعـالى  gبسنده عن جابر عن أبي جعفر
)٤(قال: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين

.  

كُلُّ نَفْـسٍ  P :في قوله تعالى عن أبي جعفر أيضاً ،وأخرج بسند آخر عن جابر
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٤مبين: خصائص الوحي ال) ١(

، ١٦٥الثمين في أسرار األنزع البطين لتقي الدين الحلبـي:   ، وينظر الدر٢٠٧تفسير فرات الكوفي: ) ٢(
 .٥٠٩والنعيم المقيم لعمر الشافعي:

 .٣٩المدثر: ) ٣(

 .٢/٢٩٣شواهد التنزيل: ) ٤(
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)١(قال: هم شيعتنا أهل البيت، Oأَصْحاب الْيمينِ �2 إ بِما كَسبتْ رهينَةٌ
.  

)٢(أيضاً هتفسيرفي  هـ)٣٥٢كوفي (وأخرجه فرات ال
.  

على فضيلة  هي تدلّف من ثمو ،bشارة إلى فضل شيعة أهل البيتإا هفاآلية في
  لمضاف إليه بالضرورة.ل

]٩٨[  

Pِينمابِ الْيأَصْح نم ا إِن كَانأَمو  =) �� � ��لَّك من أَصْحابِ  
  .)٣(Oالْيمينِ

في كتابه  المصنِّفوذكرها  ،gعلي على فضل ة: من جملة اآليات الدالّأقول
شواهد (في  هـ)٤٨٣الحسكاني (ويشهد له ما أخرجه الحاكم  ،اآلية الكريمة ،هذا

بـن   قال علي :ي قاللد بن ععن أبي جعفر محم ،بسنده عن جابر الجعفي )التنزيل
 ،وأسلمت غـداة يـوم الثالثـاء    االثنين،يوم  oة على النبينزلت النبو��  :أبي طالب

فأنزل  ،ي عن يمينه وما معه أحد من الرجال غيريصلّ�� ي وأنا يصلّ oفكان النبي
)٤(Oأَصْحابِ الْيمينPِ :اهللا

.  

  مدوحين في تلك اآلية.شير إلى نفس الذوات المفاآلية المذكورة تُ

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩٣شواهد التنزيل: ) ١(

 .٥١٤ - ٥١٣تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٢(

 .٩١ - ٩٠لواقعة: ا سورة) ٣(

 .٢/٢٢٠شواهد التنزيل: ) ٤(
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]٩٩[  

Pَالصَّالرِ وينُواْ بِالصَّبتَعاسةٌ إِوا لَكَبِيرإِنَّهو لَى  �� ةع
ينعالْخَاشO)١(.  

فضـل   ىعلـ  وهـي تـدلّ   ،هـذه اآليـة   المصـنِّف رهـا  ك: من اآليات التـي ذ أقول
بـن  بإسـناده عـن ا   هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( د ذلك ما أخرجـه الحـاكم   ويؤيg، علي

علَـى   �� ة وإِنَّهـا لَكَبِيـرةٌ إِ  واسـتَعينُواْ بِالصَّـبرِ والصَّـالَ   P تعالى: اس في قولهعب
ينعالْخَاشO  نـي رسـول اهللا  ته المقبـل عليهـا يع  ال، قال: الخاشع الذليل فـي صـo 

)٢(gوعلياً
.  

الَّذين يظُنُّـون أَنَّهـم مالَقُـو ربهِـمP      :وزاد على ذلك فذكر اآلية التي بعـدها 
وناجِعر هإِلَي مأَنَّهوO ،  ـ  ،ان بـن مظعـون  وعثمـ  ،نزلت فـي علـيار بـن ياسـر  وعم، 

)٣(Fوأصحاب لهم
.  

وعنـه فـرات بـن     ،فـي تفسـيره   هــ) ٢٨٦الحبـري ( وأخرجه الحسين بن الحكم 
)٤(هـ)٣٥٢كوفي (إبراهيم ال

.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥البقرة:  سورة) ١(

 .١/٨٩شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١/٨٩شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٥٩، تفسير فرات الكوفي: ٢٣٨تفسير الحبري: ينظر: ) ٤(
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]١٠٠[  

Pيدشقَصْرٍ مو طَّلَةعبِئْرٍ موO)١(.  

ر لـة فـي علـي أميـ    هـذه اآليـة مؤو   مـن أن  المصـنِّف د مـا ذكـره   ا يؤي: ممأقول
فـي تفسـيره بسـنده عـن جعفـر بـن        هــ) ٣٥٢كوفي (ما رواه فرات ال ،gالمؤمنين

د في قول اهللامحم}: Pيدشقَصْرٍ مو طَّلَةعبِئْرٍ موO ،  قـال: رسـول اهللاo   القصـر
)٢(لة علي بن أبي طالب صلوات اهللا عليهوالبئر المعطّ

.  

]١٠١[  

Pْتجزُو إِذَا النُّفُوسوO)٣(.  

، gلـداللتها علـى فضـل علـي     ؛المصنِّفرها ك: من جملة اآليات التي ذأقول
 ،وي عـن سـفيان الثـوري   د ذلـك مـا ر  ويؤي ،هذه اآلية الكريمة من سورة التكوير

قـال: مـا   ، Oوإِذَا النُّفُوس زُوجـتْ Pتعالى:  أبي صالح في قوله عن ،عمشعن األ
بـأربع نسـوة    الجنّـة جه اهللا على بـاب  إذا قطع الصراط زو ��� القيامة من مؤمن يوم 
ه علي بن أبـي طالـب فإنّـ    ���  ،الجنّةمن حور  وسبعين ألف حورية ،من نساء الدنيا

وجة فـي  ليست له ز الجنّةها في اآلخرة في جوج البتول فاطمة في الدنيا وهو زوزُ
حـوراء   لكلّ ،ءلكن له في الجنان سبعون ألف حورا ،غيرها من نساء الدنيا ،الجنّة

)٤(سبعون ألف خادم
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥الحج:  سورة )١(

 .٢٧٤تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٧التكوير:  سورة) ٣(

 .٤٣/١٥٤، بحار األنوار: ٣/١٢٥ مناقب آل أبي طالب:) ٤(
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]١٠٢[  

Pمهاجأَزْووا وظَلَم ينوا الَّذشُراحO)١(.  

هذه اآلية مـن سـورة    ،في هذا الكتاب المصنِّف: من اآليات التي ذكرها أقول
ها على فضل عليعنده من داللت الصافات لما صحg،    ألعدائـه   ومـا فيهـا مـن ذم

  وظالميه.

قهـا بهـذا البـاب فمـن شـاء      كر في غيـر واحـد مـن مصـادر الخاصـة تعلّ     وقد ذُ
  فليراجع.

]١٠٣[  

Pالْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذمكَلO)٢(.  

ة علــى فضــل علــي مــن اآليــات الدالّــ المصــنِّف: مــن جملــة مــا ذكــره أقــول
ما ذكرها في هـذا البـاب   ه إنّولعلّ ،هذه اآلية الكريمة من سورة التوبة ،bوأوالده

 وإعـالء كلمـة رب   ،وإذالل الكافرين ،والباطل يز بين الحقيوتم ،لما فيها من بيان
العالمين بنصر اهللا تعالى لنبيه الكريم وأهل بيته الذين ما برحوا يدافعون عن الحق 

  لدين.د ايوتشي

  لهم سالم اهللا عليهم.ضداللتها عنده على ف صحتوكيف ما كان فقد 

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢الصافات:  سورة) ١(

 .٤٠التوبة:  سورة) ٢(
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]١٠٤[  

Pاهثَالأَم شْرع فَلَه نَةساء بِالْحن جمO)١(.  

لبيـان   المصنِّفمن اآليات التي ذكرها  ة،: هذه هي اآلية الرابعة بعد المائأقول
أنّـه   ده عن أبـي عبـداهللا  فرات بسن هد ذلك ما أخرجيؤيو ،gأمير المؤمنين ةفضيل
فـإذا جـاء بهـا مـع الواليـة فلـه عشـر        ، Oمن جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالهاP :قـرأ 

)٢(أمثالها
.  

قـال   gعـن الصـادق   ،هــ) ٧٧٤كثيـر ( عـن ابـن    ،هــ) ١٢٩٤(وروى القندوزي الحنفي
ا ة، وأمـ ين عامـ مهـي للمسـل   :قـال ، Oمن جاء بِالْحسنَة فَلَـه عشْـر أَمثَالهـا   P :تعالىقوله 

آوهم من فزع يومئذ  ،ن جاء بها فله خير منهاالحسنة التي م٣(نامنون فهي واليتنا وحب(
.  

 :)٤(Oمن جاء بِالْحسنَة فَلَه خَيـر منْهـا  Pفي تفسير  أيضاً هـ)١٢٩٤( وقال القندوزي

أخرجوا بأسانيدهم عـن أبـي عبـد اهللا الجـدلي قـال: قـال        ،أبو نعيم والحمويني والثعلبي
نة التـي مـن جـاء بهـا أدخلـه اهللا      ك بالحسـ ئـ نب�� يـا أبـا عبـد اهللا أال     :م اهللا وجهلي علي كر

  ؟ن جاء بها أدخله اهللا النار ولم يقبل معها عملئة التي مسيالو ،الجنّة

  .بلى :قلت

قال: الحسنة حب٥(ئة بغضنانا والسي(
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٠األنعام:  سورة) ١(

 .١٤٠ - ١٣٩تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

)٣ (٢٥/١١٣ة: بينابيع المود. 

 .٨٩النمل:  سورة) ٤(

 .٢٥٥ة: ينابيع المود، ٢/٢٩٧فرائد السمطين: ، ١٠/٢٠الكشف والبيان: ) ٥(
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)١(نحوه هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج 
.  

أبيـه  عـن   ،د بـن زيـد  بسنده عن محمهـ) ٣٦٣(ي وأخرج القاضي نعمان المغرب
، Oمن جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالهـا P :عن قوله تعـالى  gأبا جعفر سألتُ :قال

  ؟ةين عاممأهي للمسل

)٢(ات اهللا عليهلوقال: الحسنة والية علي أمير المؤمنين ص
.  

وكذا في باقي الموارد كاآلية  ،مقدبما ت لةة ومؤومفسر في هذه اآلية فالحسنة
  من سورة القصص. )٨٤(واآلية  ،من سورة النمل )٨٩(

]١٠٥[  

Pينعن شَافا لَنَا مفَمO)٣(.  

هـذه اآليـة    ،gبهـا علـى فضـل علـي     مسـتدالً  المصنِّف: من اآليات التي ذكرها أقول
فــر بــن بســنده عــن جع هـــ)٤٨٣الحســكاني (د ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم يؤيــو ،الكريمــة

عن أبيه قال: نزلت هذه اآلية فينا وفي شـيعتنا   ،دمحمP و ينعن شَـافا لَنَا ميقٍ   �� فَمصَـد
ل شيعتنا بـأن نشـفع فـإذا رأى ذلـك مـن لـيس مـنهم        ويفضّ لنااهللا يفضّ وذلك أنO ،حميمٍ
)٤(عن جعفر ،عن عيسى وقال رواه جماعة ،Oمن شَافعينفَما لَنَا Pقال: 

.  

)٥(هـ)٣٥٢كوفي (وأخرجه بعين المتن والسند فرات بن إبراهيم ال
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٤٨شواهد التنزيل: : ينظر) ١(

 .١/٢٤٠شرح األخبار: ) ٢(

 .١٠٠الشعراء:  سورة) ٣(

 .١/٤١٨شواهد التنزيل: ) ٤(

 .٢٩٨-٢٩٧تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٥(
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]١٠٦[  

Pَأ فَلَو �� نِينمؤالْم نم ةً فَنَكُونلَنَا كَرO)١(.  

فَما لَنَـا  P :على ذلك السـياق  ويدلّ ة،ابقعن اآلية الس ةعه اآلية متفرذ: هأقول
و ينعن شَافيمٍ �� مميقٍ حصَد  أَفَلَو �� نِينمؤالْم نم ةً فَنَكُونلَنَا كَرO.  

]١٠٧[  

P اأَوا رفَلَم �� ��هدحو نَّا بِاللَّهنَا قَالُوا آمسO)٢(.  

فـي جملـة    المصـنِّف وقـد ذكرهـا    ،من سورة غـافر  )٨٤(: هذه هي اآلية أقول
ولـم أجـد مـن ذكرهـا غيـره مـن علمـاء         ،bئهة على فضل علي وأبنااآليات الدالّ

توكيف ما كان فقد  ،ة في هذا البابالعامالى ذلك عنده فـذكره داللتها ع صح 
  في كتابه هذا.

  فمن شاء فليراجع. ،ة ذلككر في غير واحد من مصادر الخاصّنعم قد ذُ

]١٠٨[  

Pونشْتَها يم نيبو منَهييلَ بحوO)٣(.  

عنده من داللتهـا علـى    لما صح ،هذه اآلية من سورة سبأ المصنِّف: ذكر أقول
ة بمـا قبلهـا مـن اآليـات وهـي مـن قولـه        وهذه اآليـة مرتبطـ   ،bئهفضل علي وأبنا

�� ولَو تَرى إِذْ فَزِعوا P: تعالى �� تَ وفَو ��    نَّـا بِـهقَـالُوا آمقَرِيبٍ و كَانن مذُوا مخ
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢الشعراء:  سورة) ١(

 .٨٤غافر:  سورة) ٢(

 .٥٤سبأ:  سورة) ٣(
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وأَنَّى لَهم التَّنَاوشُ من مكَان بعيد وقَد كَفَروا بِه من قَبلُ ويقْذفُون بِالْغَيـبِ مـن   
كَانكَانُوا  م ملُ إِنَّهن قَبهِم ماعلَ بِأَشْيا فُعكَم ونشْتَها يم نيبو منَهييلَ بحو يدعب

  .Oفي شَك مرِيبٍ

وأَنَّــى لَهــمP  :) ذكــر قولــه تعــالى١١٣ل (فــي تسلســ المصــنِّفوســيأتي مــن 
يدعب كَانن مشُ مالتَّنَاوO ،     أوكيـف مـا كـان فلـمـ  رن ذكـر هـذه اآليـات غيـر     م

  في هذا الباب. المصنِّف

نعم ورد من طرقنا في عد  مـام المهـدي   باإل قـة اآليـات متعلّ  ة مـن الروايـات أن
عجل اهللا فرجه فن شاء فليراجع.م  

]١٠٩[  

P �� نِينمؤالْم نون داء ميلأَو رِينالْكَاف نُونمؤالْم ذتَّخي..O.  

��� س من اللّه في شَيٍء ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيPة اآليـة  تتم: أقول   مـنْهأَن تَتَّقُواْ م
تُقَاةً و   ـيرصالْم إِلَـى اللّـهو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيO)هـذه اآليـة مـن اآليـات التـي      ، و)١

ولـم أجـد فيمـا حضـرني      ،bة على فضل علـي وأوالده وجعلها دالّ ،مصنِّفالذكرها 
ان ذكر تلك اآليات مـن ذكرهـا كـذلك وفيمـا     ظمن المصادر على كثرتها التي هي م

أَيهـا   يـا P :وهـي قولـه تعـالى    ،) مـن سـورة النسـاء   ١٤٤أراد ذكر اآليـة ( أنّه  أحسب
وكيـف مـا كـان    ، Oن أَوليـاء مـن دون الْمـؤمنِين   تَتَّخذُواْ الْكَـافرِي  �� الَّذين آمنُواْ 

  .مةيمة اآلية المتقدمما بضوالسي ،تأويالً gة على فضل عليذكرها دالّ المصنِّفف

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨آل عمران:  سورة) ١(
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]١١٠[  

Pِالنَّارِالْ �� إ نفَلِ ماَألس كري الدف ينقنَافمO)١(.  

هـذه   ،gة على فضل عليمن اآليات الدالّ المصنِّف: من جملة ما ذكره أقول
سـأل رجـل   أنّـه   :بإسـناده  هـ)٥٧١عساكر (د ذلك ما رواه ابن ويؤي ،اآلية الكريمة

يضـطرب  ديث حـ علي قسيم النار، فقـال هـذا    :oأحمد بن حنبل عن قول النبي
يا علـي   :oقول النبيبس لكن الحديث الذي ليس عليه لَو ،طريقه عن األعمش

الْمنَــافقين فــي  �� إPِ :{وقــال اهللا  ،منــافق ���  مــؤمن وال يبغضــك ���  كال يحبــ
)٢(فهو في الدرك األسفل من النار ن أبغض علياًفمO ،الدرك اَألسفَلِ من النَّارِ

.  

د بـن منصـور   قـال محمـ   :)كفاية الطالـب (في  هـ)٦٥٨الشافعي (وقال الكنجي 
عبـد اهللا مـا تقـول فـي      ايـا أبـ   :فقـال لـه رجـل    ،كنا عند أحمد بن حنبـل  :الطوسي

أروى الحديث الذي يأنا قسيم النار؟ :قال علياً ن  

اهللا عليـه   صلّىالنبي  من هذا الحديث؟ أليس روينا أن نكرنوما ت :فقال أحمد
  منافق؟ ���  وال يبغضك ،مؤمن ���  كال يحب :م قال لعليوسلّ ]لهآو[

  .بلى :قلنا

  فأين المؤمن؟ :قال

  .الجنّةفي  :قلنا

  فأين المنافق؟ :قال

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥النساء:  سورة) ١(

 .٢/٢٥٣: بتحقيق المحمودي من تاريخ دمشق البن عساكر/ gعلي ترجمة اإلمام) ٢(
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  في النار. :قلنا

)١(فعلي قسيم النار :قال
.  

بـن  اعلي  ثنا أبوقال: حد هـ)٥٢٥(نحو  )ىبشارة المصطف(نقل صاحب كتاب و
 ،مـن المـدائن إلـى بغـداد     قـدمتُ  :قـال  ،ثني عيسى بـن فاشـي  حد :قال ،أبي ياسر

 كثيـراً  جمعـاً  تُفوجـد  ،ة من السكك التي لم يكن لي عهد بسلوكهافدخلت سكّ
خـر النـاس،   آفـي   تي وقعـدتُ عن داب فنزلتُ ،ثالمحدّمن أصحاب الحديث مع 

فلمالم ا تمجلس وتفرمتُقوا تقد ّألسأله عـن أشـياء وكـان أحمـد      ؛ثإلى المحد
 ،bومـذهبنا مـواالة أهـل البيـت     ،ك اهللا رجل من السوادأنا أعزّ :تُلفق ،بن حنبلا

  ؟فأسألك عن بعضها ،هاصحتوترد إلينا أحاديث يجب أن نعرف 

؟لْفقال: س  

  ؟أنت قسيم النار :gالحديث يروى في علي بن أبي طالب :فقلتُ

ه فسـكته أحمـد وقـال: إنّـ     ،قال: وكان على يمينه أحمد بن نصر ينكر الحديث
(اضـطراب) ولكـن فـي الحـديث      إسـناده قال: هـذا حـديث فـي     ثم ،يسأل (كذا)

 ،ما يغني عنـه وهـو حـديث صـحيح     ،ن عاداه)م اله وعادان وم لِاو هماللّ(اآلخر: 
فمعنـى هـذا    ،اداه فـي النـار  مـن عـ  و ،الجنّـة اله فـي  اأن يكون مـن و  ���  وال يجوز

)٢(الحديث في هذا الحديث
.  

  .منافق ��  مؤمن وال يبغضك ��  كال يحب: مام أحمد بحديثمن اإل فاالستدالل

   ــــــــــــــــــــــــ

 في ترجمة محمد بن منصور. ١/١٢٧طبقات الحنابلة: وينظر: ، ٧٢كفاية الطالب: ) ١(

 .٤٠٥) بشارة المصطفى: ٢(
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ــ لِاو هــماللّ: وكــذا بحــديث ان ومــاد ــ اله وع ــاداهم اســتدالل صــحيح معاضــد   ،ن ع
ة علـى فضـل   دالّـ ه تنطبـق عليـه اآليـة الكريمـة فتكـون      للحديث غير مخالف لـه، كمـا أنّـ   

  .المصنِّفمصيرهم في الدرك األسفل من النار، كما ذكر  وأن ،وذم مبغضيه ،gعلي

ا حديثوأم :واحـد   غيـر فقد ذكره  ،منافق ���  مؤمن وال يبغضك ���  كال يحب
الفائـدة   وإلتمـام  ،متواتر متفق عليـه عنـدهم   ، فهو حديثمحدثينوال الحفّاظمن 

 ،ن عـاداه مـ  اله وعـاد ان ومـ  لِاو هـم اللّ: ا حديثأمو ،سأذكر بعض تلك المصادر
)١(فراجع ،) من سورة المائدة٦٧آلية (ل المصنِّفمصادره عند ذكر  تُفذكر

.  

هـا سـمعت رسـول    بسنده عـن أم سـلمة أنّ  هـ) ٢٤١(مام أحمد : أخرج اإلفأقول
)٢(منافق ���  مؤمن وال يبغضك ���  كال يحب :يقول لعلي ]لهآو[اهللا عليه  صلّىاهللا 

.  

 صـلّى النبـي   عهـد إلـي   :قال ،Eعن علي ،بن حبيش عن زر وأخرجه أيضاً
ق عليـه  منـافق، وعلّـ   ���  مـؤمن وال يبغضـك   ���  كال يحبأنّه  موسلّ ]لهآو[ اهللا عليه

)٣(رنؤوط بقوله: إسناده صحيح على شرط الشيخينشعيب األ
.  

)٤(أيضاً )فضائل الصحابة(وأخرجه في 
.  

بطـرق   )المناقـب (فـي   هــ) ٤٨٣مغـازلي ( أبـو الحسـن ابـن ال    وأخرجه الحـافظ 
)٥(مختلفة في ثمانية أحاديث

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. ٥٥ص :) ينظر١(

 .٢/٣٧٧مسند اإلمام أحمد: ) ٢(

 .١/١٣٨مسند اإلمام أحمد: ) ٣(

 .٢/٤٢٩ئل الصحابة: فضاينظر: ) ٤(

 .١٩٦ - ١٩٠ :gمناقب علي بن أبي طالبينظر: ) ٥(
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ذا هـ : ق عليه أبـو عيسـى بقولـه   وعلّ ،ننه أيضاًفي س هـ)٢٧٩الترمذي (وأخرجه 
)١(لباني: صحيححديث حسن صحيح، وقال الشيخ األ

.  

ن أخرجه أيضاًومم:  

)٣(لكبرىوالسنن ا، )٢(في خصائص علي هـ)٣٠٣النسائي ( .١
.  

)٤(في مسنده هـ)٣٠٧موصلي (أبو يعلى ال .٢
.  

  . ٧/٣٢٧البغوي: في تفسير هـ)٥١٠بغوي (ال .٣

  .٢/٤٧٠عرابي: معجم ابن األ في هـ)٣٤٠( ابن األعرابي .٤

  .٥/٢٠٠ في المعجم األوسط هـ)٣٦٠( الطبراني .٥

٦. ٨/٤٤٦: في االستذكار هـ)٤٦٣( ابن عبد البر.  

  .١/١١٩، الفضائل: ٤/١٨٥ :في حلية األولياء )ـه٤٣٠( اإلصفهاني أبونعيم .٧

  .٦/٣٦٣: في تاريخ بغدادهـ) ٤٦٣(الخطيب البغدادي  .٨

  .١/٤٨٥: اإلسالمفي تاريخ  هـ)٧٤٨الذهبي ( .٩

  .٧/٣٥٥: في البداية والنهاية هـ)٧٧٤كثير (ابن  .١٠

  .٧/٥٨و ج ١/٦٠: في فتح الباري هـ)٨٥٢( العسقالني ابن حجر .١١ 

  .١٣٨: ةفي ينابيع المود هـ)١٢٩٤( القندوزي الحنفي .١٢

  .٩/١٤٧: في تحفة األحوذيهـ) ١٣٥٣(كفوري أبو العال المبار. ١٣

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٦٤٣سنن الترمذي: ) ١(

 .١/١٠٥الخصائص: ينظر: ) ٢(

 .٥/١٣٧السنن الكبرى: ينظر: ) ٣(

  .١/٢٧٩مسند أبي يعلى:  ينظر:) ٤(
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]١١١[  

Pِلنِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَعوO)١(.  

هـذه   ،في كتابه المصنِّفذكرها و ،gة على فضل علي: من اآليات الدالّأقول
فــي  هـــ)٤٨٣مغــازلي (ا أخرجــه الحــافظ ابــن الد ذلــك مــويؤيــ ،اآليــة الكريمــة

ولَتَعـرِفَنَّهم فـي لَحـنِ    P :{ه عن أبي سعيد الخدري فـي قولـه  بسند )المناقب(
)٢(ببغضهم علي بن أبي طالب :قال، Oالْقَولِ

.  

، )٣(خدري بثالث طـرق عن أبي سعيد ال هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرجه الحاكم 
يـة:  فـي معنـى اآل   إلـى الخـدري أيضـاً    هـ)٦٥٨الشافعي (وأسنده الحافظ الكنجي 

)٤(لحن القول بغض علي
.  

ه وابـن عسـاكر   وأخرج ابن مردوي :)المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
 :قال، Oولَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ الْقَولPِتعالى:  في قوله Eعن أبي سعيد الخدري

)٥(ببغضهم علي بن أبي طالب
.  

قال: مـا كنـا نعـرف المنـافقين      Eأخرج ابن مردويه عن ابن مسعودو :وقال
ببغضــهم علــي بــن أبــي  ���  موســلّ ]وآلــه[ اهللا عليــه صــلّىعلــى عهــد رســول اهللا 

)٦(طالب
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠: oمحمد سورة) ١(

 .٣١٥: البن المغازلي المناقب) ٢(

 .١٧٩ - ٢/١٧٨شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢٣٥كفاية الطالب: ) ٤(

)٥ (قة.ط المحقّ ٧/٤٤٣المنثور:  الدر 

 المصدر نفسه.) ٦(
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 تعالى: عن أبي سعيد الخدري في قولهـ) ه٥٧١(وأخرج ابن عساكر الدمشقي 

Pِلنِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَعوO ،١(ببغضهم علي بن أبي طالب :قال(
.  

]١١٢[  

Pقُومرم تَابكO)٢(.  

 :ه تعـالى تين بعـد قولـ  فين مـر : وردت هذه اآلية الكريمة في سورة المطفّأقول

P �� �9 قُومرم تَابك ينجا سم اكرا أَدمينٍ وجي سارِ لَفالفُج تَابك إِنO)وبعد ، )٣
�� P :قوله تعالى �9  تَابك إِن � ��� 	4� �� ��       تَـابك ـونلِّيـا عم اكرـا أَدمو ـينلِّيي علَف

قُومرمO)٤(
.  

ان فضـل  دة فـي بيـ  هـا وار ، وأنّاآلية المرتبطة بالمورد الثاني المصنِّفوقد ذكر 
فقـد روى   ،هــ) ٣٥٢كـوفي ( د ما ذكره ما رواه فرات بن إبـراهيم ال ويؤيg، علي

��� P :فـي قولـه اهللا تعـالى    قـال  gفي تفسيره بسنده عن أبي عبد اهللا �9   تَـابك إِن
   قُـومرم تَـابك ينـجا سم اكرا أَدمينٍ وجي سارِ لَفالفُجO ،  ـآل د وبـبغض محم

اهللا عليه وآله صلّىد محم ،P �� �9  تَابك إِن 	4� �� ��� لَفـي علِّيـين ومـا أَدراك مـا      ���
قُومرم تَابك ونلِّيعO ،بحب آد ومحمدل محمn)٥(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

. وللمزيـد مـن   ٢/٤٢١: بتحقيـق المحمـودي   من تاريخ دمشق البن عساكر/ gترجمة اإلمام علي) ١(
 . ٨٨المصادر ينظر الكشّاف المنتقى: 

 .٢٠فين: المطفّ سورة) ٢(

 .٩ - ٧فين: المطفّ سورة) ٣(

 .٢٠ - ١٨فين: المطفّ سورة) ٤(

 .٥٤٣تفسير فرات الكوفي: ) ٥(
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]١١٣[  

Pيدعب كَانن مشُ مالتَّنَاو مأَنَّى لَهوO)١(.  

 bهئفضل علي وأبنا ة علىمن اآليات الدالّ المصنِّفذكره : من جملة ما أقول

  .ولم أجد من ذكرها غيره في هذا الباب ،آلية من سورة سبأهذه ا

]١١٤[  

Pٍيمظلى خُلُقٍ علَع إِنَّكوO)٢(.  

الموصـوف بهـذه اآليـة الكريمـة هـو النبـي الكـريم         : ال خـالف فـي أن  أقول
دمحمo ،ةهذا وجعلها من جملـة اآليـات الدالّـ   قد أوردها في كتابه  المصنِّفو 

ا نزلـت  لمـ أنّـه   ة،رواه غيـر واحـد مـن الخاصّـ     ك ماد ذلويؤيg، على فضل علي
  ن كنت مواله فهذا علي مواله.م :فقال، oأقامه رسول اهللا gوالية علي

ن والْقَلَمِ وما يسطُرون ما P :فأنزل اهللا تعـالى  ،فقال رجل: لقد فتن بهذا الغالم
   لَـك إِنو نُـونجبِم كبر ةمأَنتَ بِنِع�� �@� غَيـر ممنُـون وإِنَّـك لَعلـى خُلُـقٍ       �0 ��

 ���	A ��O)٣(
.  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢سبأ:  سورة )١(

 .٤القلم:  سورة) ٢(

 وغيرها. ٦٨٦، تأويل اآليات الظاهرة: ٥٣٢، بصائر الدرجات: ٤٩٧ - ٤٩٥تفسير فرات الكوفي: ) ٣(
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]١١٥[  

Pم ن كَانناًأَفَممفَ ؤ ن كَانقكَماًاس � ونتَوسيO)١(.  

وقـد   ،هـذه اآليـة الكريمـة    في هذا الكتـاب  المصنِّفوردها أ: من اآليات التي أقول
هـذه اآليـة نزلـت     أن الحفّـاظ و محـدثين وغيـر واحـد مـن ال    ،مفسرينذكر جملة من ال

فقـد أخـرج    بـة، حينمـا وقـع نـزاع بينـه وبـين الوليـد بـن عق        ،gفي علي أمير المـؤمنين 
الوليـد   بسنده عـن ابـن عبـاس أن    )ةفضائل الصحاب(في  هـ)٢٤١( م أحمد بن حنبلمااإل

  ؟وأمأل منك حشواً ،منك سناناً وأحد ،أبسط منك لساناً ألستُ :بن عقبة قال لعليا

)٢(O يستَوونال اًكَمن كَان فَاسق اًؤمنأَفَمن كَان مP: {فأنزل اهللا 
.  

ة فـي علـي بـن أبـي     نينزلت في المد :قال ،وأخرجه الطبري عن عطاء بن يسار
 :فقـال  ،طالب والوليد بن عقبة بن أبي معـيط، كـان بـين الوليـد وبـين علـي كـالم       

  ؟بةيمنك للكت وأرد ،منك سناناً وأحد ،أنا أبسط منك لساناً :الوليد بن عقبة

كَمن كَـان   اًؤمنأَفَمن كَان مP :ك فاسق، فأنزل اهللا فيهماسكت فإنّاال علي: فق
)٣(Oبِه تُكَذِّبونP :إلى قوله O يستَوونال اًفَاسق

.  

وساق  ،نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة :هـ)٤٦٨(الواحدي وقال 
، وبالفاسـق الوليـد بـن    يعنـي بـالمؤمن عليـاً    :قـال : (الحديث عـن ابـن عبـاس وزاد   

)٤(عقبة)
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨السجدة:  سورة) ١(

 .١٠٤٣ح /٢/٦١٠فضائل الصحابة: ) ٢(

 .٢٠/١٨٨جامع البيان: ) ٣(

 .٢٦٣أسباب التنزيل: ) ٤(
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قال: نزلت فـي علـي    هـ)٦٩٤(الرياضوفي  الذخائرفي  يالطبر وروى المحب
أخرجـه الحـافظ   قـال:  و بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط ألمر بينهمـا، ا

)١(السلفي
.  

ها نزلت فـي علـي   أنّ :عن ابن عباس وعطاء بن يسار هـ)٦٧١القرطبي (وأخرج 
هـا نزلـت فـي    اس أنّاج والنحـ وذكر الزجـ  :قال ثم ،عقبةبن أبي طالب والوليد بن ا

)٢(علي وعقبة بن أبي معيط
.  

بـن  االوليـد   شراف عن ابن عبـاس أن ساب األنفي أ هـ)٢٧٩( وأخرج البالذري
وأمـأل لحشـو    ،وأربـط جنانـاً   ،سـناناً  وأحـد  ،أنا أسـلط منـك لسـاناً    :لعلي قالعقبة 

  ؟بةيالكت

 ال اًكَمـن كَـان فَاسـق    اًؤمنأَفَمن كَان مP :{اسكت يا فاسق فأنزل اهللا :فقال
ونتَوسيO ،ني بالمؤمن علياًيعg)٣(

.  

وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي : في تفسيره هـ)٧٧٤(وقال ابن كثير الدمشقي
ولهـذا فصـل    ،ها نزلت في علي بن أبي طالـب وعقبـة بـن أبـي معـيط     وغيرهما: أنّ

�� ��*��هم جنَّاتُ أَما الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات فَلPَحكمهم فقـال:    وى نُـزُالً .�
�� بِما كَانُوا يعملُون وأَما الَّذين فَسقُوا  �. ��واهم النَّار كُلَّما أَرادوا أَن يخْرجوا منْهـا  

)٤(Oعيدوا فيها�� 
.

)٥(
  

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٠٦، والرياض النضرة: ١/٤٢٠ذخائر العقبى: ) ١(

 .١٤/٩٦الجامع ألحكام القرآن: ) ٢(

 .١/٢٨٨أنساب األشراف: ) ٣(

 .٢٠ - ١٩السجدة:  سورة) ٤(

 .٦/٣٦٩تفسير القرآن الكريم: ) ٥(
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صـفهاني فـي   أخرج أبـو الفـرج اإل  : )المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
كر اوابـن عسـ   ،والخطيـب  ،وابن مردويـه  ،وابن عدي ،والواحدي ،كتاب األغاني

منك  : أنا أحدEال: قال الوليد لعلي بن أبي طالبق Eمن طرف ابن عباس
  ؟بة منكيوأمأل للكت ،ناًامنك لس سطبوأ ،سناناً

  !ما أنت فاسقاسكت فإنّ :Eفقال له علي

 ،يعني بالمؤمن علياً، O يستَوونال اًكَمن كَان فَاسق ؤمناًأَفَمن كَان مP :فنزلت
)١(وبالفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط

.  

)٢(مثله Eوأخرج ابن أبي حاتم عن السدي :وقال
.  

  وإليك قائمة بذكر بعض المصادر التي ذكرت ذلك:

  .٣/٢١: هـ)٢٤١(مام أحمد بن حنبلفضائل الصحابة لإل .١

  .١/٧٣ :هـ)٢٧٦( المعارف البن قتيبة .٢

  .١/٢٨٨: هـ)٢٧٩( أنساب األشراف للبالذري .٣

  .٢٩٥: هـ)٢٨٦( تفسير الحبري للحسين بن الحكم .٤

  .٢٠/١٨٧: هـ)٣١٠(جامع البيان للطبري .٥

  .٦/٣٠٧: هـ)٣١٧بغوي (معالم التنزيل لل .٦

  .٣٢٨ و ٣٢٧: هـ)٣٥٢كوفي (تفسير فرات لفرات ال .٧

  .٢/٢٣: هـ)٣٥٦(هانياألغاني ألبي الفرج األصف .٨

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (قة.المحقّ ٦/٤٨٧المنثور:  الدر 

)٢ (٦/٤٨٧المنثور:  الدر. 



  ٢٣٧  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  .١/٤٩٣: هـ)٤٦٣( بن عبد البرستيعاب الاال .٩

  .١٢/٣٢١هـ): ٤٦٣تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( .١٠

  .٢٦٣: هـ)٤٦٨( يأسباب النزول للواحد .١١

  . ١/٤٤٥: هـ)٤٨٣الحسكاني (شواهد التنزيل للحاكم  .١٢

  .٣٢٤ :هـ)٤٨٣مغازلي (المناقب البن ال .١٣

  .١٨٩: هـ)٥٦٨( وارزميالمناقب للخ .١٤

  .٦٣/٢٣٥: هـ) ٥٧١عساكر (تاريخ دمشق البن  .١٥

  .٣٤١: هـ)٦٠٠( البن بطريقالعمدة  .١٦

  .ةط الحجري ٢٠: هـ)٦٥٢طلحة الشافعي (مطالب السؤول البن  .١٧

  .٣/١٦: هـ)٦٥٦معتزلي (لل ةشرح نهج البالغ .١٨

  .٥٥: هـ)٦٥٨الشافعي (كفاية الطالب للكنجني  .١٩

  .١٤/٩٦: هـ)٦٧١( حكام القرآن للقرطبيامع ألالج .٢٠

٢١. ١/٤٢٠: هـ)٦٩٤الدين الطبري ( ذخائر العقبى لمحب.  

  .٢/٢٠٦: هـ)٦٩٤( الطبريالدين لمحب الرياض النضرة  .٢٢

  .٥/١٥٨: هـ)٧٤١خازن (لل لباب التأويل .٢٣

  .١/٨٦: هـ)٧٥٠( نظم درر السمطين للزرندي الحنفي .٢٤

  .٦/٣٦٩: هـ)٧٧٤( ريم البن كثير الدمشقيتفسير القرآن الك .٢٥

  .٢٨٦: هـ)٨٥٢(بعد  لألبشيهي مستظرف فن في كلّالمستطرف  .٢٦
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٢٧. ةقالمحقّ ٦/٤٧٦: هـ)٩١١( المنثور للسيوطي الدر.  

  .١/١٥٥: هـ)٩١١( لباب النزول للسيوطي .٢٨

  .٦/١١: هـ)١٢٥٠( فتح القدير للشوكاني .٢٩

  .١/٢٥٠: هـ)١٢٩٤( لحنفية للقندوزي اع المودييناب .٣٠

]١١٦[  

Pِولسبِالرو نَّا بِاللَّهآم قُولُونيو..O.  

ولَئـك  �� وأَطَعنَا ثُم يتَولَّى فَرِيق منْهم من بعـد ذَلـك ومـا    Pة اآلية تتم: أقول
نِينمؤبِالْمO)هـذه اآليـة    في كتابـه هـذا   المصنِّف أوردهامن اآليات التي  وهي، )١

ا قـدم  لمـ  :قـال  ،د بن العباس بسنده عـن ابـن عبـاس   عن محم يووقد ر ،الكريمة
 ،gلعلـي  وأسـفلها أعالهـا لعثمـان    ،وعثمـان أرضـاً   المدينة أعطى عليـاً  oالنبي

  بعني. وأي شتري منّاأرضي ال تصلح ف إن :ل علي لعثمانفقا

  منه علي. ىشتراأبيعك، ف :فقال له

عت؟ بعت أرضك من علي! وأنـت لـو أمسـكت    صنشيء  أي :فقال له أصحابه
 :وقـال  ،ى يبيعك بحكمك، فجاء عثمان إلى عليحتّ عنه الماء ما أنبتت أرضه شيئاً

  ؟!جيز البيع�� ال 

  ؟وليس ذلك لك ،ورضيت عتَب :فقال له

  ؟فاجعل بيني وبينك رجالً :قال

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧النور:  ورةس )١(
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  ؟oالنبي :قال علي

  ؟!غيره بيني وبينك رجالً جعلاولكن  ؛كهو ابن عم :فقال

، فـأنزل اهللا  فأبى ذلـك  ،والنبي شاهد علينا ،إلى غير النبي مكحكّ�� علي ال  :قال
نَا ثُم يتَولَّى فَرِيـق مـنْهم مـن    ويقُولُون آمنَّا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعP ين:تهذه اآلي

ولَئك بِالْمؤمنِين وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسـوله لـيحكُم بيـنَهم إِذَا    �� بعد ذَلك وما 
رِضُونعم منْهم فَرِيقO)١(

.  

]١١٧[  

P ىون نَّجم كُونا يم �+ �B ���B  2�� مهابِعر وهO)٢(.  

هـا  وأنّ ،هذه اآلية مـن سـورة المجادلـة    المصنِّفذكرها : من اآليات التي أقول
المنـافقين   ة من أند ذلك ما ورد في مصادر الخاصّويؤيg، على فضل علي تدلّ

د ال تكون الخالفة فـي بنـي هاشـم    لئن مات محم :وتعاهدوا وكتبوا كتاباً اجتمعوا
اآليةفأنزل اهللا هذه  ،ة أبداًوال النبو...  

]١١٨[  

P أَنَّا ونبسحي م �� أَماهونَجو مهرس عمنَسO)٣(.  

 ا صـح لمـ  ،gلداللتها على فضل علي المصنِّفذكرها : من اآليات التي أقول
د ذلـك مــا ورد مـن طرقنـا فــي غيـر واحـد مــن      ويؤيـ  ،عنـده هـذه اآليـة الكريمــة   

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٧) تفسير فرات الكوفي: ١(

 .٧المجادلة:  سورة) ٢(

 .٨٠الزخرف:  سورة) ٣(
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 oالنبـي  أن ،سـلمي لـى بريـدة األ  إصـل  ، فقد روي عن النوفلي بسند متّالمصادر
  موا على علي بإمرة المؤمنين.سلِّ :قال لبعض أصحابه

؟!ة والخالفة في أهل بيت أبداًفقال رجل من القوم: ال واهللا ال تجتمع النبو  

نَسمع سرهم ونَجواهم بلَى ورسلُنَا لَـديهِم   �� أَم يحسبون أَنَّا P :{فأنزل اهللا
يونكْتُبO)١(

.  

]١١٩[  

Pادبِإِلْح يهف رِدن يمو  �����A	�O)٢(.  

وهـم   ،هـم فـي رب  ااختصمن ذيلث عن أحد الخصمين ال: هذه اآلية تتحدأقول
 ) مـن سـورة الحـج   ١٩ض لآليـة ( م عنـد التعـر  فيما تقد وقد عرفتَ ،الذين كفروا

ين هـم  مالمقصـود بالخصـ   أن لآليـات،  المصـنِّف ضمن تسلسـل   ]٤٥[تحت رقم 
الحمزة وعلي وعبيدة بن الحـارث (وهـم المؤمنـون)،     :وهم ،من قريش ة نفرالستّ

اآليـات بعـدها    ذكـرت  ثم ،ار)(وهم الكفّوعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة 
فَالَّذين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثياب من نَّارٍ يصَب مـن فَـوقِ   Pار فقالـت:  حال الكفّ

رؤوسهِم الْحميم يصْهر بِه ما في بطُونِهِم والْجلُود ولَهم مقَامع من حديد كُلَّمـا  
ا منْهوا مجخْروا أَن يادأَر غَم رِيقِ�� نالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدعO)٣(

.  

ذكرت حال المؤمنين فقالـت  ثم: Pِلُـوا       �� إمعنُـوا وآم ينلُ الَّـذخـدي اللَّـه

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥٣ل اآليات الظاهرة: ي، تأو٨/١٨٠، الكافي: ٢/٢٨٩تفسير القمي: ) ١(

 .٢٥الحج:  سورة) ٢(

 .٢٢ - ١٩الحج:  سورة) ٣(
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��/�4 الصَّالحات جنَّات تَجرِي من تَحتها  �5� ��� نا ميهف نلَّوحـبٍ     يـن ذَهم ـاوِرأَس
ولباسهم فيها حرِير وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَـولِ وهـدوا إِلَـى صـراط      اًولُؤلُؤ

يدمالْحO)١(
.  

ذكرت بعض حاالت الذين كفروا فقالـت  ثم: Pِإ ��    ونصُـديوا وكَفَـر ينالَّذ
اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْنَاه للنَّاسِ سواء الْعاكف فيـه والْبـاد    عن سبِيلِ

  .Oومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نُذقْه من عذَابٍ أَليمٍ

ار قد تعاهدوا بعد واقعة بدر على أن يلحدوا في فضـل أميـر   الكفّ وقد ورد أن
د ويؤيـ ، فنزلـت هـذه اآليـة   عن المسـجد الحـرام    oويصدوا النبي ،gالمؤمنين

٢(ري الخاصةذلك ما رواه غير واحد من مفس(
.  

]١٢٠[  

Pروا أَممرأَب اًأَم ونرِمبفَإِنَّا مO)٣(.  

ة علـى فضـل ومنزلـة أميـر     من اآليات الدالّـ  المصنِّفذكره : من جملة ما أقول
ن مـن  هو هذا المقطع مـن اآليـة التاسـعة والسـبعي     gالمؤمنين علي بن أبي طالب

ولـم أجـد غيـره مـن      ،عنده من داللتها على ذلك وذلك لما صح ،سورة الزخرف
هـا  علماء الجمهور من ذكرها فـي هـذا البـاب، نعـم ورد فـي روايـات أصـحابنا أنّ       

  مرتبطة بما نحن فيه فمن شاء فليراجع.

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤ - ٢٣الحج:  سورة) ١(

 . ٢/٨٣تفسير القمي:  :ينظر) ٢(

 .٧٩الزخرف:  ةسور) ٣(
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]١٢١[  

Pْا قَالُوام بِاللّه فُونلحي..O.  

اْ كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَرواْ بعد إِسالَمهِم وهمواْ بِما لَم ولَقَد قَالُوPة اآلية تتم: أقول
على كفر  دلّوهي ت ،هذه اآلية المصنِّفرها كذمن اآليات التي  وهي، )١(Oينَالُواْ

 مفسـرين وقـد ذكـر جمـع مـن ال     ،gعلـى فضـله   تـدلّ  مـن ثـم  و ،gأعداء علـي 
 ،ليلــة العقبــة oهــم الــذين أرادوا أن يــدفعوا النبــيعنــي باآليــة الم أن الحفّــاظو

فجعلـوا   ،سـفاره أوهم معـه فـي بعـض     oوكانوا قد أجمعوا أن يقتلوا رسول اهللا
ته حتّيلتمسون غرر بعضهم وذلك ليالًضهم وتأخّم بعى أخذ في عقبة فتقد.  

  .الخ ...إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي :قالوا

  وغيرهم. )٢(اكوأبو الشيخ عن الضح ،هـ)٣٢٧( وهذا ما أخرجه ابن أبي حاتم

المنـافقين الـذين أرادوا    ولئـك �� فهذه اآلية إذن فيها داللة واضـحة علـى كفـر    
  .gبما قاله في علي ولم يؤمنوا oالفتك برسول اهللا

]١٢٢[  

Pِم �� إارِهبلَى أَدوا عتَدار ينالَّذO)٣(.  

 المصـنِّف فـي تسلسـل    oد) مـن سـورة محمـ   ٣٠م فـي اآليـة (  قدت: قد أقول

تحكـي حـال    ةاآليـات المـذكور   نإفـ  ،ق بالمقـام من هذا الكتـاب مـا يتعلّـ    ]١١١[
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤التوبة:  سورة) ١(

 .٥/١١٧المنثور:  الدر، ٢/١٢٥، الكشف والبيان: ٢/٤٤٩الكشّاف:  )٢(

 .٢٥: oمحمد سورة )٣(
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)١(السياق فراجعوذلك بحسب  ،هم معروفون في لحن القولالمرتدين وأنّ
.  

وآيـة   oدل محمآنزلت آية في  ،oدسورة محم إلى ما ورد من أن مضافاً
٢(همفي عدو(

 م.كما تقد  

]١٢٣[  

Pِءوالس ظَن بِاللَّه الظَّانِّينO)٣(.  

ا لهـا داللـة علـى فضـل ومنزلـة      ممـ  المصـنِّف ذكرهـا  : من اآليـات التـي   أقول
اهللا ال  وا أنهم ظنّـ وأنّ ،المنافقين والكافرين على ذم وهي تدلّ ،هذه اآلية gعلي

ه ولعلّـ  ،المصـنِّف ن ذكر هذه اآلية فـي هـذا البـاب غيـر     ينصر رسوله، ولم أجد م
السوء وكره مـا أنـزل اهللا    ن ظن باهللا ظنم راد منها العموم والشمول لكلّأذكرها و

  واهللا العالم. gلى في علياتع

]١٢٤[  

Pَضعب تَارِك لَّكفَلَع كى إِلَيوحا يم..O.  

نزِلَ علَيه كَنزٌ أَو جـاء  �� وضَآئق بِه صَدرك أَن يقُولُواْ لَوالَ Pة اآليـة  تتم: أقول
هـذه   المصـنِّف أورد و، )٤(Oمعه ملَك إِنَّما أَنتَ نَذير واللّه علَى كُلِّ شَيٍء وكيـلٌ 

مـا أخرجـه    لـه  ويشـهد  ،gاآلية الكريمة في كتابه هذا لداللتها على فضل أمير المـؤمنين 
   ــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. ٢٣١ينظر ص) ١(

 من هذا الكتاب. ١٥٥ينظر ص) ٢(

 .٦الفتح:  سورة) ٣(

 .١٢هود:  سورة) ٤(
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جبرئيـل الـروح األمـين نـزل      إن بسنده عن زيد بن أرقم قـال:  هـ)٤٨٣الحسكاني (الحاكم 
 ،ة عرفـة بـن أبـي طالـب عشـي    ابواليـة علـي    موسـلّ  ]وآلـه [اهللا عليـه   صـلّى على رسول اهللا 

 ،فـك والنفـاق  يب أهـل اإل ذكـ م مخافة توسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىفضاق بذلك رسول اهللا 
قـول لـه: فبكـى    مـا ن  فلم نـدرِ  ،أنا فيهم فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم فدعا قوماً

  ؟د أجزعت من أمر اهللايا محم :فقال له جبرئيل ؛موسلّ ]وآله[ اهللا عليه صلّىالنبي 

وا لـي  يقـر  مش إذ لـ يمـن قـر   لقيـتُ  ي مـا ولكن علم ربـ  ،يا جبرئيل ���  :فقال
مـن السـماء فنصـروني فكيـف      جنـوداً  فأهبط إلي ،ى أمرني بجهادهمبالرسالة حتّ

؟!من بعدي ون لعلييقر  

فَلَعلَّك تَـارِك بعـضَ مـا يـوحى إِلَيـكP       :صرف عنه جبرئيل فنزل عليـه فان
كرصَد بِه قضَآئوO)١(

.  

عليـه   اهللا صـلّى عن أبيه قال: قـال رسـول اهللا    ،دبسنده عن جعفر بن محم وأخرج أيضاً
  .ي خالص قلب علي ومؤازرته ومرافقته، فأعطيت ذلكسألت رب :موسلّ ]وآله[

د فقال رجل من قريش: لو سأل محمله  لكان خيراً )٢(صاع من تمر فيه ه شناًرب
ا سألهمم!  

عليـــه فـــأنزل اهللا  فشـــق ،موســـلّ ]وآلـــه[اهللا عليـــه  صـــلّى فبلـــغ ذلـــك النبـــي
)٣(Oما يوحى إِلَيك وضَآئق بِه صَدرك فَلَعلَّك تَارِك بعضPَ:تعالى

.  

د بـن علـي   تفسير العتيق الذي عندي عن أبـي جعفـر محمـ   القرأت في و :وقال
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٧٢شواهد التنزيل: ) ١(

  ء البالي.الشن: السقا )٢(

 .١/٣٧٣شواهد التنزيل: ) ٣(
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ي مؤاخـاة علـي   ي سـألت ربـ  إنّـ  م:وسـلّ  ]وآلـه [اهللا عليـه   صلّىقال: قال رسول اهللا 
تهومود، يفأعطاني ذلك رب.  

ه، أفـال  د ربا سأل محمإلينا مم واهللا لصاع من تمر أحب :فقال رجل من قريش
  !هتعين به على عدويس و ملكاًأعضده ي سأل ملكاً

عليـه ذلـك فـأنزل اهللا تعـالى      فشـق م، وسـلّ  ]وآله[اهللا عليه  صلّىفبلغ ذلك رسول اهللا 
نـزِلَ  �� تَارِك بعضَ ما يوحى إِلَيك وضَآئق بِه صَدرك أَن يقُولُواْ لَـوالَ   فَلَعلَّكP :عليه

)١(Oعلَيه كَنزٌ أَو جاء معه ملَك إِنَّما أَنتَ نَذير واللّه علَى كُلِّ شَيٍء وكيلٌ
.  

)٢(كوفيبطريق آخر عن فرات ال وأخرجه أيضاً
.  

فـي  ق بـذلك  في تفسيره ما يتعلّـ  هـ)٣٥٢كوفي (وقد أخرج فرات بن إبراهيم ال
)٣(حديثين

.  

]١٢٥[  

Pذَابا الْعأَوا رلَم ينمى الظَّالتَروO)٤(.  

في كتابه هذا الذي جمع فيه جملة من  المصنِّفذكرها : من اآليات التي أقول
 تمـة هذه اآليـة الكريمـة مـن سـورة الشـورى وت      gة على فضل علياآليات الدالّ

ولي مـن بعـده وتَـرى الظَّـالمين لَمـا رأَوا       ومن يضْللِ اللَّه فَما لَه منP :اآلية
  .Oالْعذَاب يقُولُون هلْ إِلَى مرد من سبِيلٍ

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٧٣شواهد التنزيل: ) ١(

 .١/٣٧٣شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١٨٧ - ١٨٦تفسير فرات الكوفي: ) ٣(

 .٤٤الشورى: سورة ) ٤(
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 ]١٢٦[ذكر اآلية التالية لهـذه اآليـة مـن نفـس السـورة تحـت تسلسـل        أنّه  كما
وتَراهم يعرضُون علَيها خَاشعين من الذُّلِّ ينظُرون من طَرفP  :وهي قوله تعـالى 

رخَس ينالَّذ رِينالْخَاس نُوا إِنآم ينقَالَ الَّذو يخَف ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُس
  .Oالظَّالمين في عذَابٍ مقيمٍ�� إِ ���� 

 gداللتها على فضل ومنزلة أميـر المـؤمنين   صحتوهذه اآليات الكريمة قد 
ي لم أجد غيره من علماء الجمهور فذكرها في هذا الكتاب على أنّ المصنِّفعند 

لباب من ذكر ذلك.ف في هذا اصنّن مم  

  ن شاء فليراجع.ة فمنعم قد ذكر ذلك في مصادر الخاصّ

]١٢٦[  

Pِنُوا إآم ينقَالَ الَّذوا  �� ورخَس ينالَّذ رِينالْخَاس
مهأَنفُسO)١(.  

 المصـنِّف قـد ذكرهـا    ،من سـورة الشـورى   واألربعون: هذه هي اآلية الخامسة أقول
  .داللتها عنده على ذلك ةصحل gل علية على فضفي جملة اآليات الدالّ

]١٢٧[  

Pلُهقَو كجِبعن يالنَّاسِ م نمو...O.  

في الْحياة الدنْيا ويشْهِد اللّه علَى ما في قَلْبِـه وهـو أَلَـدP    ة اآليـة  تتم: أقول
ة على منزلة ذكر مجموعة من اآليات الدالّفي كتابه هذا  المصنِّفو ،)٢(Oالْخصَامِ
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥الشورى:سورة ) ١(

 .٢٠٤البقرة: سورة ) ٢(
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) من نفس ٢٠٧هذه اآلية جاءت في مقابل اآلية (و ،gوفضل علي أمير المؤمنين
ضَات اللّه واللّه ومن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتغَاء مرP :السورة وهي قوله تعالى

ادببِالْع وفؤرO.  

الذي شـرى نفسـه هـو علـي بـن       ثون أنوالمحد الحفّاظو مفسرونال وقد نصّ
)١(م في هذا الكتابتقدأبي طالب كما 

.  

ه قـال:  ستاذه أبي جعفر أنّ�� عن هـ) ٦٥٦(ا هذه اآلية فقد نقل ابن أبي الحديد مأ
ألف درهم حتّ مائةمعاوية بذل لسمرة بن جندب  وقد روي أن هـذه   ى يـروي أن

ومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياةg: P اآلية نزلت في علي بن أبي طالـب 
لّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصَامِ وإِذَا تَولَّى سعى في اَألرضِ الدنْيا ويشْهِد ال

، وأن اآليـة الثانيـة   Oيحـب الفَسـاد   ��  حرثَ والنَّسلَ واللّهليفْسد فيِها ويهلك الْ
ـ   P :نزلت في ابن ملجم وهي قوله تعالى رِي نَفْسـه ابتغَـاء   ومن النَّـاسِ مـن يشْ

اللّه ضَاترمO   فلم يقبل، فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل، فبذل لـه ثالثمائـة ،
)٢(فقبل وروى ذلك ،فبذل له أربعمائة ألف ،ألف فلم يقبل

.  

هذه اآلية نزلـت فـي غيـر مـا رواه      نأر التي تذكر قائمة بأسماء المصادوإليك 
ها نزلت عالم المخالفين أنّأل الحديث وأهو مفسرونسمرة بن جندب فقد ذكر ال

المدينـة   في oأقبل إلى النبي ،ي زهرةنبفي األخنس بن شريف الثقفي حليف ل
 ذلك منه إلى oفأعجب النبي ،ويعلم اهللا أني لصادق ،جئت أريد اإلسالم :وقال

ظهر بلسانه ما ليس بقلبه أو نزلت في سرية أها نزلت فيمن نافق فأو أنّ ،ةآخر القصّ
   ــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. ١١٢ظر صن) ي١(

 .٤/٧٣شرح نهج البالغة: ) ٢(



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ٢٤٨

ودونـك   ،الذين ذكروا سبب نزولها مفسرينكما هو صريح جملة من ال )١(عيجرال
  :بعض هذه المصادر

  .٤/٢٢٩: )هـ٣١٠(جامع البيان للطبري  .١

 .٢/٥٦: )هـ٣٢٧(تفسير ابن أبي حاتم الرازي  .٢

 .١/٢٣٥هـ): ٥١٠للبغوي (تفسير البغوي  .٣

 .١/٤٠٠: هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧(تفسير الكشف والبيان للثعلبي  .٤

 .١/١٩هـ): ٤٦٨أسباب النزول للواحدي ( .٥

 .١/٥٤هـ): ٤٦٨الوجيز للواحدي (  .٦

 .٣/٢٨١: )هـ٣٧٠(أحكام القرآن للجصاص  .٧

 .١/٢٨١هـ): ٥٣٨الكشّاف للزمخشري ( .٨

 .١/٢٨٢هـ): ٥٤٣أحكام القرآن البن عربي ( .٩

 .١/٣٢١هـ): ٥٨١آلنف للسهيلي (الروض ا .١٠

 .١/١٩٥هـ): ٥٩٧زاد المسير البن الجوزي ( .١١

 .٣/٢١٤هـ): ٦٠٦( مفاتيح الغيب  .١٢

 .٣/١٨هـ): ٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)  .١٣

 .١/١٩٢هـ): ٧٤١لباب التأويل للخازن ( .١٤

١٥. ٢/٢٨٩: هـ)٧٥٤( انتفسير البحر المحيط البن حي. 

   ــــــــــــــــــــــــ

 ع بين مكّة والمدينة.الرجيع: موض )١(
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 .١/٥٦٢: )هـ٧٧٤(بن كثير تفسير القرآن الكريم ال  .١٦

 .٤/٦٧هـ): ٧٧٤البداية والنهاية البن كثير ( .١٧

 .٣/١٣٢هـ): ٧٧٤السيرة النبوية البن كثير ( .١٨

 .١/٢٦٢هـ): ٨٠٣تفسير ابن عرفة للعبدي ( .١٩

 .١٩/٢٧٤هـ): ٨٥٥عمدة القاري للعيني الحنفي ( .٢٠

 .١/١١٧: )هـ٨٧٦(لثعالبي الجواهر الحسان ل .٢١

 .١/٢١٠: هـ)٩١١( والسيوطي ـ)ه٨٦٤( تفسير الجاللين للمحلي  .٢٢

٢٣.  ١/٤٨٦هـ): ٩١١المنثور للسيوطي ( الدر. 

 .١/٤٠٣هـ): ٩١١اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي (  .٢٤

 .١/٢٩هـ): ٩١١لباب النزول للسيوطي (  .٢٥

  .١/٢٧٩: )هـ١٢٥٠(فتح القدير للشوكاني   .٢٦

 الـذي هـو فـي بيـان مـا نـزل فـي        في كتابه هذا المصنِّفري كيف ذكرها وليت شع
بعـد   المصـنِّف فقـد قـال    ،على فضله ومنزلتـه  ا يدلّمم أو تأويالً علي من القرآن تفسيراً

، Oيوفُـون بِالنَّـذْرِ  P اإلنسـان ) من سورة ٧آخر آية ذكرها حسب تسلسله وهي اآلية (
  .ه مائة وست وخمسون آية في فضل علي وأوالدهفذلك كلّ :قال

وهـذه اآليـة كمـا هـو      ،gعلـى فضـله   ةفي صدد رصد اآليات الدالّـ  نفهو إذ
مـر  كيـف التـبس عليـه األ   أنّـه   صاحبها، وال ينقضي عجبـي  ة على ذمصريحها دالّ

  !gة على فضل عليفذكرها في جملة اآليات الدالّ

 �� وإ؛ Oومن النَّاسِ من يشْـرِي نَفْسـهP   :مة لذكر آيةما أراد ذكرها مقدبرو
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، gتـين علـى فضـل علـي    ا دالّمـ فليس من المعقول أن يذكر كال اآليتين ويجعله
  معنى وداللة ونزوالً.تان متضاد اوهم

]١٢٨[  

Pب ينإِلَى الَّذ تَر كُفْرأَلَم ةَ اللّهملُواْ نِعاًدO)١(.  

علـى فضـل    ةفـي عـداد اآليـات الدالّـ     المصنِّفوردها أ: من اآليات التي أقول
هـ) ١١٠٧( )ة المراميغا(ما أخرجه صاحب كتاب د ذلك ويؤي ،هذه اآلية gعلي

 :قـال ، Oاًدلُواْ نِعمـةَ اللّـه كُفْـر   أَلَم تَر إِلَى الَّذين بP :عن مجاهد في قوله تعـالى 
)٢(د وأهل بيتهبمحم ةمي�� كفرت بنو 

.  

فـي تفسـيره بسـنده عـن      هــ) ٣٥٢( هيمما رواه فرات بن إبـرا أيضاً د ذلك ويؤي
أَلَم تَر إِلَى الَّذينP فقرأ:  gا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنَّ: كقال هبيرة

  قال: تدري فيمن نزلت؟، Oاًربدلُواْ نِعمةَ اللّه كُفْ

  .قلت: ال

ا بنـو  فأمـ  ة،وبنـي المغيـر   ،ةميـ ��  ينـ فجـرين مـن قـريش فـي ب    نزلت في األ :قال
)٣(عوا إلى حينة فتمتّمي�� ا بنو وأم ،المغيرة فقطع دابرهم يوم بدر

.  

علـى فضـل أميـر     تدلّ من ثمو ،ي وأهل بيتهأعداء عل على ذم فهذه اآلية تدلّ
  .bله المعصومينآالمؤمنين و

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨إبراهيم:  سورة )١(

 .٥٧/٥٣/ب١غاية المرام: ) ٢(

 .٢٢١تفسير فرات الكوفي: ) ٣(
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]١٢٩[  

Pإِن  �� �C�8  الَه منَاقُهةً فَظَلَّتْ أَعاء آيمن السهِم ملَينُنَزِّلْ ع
ينعخَاضO)١(.  

أميـر المـؤمنين وأهـل     هـذه اآليـة لـداللتها علـى منزلـة      المصـنِّف : أورد أقول
 )شـواهد التنزيـل  (في  هـ)٤٨٣الحسكاني (ك ما أخرجه الحاكم لذد ويؤيb، بيته

نزلـت هـذه اآليـة     :عبد اهللا بن عباس قـال  : أنيم هان�� بسنده عن أبي صالح مولى 
 وهـوان  ،لنا أعناقهم بعد صـعوبة  ة سيكون لنا عليهم الدولة فتذلّمي��  ينوفي ب ،فينا
���  إِنP :قرأ ة ثمعزّ بعد �C�8 ِهلَيـا       نُنَزِّلْ علَه منَـاقُهـةً فَظَلَّـتْ أَعاء آيـمـن السم م

ينعخَاضO)٢(
.  

]١٣٠[  

Pنِ الع نونْهي يننَا الَّذيأَنج واْ بِها ذُكِّرواْ ما نَسوِء فَلَمس
قُونفْسا كَانُواْ ييسٍ بِمئذَابٍ بواْ بِعظَلَم ينأَخَذْنَا الَّذوO)٣(.  

فَلَما نَسواْ مـا  P :ل من اآلية وهو قوله تعـالى ذكر المقطع األو المصنِّف: أقول
واْ بِهذُكِّرO ،ُكـر فـي سـورة    وذُ) ١٦٥(اآلية  األعرافرة كر في سووهذا المقطع ذ

  .)٤٤(األنعام اآلية 

عنده تأويل هذه اآليـة مـن    قد صحأنّه  كر في سورة األنعام أوه أراد ما ذُوأظنّ
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤الشعراء:  سورة) ١(

  .١/٤١٧شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١٦٥األعراف: سورة ) ٣(
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د مـا  وهذا يؤي ،تاركي واليته وذمg، ة على فضل عليها دالّوأنّ ،سورة األعراف
ـ ف إفاضاته ت أيامدام ساند الخرأشار إليه سماحة السيي المقدم  ة حيـث قـرب أن 

رصد اآليات وفهرستها واستحضـارها حسـب مـا يحضـر      كان في صدد المصنِّف
)١(في ذهنه منها

.  

من سورة األنعام وهي قوله تعالى )٤٤(ا اآلية أم: P    واْ بِـهـا ذُكِّـرواْ ما نَسفَلَم
وتُواْ أَخَذْنَاهم بغْتَةً فَإِذَا هـم  �� بِما فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيٍء حتَّى إِذَا فَرِحواْ 

ونسلبمO.  

عن  gأبا جعفر سألتُ :بسنده عن جابر قال هـ)٣٥٢وفي (كفقد روى فرات ال
قال أبو ، Oفَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِه فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيٍءPقول اهللا تعالى: 

يعني فلمـا تركـوا واليـة علـي بـن      ، Oفَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِهPا قوله أمg :جعفر
)٢(وقد أمروا بها gأبي طالب 

.  

)٣(ي مع زيادةعلي بن إبراهيم القم ورواه أيضاً
.  

)بصـائر الـدرجات  (أيضـاً فـي    هــ) ٢٩٠( ارالصفّ وأخرجه
(نحـو   يلعياشـ او ،)٤(

  وغيرهم. ،)٦(في بحاره هـ)١١١٠( والمجلسي، )٥(في تفسيره هـ)٣٢٠

   ــــــــــــــــــــــــ

 ) راجع مقدمة هذا الكتاب.١(

 .١٣٣تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .١/٢٠٠ي: تفسير القمينظر: ) ٣(

 .gباب آخر في والية أمير المؤمنين ٨٤بصائر الدرجات: ينظر: ) ٤(

 .١/٣٨١تفسير العياشي: ينظر: ) ٥(

 .٣٦/٩٣و ٣٥/٣٧٠و ٣١/٥٢٤و ٢٤/٣٢٨بحار األنوار: ينظر: ) ٦(
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 ]١٣١[  

Pي افُوا فتُضْعاس ينلَى الَّذع نأَن نَّم نُرِيدضِ �� وَر
ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجوO)١(.  

 هـا تـدلّ  وأنّ ،آليـة المباركـة  هـذه ا  المصـنِّف ذكرهـا  : من اآليات الكريمة التي أقول
الحسـكاني  علـى ذلـك مـا أخرجـه الحـاكم       ويـدلّ  ،gعلـي  على فضل أمير المـؤمنين 

ا عن علي قال: من أراد أن يسأل عن أمرنـا وأمـر القـوم فإنّـ     ،عن حنش بإسناده هـ)٤٨٣(
نا يـوم خلـق   عـدو  ة موسى وأشـياعه، وإن نّيوم خلق السموات واألرض على س وأشياعنا

��� إِن فرعـونP   :، فليقرأ هؤالء اآليـات وأشياعهة فرعون واألرض على سنّالسموات  �� 
ــي  ف �� ��� ���O  :واآليــةP فُواــع ــذين استُضْ ــى الَّ ــن علَ أَن نَّم ــد ــه Oونُرِي  :إلــى قول

PونذَرحيO وأنزل الكتـاب علـى موسـى صـدقاً     ،برأ النسمةو ة،فأقسم بالذي فلق الحب 
)٢(عطف الضروس على ولدها(كذا) كم هؤالء اآليات عليليعطفن  وعدالً

.  

 :د الصـادق يقـول  جعفـر بـن محمـ    سـمعتُ  :عن المفضل بن عمـر قـال   بإسنادهوروى 

  .أنتم المستضعفون بعدي :وقال ؛سول اهللا نظر إلى علي والحسن والحسين فبكىر نإ

  ما معنى ذلك يا بن رسول اهللا؟ :فقلت له :لقال المفضّ

ونُرِيـد أَن نَّمـن علَـى الَّـذينP      :اهللا يقـول  إن ،ة بعديكم األئمقال: معناه أنّ
� استُضْعفُوا في ا ��مأَئ ملَهعنَجضِ ورينارِثالْو ملَهعنَجةً وO ،ةفهذه اآلية فينا جاري 
)٣(إلى يوم القيامة

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥القصص:  سورة) ١(

 .٤٣٤ - ١/٤٣٠شواهد التنزيل: ) ٢(

 .٤٣٤ - ١/٤٣٠شواهد التنزيل: ) ٣(
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 : قـال قـال  ،المغيـرة  سنده عـن أبـي  ب هـ)٣٥٢كوفي (إبراهيم ال بنوروى فرات 
� ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذين استُضْعفُوا في اP :فينا نزلت هذه اآلية :gعلي رضِ ��

ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجوO)١(
.  

]١٣٢[  

P اتحلُوا الصَّالمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعو
� لَيستَخْلفَنَّهم في ا   .)٢(Oرضِ��

علـى   ها تدلّنّوأ ،في هذا الكتاب هذه اآلية المصنِّفذكره : من جملة ما أقول
بسنده عن ابـن   هـ)٤٨٣الحسكاني (أخرجه الحاكم  د ذلك ماويؤيg، فضل علي

إلى آخر اآلية قال: نزلت في آل  Oوعد اللَّه الَّذين آمنُواP :عباس في قوله تعالى
٣(موسلّ ]لهآو[اهللا عليه  صلّىد محم(

.  

)٤(في تفسيره هـ)٣٥٢كوفي (وأخرجه فرات ال
.  

سـمعت عبـد اهللا بـن     :بسـنده عـن القاسـم بـن عـوف قـال       فرات أيضاً خرجأو
د يقولمحم: Pاتحلُوا الصَّالمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعوO    إلى آخـر اآليـة

)٥(قال: هي لنا أهل البيت
.  

الخلفاء  :وعلي بن حرب الطائي، قال عبد اهللا بن مسعود ةتفسير أبي عبيد وعن
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٤ - ٣١٣تفسير فرات الكوفي: ) ١(

 .٥٥النور:  سورة) ٢(

 .١/٤١٢شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٢٨٧تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٤(

 الحنفية.بن د د هو ابن محمالمقصود بعبد اهللا بن محم ، والظاهر أن٢٨٨) تفسير فرات الكوفي: ٥(
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يا داوود إِنَّا جعلْنَـاكP  ، وداود )١(Oإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةPً :دمآأربعـة  
)٢(Oخَليفَةً

، )٣(Oاخْلُفْنِي فـي قَـومي  P لهارون:قال  موسىيعني بيت المقدس، و 
م في لَيستَخْلفَنَّهPيعني علي بن أبي طالب  Oوعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُمPوعلي 

� ا ��هِملن قَبم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمرO ٤(الخ ...دم وداود وهارونآ(
.  

]١٣٣[  

P ر �� قُلأَج هلَيع أَلُكُمى  �2 إ اًأَسبي الْقُرةَ فدون الْممو
سح قْتَرِفنيسا حيهف لَه اًنَةً نَّزِدO)٥(.  

ذكرهــا و ،bعلــى منزلــة علــي وأهــل بيتــه ة: مــن ضــمن اآليــات الدالّــأقــول
مـام أحمـد   د ذلك مـا أخرجـه اإل  ويؤي ،اآلية الكريمةهذه  في كتابه هذا المصنِّف

عبـاس  عـن ابـن    ،في فضائل الصحابة بسنده عن سعيد بن جبير هـ)٢٤١(بن حنبلا
ا نزلـت قال: لم: P ر �� قُلأَج هلَيع أَلُكُمـى    �2 إ اًأَسبـي الْقُرةَ فدـوالْمO    قـالوا: يـا

  تهم؟الء الذين وجبت علينا مودؤرسول اهللا، من قرابتك ه

)٦(بناهااو: علي وفاطمة قال
.  

)المعجم الكبير(في  هـ)٣٦٠( أخرجه بعين السند واللفظ الطبرانيو
)٧(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠البقرة:  سورة) ١(

 .٢٦ص:  سورة )٢(

 .١٤٢األعراف:  سورة) ٣(

 .٢/٢٦١طالب: آل أبي مناقب ) ٤(

 .٢٣الشورى:  سورة )٥(

 .٣/١١٩فضائل الصحابة: ) ٦(

 .٣/٤٧المعجم الكبير: ينظر: ) ٧(
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في تفسيره من طريق سعيد بن جبير عـن ابـن    هـ)٣٢٧( وأخرجه ابن أبي حاتم
)١(عباس أيضاً

.  

ودليـل هـذا   : وقـال  )الكشـف والبيـان  () فـي  هــ ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرجه 
 علـي بـن   وذكـر السـند إلـى زيـد بـن      ،اديالتأويل ما أخبرنـا أبـو منصـور الجمشـ    

 صـلّى إلى رسول اهللا  ه علي بن أبي طالب قال: شكوتُعن جد ،عن أبيه ،الحسين
  ؟م حسد الناس ليوسلّ ]وآله[ اهللا عليه

أنا وأنت والحسـن   الجنّةن يدخل ل مأو ،فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة
  .وشيعتنا من ورائنا أزواجناتنا خلف يلنا وذرئوالحسين وأزواجنا عن أيماننا وشما

اهللا  صـلّى عـن رسـول اهللا    ،م سـلمة �� ثنا أبو منصور الجمشادي بسنده عـن  دحو
بنيـك فجـاءت بهـم فـألقى     ابزوجـك و  تينـي آ :طمـة ه قـال لفا نّـ أم وسلّ ]وآله[عليه 

جعـل  اد فل محمـ آهـؤالء   هـم اللّ :رفـع يديـه علـيهم فقـال     ثـم  عليهم كساء فدكياً
  .ك حميد مجيدد فإنّكاتك على آل محمتك وبراصلو

  .ك على خيروقال: إنّ ،الكساء ألدخل معهم فاجتذبه فرفعتُ :قالت

م إلـى  وسـلّ  ]وآلـه [ اهللا عليـه  صـلّى نظر رسول اهللا  :وروى أبو حازم عن أبي هريرة قال
)٢(أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم :علي وفاطمة والحسن والحسين فقال

.  

فاتهم وإليـك قائمـة   ة فـي مصـنّ  ذلك غير واحد مـن أعـالم العامـ   هذا وقد ذكر 
  ببعض تلكم المصادر:

  .٣/١١٩: هـ)٢٤١( مام أحمد بن حنبلفضائل الصحابة لإل .١

   ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٩٥تفسير ابن أبي حاتم: ينظر: ) ١(

  .١٢/٥٢الكشف والبيان: ) ٢(
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  .٣٥٩: هـ)٢٨٦( لحسين بن الحكمل حبري. تفسير ال٢

  .، وقد ذكرنا قوله٢/١٩٥: هـ)٣٢٧( تفسير ابن أبي حاتم .٣

  .٢١/٥٢٥: هـ)٣١٠طبري (جامع البيان لل .٤

  .٣/٤٧: هـ)٣٦٠( المعجم الكبير للطبراني .٥

  .، وقد ذكرنا قوله١٢/٥٢: هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧( الكشف والبيان للثعلبي .٦

  .٣٠٧: هـ)٤٨٣مغازلي (المناقب البن ال .٧

  .٢/١٣٠: هـ)٤٨٣للحسكاني (شواهد التنزيل  .٨

  .٦/١٩١: هـ)٥٣٨( ف للزمخشرياشّ. الك٩

  .١٨٦: هـ)٥٦٨( زميرالمناقب للخوا .١٠

  .١٢٦و  ١/٤٥: هـ)٦٩٤( الطبريالدين لمحب ذخائر العقبى  .١١

  .٢/١٣/ب٢: هـ) ٧٢٢( فرائد السمطين للحمويني .١٢

  .٧/٢٠١: هـ)٧٧٤كثير (تفسير القرآن البن  .١٣

  .٩/١٦٨: هـ)٨٠٧( مجمع الزوائد للهيثمي .١٤

١٥. ٦/٧: هـ)٩١١( المنثور للسيوطي الدر.  

  .١٣٦و ١٠٢و ١٠١: )ـه٩٧٣( ة البن حجرالصواعق المحرق .١٦

١٧. ٣٦٢و ١٣٩و ١١٣: هـ)١٢٩٤( ة للقندوزيينابيع المود.  

  .٦/٣٨١: هـ)١٢٥٠( لشوكانيلفتح القدير  .١٨

.٥١: هـ)١٣٤١( رشفة الصادي للحضرمي .١٩
)١(

  

   ــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٥ - ٨٠هـ): ١٤٣١( ولمزيد من المصادر ينظر: الكشّاف المنتقى للمرحوم الفتالوي )١(
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]١٣٤[  

Pقَّهى حبذَا الْقُر فَآتO)١(.  

وآت ذَا الْقُربـى  P :فـظ بل أيضـاً  اإلسـراء : هـذه اآليـة وردت فـي سـورة     أقول
قَّهحO)علـى فضـل أهـل     هـا تـدلّ  أنّو ،اآلية من سورة الروم المصنِّفوقد ذكر  ،)٢

بسـنده عـن ابـن     هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( د ذلك مـا أخرجـه الحـاكم    ويؤيb، البيت
فاطمــة  oدعــا رســول اهللا، Oهوآت ذَا الْقُربــى حقَّــPاس قــال: لمــا أنــزل اهللا عبــ

)٣(وذلك لصلة القرابة؛ وأعطاها فدكاً
.  

وآت ذَا P :ا نزلـت عن أبي سعيد قال: لمـ  هـ)١٢٩٤( وروى القندوزي الحنفي
قَّهى حبالْقُرO دعا النبيo  ٤(اًفدكفاطمة فأعطاها(

.  

روى السدي عـن   :قال )الكشف والبيان() في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرج 
  أقرأت القرآن؟ :ي قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشاممليابن الد

  !قال: نعم

  ؟Oوآت ذَا الْقُربى حقَّهP :إسرائيلقال: أفما قرأت في بني 

  ه؟حقّ يؤتىكم القرابة التي أمر اهللا أن إنّ :قال

)٥(قال: نعم
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨الروم:  سورة) ١(

 .٢٦اإلسراء:  سورة) ٢(

 .١/٤٤٣شواهد التنزيل: ) ٣(

)٤ (٣٩/١٤٠ة: بينابيع المود. 

 .٨/١٤الكشف والبيان: ) ٥(
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]١٣٥[  

Pىبي الْقُرذلولِ وسلرلو لَّهفَلO)١(.  

مـن داللـة    هـا لمـا في  افي كتابـه هـذ   المصنِّف: هذه اآلية الكريمة ذكرها أقول
ومـنهم   ة،د ذلك ما رواه غير واحـد مـن الخاصّـ   ويؤيb، على فضل علي وأوالده

قـال: قـال    gفي تفسيره بسنده عن أبي جعفـر  هـ)٣٥٢كوفي (ت بن إبراهيم الفرا
ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهـلِ الْقُـرى فَللَّـه وللرسـولِ     Pاهللا تبارك وتعـالى:  

...بناه لهمولشيعتنا حللناه لهم وطي ،وما كان للرسول فهو لنا، Oولذي الْقُربى
)٢(

.  

قــال: قــال ابــن  )الكشــف والبيــان() فــي هـــ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبــي (وقــد أخــرج 
 ،- ا بالمدينـة مـ هو -قريضـة والنضـير   وهـي   :)(في تفسير هذه اآليـة  Eعباس
جعلهـا   ؛وينبع ،وقرى عرينة ،وخيبر ،- على ثالثة أميال وهي من المدينة - وفدك

  مها؟فقال ناس: هال قس ،هالّكاهللا تعالى لرسوله يحكم فيها ما أراد فاحتواها 

ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّـه وللرسـولِ   P :نه هذه اآليةافأنزل اهللا سبح
)٣(لببنو هاشم وبنو المطّ :م وهموسلّ ]لهوآ[اهللا عليه  صلّىقرابة النبي ، Oولذي الْقُربى

.  

من سـورة الشـورى وهـي قولـه      )٢٣(اآلية  المصنِّفعند ذكر  م قريباًوقد تقد
المقصود بـالقربى   أنO ،الْمودةَ في الْقُربى �2 إ اًأَسأَلُكُم علَيه أَجر �� قُل P :لىتعا
)٤(فراجع ،bبناهمااعلي وفاطمة و :هم

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧الحشر:  سورة) ١(

 .٤٧٣تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٩/١٩٢الكشف والبيان: ) ٣(

 من هذا الكتاب. ٢٥٥) ينظر ص٤(



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ٢٦٠

]١٣٦[  

Pَّال وهوالْم نم ي خَلَقشَرذب اًاء بنَس لَهعر اًفَجهصاًوO)١(.  

علـى فضـل أميـر     لمـا فيهـا مـن داللـة     المصـنِّف ذكرها : من اآليات التي أقول
الحســكاني د ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم ويؤيــ، هــذه اآليــة الكريمــة gالمــؤمنين

ن أبـي قتيبـة التميمـي قـال: سـمعت ابـن       عـ بسـنده   )شواهد التنزيـل (في  هـ)٤٨٣(
)٢(هو علي بن أبي طالب :قال ،وصهراً فجعله نسباً :سيرين يقول

.  

 ]لـه وآ[اهللا عليـه   صـلّى نزلـت فـي النبـي     :وأخرجه بسند آخر عن السدي قـال 
)٣(وكان صهرا بنته كان نسباًاه وزوج وهو ابن عم ج فاطمة علياًم وعلي زووسلّ

.  

بـة  بسـنده عـن أبـي قتي    )الكشف والبيـان () في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (وأخرج 
ذي خَلَق وهو الPَّ :قول اهللا سبحانه وتعالىفي ابن سيرين يقول  سمعتُ :قال أيضاً

 ]لـه وآ[اهللا عليـه   صـلّى نزلت في النبي  :قال، Oاًوصهر اًفَجعلَه نَسب اًمن الْماء بشَر
فكـان   ،بنتـه اه وزوج وهـو ابـن عمـ    ،ج فاطمة عليـاً م وعلي بن أبي طالب، زووسلّ
)٤(وصهراً نسباً

.  

صل إلى حسين بإسناده المتّ )فرائد السمطين(في  هـ)٧٢٢( وأخرجه الحمويني
الْماء  وهو الَّذي خَلَق منP :سمعت ابن سيرين يقول في قوله تعـالى  :األشقر قال

 ،gوعلـي بـن أبـي طالـب    ، oنزلت في النبـي  :قال، Oاًوصهر اًعلَه نَسبفَج اًبشَر
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤الفرقان:  سورة) ١(

 .١/٤١٤شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١/٤١٤: واهد التنزيلش) ٣(

 .٩/٣٩٠الكشف والبيان: ) ٤(
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علياً ج فاطمةزو، ١(وصهراً بنته فكان نسباًاه وزوج وهو ابن عم(
.  

ــي  ــدي الحنف ـــ)٧٥٠(وأخرجــه كــذلك الزرن ــي  ه )درر الســمطيننظــم (ف
)٢( ،

�� فادوقد أجاد وأ محدثينوال الحفّاظمن وحديث التزويج رواه غير واحد  ���	
 
الحجأمـام   (علـي : وعى فـي كتابـه  أوجمع ف، إفاضاتهدامت أيام  د الخرسانة السي
يد عليه وذكـر أكثـر مـن مائـة     ال مز ق به بماض للحديث وما يتعلّفقد تعر ،)البررة

)٣(هي غيض من فيض :وقال ،ة التي ذكرت ذلكاممصدر من مصادر الع
.  

]١٣٧[  

P النَّاس مقَالَ لَه ينالَّذ ��	� واْ لَكُمعمج قَد النَّاس..O.  

، )٤(Oفَاخْشَوهم فَزَادهم إِيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّه ونِعـم الْوكيـلُ  Pة اآليـة  تتم :أقول
هـذه اآليـة    gلما فيها من داللة على فضـل علـي   ،المصنِّفذكرها من اآليات التي وهي 

ث بحسـب السـياق عـن    هـذه اآليـة تتحـد    وال يخفـى أن  ،سـورة آل عمـران   منالكريمة 
الَّــذين اســتَجابواْ للّــهP  :قولــه تعــالىنفــس الموضــوع فــي اآليــة الســابقة عليهــا وهــي 

يمظع راتَّقَواْ أَجو منْهنُواْ مسأَح ينلَّذل حالْقَر مهآ أَصَابم دعن بولِ مسالروO.  

   ـرون خـون وال ونزلت هذه اآلية في حادثـة معروفـة ذكرهـا المؤرتعـرف   مفس
)٥(بحادثة حمراء األسد

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٧٠فرائد السمطين: ) ١(

 .١/٨٦نظم درر السمطين:  ينظر:) ٢(

 .١٦٧ - ٢/١٤١ينظر علي أمام البررة: ) ٣(

 .١٧٣آل عمران:  سورة) ٤(

 .٤٩٩ - ٢/٤٩٨المنثور:  الدر ينظر:) ٥(
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اهللا  صـلّى النبـي   بن مردويه عن أبـي رافـع أن  اوأخرج : هـ)٩١١السيوطي (قال 
عرابـي مـن   أفلقـيهم   ؛ي سفيانفي نفر معه في طلب أب ه علياًم وجوسلّ ]لهآو[عليه 

؛القوم قد جمعوا لكم خزاعة فقال: إن Pُيلكالْو منِعو نَا اللّهبسقَالُواْ حO   فنزلـت
)١(فيهم هذه اآلية

.  

 الَّـذينP  وقولـه  :عـن ابـن عبـاس    بإسـناده  هــ) ٣٥٢( وروى فرات بن إبـراهيم 
  حالْقَـر مهآ أَصَـابم دعن بولِ مسالرو لّهواْ لابتَجاسO    يعنـي الجراحـةP  ينلَّـذل

يمظع راتَّقَواْ أَجو منْهنُواْ مسأَحO:نزلت في علي بـن أبـي طالـب    ، قالg   وتسـعة
)٢(في أثر أبي سفيان حين ارتحل فاستجابوا هللا ولرسوله oبعثهم رسول اهللا ،نفر

.  

رسـول اهللا بعـث    نأ :بسنده عن أبي رافـع  هـ)٤٨٣الحسكاني (خرج الحاكم أو
حـد، فجعـل ال ينـزل    �� ن مـ نصـرف المشـركون   احـين  ناس من الخـزرج  �� في  علياً

الَّـذين اسـتَجابواْ للّـهP     :فأنزل اهللا فـي ذلـك   ،gنزله علي �� إ المشركون منزالً
حالْقَر مهآ أَصَابم دعن بولِ مسالروO  يعني الجراحاتPالنَّاس مقَالَ لَه ينالَّذO 

قَد جمعواْ Pهو أبو سفيان بن حرب  Oإِن النَّاسP شجعي،هو نعيم بن مسعود األ
حسبنَا اللّه ونِعم الْوكيلُ فَانقَلَبواْ بِنِعمة مـن   لَكُم فَاخْشَوهم فَزَادهم إِيماناً وقَالُواْ

)٣(Oاللّه وفَضْلٍ لَّم يمسسهم سوٌء واتَّبعواْ رِضْوان اللّه واللّه ذُو فَضْلٍ عظيمٍ
.  

ـ  P :بسنده عن ابن عباس في قولـه  وأخرج أيضاً ةً ثُم أَنزَلَ علَيكُم من بعد الْغَـم أَمنَ

   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٢/٤٩٩المنثور:  الدر. 

 .٢٩تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .١/١٧١شواهد التنزيل: ) ٣(
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الَّـذينP   :حـد، وقولـه  �� نزلت في علـي بـن أبـي طالـب غشـيه النعـاس يـوم        ، )١(Oاًنُّعاس
 ـنْهنُواْ مسأَح ينلَّذل حالْقَر مهآ أَصَابم دعن بولِ مسالرو لّهواْ لابتَجاس   ـراتَّقَـواْ أَجو م

يمظعO      اهللا عليـه   صـلّى نزلت في علي بن أبي طالب وتسعة نفـر معـه بعـثهم رسـول اهللا
)٢(م في أثر أبي سفيان حين ارتحل فاستجابوا هللا ورسولهوسلّ ]لهوآ[

.  

  .خر إلى الحسين بن الحكم عن ابن عباس أيضاًآوأخرجه بطريق 

 صـلّى رسول اهللا  إن :قال لي أبو عبد اهللا :وأخرجه بسنده إلى ابن أبي مريم قال
بعد ما أصابهم في عشرة استجابوا هللا والرسول من  م بعث علياًوسلّ ]لهوآ[اهللا عليه 

  القرح.

مـا نزلـت فـي أميـر     إنّ، Oللَّذين أَحسنُواْ مـنْهم واتَّقَـواْ أَجـر عظـيمP     :وقوله
)٣(gالمؤمنين

.  

]١٣٨[  

Pبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبتُح قُلْ إِن كُنتُماللّه كُمO)٤(.  

داللتهـا عنـده علـى بيـان      ةصحل المصنِّفذكرها : من جملة اآليات التي أقول
د ذلـك مـا   ويؤيـ  ،هذه اآلية الكريمة من سـورة آل عمـران   bفضل علي وأوالده

 :قـال  ،تفسيره بسنده عن زياد الحـذاء  في هـ)٣٥٢كوفي (رواه فرات بن إبراهيم ال
شـيطان فخبثـت   البـي   ما خالي ربم�� بي أنت وبأ :فقلت ،gعلى أبي جعفر دخلتُ

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٤آل عمران:  سورة) ١(

 .١/١٧٢شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١/١٧٣شواهد التنزيل: ) ٣(

 .٣١آل عمران:  سورة )٤(
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نفسي ثم ذكرت حب؟اكم وانقطاعي إليكم فطابت نفسيي إي  

إِن P :تعـالى  اهللا قـول ، أال تـرى إلـى   الحب �� إيا زياد ويحك وما الدين  :فقال
اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبتُح كُنتُمO)١(

.  

]١٣٩[  

P متَهيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كبإِذْ أَخَذَ رو
دأَشْهتُوأَلَس هِملَى أَنفُسع مه كُمببِرO)٢(.  

ومحمهكذا �� إ قال أبو جعفر الباقر: ما نزل جبرئيل بها ،كم وعلي إمامكمد نبي.  

مـن   )١٧٢(اآليـة   في كتابـه هـذا   المصنِّفذكرها : من جملة اآليات التي أقول
ينـابيع  (في  هـ)١٢٩٤( ويشهد لذلك ما أخرجه القندوزي الحنفي ،سورة األعراف

ألـو علـم النـاس     عن حذيفة رفعه: )ةالمودـ    نعليـاً متـى سمـا   منيني أميـر المـؤ  م
أنكروا فضله، س٣(وآدم بين الروح والجسد ،لمؤمنيني أمير ام(

.  

ي ملـو يعلـم النـاس متـى سـ      :oقال: قال رسـول اهللا  Eوأيضاً عن حذيفة
ي بـذلك وآدم بـين الـروح والجسـد     مسـ  ؛علي أمير المؤمنين لمـا أنكـروا فضـائله   

كم د نبـي كـم ومحمـ  أنا ربل اهللا تعالى: ، فقاOبِربكُم قَالُواْ بلَى أَلَستPُ :وحين قال
)٤(وعلي أميركم

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٦تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ١(

 .١٧٢األعراف:  سورة) ٢(

)٣ (١١٨ة: ينابيع المود. 

)٤ (١١٨ة: ينابيع المود. 
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  ة؟متى وجبت لك النبو :وعن أبي هريرة قال: قيل يا رسول اهللا

وإِذْ أَخَذَ ربك مـن بنِـي   Pوقال:  ،قبل أن يخلق اهللا آدم ونفخ الروح فيه :قال
دأَشْهو متَهيذُر مورِهن ظُهم ملَى أَنفُآدع متُهأَلَس هِمس كُمببِرO؟  

  .قالت األرواح: بلى

)١(كم وعلي أميركمد نبيكم ومحمأنا رب :قال اهللا تعالى
.  

)٢(دةأحاديث بطرق متعد يةنحو ذلك في ثمان هـ)٣٥٢(كوفي وأخرج فرات ال
.  

لـه   رقـ ن أوهـو ممـ   )فردوس األخبار(في  هـ)٥٠٩( بن شيرويه الديلميورواه ا
)٣(بالعلم والدين والصدق ولم ينكر وجود الحديث في كتابه ةابن تيمي

.  

قـرأ عليـه   أنّـه   gبسنده عن علي )المناقب(في  هـ)٤٨٣مغازلي (بن الوأخرج ا
هم وإِذْ أَخَذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريـتَهم وأَشْـهدP   :صبغ بن نباتةاأل

فبكى علي وقال: إني ألذكر الوقـت   :قال، Oبِربكُم قَالُواْ بلَى علَى أَنفُسهِم أَلَستُ
٤(فيه الميثاق الذي أخذ اهللا تعالى علي(

.  

]١٤٠[  

Pنَةين بع يح نى ميحيو نَةين بع لَكه نم كلهلِّيO)٥(.  

و تأويالً في بيان فضل علي : لم أجد من ذكر هذه اآلية الكريمة تفسيراً أأقول
   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (١١٨ة: ينابيع المود. 

 .١٤٩ - ١٤٥تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٢(

 .٧/٢٨٩منهاج السنّة: ينظر: ) ٣(

 .٢٧٢: البن المغازلي المناقب) ٤(

 .٤٢األنفال:  سورة) ٥(
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  .المصنِّفأعدائهم غير  أو ذمb وأوالده

ة لعلـي  ة بعـد بيـان الفضـائل الجمـ    مـ �� ة على اه أراد االستشهاد بها لقيام الحجولعلّ
ن هلـك عـن قيـام    ليهلـك مـ   ،وكثرة اآليات النازلة فـي بيـان فضـله    ،gبن أبي طالبا

تبصــر يسو ،نــةعــن بي يمــن حيــ اه بمــا رأى وبمــا ســمع مــن ذلــك، ويحيــ ة عليــحجــ
  .بع للباطل بمنزلة الهالكبمنزلة الحي والمتّ بع للحقة، فالمتّستبصر عن قيام حجلما

]١٤١[  

Pىومِ إِذَا هالنَّجوO)١(.  

علـى فضـل    هـا تـدلّ  وأنّ ،هـذه اآليـة مـن سـورة الـنجم      المصـنِّف : ذكـر  قولأ
فــي  هـــ)٤٨٣ازلي (مغــبــن العلــى ذلــك مــا أخرجــه الفقيــه ا ا يــدلّمــوم ،gعلـي 

جالسـاً مـع فئـة     اس قـال: كنـتُ  بـن عبـ  عـن ا  ،بسنده عن سعيد بن جبير )مناقبال(
  .نقض كوكباإذ  oبني هاشم عند النبيمن  ة)فتي(

   ؟!فهو الوصي من بعدي هذا النجم في منزله نقضّان : مoفقال رسول اهللا

لي بـن أبـي   في منزل ع نقضّافقام فئة من بني هاشم فنظروا، فإذا الكوكب قد 
  !gطالب

  !اهللا قد غويت في حب عليقالوا يا رسول 

والنَّجمِ إِذَا هوى ما ضَلَّ صَاحبكُم وما غَوى ومـا ينطـقP    :فأنزل اهللا تعـالى 
وه ى إِنونِ الْه2 إ ع�     ـوهى وـتَوفَاس ةـرى ذُو مالْقُو يدشَد هلَّمى عوحي يحو

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١النجم:  سورة) ١(
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 ��� ��/	� 	D  �E ��� ���O)١(
.

)٢(
  

، oكوكـب علـى عهـد رسـول اهللا     نقضّا: وأخرج أيضاً بسنده عن أنس قال
فـي داره فهـو الخليفـة     نقـضّ ان نظروا إلى هذا الكوكب فما :oفقال رسول اهللا

والنَّجمِ إِذَا P :فأنزل اهللا تعالى ،في منزل علي نقضّافنظروا فإذا هو قد  ،من بعدي
وحـي   �2 إ ن هـو هوى ما ضَلَّ صَاحبكُم وما غَوى ومـا ينطـق عـنِ الْهـوى إِ    

)٣(Oيوحى
.  

عـن  ، في شواهده بسنده عن ثابت البناني هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
فقــال  ؛فـي دار علــي بـن أبـي طالـب     أنـس بـن مالـك قـال: هــوى نجـم ذات ليلـة      

والـنَّجمِ إِذَا  P تعـالى:  فـأنزل اهللا  ،بن أبـي طالـب  ا د في حبمحم لَّض :المنافقون
     ـوه ى إِنـوـنِ الْهع ـقنطـا يمى وا غَومو كُمبا ضَلَّ صَاحى مو2 إ ه�   ـيحو

)٤(Oيوحى
.  

  وقد ذكر ذلك في أكثر من حديث وبأسانيد مختلفة.

ا كنّـ  :قال Eبن عباسافي الينابيع عن  هـ)١٢٩٤( وأخرج القندوزي الحنفي
  .منج نقضّاإذ  oان قريش وفينا رسول اهللامع طائفة من شب ةجلوساً بمكّ

  .من بعدي يهذا النجم في منزله فهو وصي نقضّان مo: فقال

  !في منزل علي نقضّاوقد  ،فقاموا ونظروا

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٧ - ١النجم:  سورة) ١(

 .٢١٦: البن المغازلي المناقب) ٢(

 .٢١٧: البن المغازلي المناقب) ٣(

 .٢/٢٠١شواهد التنزيل: ) ٤(
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والنَّجمِ إِذَا هوى ما ضَلَّ صَاحبكُم وما P اآلية: فنزلت ،قد ضللت بعلي :فقالوا
)١(Oغَوى

.  

)تـاريخ دمشـق  (في  هـ)٥٧١( وقد روى ذلك الحافظ ابن عساكر الدمشقي
)٢( ،

ميــزان (فـي   هــ) ٧٤٨الـذهبي ( و، )٣()ةالآللـئ المصــنوع (فـي   هــ) ٩١١(والسـيوطي 
)االعتدال

  فإن شئت فراجع. )٤(

]١٤٢[  

Pعافد لَه سلَي رينعٍ لِّلْكَافاقذَابٍ ولٌ بِعائأَلَ سسO)٥(.  

لمـا   ،في هـذا الكتـاب هـذه اآليـة الكريمـة      المصنِّفذكره جملة ما  : منأقول
ويشهد له مـا ذكـره غيـر واحـد مـن       ،gمنزلة أمير المؤمنينفيها من داللة وبيان ل

الثعلبـي  فقد أخرج  ،ةنّتهان بهم من علماء أهل السسين ال مم الحفّاظو مفسرينال
 :{ئل عن قولـه سأنّه  عيينة عن سفيان بن )الكشف والبيان() في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧(

Pٍعاقذَابٍ ولٌ بِعائأَلَ سسO ،ن نزلت؟فيم  

ثني أبـي عـن جعفـر    حـد  ؛سألتني عن مسألة ما سألني أحد قبلك :فقال للسائل
 ،ا كـان رسـول اهللا بغـدير خـم    مـلـ  :قـال  ،عن آبائه صلوات اهللا علـيهم  ،دبن محما

ن كنت مـوال ه فعلـي مـواله، فشـاع     فأخذ بيد علي فقال: م ،فاجتمعوانادى الناس 
   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٢٨٤ة: ينابيع المود. 

 .٣/١٠من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام عليينظر: ) ٢(

 .١/١٨٥الآللئ المصنوعة: ينظر: ) ٣(

 .٢/٤٥ميزان االعتدال: ينظر: ) ٤(

 .٢ - ١المعارج:  سورة )٥(
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اهللا  صـلّى فـأتى رسـول اهللا    ،النعمان الفهـري  فبلغ الحرث بنذلك وطار في البالد 
 فنزل عن ناقتـه فأناخهـا فقـال: يـا     ،ى أتى األبطحله حتّ م على ناقةوسلّ ]وآله[عليه 

ك رسول اهللا فقبلنـا، وأمرتنـا أن   اهللا وأنّ �� إ ال إله نأد أمرتنا عن اهللا أن نشهد محم
وأمرتنـا أن   ،فقبلنـا  وأمرتنا بالحج ،ي خمساً فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنانصلّ

لته علينـا  ك ففضّـ بن عمـ ى رفعت بضبعي الم ترض بهذا حتّ ، ثمنصوم شهراً فقبلنا
  .من كنت مواله فعلي مواله :وقلت

  م من اهللا تعالى؟فهذا شيء منك أ

  .هو هذا من اهللا �� إ والذي ال إله :فقال

اً إن كان ما يقولـه حقّـ   هماللّ :وهو يقول ،ى الحرث بن النعمان يريد راحلتهفولّ
  .ئتنا بعذاب أليماأمطر علينا حجارةً من السماء أو ف

فقتلـه   ،دبـره  من وخرج ،ى رماه اهللا بحجر فسقط على هامتهفما وصل إليها حتّ
)١(Oسأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ لِّلْكَافرين لَيس لَه دافعP :زل اهللا سبحانهوأن

.  

تحـت عنـوان فضـيلة     )فرائـد السـمطين  (في هـ) ٧٢٢(وأخرج ذلك الحمويني 
ةعام ٢(ةومنقبة تام(

.  

�� رواه وقد ���	
، )٣(عن نحـو ثالثـين مصـدراً    )الغدير(في  هـ)١٣٩٢( األميني 
  :ودونك بعض تلكم المصادر

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣/٣٦٦الكشف والبيان: ) ١(

 .١٥/٨٢/ب١فرائد السمطين: ) ٢(

 .١/٢٣٩الغدير: ينظر:  )٣(
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  .٢/٢٨٦: هـ)٤٨٣الحسكاني (شواهد التنزيل للحاكم  .١

  .١٥/٨٢/ب١: هـ)٧٢٢( فرائد السمطين للحمويني .٢

  ط الحجرية. ١٩تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي:  .٣

  .١/٨٧: هـ)٧٥٠( رندي الحنفينظم درر السمطين للز .٤

  .١٣/٣٦٦: هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧( الكشف والبيان للثعلبي .٥

  .٦/٤٠٧: البحر المديد البن عجيبة .٦

  .٢١/٢٥٦: هـ)١٢٧٠لوسي (روح المعاني لآل .٧

  .١٨/٢٤٢: هـ)٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .٨

٩. ٣٢٨: هـ)١٢٩٤( ة للقندوزيينابيع المود.  

  .٨٧: هـ)١٣٠٨(ور األبصار للشبلنجين .١٠

سـبب   أن صـرحت قـد   ،السـنّة من المصادر المعتمدة عنـد أهـل   فهذه وغيرها 
 ؛oسـائل علـى النبـي األكـرم    اعتـراض ال سـبب  بل هذه اآلية الكريمـة كـان   ونز

  إماماً وهادياً من بعده. gلتنصيبه أمير المؤمنين

]١٤٣[  

Pفْنَاإِذْ صَرنَفَر و كاًإِلَي مالْجِن نO)١(.  

لما فيها مـن داللـة علـى فضـل      ،المصنِّفذكرها : من جملة اآليات التي أقول
هذه اآلية من سورة األحقاف ولم أجد من ذكرها في هذا البـاب   gومنزلة علي
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩األحقاف:  سورة) ١(



  ٢٧١  ................................................  أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي

  داللتها عنده. صحتلع على ما يعتمد عليه من المصادر فطّاه ولعلّ ؛غيره

م علِّـ ن يأأمـر عليـاً بـ    oالنبـي  أنو ة،الخاصّـ  نعم ورد ذلك في بعـض مصـادر  
١(ههم إلى آخر ما هو مذكور عندناويفقّ الجن(

.  

]١٤٤[  

P �� مقَو مِ  اًتَجِدوالْيو بِاللَّه نُونمؤي 	� 	F �
�O)٢(.  

في كتابه هذا لما فيها  المصنِّفقد ذكرها  : هذه اآلية من سورة المجادلةأقول
الحسـكاني  لـذلك مـا أخرجـه الحـاكم     ويشـهد   ،gمن الداللة علـى فضـل علـي   

 :عن أبيه في قوله تعالى ،دسنده عن جعفر بن محمب )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣(

P �� مقَو مِ  اًتَجِدوالْيو بِاللَّه نُونمؤي 	� 	F �
�O ل: نزلـت فـي علـي    قـا  يةإلى آخر اآل
)٣(بن أبي طالبا

.  

]١٤٥[  

Pنَّانُواْ قَالُواْ آمآم ينإِذَا لَقُواْ الَّذو..O.  

وإِذَا خَلَواْ إِلَى شَـياطينِهِم قَـالُواْ إِنَّـا معكْـم إِنَّمـا نَحـنP       ة اآلية تتم: أقول
ونزِؤتَهسمO)٤(

فـي هـذا الكتـاب هـذه      المصـنِّف من جملة اآليات التـي أوردهـا    
علـى ذلـك مـا أخرجـه الحـاكم       ويدلّ ،gاآلية الكريمة لداللتها على فضل علي

   ــــــــــــــــــــــــ

 وغيره. ٢/٣٠٠تفسير القمي: ينظر: ) ١(

 .٢٢المجادلة:  سورة) ٢(

ــل: ) ٣( ــي ٢/٢٤٤شــواهد التنزي ــن g، وترجمــة اإلمــام عل ــن عســاكر/  م ــاريخ دمشــق الب ــق  ت بتحقي
 .٤٨٠، النعيم المقيم: ٢/٣٤٦المحمودي: 

 .١٤البقرة:  سورة) ٤(
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ة قـال: بينمـا أميـر المـؤمنين     د بن الحنفيـ عن محم ،عن مقاتل هـ)٤٨٣الحسكاني (
ار علي بن أبي طالب قـد أقبـل مـن خـارج المدينـة ومعـه سـلمان الفارسـي وعمـ         

سلول ومعه أصحابه بصر بهم عبد اهللا بن أبي ، إذوصهيب والمقداد وأبو ذر، ا فلم
   د بنـي هاشـم وصـي رسـول اهللا     دنا أمير المؤمنين قال عبد اهللا بن أبـي: مرحبـاً بسـي

أنـت   ،ونفسه، فقـال: ويلـك يـا بـن أبـي      وأخيه وختنه وأبي السبطين الباذل له ماله
  ؟منافق أشهد عليك بنفاقك

  ك!وتقول مثل هذا لي؟ وو اهللا إني لمؤمن مثلك ومثل أصحاب :بي�� بن اقال 

  منافق. �� إ ك ما أنتم�� ثكلتك  :فقال علي

فأنزل اهللا  ؛م فأخبره بما جرىوسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىأقبل إلى رسول اهللا  ثم
سـلول أميـر المـؤمنين    أبـي  بـن  يعنـي وإذا لقـي ا   Oذَا لَقُواْ الَّذين آمنُواْوإPِ :تعالى

وإِذَا خَلَواْ إِلَـى  P ،د والقـرآن يعني صدقنا بمحمO قَالُواْ آمنَّاPالمصدق بالتنزيل 
ينِهِماطشَيO من المنافقين، Pكْمعقَالُواْ إِنَّا مO  في الكفر والشـرك، P   ـنـا نَحإِنَّم

ونزِؤتَهسمO  بن أبي طالب وأصحابه.بعلي  

ي يجازيهم فـي اآلخـرة   يعن Oاللّه يستَهزِىُء بِهِمP :اً لهميقول اهللا تعالى تبكيت
)١(Fهم بعلي وأصحابهئجزاء استهزا

.  

 بن عبـاس: إن : روى أبو صالح عن اقال هـ)٥٦٨( وأخرج الخطيب الخوارزمي
فقـال  ، oاهللا رسولمن أصحاب ستقبلهم نفر اأبي وأصحابه خرجوا فعبد اهللا بن 
د بنـي  وسـيo  رسـول اهللا  بـن عـم  ا نظـروا كيـف أرد  ا :بـي ألصـحابه  �� عبد اهللا بن 
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٧٢: شواهد التنزيل) ١(
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  ؟oرسول اهللا )١(هاشم، خلد

  ؟خلق اهللا المنافق شر تق اهللا وال تنافق فإنايا عبد اهللا : gفقال علي

  !تفرقوا يا أبا الحسن واهللا إيماننا كإيمانكم ثم فقال: مهالً

  كيف رأيتم ما فعلت؟ :بي�� فقال عبد اهللا بن 

وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّـا وإِذَا  g: Pفأثنوا عليه خيراً، ونزل على رسـول اهللا 
ونزِؤتَهسم نا نَحإِنَّم كْمعقَالُواْ إِنَّا م ينِهِماطاْ إِلَى شَيخَلَوO ، ّت اآليـة علـى إيمـان    فـدل

)٢(عداوتهم وإظهارهظاهراً وباطناً وعلى قطعه مواالة المنافقين  gعلي
.  

)كفاية الطالب(في  هـ)٦٥٨الشافعي (وأخرج نحوه الكنجي 
)٣(

.  

]١٤٦[  

P لَىع با كُتكَم امالصِّي كُملَيع بنُواْ كُتآم ينا الَّذها أَيي
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينالَّذO)٤(.  

: هـذه اآليــة ومـا بعــدها مــن اآليـات الكريمــة ذكـرت فريضــة الصــوم،     أقــول
، ووجـه   gالمـؤمنين  ة على فضـل أميـر  في جملة اآليات الدالّ المصنِّفوذكرها 

يـا أَيهـا   P :مـا نزلـت  أنّه  متقدو ؛Oيا أَيها الَّذين آمنُواPْ ـالً ابتدأت بها أوذلك أنّ
)٥(اسفي رواية ابن عبوعلي رأسها وأميرها وشريفها كما  �� إ ،Oالَّذين آمنُواْ

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 الخلد: النفس.) ١(

 ط الحجرية. ١٨٨: للخوارزمي المناقب) ٢(

 .٢٤٨كفاية الطالب:  ينظر:) ٣(

 .١٨٣البقرة:  سورة) ٤(

)٥ (ه عند ذكر المصنِّف ذلك فراجع.م ذكر مصادر ذلك في محلّتقد 
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يرِيـد اللّـهP    :ه في تمام هذه اآليات المباركة قـال تعـالى  نّإمضافاً إلى ذلك ف
رسالْع بِكُم رِيدالَ يو رسالْي بِكُمO)١(

.  

فـذلك اليسـر    :قـال  ،فـي تفسـيره   هـ)٣٥٢(كوفي وقد روى فرات بن إبراهيم ال
)٢(gأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

.  

]١٤٧[  

Pلَى اَألععو رِفُونعالٌ يرِج اف2 ر� �9ً ماهيمبِسO)٣(.  

فـي كتابـه    المصـنِّف وذكرهـا   ،gعلى فضل علي : من اآليات التي تدلّأقول
) فـي  هــ ٤٣٧أو  ٤٢٧ي (الثعلبـ ويشهد لـذلك مـا أخرجـه     ،اآلية الكريمة هذه هذا

 اس فـي قولـه  بـن عبـ  ن ااك عـ عن الضـح  ،عن سعد ،عن جويبر )الكشف والبيان(

}: Pلَى اَألععو رِفُونعالٌ يرِج اف2 ر� �9ً ماهيمبِسO ،األعراف موضع عـالٍ  :قال 
 ،اس وحمـزة وعلـي بـن أبـي طالـب وجعفـر ذو الجنـاحين       ليـه العبـ  من الصراط ع

٤(ومبغضيهم بسواد الوجوه ،يهم ببياض الوجوهيعرفون محب(
.  

بسـنده عـن األصـبغ     )شواهد التنزيل(في  هـ)٤٨٣الحسكاني (وأخرج الحاكم 
يـا أميـر المـؤمنين     :فقـال  ،اءبـن الكـو  جالساً عنـد علـي فأتـاه ا    : كنتُبن نباتة قالا

فقال: ويحك يا بـن الكـواء نحـن    ، Oوعلَى اَألعراف رِجالPٌي عن قول اهللا أخبرن
ن ومـ  ،الجنّـة ن ينصـرنا عرفنـاه بسـيماه فأدخلنـاه     فمـ  ،والنـار  الجنّةيوم القيامة بين 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥البقرة:  سورة) ١(

 .٦٣تفسير فرات الكوفي: ) ٢(

 .٤٦األعراف:  سورة) ٣(

 .٥/٣٦٤والبيان:  الكشف) ٤(
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)١(أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار
.  

 ،ى عليـاً تأ ءاابن الكو نأة العرني سنده عن حبب هـ)٣٥٢كوفي (وروى فرات ال
  .هللا قد أعيتاني وشككتاني في دينيآيتان في كتاب ا يا أمير المؤمنين :فقال

  قال: وما هما؟

�2 راف رِجالٌ يعرِفُون وعلَى اَألعP :قال: قول اهللا تعالى �9ً ماهيمبِسO.  

الجنّةن عرفنا دخل قال: نحن األعراف م ٢(الخالنار...ن أنكرنا دخل وم(
.  

)مطالـب السـؤول  (هـ) في ٦٥٢ابن طلحة الشافعي (بن عباس وأخرجه عن ا
)٣( ،

)البحر المحيط(في  هـ)٧٥٤(انأبو حيو
)فتح القدير(هـ) ١٢٥٥(والشوكاني  ،)٤(

)٥(
.  

ـ  اعـن  ، هــ) ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبـي (  ن أخرجـه عـن  ومماس القرطبـي فـي   بـن عب
)الصواعق المحرقة(في  )ـه٩٧٣( بن حجر، وا)٦(تفسيره

هــ) فـي   ١١٣٧( وحقي ،)٧(
ــيره ــي (واآل، )٨(تفس ـــ)١٢٧٠لوس ــي  ه ــاني(ف )روح المع

ــي ، )٩( ــدوزي الحنف  والقن

)١٠()ةينابيع المود(في  هـ)١٢٩٤(
.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٩٨شواهد التنزيل: ) ١(

 .١٤٤ - ١٤٢تفسر فرات الكوفي: ) ٢(

 ط الحجرية. ١٧مطالب السؤول: ) ٣(

 .٥/٣٥١تفسير البحر المحيط: ينظر: ) ٤(

 .٣/٣٩فتح القدير: ينظر: ) ٥(

 .٧/١٨٨الجامع ألحكام القرآن: ينظر: ) ٦(

 .١٠١الصواعق المحرقة: ينظر: )٧(

 .٤/١٥٤ي: ير حقّتفسينظر: ) ٨(

 .٦/١٧٧روح المعاني: ينظر: ) ٩(

 .١١٨ة: ينابيع المودينظر: ) ١٠(
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]١٤٨[  

Pم لُوناَألو ابِقُونالساَألنصَارِوو اجِرِينهالْم نO)١(.  

وقد ذكرها  ،اآلية الكريمةهذه  gعلى فضل علي : من اآليات التي تدلّأقول
 )شـواهد التنزيـل  (في  هـ)٤٨٣الحسكاني (ويشهد له ما أخرجه الحاكم  المصنِّف

 :قـال ، Oوالسابِقُون اَألولُـونP بسنده عن عبد الرحمن بن عوف في قوله تعـالى:  
  .علي بن أبي طالب لهم إسالماًة من قريش أوهم ستّ

والسـابِقُونP   :قوله تعالىاس في عن ابن عب ،اكد آخر عن الضحخرج بسنأو
لُوناَألوO، قال: علي بن أبي طالب وحمزة وعم٢(سلمان ومقدادو ار وأبو ذر(

.  

بسنده عـن عبـد الـرحمن بـن      )تاريخ دمشق( في هـ)٥٧١عساكر (وأخرج ابن 
لهـم  قال: هم عشرة من قريش كان أوO ،والسابِقُون اَألولُونP :{عوف في قوله

)٣(علي بن أبي طالب إسالماً
.  

)لسان الميزان( في وروى هذا الحديث بطريقه ابن حجر
وقـال عـن راويـه    ، )٤(

وقـال  ، )الثقـات (ان وابـن شـاهين فـي    ذكـره ابـن حبـ    :الحسن بن علـي الهمـداني  
 :اسويــه عــن ابــن عبــدبــن مراوأخــرج  :)المنثــور الــدر(فــي  هـــ)٩١١الســيوطي (

Pلُــوناَألو ــابِقُونالسوO ،ــوكــذا الشــوكاني، )٥(يــاًذكــر عل نذكــر مــن جملــة م 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠التوبة:  سورة) ١(

 .١/٢٥٤شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١/٩٣من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام علي) ٣(

 .٢/٢٢٧لسان الميزان: ينظر: ) ٤(

 .٥/١٤٦المنثور:  الدر ينظر:) ٥(
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)فتح القدير(في  هـ)١٢٥٥(
)١(

.  

صل إلى سـليم بـن قـيس الهاللـي فـي      سناده المتّبإ هـ)٧٢٢(وأخرج الحمويني
له بمشـهد جمـع مـن المهـاجرين     ئفضا ،gيث طويل يذكر فيه أمير المؤمنينحد

هللا كـم ا �������  :بفضـائله التـي يـذكرها إلـى أن قـال      اإلقـرار ويناشـدهم   واألنصار
ي لـم  نّـ أو ؟وفي غير آية ،ل في كتابه السابق على المسبوقفضّ {اهللا أتعلمون أن

� أحد من ا هوإلى رسول {يسبقني إلى اهللا؟ةم  

  .نعم همقالوا: اللّ

والسـابِقُون اَألولُـون مـن الْمهـاجِرِينP      :نشدكم اهللا أتعلمون حيث نزلت��� 
 ،ئل عنهـا رسـول اهللا  سـ ، )٢(Oولَئك الْمقَربون�� السابِقُون السابِقُونP و Oواَألنصَارِ

 ،فأنا أفضـل أنبيـاء اهللا ورسـله   أنزلها اهللا تعالى ذكره في األنبياء وأوصيائهم،  :فقال
  ؟أفضل األوصياء يوعلي بن أبي طالب وصي

)٣(نعم همقالوا: اللّ
.  

ينــابيع (فــي  هـــ)١٢٩٤( وكــذا روى هــذا الحــديث بطولــه القنــدوزي الحنفــي
٤()ةالمود(

.  

ا كون عليوأمg أوبمـا رواه ابـن عسـاكر     فسـأكتفي ن آمن باهللا ورسوله ل م
  ...)gترجمة اإلمام علي( )خ دمشقتاري(في هـ) ٥٧١(الدمشقي 

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣١٢فتح القدير: ينظر: ) ١(

 .١١ - ١٠الواقعة:  سورة) ٢(

 .٢٥٠، ح٥٨، ب١/٣١٢فرائد السمطين: ) ٣(

 .١/٣٤٦ة: ينابيع المودينظر: ) ٤(
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ة الثقفيفأخرج بسنده عن الصحابي يعلى بن مر، عن جدل من أسـلم  ه قال: أو
)١(بن أبي طالب علي

.  

 صـلّى ها كانت تخرج مـع رسـول اهللا   أنّة، بسنده عن ليلى الغفاري وأخرج أيضاً
ثت فحـد وتقوم على المرضى،  ،زيه تداوي الجرحىام في مغوسلّ ]لهوآ[اهللا عليه 

وسلّ ]لهوآ[اهللا عليه  صلّىرسول اهللا  أن ل م قال لعائشة: هذا علي بن أبي طالـب أو
)٢(الناس إيماناً

.  

�� في ذلك فراجع، كما أن وقد أخرج ثالثة عشر حديثاً ���	
ق الشـيخ  المحقّـ  
علي مامترجمة اإل( كتابد باقر المحمودي ذكر في هوامش محمg   من تـاريخ

اء المزيد فليراجـع ذلـك فقـد ذكـر مـا فيـه       ن شاألحاديث فم مصادر تلك )دمشق
)٣(الكفاية

.  

]١٤٩[  

Pٌاتاوِرتَجم طَعضِ قي اَألرفو..O.  

وجنَّاتٌ من أَعنَـابٍ وزَرع ونَخيـلٌ صـنْوان وغَيـر صـنْوانP      ة اآلية تتم: أقول
داحاء وقَى بِمسيO)فضـل   علـى  ةهذه اآلية في جملة اآليات الدالّـ  المصنِّفذكر ، )٤

شــواهد (فــي  هـــ)٤٨٣الحســكاني (د ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم ا يؤيــوممــ ،gعلــي
يـا   :gيقـول لعلـي   ،oل اهللارسـو  بسنده عن جابر بن عبد اهللا قـال: سـمعتُ   )التنزيل

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٩٣من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام علي) ١(

 .١/٩٤مودي: من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المح gترجمة اإلمام علي )٢(

 .١١٦ - ١/٩٣من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام عليينظر:  )٣(

  .٤الرعد:  سورة) ٤(
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 :oقـرأ رسـول اهللا   ثـم  ،وأنـا وأنـت مـن شـجرة واحـدة      ،ىعلي الناس من شجر شـتّ 

Pداحاء وقَى بِمسي اننْوص رغَيو اننْويلٌ صنَخو عزَرنَابٍ وأَع ننَّاتٌ مجوO)١(
.  

هـذه   ن، فإذ)٢(في خمسة أحاديث ةمختلف وبألفاظ ةدمتعد بأسانيدوقد أخرجه 
 تـأويالً  gعلى فضل علي ةمن جملة اآليات الدالّ المصنِّفاآلية الكريمة ذكرها 

مـا   بعدقرأ اآلية الكريمة  oالنبي نإحيث  ،معلى ذلك الحديث المتقد كما دلّ
  .ةمن شجرة واحد gاًوعلي oأنّه ذكر

ى وأنـا وعلـي   (خلق الناس مـن شـجر شـتّ    :بحديث قةمتعلّ اآلية المباركة نفإذ
  ة ألفاظ منها:كر بعدمن شجرة واحدة) وهذا الحديث ذُ

  ى وأنا وأنت من شجرة واحدة.يا علي الناس من شجر شتّ .١

  شجرة واحدة. لقت أنا وعلي منى وخُ. خلق الناس من أشجار شت٢ّ

  لقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها.. خ٣ُ

  ى وخلقني وعلياً من شجرة واحدة.. خلق اهللا األنبياء من أشجار شت٤ّ

  بمعنى واحد. وهكذا والكلّ

 :عند تفسيرهم هذه اآلية فمـنهم  مفسرينوقد أخرج هذا الحديث جملة من ال

ــدر(فــي  هـــ)٩١١الســيوطي ( ــور ال ــال )المنث حه عــن : وأخــرج الحــاكم وصــح ق
م يقول: يا علي الناس مـن  وسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىرسول اهللا  سمعتُ Eجابر

م: وسـلّ  ]وآله[اهللا عليه  صلّىقرأ النبي  ى وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثمشجر شتّ
   ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٨٨شواهد التنزيل: ينظر: ) ١(

 وما بعدها. ١/٢٨٨شواهد التنزيل: ) ٢(
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Pَقسي اننْوص رغَيو اننْويلٌ صنَخو عزَرنَابٍ وأَع ننَّاتٌ مجوداحاء وى بِمO)١(
.  

)الكشف والبيان() في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (ومنهم 
فـي   هــ) ٦٧١القرطبـي ( ، و)٢(

)الجامع ألحكام القرآن(
  .فاتهمفي مصنّ دثينمحوال الحفّاظوأخرجه جمع من  ،)٣(

ق ولـم يعلّـ   هـ)٧٤٨الذهبي (هذا الحديث صحيح اإلسناد وأقره  :وقال الحاكم
تـاريخ  ( فـي هــ)  ٥٧١(ابن عساكر الشـافعي الدمشـقي    ، فقد أخرج الحافظ)٤(عليه

��� دة، وقـد ذكـر  ، الحديث بألفـاظ مختلفـة وأسـانيد متعـد    )دمشق ���	
ق المحقّـ  
في هوامش تلك األحاديث المصادر التي روتها مع د باقر المحمودي الشيخ محم

)٥(تعليقات ال تخلو من فائدة
.  

  أو المعنى: وإليك بعض تلك المصادر التي تذكر هذا الحديث بالنصّ

  . ٩/٣٥٣: هـ)٣٦٠( . المعجم األوسط للطبراني١

  .٧/٧٥: هـ)٤٠٥( للنيسابوري المستدرك على الصحيحين .٢

  .٦/٣٩: هـ)٤٣٠( صفهانيأخبار أصفهان ألبي نعيم اإل. ٣

  .١/٤٣: هـ)٤٦٣( . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي٤

  .٦/٥٨: هـ)٤٦٣( األوهام للخطيب البغدادي ح. موض٥ّ

  .١/٢٨٨: هـ)٤٨٣للحسكاني (شواهد التنزيل . ٦

   ــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٤٧٢المنثور:  ) الدر. 

 .٧/٢٥٦الكشف والبيان: ينظر: ) ٢(

 .٩/٢٣٩ألحكام القرآن: الجامع ينظر: ) ٣(

 .٢/٢٦٣) المستدرك بتعليق الذهبي: ٤(

 .١٥٠ - ١/١٤٢من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام عليينظر: ) ٥(
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  .٢٩٧ - ٩٠: هـ)٤٨٣مغازلي (. المناقب البن ال٧

  .١٢٥: هـ)٥٦٨( . المناقب للخوارزمي٨

ــق  . ٩ ــاريخ دمش ــي ترج(ت ــام عل ــة اإلم ــن  )gم ــاكر (الب ـــ)٥٧١عس ــق  /ه بتحقي
  .١٥٠ - ١/١٤٢: المحمودي

  .٣١٧هـ): ٦٥٨كفاية الطالب للكنجي الشافعي (. ١٠

  .١/٥٢هـ): ٧٢٢( فرائد السمطين للحمويني. ١١

  .١/٧٣: هـ)٧٥٠( . نظم درر السمطين للزرندي١٢

  .٩/١١٩: هـ)٨٠٧( . مجمع الزوائد للهيثمي١٣

  .٤/١٤٤جو  ٢/٢٢٦: هـ)٨٥٢( بن حجرال لسان لميزان. ١٤

١٥ .٤/٤٤: هـ)٩١١( المنثور للسيوطي الدر.  

  .١/٦٩: هـ)٩١١( . تاريخ الخلفاء للسيوطي١٦

 /١١: هــ) ٩٤٢( اد للصـالحي الشـامي  . سبيل الهدى والرشاد في سيرة خيـر العبـ  ١٧

  .١٠/٢٩٦ب

  الميمنية. / ط/٢/٧٣ف: هـ)٩٧٣( . الصواعق المحرقة البن حجر١٨

١٩ .١١/٩٠٧: هـ)٩٧٥( قي الهنديال للمتّكنز العم.  

٢٠٢٥٦، ٢٣٦ :هـ)١٢٩٤( ة للقندوزي. ينابيع المود.  
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]١٥٠[  

P ٍءن شَيإِن مو ��	� هدمبِح حبسيO)١(.  

هـذه اآليـة الكريمـة     ،في هذا الكتـاب  المصنِّف: من اآليات التي ذكرها أقول
ولـم يصـل    علـى شـيء،  ه عثـر  ولعلّ ،غيرهن ذكرها ولم أجد م اإلسراء،من سورة 

  على فضل علي وأوالده سالم اهللا عليهم أجمعين.عنده داللتها  صحتف ،إلينا

]١٥١[  

Pإ ��	نَى  سنَّا الْحم مقَتْ لَهبس ينا �� الَّذنْهع كلَئو
وندعبمO)٢(.  

 ،الكريمـة هـذه اآليـة    gعلى فضل أمير المـؤمنين  : من اآليات التي تدلّأقول
د ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم ويؤيــ ،هنــا فــي هــذا الكتــاب المصــنِّفوقـد ذكرهــا  
يـا علـي فـيكم     :oبسنده عن علي قـال: قـال لـي رسـول اهللا     هـ)٤٨٣الحسكاني (

  )٣(.Oولَئك عنْها مبعدون�� الَّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى �� إPِنزلت هذه اآلية: 

عن النعمـان بـن بشـير    هـ)٤١٠مردويه (وي عن ابن ور: قـرأ فقـال: أنـا     عليـاً  أن
  .منهم

  .أنا منهم :علي بن أبي طالب قال :يدعن أبي سع ورواه أيضاً

الَّذين سبقَتْ لَهـم   �� إPِ :تال ليلة علياً نإ :عن النعمان بن بشير قال ورواه أيضاً
   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤اإلسراء:  سورة) ١(

 .١٠١األنبياء:  سورة) ٢(

 .١/٣٨٤شواهد التنزيل: ) ٣(
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فقـام وهـو    ،قيمـت الصـالة  �� أنا منهم، و :وقال ،Oولَئك عنْها مبعدون�� منَّا الْحسنَى 
)١(Oسهايسمعون حسي �� P :يقول

.  

، مـنهم  gعليـاً  رين عند تفسـير هـذه اآليـة أن   المفسوقد أخرج غير واحد من 
فـي   هـ)٥٣٨( ، والزمخشري)المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي ( فقد أخرج ذلك

بــن أبــي  ، وا)ف والبيــانالكشــ() فــي هـــ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبــي (، و)فاالكشّــ(
 ،)تفسـير القـرآن الكـريم   (فـي   هــ) ٧٧٤كثيـر ( بـن  ، وافـي التفسـير   هـ)٣٢٧(حاتم

  وغيرهم. )روح المعاني(في  هـ)١٢٧٠لوسي (واآل

]١٥٢[  

Pدعو نَاهدعن ون اًأَفَمساًح  وفَه �� تَاعم نَاهتَّعن مكَم يهق
  .)٢(Oالْحياة الدنْيا

 المصـنِّف وقـد ذكرهـا    ،gعلـى فضـل علـي    : اآلية الكريمة من اآليات الدالّةأقول
بسـنده   )أسـباب النـزول  (فـي  هــ)  ٤٦٨(الواحـدي  ويشهد له ما أخرجه  ،في هذا الكتاب

)٣(نزلت في علي وحمزة وأبي جهل :قال ،عن مجاهد في هذه اآلية
.  

اه أَفَمن وعـدنَ P :عن مجاهد في قوله تعالى هـ)٧٥٠( وروى الزرندي الحنفي
كَمن متَّعنَاه متَاع الْحيـاةP   ،نزلت في علي وحمزة :قال، Oقيه�� هو فَ اًحسن اًوعد
)٤(أبو جهل Oالدنْيا

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٩البن مردويه:  gمناقب علي بن أبي طالب) ١(

  .٦١القصص:  سورة) ٢(

  .٢٥٥) أسباب النزول: ٣(

  .١/٨٥) نظم درر السمطين: ٤(
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الحــديث عــن  )شــواهد التنزيــل(فــي  هـــ)٤٨٣الحســكاني (وأخــرج الحــاكم 
 :اهللا بـن عبـاس فـي قـول اهللا تعـالى      ه عن عبددكما وأخرج بسن ،مجاهد بطريقين

Pنَاهدعن وأَفَمO ١(نزلت في حمزة وجعفر وعلي :قال(
.  

أنّها نزلت  :عن مجاهدهـ) ٦٩٤(وأخرج المحب الطبري في الذخائر والرياض 
)٢(ع أبو جهلعلي وحمزة والممتّ في

.  

 كـلٌّ  هــ) ٦٧١( والقرطبـي هــ)  ٤٣٧أو  ٤٢٧(والثعلبي  هـ)٣١٠( وأخرج الطبري
)٣(بسنده أنّها نزلت في علي وحمزة

.  

 والعصـامي المكّـي   ،)ينـابيع المـودة  (فـي   هـ)١٢٩٤( وروى القندوزي الحنفي

أنّهـا   :)لسـمطين فرائـد ا (في  هـ)٧٢٢(  والحمويني ،)سمط النجوم(في  هـ)١١١١(
)٤(نزلت في علي وحمزة وأن الممتّع أبو جهل بن هشام

.  

]١٥٣[  

P وا فَقَدبا اكْتَسرِ مبِغَي نَاتمؤالْمو نِينمؤالْم ذُونؤي ينالَّذو
  .O..احتَملُوا

ـ  بهتَانـاً Pة اآلية تتم: أقول ـ  اًوإِثْم مـن اآليـات التـي ذكرهـا      وهـي ، )٥(Oاًمبِين
ويؤيد ذلك ما  ،هذه اآلية الكريمة gلما فيها من داللة على فضل علي المصنِّف
   ــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٣٦) شواهد التنزيل: ١(

  .٢/٢٠٧، الرياض النضرة: ١/٤٢٣) ذخائر العقبى: ٢(

  .١٣/٣٦٨، الجامع ألحكام القرآن: ١٠/٦٤، الكشف والبيان: ١٩/٦٠٥جامع البيان: ينظر: ) ٣(

  .٦٧/٣٦٤/ب١، فرائد السمطين: ٣/٩النجوم العوالي: ، سمط ١١٠) ينابيع المودة: ٤(

  .٥٨األحزاب:  سورة) ٥(
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يقـال نزلـت    :في تفسـيره  هـ)١٥٠( فقد قال مقاتل ،مفسرينذكره غير واحد من ال
نفراً من المنافقين كانوا يؤذونه ويكـذبون   وذلك أن ؛Eفي علي بن أبي طالب

)١(ليهع
.  

)٢(أنّها نزلت في علي بن أبي طالب :عن مقاتل هـ)٤٦٨(الواحدي وأخرج 
.  

)معالم التنزيل(في  هـ)٥١٠بغوي (وأخرج ال
) فـي  هـ٤٣٧أو  ٤٢٧الثعلبي (و ،)٣(

)الكشف والبيان(
)النكـت والعيـون  (فـي   هـ)٤٥٠( والماوردي ،)٤(

والبيضـاوي   ،)٥(
)ر التنزيلانوأ(في 

)الجـامع (ي فـ  هــ) ٦٧١(والقرطبـي  ،)٦(
لبـاب  (والخـازن فـي    ،)٧(

)التأويل
)مدارك التأويل(والنسفي في  ،)٨(

)٩(
  أنّها نزلت في علي بن أبي طالب. :

ــاكم   ــرج الح ــكاني (وأخ ـــ)٤٨٣الحس ــي  ه ــل (ف ــواهد التنزي ــن  ب )ش ــنده ع س
مـا   والَّذين يؤذُون الْمؤمنِين والْمؤمنَـات بِغَيـرِ  P :في قوله تعالى هـ)١٥٠(مقاتل
بتَاناكْتَسهلُوا بتَماح إِثْم اًوا فَقَدبِين اًواًمO ،١٠(نزلت في علي بن أبي طالب :يقال(

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٩١) تفسير مقاتل: ١(

  .٣٧٣أسباب النزول:  ينظر: )٢(

  .٦/٣٧٦تفسير البغوي: ينظر: ) ٣(

  .١١/١٧٦تفسير الثعلبي:  ينظر: )٤(

  .٣/٣٩١النكت والعيون: ينظر: ) ٥(

  .٥/٢٠تفسير البيضاوي: ينظر: ) ٦(

  .١٤/٢١٤الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي): ر: ينظ) ٧(

  .٥/٢١٠: ينظر: لباب التأويل) ٨(

  .٣/١٤٠تفسير النسفي: ينظر: ) ٩(

  .٢/٩٣) شواهد التنزيل: ١٠(
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]١٥٤[  

Pَأاسنَاولسن رم كلن قَبلْنَا مسأَر نلْ مO)١(.  

هـذه   المصـنِّف ذكرها وقد  ،gة على فضل علي: من جملة اآليات الدالّأقول
فـي   هــ) ٤٨٣الحسـكاني ( علـى ذلـك مـا أخرجـه الحـاكم       يـدلّ و ،اآلية الكريمـة 

أتاني  يا عبد اهللا :oقال النبي :بسنده عن عبد اهللا بن مسعود قال )شواهد التنزيل(
  من رسلنا على ما بعثوا؟ن أرسلنا قبلك سأل ماد ويا محم :فقال ،الملك

  على ما بعثوا؟ :قلت

)٣(خر�� ورواه بأسانيد ، )٢(واليتك ووالية علي بن أبي طالب ىقال: عل
.  

بسـنده بـنفس    )فرائـد السـمطين  (فـي   هــ) ٧٢٢( ورواه شيخ اإلسالم الحمويني
)٤(اللفظ

.  

)٥(أيضاً )المناقب(في هـ) ٥٦٨(ي وأخرجه الخطيب الخوارزم
.  

)تاريخ دمشق(في هـ) ٥٧١(وأخرجه ابن عساكر الدمشقي 
)٦(

.  

بن مظفر الحافظ اعن  )معرفة علوم الحديث(وأخرجه الحاكم النيسابوري في 
)٧(وهو عندنا حافظ ثقة مأمون: وقال

.  

   ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥الزخرف:  سورة )١(

 .٢/١٥٦شواهد التنزيل: ) ٢(

 .١٥٨ - ٢/١٥٧شواهد التنزيل: ينظر: ) ٣(

 .١٥/٨١/ب١فرائد السمطين: ينظر: ) ٤(

 ط حجرية. ٢٤٦: للخوارزمي المناقبينظر: ) ٥(

 .٢/٩٧من تاريخ دمشق البن عساكر/بتحقيق المحمودي:  gترجمة اإلمام علي) ٦(

 .١/٢١٧معرفة علوم الحديث: ) ٧(
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 والحمــويني ،بـن أحمــد  قفّــعـن المو  هـــ)١٢٩٤( وأخـرج القنــدوزي الحنفـي  

قـال: قـال رسـول     Eبـن مسـعود  ، وأبي نعيم الحافظ بأسـانيدهم عـن ا  هـ)٧٢٢(
 ،ي السير مع جبرئيـل إلـى السـماء الرابعـة    انتهى برج بي إلى السماء ا علمo: اهللا

د هذا البيت المعمور، قم يا محمـ  :جبرئيلفقال بيتاً من ياقوت أحمر فقال:  فرأيتُ
ا لمـ ف ،يت بهـم فصـلّ  اًورائـي صـفّ   واين فصفّيجمع اهللا النب: oإليه، قال النبي فصلّ

 :قرئـك السـالم ويقـول لـك    ك يد ربيا محم :فقال ،يأتاني آت من عند رب سلمتُ
  الرسل على ماذا أرسلهم من قبلك؟ سلّ

  ي قبلي؟الرسل على ماذا بعثكم رب معاشر :فقلت

)١(والية علي بن أبي طابتك وعلى نبو :فقالت الرسل
.  

]١٥٥[  

Pرحالْب جرزَخٌ مرا بمنَهيب انيلْتَقنِ يآ �� ي فَبِأَي انيغبء �� ي
انجرالْمو لُؤا اللُّؤمنْهم جخْري انا تُكَذِّبكُمبرO)٢(.  

لـة فـي   ها مؤووأنّ ،المصنِّفوقد ذكرها  ،: هذه اآليات من سورة الرحمنأقول
الثعلبـي  قد أخرج ف ،حد من المصادركر ذلك في غير واوقد ذُ ،bعلي وأهل بيته

بسـنده عـن سـفيان الثـوري فـي قـول اهللا        )الكشـف والبيـان  () في هـ٤٣٧أو  ٤٢٧(
 ،علـي وفاطمـة  قـال:   Oيبغيـان  �� مرج الْبحرينِ يلْتَقيان بينَهما بـرزَخٌ  P :سـبحانه 

هـذا   يوور :ثـم قـال   ،الحسن والحسـين  :قال Oيخْرج منْهما اللُّؤلُؤ والْمرجانPو
   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (٩٣ة: ينابيع المود. 

 .٢٢ - ١٩الرحمن: ) ٢(
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اهللا عليـه   صـلّى د محمـ  Oبينَهمـا بـرزَخٌ  P :وقـال  ،عن سعيد بن جبير اًضالقول أي
)١(واهللا أعلم ،موسلّ ]لهوآ[

.  

 :{بسنده عـن أبـي سـعيد الخـدري فـي قولـه       هـ)٤٨٣مغازلي (وأخرج ابن ال

Pانيلْتَقنِ ييرحالْب جرمO و ،علي وفاطمة :قالP  ٌزَخـرا بمنَهيب ��  ـانيغبيO   :قـال
و ،دمحمPانجرالْمو لُؤا اللُّؤمنْهم جخْريO الحسن والحسين :قالc)٢(

.  

 عـن  هــ) ٤١٠مردويه (خرج ابن أو: )المنثور الدر(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
بينَهما Pو ،علي وفاطمـة  :قال Oمرج الْبحرينِ يلْتَقيانP تعالى: ابن عباس في قوله

خْرج منْهما اللُّؤلُـؤ  يP، وموسلّ ]وآله[اهللا عليه  صلّىقال: النبي  Oيبغيان �� برزَخٌ 
انجرالْموO قال: الحسن والحسين.  

مـرج الْبحـرينِ   P :س بـن مالـك فـي قولـه    نـ ويـه عـن أ  وأخرج ابن مرد :وقال
انيلْتَقيO  :و ،علي وفاطمةقالP  ـانجرالْمو لُـؤا اللُّؤمنْهم جخْريO  الحسـن   :قـال

)٣(والحسين
.  

 ،خرج أبو نعيم الحافظ: أ)ةينابيع المود(في  هـ)١٢٩٤(وقال القندوزي الحنفي
ري هـم جميعـاً عـن أبـي سـعيد      وروى سفيان الثـو  بإسنادهم، والمالكي ،والثعلبي
  .F، وأنس بن مالكوابن عباس ،الخدري

 :قـالوا  ،فـي تفسـير هـذه اآليـة     Eقروى سفيان بن عيينة عن جعفر الصادو
وبينهمـا بـرزخ هـو     ،علي وفاطمة بحران عميقـان ال يبغـي أحـدهما علـى صـاحبه     

   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣/٦٨الكشف والبيان: ) ١(

 .٣٣٩: البن المغازلي المناقب) ٢(

)٣ (قة.ط المحقّ ٧/٦١٤لمنثور: ا الدر 
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)١(Fؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسينيخرج منهما الل oرسول اهللا
.  

)شــواهد التنزيــل(فــي  هـــ)٤٨٣الحســكاني (نحــو ذلــك الحــاكم وأخــرج 
)٢(، 

)أرجح المطالـب (في  هـ)١٣٦٧( تسريواآلمر
فـي   هــ) ٣٥٢كـوفي ( وفـرات ال  ،)٣(

  وغيرهم. )٤(تفسيره

]١٥٦[  

Pوفُونم يوي خَافُونيير اًبِالنَّذْرِ وتَطسم هشَر اًكَانO)٥(.  

مـن   ةوهـي اآليـة السـابع    ،كتابه هـذا في  المصنِّفذكرها : هذه آخر آية أقول
مـن الشـهرة    bوأهـل بيتـه   بن أبـي طالـب   نسان وداللتها على فضل عليسورة اإل

سـبب نـزول    ؛فاتهمفـي مصـنّ   الحفّاظو مفسرينر واحد من الفقد ذكر غي ،بمكان
قـال   ،bأهـل البيـت   ذكر بعضهم نـزول تمـام السـورة فـي حـق     بل قد  ،ةهذه اآلي

والزمخشـري   ،)البسـيط (ذكر الواحدي في : )ائب القرآنغر(في تفسيره هـ)٧٢٨(
الســورة نزلــت فــي أهــل بيــت  طبقــوا علــى أنأة يــماموكــذا اإل ،)افالكشّــ(فــي 
دمحمo وال ٦(اآلية ما في هذهسي(

.  

والحسـين  الحسـن   أنE: اسعـن ابـن عبـ    هـ)٥٣٨( وقد أخرج الزمخشري
   ــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨) ينابيع المودة: ١(

  .٢/٢٠٨شواهد التنزيل: ينظر: ) ٢(

  .٢٤أرجح المطالب: ينظر: ) ٣(

  .٤٦٠-٤٥٩تفسير فرات الكوفي: ينظر: ) ٤(

 .٧اإلنسان:  سورة )٥(

 .٧/٢٦١تفسير النيسابوري: ) ٦(
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ا أبـا  يـ  :فقـالوا  ،م في نـاس معـه  وسلّ ]لهوآ[اهللا عليه  صلّىا رسول اهللا ممرضا فعاده
ا ممـ  ئـا إن بر ،امـ ة جارية لهفنذر علي وفاطمة وفضّ ؛الحسن لو نذرت على ولدك

مـن شـمعون    سـتقرض علـي  ، وما معهـم شـيء فا  ام فشفيابهما أن يصوموا ثالثة أي
ختبزت خمسة او ،فطحنت فاطمة صاعاً ،صواع من شعيرأ ةالخيبري اليهودي ثالث
 :فقـال  ،فوقف علـيهم سـائل   ،ضعوها بين أيديهم ليفطروافو ،أقراص على عددهم

أطعمــوني  ،مســكين مــن مســاكين المســلمين ،دالســالم علــيكم أهــل بيــت محمــ
وأصــبحوا  ،المــاء �� إ فــآثروا وبـاتوا ولــم يـذوقوا   ؛اهللا مــن موائـد الجنّــة  أطعمكـم 

ف ووقـ  ،فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتـيم فـآثروه   ،صياماً
بيـد الحسـن    Eوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ علـي عليهم أسير في الثالثة ففعل

وسـلّم فلمـا أبصـرهم وهـم      ]لهوآ[ اهللا عليه صلّىوأقبلوا إلى رسول اهللا  ،والحسين
وقـام   ،أرى بكـم  ني مـا ؤويسـ يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشـد مـا   

لتصـق ظهرهـا ببطنهـا وغـارت عيناهـا      فرأى فاطمة في محرابها قد ا ،فانطلق معهم
محمد هنّـأك اهللا فـي أهـل بيتـك فـأقرأه       فنزل جبرئيل وقال: خذها يا ؛فساءه ذلك

)١(السورة
.  

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس : )الدر المنثور(في  هـ)٩١١السيوطي (وقال 
اآلية قال: نزلت هذه اآليـة فـي علـي بـن      Oويطْعمون الطَّعام علَى حبهPفي قوله 

)٢(وسلّم ]لهوآ[ اهللا عليه صلّىأبي طالب، وفاطمة بنت رسول اهللا 
.  

وهذه قائمة بذكر بعض المصادر التي نصّت على أن اآليـة أو السـورة بتمامهـا    
   ــــــــــــــــــــــــ

  .٧/١٩٨) الكشّاف: ١(

  .٨/٣٤٣) الدر المنثور: ٢(
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  :قد نزلت في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين سالم اهللا عليهم

  .٢٢٦هـ): ٢٨٦( فسير الحبري للحسين بن الحكم الحبريت .١

 .٥٢٩ - ٥١٩: هـ)٣٥٢كوفي (تفسير فرات ال .٢

 .١٣/٤٦٢: هـ)٤٣٧أو  ٤٢٧( للثعلبي الكشف والبيان  .٣

 .٣٣١: هـ)٤٦٨(للواحدي أسباب النزول  .٤

 .٢/٢٩٨: هـ) ٤٨٣الحسكاني (للحاكم  شواهد التنزيل  .٥

 .٧/١٩٨: هـ)٥٣٨(للزمخشري الكشّاف  .٦

 .٢٦٧: هـ)٥٦٨(للخوارزمي قبالمنا  .٧

 .٦/١٠٢: هـ)٥٩٧البن الجوزي ( زاد المسير  .٨

  .٣/٤٠٣هـ): ٦٣٠البن األثير ( سد الغابة��  .٩

 .٣٤٥: هـ)٦٥٨الشافعي (للكنجي  كفاية الطالب  .١٠

 .١٩/١١٦: هـ)٦٧١( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)  .١١

 .١/٤٣٢: هـ)٦٩٤( الطبري الدين لمحب ذخائر العقبى  .١٢

 .١٥هـ): ٦٥٤( رة الخواصّ لسبط ابن الجوزيتذك .١٣

 .٥/٣٥٢هـ): ٦٨٢( تفسير البيضاوي لناصر الدين البيضاوي .١٤

 .٦ف/٤ب/٢/٢٠٧: هـ)٦٩٤(الطبريالدين لمحب  الرياض النضرة .١٥

 .١١/٥٤/ب٢: هـ)٧٢٢( لحموينيفرائد السمطين ل  .١٦

 .٧/١٦١: هـ)٧٢٨( نظام الدين النيسابوريل تفسير النيسابوري  .١٧
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 .٤/٤٦: هـ)٨٥٢عسقالني (بن حجر الال ي تمييز الصحابةاإلصابة ف  .١٨

 .٨/٣٤٣: هـ)٩١١( للسيوطي الدر المنثور  .١٩

 .٢٢/٦: هـ)١٢٧٠لوسي (آلروح المعاني ل  .٢٠

  .٢٢ب/١٠٧: هـ)١٢٩٤( للقندوزي الحنفي ينابيع المودة  .٢١

  

  

  :المصنِّفقال 

  .bعلي وأوالده آية نزلت في فضل فذلك كلَّه مائة وست وخمسون



@ @

@ @

¨aò·b@ @

  بسمه تعالى

فـي ليلـة   والتعليـق عليـه   هـذا الكتـاب   تحقيـق  نتهـاء مـن  بحمد اهللا تعالى اال تم 
ين وثالثـين  تـ واثن وأربعمائـة ر سـنة ألـف   السـادس مـن شـهر صـفر المظفّـ      االثنين

مام الثامن أبي الحسن علي بن موسـى  لنبوية المباركة في جوار مشهد اإلللهجرة ا
، وفرغـت مـن تصـحيحه فـي     سـة دينة مشـهد المق قامتي في مدإة في مدc الرضا

م من نفس السـنة فـي رحـاب    عصر الجمعة الرابع والعشرين من شهر شوال المكر
  ته الشامخة.وجوار قبg موالنا أمير المؤمنين

ي ليكـون لـي   ه منّـ لنجازه وطبعه وأن يتقبقني إلأسأل اهللا تبارك وتعالى أن يوفّ
عنـد موالنـا صـاحب الواليـة      اًيوأن يجعلـه مرضـ   يوم ال ينفع مال وال بنون، ذخراً

مام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي      ه الكبرى اإلنزل فيه من آيات رب��  العظمى الذي
من نقـص   عملالستميح القارئ الكريم العذر لما في هذا أ، وطالب سالم اهللا عليه

  .تي فيه وينظر إليه بعين الرضا�� وأن يغفر ز

  العالمين.رب  آخر دعوانا أن الحمد هللاو

  كاتب السطور

  حسنين الموسوي المقرم

  النجف األشرف

 هـ١٤٣٢شوال المكرم/ /٢٤





@ @

@ @

@÷ŠèÏ‰…b–½a@ @

  القرآن الكريم

في عد مناقب اسد اهللا الغالب أمير المؤمنين علي بـن ابـي   أرجح المطالب  .١
 . هـ١٣٦٧هـ)، الهور/ الهند، ١٣٦٧لعبيد اهللا الحنفي اآلمرتسري (ت :gطالب

هــ)،  ٤٦٨النيسـابوري(ت   الواحـدي  أحمـد  بـن  علـي  الحسـن  ألبي اب النزول:أسب .٢
 المطبعة الهندية/ مصر.

ليوسف أحمد بن عبد اهللا أحمد المعروف بابن  االستيعاب في معرفة األصحاب: .٣
 هـ)، حيدر آباد/ الهند.٤٦٣عبد البر (ت

األثيـر  لعلي بـن محمـد الشـيباني المعـروف بـابن       :في معرفة الصحابةسد الغابة ��  .٤
  هـ)، أوفسيت، دار الكتاب العربي/ بيروت.٦٣٠(ت

لمحمـد بـن محمـد الجـزري      :gفي مناقب علي بن أبي طالبأسنى المطالب  .٥
 / أصفهان. gهـ)، تحقيق: محمد هادي األميني، مكتبة أمير المؤمنين٨٨٣(ت 

هـ)، تحقيـق: محمـد   ٢٧٩البالذري(ت جابر بن يحيى بن ألحمد أنساب األشراف: .٦
 .حمودي، طبعة بيروتباقر الم

لمحمـد بـاقر المجلسـي     :bالجامعة لدرر أخبـار األئمـة األطهـا    بحار األنوار .٧
 هـ)، المكتبة اإلسالمية/ طهران.١١١٠(ت

مطبعـة   هــ)، ٧٧٤الدمشـقي(ت  كثيـر  بـن  إسـماعيل  الفـداء  ألبـي  البداية والنهايـة:  .٨
 هـ .١٣٥١السعادة/ مصر، 

، المطبعـة  هــ) ٥٢٥تالطبـري ( لعمـاد الـدين    بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: .٩
 .٢الحيدرية/ النجف األشرف، ط
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، المطبعـة الحيدريـة/ قـم    هـ)٢٩٠ت: لمحمد بن الحسن الصفار (بصائر الدرجات .١٠
 المقدسة.

، هــ) ١٤١٥ تلمحمـد تقـي الشوشـتري (    بهج الصباغة في شرح نهج البالغـة:  .١١
 هـ .١٣٩٧إيران، 

، هــ) ٧٤٨تن أحمد الـذهبي ( عبد اهللا شمس الدين محمد ب يبألتاريخ اإلسالم:  .١٢
 المطبعة األزهرية/ مصر.

، هــ) ٣١٠تلمحمد بن جريـر الطبـري (   :)تاريخ الطبري(تاريخ األمم والملوك  .١٣
 .دار المعارف/ مصر

، مطبعـة السـعادة/   هــ) ٤٦٣تلخطيـب البغـدادي (  ا حمد بـن علـي  أل تاريخ بغداد: .١٤
 مصر.

سـتربادي  الدين األ لشرف :bتأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة .١٥
 ، جماعة المدرسين/ قم المقدسة.هـ)٩٤٠ت(

، جمـع  )٤(ق لمحمد بن العباس المعروف بابن الحجام تأويل ما نزل من القرآن: .١٦
وتقديم وتحقيق: الشيخ فارس تبريزيـان الحسـون، مركـز األبحـاث العقائديـة/ قـم       

 المقدسة.

)، طبعة هـ١٣٥٣(تري لمباركفوا بي العال محمد عبد الرحمنأل حوذي:تحفة األ .١٧
 .بيروت، وطبعة دار االعتماد/ مصر

، دار هــ) ٥٥٤تللقاضـي عيـاض المـالكي (    :وتقريب المسالك ترتيب المدارك .١٨
 .مكتبة الحياة/ بيروت

: تحقيـق  :هــ) ٥٧١تتاريخ دمشق البن عساكر ( من gترجمة اإلمام علي .١٩
 هـ .١٣٩٥، دار التعارف/ بيروت، المحمودي محمد باقر
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ألبـي المظفـر يوسـف بـن      :bص من األمة في ذكر مناقب األئمةتذكرة الخوا .٢٠
 ، وطبعـة المطبعـة  حجريةال الطبعة ،هـ)٦٥٤تسبط ابن الجوزي (ب قزغلى المعروف

 هـ .١٣٦٩العلمية/ النجف األشرف، 

، تحقيـق: أسـعد طيـب،    هــ) ٣٢٧تالبن أبي حاتم الرازي ( تفسير ابن أبي حاتم: .٢١
 م.١٩٩٩، ٢ط مكتبة الباز/ مكة المكرمة،

محمــد بــن يوســف بــن علــي ابــن حيــان ألثيــر الــدين  تفســير البحــر المحــيط: .٢٢
 ، أوفسيت، دار الفكر/ بيروت.هـ)٧٥٤ت(

،  المقدسـة  ، مؤسسة البعثة/ قمهـ)١١٠٧ تللسيد هاشم البحراني ( تفسير البرهان: .٢٣
 .هـ ١٤١٧، ١ط

يـة/  المطبعـة الميمن  ،هــ) ٧٤١تلعلي بن محمد الشـيحي الشـافعي (   تفسير الخازن: .٢٤
 . هـ١٣١٧مصر، 

، مؤسسـة األعلمــي/  هــ) ٣٢٠تلمحمـد بـن مسـعود العياشـي (     تفسـير العياشـي:   .٢٥
 .هـ١٤٣٤، ٢بيروت، ط

، محمـد الكـاظم   :تحقيـق  ،هــ) ٣٥٢تلفرات بـن إبـراهيم الكـوفي (    تفسير فرات: .٢٦
  .الحيدرية المطبعة

، ، مطبعـة االسـتقامة/ مصـر   هـ)٧٧٤تالبن كثير الدمشقي ( تفسير القرآن الكريم: .٢٧
 هـ .١٣٧٣

، مؤسســة دار هـــ)٣٢٩تلعلــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم القمــي (  تفســير القمــي: .٢٨
 .هـ ٢،١٤٠٤، طالمقدسة الكتاب/قم

، تحقيق: عبد الـرحمن الطـاهر   هـ)١٠٤تالمكي ( بن جبر لمجاهد تفسير مجاهد: .٢٩
 بن محمد السورتي، المنشورات العلمية/ بيروت.ا
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، دار هــ) ١٥٠تبـن زيـد الـرازي (    الحسن مقاتـل بـن سـليمان    يبأل تفسير مقاتل: .٣٠
 .إحياء التراث العربي/ بيروت

، دار إحيـاء الكتـب العربيـة/    هــ) ٧١٠تلعبد اهللا النسـفي الحنفـي (   تفسير النسفي: .٣١
 مصر، ودار الفكر/ بيروت.

، تحقيق: علي هـ)٤٦٠تبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (أل تهذيب األحكام: .٣٢
 .٣ران، طأكبر غفاري، دار الكتب اإلسالمية/ طه

 ن حجـر العسـقالني  اببـ المعـروف  حمد بـن علـي بـن محمـد     أل تهذيب التهذيب: .٣٣

 .أوفسيت، حيدر آباد/ الهند ،هـ)٨٥٢ت(

لمنـاوي  اعبـد الـرؤف بـن علـي بـن محمـد       ل التعـاريف: التوقيف على مهمات  .٣٤
 .، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر/ بيروتهـ)١٠٣٠ت(

، دار الفكـر/  هــ) ٩١١تلسـيوطي ( ابـي بكـر   عبد الرحمن بـن أ ل جامع األحاديث: .٣٥
 .بيروت

، هــ) ٣١٠تبى جعفر محمد بن جرير الطبري (أل :في تأويل القرآن جامع البيان .٣٦
 .٢، وطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر، ط١المطبعة الميمنية/ مصر، ط

لقرطبــي ا محمــد بــن أحمــدل الجــامع ألحكــام القــرآن (تفســير القرطبــي): .٣٧
 .لتراث العربي/ بيروت، دار إحياء اهـ)٦٧١ت(

عبد الـرحمن بـن محمـد    ل الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي): .٣٨
 .م١٩٩٦، دار الكتب العلمية/ بيروت، هـ)٨٧٦ تبن مخلوف الثعالبي (ا

شـمس الـدين   ل :gفي مناقب االمام علي بـن أبـي طالـب   جواهر المطالب  .٣٩
محمـد بـاقر المحمـودي،     ، تحقيـق: الشـيخ  هــ) ٨٧١تلبـاعوني ( امحمد بـن أحمـد   

  هـ .١٤١٥،  المقدسة مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية/ قم
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ألبـي نعـيم أحمـد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد         وطبقـات األصـفياء:   حلية األوليـاء  .٤٠
 .، مطبعة السعادة/ مصرهـ)٤٣٠تصفهاني (اإل

، تحقيق: الـداني بـن   هـ)٢٠٣تلنسائي (احمد بن شعيب أل :gخصائص أمير المؤمنين .٤١

 . هـ١٣٤٨هـ، و مطبعة التقدم/ مصر، ١٤٢٦زهوي، المكتبة العصرية/ بيروت، فيرال 

يحيى بن الحسن الحلي ل :gفي مناقب أمير المؤمنين خصائص الوحي المبين .٤٢
، تحقيق: مالك المحمودي، دار القرآن الكريم/ قم المقدسة، هـ)٦٠٠تابن بطريق (

 .هـ ١٤١٧، ١ط

، تحقيق: الشيخ الحلبيعبد اهللا تقي الدين ل الدر الثمين في أسرار األنزع البطين: .٤٣
/ مشـهد المقدسـة،   g، المكتبة التخصصـية بـأمير المـؤمنين علـي    األركانيمحمود 

 م.٢٠٠٤

لســيوطي اعبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر  ل الــدر المنثــور فــي التفســير المــأثور: .٤٤
 المحققة. الطبعةو ،تيفسوأ، هـ)٩١١ت(

أحمد بن عبـد اهللا الطبـري    ينلمحب الد ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: .٤٥
 .، مطبعة القدسي/ مصرهـ)٦٩٤ت(

، هــ) ١٣٤١تلحضـرمي ( ابكر بن عبـد الـرحمن بـن محمـد      يبأل رشفة الصادي: .٤٦
  .تحقيق: علي عاشور، دار الكتب العلمية/ بيروت

إلسـماعيل حقـي بـن مصـطفى      :(تفسـير حقـي)  في تفسير القرآن  روح البيان .٤٧
 وفسيت، دار الفكر/ بيروت.، أهـ)١١٣٧ت( االسالمبولي الحنفي

بي أل في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(تفسير اآللوسي): روح المعاني .٤٨
 مصر. /المنيرية الطبعة ،هـ)١٢٧٠تالثناء شهاب الدين محمود االلوسي ( 
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أحمـد بـن عبـد اهللا     لمحـب الـدين   :المبشرة العشرة مناقب في الرياض النضرة .٤٩
 مصر./ سانيالنع مطبعة ،هـ)٦٩٤ت(الطبري 

بـن الجـوزي   االفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي       يبـ أل :في علم التفسير زاد المسير .٥٠
 .، دار الكتب العلمية/ بيروتهـ)٥٩٧ت(

، هــ) ٦٦٤ت( الحسـني ابـن طـاووس    علـي  للسـيد  للنفوس منضود: سعد السعود .٥١
 .تحقيق: الشيخ فارس الحسون، مركز األبحاث العقائدية/ قم المقدسة

لعبد الملك بن حسين بن عبد  :اء األوائل والتوالينبفي أ يسمط النجوم العوال .٥٢
 .، المطبعة السلفية/ القاهرةهـ)١١١١تلعصامي المكي (االملك 

، تحقيق: محمـد  هـ)٢٧٩تلترمذي (ابي عيسى محمد بن عيسى أل سنن الترمذي: .٥٣
 .إبراهيم عطوه عوض، المكتبة اإلسالمية

 :تحقيـق  ،هــ) ٢٠٣تلنسـائي ( اب بي عبد الرحمن أحمد بن شعيأل السنن الكبرى: .٥٤
 .، المطبعة األزهرية/ مصرالبلوشي

للقاضي نعمان بن محمد المصري المغربي  :bفي فضائل األطهار شرح األخبار .٥٥
، تحقيق: السيد محمـد حسـين الجاللـي، مؤسسـة النشـر اإلسـالمي/ قـم        هـ)٣٦٧ت(

 .هـ١٤١٤المقدسة، 

ابـن   المعـروف هللا بـن محمـد   حامد عبد الحميد بن هبـة ا  ألبي شرح نهج البالغة: .٥٦
، تحقيق: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الكتـاب العربـي/      هـ)٦٥٦تأبي الحديد (

 .هـ ١٤٢٦/ ١بغداد، ط

القاسـم عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن أحمـد        ألبـي  لقواعد التفضيل: شواهد التنزيل .٥٧
/ ، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر المحمودي، دار الصادقهـ)٤٨٣تالحسكاني (

 .بيروت
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، بــوالق/ هـــ)٢٥٦تلمحمــد بــن إســماعيل البخــاري (    صــحيح البخــاري:  .٥٨
 .هـ.١٣١١مصر،

 .، مطبعة بوالق/ مصرهـ)٢٦١تلمسلم بن الحجاج القشيري ( صحيح مسلم: .٥٩

شـهاب الـدين أحمـد بـن حجـر      ل الصواعق المحرقة على أهـل الـرفض والزندقـة:    .٦٠

تركـي وكامـل محمـد الخـراط،     ، تحقيق: عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا ال   هـ)٥٩٧تمي (تالهي

 . هـ١٣١٣طبعة بيروت، والطبعة المصرية، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، 

هــ)،  ٧٧١السـبكي(ت  عبد الوهاب بن علـي لتاج الدين  :الكبرى طبقات الشافعية .٦١
 .هـ ١٣٨٣، و الطبعة المحققة/ مصر، ١الحسينية/ مصر، ط

، بيـروت  دار الهـادي/ اصـر)،  (معللسـيد محمـد مهـدي الخرسان    علي إمام البررة: .٦٢
 هـ .١٤٢٤، ١ط

، هــ) ٦٠٠ت(ابن بطريـق  المعـروف بـ  يحيـى بـن الحسـن الحلـي     ل عمدة األخبـار:  .٦٣
ــر        ــة النش ــادري، مؤسس ــراهيم البه ــيخ إب ــودي و الش ــك المحم ــيخ مال ــق: الش تحقي

 اإلسالمي/ قم المقدسة.

د للسي في تعيين اإلمام من طريق الخاص والعام: وحجة الخصام غاية المرام .٦٤
، تحقيق: السيد علي عاشور، مؤسسة التاريخ هـ)١١٠٧تالبحراني(بن سليمان هاشم 

 .العربي/ بيروت، والطبعة الحجرية

أحمـــد عبـــد الحســـين للشـــيخ  الغـــدير فـــي الكتـــاب والســـنة واألدب: .٦٥
  .هـ ١٣٨٧، ٣، طدار الكتاب العربي/ بيروت هـ)،١٤٢٥األميني(ت

لنظام الـدين الحسـن بـن     سابوري):غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير الني .٦٦
 ، المطبعة الميمنية/ مصر، بهامش تفسير الطبري.)هـ ٧٢٨تمحمد القمي(
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ن اببالمعروف حمد بن علي بن محمد أل في شرح صحيح البخاري: فتح الباري .٦٧
 هـ .١٣٧٨، مصطفى البابي الحلبي/ مصر، هـ)٨٥٢تحجر العسقالني (

 محمد بن عليل لدراية من علم التفسير:فتح القدير الجامع بين فني الرواية وا .٦٨

 .هـ ١٣٤٩، طبعة مصر/ هـ)١٢٥٠تلشوكاني (ا

 المجـامع  ألبـي  :bفي فضائل المرتضى والبتـول والسـبطين   فرائد السمطين .٦٩

، تحقيـق: الشـيخ محمـد بـاقر     هــ) ٧٢٢تلحمـويني ( اإبراهيم بن محمد بـن المؤيـد   
 .مؤسسة المحمودي/ بيروتالمحمودي، 

 المـالكي بـن احمـد   علـي بـن محمـد    ل :bمعرفـه األئمـة   الفصول المهمة فـي  .٧٠
 .هـ ١٣٠٣، الطبعة الحجرية/ هـ)٨٥٥ تابن الصباغ (المعروف ب

 :هــ) ٢٤١ت(من كتاب فضائل الصحابة ألحمـد بـن حنبـل    فضائل أهل البيت .٧١

  .تحقيق: الشيخ محمد كاظم المحمودي، المجمع العالمي بين المذاهب اإلسالمية/ إيران

 صـفهاني ألبي نعـيم أحمـد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد اإل       لراشدين:فضائل الخلفاء ا .٧٢

 هـ).٤٣٠(

، تحقيـق: وصـي اهللا بـن محمـد     هــ) ٢٤١تألحمـد بـن حنبـل (    فضائل الصحابة: .٧٣
 .هـ ١٤١٣عباس، مؤسسة الرسالة/ بيروت، 

بي القاسـم  أل :لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلا .٧٤
، مطبعـة البـابي الحلبـي/ مصـر،     هــ) ٥٣٨ تمخشـري ( جار اهللا محمـود بـن عمـر الز   

 .هـ ١٣٦٧

، مكتبة الروضة الحيدريـة/  هـ)١٤٣١تعبود الفتالوي ( كاظمل الكشّاف المنتقى: .٧٥
 .١النجف األشرف، ط
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بـن  ألبـي اسـحاق احمـد     الكشف والبيان في تفسير القرآن (تفسير الثعلبـي):  .٧٦
 ة/ بيروت.هـ)، دار الكتب العلمي٤٢٧الثعلبي(ت محمد بن إبراهيم

لكنجـي  امحمد بـن يوسـف   ل :gكفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب .٧٧
 .، المطبعة الحيدرية/ النجف األشرفهـ)٦٥٨ت( الشافعي

للميـرزا محمـد المشـهدي بـن محمـد       وبحر الغرائب في تفسير القـرآن:  كنز الدقائق .٧٨

 . هـ١٤١٣، ١، مؤسسة النشر اإلسالمي/ قم المقدسة، طهـ)١١٣٥ترضا القمي (

 الـدين  حسـام  بـن  علـي  الـدين  لعـالء  كنز العمال في سنن األقـوال واألفعـال:   .٧٩

هــ ، وطبعـة   ١٣١٢، ١، حيـدر آبـاد/ الهنـد، ط   هـ)٩٧٥تلمتقي الهندي (المعروف با
 مؤسسة الرسالة/ بيروت.

 السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرل لئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة:الآل .٨٠

 .هـ ١٣١٧بية/ مصر، ، المطبعة األدهـ)٩١١ت(

 ن حجــر العســقالنياببــالمعــروف حمــد بــن علــي بــن محمــد أل لســان الميــزان: .٨١

 .، حيدر آباد/ الهندهـ)٨٥٢ت(

، هــ) ٢٨٦ تن بن الحكـم الحبـري (  يللحس :bما نزل من القرآن في أهل البيت .٨٢
تحقيق: السيد محمد رضا الجاللي، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث/ قم المقدسـة،  

 .هـ ١٤٠٨

، تحقيق: هـ)٥٤٨تلطبرسي (ا لفضل بن الحسنل ن:آمجمع البيان في تفسير القر .٨٣
لجنــة مــن العلمــاء والمحققــين، تقــديم: الســيد محســن األمــين، مؤسســة األعلمــي/ 

 .هـ ١٤٢٥، ٢بيروت، ط

، هـ)٨٠٧ت( علي بن أبي بكر الهيثمي الحسن ألبي ومنبع الفوائد: مجمع الزوائد .٨٤
 .هـ ١٣٥٢مطبعة القدسي/ مصر، 
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بـن محمـد تقـي    محمـد بـاقر   ل :bفي شـرح أخبـار آل الرسـول    مرآة العقول .٨٥
 .، دار الكتب اإلسالمية/ طهرانهـ)١١١٠تلمجلسي (ا

بى عبد اهللا محمد بن عبد اهللا المعروف بالحـاكم  أل المستدرك على الصحيحين: .٨٦
 .، تعليق: الذهبي، حيدر آباد/ الهند، وطبعة أوفسيت/ بيروتهـ)٤٠٥تالنيسابوري (

، تحقيق: حسين سليم هـ)٣٠٧تإلسماعيل بن محمد الموصلي ( سند أبي يعلى:م .٨٧
 هـ .١٤٠٧، ١أسد، دار المأمون للتراث/ دمشق، ط

، وطبعة ١، اوفسيت/ مصر، طهـ)٢٤١تألحمد بن حنبل ( مسند أحمد بن حنبل: .٨٨
 اخرى، تحقيق: أحمد محمود شاكر.

، دار هـ)٢٣٥تأبي شيبة ( عبد اهللا بن محمد بنل في األحاديث واآلثار: المصنّف .٨٩
 .الفكر/ بيروت

لكمـال الـدين محمـد بـن طلحـة       :bمطالب السؤول في مناقـب آل الرسـول   .٩٠
 ملحقة بتذكرة الخواص. هـ ،١٢٨٧/ إيران، حجرية طبعةهـ) ٦٥٢تالشافعي (

، هــ) ٣١٧ تلبغـوي ( الحسين بن مسـعود بـن محمـد    ل معالم التنزيل(تفسير البغوي): .٩١

 .طبعة مصر

، قسـم  هــ) ٣٦٠تلطبرانـي ( االقاسـم سـليمان بـن أحمـد      البـي  ط:المعجم األوس .٩٢
 .هـ ١٤١٥التحقيق في دار الحرمين/ الرياض، 

، دار إحيـاء  هـ)٦٢٦ تشهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا الحموي (ل معجم البلدان: .٩٣
 .التراث العربي/ بيروت

 .هـ)٣٤٠تالبن األعرابي ( :الشيوخ معجم .٩٤

، تحقيـق:  هــ) ٣٦٠تلطبرانـي ( اان بـن أحمـد   القاسـم سـليم   البـي  المعجم الكبير: .٩٥
 .السلفي، مطبعة الزهراء/ الموصل
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 .وأخرون، تحقيق: مجمع اللغة العربية/ القاهرة إلبراهيم مصطفى لوسيط:االمعجم  .٩٦

، هــ) ٤٣٠ت(صـفهاني  ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بـن أحمـد اإل   معرفة الصحابة: .٩٧
 .هـ ١٤٠٨مكتبتي الدار والحرمين/ الرياض، 

بـى عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا المعـروف بالحـاكم        أل ة علـوم الحـديث:  معرف .٩٨
 .، دار الكتب المصرية/ القاهرةهـ)٤٠٥تالنيسابوري (

محمد بن عمـر بـن الحسـين    ل (تفسير الرازي): في تفسير القرآن مفاتيح الغيب .٩٩
 .، مطبعة مصطفى محمد/ مصرهـ)٦٠٦تلرازي (ا

 آشــوب ن علــي ابــن شــهرزين الــدين محمــد بــلــ :bمناقــب آل أبــي طالــب .١٠٠

 .هـ ١٣٧٦، المطبعة الحيدرية/ النجف األشرف، هـ)٥٨٨ت(

 ،هــ) ٤١٠تبكر أحمد بن موسى بن مردويـه (  البي :gمناقب علي بن أبي طالب .١٠١

 . هـ١٤٢٢، دار الحديث/ قم المقدسة، عبد الرزاق حرز الدين :جمع وتحقيق

ابن عـروف بـ  المالحسن علي بن محمد بن البي  :gمناقب علي بن أبي طالب .١٠٢
 .هـ ١٣٩٤، المطبعة اإلسالمية/ طهران، هـ)٤٨٣تالمغازلي (

لموفــق بــن أحمــد المكــي الخــوارزمي ل :gمناقــب علــي بــن أبــي طالــب .١٠٣
 هـ .١٢١٣، وطبعة تبريز، حجريةال الطبعةهـ) ٥٦٨ت(

العباس أحمـد بـن    البي كالم الشيعة والقدرية: النبوية في نقض ج السنّةامنه .١٠٤
، طبعـة  هـ) تحقيـق: محمـد رشـاد سـالم    ٧٢٨ تبن تيمية (باالمعروف شهاب الدين 

 مصر.

بى عبد اهللا شمس الـدين محمـد بـن أحمـد     أل :في نقد الرجال ميزان االعتدال .١٠٥
 .، الطبعة المحققة/ مصرهـ)٧٤٨تالذهبي (
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جمـال  ل :bنظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والسبطين .١٠٦
، مطبعـة القضـاء/ النجـف    هــ) ٧٥٠تالدين محمـد بـن يوسـف الزرنـدي الحنفـي (     

 .األشرف

 هـ). ٦٥٧تالشافعي (بن عبد الواحد لعمر  النعيم المقيم: .١٠٧

، هــ) ٤٥٠تألبي الحسن علي بـن محمـد البصـري المـاوردي (     النكت والعيون: .١٠٨
 دار الكتب العلمية/ بيروت.

مـؤمن بـن حسـن مـؤمن     ل :bفي مناقب آل بيت النبي المختـار  نور األبصار .١٠٩
 .هـ ١٣٩٨، دار الكتب العلمية/ بيروت، ـ)ه١٣٠٨تالشبلنجي (

، هــ) ١١١٢تعبـد علـي بـن جمعـة الحـويزي (     ل :في تفسير القرآن نور الثقلين .١١٠
 .تصحيح: هاشم الرسولي المحالتي، المطبعة العلمية/ قم المقدسة

سـليمان بـن إبـراهيم الحنفـي القنـدوزي الحنفـي       ل :نابيع المودة لذوي القربىي .١١١
 .هـ ١٣٠٢/ النجف األشرف، وطبعة اسالمبول/ يةالحيدر المطبعةهـ) ١٢٩٤ت(
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، قـال: هـي   Oفي بيوت أَذن اللَّـه أَن تُرفَـعo: P  رسـول اهللا  قرأعن أبي برزة: 
 ١٦٧، ١٦٨  ................................................................................  ! قيلoبيوت النبي

، ومـا كـان للرسـول    O...ا أَفَاء اللَّه علَى رسولهمP :في قوله تعـالى  gعن أبي جعفر
 ٢٥٩  ...............................................................................    فهو لنا، ولشيعتنا حللناه لهم 

، قـال: نزلـت فـي    Oيهدون بِأَمرِنَا وجعلْنَا منْهم أَئمةً{ عن أبي جعفر في قوله تعـالى: 
 ١٨٢  .....................................................................................................  bولد فاطمة

قُلْ Pة كن هذه اآلية نزلت في علي خاصّتن لم إي ال نالتني شفاعة جدعن أبي جعفر: 
 ٢٠٥  .................................................................................................  O...هذه سبِيلي

قـال لـي النبـي     Oذُن واعيةٌ�� وتَعيها Pا نزلت علياً يقول: لم سمعتُعن أبي الدنيا: 
 ١٠٢  ....................................................................................................  صلّى اهللا عليه

نصـرف المشـركون   اناس من الخزرج حـين  �� ن رسول اهللا بعث علياً في عن أبي رافع: أ
 ٢٦٢  ..................................................................................................  حد، فجعل�� من 

ه علياً في نفر معه في طلـب أبـي   م وجوسلّ ]وآله[أن النبي صلّى اهللا عليه عن أبي رافع: 
 ٢٦٢  ....................................................................................................  سفيان؛ فلقيهم

، قال: ببغضـهم  Oولَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ الْقَولPِ عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى:
 ٢٣٢ ،٢٣١  ...................................................................................     علي بن أبي طالب

نزِلَ إِلَيـك مـن   �� ا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما يPهذه اآليـة:   نزلتعن أبي سعيد الخدري: 
...كبر O٥٤  ................................................................................................  في علي 
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فاطمـة فأعطاهـا    oالنبـي دعـا   Oوآت ذَا الْقُربى حقَّـهP ا نزلـت:  لمعن أبي سعيد: 
 ٢٥٨  ..................................................................................................................  فدكاً

، قال: ما من مؤمن يوم القيامـة  Oإِذَا النُّفُوس زُوجتْ{ عن أبي صالح في قوله تعالى:
 ٢٢١  .............................................................................  إذا قطع الصراط زوجه اهللا ��� 

ـ  Pسـأل عبـد اهللا بـن الكـوا عليـاً عـن قولـه تعـالى:          عن أبي الطفيل: قُـلْ ه  ـئُكُملْ نُنَب
 �  ١٢٠  .........................................................................................  Oخْسرِين أَعماالً�	/��

م بعث علياً في عشرة استجابوا وسلّ ]وآله[إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه عن أبي عبد اهللا: 
 ٢٦٣  ........................................................................................................  هللا والرسول

، قـال:  O...آمنُواْ وتَطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّـه الَّذينP عن أبي عبد اهللا في قوله تعالى:
 ٢١٨  ......................................................................................  لعلي oقال رسول اهللا

، فإذا جاء بهـا  Oلَه عشْر أَمثَالهامن جاء بِالْحسنَة فPَ :عبد اهللا في قوله تعالىعن أبي 
 ٢٢٣  ..........................................................................................................  مع الوالية

م إلـى علـي وفاطمـة والحسـن     وسـلّ  ]وآلـه [رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه     نظـر عن أبي هريـرة:  

 ٢٥٦  .....................................................................................................  والحسين فقال

اء، فقـال: يـا أميـر المـؤمنين     ابـن الكـو  جالساً عند علي فأتـاه   كنتُعن األصبغ بن نباتة: 
 ٢٧٤  ............................................................................................  أخبرني عن قول اهللا

نظـروا إلـى   ا: o، فقـال رسـول اهللا  oكوكب على عهد رسـول اهللا  نقضّعن أنس: ا
 ٢٦٧  .....................................................................................................  هذا الكوكب

هوى نجم ذات ليلة في دار علي بـن أبـي طالـب؛ فقـال المنـافقون:      عن أنس بن مالك: 
 ٢٦٧  ...........................................................................................  لَّ محمد في حبض
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، O...الَّذين آمنُواْ وتَطْمئن قُلُـوبهم بِـذكْرِ اللّـهP   له تعالى:عن أنس بن مالك في قو
٢١٧  .....................................................................  م سليم؟ قلت�� ن هم يا بن أتدري م 

صلوات اهللا عليه بالكوفة عند انصرافه من النهروان،  : خطب أمير المؤمنينgعن الباقر
٢٠٩  .............................................................................................................  وبلغه أن 

: زعموا أن الذي عنده علم من الكتاب عبد اهللا بن سالم؟ فقال: إنّما ذلـك  gعن الباقر
 ٨٨  .....................................................................................................................  علي

طُـوبى لَهـمP   وسـلّم عـن قولـه:     ]وآلـه [: سئل رسول اهللا صلّى اهللا عليـه  gعن الباقر
 ١٤٤  ..................................................................................................  Oوحسن مآبٍ

: الصراط المستقيم اإلمام، وال تتّبعوا السبل يعني غيـر اإلمـام، فتفـرق بكـم     gعن الباقر
 ١٨٣  ...........................................................................................................  عن سبيله

، واإلحسـان: علـي بـن أبـي طالـب، وذي القربـى:       o: العدل: رسـول اهللا gعن الباقر
 ٥٩  ...................................................................................................  فاطمة وأوالدها 

، قـال: يـا سـالم    Oابِتٌ وفَرعها فـي السـماء  أَصْلُها ثَ{ في قوله تعـالى:  gعن الباقر
 ٢٠٧  ................................................................................  الشجرة محمد، والفرع علي

، قـال: نحـن وشـيعتنا أصـحاب     Oأَصْحاب الْيمـينِ  ��P 2في قوله تعـالى:  gعن الباقر
 ٢١٨  ................................................................................................................  اليمين

، Oأَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه من فَضْله{ في قوله تعـالى:  gالباقر عن
 ١٦٣  ..................................................................................................  نحن الناس :قال

 ٧١  ..............  في علي Oهذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما أَنزَلَ اللPَّ:في قوله تعالى gعن الباقر

اهللا ، قـال: فضـل   O...قُـلْ بِفَضْـلِ اللّـه وبِرحمتـهP     فـي قولـه تعـالى:     gعن الباقر
 ١٠٥، ١٠٤  ..............................................................  وبرحمته أمير المؤمنين ،oالنبي



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ٣١٠

الَّـذينP  ، قـال:  Oقُلْ هلْ يسـتَوِي الَّـذين يعلَمـونP   في قوله تعالى: gعن الباقر 
ونلَمعيO ١٩٧، ١٩٦  .........................................................................................  نحن 

، Oأَصْحاب الْيمـينِ  ��2 كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ { وله تعـالى: في ق gعن الباقر
 ٢١٨  ...................................................................................  قال: هم شيعتنا أهل البيت

��	 مِ تَجِد قَوما يؤمنُون بِاللَّه والْيوP �� في قوله تعـالى:  gعن الباقر 	F �
�O    إلـى آخـر
 ٢٧١  .....................................................................................  اآلية قال: نزلت في علي

، قـال: مـع آل محمـد صـلّى اهللا     Oوكُونُواْ مع الصَّادقينPفي قوله تعالى: gعن الباقر
 ٧٨  .................................................................................................  موسلّ ]وآله[عليه 

، قـال:  O... ومن يكْفُر بِاِإليمـان فَقَـد حـبِطَ عملُـه    { في قوله تعالى: gعن الباقر
 ٦٧  .............................................................................  علي   فاإليمان في بطن القرآن

، قال: الوالـد أميـر المـؤمنين ومـا ولـد      Oووالد وما ولَد{ ى:في قوله تعال gعن الباقر
 ١٠٧، ١٠٦  ...................................................................................  bالحسن والحسين

قـال:   O...يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يؤتكُم كفْلَينِ Pفي قوله تعالى: gعن الباقر
٦٠  .........................................................................................    ك بوالية عليمن تمس 

، O... يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه يـؤتكُم كفْلَـين   Pفي قوله تعالى: gعن الباقر
 ٦٠  ...............................................................................................  يعني حسناً وحسيناً

 oرسـول اهللا قـال: ذلـك    Oيحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم{ في قوله تعالى: gعن الباقر
 ٢٠٠  ................................................................................  واإلمام من بعده، فإذا حكم

�� فَما لَنَا من شَـافعينP  نزلت هذه اآلية فينا وفي شيعتنا : gعن الباقر صَـديقٍ   ��
 ٢٢٤  ............................................................................................................  Oحميمٍ
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نـزِلَ إِلَيـك مـن    �� يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا    P قوله تعالى: يعن البراء بن عازب ف
...كبرO٥٦  .............................................................................  ، أي: بلّغ فضائل علي 

ن تعـي، وحـق   علّمـك وأ �� قصيك، وأن �� دنيك وال �� اهللا أمرني أن  إنعن بريدة األسلمي: 
 ١٠٢  ..............................................................................................................  على اهللا

فَلَما نَسواْ ما ذُكِّـرواْ بِـه فَتَحنَـا    Pعن قول اهللا تعـالى:   gجعفر أبا سألتُعن جابر: 
 ٢٥٢  ..................................................................    ، قال أبو Oعلَيهِم أَبواب كُلِّ شَيٍء

 ١٩٤  ........................   لـما نزلت هذه اآلية قال علي: نحن أهل الذكرعن جابر الجعفي: 

ة الوداع بـ(منى) حـين قـال: ال   ي ألدناهم من رسول اهللا في حجإنّعن جابر بن عبد اهللا: 
 ٧٣  .........................................................................................  كم ترجعون بعديألفينّ

الوالـد علـى    ة كحـق م��� علي بن أبي طالب على هذه  حقعن جابر بن عبد اهللا: 
 ١٠٩، ١٠٨  .........................................................................................................  ولده

يـا علـي النـاس مـن شـجر       :gيقول لعلي ،oرسول اهللا سمعتُعن جابر بن عبد اهللا: 
 ٢٧٨  ............................................................................................  ى، وأنا وأنت منشتّ

، قـال:  Oفَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّـا مـنْهم منتَقمـونP   عن جابر بن عبد اهللا في قوله تعالى: 

 ١١٧  ..............................................................................................  بعلي بن أبي طالب

م فأقبل علي؛ فقـال النبـي   وسلّ ]وآله[ا عند النبي صلّى اهللا عليه كنّعن جابر بن عبد اهللا: 
 ٢١٥  ...........................................................................................  ]وآله[صلّى اهللا عليه 

: واهللا إنـا لـنحن   ، فقالOفَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرPِعلياً عن هذه اآلية:  سألتُ عن الحارث:
 ١٩٥  .........................................................................................................  أهل الذكر

 ٨٠  ......................  علياً فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم إن ولّيتموهاعن حذيفة: 
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م، فقـال لهمـا: أسـلما    وسلّ ]وآله[نجران إلى النبي صلّى اهللا عليه  جاء راهباعن الحسن: 
 ١٧٧، ١٧٢  ........................................................................................................  تسلما

 ��� ، قال: ال يبقى مؤمن Oداًسيجعلُ لَهم الرحمن وعن ابن الحنفية في قوله تعالى: {
١٥٩  ................................................................................  لعلي وأهل بيته وفي قلبه ود 

 ٨٨  ...  ، قال: هو علي بن أبي طالبOومن عنده علْم الْكتَابِعن ابن الحنفية في قوله تعالى: {

م وسـلّ  ]وآلـه [جبرئيل الروح األمين نزل على رسول اهللا صلّى اهللا عليـه   إنأرقم: عن زيد بن 

 ٢٤٤  ........................................................................................................    بوالية علي 

ولُـواْ بقيـة   �� فَلَوالَ كَان من الْقُرون من قَبلكُم في قوله تعالى: { gعن زيد بن علي
...O٢٠٤  ....................................................................................  ، قال: نزلت هذه فينا 

، فقـال:  Oوإِنَّك لَتَهدي إِلَى صـراط مسـتَقيمٍ  { في قوله تعالى: gعن زيد بن علي 
 ٧٢  ................................................................................  هداهم ورب الكعبة إلى علي

، قـال:  O...الم أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّاPتعـالى:  هعن السدي في قول
 ٦٣، ٦٢  ................................................................................................  علي وأصحابه

 ٢٠٢  ........  ، قال: عن والية عليOفَوربك لَنَسأَلَنَّهم أَجمعينPعن السدي في قوله تعالى:

 Eوسلّم بعـث أبـا بكـر    ]وآله[أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه  عن سعد بن أبي وقاص:
 ١٣٠  ...........................................................................................ة،ببراءة إلى أهل مكّ

 Oيبغيان �� مرج الْبحرينِ يلْتَقيان بينَهما برزَخٌ { عن سفيان الثوري في قولـه تعـالى:  
 ٢٨٨، ٢٨٧  .......................................................................................  قال: علي وفاطمة

ن نزلـت؟ فقـال   ، فـيمO أَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍسPعن سفيان بن عيينة في قوله تعـالى: 
 ٢٦٨  .....................................................................   للسائل: سألتني عن مسألة ما سألني
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إِنَّمـا ولـيكُم اللّـهP    تصدق علـي بخاتمـه وهـو راكـع، فنزلـت      عن سلمة بن كهيل: 
ينالَّذو ولُهسرو... O  ...........................................................................................  ٥٠ 

وجماعـة   في خالفة عثمانo في مسجد رسول اهللا gرأيت علياًن قيس: عن سليم ب
١٨٦  ............................................................................................................  ثونيتحد 

، قال: نزلت فـي  O...اًذي خَلَق من الْماء بشَروهو الَّ{ قوله تعالى: عن ابن سيرين في
 ٢٦٠  .........................................................................    لي بن أبي طالب، وعoالنبي

�� إِن اللّهP عن الشعبي في قوله تعالى: ، قـال:  Oمركُم أَن تُؤدواْ اَألمانَات إِلَى أَهلهـا ��
 ٢٠١  .....................................................................................    اهللا ��� أقولها وال أخاف 

 ٨٩  ...............................  شيء من القرآن Eاهللا بن سالم في عبد ما نزلعن الشعبي: 

ــي  إ: gعــن الصــادق ــى عل ــتم   ن رســول اهللا نظــر إل ــال: أن والحســن والحســين فبكــى؛ وق
 ٢٥٣  ..............................................................................................المستضعفون بعدي

علي وفاطمة بحران عميقـان ال يبغـي أحـدهما علـى صـاحبه، وبينهمـا       : gعن الصادق
 ٢٨٨  .................................................................................................................  برزخ

 ١٨٤  .....  مستقيم إلى اهللانحن خيرة اهللا ونحن الطريق الواضح والصراط ال: gعن الصادق

حشـر  ة وجـوههم، وي مـرويين مبيضّـ   حشر يوم القيامة شيعة علي رواًءيg: الصادقعن 
 ٢١٤  ...................................................................................................  أعداء علي يوم

، قـال: هـي واهللا واليتنـا    Oأَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرةPفي قوله تعالى: gعن الصادق
 ٢٠٦  ..........................................................................................................  أهل البيت

أَم يحسدون النَّـاس علَـى مـا آتَـاهم اللّـه مـن       Pفي قوله تعالى: gعن الصادق
هفَضْلO١٦٣  .........................................................................   ، قال: نحن المحسودون 
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، Oذين اصْطَفَينَا مـن عبادنَـا  ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّ Pفي قوله تعالى: gعن الصادق
 ١٩٢  ......................................................................    فنحن الذين اصطفانا اهللا جلّ شأنه

 ٢٠١  .......  ، قال: نحن النعيمOثُم لَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعيمPِفي قوله تعالى: gعن الصادق

��� Pفي قوله تعـالى:  gعن الصادق ، بـبغض  O...إِن كتَاب الفُجـارِ لَفـي سـجينٍ    �9
 ٢٣٢  .......................................................................     ى اهللا عليهمحمد وآل محمد صلّ

، قال: النعـيم واليـة أميـر    Oلَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعيمِ{ في قوله تعالى: gعن الصادق
 ٢٠٢  ................................................................................  المؤمنين علي بن أبي طالب

، قـال: هـي   Oمثَالهـا جـاء بِالْحسـنَة فَلَـه عشْـر أَ     منPفي قوله تعالى:  gعن الصادق

للمسلمين عامة، وأم٢٢٣  .....................................................................  نا الحسنة التي م 

� وأَلَّوِ اسـتَقَاموا علَـى الطَّرِيقَـة    { في قوله تعـالى:  gالصادقعن  سـقَينَاهم مـاء   ��
 ٦١  .....................................................................................    ، قال: لو استقامواOغَدقًا

قـال: أميـر    ،O...فَاتَّبِعوه اًأَن هذَا صراطي مستَقيموPفي قوله تعـالى:  gالصادقعن 
 ١٨٣  ...............................................................................    المؤمنين علي بن أبي طالب

 o، قـال: رسـول اهللا  Oوبِئْرٍ معطَّلَة وقَصْـرٍ مشـيدP  في قوله تعالى: gالصادقعن 
 ٢٢١  ..................................................................................    لة عليالمعطّالقصر والبئر 

يعطك، فرفع يديه وقال: اللّهـم اجعـل لـي     هلْربك وس ارفع رأسك وادع عن ابن عباس:
 ١٦١  ......................................................................................................   عندك عهداً

 ٦٩  ..........................  أصحاب الصراط السوي هو واهللا محمد وأهل بيتهعن ابن عباس: 

 ]وآلـه [أن الحسن والحسـين مرضـا فعادهمـا رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه       عن ابن عباس: 
 ٢٨٩  .............................................................................................    م في ناس معهوسلّ
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ت دها فساألبواب كلّ م أمر بسدوسلّ ]وآله[أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه عن ابن عباس: 
 ١٣٥  ......................................................................................................  باب علي ��� 

فَأَذَّن مـؤذِّنP  إن لعلي في كتاب اهللا أسماء ال يعرفها الناس منها قوله: عن ابن عباس: 
منَهيبO ٢١٠، ٢٠٩  ...............................................................................................  فهو 

 ١١٤  ................    اهللا علي بن أبي طالب ةل من شرى نفسه ابتغاء مرضاأوعن ابن عباس: 

 ١٢٢  .....  gم عليوسلّ ]وآله[ل من صلّى مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه أوعن ابن عباس: 

 ١٦٥  ...........................  محمد أن ال يدخل أحد من أهل بيته النار ىرضعن ابن عباس: 

 ��� ، Oيا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ   Pية في القرآن: سمعته يقول ليس من آعن ابن عباس: 
 ١٤٥  .......................................................................................................  وعلي رأسها

مسـلم، قـال: وهـو قولـه      فرض اهللا االستغفار لعلي في القرآن علـى كـلّ   عن ابن عباس:
 ١٥٥  .................................................................................................................  تعالى

، قـال: نزلـت فـي    Oاتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصَّـادقينP عن ابن عباس في قوله تعالى: 
 ٧٧  ......................................................................................  ةعلي بن أبي طالب خاصّ

ــه تعــالى:  ــبِرواْ{ عــن ابــن عبــاس فــي قول ــابِرواPْأنفســكم،  Oاصْ كم، عــدوO وصَ
PْابِطُواروO ٢٠٨  ...................................................................................  في سبيل اهللا 

، Oأَفَمن كَان علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهد منْـه { عن ابن عباس في قوله تعـالى: 
 ٨٤،٨٥  ...............................................................................  بن ابي طالب عليهو قال: 

 ١٨٢  ...  g، قال: نزلت هذه اآلية في عليOأَفَمن كَان مؤمنًاPعن ابن عباس في قوله تعالى:

قـال: نزلـت فـي حمـزة وجعفـر       Oأَفَمن وعدنَاهPعن ابن عباس في قوله تعالى:
 ٢٨٤، ٢٨٣  .......................................................................................................  وعلي
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، Oأَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه من فَضْلهPعن ابن عباس في قوله تعالى:
 ١٦٣  .....................................................................................  قال: نزلت في رسول اهللا

إلى آخر السـورة، (قـال:) فالـذين     Oإِن الَّذين أَجرمواPن ابن عباس في قوله تعالى:ع
 ١٤٣، ١٤٢  ..........................................................................    آمنوا علي بن أبي طالب 

ـ    إِنPعن ابن عباس في قوله تعـالى:  ، قـال: هـم   O...وآلَ اًاللّـه اصْـطَفَى آدم ونُوح
 ١٩٠  ...........................................................................    المؤمنون من آل إبراهيم وآل 

'� إِن اللَّه هو { عن ابن عباس في قوله تعالى: �� �(� �� نِينمؤالْم حصَالرِيلُ وجِبوO  :قال
 ٧٦  ......................................................................................     يعني علي بن أبي طالب

، قـال: يعنـي الـذين    Oإِنَّما الْمؤمنُون الَّذين آمنُـوا... Pعن ابن عباس في قوله تعـالى: 
٩٦  ..............................................................................................  قوا باهللا ورسولهصد 

، قـال:  Oإِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّـذين آمنُـواْ...  Pى:عن ابن عباس في قوله تعـال 
 ٥١ ،٥٠، ٤٩  ....................................................................  نزلت في علي بن أبي طالب

، قـال: يعنـي بـه    Oماءإِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلPَعن ابن عباس في قوله تعـالى: 
 ١٠١  .................................................................................  علياً كان يخشى اهللا ويراقبه

، قـال: قولـوا معاشـر العبـاد     Oاهدنَا الصِّراطَ المستَقيمPعن ابن عباس في قوله تعـالى: 
د أرشدنا إلى حب١٨٤  .....................................................................................    محم 

ـ ثُم أَنزَلَ علَيكُم من بPعن ابن عباس في قوله تعالى: ، نزلـت فـي   Oاًعد الْغَم أَمنَةً نُّعاس

 ٢٦٢  ...............................................................................................  علي بن أبي طالب


	 { عن ابن عباس في قوله تعالى:   ��  ١٧٩ ،١٧٨...     ، قال: على آل محمدOياسينعلَى إِلْ  ��

الخاشـع الـذليل    ، قال:O...واستَعينُواْ بِالصَّبرِ والصَّالَة{ عن ابن عباس في قوله تعالى:
 ٢٢٠  ...............................................................................  في صالته المقبل عليها يعني
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، هو رسول اهللا (جاء بالصدق)، Oوالَّذي جاء بِالصِّدقPِعن ابن عباس في قوله تعالى:
 ٩١، ٩٠  ..............................................................................................    وعلي صدق به

 ٢٧٦  .....  ياًن ذكر عل، ذكر من جملة مOوالسابِقُون اَألولُون{ عن ابن عباس في قوله تعالى:

، قال: سبق يوشع بـن نـون إلـى    Oوالسابِقُون السابِقُونPعن ابن عباس في قوله تعالى:
 ١٢٢  ........................................................................................  موسى، وسبق صاحب

إلى آخر اآلية قال: نزلت فـي   Oمنُواوعد اللَّه الَّذين آPعن ابن عباس في قوله تعالى:
 ٢٥٤  ..........................................................................................................  آل محمد

��2 وعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُـون  { عن ابن عباس في قوله تعالى: �9ً  ماهـيمبِسO ،
 ٢٧٤  ..............................................................................  من األعراف موضع عالٍقال: 

، قال: كفـاهم اهللا القتـال   Oوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتَالPَعن ابن عباس في قوله تعالى:
 ١١٠  ..............................................................................................    يوم الخندق بعلي

أتدري  :g؟ قالOأَو متُّم ولَئن قُتلْتُم في سبِيلِ اللّه{ عن ابن عباس في قوله تعالى:
 ٦٦  ..........................................................................................     ما سبيل اهللا؟ قلت: ال

قال: رضا محمد أن  Oولَسوف يعطيك ربك فَتَرضَى{ عن ابن عباس في قوله تعالى:
 ١٦٥  ...............................................................................     دخل أحد من أهل بيتهال ي

ويهـدي مـن يشَـاء إِلَـى صـراط       ...واللّه يدعو { عن ابن عباس في قوله تعالى:
 ٦٥  ................................................................  ، قال: إلى والية أمير المؤمنينOمستَقيمٍ

، Oاًصَـعد  اًسلُكْه عذَابومن يعرِضْ عن ذكْرِ ربه يPن ابن عباس في قولـه تعـالى:  ع
 ٦١  .............................................................................      والية علي Oهذكر ربPقال: 

 ٨٤  ....  ، قال: هو علي بن أبي طالبOويتْلُوه شَاهد منْهPعن ابن عباس في قوله تعالى:
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اآلية قـال: نزلـت هـذه     Oويطْعمون الطَّعام علَى حبه{ عن ابن عباس في قوله تعالى:
 ٢٩٠  .................................................................................  اآلية في علي بن أبي طالب

ـ Pعن ابن عباس في قوله تعالى: ي     نُـواْ اتَّقُـواْ اللّـهآم ينـا الَّـذها أَي    ـعكُونُـواْ مو
ينقالصَّادO٧٨  ...............................................................  ، قال: مع علي بن أبي طالب 

ة ، علـى محبـ  Oبِرواْ وصَابِرواْيا أَيها الَّذين آمنُواْ اصPْعن ابن عباس في قوله تعـالى: 
 ٢٠٨  ..............................................................................................  علي بن أبي طالب

ن اهللا تعالى يقول في إ :oكان علي بن أبي طالب يقول في حياة النبي عن ابن عباس:
 ١٥٢  ..................................................................................................................  كتابه

 :oخاتمـه، فقـال رسـول اهللا   كان علي راكعاً، فجاءه مسكين، فأعطـاه   عن ابن عباس:
 ٥١  ...........................................................................................................  من أعطاك

إذ  oان قـريش وفينـا رسـول اهللا   ة مـع طائفـة مـن شـب    ا جلوساً بمكّـ كنّعن ابن عباس:
 ٢٦٧  .........................................................................................  oفقال .نجم نقضّا

 ١١١  ...  بعلي Oوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتَالPَكنّا نقرأ على عهد رسول اهللا: عن ابن عباس: 

نقـض  اإذ  oمـن بنـي هاشـم عنـد النبـي      ة)فتيـ (جالسـاً مـع فئـة     كنـتُ عن ابن عباس:
 ٢٦٦  .............................................  هذا النجم نقضّان : مoاهللا  فقال رسول .كوكب

أسماء ال يعرفها الناس، قلنا: وما هي؟ قال: سـماه   gلعلي بن أبي طالبعن ابن عباس: 
 ٦٧  ................................................................................................................  اإليمان

فاطمـة   o، دعـا رسـول اهللا  Oوآت ذَا الْقُربـى حقَّـهP  لما أنـزل اهللا  عن ابن عباس: 
 ٢٥٨  ....................................................................................................  وأعطاها فدكاً
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المدينة أعطـى عليـاً وعثمـان أرضـاً، أعالهـا لعثمـان        oا قدم النبيلم عن ابن عباس:
 ٢٣٨  ...............................................................................................  ،gوأسفلها لعلي

، وضـع صـلّى اهللا عليـه    Oلِّ قَومٍ هـاد إِنَّما أَنتَ منذر ولكPُلما نزلت عن ابن عباس: 
 ٨١، ٨٠  ............................................................................................  وسلّم يده ]وآله[

، قال رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه    Oولَئك هم خَير الْبرِيةP... ��ا نزلت: لمعن ابن عباس: 
 ٢١٥  ................................................................... هو أنت وشيعتك: م لعليوسلّ ]وآله[

اهللا، مـن  قـالوا: يـا رسـول     O...اًأَسأَلُكُم علَيه أَجـر  ��  قُلPا نزلت: لمعن ابن عباس: 
 ٢٥٥  ............................................................................................  قرابتك هؤالء الذين

 ١٤٦  ..    وعلي رأسها وأميرها ��� ، Oأَيها الَّذين آمنُواْ ياPما أنزل اهللا آية فيها عن ابن عباس: 

 نـزل فـي علـيg،    أحـد مـن كتـاب اهللا مـا نـزل فـي علـي       ما نزل في  عن ابن عباس:
 ٢٩  .........................................................................................................  ثالثمائة آية

علـي سـيدها وشـريفها     ��� ، Oيـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ    Pما نزل في القرآن:  عن ابن عباس:

 ٢٧٣، ١٤٦  .....................................................................................................    وأميرها

إِن الَّذين آمنُوا وعملُـوا الصَّـالحاتP   نزلت في علي بن أبي طالب  عن ابن عباس:
...O١٥٩  ..................................................................................................  ة، قال: محب 

 ٢٩  ...............................    نزلت في علي أكثر من ثالثمائة آية في مدحه عن ابن عباس:

ولقـد شـكر اهللا فعـال علـي بـن أبـي طالـب فـي موضـعين مـن القـرآن:            عن ابن عباس: 
Pزِي اللّهجيسو... O  ...........................................................................................  ٤٨ 

، قـال: يعنـي   Oثُم لَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعـيمِ Pفي قوله تعـالى: عن عبد اهللا بن الحسن 
 ٢٠٢  ................................................................................  عن واليتنا واهللا يا أبا حفص
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أوتي علي بن أبي طالب ثالث خصال ألن تكون لـي   أبي لقد قالعن عبد اهللا بن عمر: 
إلي ١٣٦  ..............................................................................................      واحدة أحب 

، وداود Oإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةPًدم: آالخلفاء أربعة  عن عبد اهللا بن مسعود:
Pلْنَاكعإِنَّا ج وداوا دي... O  ..............................................................................  ٢٥٤ 

أَالَ بِذكْرِ Pا نزلت هذه اآلية: م، لموسلّ ]وآله[رسول اهللا صلّى اهللا عليه  أنg :عن علي
نئتَطْم اللّه... O  ................................................................................................  ٢١٧ 

 ١٨٤  ............................................  تنا أهل البيتإن الصراط المستقيم محبg :عن علي

 ٩٤  ...  إن في كتاب اهللا آلية ما عمل بها أحد قبلي وال يعمل بها أحد بعدي: gعن علي

 ١٢٤  ..................  ثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامةل من يجأنا أوg :عن علي

يـوم االثنـين، وأسـلمت غـداة يـوم الثالثـاء،        oة على النبـي نزلت النبوg : ��عن علي
 ٢١٩  ................................................................................................    oفكان النبي

�  قُلْ هلْ نُنَبئُكُمPئل عن هذه اآلية: أنّه سg :عن علي ، قـال: ال  Oخْسرِين أَعماالً�	�/��
 ١٢١  .............................................................................................................  ��� أظن 

قال: يا علي إنّما  فنظر إلي ثم ،وهو في مٍأل من قريش oإلى النبي جئتُ: gعن علي
 ١٧٧  ............................................................................................................  مثلك في

نزلـت هـذه اآليـة:     يقول: فيg سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: gعن علي
Pا ضُرِبلَمو... O  ............................................................................................  ٢١٣ 

 ١٥٨  .............................................مية�� د آية فينا وآية في بني سورة محمg :عن علي

 آمنُـواْ  الَّذين أَيها ياP: فـيهم  وأنزل وبي بنفسه اهللا قرنهم الذين شركائي: gعن علي

 ١٩٩  ........................................................................................................  Oأَطيعواْ...
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 ٢٥٦  ..  م حسد الناس لي؟وسلّ ]وآله[إلى رسول اهللا صلّى اهللا عليه  شكوتُ: gعن علي

، قـال: تـدري   Oاًدلُواْ نِعمةَ اللّه كُفْرالَّذين بأَلَم تَر إِلَى Pفي قوله تعالى: gعن علي
 ٢٥٠  ...................................................................................  قال .فيمن نزلت؟ قلت: ال

، قال: رسول اهللا صلّى Oإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادP: في قوله تعالى gعن علي
 ٨١، ٨٠  ............................................................................  وسلّم المنذر ]وآله[اهللا عليه 

، فأنـا  Oفَأَذَّن مؤذِّن بينَهم أَن لَّعنَةُ اللّـه علَـى الظَّـالمينP    في قوله تعالى: gعن علي

 ٢٠٩  .......................................................................................................  نذلك المؤذّ

، Oمن الْمؤمنِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيـهP : في قوله تعـالى  gعن علي
 ١٨٩  ........................................................................................  هذه   فقال: اللّهم غفراً

، قـال: الصـراط   O...خرة عنِ�	/
� يؤمنُون  �� وإِن الَّذينP  في قوله تعالى: gعن علي
 ١٨٤  ...............................................................................................  واليتنا أهل البيت

ا ثُـم  حن تَـاب وآمـن وعمـلَ صَـال    لَغَفَّار لِّم يوإِنPِّ في قوله تعالى: gعن علي
  ٦٩  ....................................................................................  ، قال: إلى واليتناOاهتَدى

 ٢١٢  ................................     ولَما ضُرِب ابن مريمPفي نزلت هذه اآلية: : gعن علي

، فأنا واهللا المنتظر وما Oيهرِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه علPَفينا نزلت: : gعن علي
١٨٨  ...............................................................................................................    لتُبد 

ونُرِيد أَن نَّمن علَـى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي     Pفينا نزلت هذه اآليـة:  : gعن علي
 � ���ملَهعنَجضِ ور...O  .......................................................................................  ٢٥٤ 

قلت: يا رسـول اهللا   ،اآليةO النَّاس أَن يتْركُوا... الم أَحسبPلما نزلت: : gعن علي
 ٦٢  ......................................................................................................    ما هذه الفتنة؟
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وسلّم، دعا  ]وآله[لما نزلت عشر آيات في براءة على النبي صلّى اهللا عليه : gعن علي
 ١٢٩  ..................................................................................................................  النبي

 ]وآلـه [، قـال رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه     Oاعيةٌذُن و�� وتَعيها Pلما نزلت: : gعن علي
 ١٠٢  ................................................................    علي 
	�� سألت ربي أن يجعلها : وسلّم

، قـال  Oنَجواكُم صَدقَةً ...يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نَاجيتُمP ا نزلـت:  لمg :عن علي
 ٩٢  ........................................  قواهم أن يتصدرم م:وسلّ ]وآله[صلّى اهللا عليه  رسول اهللا

مـا   :ونزل فيه طائفة من القرآن؟ فقال لـه رجـل   ��� ما من رجل من قريش : gعن علي
 ٨٤  ............................................................................................................  نزل فيك؟

ة كمثل عيسى بن مريم أحبته طائفة، وأفرطت في حبـه  م��� مثلي في هذه  :gعن علي
 ٢١٣، ١٧٨  .....................................................................................................  فهلكت

مثلي مثل الشجرة، أنا أصلها، وعلـي فرعهـا، والحسـن والحسـين ثمرتهـا،      : gعن علي
 ٢٠٦  ...................................................................................................  والشيعة ورثتها

ا وأشـياعنا يـوم خلـق السـموات     من أراد أن يسـأل عـن أمرنـا وأمـر القـوم فإنّـ       :gعن علي

 ٢٥٣  ...............................................................................................  واألرض على سنّة

 ٢٩  ...  كم وأمثالنا، وربع حنزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدوg :عن علي

ئة التـي  سيالك بالحسنة التي من جاء بها أدخله اهللا الجنّة، وئنب�� يا أبا عبد اهللا أال : gعن علي

٢٢٣  .........................................................................................................  ن جاء بهام 

 :نـي إسـرائيل  أقرأت القرآن؟ قال: نعم! قال: أفمـا قـرأت فـي ب   : gعن علي بن الحسين

Pقَّهى حبذَا الْقُر آتوO  ...................................................................................  ٢٥٨ 
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 إن لعلي اسماً في كتاب اهللا ال يعلمه الناس؟! قلـت: ومـا هـو؟   : gعن علي بن الحسين

 ١٢٩، ١٢٨  ................................................................................  O...وأَذَان منPقال: 

مؤمنين أخبرنـا عـن النـاس    قام رجل إلى علي، فقال: يا أمير ال :gعن علي بن الحسين
 ١٦٢  .......................................................................................  شباه الناس والنسناسأو

نـزِلَ إِلَيـك مـن    �� يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا     { في قوله تعالى: عن علي بن عابس
...كبرO٥٥  .........................................................................  ، يوم غدير خم في علي 

المؤمنين آيتان في كتاب اهللا قـد أعيتـاني وشـككتاني فـي دينـي       يا أميربن الكوا: عن ا
 ٢٧٥  .......................................................................................................  قال: وما هما

ثُلَّـةٌ مـنP   وسـأله رجـل عـن اآليـة:     cجعفر بن محمـد  سمعتُعن محمد بن فرات: 
 � ��� نيلٌ مقَلو ينلو...O   ....................................................................................  ٢١٠ 

وكَفَـى  Pيوم الخندق، أنزل اهللا تعـالى:   علي عمرو بن عبد ود ا قتللمعن ابن مسعود: 
 نِينمؤالْم اللَّه...O    ...........................................................................................  ١١١ 

م وسلّ ]وآله[ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه عن ابن مسعود: 
 ٢٣١  .................................................................................................  ببغضهم علي ��� 

زلـت  ، يقـال: ن O...والَّذين يؤذُون الْمؤمنِين والْمؤمنَات{ تعـالى:  عن مقاتل في قوله
 ٢٨٥  .............................................................................................................  في علي

 ١٨٥  ..................  اً ألهل بيتي وأصحابيكم حبأثبتكم على الصراط أشدo :عن النبي

 ١٩٥  ........................  أعلم أمتي بالسنّة والقضاء بعدي علي بن أبي طالب:oعن النبي

 ١٩٦، ١٩٥  ...................................  أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب :oعن النبي



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ٣٢٤

 ن كنـتُ . فقـال: مـ  أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللّهم بلـى  ألستُ: oعن النبي
 ١٠٩  ..........................................................................................................مواله فهذا

 ٢١٥  ....  ، أنت وشيعتكOولَئك هم خَير الْبرِيةP... ��ألم تسمع قول اهللا تعالى: : oعن النبي

ن يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن ل معة، أوأما ترضى أن تكون رابع أرب: oعن النبي
 ٢٥٦  ............................................................................................................  والحسين

 ١١  ......  أنّه ال نبي بعدي ��� أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى : oعن النبي

 ١٤٤  ...............  إن داري ودار علي غداً في الجنّة واحدة في مكان واحد: oعن النبي

روح اهللا علـى غيـر مـال وال    إن من العباد عباداً يغـبطهم األنبيـاء، تحـابوا بـ    : oعن النبي

 ٦٨  ...................................................................................................  عرض من الدنيا،

ته، فأعطاني ذلك ربي. فقال رجل من ي سألت ربي مؤاخاة علي ومودإنّ: oعن النبي
 ٢٤٥  ................................................................................................................  قريش

 ٢٧٩  ....  ى وخلقني وعلياً من شجرة واحدةخلق اهللا األنبياء من أشجار شتّ: oعن النبي

. فقال رجـل  فأعطيت ذلكسألت ربي خالص قلب علي ومؤازرته ومرافقته،  :oعن النبي
 ٢٤٤  ..........................................................................................................  من قريش

 ١٦٦  ......  أن ال يدخل النار أحداً من أهل بيتي فأعطاني ذلك {سألت ربي: oعن النبي

ذنك يا علي، فما نسيت شيئاً بعد ذلـك، ومـا كـان لـي     �� سألت اهللا أن يجعلها : oعن النبي 

 ١٠٢  .............................................................................................................  أن أنسى

السـابق إلـى عيسـى    ق ثالثة: السـابق إلـى موسـى يوشـع بـن نـون، و      بالسo :عن النبي
 ١٢٣  ....................................................................................................  صاحب ياسين



  ٣٢٥  ............................................................................................  هرس األحاديث واآلثارف

م في ذلك باب علي؟! قال زيد بن أرقم: فتكلّ ��� وا هذه األبواب سدo :عن النبي
 ١٣٥  .................................................................................................................  ناس�� 

سلِّموا على علي بإمرة المؤمنين. فقال رجل من القوم: ال واهللا ال تجتمـع  : oعن النبي
٢٤٠  ................................................................................................     ة والخالفة النبو 

 ١٩٥  ........................................  س باهللا والناسعلي بن أبي طالب أعلم النا: oعن النبي

 ٣٠  .  ى يردا علي الحوضعلي مع القرآن والقرآن مع علي ال يفترقان حتّ: oعن النبي

 ١٣١  ......................................  علي ��� علي منّي وأنا منه وال يؤدي عنّي : oعن النبي

 ،في علـي بـن أبـي طالـب    ، نزلت Oفَإِنَّا منْهم منتَقمونPفي قوله تعالى: oعن النبي
 ١١٨  ..........................................................................................  أنّه ينتقم من الناكثين

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَنَاْ ومنِ Pفي قوله تعـالى:   oعن النبي
 ٢٠٥  ...........................................................................  أهل بيتي ال يزال، من Oاتَّبعنِي

 ٧٧، ٧٦  ......  هو علي بن أبي طالب :، قالOوصَالح الْمؤمنِينPفي قوله تعالى: oعن النبي

 ٢٠٣  ............  يعن والية عل Oوقفُوهم إِنَّهم مسئُولُون{ في قوله تعالى:oعن النبي

 ١٥٩  ...  ةقل اللّهم اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي في صدور المؤمنين مودo :عن النبي  

ال ترجعوا بعـدي كفّـاراً يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض، وأيـم اهللا لـئن         : oعن النبي
 ١١٨  .............................................................................................  نيونفعلتموها لتعرف

، سأل عن أربع: عن عمره فيما أفناهى يال تزول قدما العبد يوم القيامة حتّ: oعن النبي
 ٢٠٣  ........................................................................................................  وعن جسده

رج بي إلى السماء انتهى بي السير مع جبرئيل إلى السـماء الرابعـة،   ا علمo :عن النبي
 ٢٨٧  .........................................................................................................  بيتاً  فرأيتُ
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ي مي علي أمير المؤمنين لما أنكـروا فضـائله؛ سـ   ملو يعلم الناس متى سo: عن النبي
 ٢٦٤  ........................................................................................................  بذلك وآدم

 ٨١  .............................................  المنذر أنا والهادي علي بن أبي طالب :oعن النبي

 ٢٧٨  ........................................  ل الناس إيماناًهذا علي بن أبي طالب أوo :النبي عن

منهم هللا بالتوحيد، ولي بـالبالغ؛ أن ال   رقوعدني ربي في أهل بيتي من أ: oعن النبي
 ١٦٦  ..............................................................................................................  بهميعذّ

فقالت  ،- يعني علي بن أبي طالب -لي سيد العرب  نطلق فأدعاأنس  يا: oعن النبي
 ١٨٦  ................................................................................................................  عائشة

 ٢٨٦  ........  ن أرسلنا قبلكسأل ماي الملك، فقال: يا محمد ويا عبد اهللا أتان:oعن النبي

إِن الَّذين سبقَتْ لَهـم منَّـا الْحسـنَى    Pيا علي فيكم نزلت هذه اآلية: :oعن النبي
 ٢٨٢  .................................................................................................O...ولَئك عنْها�� 

يا علي قل: اللّهم اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي في صدور المؤمنين :oعن النبي
١٥٨  ..................................................................................................................  ةمود 

إِنP : {وقـال اهللا   ،منـافق  ���  مـؤمن وال يبغضـك   ��� يا علي ال يحبـك  :oعن النبي
كري الدف ينقنَافالْم... O  .................................................................................  ٢٢٧ 

 ٢٧٩  ..............     احدةى وأنا وأنت من شجرة ويا علي الناس من شجر شتّ:oعن النبي

فـأنزل اهللا:   ،يا فاطمـة تعجلـي فتجرعـي مـرارة الـدنيا لنعـيم اآلخـرة غـداً        :oعن النبي
Pفولَسو...O  ...................................................................................................  ١٦٥ 

، وقال: O...إِن الَّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَىPن علياً تال ليلة: : إعن النعمان بن بشير
 ٢٨٢  ..............................................................................................................  أنا منهم
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  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  ت

١  Pاإِنَّم كُميلو اللّه ولُهسرو ينالَّذنُواْ وآم ينالَّذ  ـونيمقي 

 �� ���� �� تُونؤيالزَّكَاةَ و مهو ونعاكرO  

  

  المائدة

  

٥٥  

  

٤٩  

٢  Pاي  �	اهولُ يسلِّغْ الرـا  بم  
	      إِن لَّـمو ـكبـن رم ـكنـزِلَ إِلَي
الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع{  

  

  المائدة

  

٦٧  

  

٥٤ 

٣  Pإ ���   اللّـه  ��� �� ـرلِ مــدبِالْع  ـانساِإلحإِيتَــاء وي وــى ذبالْقُر 

 Oالْفَحشَاء عنِ وينْهى

  

  النحل

  

٩٠  

  

٥٨ 

٤  Pاي �� ���	 يننُوا الَّذاتَّقُوا آم نُـوا  اللَّهآمو  هـولسبِر  كُمتـؤي 

 Oاًنُور لَّكُم ويجعل رحمته من كفْلَينِ
  

  الحديد

  

٢٨  

  

٥٩ 

٥  Pو �	وا لَّــوِــتَقَاملَــى اسع الطَّرِيقَــة  �  اًغَــدق مــاء ســقَينَاهم��
منَهنَفْتل يهـن  فمـرِضْ  وعـن  يكْـرِ  عذ  ـهبر  ـلُكْهسـذَاب  ياًع 
 Oحداً	�  اللَّه مع تَدعوا ����  للَّه الْمساجِد ن	� و صَعداً

  

  

  جنال

  

  

١٨ -١٦  

  

  

٦١ 

٦  P� ���� �� يننُواْ الَّذآم ونلَمعفَي  ������ قن الْحم هِمبرO ٦٢  ٢٦  البقرة 

٧  Pالم  �	بسح..O ٦٢  ٢-١  العنكبوت  

٨  Pكذَل  
�
  رِضْـوانَه  وكَرِهـوا  اللَّـه  سـخَطَ 	�  مـا  اتَّبعـوا  �������

 ��  Oعمالَهم	�  حبطَ��

  

  nمحمد

  

٢٨  

  

٦٣ 

٩  Pاللّهو وعدارِ إِلَـى  يـالَمِ  دي  السـدهيـن  وشَـاء  مإِلَـى  ي 

اطريمٍ صتَقسمO 

  

  يونس

  

٢٥  

  

٦٥ 
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١٠  Pنلَئو  لْـتُمـي  قُتـبِيلِ  فس  اللّـه  �	و  ـتُّمةٌ  مـرغْفلَم  ـنم  اللّـه 

 Oيجمعون مما خَير ورحمةٌ

  

  آل عمران

  

١٥٧  

  

٦٦ 

١١  Pينلِّلَّذ  �	نُواْسنَى حسةٌ الْحادزِيوO ٦٦  ٢٦  يونس 

١٢  Pنمو كْفُري انبِاِإليم بِطَ فَقَدح لُهمع وهـي  وف  ةـراآلخ 

نم رِينالْخَاسO 

  

  المائدة

  

٥  

  

٦٧ 

١٣  Pإِنِّــيو ــار ــاب لِّمــن لَغَفَّ ــلَ وآمــن تَ معح وــال ــم اًصَ  ثُ

 Oاهتَدى

  

  طه

  

٨٢  

  

٦٨ 

١٤  Pونلَمــتَعفَس ــنم  �	ابصْــح اطالصِّــر ــوِيــنِ السمو 

 Oاهتَدى

  

  طه

  

١٣٥  

  

٦٩ 

١٥  P �� الفرقان،  Oاًكُفُور ����  النَّاسِ كْثَر	�  بى��
  اإلسراء

٥٠  

٨٩  

٧٠ 

١٦  Pذَلك  �
 ��  اللَّه نزَلَ	�  ما كَرِهوا ������  ٧١  ٩  nمحمد Oعمالَهم	�  حبطَ��

١٧  Pنلَكو لْنَاهعي اًنُور جدنَّه بِه ننَّشَاء م ننَا مادبع إِنَّكو 

�  صراط إِلَى لَتَهدي�� ����  ��O 

  

  الشورى

  

٥٢  

  

٧٢ 

١٨  Pــكستَمي فَاسبِالَّــذ  
	ــيوح ــكإِلَي لَــى إِنَّــكع اطــرص 

 ��� ����  ��O 

  

  الزخرف

  

٤٣  

  

٧٢ 

١٩  P ��  ٧٣  ١٧٥  النساء O..بِه واعتَصَمواْ بِاللّه آمنُواْ الَّذين ما��

٢٠  Pلَوو  �
  ٧٤  ٦٦  النساء Oلَّهم اًخَير لَكَان بِه يوعظُون ما فَعلُواْ 	���

٢١  Pإِنا ورتَظَاه هلَيع فَإِن اللَّه وه  
! �� "  وصَـالح  وجِبرِيلُ ��

نِينمؤالْمO 

  

  التحريم

  

٤  

  

٧٥ 



  ٣٢٩  .....................................................................................................  المحتوياتفهرس 
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٢٢  Pاي �� ���	 يننُواْ الَّذاتَّقُواْ آم كُونُواْ اللّهو عم ينقالصَّادO ٧٧  ١١٩  التوبة 

٢٣  Pاإِنَّم  �	نتَ رنذكُلِّ ملمٍ وقَو ادهO ٧٩  ٧  الرعد 

٢٤  P �	نفَم لَى كَانع نَةين بم هبر تْلُوهيو دشَاه نْهم..O ٨٣  ١٧  هود 

٢٥  Pــنمو هنــدع لْــمتَــابِ عالْكO اآليــة تمــةوت Pُقُـــوليو 

ينواْ الَّذتَ كَفَرالً لَسسركَفَـى  قُلْ م  نِـي  شَـهِيداً  بِاللّـهيب 

نَكُميبو مون هندع لْمتَابِ عالْكO 

  

  

  الرعد

  

  

٤٣  

  

  

٨٧ 

٢٦  Pيالَّذاء وقِ جبِالصِّد قصَدو بِهO ٩٠  ٣٣  الزمر 

٢٧  P 
# �$�% �� �&��� �' ونحبسي  ـدمبِح  هِـمبر  ونرـتَغْفسيـن  ومل 

�  في �� �( )O 

  

  الشورى

  

٥  

  

٩٢ 

٢٨  Pاي �� ���	 يننُـوا  الَّذإِذَا آم  تُميـولَ  نَـاجسوا  الرمفَقَـد  نـيب 

يدي اكُموقَةً نَجصَدO 

  

  المجادلة

  

١٢  

  

٩٢ 

٢٩  Pاإِنَّم نُونمؤالْم يننُ الَّذواآم بِاللَّه هولسرو ثُم وا لَمتَابري 


  اللَّـه  سبِيلِ في نفُسهِم	� و موالهِم�����  وجاهدوا	 ـكلَئو  ـمه 

قُونالصَّادO 

  

  

  الحجرات

  

  

١٥  

  

  

٩٦ 

٣٠  P �	لْتُمعةَ جقَايس اجةَ الْحارمعو جِدسامِ الْ الْمـرح  ـنكَم 

نآم مِ بِاللّهوالْيرِ واآلخ داهجي وبِيلِ فس اللّهO 

  

  التوبة

  

١٩  

  

٩٦ 

٣١  Pعسق حمO ١٠٠  ٢-١  الشورى 

٣٢  Pاخْشَى إِنَّمي اللَّه نم هادباء علَمالْعO ١٠١  ٢٨  فاطر 

٣٣  Pاهيتَعو  
	ةٌ ذُنياعوO ١٠١  ٢٨  الحاقة 
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  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  ت

٣٤  Pْبِفَضْلِ قُل اللّه هتمحبِرو..O ١٠٤  ٥٨  يونس 

٣٥  Pاي �� ���	 يننُواْ الَّذخُلُواْ آمي ادلْمِ فآفَّةًكَ الس..O ١٠٥  ٢٠٨  البقرة 

٣٦  Pدالوا ومو لَدوO ١٠٦  ٣  البلد 

٣٧  Pِنيدالبِالْواناً وسإِحO ١٠٧  ٢٣  اإلسراء 

٣٨  Pالنَّبِي  �	لَىو نِينمؤبِالْم نم  �	هِمنفُسO ١٠٩  ٦  األحزاب 

٣٩  Pكَفَىو اللَّه نِينمؤتَالَ الْمالْقO ١١٠  ٢٥  األحزاب 

٤٠  Pنمن النَّاسِ وشْرِي مي هغَاء نَفْستاب ضَاترم اللّه..O ١١٢  ٢٠٧  البقرة 

٤١  Pافَإِم نبنَذْه م فَإِنَّا بِكنْهم ونمنتَقمO ١١٧  ٤١  الزخرف 

٤٢  Pإِنَّالَى وع  �	ن كا نُّرِيم مهدنَع ونرلَقَادO ١١٨  ٩٥  المؤمنون 

٤٣  Pْلْ قُله ئُكُمنُنَب  �� � ��رِينخْس  �	امالًعO ١٢٠  ١٠٣  الكهف 

٤٤  Pابِقُونالسو ابِقُونالس  
	كلَئو ونبقَرالْمO ١٢٢  ١١-١٠  الواقعة 

٤٥  Pذَانه انوا خَصْمي اخْتَصَمف هِمبر..O ١٢٤  ١٩  الحج 

٤٦  Pو �	ذَان نم اللّه هولسرالنَّاسِ إِلَى و موي جرِ�� ا الْحكْبO ١٢٨  ٣  التوبة 

٤٧  P ��  ١٣٣  ٤٣  النساء O..تَغْتَسلُواْ حتَّى سبِيلٍ عابِرِي ����  اًجنُب '�

٤٨  Pينالَّذ قُوننفي  �	مالَهولِ مارِ بِاللَّيالنَّها ورةً سالَنِيعو..O ١٣٨  ٢٧٤  البقرة 

٤٩  Pإِن ينالَّذ  �	وامركَانُواْ ج نم يننُوا الَّذآم كُونضْحيO ١٤٢  ٢٩  المطففين 

٥٠  Pىطُوب ملَه نسحآبٍ ومO اآلية تتمة P يننُـواْ  الَّـذآم 

 Oمآبٍ وحسن لَهم طُوبى الصَّالحات وعملُواْ

  

  الرعد

  

٢٩  

  

١٤٣ 

٥١  Pاي �� ���	 يننُواْ الَّذآمO (متعددة)    ١٤٥ 
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٥٢  Pزِيجيسو اللّه رِينالشَّاك..O ١٤٨  ١٤٤  آل عمران 

٥٣  Pنَابر رلَنَا اغْف  � �* �  سبقُونَا الَّذين خْوانِنَا'� *���انيمO ١٥٤  ١٠  الحشر 

٥٤  Pيننُوا الَّذآمO   

Pواكَفَر ينالَّذO  

 ١٥٥    nمدمح

٥٥  Pإِن ينــوا الَّــذ ــالحات وعملُــوا آمنُ  لَهــم ســيجعلُ الصَّ

نمحالر داًوO  

  

  مريم

  

٩٦  

  

١٥٨ 

٥٦  Pافَإِنَّم نَاهرسي انِكسبِل شِّرتُبل بِه ينتَّقالْم..O ١٦١  ٩٧  مريم 

٥٧  Pثُم  �	يضُواْف نثُ ميح  �	فَاضَ النَّاس..O ١٦٢  ١٩٩  البقرة 

٥٨  P �	م وندسحي لَى النَّاسا عم مآتَاه ن اللّهم هفَضْل..O ١٦٣  ٥٤  النساء 

٥٩  Pفولَسو يكطعي كبضَى رفَتَرO ١٦٤  ٥  الضحى 

٦٠  Pيف وتيب  �	نذ اللَّه  �	ن فَعتُر ذْكَريا ويهف هماسO ١٦٧  ٣٦  النور 

٦١  Pٌالرِج  �� ةٌ تُلْهِيهِمارجت و �� عين بكْرِ عذ اللَّهO ١٦٨  ٣٧  النور 

٦٢  Pاإِنَّم  رِيـدي  اللَّـه  بـذْهيل  ـنكُمع  سجالـر  �	ـلَ ه  ـتيالْب 

كُمرطَهياًتَطْهِير وO 
  

  األحزاب

  

٣٣  

  

١٦٩ 

٦٣  Pنفَم كآجح يهن فم  ـدعـا  بـا  مجءك  ـنلْـمِ  مفَقُـلْ  الْع 

 نفُسـنَا 	� و ونِسـاءكُم  ونِسـاءنَا  بنَاءكُم	� و بنَاءنَا	�  نَدع تَعالَواْ

 Oالْكَاذبِين علَى اللّه لَّعنَةَ فَنَجعل نَبتَهِلْ ثُم نفُسكُم	� و

  

  

  آل عمران

  

  

٦١  

  

  

١٧١ 

٦٤  Pثَلَ إِنى ميسع ندع ثَـلِ  اللّهكَم مآد  ـن  خَلَقَـهابٍ  متُـر 

مقَالَ ث كُن لَه كُونفَيO 

  

  آل عمران

  

٥٩  

  

١٧٦ 

٦٥  P +, ��  ١٧٨  ١٣٠  الصافات Oياسين إِلْ علَى -�
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٦٦  Pْواساء لَيوس نم  �	لِتَابِالْ هك..O ١٨١  ١١٣  آل عمران 

٦٧  Pلْنَاعجو منْهم  �	ةًمئ وندهي ��. �/ �����O ١٨٢  ٢٤  السجدة 

٦٨  Pو �	ذَا ني هاطريم صتَقساًم  وهفَـاتَّبِع  ��  السـبلَ  تَتَّبِعـواْ  '�

قفَتَفَر ن بِكُمع هبِيلس كُمصَّاكُم ذَلو بِه لَّكُملَع تَتَّقُونO 

  

  األنعام

  

١٥٣  

  

١٨٣ 

٦٩  Pلَمذُواْ وتَّخـن  يم وند  الَ اللّـهو  هـولسالَ رو  نِينمـؤالْم 

 Oوليجةً

  

  التوبة

  

١٦  

  

١٨٥ 

٧٠  Pنم نِينمؤالٌ الْمقُوا رِجا صَدوا مداهع اللَّه هلَيع..O ١٨٨  ٢٣  األحزاب 

٧١  Pإِن اصْطَفَى اللّه ما آدنُوحآلَ وو يماهرآلَ إِبو انرمع 

 Oالْعالَمين علَى

  

  آل عمران

  

٣٣  

  

١٩٠ 

٧٢  Pذَاه كْرن ذم  ـيعم  كْـرذـن  وـي  ملـلْ  قَبب  �	 مهكْثَـر  �� 
ونلَمعي قم الْحفَه رِضُونعمO 

  

  األنبياء

  

٢٤  

  

١٩١ 

٧٣  Pثُم  �	ثْنَارو تَابالْك يننَا الَّذاصْطَفَي ننَا مادبعO ١٩١  ٣٢  فاطر 

٧٤  P �" 
���  ١٩٣  ٤٣  النحل Oتَعلَمون ��  كُنتُم إِن الذِّكْرِ هلَ	�  ���-

٧٥  Pْلْ قُلتَوِي هسي ينالَّذ ونلَمعي ينالَّذو  �� ونلَمعي..O ١٩٦  ٩  الزمر 

٧٦  Pوانَا كَذَّباتا بِآيكُلِّهO ١٩٧  ٤٢  القمر 

٧٧  Pو �	ن اجِدسالْم لَّهلO ١٩٧  ١٨  الجن 

٧٨  Pــاي  �	ــاهي يننُــواْ الَّــذآم  �	ــواْيعط اللّــه و �	ــواْيعــولَ طسالر 

و 
 Oمنكُم مرِ�� ا ولي	

  

  النساء

  

٥٩  

  

١٩٨ 

٧٩  Pكُمحي ا بِهلٍ ذَودع نكُممO ١٩٩  ٩٥  المائدة 
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٨٠  Pَفَال كبرالَ و نُونمؤي تَّىح وككِّمحا ييمف رشَج  مـنَهيب  ثُـم 

 Oاًتَسليم ويسلِّمواْ قَضَيتَ مما اًحرج نفُسهِم	�  في يجِدواْ �� 
  

  النساء

  

٦٥  

  

٢٠٠ 

٨١  Pإِن اللّه  � �� كُمـرم  �	واْ  نا تُـؤد �� انَـاتإِلَـى  م  �	ـا هلإِذَا هو 

 نِعمـا  هاللّـ  إِن بِالْعـدلِ  تَحكُمـواْ  ن	�  النَّـاسِ  بـين  حكَمتُم

 Oاًبصير اًسميع كَان اللّه إِن بِه يعظُكُم

  

  

  النساء

  

  

٥٨  

  

  

٢٠١ 

٨٢  P�0  ثُم 
���  
� �� ذئمونِ ييمِ عالنَّعO ٢٠١  ٨  التكاثر 

٨٣  Pكبرفَو  � 
1�2 ����  �2 ��  �	عمجنيO ٢٠٢  ٩٢  الحجر 

٨٤  Pو 
 ٢٠٤  ٧٥  األنفال Oاللّه كتَابِ في بِبعضٍ ولَى	�  بعضُهم رحامِ�� ا ولُواْ	

٨٥  Pفَلَو �� كَان نم ونـن  الْقُرم  كُملقَـب  
 ينْهـون  بقيـة  ولُـواْ 	

نِع ادالْفَسO 

  

  هود

  

١١٦  

  

٢٠٤ 

٨٦  Pْقُل هذي هبِيلس  �	وعإِلَى د  لَـى  اللّـهع  ةـيرصب  �	ـنِ  نَـاْ مو 

 Oاتَّبعنِي

  

  يوسف

  

١٠٨  

  

٢٠٥ 

٨٧  P �	لَم تَر فكَي  بضَـر  ـثَالً  اللّـهـةً  ممكَل ـةً طَيب  رةكَشَـج 

ةبطَي  �	اا ثَابِتٌ صْلُههعفَري واء فمالسO 

  

  إبراهيم

  

٢٤  

  

٢٠٦ 

٨٨  Pْواواْ اصْبِرصَابِرابِطُواْ ورو..O ٢٠٨  ٢٠٠  آل عمران 

٨٩  P �� ��ذَّن ذِّنؤم منَهيب  �	نَ نةُلَّع لَى اللّهع ينمالظَّالO ٢٠٩  ٤٤  األعراف 

٩٠  Pٌثُلَّة نا م � �ينليلٌ وقَلو نا م 3رِينخO ٢١٠  ١٤-١٣  الواقعة 

٩١  Pذئموثُ يدتُح  �	اهارخْبO ٢١١  ٤  الزلزلة 

٩٢  P �	نَاجخْر مةً لَهابد نا م �  ٢١١  ٨٢  النمل Oرضِ�
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٩٣  Pام وهبضَر الً �4 إ لَكدجO اآليـة  تمام P ـالَمو  ضُـرِب 

ناب ميرثَالً مإِذَا م كمقَو نْهم وندصقَالُوا يو  �	تُنَاهآل خَير 
 �	م وا هم وهبضَر الً �4 إ لَكدلْ جب مه مقَو ونمخَصO 

  

  

  الزخرف

  

  

٥٨-٥٧  

  

  

٢١٢ 

٩٤  Pموضُّ ييتَب وهجو دوتَسو وهجوO ٢١٤  ١٠٦  آل عمران 

٩٥  P 
	كلَئو مه رالْ خَيةرِيبO ٢١٤  ٧  البينة 

٩٦  Pيننُواْ الَّذآم نئتَطْمم وهكْرِ قُلُوببِذ اللّهO ٢١٧  ٢٨  الرعد 

٩٧  P4 إ�  �	ابينِ صْحمالْيO ٢١٨  ٣٩  المدثر  

٩٨  Pو �	اإِن م  كَـان  ـنم  �	ابِ ـينِ  صْـحمالْي  +, ��� � ��  لَّـك  ـنم 

 Oالْيمينِ صْحابِ	� 

  

  الواقعة

  

٩١-٩٠  

  

٢١٩ 

٩٩  Pْينُواــتَعاسرِ وــب ــا والصَّــالَة بِالصَّ إِنَّهةٌ وــر  علَــى �� إِ لَكَبِي

ينعالْخَاشO 

  

  البقرة

  

٤٥  

  

٢٢٠ 

١٠٠  Pٍبِئْرو طَّلَةعقَصْرٍ مو يدشمO ٢٢١  ٤٥  الحج 

١٠١  Pإِذَاو تْ النُّفُوسجزُوO ٢٢١  ٧  التكوير 

١٠٢  Pواشُراح ينوا الَّذظَلَم و �	مهاجزْوO ٢٢٢  ٢٢  الصافات 

١٠٣  Pَةمكَل ينواْ الَّذفْلَى كَفَرةُ السمكَلو اللّه يا هلْيالْعO ٢٢٢  ٤٠  التوبة 

١٠٤  Pناء مج نَةسبِالْح فَلَه شْرع  �	اهثَالمO ٢٢٣  ١٦٠  األنعام 

١٠٥  Pان لَنَا فَمم ينعشَافO ٢٢٤  ١٠٠  الشعراء 

١٠٦  Pفَلَو  �	ةً لَنَا نكَر فَنَكُون نم نِينمؤالْمO ٢٢٥  ١٠٢  الشعراء 

١٠٧  Pافَلَم ر �	انَا وأْسنَّا قَالُوا بآم بِاللَّه هدحوO ٢٢٥  ٨٤  غافر 
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١٠٨  Pَيلحو منَهيب نيبا وم ونشْتَهيO ٢٢٥  ٥٤  سبأ 

١٠٩  P �� ــذ ــون يتَّخـ ــافرِين الْمؤمنُـ ــاء	�  الْكَـ ــن وليـ  دون مـ

نِينمؤالْم..O 

  

  آل عمران

  

٢٨  

  

٢٢٦ 

١١٠  Pإِن ينقنَافي الْمف كرفَلِ�� ا الدس نالنَّارِ مO ٢٢٧  ١٤٥  النساء 

١١١  Pمرِفَنَّهلَتَعي ونِ فلِ لَحالْقَوO محمدn  ٢٣١  ٣٠ 

١١٢  Pتَابك قُومرمO ٢٣٢  ٢٠  المطففين 

١١٣  P5و�.�	 مشُ لَهن التَّنَاوم كَانم يدعبO ٢٣٣  ٥٢  سبأ 

١١٤  Pإِنَّكلى ويمٍ خُلُقٍ لَعظعO ٢٣٣  ٤  القلم 

١١٥  P �	نفَم نًا كَانمؤن مكَم قًا كَانال فَاس ونتَوسيO ٢٣٤  ١٨  السجدة 

١١٦  Pقُولُونينَّا وآم ولِ بِاللَّهسبِالرو..O ٢٣٨  ٤٧  النور 

١١٧  Pام كُونن يى مونَّج  �# �6 ���6  4�� وه مهابِعرO ٢٣٩  ٧  المجادلة 

١١٨  P �	م ونبسحي ��.�	  �� عمنَس مهرم ساهونَجوO ٢٣٩  ٨٠  الزخرف 

١١٩  Pنمو رِدي يهف ادبِظُلْمٍ بِإِلْحO ٢٤٠  ٢٥  الحج 

١٢٠  P �	م  �	وامرب  �	راًافَإِنَّ م ونرِمبمO ٢٤١  ٧٩  الزخرف 

١٢١  Pفُونلحي ا بِاللّهقَالُواْ م..O ٢٤٢  ٧٤  التوبة 

١٢٢  Pإِن ينوا الَّذتَدلَى ارع  �	مارِهبدO محمدn  ٢٤٢  ٢٥ 

١٢٣  Pالظَّانِّين بِاللَّه ِء ظَنوالسO ٢٤٣  ٦  الفتح 

١٢٤  Pلَّكفَلَع ضَ تَارِكعا بى موحي كإِلَي..O ٢٤٣  ١٢  هود 

١٢٥  Pىتَرو ينما الظَّاللَم ر �	او ذَابالْعO ٢٤٥  ٤٤  الشورى 
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١٢٦  Pَــال ــذين وقَ ــوا الَّ ــرِين إِن آمنُ الْخَاس ينــذ ــروا الَّ خَس 

 �	مهنفُسO 

  

  الشورى

  

٤٥  

  

٢٤٦ 

١٢٧  Pنمن النَّاسِ وم كجِبعي لُهقَو...O ٢٤٦  ٢٠٤  البقرة 

١٢٨  P �	تَ لَمإِلَى ر ينلُواْ الَّذدةَ بمنِع اًكُفْر اللّهO ٢٥٠  ٢٨  إبراهيم 

١٢٩  Pإِن  �  لَها عنَاقُهم	�  فَظَلَّتْ آيةً السماء من علَيهِم نُنَزِّلْ .��7

ينعخَاضO 

  

  الشعراء

  

٤  

  

٢٥١ 

١٣٠  Pَافواْ لَما نَسواْ مذُكِّر بِه  �	نَاينج ينالَّذ نونْهنِ يـوءِ  عالس 

و �	خَذْنَا ينواْ الَّذذَابٍ ظَلَميسٍ بِعئا بكَانُواْ بِم قُونفْسيO 

  

  األعراف

  

١٦٥  

  

٢٥١ 

١٣١  Pنُرِيــدو  �	ن ــنلَــى نَّمع ينالَّــذ فُوااســي تُضْــعا ف �  رضِ�

ملَهعنَجو  �	ةًمئ ملَهعنَجو ينارِثالْوO 

  

  القصص

  

٥  

  

٢٥٣ 

١٣٢  Pــدعو اللَّــه يننُــوا الَّــذآم ــنكُملُــوا ممعو اتحالصَّــال 

� ا في لَيستَخْلفَنَّهم  Oرضِ�

  

  النور

  

٥٥  

  

٢٥٤ 

١٣٣  Pقُل  ��  � 
$ 
��� -�	 هلَيع  �	رةَ �4 إ اًجدوي الْمى فبـن  الْقُرمو 

قْتَرِفنَةً يسح نَّزِد ا لَهيهن فساًحO 
  

  الشورى

  

٢٣  

  

٢٥٥ 

١٣٤  Pى ذَا فَآتبالْقُر قَّهحO ٢٥٨  ٣٨  الروم 

١٣٥  Pلَّهولِ فَلسلرلي وذلى وبالْقُرO ٢٥٩  ٧  الحشر 

١٣٦  Pوهي والَّذ خَلَق ناء مشَر الْماًب لَهعب فَجر اًنَسهصاًوO ٢٦٠  ٥٤  الفرقان 

١٣٧  Pيالَّذقَالَ ن ملَه النَّاس إِن النَّاس واْ قَدعمج لَكُم..O ٢٦١  ١٧٣  آل عمران 

١٣٨  Pْإِن قُل كُنتُم ونبتُح ونِي اللّهفَاتَّبِع كُمبِبحي اللّهO ٢٦٣  ٣١  آل عمران 



  ٣٣٧  .....................................................................................................  المحتوياتفهرس 

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  ت

١٣٩  Pْإِذو  �	خَذَ ر ـكـن  بنِـي  مب مـن  آدم  مـورِهظُه  مـتَهيذُر 

و �	مهدلَى شْهع  �	هِمنفُس  �	تَلَس كُمببِرO 

  

  األعراف

  

١٧٢  

  

٢٦٤ 

١٤٠  Pكلهلِّي نم لَكن هع نَةيى بيحيو نم ين حع نَةيبO ٢٦٥  ٤٢  األنفال 

١٤١  Pِمالنَّجى إِذَا ووهO ٢٦٦  ١  النجم 

١٤٢  P ��  ٢٦٨  ٢-١  المعارج Oدافع لَه لَيس لِّلْكَافرين واقعٍ بِعذَابٍ سائلٌ لَ-�

١٤٣  Pْإِذفْنَا وصَر كاًرنَفَ إِلَي نم الْجِنO ٢٧٠  ٢٩  األحقاف 

١٤٤  P �� ا تَجِدمقَو نُونمؤي مِ بِاللَّهوالْيا و  ٢٧١  ٢٢  المجادلة Oخر3ِ

١٤٥  Pإِذَالَقُواْ و يننُواْ الَّذنَّا قَالُواْ آمآم..O ٢٧١  ١٤  البقرة 

١٤٦  Pاي �� ���	 يننُواْ الَّذآم بكُت  كُملَـيع  امـا  الصِّـيكَم  ـبكُت 

 Oتَتَّقُون لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى

  

  البقرة

  

١٨٣  

  

٢٧٣ 

١٤٧  Pلَىعا و ��افرالٌ عرِفُو رِجعي4  ن� 
8ً ماهيمبِسO ٢٧٤  ٤٦  األعراف 

١٤٨  Pابِقُونالسا و ��لُونو نم اجِرِينها الْمنصَارِ�� وO ٢٧٦  ١٠٠  التوبة 

١٤٩  Pيفضِ�� ا ور طَعاتٌ قاوِرتَجم..O ٢٧٨  ٤  الرعد 

١٥٠  Pإِنن وٍء مشَي  ���� حبسي هدمبِحO ٢٨٢  ٤٤  اإلسراء 

١٥١  Pإِن ينــذ ــبقَتْ الَّ ــم س ــا لَه ــنَى منَّ سالْح  
	ــك لَئــا و نْهع 

وندعبمO 

  

  األنبياء

  

١٠١  

  

٢٨٢ 

١٥٢  P �	نفَم نَاهدعد وعن اًوساًح وفَه  ��يهن قكَم نَاهتَّعم  تَـاعم 

اةيا الْحنْيالدO 

  

  القصص

  

٦١  

  

٢٨٣ 

١٥٣  Pينالَّذو ذُونؤي نِينمؤالْم نَاتمؤالْمرِ وا بِغَيوا  مـباكْتَس 

لُوا فَقَدتَماح..O 

  

  األحزاب

  

٥٨  

  

٢٨٤ 



 gما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب   ...............................................................  ٣٣٨

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  ت

١٥٤  Pاو ��  ٢٨٦  ٤٥  الزخرف Oرسلنَا من قَبلك من رسلْنَا	�  من لْ-

١٥٥  Pجرنِ ميرحالْب  ـانيلْتَقـا  يمنَهيزَخٌ  بـرب  ��  ـانيغب9����  ي ��ي 
 Oوالْمرجان اللُّؤلُؤ منْهما يخْرج تُكَذِّبان كُمارب ء�� آ

  

  الرحمن

  

٢٢-١٩  

  

٢٨٧ 

١٥٦  Pوفُونبِالنَّذْرِ ي خَافُونيم وواًي كَان هير شَرتَطساًمO ٢٨٩  ٧  اإلنسان 

  

@ @

@ @
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م (ت تأليف: السيهـ). ١٣٩١د عبد الرزاق الموسوي المقر 

د الحسون.تحقيق: الشيخ محم  
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 هـ). ١٣٧٣تأليف: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (ت 

  تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّي.

 �تحقيقال راجعه ووضع فهارسه: وحدة 

 

������� �� ��  !�"#� ��" �" $%&�� �" ' !�()� ��* 	 

  هـ). ١٣٩٠تأليف: الحجة الشيخ شير محمد بن صفر علي الهمداني (ت

  تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّي.

 .تحقيقال وحدة راجعه ووضع فهارسه: 

 

���!+,�� -./ �0 !�12�� 34��" 	 

 ).٩تأليف: الشيخ جمال الدين أحمد بن علي الجبعي الكفعمي (ق 

  تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّي.

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 



 

��
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 هـ). ٥٧٣شيخ اإلمام قطب الدين الراوندي (ت تأليف: ال

البروجردي.تحقيق: السي د حسين الموسوي  

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 
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 هـ). ١٣١٩تأليف: الشيخ علي بن عبد اهللا البحراني (ت 

  تحقيق: عبد الحليم عوض الحلي.

  . تحقيقال وحدة مراجعة: 

 

�
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������ 

 .(معاصر) د رضا الخرساند محمد صادق السيمحمالسيد اختيار: 

  تحقيق.ال تحقيق: وحدة 
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د حسن الموسوي البروجردي.إعداد وفهرسة: السي  
 

��� >/ 
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  هـ). ١٣٩٩د صادق آل بحر العلوم (ت محمالسيد تأليف: 

  تحقيق.ال تحقيق: وحدة 
 

�� ���� E�FDK 	�N�� K��K �� EO�.* � 

  دراسة وتحقيق: د. مضر سليمان الحسيني الحلي.

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 
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  هـ). ١٣٢٠مة الميرزا المحدث حسين النوري الطبرسي (ت تأليف: العالّ

  تحقيق: أحمد علي مجيد الحلي.

  تحقيق.ال ووضع فهارسه: وحدة وضبطه  راجعه 
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  هـ)٤٠٦جمع: الشريف الرضي (ت 

  تحقيق: السيد هاشم الميالني.

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 

� �
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هـ). ١٣٧١د بن طاهر السماوي (ت نظم: الشيخ محم  

  شرح: عالء عبد النبي الزبيدي.

  تحقيق.ال راجعه وضبطه ووضع فهارسه: وحدة 
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��من أمالي:  �  هـ).١٣٢٠الشيخ حسين النوري (ت  ���

محمـــد الحســـين آل كاشـــف الغطـــاء  هـــا إلـــى العربيـــة: الشـــيخحررهـــا ونقل
  هـ).١٣٧٣(ت

  تحقيق: محمد محمد حسن الوكيل.

  .تحقيقال وحدة مراجعة: 
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  الناظم: الشاعر األستاذ  محمد المجذوب.

  شرح: الشيخ حمزة السالمي (أبو العرب).

  بطه ووضع فهارسه: وحدة التأليف والدراسات.راجعه وض
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  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.
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  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت آل د صادق محم السيدتأليف: 

  . تحقيقال تحقيق: وحدة 
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  هـ).١٣٢٨تأليف: الشيخ أسد اهللا الخالصي الكاظمي (

  تحقيق: ميثم السيد مهدي الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

 

���� $��H q  �� N/ ' EaJG�� �" km� �"g	rD�D U� sd�� `�&,���� 

بـن المختـار الحنفـي    أبو الفضائل المظفر بن أبي بكر أحمد بـن محمـد   تأليف: 
  .هـ)٦٣١الرازي (ت

  السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان. :تقديم

  تحقيق وتعليق: السيد حسنين الموسوي المقرم.
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  تأليف: السيد ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي.

  حسين النوري.تحقيق: الشيخ محمد 

  مراجعة: وحدة التحقيق.
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��تأليف:  �  السيد محمد رضا الجاللي الحائري )معاصر(. ���

  إصدار: وحدة التأليف والدراسات. 

 

���� ���B� lO./ W_�S" ' 
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  هـ).١٤٠٨تأليف: السيد علي نقي النقوي (ت

  تحقيق: وحدة التحقيق.

� �
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  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت  آل  د صادقمحم السيد تأليف: العالّمة

  .تحقيقال تحقيق: وحدة 
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  تأليف: األستاذ مجيد غالمي جليسه.

  تقديم: السيد محمد رضا الحسيني الجاللي.

  مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.



 

���� �l�J"�* E\p ' l� �y�� i6�p� 

  هـ).١٣٧٠نظم: الشيخ محمد بن طاهر السماوي (ت 

  شرحه وضبطه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

 

 ��	� �K�Fh�� -z�,�� {� �� K�Vv�� A�| 

  هـ)١٣٧٠السماوي (ت نظم: الشيخ محمد بن طاهر

  شرحه وضبطه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

 

��
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��تأليف:  �    هـ).١٣٨٩الشيخ آغا بزرك الطهراني (ت  ���

  تحقيق: وحدة التحقيق.

  



desired, I and with God's assistance and success have handled that. I 

invoke Him to serve our master, the commander of the faithful peace 

be upon him to make this work absolute and true for God's sake if He 

wills.  

If I assisted to that, it is from the most exalted Allah and the care 

of the master and the commander of the faithful (peace be upon 

him). If not, so this is my own ability. 

 

       

 



in its end: all of them are 156 verses in virtues of Ạli  and his sons 

(peace be upon them). He wrote that verses as an index to what he 

wanted to study in his book: (Ma Nazal min Al-Qur'an fi Ạli  wa-

Awladah), he might write something did not reach to us, or he 

intended to write but he couldn't, only God knows.  

So what indicates that, he mentioned some verses shortly 

confined to the beginning of the verse or its end, he maintained 

concision possibly. That leads to the fact that he was in connection of 

indexing verses signified the favor of the Imam and his household 

(peace be upon them). What assured that he didn't mention the 

verses and the suras of the Noble Qur'an according to their 

succession, moreover the inner succession of the suras themselves, 

but they are just a mental call at that time. For that reason he didn't 

restrict the specific verses revealed about them (peace be upon 

them), but even he mentioned the explicated verses about them too, 

as if he aimed at the general reveal and exegesis.   

2- It sounds too that he mentioned some verses related to the 

followers of Ạli  (peace be upon him) and his adherents, because they 

signify the honor of association with Ạli . 

3- He may mention the verse, the aim behind that is to elicit its 

context by marking the verse before or after it according to what the 

context requires. This is assured what has mentioned earlier that the 

author was in connection of collecting what is relative to the Imam's 

virtues (peace be upon him), and according to what presents in his 

mind at that time. 

The gist of what I have is a group of 156 verses are mentioned by 

the author Abu al-Fadha'il ar-Razi who belongs to al-Ḥanafi sect. He 

desired to make them contents of a book is titled (Ma Nazal min al-

Qur'an fe Ạli  bin Abi Ṭalib pbuh). If he couldn't achieve what he 



Thus, it is no wonder to find that sheikh Aba al-Fadha'il Ahmad 

bin Mohammad bin al-Mudhafar ar-Razi wanted to write in this 

connection, then he wrote a book which is titled (Ma Nazal min Al-

Qur'an fi Ạli  wa-Awladah). He mentioned 156 verses revealed about 

Ạli  and his sons (peace be upon them) with explanation or exegesis. 

Then he said after mentioning the verse 156, it is God's word: (They 

are those who fulfill their vows, and they fear a Day whose evil will be 

wide-spreading).
)1(
 : (All of that is 156 verses revealed about Ạli  and 

his sons (peace be upon them). 

This is signified that he wrote all that verses as an index to his 

book, because he mentioned the Qur'an verses only without an 

explanation or a comment and without a preface or a conclusion. 

What he mentioned was as if an index to the verses revealed about 

him apparently.  

So I have determined after trusting in God to achieve that work 

wishing to be for god's sake completely and to be accepted to the last 

message bearer and his benevolent and righteous progeny (peace be 

upon them) if God wills.  

I will endeavor to mention the prophetic traditions which are 

narrated by those who learned them by heart and the narrators who 

are not from Shi'a in order to be more accepted and to be a 

demonstration for those of obstinacy. 

After getting knowledge about the verses mentioned by the 

author, I have deduced some remarks will be mentioned as follows: 

1- The author mentioned the Qur'an verses directly without a 

preface, he did not add any comment, nor refer to any source that he 

depended on it, and what is the reason behind his writing, etc. 

What is reached to us is just a transcript contains a narration of 

verses as mentioned earlier without any addition except what he said 

                                         
Sûrat Al-Insan: verse 7 )1(   



Al-Qandozi al-Ḥanafi narrated from Ạli  (peace be upon him) that 

he said: "The Qur'an was revealed in four quarters: a quarter about 

us, a quarter about our adversaries, a quarter about traditions and 

parables, and a quarter about the obligations and the laws. Ours 

was the most vital part of the Qur'an."
)1(
 
 

Consequently, talking about the virtues of Ạli  (peace be upon 

him) especially in his relation with the Qur'an is like the light in the 

lighthouse and like the sun in the morn. So no wonder if we see 

several authors write about Ạli and his household (peace be upon 

them), and about the clear verses revealed in their stature. Ạli  is with 

the Qur'an and the Qur'an is with Ạli  as the prophet (may Allah exalt 

him and his progeny) said. The prophet's household (peace be upon 

them) said the same as well. It was narrated that Um Salamah said: I 

heard the prophet (may Allah exalt him and his progeny) said: "Ạli  is 

with the Qur'an and the Qur'an is with Ạli . They shall not separate 

from each other till they both return to me by the pool of 

paradise".
)2(
 
 

So we see some of them wrote an individualized book in 

mentioning the verses were revealed about Ạli  and his sons (peace 

be upon them), or specialized a single part from its parts or a chapter 

from its chapters. It becomes clear to everyone read the book 

(Kifayat al-Talib) by al-Kanji ash-Shafi'i (b. 658 A. H.), the two books 

(Ar-Riyadh an-Nadhrah) and (Thakhaer al-Uqba) by Muḥibbuldeen al-

Ṭabari ash-Shafi'I (b. 694 A. H.), Aṣ-Ṣawa'iq al-Muḥriqa by Ibn Ḥajar 

al-Haytami (b. 973 A. H.), Yanabea al-Mawadah by al-Qandouzi al-

Ḥanafi (b. 1294 A. H.), and other works. 

                                         
Yanabi' al-Mawaddah: 334 )1(   

(2) See: Al-Mu'jam Al-Awsaṭ: 11/150, Al-Mu'jam As-Saghir: 2/343, Mustsdrak Al-

Ḥakim explained by al-Dhahabi: 3/134, Manaqib Al-Khawarizmi:110, Faraid us-

Simtain: 1/177, Majma' az-Zawa'id: 9/183, Kanz al-'Ụmmᾱl: 11/897, Aṣ-Ṣawa'iq al-

Muḥriqa: 368  



Al-Ḥakim Al-Ḥaskani (d. 483 A. H.) said: "This is hadith al-Manzila, 

our sheikh Abu Ḥazim al-Ḥafidh said: "I issued it with five thousand 

chains of narration."
)1(
 

Ạli (peace be upon him) has a status that none of the companions 

of the prophet (may Allah exalt him and his progeny) reached it, so 

he has the favor upon them all. It is enough glory for him that he did 

not associate partners with God even for a moment. Faith mixes with 

his flesh and blood. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) goes 

into that through his traceable and untraceable prophetic traditions.  

He said: The prophet (may Allah exalt him and his progeny) said: 

" God, the most exalted revealed in Ạli 's rank the honors of the 

Qur'an."
)2(
 

He said also: "In every verse revealed includes (O you who 

believe), Ạli is its head, emir, and noble. God blamed the companions 

of the prophet (i.e. Ṣaḥābah), but He mentioned Ạli  with nothing but 

good.
)3(  

The narrator asked:
 
Where did God blame them? 

He said: It is Allah's say: (Those of you who turned back on them 

day the two hosts met (i.e. the battle of Uḥud).
)4(
 Nobody had been 

stayed with him (i.e. the prophet) except Ạli  and Gabriel (peace be 

upon them).
)5(  

Al-Ṭabarani narrated from ibn Abbas that he said: (There is no 

one that verses had been revealed in his favor like Ạli, three hundred 

verses revealed in his favor).
)6(
 

                                         
Shawahid Al-Tanzil: 152/1 )1(   

Tafsir Furat al-Kufi: 47 )2(   

Tafsir Furat al-Kufi: 49 )3(   

Sûrat A'l Imra'n: 155 )4(   

Tafsir Furat al-Kufi: 50 )5(   

Yanabi' al-Mawaddah: 388, issued by Ibn Ạsakir )6(   



 

 

 

In the Name of God, Most gracious, Most merciful 

We do ask assistance from Him 

Talking about the personality of the commander of the faithful, 

Ạli  bin Abi Ṭalib (peace be upon him) makes the tongue tired and the 

eloquence incapable. The speaker or the writer is distracted, from 

where he starts or deals with what! That is due to the greatness of 

this personality that gathered all of the human features of perfection. 

Why not! He is the one who chosen by the greater prophet (may 

Allah exalt him and his progeny) from the beginning of the call to 

Islam till his death. The verse of curse shows that he is the prophet's 

soul (may Allah exalt him and his progeny), and he considers him like 

himself. There are many other prophetic traditions make him the 

second person after the prophet and sharing him (may Allah exalt 

him and his progeny) except prophecy, as the hadith of the status 

that Ibn Abd Al-Barr (d. 463 A. H.) reported in (Al-Istia'b) in biography 

of the Imam (peace be upon him):                                                  

"Will you not be pleased that you will be to me like the status 

of Haroun to Muses? But there will be no prophet after me." 

He comments after narrating that hadith: "This is one of the most 

asserted and sound hadith, Sa'ad bin Abi Waqas narrated that the 

Messenger of Allah said that hadith. Sa'ad reported that hadith many 

times, Ibn Abi Khaithuma and the others reported that hadith. 

Ibn Abbas, Abu Sa'ied Al-Khudari, Aum Salamah, Asma' Bint 

Ụmais, Jabir bin Abdullah, and there is a group it takes time to 

mention their names reported that.
)1(  

                                         
Al-Istia'b: 1097/3 )1(   
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