
 

 

 

 

 

 

 

 

 ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب 

 هـ(333لعبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري)ت 

 What has been stated in AL-Quran on behalf of Imam 

Ali Bin Abi Talb (PUH) 
By Abdu Al-Aziz Bin Yahya Al-Jalody Al-Basry (223 H) 

 
  Ass.Prof. Dr.Mansoor M Shelesh (2)أ.م.د. منصور مذكور شلش الحلفي

 Nezar Abdul Mohssen AlMansoory (1)نزار عبد المحسن المنصوري

Abstract:  
Thanks God of the word، peace be up on his Profit Mouhamed، the 

head of all messengers، and all of his pure relatives. 

This Tafseer belongs to one of the best scholar in the 4th Century. We 

have selected most of its content among the strongest، oldest and precise 

information from the book of “Shawahed Al-Tanzil of basic details to the 

Iyats on behalf of Ahlo Al-Bait” (PUH).These Iyates were written by Al-Hafit 

Al-Kaber Abeid Allah Bin Abid Allah Bin Ahamed Bin Mohamed Bin 

Haskan. Whom known by Al-Haskany. 

Al-Jalody، who has been done this Tafser، was one of the best Al-Basra  

Iterllecuals. He was described by Al-Najasy “ Shake Al-Basra and the best 

known” so far.He is Abi Jafer friends، Imam Al-Sadeq (PUH). He has a lot 

of books in Religion، Art، Tafseer، History، ect. We use this book as a 

references for this research، collection and investigation (Shawahed Al-

Tanzil). Therefore، it has been successfully collected 67 Iyas، which had 

                                                        
 / عم د كل ة ال ري ة. جال ة اهب الب ت - 2
 .والبحوث للد اسات البصر  لركز لدير - 1
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been reported in Al-Quran Al-Karim on behalf of Imam Ali Amer Al-

Moeminin (PUH). These Iyas were found in 39 Phrases which have been 

narrated by Al-Haft Al-Nasaboory from Al-Jalody. Then we have done short 

translation to most men whom they were mentioned in these respected 

references. 

 المقدمة

 .الحمُد هلل  بب ال الم  ، والصال  والسالم على جم   أنب ائه و سله، الس ما عاتمهم لحمد 

كماا   فه ه للدلة وج ز  نشحدث ف ها ع  المؤلف وتفسا ره ها ا، ونا كر ساائر لؤلفاتاه،      ،وب د

لُ  لم بأن المفكري  وأهب الشحل ق والد اية ال تهمهم  ،نشحدث ع  لرزلشه وعلبو للاله عرد ال لماء

فاإن   ،  ص ة لؤلف عرد سواد الرا  وجاللشه وب د ص شه، ولنبما يهمهم لا تركه ل   ثا  ولؤلفاات 

لوثوًقاا ضاابًطا لماا     كان المؤلف قد ضم  كشابه األلو  المرلولة فال ي شبارون فاي لثلاه لالب لذا كاان    

غ ار   ،يرويه ويرلله لدقًلا في الرواية والرلب غ ر ل ب بما يربغي لراعاته في ف  الرلاب والرواياة  

  اك  في لرلوالته للى   ائه ال  ص ة وعل دته الم هب ة لؤدًيا حق األلانة في لرلوالته.

كون لاو د للشفاات أهاب    وعلى ه ا ف هر  المؤلف وص شه عرد سواد  الربا  أو طائفة لرهم ال ت

ولرزلاة كاب لؤلاف صااحب أثار عرادهم هاو         ،الرظر وأ باب الد اياة والشحل اق باب المرلاوق لارهم     

وباراه   جل اة لش راة وأسالوب بادي  يحا  الطالاب علاى          ،ا شماد كشابه على أصود علم ة  صا رة 

 لطال ة كشابه.

ود لً اا لشاأثرون بصااحب    وألبا سواد الرا  والبسطاء ل  الب ر فهم في فريب المرلاود والم لا  

فكلماا كاان صااحب الكشااب أ اهر صا ًشا وأكثار ذكاًرا فاي لجاال هم وعراد             ،الكشاب وص شه وسم شه

عاصشهم وذوي الرتب والفض لة لرهم كان لقبالهم على الكشاب أبلغ و غبشهم في اقشرائه ولطال اة  

 لحشوياته أوفى.

مب على المباح  الرلل ة ل  لصد  قوي ونح  بما أنرا أعرجرا جبب لحشويات ه ا الشفس ر الم ش

 ،للواعد الشفض ب في اآليات الرا لة في أهب الب ت وأصب قديم سديد ل  كشاب  واهد الشرزيب

تأل ف الحافظ الكب ر عب د اهلل ب  عباد اهلل با  أحماد با  لحماد با  أحماد با  لحماد با  حساكان            

اللر اي لا     ،لحساكاني ا( 7)ر بالحااكم  الحافظ أبو اللاسم ب  الح باء الر ساابو ي الحرفاي الم اشه   

وابا  عماة    ،ذ ية األل ار الا ي فاشح عراساان عباد اهلل با  عاالر با  كرياز: عااد عثماان با  عفاان             

 .(6)الربي

                                                        
. طب ة دا  الكشب ال لم اة، الطب اة    23879،  قم : 757ها(، ص : 520-ها 652اإلسالم لل هبي : وف ات ) تا يا -7

 لجلد . 25لبران، في  –ها، ب روت 2614 –م 1005األولى، سرة 
 -م1005:  سارة ، األولاى  الطب اة  تحل ق لؤسساة الرساالة،   ال لم ة الكشب ا د طب ة، 1/716:  الربالء أعالم س ر - 6
 . لجلد 24 في، لبران – ب روت، ها2614

 اهلل  ضاي ) عبا   ي ري – الشرضي ي كر ولم، عفان ب  عثمان ال ل فة ذكره عرد ال هبي عبا   ني أو دنا:  لالحظة
 . الشرويه فأحببرا، لرض قلبه في لم  الظ  يسوء ال أن نرجوا ل ا –( عره
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ولم أجد له وفا . وقد بلى الى ب اد   ،ذو عراية بالحدي  والسماع ،وقاد عره ال هبي:   ا لشل 

 السب    وأ ب مائة.

وقاد تكلبام علاى  جالاه      ، دب ال مس وتزع م الرواصاب ال امس   ووجدت له لجلًسا في تصح ح

 .(5) كالم    ي عا ك بف  الحدي 

 المؤلف:

 هو عبد ال زيز ب  يح ى ب  أحمد ب  ع سى، أبو أحمد الجلودي األ دي البصري: 

، وهاو  قاد الرجا ي:   ا البصر  وأعبا يها، وكان ع سى الجلودي لا  اصاحاب أباي ج فار    

 قرية في البحر.لرسوب للى جلود 

 .(4) وقاد قوم: لن جلود بط  ل  اال د، وال ي رك الرسابون ذلك

وقاد ال زا  اللمي:  عبد ال زيز ب  يح ى الجلاودي لا  اكاابر ال ا  ة االلال اة، والاروا  ل ثاا         

 .(3) والس ر واالعبا ، والَجُلْودي بفشح الج م، أوبفشحها وضم الالم واسكان الواو واهماد الداد

وقاد ال  ا: ))عبد ال زيز ب  يح اى با  أحماد با  ع ساى الجلاودي يكراى اباا أحماد، لا  أهاب            

البصر ، الام الم هب، له كشب في الس ر واالعبا ، وله كشب في الفلاه، فما  كشباه، كشااب المر اد      

 .(8) والمسشر د، وكشاب المش ة ولاجاء في تحل لها((

الم، قائاًل:  ))عبد ال زيز ب  يح اى الجلاود أباو    وعده في  جاله في ل  لم يرو عرهم عل هم الس

 . (9)أحمد، بصري، ثلة(( 

 .(22) وال اللة في اللسم األود ،(20)وذكره اب  داود 

 .(21)وقاد االل ري:   ا ال   ة بالبصر ، الجلودي ذلك ال  ص ة البا    في ال لم وفرونه 

 : (27) وذكر اب  حماد ال بدي، عبد ال زيز الجلودي في   ره قاد

 
 و وى لااااي عبااااد ال زيااااز الجلااااوديم 

 

 ع  ثلات الحدي  اعري الغالباي 
 

 وقااااد كااااان صااااادقا لباااارو ا  
 

 هاااو اكااارم بااا ا وذا لااا كو ا  
 

                                                        
 . 757:  ص(، ها520 -ها652: ) وف ات:  اإلسالم تا يا - 5
 . 460،  قم 160 جاد الرجا ي :  - 4
 . 114كفاية األثر :  - 3
 . 595،  قم 292الفهرست : للطوسي :  - 8
 . 4111/  قم :  675 جاد ال  ا الطوسي :  -9 
 . 941،  قم 219 جاد اب  داود :  - 20
 . 1،  قم : 108األقواد : عالصة  - 22
 . 1/11الغدير :  - 21
 . 6/248المصد  نفسه :  - 27
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 :  (26) شيوخه في الرواية

ها(، 181_ ابراه م ب  فهد ب  حك م ب  ابراه م ب  قدالة،  ابو لسحاق الساجي البصري )ت 2

  وى عره كما في  واهد الشرزيب.

 ابراه م ب  لحمد  وى عره كما في بحا  األنوا  -1

 _ أبو حالد الطاللاني،  وى عره في ال صاد.7

 _ أبو اللاسم الشسشري،  وى عره في دالئب اإللالة وك لك في نواد  الم جزات.6

 _ أبو ذكوان،  وى عره كما في تا يا دل ق.5

 ابو عوانه  وى عره كما في جال  االعبا  -4

  وى عره كما في ال صاد. _ أحمد ب  ابان3

 _ أحمد ب  عباد.8

 _ أحمد ب  عما  ب  عالد أبو عبد اهلل  وى عره كما في  واهد الشرزيب.9

 _ أحمد ب  لحمد ب  عمر ب  يونس  وى عره كما في بحا  االنوا .20

 _ أحمد ب  لحمد ال طا ،  وى عره كما في وسائب ال   ة22

 _ أحمد ب  لوسى األ  ق.21

 ب  لوسى االنصا ي ابو لوسى،  وى عره كما في ع ون اعبا  الرضا. _ لسحاق27

_ اسماع ب ب  علي ال مي أبوعلي البصري،  وى عره عبد ال زيز ب  يح ى ب  احماد، قالهاا   26

 اب  حجر في لسان الم زان.

 _ اال    ب  لحمد الضبي،  وى عره كما في ع ون اعبا  الرضا.25

 .ما في كشاب كلمات االلام الحس  _ الحس  ب  لهران،  وى عره ك24

 _ الحس   ب  حم د،  وى عره كما في كشاب االلالي لل  ا المف د.23

 _ الحس   ب  علي.28

 _ الحس   ب  ل اذ، كما في كشاب كلمات االلام الحس  29

 _ طالوت ب  عباد ابو عثمان الص رفي.10

 _ ال با  ب  الفضب.12

 ه كما في وسائب ال   ة._ عبد اهلل ب  ابي صلر،  وى عر11

 _ عبد اهلل ب  لحمد ال بسي.17

_ عبد الواحد ب  عباد اهلل با  ياونس اباو اللاسام الموصالي،  وى عراه كماا فاي لساشد ك           16

 الوسائب.

                                                        
، ع اون  1/93و  7/127، ولساشد ك الوساائب :   22/104، وساائب ال ا  ة :   1/208و  1/210يرظر : ال صاد :  - 26

و  22/792و  14/111و  22/462و  13/159و  15/162و  20/608و  1/88، وبحاااا  األناااوا  :  1/156أعباااا  الرضاااا :  
، وكشاااب كلمااات اإللااام 7/21، وجااال  األعبااا  : 2/256، و ااواهد الشرزيااب : 2/451، ولسااان الم اازان : 4/66و  27/198

و  22/8:  ، وأسااباب الرازود فااي ضاوء  وايااات أهاب الب اات    3/703، وتفسا ر لجماا  الب اان :   7/248:  الحسا    

 . 54، تصح فات المحدث   : 72/217، تا يا دل ق : 8/21:  ، لسرد اإللام علي 204، ونواد  الم جزات : 27/5
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 علي ب  الج د كما في بحا  االنوا  -15

  _ عمرو ب  لحمد ب  تركي، كما في كشاب أسباب الرزود في ضوء  وايات اهب الب ت14

 الفرج ب  فضالة. _13

 _ لحمد ب  ج فر البزا ،  وى عره كما في بحا  االنوا .18

ها( كما في كشاب 198_ لحمد ب   كريا ب  ديرا  الغالبي ابو عبد اهلل الجوهري البصري )ت 19

 .كلمات االلام الحس   

 لحمد ب   كوية، كما في تا يا بغداد ودل ق. -70

  لام علي _ لحمد ب  سهب. كما في لسرد اال72

 _ لحمد ب  عبد الرحم  ب  بسطام.71

_ لحمد ب  عبد الارحم  با  الفضاب  وى عراه كماا فاي تفسا ر لجما  الب اان فاي تفسا ر            77

 اللران.

 _ لحمد ب  عط ة ال الي،  وى عره كما في بحا  االنوا 76

 _ لحمد ب  ع سى الواسطي، كما في  واهد الشرزيب.75

 _ لحمد ب  يونس اللر ي.74

 لحمد ب  يونس أبو ال با  الكديمي، كما في  واهد الشرزيب._ 73

 _ المغ ر  ب  لحمد،  وى عره كما في كشاب )اسباب الرزود في ضوء  وايات اهب الب ت 78

 _ ها ون ب  لوسى ب  أحمد أبو لحمد، كما في لسشد ك الوسائب.79

 _ ه ام ب  علي،  وى عره كما في كشاب )اسباب الرزود في ضوء  وايات اهب الب ت 60

 _ يح ى ب  عمر )عمرو( كما في لسشد ك الوسائب.62

 :(25) ممن روى عنه

أحمد ب  ابراه م ب  ل لى ب  أسد ال مي ابو ب ر البصاري، لساشملي أباي أحماد عباد       -2

 ال زيز الجلودي كما في ته يب الملاد.

 أحمد ب  الجراح. -1

 أحمد ب  عبد اهلل ب  الحس   كما في كشاب الطرائف في ل رفة ل اهب الطوائف. -7

 757أحمد ب  لحمد ب  ج فر، ابو علي الصولي، صحب الجلودي عمره، كان ح اًا سارة )   -6

 .ها(  وى عره كما في نهو الس اد ، ولسرد االلام علي

 ها(.  748للمي )ت ج فر ب  لحمد ب  قولويه ابو اللاسم ا -5

 الحس  ب  الحس   ب  عبدويه،  وى عره في تا يا دل ق. -4

                                                        
، 75/226، وبحا  األناوا  :  7/248، وحل ة األول اء : 218، ودالئب اإللالة : 3/50و  4/13يرظر : نهو الس اد  :  - 25

، والطرائاف فاي ل رفاة    645، وكشااب سال م با  قا س الهاللاي :      26/41، ولساشد ك الوساائب :   6/25وته يب الملااد :  
، ونفحاات األ هاا  فاي عالصاة عبلاات      229ل اهب الطوائف كشاب ل شصر لف د في أسئلة وأجوبة في الادي  وال ل اد  :   

، وغاية المرام وحجة ال صام في ت     االلاام لا  طرياق ال ااص وال اام      136/  58و  17/752األنوا ، وتا يا دل ق : 
 . 7/4:  ، وكشاب تأويب لا نزد ل  اللر ن الكريم2/27وال صاد : 
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 الحس  ب  عبد اهلل ب  س  د ال سكري،  وى عره في الالي الصدوق، وحل ة االول اء. -3

الحس   ب  ابراه م ب  عبد اهلل ب  لرصو  الصائغ،  وى عره في تا يا دل ق، وكشاب  -8

 نهو الس اد .

لي البزوفري. كما في كشاب غاية المرام وصحة ال صام في ت     االلاام  الحس   ب  ع -9

 ل  طريق ال اص وال ام.

_ الحس   ب  لحمد ب  س  د ال زاعي ابو عبد اهلل،  وى عره في كفاية االثر، ل شصر لف د 20

 اسئلة واجوبة في الدي  وال ل د .

 _ علي ب  حماد ال اعر ال بدي.22

 ،  وى عره في ديوان ابي طالب._ علي ب  حمز  البصري21

_ لحمد ب  أحمد ب  لحمد ب  ي لاوب أباو بكار المف اد الجرجرائاي،  وى عراه فاي  اواهد         27

 الشرزيب وكشاب سل م ب  ق س الهاللي.

_ لحمد ب  أحمد أباو عباد اهلل الصافواني،  وى عراه فاي لساائب علاي با  ج فار، ودالئاب           26

 االلالة.

 الطاللاني كما في ال صاد. _ لحمد ب  ابراه م ب  لسحاق 25

_ لحمد ب  ج فر ب  لحمد ابو الحس  الشم مي الرحوي الكوفي  وى عراه فاي تاا يا بغاداد     24

 وتا يا دل ق.

 _ لحمد ب  الحس  ال لوي ابو الحس  الحس ري كما في بحا  االنوا .23

 _ لحمد ب  علي ب  الحس   اللمي ابو ج فر اب  بابويه.28

 ابو الحس  الفا سي._ لحمد ب  اللاسم 29

 _ ها ون ب  لوسى ب  احمد ابو لحمد،  وى عره في لسشد ك الوسائب.10

 لحمد ب  احمد ب  علي، كما في كشاب نفحات اال ها  في عالصة عبلات االنوا . -12

لحمد ب  ال با  ب  علي ب  لروان الماه ا  ابو عبد اهلل البزا  الم روك باب  الحجام كما  -11

 يب لانزد ل  اللران الكريم.في كشاب تاو

 األدلة على وجود تفسير الجلودي:

بسبب لا ت رض لاه ال اراق لا  حماالت بربرياة لغول اة  رساة أدت الاى ضا اع أغلاب الشاراث            

اإلساللي بما ف ها كشب الشفاس ر فلم يصلرا لرها لال اللل ب فلد فلدنا الكث ر ل  تراثرا ال لمي فاي  

 األدلة على وجود ه ا الشفس ر:ه ه الشفاس ر والكشب.ألا 

قاد الرجا ي في  جاله: ول بد ال زيز ب  يح ى ب  أحماد الجلاودي األ دي كشااب: ))لاا نازد فاي       

 .(24) ل  اللر ن(( علي ب  أبي طالب 

                                                        
 ليران، – بلم المد س   لجماعة الشاب ة اإلساللي الر ر لؤسسة طب ة، 460:   قم، 16:  ص:  الرجا ي  جاد - 24
 . الزنجاني ال ب ري لوسى الس د تحل ق، ها2613:  سرة، الثالرة الطب ة
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وقاد اب  طاوو : فصب ف ما ن كره ل  الجزء األود لما نازد لا  اللار ن فاي أل ار الماؤلر         

وفاي المجلاد    ،ي أحماد عباد ال زياز با  يح اى با  أحماد الجلاودي         واية أبا  علي اب  أبي طالب 

 ل  أود وجهة لره ل  ساب  سطر لرها بلفظ: ،تصان ف لغ ره

 ،حدبثرا اساماع ب با  أباان    ،حدبثرا أحمد ب  يح ى الصوفي ،)قود الجلودي(: حدبثرا أحمد ب  أبان

قااد: للاد نزلات فاي علايب       ،ع  عبد الرحم  ب  أبي ل لى ،ع  يح ى ب  سلمة ع   ب د ب  الحا ث

 .(23)ثمانون  ية صفًوا في كشاب اهلل لا  ركه ف ها أحد ل  ه ه األلة 

وقاد: ))لاا نازد لا  اللار ن فاي       ،وك لك ذكره ال  ا لحمد حس  ال ه ر بآقا بز ك الطهراني

 .(28) ألبي أحمد عبد ال زيز الجلودي أل ر المؤلر   

 مؤلفاته:

يح ى الجلودي البصاري بآثاا ه الكث ار  و قاد ضابط لاه اصاحاب         ا شهر أبو احمد عبد ال زيز ب 

الشراجم لؤلفات كث ر  ن كرها في لحلها والشي اعشفت لر   ل  ب  د كاب ها ه الكشاب. لرهاا كشااب      

الشفس ر المفلود والمبثوث في الكشب برواياته، وقاد اعشمادها اللاوم واعرجهاا الفريلاان، وتفسا ر       

 آللؤه. الجلودي هو ك لد انفصم فشراثرت

كشاب الجماب،   ،وقاد الرجا ي:  وله كشب قد ذكرها الرا ، لرها: كشاب لسرد أل ر المؤلر   

كشاب الغا ات، كشاب ال وا ج، كشاب براي ناج اة، كشااب حاروب علاي       ،، كشاب الحكم  (29)كشاب صف  

كشااب تازويو فاطماة     ،، كشاب الفضائب، كشااب نساب الرباي    كشاب لانزد في ال مسة  ،

ول  ذكره ب  ر، كشاب ، كشاب لحب علي في حروب الربي   ها السالم، كشاب ذكر علي عل

ل  أحب عل ًا وأبغضه، كشاب ضغائ  في صدو  قوم، كشاب ل  سبه ل  ال لفاء، كشااب الكراياة عا     

 ،كشاب الشفس ر عره، كشاب اللراءات، كشاب لا نزد ف ه لا  اللار ن، كشااب عطباه     ،سب علي 

في ال و ى، كشااب لاا    كشاب قوله  ،كشاب عماله ووالته  ،كشاب عالفشه  ،كشاب   ره

كشااب   ،كان ب   علي وعثمان ل  الكالم، كشاب المرء ل  ل  أحب، كشاب لآد ال ا  ة ب اد علاي    

كشااب  ساائب علاي     ،ذكر ال   ة ول  ذكرهم هو أو ل  أحب ل  الصاحابة، كشااب قضااء علاي    

 ،حم، كشاب لا ق ب ف ه لا   ا ر ولا  لادح، كشااب للشلاه       في المال كشاب ذكر كالله  ،

كشااب ال اراب    ،كشااب اللباا  عراه    ،، كشااب الادعاء عراه    كشاب قسامه   ،كشاب علمه 

                                                        
 األبحاااث لركااز لعااداد، الحسااون تفبريزيااان فااا   تحل ااق(، هااا446: )ت:  طاااوو  ألباا  الساا ود ساا د كشاااب - 23
 . ليران – قم في ال لائدية
 الطب اة ، لبراان  – ب اروت ، ال رباي  الشاراث  لح ااء  دا  طب اة ، 265:   قم، 29/10:  ال   ة تصان ف  للى ال  ي ة - 28
 . ها2670-م1009:  األولى
 ابشاداء  عراد   الماؤلر    أل ار  لموالناا  دعااء  لوجاودًا،  كان صف   كشاب: 22/222: المسشد ك في الرو ي قاد - 29
 علاي  قااد  بااللواء،   حفاوا  قلماا : قااد  اهلل،  حماه  اصاحابرا  لا   الجلاودي،  ال زيز ل بد صف   كشاب ل  صف  ، يوم اللشاد
 :عل ه اهلل صلوات

 الرح م الرحم  اهلل بسم
 الاه  ياا  ياصامد  ياأحاد  ياا ح م،  ياا حم  يااللهي   نسش   ، واياك ن بد اياك اللهم ال ظ م، ال لي باهلل اال والقو  الحود

 افاشح  اللهم االيدي، و ف ت الحوائو، وطلبت االعراق، ولدت االبصا ، و  صت الللوب، وافضت االقدام، نللت ال ك لحمد،
 .ثالثًا أكبر، واهلل اهلل اال اله ال – قاد ثم – الفاتح   ع ر وانت بالحق قولرا وب   ب ررا
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كشااب   ،كشااب الطاالق عراه     ،كشااب الركااح عراه     ،وصفشه وذكر  رابه، كشاب األدب عره 

ضااحايا والاا بائح والصاا د وااليمااان  كشاااب ال ،كشاااب الجرايااة والااديات عرااه   ،الشجااا ات عرااه 

كشاب الحادود   ،كشاب الطها   عره  ،وال راج، كشاب الفرائض وال شق والشدب ر والمكاتبة عره 

كشااب ذكار عديجاة     ،كشاب الزكا  عراه   ،كشاب الص ام عره  ،كشاب الصال  عره  ،عره 

، ذكر الحس  والحسا     ، كشاب ذكر فاطمة عل ها السالم أبا بكر، كشابوفضب أهب الب ت 

 .كشاب للشب الحس   ،كشاب ذكر الحس    ،كشاب في ألر الحس  

عراه، كشااب الشفسا ر عراه،      الكشب المش للة ب بد اهلل ب  عبا  عره لسرده عره، كشاب الشرزياب 

كشاب المراسك عره، كشاب الركاح والطالق عره، كشاب الفرائض عره، كشااب تفسا ره عا  الصاحابة،     

كشااب نسابه كشااب لاا      ،اللراءات عره، كشاب الب وع والشجا ات عره، كشاب الراسا والمرسوخ عرهكشاب 

أسرده ع  الصحابة، كشاب بل اة قولاه فاي الطهاا  ، كشااب الصاال  والزكاا ، كشااب لاا  واها    أى           

و رائ  الصحابة، كشاب ال بائح واالط مة واللبا ، كشاب الفش ا وال هادات واالقض ة والجهاد وال د  

االسالم، كشاب قوله في الدعاء وال وذ وذكر ال  ر وفضب ثواب االعماد والطب والرجوم، كشاب قولاه  

في قشاد أهب اللبلة وانكا  الرج ة وااللر بالم روك، كشاب في االدب وذكر االنب اء وأود كاللاه فاي   

شااب قولاه فاي  ا  ة     ال رب، كشاب بل ة كالله في ال رب وقريش والصحابة والشاب    ول  ذله، ك

 كشاب بل ة  سائله وعطبه وأود لراظراته، وذكر نسائه وولده،  عر كشب اب  عبا . ،علي 

، أعبا  الشواب   وع   الو د ، أعبا  الم شا  ب  أبي عب د  الثلفي، أعبا  علاي با  الحسا      

عباا  لحماد ابا     كشاب أعبا  عمر ب  عبد ال زيز، كشااب أ  ،كشاب  أعبا  أبي ج فر لحمد ب  علي 

الحرف ة، كشاب أعبا  ال با ، كشاب أعبا  ج فر ب  أبي طالب، كشاب أعبا  ام هاني، كشاب أعبا  عبد 

اهلل ب  ج فر، كشاب أعبا  الحس  ب  أبي الحس ، كشاب أعبا  عبد اهلل ب  الحس  ب  الحس ، كشاب 

سا ، كشااب أعباا  لا  ع اق لا        اعبا  لحمد ب  عبد اهلل، كشاب أعبا  ابراه م ب  عبد اهلل با  الح 

ال  راء، كشاب أعبا للمان ب  عاد، كشاب أعبا  للمان الحك م، كشاب لرج الفلهاء، كشااب لا  عطاب    

على لربر ب  ر، كشاب أعبا  تأبط  رًا، كشاب أعبا  االعراب، كشاب أعبا  قريش واالصرام، كشاب في 

ب طبلات ال ارب وال ا راء، كشااب الرحاو،     كشاب قبائب نزا  وحرب ثل ف، كشاب الطب، كشا ،الح وانات

كشااب الرؤياا، كشااب أعباا       ،كشاب السحر، كشاب الط ر ، كشاب  جر الط ر، كشاب لا ثي به الرباي  

السودان، كشاب ال وذ، كشاب الرقي، كشاب المطر، كشاب السحاب والرعد والبرق، كشاب أعبا  عمرو ب  

شاب أعبا  أبي االسود الدؤلي، كشااب أعباا  أكاثم با      ل دي كرب، كشاب أعبا  أل ة ب  أبي الصلت، ك

ص في، كشاب اعبا  عبد الرحمان ب  حسان، كشاب أعبا  عالد ب  صافوان، كشااب أعباا  أباي ناؤا ،      

كشاب أعبا  المدن   ، كشاب االط مة، كشاب اال ربة، كشاب اللبا ، كشاب أعبا  ال جاج، كشاب الركااح،  

عبا   ؤبة ب  الحجاج، كشاب لا  وي في ال طرنو، كشاب   ر جم ه، كشاب لا جاء في الحمام، كشاب أ

، كشااب عطاب أباي بكار، كشااب عطاب عمار،        كشاب ل  قاد   رًا في وص شه، كشاب عطب الربي 

كشاب  سائب أبي بكر، كشاب  سائب عمار، كشااب    ،كشاب عطب عثمان ب  عفان، كشاب كشب الربي

ب  سل مان، كشاب الط ب، كشاب الرياح  ، كشاب الشمثب   سائب عثمان، كشاب حدي  ي لوب ب  ج فر
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كشاب قطائ  أبي بكر وعمر وعثمان، كشااب الح اات، كشااب الادنان ر      ،بال  ر، كشاب قطائ  الربي 

وأباي بكار وعمار     والد اهم، كشاب أعباا  االحراف، كشااب أعباا   يااد، كشااب الوفاود علاى الرباي          

ا  أبي داود، كشااب للشاب لحماد با  أباي بكار، كشااب األلوياة         وعثمان، كشاب أعبا  الفر ، كشاب أعب

والرايات، كشاب  ايات اال د، كشاب أعبا   ريح، كشاب أعبا  حسان، كشاب أعبا  دغفاب الرساابة، كشااب    

أعبا  سل مان، كشااب أعباا  حماز  با  عباد المطلاب، كشااب أعباا  الجا ، كشااب اعباا  ص صا ة با               

ب أعبا  الفر دق، كشاب الزهد، كشاب الدعاء، كشاب اللصاص، كشااب  صوحان، كشاب أعبا  الحجاج، كشا

كشااب   ،كشااب أعباا  لوساى با  ج فار       ،ال كر، كشاب المواعظ، كشاب أعبا  ج فر ب  لحمد 

كشاب أعبا  عل ب ب  أبي طالب، كشاب أعبا  الس د اب  لحمد،  ،لراظرات علي ب  لوسى الرضا 

شاب اعبا  ال رب والفر ، كشاب اعبا  الشراج م، كشاب هدباة با    كشاب أعبا  بري لروان ب  لحمد، ك

ع رم، كشاب أعبا  المحدث  ، كشاب أعبا  سديف، كشاب للشب عثمان، كشاب أعبا  ايا  ب  ل اوية، 

 كشاب أعبا  أبي لطف ب، كشاب الفأ ، كشاب اللرود.

 ب ضها.  وه ه جملة كشب أبي أحمد الجلودي الشي  ايشها في الفها  ، وقد  أيت

قاد لرا أبو عبد اهلل الحس   ب  عب د اهلل: أجا نا كشبه جم  هاا أباو الحسا  علاي با  حمااد با         

عب د اهلل الحس   ب  حماد ال بدي وقد  أيت أبا الحس  ب  حماد ال اعر  حمه اهلل، وأعبرنا أبو عبد 

((ه كلهاأجا نا عبد ال زيز كشب))اهلل ب  هدية، قاد: أعبرنا ج فر ب  لحمد، قاد: 
10. 

وقاد اب  الرديم: لن عبد ال زيز لات ب د الثالث   والثالثمائة. وقاد ال اللة الحلي: توفي ل لة 

ذي الحجة وغسله اب  الغساد أبو الحس  وصلى عل ه  28ها ودف  يوم  771ذي الحجة سرة  23

ي كما ذكره ال ي صرفه أبو أحمد الجلودكما جاء في للشب االلام الحس    ،أبو ج فر ال لوي

 (12)صفي الدي  لحمد ب  ل د الموسوي. 

 منهجنا في جمع الكتاب وتحقيقه:

((  ياة نزلات فاي    43بحثرا في كشاب  واهد الشرزيب للحافظ الحاكم الر ساابو ي فشجم ات لراا ))   

 واها الحاكم الر سابو ي  ،سو   79في  ،اللر ن الكريم في أل ر المؤلر   علي ب  أبي طالب 

 ع  أبي أحمد عبد ال زيز ب  يح ى الجلودي األ دي البصري اإلعبا ي.

 كما قمرا ب كر ترجمة ل شصر  ألغلب الرجاد الواق    في سرد الروايات.

، كماا أ ج راا   }   {ووض را لا يحشاج لل ه س اق الكالم أو لا جاء في نس ة أعرى با   ل لاوف    

 وعشمرا البح  بفها   لصاد  البح . ،لى ألاكرها ل  سو  اللر ناآليات اللر ن ة ل

ها ا  عار لاا أو دنااه فاي       ،وفي ال شام نلدم  كرنا للى كب ل  ساهم في لعراج ه ا الشفسا ر 

 ه ه الملدلة، نسأد اهلل الشوف ق لنه سم   لج ب، غفو  ودود، والحمد هلل أواًل و عًرا.

                                                        
 . 460 حدي  160 ص:  الرجا ي  جاد - 10

 . الثال  االصدا  ال اللة المكشبة قرص ع  183/  2:  اال شباه ايضاح 12 -
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 سورة البقرة

 (11)وَكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا  قوله تعاىل: -1
، ]الر ساابو ي [، قااد: حادثري ب ار با  المفضاب     (16)حدثري احمد ب  لحمد ب  عم ر (17)قاد:

  أبان ب  أبي ع ا  ع  ع، اد: حدثرا ع سى ب  يوسف الهمداني، ع  أبي الحس  علي ب  يح ىق

َشُكوُناوا ُ اَهداَء َعَلاى الرَّاا ف(     لف)قاد: لن اهلل لياناا عراى بلولاه ت االى:       علي ع، سل م ب  ق س

وحجشاه فاي أ ضاه، ونحا  الا ي        خ]على عللاه [نح   هداء على الرا  و، فرسود اهلل  اهد عل را

 : ]ف هم[قاد اهلل جب اسمه 
  (15))َو َك لفَك َجَ ْلراُكْم ُألًَّة َوَسطا(

   (14)قوله تعاىل: َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اللَِّه  -2
قالوا: حدثرا يح ى با  عباد    ،أحمد ب  عما و، الحس   ب  حم دو، قاد:حدثرا ال با  ب  الفضب

اد: أود لا   قا ، الحم د الحماني، حدثرا ق س ب  الرب  ، ع  حك م ب  جب ر: ع  علاي با  الحسا     

 ثم قرأ:  ، رى نفسه هلل عز وجب عليب

َو لفَ  الرَّا ف َلْ  َيْ رفي َنْفَسُه اْبشفغاَء َلْرضاتف اللَّهف
 (13). 

  (18)قوله تعاىل: الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِباللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرًّاَوَعالِنَيًة  -3
ياوب با  سال مان، قااد: حادثرا لحماد با         ، قااد: حادثرا ا  (19)قاد: حدثرا لحمد ب   كريا الغالبي

 ]كاان [،َعالنفَ ًة( اآلية:قاد:نزلت في عليب با  اباي طالاب    َو( لروان به سواء، وساقه الى قوله ت الى: 
بد هم نها ا، وبد هم سرا، وباد هم  و، لم يملك ل  الماد غ ر ا ب ه د اهم، فشصدق بد هم ل ال

 (70)عالن ه، فرزلت ه ه االيه.

                                                        
 .267: البلر  -11
 الجلودي يح ى ب  ال زيز عبد الشفس ر ه ا صاحب ت ي الحدي  بداية في( قاد) كلمة كب:  اقود - 17
 ،(ها742 ت) ال مالي الحرفي سهب ابو اللاسم ب  يونس ب  عمر ب  لحمد ب  أحمد:  والصواب،األصب في ك ا - 16
 .1356  قم 5/149:بغداد تا يا انظر. ال الة ض فشه بغداد، سك 

 أحماد  با   عباداهلل  با   لحماد  أعبرنا: قاد 2/229: الشرزيب  واهد ل  219 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 15
 . احمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا: قاد الحافظ، لحمد ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا: قاد، الصوفي
 وفاي  عادوالً (( وساطا  الة)) ت الى قوله في – ف فرط يش    كان حجر اب  قاد – البكري البصري انس ب  الرب   وقاد

. ك بوهم وبما  سلهم جاءتهم بما قبلكم ل  علو الشي االلم على  هداء لشكونوا قاد(( الرا  على  هداء لشكونوا)) قوله
 .المرصو ي نزا  الس د تحل ق 79 ص: انس ب  الرب   تفس ر
 103: البلر  - 14
: قااد  ال ا را ي،  اهلل عباد  أبو أعبرنا: قاد 2/201: الشرزيب  واهد ل  262 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 13
 . البصري أحمد أبو حدثرا: قاد الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 .136البلر :  - 18
هاا( قااد الرجا اي: كاان ها ا      198الضبي،لولى الجاوهري)ت   هو لحمد ب   كريا ب  ديرا  ابو عبداهلل الغالبي - 19

الرجب وجها ل  وجو  اصحابرا بالبصر ، وكان اعبا يا واس  ال لم، وقاد اب  الرديم :انه كان ثله صادقا. وذكره ابا  حباان   
 قام   501/ 5، وثلاات ابا  حباان :    253. والفهرسات البا  الراديم :    988 قام   7/47في الثلات. انظار الاوافي بالوف اات:    

7323 
قااد: اعبرناا اباو عباداهلل ال ا را ي،قاد:       2/262ل   واهد الشرزياب :  254 واه الحاكم الحسكاني تحت الرقم  - 70

 اعبرنا ابو بكر الجرجرائي، قاد: حدثرا ابو احمد البصري.
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 سورة آل عمران

 (72) قوله تعاىل: ِإنَّ اللََّه اْصَطفى آَدَم َو ُنوحًا َو آَل ِإْبراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلِمنَي -4
قااد: حادثرا عمارو با       ،اد:حادثرا عباد ال زياز با  ال طااب     ق، (71)قاد: حدثري المغ ر  ب  لحمد

 ،ثابت]ب  ابي الملدم[

ابا  لسا ود كاان يلارأ: )لفنَّ اللَّاَه اْصاَطفى  َدَم َو       : ان (76)  نم ر ب  عريبع( 77)ع  ابي اسحاق 

 يلود اب  عبا  ]ك ا[)و د عمران واد احمد على ال الم  ( ،آليةا( ُنوحا

 قاد الحسكاني: قلت ان لم تثبت ه ه اللراء  فال  ك دعولهم في االيه النهم  

 (75) د ابراه م.

   (74)َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا :قوله تعاىل -5

قااد: حادثرا الحسا  با       ،قاد:حادثرا عباد ال زياز با  عمارو      ،(73)قاد: حدثري لحماد با  ساه ب   

الحس ، قاد: حدثرا يح ى ب  علي الرب ي، ع  أبان ب  تغلب، ع  ج فر ب  لحمد قاد: نحا  حباب   

اآلياة، فالمسشمساك بوالياه علاي با  اباي طالاب         )لَّهف َجمف  ااً اْعَشصفُموا بفَحْببف ال َو( اهلل ال ي قاد اهلل: 

 (78)المسشمسك بالبر ]ك ا[فم  تمسك به كان لؤلرا، ول  تركه كان عا جا ل  اإليمان.

َسَنْجِزي الشَّاِكِرينوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكِريَنقوله تعاىل:-6
 (79) 

قاد: حدثرا لحمد ب  لحماد   ،ايوب ب  سل مانقاد: حدثري لحمد ب   كريا الغالبي، قاد: حدثرا 

ب  لروان، ع  ج فر ب  لحمد قاد: قاد اب  عبا :وللد  كر اهلل ت الى علي ب  اباي طالاب  فاي    

 لوض    ل  اللران:

 (60).(َسَرْجزفي ال َّاكفرفيَ  َو) و (َسَ ْجزفي اللَُّه ال َّاكفرفيَ  َو )
 

                                                        
 .77: عمران  د - 72
 المهلباي  حااتم  اباو  صافر ،  أباي  ب  المهلب ب  لحمد ب  حرب ب  المغ ره ب  المهلب ب  لحمد ب  لغ ر :  هو - 71
 لا   وهو، ثله اعبا يا وكان. الصولي يحي ب  لحمد عره و وى الكثبي، لحمد ب  الغفا  عبد ع   وى( ها138 ت) اال دي
 .3237  قم 27/293: بغداد تا يا انظر. بغداد و د البصر ، اهب

: الكمااد  تها يب  انظار . ثله( .ها213ت) الهمداني الكوفي السب  ي اسحاق ابو عب د، ب  عبداهلل ب  عمرو:  هو - 77
 .6986  قم 26/145

 .3030  قم 29/259: الكماد ته يب انظر. ثلة كوفي،،الهمداني عريب ب  نم ر: هو - 76
: قااد  ال ا را ي،  عباداهلل  اباو  اعبرناا : قااد  2/257: الشرزيب  واهد ل  243 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه- 75
 .البصري أحمد أبو حدثرا: قاد، الجرجرائي بكر ابو اعبرنا

 .207: عمران  د - 74
 با   الحسا   ب  سهب ب  لحمد: وق ب: اسد بري لولى ال طا ، عبداهلل أبو عبدالرحم ، ب  سهب ب  لحمد: هو - 73
 انظار . ال الاة  ضا فشه . البلاوى  لحمد ب  وعبداهلل،ال الي عبدالجبا  ب  عمرو ع  حدث ال ه، بري لولى ل مون ب  لحمد
 .913  قم 1/620: بغداد تا يا

 الصاوفي،  عباداهلل  با   لحماد  اعبرنا: قاد 2/249: الشرزيب  واهد ل  238 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 78
 .الجلودي احمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا: قاد،لحمد ب  احمد ب  لحمد اعبرنا: قاد

 .265 و 266 عمران  د- 79
: قاد،ال ا را ي  عباداهلل  اباو  اعبرناا : قااد  2/234: الشرزيب  واهد ل  283 الرقم تحت الحسكاني الحاكم   واه - 60
 234/ 2 الشرزيب  واهد ل  288 الرقم تحت الحاكم ايضا و واه البصري، احمد ابو حدثرا: قاد الجرجرائي، بكر ابو اعبرنا
 ال بادي  هاا ون  اباي  عا   قا س،  با   لوساى  عا   الكاوفي،  الحسا    با   لحماد  حادثرا :  قااد  ال ش اق  الشفسا ر  وفي: وقاد
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َو مدا ِعْندَد اللَّدِه َخْيدر       اللَّدِه َو اللَّدُه ِعْندَدُح ُحْسدُن الثَّدوا ِ     َثوابًا ِمْن ِعْندِد  :قوله تعاىل -7
ِللَْْبراِر

 (62) 
قاد: حدثري عبداهلل ب  لحمد البلوي، قاد: حدثرا عما   ب   ياد،   ،قاد: حدثري لحمد ب  سه ب

ع  االصبغ با  نباتاه    ،قاد: اعبرني ابي]ع [صالح ب  عبدالرحم  ،قاد: حدثري عب داهلل ب  ال الء

ب دي ثم قاد:يا اعي قاود اهلل ت االى: )َثواباًا لفاْ  عفْرادف       قاد: سم ت عل ا يلود. اع   سود اهلل 

 (61)اللَّهف َو اللَُّه عفْرَدُه ُحْسُ  الثَّوابف()َو لا عفْرَد اللَّهف َعْ ٌر لفْثْبرا ف( انت الثواب و   شك االبرا .

 سورة النساء

 (67) َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اأْلْمِر ِمْنُكْم :قوله تعاىل-8
، قاد: حدثري أحمد ب  لحمد ب  عمرو ب  يونس، قاد: حدثري ب ار با  المفضاب الر ساابو ي    

اد: حدثري ابان ب  اباي  ق،   ابي الحس  علي ب  يح ىع، اد: حدثري ع سى ب  يوسف الهمدانيق

: اركائي الا ي    اد: قااد  ساود اهلل   قا ، م ب  ق س الهاللي، ع  عليباد: حدثري سل ق، ع ا 

اآلياة، فاإن    قرنهم اهلل برفسه وبيب وانزد ف هم: )يا َأيمَها الَّ فيَ   َلُروا َأطف ُ وا اللََّه َو َأطف ُ وا الرَُّساوَد( 

  هام؟ قااد: أنات    عفشم ترا عًا في ألر فا ج وه الى اهلل والرسود واولي االلر. قلت: يا نباي اهلل لا  

 (66)أولهم.

َفُأولِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َو الصِّددِّيِقنَي َو الشهدَهداِء َو   : قوله تعاىل -9
 (65) الصَّاِلِحنَي َو َحُسَن ُأولِئَك َرِفيقًا

قاد: حدثرا الحس   ب  الحسا ، قااد:    ،قاد: حدثرا ابراه م ب  فهد، قاد: حدثرا لحمد ب  علبة

  علي ب  لازو ، عا  أصابغ  با  نباتاه، قااد: تاال ابا  عباا  ها ه االياه            ع، اعبرنا عمرو ب  ثابت

 ولا   ،حمازه وج فار   علاي با  أباي طالاب و)ال ماَهداءف(      )الصِّدِّيلف َ ( لحمد، ول  فلاد:)لفَ  الرَّبف ِّ َ (

 (64)فهو المهدي في  لانه. َحُسَ  ُأولئفَك َ فف لًا()َو  الحس  والحس   )الصَّالفحف َ (

                                                                                                                                            
 يضارب  علاي  واقباب  اهلل  ساود  لا   الشلاوا  لماا / قااد  ال ماان  با   ح يفاة  عا   الس دي، ناج  ب   ب  ة ع  ،[البصري]

 كراشم  وللاد : )) اهلل فاانزد  اهلل،  ساود  عا   الم ارك    ك اف  حشاى  االنصاا ي  دجانة ابي ل  اهلل  سود يدي ب   بس فه
  ب ون ل ه قاتب نبي ل  وكأي : ))وت الى تبا ك وانزد. دجانة وابا عل ا(( ال اكري  اهلل وس جزي قوله الى -الموت تمرون
 .دجانة وأبا عل ا[ 264 عمران  د(( ]الصابري  يحب اهلل و)) -ت الى قوله الى -االك ع ر  والكث ر(( كث ر

 .298 و295: عمران  د - 62
: قااد ، عباداهلل  با   لحماد  اعبرناا : قااد  2/238: الشرزياب   اواهد  لا   289 الارقم  تحات  الحسكاني الحاكم  واه - 61
 .الجلودي  يح ى ب  عبدال زيز حدثرا: قاد الحافظ، احمد ب  لحمد اعبرنا

 .59: لرساءا - 67
: قااد  ال ا را ي،  عباداهلل  ابو اعبرنا: قاد 289/ 2: الشرزيب  واهد ل  101 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 66
 .البصري احمد ابو حدثرا: قاد: الجرجرائي بكر ابو اعبرنا

 .49: الرساء - 65
 اعبرناا : قاد، عبداهلل ب  لحمد اعبرنا: قاد 2/298: الشرزيب  واهد ل 108 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 64
 .الجلودي يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا:قاد، ي لوب ب  احمد ب  لحمد
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 ع ر ساب ال ال دد

 
 سورة المائدة

قوله تعاىل: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َو َرِضيُت َلُكدُم اإْلْسدالَم    -11
 (63)ِدينًا 

عبدالحم د الحماني، قااد:   قاد: حدثرا يح ى ب  ،قاد: حدثرا ]ابو عبداهلل[احمد ب  عما  ب  عالد

لماا نزلات    ، عا  اباي سا  د ال اد ي ان  ساود اهلل      (68)حدثرا ق س ب  الرب  ، ع  اباي هاا ون  

 ضا الرب برسالشي ووالية علي ب  و، ]عل ه[ه  االيه قاد: اهلل اكبر على لكماد الدي  واتمام الر مة

 ابي طالب ل  ب دي.

للهام واد لا  وااله وعااد لا  عااداه وانصار لا  نصاره         ا، ثم قاد: ل  كرت لواله، ف لٌي لاواله 

 (69)واع د ل  ع له.

                                                        
 .7: المائد  - 63
 الش   ، في الغلو في ا  اء عره ي كر جلد،    ي: ال اله قالت البصري، ال بدي ها ون ابو جوي  ب  عما : هو - 68
 .166: البصر  ل   ة الرصر  انظر. ولائة وثالث   أ ب  سرة توفي لش   ه، ال الة ض فشه
 بكار  اباو  اعبرناا  ال ا را ي،  عباداهلل  اباو  اعبرناا : قااد  2/102 زيبشرال  واهد ل  122 الرقم تحت الحاكم  واه - 69

 اباو  حادثري : قااد  اعار  بسارد  121  قام  2/101: الحساكاني  الحاكم ايضا و واه. البصري احمد ابو: حدثرا قاد ،الجرجرائي
 با   لحماد  حادثري : قااد  ال شاري،  علاي  با   الحسا   حادثرا : قااد ، اساحاق  با   عباداهلل  اعبرناا : قااد  اسحاق، أبي ب   كريا

 ها ون أبي ع  ال بدي، الحس  ابو الحس   ب  علي حدثري: قاد الدا لي، حفي ب  ق س حدثرا قاد ال  اع، عبدالرحم 
 ها ه  نزلات  حشاى  يشفرقاا  لام  ثم،فرف هما بصب  ه فأع  علي الى الرا  دعا الربي ان ال د ي س  د أبي ع . ال بدي

 الر ماة  واتمام الدي  اكماد على اكبر اهلل:اهلل  سود فلاد ((نفْ َمشفي َعَلْ ُكْم َأْتَمْمُت َو دفيَرُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت الَ ْوَم: ))االيه

 . اعشصرته والحدي : الحسكاني وقاد. لواله ف لي لواله كرت ل : لللوم قاد ثم ل لي، والوالية برسالشي الرب و ضا
 :قاد اللران ل  علي في انزد لا ذكر باب: عروان في كما الكوفي سل مان ب  لحمد ايضا و واه
 الحم اد  عباد  با   يح اى  حادثرا : قاالوا  اباان،  با   وعضار  المارادي  لرصاو   با   ولحماد  الغفاا ي  حاا م  با   احمد حدثرا
 فاي  علاي  الاى  الراا   دعاا  لماا  اهلل  ساود  ان: قاد ال د ي، س  د أبي ع : ال بدي ها ون أبي ع ،ق س ع ،الحماني
 نظار  حشاى  بصب ه فاع  علي الى الرا  دعا ثم ال م س، يوم وذلك فلم، ال وك ل  ال جره تحت في بما الر، عم غدير
 َعَلاْ ُكمْ  َأْتَمْمُت َو دفيَرُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَ ْوَم: ))االية  ه ه نزلت حشى يفشرقوا لم ثم اهلل  سود ابطي  ب اض الى الرا 

 لا   ل لاي  وبالوالياة  برساالشي  الرب و ضا الر مة واتمام الدي  اكماد على اكبر اهلل: اهلل  سود فلاد االية، ((نفْ َمشفي

 .ب دي
 فلااد  ع لاه،  لا   واعا د  نصاره،  لا   وانصار  عاداه ل  وعاد وااله، ل  واد اللهم لواله ف لي لواله كرت ل : قاد ثم
 حساان  فلاام  اهلل، بركاة  علاى  قاب : فلااد   ا ر  أب اات  علاي  فاي  اقود ان لي أتاذن اهلل يا سود: االنصا ي ثابت ب  حسان
 :فلاد اهلل  سود ل  ب هاد  قولي اسم وا قريش ل   ة ل  ر يا: فلاد

 نباااا هم الغاااادير يااااوم يرااااااديهم
 وولاااا كم لااااوالكم فماااا  يلااااود
 نب رااااااا واناااااات لوالنااااااا الهااااااك
 فااااإنري ياااااعلي قاااام لااااه فلاااااد

 

 لرادياااااا بااااالربي واساااام  ب اااامٍّ 
 الش ال ااا هراااك يباادوا ولاام فلااالوا

 عال اااا ال اااوم لاااك لراااا تجاادن  وال
 وهاديااا للالااًا ب اادي لاا   ضاا شك

 

 دا  صاد ( –كالبرج  –طب ة ول د عرفات  –)يرظر ديوانه 
 سا  د،  ب  عثمان حدثرا:قاد(( ع له ل  واع د)) قوله الى الكوفي سل مان ب  لحمد ايضا و واه

، الحماااني حاادثرا: قاااد االصاابهاني، عر ااه باا   يااد حاادثري: قاد،عبااداهلل باا  لحمااد حاادثرا: قاااد
 .  ال بدي ها ون ابو حدثرا: قاد،الرب   ب  ق س حدثرا:قاد

 ال راسااني  الاو اق  لطار  طرياق  لا   2/100: الشرزياب   اواهد  لا   120 الارقم  تحات  الحساكاني  الحاكم ايضا و واه
 علاي  حادثرا : قاد،البزا  الر ري عبداهلل ب  احمد حدثرا: قاد، اه   ب  حفي أبي ع  الوالد، الحاكم اعبرنا: قاد البصري

  جااء  اباو ،الو اق طهماان  با   لطار  هاو ]الاو اق  لطار  عا    اوذب،  ابا   ع   ب  ة، ب  ضمر  حدثرا: قاد،الرقي س  د ب 
 [.4584  قم 28/274: الكماد ته يب انظر. ال الة وثلشه ها279ت) البصر  سك  السلمي، عل اء لولى،ال راساني
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 سورة األعراف

 (50)قوله تعاىل: َفَأذََّن ُمَؤذِّن  َبْيَنُهْم  -11
، قاد: حدثرا لص ب ب  سالم، (52)قاد: حدثرا عبد الغفا  ب  لحمد ،قاد: حدثرا المغ ر  ب  لحمد

ع  علي، قاد: )َفَأذََّن ُلَؤذٌِّن َبْ َرُهْم َأْن َلْ َرُة اللَّهف  ،الحرف ه، ع  لحمد اب  (51) ع  عبد األعلى الشغلبي

                                                                                                                                            
 ساش    صا ام  لاه  اهلل كشاب  الحجاة  ذي لا   ع ار  ثمان اة  ياوم  صاام  لا  : قااد  هريار ،  أباي  ع  حو ب، ب   هر ع 
 لاه  فلااد (( لاواله  ف لاي  لواله كرت ل : ))فلاد طالب أبي ب  علي ب د   اهلل  سود اع  لما عم غدير يوم وهو، هرًا

 .طالب أبي اب  يا لك با با: ال طاب ب  عمر
: 580: الحادي   فاي  وقااد  1ط 1/35: دل اق  تا يا ل  طالب أبي ب  علي ترجمة ل  عساكر اب   واه والحدي 

 ب  احمد انبانا، الدقاق الحس   ب  عبداهلل ب  لحمد انبانا الرلو ، ب  الحس   ابو انبأنا،السمرقردي ب  اللاسم ابو اعبرنا
 سارة  االعر  جمادي ل  بل   لثالث، للالءًا – البزا  الر ري باب  الم روك-لهران ب  سالم ب  ال با  ب  احمد ب  عبداهلل
  اهر  عا   الاو اق  لطار  ع   وذب، اب  ع   ب  ة، ب  ضمر  انبانا ال الي، س  د ب  علي انبانا – وثالثمائة ع ر  ثمان
 ياوم  وهاو   اهرا،  ساش    صا ام  لاه  اهلل كشاب   الحجاة،  ذي لا   ع ر ثمان ة يوم صام ل : قاد،هرير  أبي ع  حو ب، ب 

 ب اد  فاعا  ، اهلل يا سود ن م قالوا المؤلر   لولى ألست:  فلاد طالب أبي ب  علي ب د  اهلل  سود اع  لما،عم غدير

 لاوالي  اصابحت  طالاب  أباي  ابا   يا با با: ال طاب ب  عمر له فلاد.  لواله ف لي لواله كرت ل : فلاد طالب أبي ب  علي
 (( .دفيَرُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَ ْوَم: )) وت الى تبا ك اهلل فانزد،لسلم كب ولولى

: فلااد  البصاري  ال راسااني  لطار  طرياق  لا   127  قام 107/  2: الشرزيب  واهد ل  الحسكاني الحاكم ايضا و واه
 نصار  ابو اعبرنا: قاد، بب ا ا السرعسي عبداهلل ب  اهلل عب د اللاسم ابو اعبرنا: قاد،عل ه بلراءتي ال زدي بكر ابو اعبرنا
 عا    اوذب  با   عباداهلل  عا    ب  ة، ب  ضمر  حدثرا: قاد، ال الي س  د ب  علي حدثرا: قاد ال الد، لوسى ب  حب ون
 .حو ب ب   هر ع  لطر،

 لماا  عام  غادير  يوم وهو  هرا سش   ص ام له اهلل كشب الحجة ذي ل  ع ر ثمان ة يوم صام ل : قاد هرير  أبي ع 
: فلااد ،لواله ف لاي  لاواله  كرات  لا   فلااد  اهلل يا ساود  بلى: قالوا ؟ المؤلر   ولي ألست: فلاد علي ب د   الربي اع 

 (( .دفيَرُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَ ْوَم)) اهلل وانزد، لؤل  كب لولى و لوالي اصبحت طالب أبي اب  يا لك با با:  ال طاب ب  عمر
: قااد  الاو اق  لطار  طرياق  لا   لوساى  ب  حب ون ترجمه ضم  6791  قم 8/186: بغداد تا يا في ال ط ب و واه

 في كما السرد ذكر ثم......حب ون نصر ابو حدثرا الحافظ، عمر ب  علي انبانا ب ران، ب  لحمد ب  علي ب  عبداهلل انبانا
 تاب ه وقد،به تفرد انه يلاد وكان.  حب ون  واية ل  الحدي  به ا ا شهر ال ط ب قاد ثم 127 ح 2/107 الشرزيب  واهد
 حادثرا  ل ماي،  اعاي  با   عباداهلل  ب  لحمد حدثرا اال هري اعبرن ه: س  د ب  علي ع  فرواه الر ري عبداهلل ب  احمد عل ه
 حادثرا  ال الي، س  د ب  علي حدثرا الر ريالالءًا باب  الم روك لرهان ب  سالم ب  ال با  ب  احمد ب  عبداهلل ب  احمد
 . الشرزيب  واهد في لاتلدم لثب وذكر لطر ع   وذب، أب  ع   ب  ة ب  ضمر 

: قااد  ثام  1 ط 1/34: دل اق  تاأ يا  لا   الماؤلر    ال ار  ترجماة  ل  538 الرقم تحت ال ط ب ع  عساكر اب  و واه
 ....  احمد ب  عبداهلل ب  احمد أنبأنا احمد ب  عمر أنبأنا المهشدي، ب  الحس   ابو أنبأنا المز قي، اب  بكر ابو عال ًا أعبرناه

 با   واحماد  ال االد  حب اون   واه: وقااد  3/769: والرهاياة  البداياة  ل  المؤلر   ال ر ترجمه في كث ر اب  ايضا و واه
 . ضمر  ع  الرللي س  د ب  علي ع  – صدوقان وهما – الر ري احمد ب  عبداهلل

 هريار   أباي  عا   عسااكر  وابا   وال ط اب  لردوياه  اب  واعرجه قاد المرثو  الد  ل  االية تفس ر في الس وطي و واه
(( لاواله  ف لاي  لاواله  كرات  لا  ))  : لحماد  الربي قاد الحجه ذي ل  ع ر  ثماني يوم وهو عم غدير يوم كان لما قاد

 ((.دفيَرُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَ ْوَم: )) اهلل فانزد
  كرياا  أباي  با   لحماد  واعبرناا : قااد  413 ص الفشاى   ي  كشاب ل  والوالية المولى: عروان في ال اصمي ايضًا و واه

 اعبرناا : قااد  الحسا ري،  ال لاوي  لحماد  ب  يح ى لحمد ابو اعبرنا: قاد الفل ه احمد ب  لحمد ب  اسماع ب ابو اعبرنا: قاد
 لطار  عا   8/186 بغداد تا يا في كما ذكره البغدادي ايوب ب  لوسى ب  حب ون اعبرني: قاد ال الي لحمد ب  ابراه م
 . هريره أبي ع ...  الو اق

....  البصري ال راساني الو اق لطر طريق ل  264 و 2/61: الال ه ترت ب ل  ال جري الحس  ب  يح ى ايضا و واه
 .هريره أبي ع 

 .66:األعراك - 50
 .الكوفي كث ر ب  لحمد ب  الغفا  عبد: هو - 52
( هاا 270-212ت)الكاوفي -المهملاه  وال ا    المثلة بالثاء-الث لبي عالر ب  االعلى عبد: والصواب األصب في ك ا - 51
 .ال لم ة الكشب دا  ط 7/566: اإلسالم تا يا انظر. الحدي  صالح وهو: ال هبي وقاد
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 (57)َعَلى الظَّالفمف َ ( فأنا ذلك المؤذن.

 سورة األنفال

قوله تعاىل: َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمدْن َشدْيءف َفدَأنَّ ِللَّدِه ُخُمَسدُه َوِللرَُّسدوِل َوِلدِذي اْلُقْرَبدى          -12
 (56) اَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِلَواْلَيَت

  عا ، اد: حدثرا ابيق( 55)اد: حدثرا عمرو ب  عبد الجبا  ب  عمرو،ق، قاد: حدثري لحمد ب  سهب

علي ب  لوسى ب  ج فر ب  لحمد عا  اب اه لوساى با  ج فار عا  اب اه عا  جاده عا  علاي با              

( ت الى: )َواْعَلُموا َأنََّما َغرفْماُشْم لفاْ  َ اْيءٍ   في قود اهلل   اب ه ع  علي ب  ابي طالب ع، الحس  

اكرلرا و، آلية قاد: لرا عاصة ولم يج ب لرا في الصدقة نص با كرالة اكرم اهلل ت الى نب ه واله بهاا

 (54)ع  اوساخ ايدي المسلم  . 

 سورة التوبة

ِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر قوله تعاىل: َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِج -13
 (53)َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اللَِّه 

اد: حدثرا احمد ب  ل مر، قااد: حادثرا الحسا   با  عمارو      ق( 58)قاد: حدثرا أبو ال با  الكديمي،

سفاَلاَيَة اْلَحااجِّ( قااد:    االسدي، ع  السدي، ع  ابي لالك: ع  اب  عبا  في قولاه ت االى: )َأَجَ ْلاُشْم    

افش ر ال با  ب  عبد المطلب فلاد: انا عم لحمد، وانا صاحب سلاية الحاج، وانا افضاب لا  علاي    

 ]ك ا[.

وقاد   بة ب  عثمان: أنا أعمار ب ات اهلل، وصااحب حجابشاه، واناا افضاب. فسام ها علاي وهماا          

. فانزد اهلل ف هم: )َأَجَ ْلاُشْم سفاَلاَيَة   ي كران ذلك، فلاد: انا افضب لركما، انا المجاهد في سب ب اهلل

لاى قولاه:   ا(  ري ال با )َوعفَماَ َ  اْلَمْسجفدف اْلَحَرامف( ي ري   به)َكَمْ   َلَ  بفاللَّهف َواْلَ اْومف اْلاآعفر  ي( اْلَحاجِّ

 (59)فضب عل ًا عل هما.ف( )أجر عظ م

                                                        
: قاد،ال ا را ي  عباداهلل  أباو  اعبرناا : قااد  2/143: الشرزياب   اواهد  ل  142الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 57
 .البصري احمد أبو حدثرا: قاد،الجرجرائي بكر ابو اعبرنا

 .62:  األنفاد - 56
 المغراى  انظر، ال هبي ض فه، سهب ب  لحمد وعره، عوانه ابي ع ، اب ه  وى، ال مالي الجبا  عبد ب  عمر هو - 55

 .6434  قم 1/268: 
 قاد، ال  را ي اهلل عبد ابو اعبرنا:  قاد، 2/185:  الشرزيب  واهد ل  191 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه  - 54

 .البصري احمد ابو حدثرا:  قاد،الجرجرائي بكر ابو اعبرنا: 
 .29: الشوبة - 53
 أباو  الكاديمي،  السالمي  اللر اي  كاديم  با    ب  اة  با   عب اد  با   سال مان  با   لوساى  ب  يونس ب  لحمد هو - 58
: يلاود  الط الساي  ج فارا  سام ت : ال ااف ي  بكار  ابو وقاد( ها184-285)عباد  ب   وح الرأ  اب  وكان ،البصري ال با 
 .4722  قم 23/743:الكماد ته يب انظر. ثله الكديمي
 ال اا را ي، عبااداهلل ابااو اعبرنااا: قاااد 2/713: الشرزيااب  ااواهد لاا  774 الاارقم تحاات الحسااكاني الحاااكم  واه - 59

 . البصري احمد ابو حدثرا: قاد الجرجرائي، بكر ابو أعبرنا:قاد
 با   علباة  هاو ] لكارم  ب  علبة وحدثرا: قاد،ال  بي طريق ل  719  قم 2/710 الحسكاني الحاكم ايضًا و واه      
 تها يب  انظار  ها167 سرة لات ثله: الرسائي وقاد الرا ، ثلات ل  ثلة ثلة: داود ابو قاد،البصري ال مي افلح ب  لكرم
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  (40)َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي قوله تعاىل: ُثمَّ َأْنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى -14
قاد: حدثرا احمد ب  عما  قاد: حدثرا  كريا ب  يح ى قاد: حدثرا لفضب با  ياونس، عا  تل اد     

ب  سل مان، ع  الضحاك ب  لزاحم في قود اهلل ت الى: )ُثمَّ َأْنَزَد اللَُّه َسكف َرَشُه َعَلى َ ُساولفهف َوَعَلاى   

يوم حر   عليب وال با  وابو ساف ان  آلية قاد: نزلت في ال ي  ثبشوا ل   سود اهلل ا( اْلُمْؤلفرف َ 

 (42)ب  الحا ث]ب  عبد المطلب[في نفر ل  بري ها م.

                                                                                                                                            
 نزلات  قااد  ال ا بي  عا   اساماع ب،  عا    ا بة،  عا  [عادي  أباي  ب  لحمد هو]عدي أبي اب  حدثرا: قاد[ 27/260:الكماد

 .وال با  علي في اآلية،(( اْلَحاجِّ سفَلاَيَة َأَجَ ْلُشْم: ))ه  االية
 عباداهلل  اباو  اعبرناا : قااد  البصاري،  س ري  ب  لحمد طريق ل  771  قم 2/717: الحسكاني الحاكم ايضا و واه     
 حادثرا : قااد  سا شويه،  ب  لحمد ب  الحس   حدثرا: قاد لالك، ب  احمد ب  يوسف ب  عبداهلل حدثرا: قاد قراء ، الديرو ي

 :سوا  ب  ا    ع  ق س، حدثري: قاد الغريابي، يوسف ب  لحمد حدثرا: قاال سف ان، ب  وابراه م ثو ، ب  عمرو
 برساود  تلحاق  تهاجر؟اال اال عم يا:لل با  فلاد، لكة الى المديرة ل  طالب أبي ب  علي قدم: قاد س ري  اب  ع    
 بفاللَّاهف   َلا َ  َكَما ْ  اْلَحاَرامف  اْلَمْسجفدف َوعفَماَ َ  اْلَحاجِّ سفَلاَيَة َأَجَ ْلُشْم)) اهلل فانزد الب ت، واحجب،الحرام المسجد اعمر: ؟فلاد اهلل

 (( .الظَّالفمف َ  اْلَلْوَم َيْهدفي ال َواللَُّه اللَّهف عفْرَد َيْسَشُووَن ال اللَّهف َسبف بف ففي َوَجاَهَد اْلآعفرف َواْلَ ْومف
 عثماان  حدثرا: قاد علي لراقب ل  80 الحدي  في الصر اني سل مان ب  لحمد س ري ، اب  ع  بسرده ايضا و واه   

 ثابات  واسامه  – الشم ماي  قش باه  أباي  ع ، المس ودي[ عبدالرحم  أبي] ع  يح ى حدثرا: قاد، ج فر حدثرا: قاد لحمد، ب 
 َواْلَ اْومف  بفاللَّاهف   َلا َ  َكَما ْ  اْلَحَرامف اْلَمْسجفدف َوعفَماَ َ  اْلَحاجِّ سفَلاَيَة َأَجَ ْلُشْم: ( اهلل قود في قاد س ري  ب  لحمد ع  -سل م ب 

 .  طالب أبي ب  علي في نزلت: قاد)اْلآعفرف
 با   عمار  اباو  حادثرا : قاد،المفسار  نصار  اباو  اعبرناا : قااد  البصري، الحس  طريق ل  776 الرقم تحت ايضًا و واه    
 عا  : عمارو  ع ،ل مار  اعبرناا : قااد ،الر اق عباد  اعبرناا : قااد   نجوياه،  حادثرا : قااد  المفسار،  اسحاق ابو حدثرا: قاد لطر،
 . ذلك في تكلموا عثمان ب  و  بة وعلي عبا  في)اْلَحاجِّ سفَلاَيَة َأَجَ ْلُشْم: ( نزلت لما: قاد[ البصري] الحس 

 وعباا  ، علاي  فاي  نزلات : قااد  الحسا   عا   عبادالر اق،  واعارج : قااد  المرثو ، الد  في الس وطي ايضا  واه والحدي 
 .ذلك في تكلموا و  بة وعثمان
 اعبرنااا: قاااد،يح ى باا  الحساا  حاادثرا: قاااد الب ااان جااال  تفساا ره لاا  اآليااة تفساا ر فااي الطبااري ايضااا و واه 

 .ذلك في تكلموا و  بة، وعثمان وعبا  علي في نزلت: قاد الحس ، ع  عمرو ع  ل مر، اعبرنا: قاد،عبدالر اق
: قاد، ال لوي ابراه م ب  علي اللاسم ابو اعبرنا: قاد 1/612: المؤلر   ال ر ترجمة تا ي ه في عساكر اب  و واه    
 .كالب أبي ب  لحمد ب  اهلل عبد ب  الحس   اعبركم: له قلت ال با ، ب  عل ب البركات أبي ال ريف عمي على قرات

 ساوا   با   ها م ب  اهلل عبد ب  اهلل عب د اللاسم ابو انبأنا السلمي، حمز  ب  الكريم عبد لحمد أبو وأعبرنا: ح لوله
 السالم عبد ب  لحمد ب  احمد علي ابو انبأنا اسحاق ب  لحمد ب  عبداهلل ب  الحس   عبداهلل ابو انبأنا الدا اني، ال بسي
 :سل مان ب  يح ى انبأنا بمصر، البلوي  يد ب  ع سى ب  جبرون انبأنا الب روتي
 ال باا   لاه  فلااد  يفش اران  الب ات  صاحب و  بة ال با  ق د: قاد انه انس، ع ، الصمد عبد ب  عباد ل مر أبي ع 

 ب شاه  علاى  اهلل الا    اناا  لراك  ا ارك  اناا :   بة فلاد الحج و وساقي أب ه ووصي،  اهلل  سود عم انا لرك، ا رك انا:
  سالك  علاى : ال باا   لاه  فلااد  علاي  عل هماا  ا ارك  حشى يش اجران ذلك على فهما ائشمرري؟ كما اهلل ائشمرك افال وعا نه
: ؟قااد  عمااه  ياا  انات  لاه  قلات  فما:فلاد لري ا رك انه فزعم فاعرني   بة ان: ال با  له فلاد ، علي فوقف. اخ يااب 
 قلات : قاد يا  بة؟ انت له قلت لاذا: ل  بة فلاد لرك ا رك انا الحج و وساقي أب ه ووصي اهلل  سود عم انا: له قلت
 فلااد : قااد  ائشمرراي؟  كماا : وقااال  عل اك  اهلل: ال لاوي   اد ائشمراك  افاال  وعا ناه،  ب شاه  علاى  اهلل ال   انا لرك ا رك انا: له

 وجاهاد  وهااجر  االله ه   ذكو  ل  بالوع د  ل  ل  اود انا لركما، ا رك فانا: قاد ن م:  قاال لف را ل كما لي اج ال:لهما
  فانطللوا
 ب ايء  الرباي  اجاابهم  فماا  بمف اره  لارهم  واحاد  كاب  فااعبر  يدياه،  با    فجثوا الربي الى ثالثشهم: ال لوي  اد

 َأَجَ ْلاُشمْ  (: علا هم  فلارأ  اتاوه  حشاى  ثالثاشهم  الا هم  فا سب ف هم، ايام ب د الوحي -عل ه ال لوي  اد- فرزد عره فانصرفوا
 )اْلآعفرف َواْلَ ْومف بفاللَّهف  َلَ  َكَمْ  اْلَحَرامف اْلَمْسجفدف َوعفَماَ َ  اْلَحاجِّ سفَلاَيَة
 .14: الشوبة - 40
 الصاوفي  اهلل عباد  با   لحماد  اعبرنا: قاد 2/772: الشرزيب  واهد ل  760 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 42

 .احمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا: قاد الحافظ لحمد ب  احمد ب  لحمد حدثرا: قاد
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 سورة يونس

 (41)قوله تعاىل: ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْير  ِممَّا َيْجَمُعوَن  -15
ري المغ ر  ب  لحمد قاد: حدثرا عبد الغفا  ب  لحمد قاد: حدثرا لرادد با  علاي عا      قاد: حدث

الكلبي: قاد: وحدثري لحمد ب   كريا قاد: حدثرا ابو ال س  لحمد ب  لاروان عا  الكلباي عا  اباي      

باي  صالح: ع  اب  عباا  فاي قولاه ت االى: )ُقاْب بفَفْضابف اللَّاهف َوبفَرْحَمشفاهف( اآلياة قاد:بفضاب اهلل:الر          

 (47)وبرحمشه:علي.

 سورة هود

 (46)قوله تعاىل: َأَفَمْن َكاَن َعَلى َبيَِّنةف ِمْن َربِِّه َوَيْتُلوُح َشاِهد  ِمْنُه -16
قاد: حدثرا المغ ر  ب  لحمد قاد: حدثرا عبد الغفاا  با  لحماد با  كث ار الكالباي، قااد: حادثرا         

 عباد ب  عبد اهلل قاد: لرصو  ب  ابي االسود، ع  االعمش، ع  المرهاد ب  عمرو ع 

 كرا ل  علي في الرحبة فلام ال ه  جب فلاد: يا ال ر المؤلر   أ أيت قود اهلل ت الى: 

علي: وال ي علق الحبة وبرا الرسامه لاا    )َأَفَمْ  َكاَن َعَلى َب َِّرٍة لفْ  َ بِّهف َوَيْشُلوُه َ اهفٌد لفْرُه( فلاد

لت ف ه لا  كشااب اهلل اياة او ايشاان، والن ت لماوا لاا       جرت المواسي على  جب ل  قريش اال وقد نز

فرض اهلل لرا على لسان الربي االلي أحبب اليَّ ل  للئ اال ض فضة، واني ألعلم أنب الللم قد جرى 

 بما هو كائ .

ألا ال ي علق الحبة وبرَأ الرسمة أنَّ لثلرا ف كم كمثب سف رة نوح في قوله، ولثب باب حطة في 

فرساود اهلل علاى   )َأَفَمْ  َكاَن َعَلى َب َِّرٍة لفْ  َ بِّهف َوَيْشُلوُه َ اهفٌد لفْراُه(   رأ سو   هود؟بري اسرائ ب اتل

 (45)ب رة ل   به وانا أتلوه وال اهد.

 سورة الرعد

 (44)قوله تعاىل: ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذر  َوِلُكلِّ َقْومف َهادف  -17
قاد: حدثرا  كريا ب  يح ى قاد:حادثرا اساماع ب با  صاب ح، قااد:       (43)،قاد: حدثرا احمد ب  عباد

                                                        
 .58 يونس - 41
: قااد  ال ا را ي  اهلل عب د ابو اعبرنا: قاد 2/751:  الشرزيب  واهد ل  745 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 47
 .البصري احمد ابو حدثرا: قاد الجرجرائي بكر ابو اعبرنا

 .23: هود - 46
 الصاوفي  اهلل عباد  با   لحماد  اعبرنا: قاد 2/740: الشرزيب  واهد ل  737 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 45

   يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا: قاد الفل ه لحمد ب  احمد ب  لحمد اعبرنا: قاد
 اعبرناا : قااد  الفا ساي،  اللاسم ابو حدثري: قاد عبا  اب  طريق ل  782 الرقم تحت الحسكاني الحاكم ايضا و واه

: قااد [ البصاري ]الغالباي   كرياا  با   لحمد حدثرا: قاد ةبانطاك  ل حو ب  الحس   ب  لرصو  اللاسم ابو حدثرا: قاد أبي،
 َأَفَمْ : )) ت الى اهلل قود في عبا  اب  ع :  عبداهلل ب  علي أب ه ع  أبي حدثري قاد سل مان ب  ج فر ب  ي لوب حدثرا
 .طالب أبي ب  علي هو: قاد(( لفْرُه َ اهفٌد َوَيْشُلوُه)) الربي: قاد(( َ بِّهف لفْ  َب َِّرٍة َعَلى َكاَن

 .3:الرعد - 44
 .الرسم لش ابه عباد الى عما  حرك وقد عالد ب  عما  ب  احمد:  الصواب ول ب المصد  في ك ا قلت - 43
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اد: سام ت  ساود   قا ( 48)حدثرا ابو الجا ود  ياد با  المرا  ، عا  اباي داود: عا  اباي بار   االسالمي        

 .اهلل

 (49).)َولفُكبِّ َقْوٍم َهاٍد( وي  ر الى علي يلود:) لفنََّما َأْنَت ُلْر فٌ ( ثم ضرب يده الى صد ه

المغ ر  ب  لحمد، قاد: حدثري ابراه م ب  لحمد ب  عبد الرحم  اال دي سره ست  قاد: حدثري

ع ر  ولائش   قاد: حدثرا ق س ب  الرب   ولرصو  ب  ابي االسود ع  االعماش عا  المرهااد با      

عمرو: ع  عباد ب  عبداهلل، قاد: قاد علي: لا نزلت ل  اللران اية اال وقد علمت ف م  نزلات، ق اب   

ك ؟ فلاد:لوال أنكم سألشموني لا اعبرتكم نزلت فيب ها ه االياه: )لفنََّماا َأْناَت ُلْرا فٌ  َولفُكابِّ       فما نزد ف 

 (30)رسود اهلل المر  ، وانا الهادي الى لا جاء به.ف( َقْوٍم َهاٍد

 (32) قوله تعاىل: ُقْل َكَفى ِباللَِّه َشِهيدًا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُح ِعْلُم اْلِكَتاِ -18
قااد:   (31)قاد حدثري لحمد ب  سهب، قاد: حدثرا  يد ب  اسماع ب، قاد: حادثرا داود با  المحبار   

ع  س  د ب  جب ر عا  ابا  عباا  فاي قولاه ت االى: )َوَلاْ          (36)، ع  ابي ب ر،(37)حدثرا ابو عوانه 

                                                        
 علاي  لا    اهد  دا ، بهاا  ولاه  البصار   نازد  ثام  المديراه  سااكري  لا   كاان  بر ه، ابو االسلمي عب د ب  نضله هو - 48
 . 5/778: االصابة انظر ها46 سره لات ق ب والرهروان صف  
 ال اا را ي اهلل عبااد ابااو اعبرنااا: قاااد 2/790: الشرزيااب  ااواهد لاا  627 الاارقم تحاات الحسااكاني االحاااكم  واه - 49

  البصري احمد ابو اعبرنا: قاد الجرجرائي بكر ابو اعبرنا:قاد
 اباو  الحااكم  حادثرا : قااد  االسالمي  بار    أباي  عا   الحاا ث،  با   نف ا   طرياق  لا   603 الرقم تحت الحاكم ايضا و واه
 با   المرا    ب  لحمد ب  المر   اعبرنا قاد بالكوفه الحافظ دا م أبي ب  بكر ابو اعبرنا: قاد وقراء  الالءًا الحافظ عبداهلل
 الجهام،  أباي  ب  س  د أي حدثري: قاد س  د ب  الحس   عمي حدثري: قاد أبي حدثري: قاد كشابه اصب ل  الل مي س  د
 (ُلْر فٌ  َأْنَت لفنََّما): يلود  اهلل  سود سم ت: قاد االسلمي بر   ابو حدثري: قاد الحا ث ب  نف   ع  تغلب، ب  ابان ع 

 .(َهاٍد َقْوٍم َولفُكبِّ) :وقاد علي يد على وض ها ثم نفسه صد  على يده ووض 
 . جدا عجب ابان حدي  ل  وهو هباسراد اللابوسي لحمد ب  المر   به تفرد: الحاكم قاد  

 فرائاد  كشااب  ل  211 الرقم تحت 18 الباب في الحموئي عره بسرده  واه كما الواحدي الحس  ابو ايضا  واه والحدي 
 اباو  اعبرناي  الحاافظ،  لحماد  با   عباداهلل  با   لحمد أنبأنا الفل ه، نصر أبي ب  الحس  ابو اعبرنا: قاد 2/268: السمط  

 أباي  حادثري  سا  د،  با   الحسا    عماي  حادثري  أبي، حدثري الل مي، المر   ب  لحمد ب  المر   حدثرا دا م، أبي ب  بكر
 .به....الجهم أبي ب  س  د

 اهلل  ساود  سام ت : االسالمي  بار    أباي  عا   لردوياه،  ابا   واعارج : قااد  المرثاو   الاد   في الس وطي ايضا و واه
 .(َهاٍد َقْوٍم َولفُكبِّ): ويلود علي صد  على وض ها ثم نفسه صد  على يده ووض  (ُلْر فٌ  َأْنَت لفنََّما): يلود
 اباو  حادثري : قااد  االسالمي  بار ه  أباي  ع  جب ر ب  حك م طريق ل  626 الرقم تحت الر سابو ي الحاكم ايضا و واه
 حدثرا: قاد البا اني   ي  ب  علي ب  احمد حدثرا: قاد ال  باني احمد ب  عبداهلل لحمد ابو حدثرا: قاد الفا سي، الحس 
 االسالمي،  بار    أباي  عا   جب ر ب  حك م ع  أبي حدثري: قاد ظه ر ب  الحاكم ب  ابراه م حدثرا: قاد الحرث ب  عبداهلل

 بصاد ه  فالزقهاا  تطهار  ب ادلا   علاي  ب د  اهلل  سود فأع  طالب أبي ب  علي وعرده بالطهو  اهلل  سود دعا: قاد
 وال ار  الهادى،  وغاياه  االناام،  لراا    لنباك : قاد ثم (َهاٍد َقْوٍم َولفُكبِّ):  قاد ثم علي صد  الى  دها ثم (ُلْر فٌ  َأْنَت لفنََّما):  فلاد
 .ك لك نبكأ ذلك على ا هد اللراء،
 حادثرا : قااد  احماد،  ب  اهلل عبد ب  لحمد اعبرنا: قاد 2/790: الشرزيب  واهد ل  627 الرقم تحت الحاكم  واه - 30
 .ع سى ب  احمد ب  يح ى ب  عبدال زيز حدثرا: قاد عليب ب  لحمد ب  احمد

 .67:الرعد - 32
 ثلاه : داود اباو  قااد  بغداد، نزيب البصري الثلفي الطائي سل مان ابو سل مان ب  قح م ب  المحبر ب  داود:  هو - 31

 تاا يا  انظر. ولائش   ست سرة توفى. ض  ف:   عه ابو وقاد ثله، وهو: وقاد عل ه الثراء ل    اب  واحس : ض  ف  به
 .792ص ولائش   ا ب  وف ات لل هبي االسالم
 اصاله  وكاان : سا د  ابا   قاد( ها234ت) عطاء ب  يزيد لولى البزا  عوانه ابو ال  كري عبداهلل ب  الوضاح: هو - 37

 عاوان  اباو : ال جلاي  وقااد  6273  قام  9/188 الطبلات انظر.  بها لات حشى فرزلها البصر  الى انشلب ثم واسط، اهب ل 
 .27/649: بغداد تا يا انظر. الواسطي عطاء ب  يزيد لولى ثله بصري وضاح
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 ع ر ساب ال ال دد

 

 (35)عفْرَدُه عفْلُم اْلكفَشابف( قاد: هو علي ب  ابي طالب.

 سورة النحل

قوله تعاىل: َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإلَّا ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَألوا َأْهدَل الدذِّْكِر ِإْن ُكْندُتْم ال     -19
 (34)َتْعَلُموَن 

قاد: حدثرا احمد ب  عما ، قااد: حادثرا عبادالرحم  با  صاالح، قااد: حادثرا لوساى با  عثماان           

 قاد: لما نزلت ه ه اآلية: الحضرلي، ع  جابر: ع  لحمد ب  علي 

: نح  اهب ال كر ال ي عرانا اهلل جب وعال علي  )َفاْسَألوا َأْهَب ال ِّْكرف لفْن ُكْرُشْم ال َتْ َلُموَن( قاد

 (33)في كشابه.

 سورة اإلسراء

قوله تعداىل: ُأوَلِئدَك الَّدِذيَن َيدْدُعوَن َيْبَتُغدوَن ِإَلدى َربِِّهدُم اْلَوِسديَلَة َأيهُهدْم َأْقدَرُ  َوَيْرُجدوَن             -21
 (38)َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه ِإنَّ َعَذاَ  َربَِّك َكاَن َمْحُذورًا 

  لساهر، قااد: حادثرا علاي     قاد: حدثري احمد ب  عما ، قاد: حدثرا الحماني، قاد: حدثرا علي با 

اد: هم الربي ق( ع  عكرله في قوله:)ُأوَلئفَك الَّ فيَ  َيْدُعوَن َيْبَشُغوَن لفَلى َ بِّهفُم اْلَوسف َلَة (39)ب  ب يمة:

 وعلي 

 (80).وفاطمة والحس  والحس  

 سورة مريم

 (82)قوله تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُوّدًا -21
قاد: حدثرا ابو عبداهلل الحس   ب  حم د، قاد: حدثرا يح ى ب  عبد الحم د الحماني، قاد: حدثرا 

: قاد: قاد  ساود اهلل   علي ب  ها م: ع  لحمد ب  عب د اهلل ب  ابي  اف ، ع  اب ه، ع  جد 

ياعلي قب:اللهم ثبت لي الود في قلوب المؤلر  ، واج ب لي عرادك ودا وعهادا. فلالهاا علاي فلااد      

: ثبشت و ب الك بة. ثم نزلت:)لفنَّ الَّ فيَ   َلُروا َوَعمفُلوا الصَّالفَحاتف... الاى قولاه... قولاًا     سود اهلل 

                                                                                                                                            
 با   الحس   ب  علي ب  لحمد ج فر أبي ع   وى الم لم، الكوفي ب ر ابو البجلي االحمسي ب ر ب  ب ان: هو - 36

 .339  قم 7/293:الكماد ته يب انظر. طالب أبي ب  علي
: قااد  الفا ساي  عباداهلل  اباو  اعبرناا : قااد  2/602: الشرزياب   واهد ل  617 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 35
 .الجلودي احمد ابو حدثرا: قاد المف د، بكر ابو اعبرنا

 .67: الرحب - 34
: قااد  ال ا را ي  عباداهلل  اباو  اعبرناا : قااد  2/675:الشرزياب   واهد ل  647 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 33
 .البصري احمد ابو حدثرا: قاد الجرجرائي، بكر ابو اعبرنا

 .53:االسراء - 38
 ل ا    ابا   وثلاه ( هاا 274 ت) االصاب  كاوفي  سامر   با   جاابر  لاولى  الجاز ي،  عباداهلل  اباو  ب يمة ب  علي: هو - 39
 .1690  قم 7/309: لل هبي االسالم تا يا انظر. الش    في  أسًا وكان الحدي  صالح: احمد وقاد واعرون،
 احماد  با   عباداهلل  با   لحماد  اعبرنا: قاد 2/664: الشرزيب  واهد ل  636 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 80

 .احمد ب  يح ى ب  عبدال زيز حدثرا: قاد لحمد ب  احمد ب  لحمد اعبرنا: قاد
 .94: لريم - 82
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 (81)ول لي.: قد نزلت ه ه االيه ف م  كان ل الفا لرسود اهلل  لدا( فلاد  سود اهلل 

 سورة الحج

قوله تعاىل: ِإنَّ اللََّه ُيْدِخُل الَّدِذيَن آَمُندوا َوَعِمُلدوا الصَّداِلَحاِت َجنَّداتف َتْجدِري ِمدْن َتْحِتَهدا          -21
َوُهدُدوا ِإَلدى الطَّيِّدِب ِمدَن      ،ِلَباُسدُهْم ِفيَهدا َحِريدر    اْلَأْنَهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهبف َوُلْؤُلدؤًا وَ 

 .(87)اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميِد 
قاد: حدثري لحمد ب  عبد الرحم  ب  الفضب، قااد: حادثرا ج فار با  الحسا   الكاوفي، قااد:        

أب اه، عا  جاده     حدثري أبي، قاد: حدثرا لحمد ب  يزيد لولى أبي ج فر، ع  ج فر ب  لحماد، عا   

صفاَراطف اْلَحمف ادف( قااد: ذلاك علايب      –الاى قولاه    –في قوله ت الى: )لفنَّ اللََّه ُيْدعفُب الَّا فيَ   َلُراوا َوَعمفُلاوا    

 .(86)وحمز  وعب د  ب  الحا ث وسلمان وأبو ذ ، والملداد 

 (85) َأْن َيُقوُلوا َربهَنا اللَُّه قوله تعاىل: الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا -22
قاد: حدثري لحمد ب  عبد الرحم  ب  الفضب، قاد: حادثري ج فار با  الحسا  ، قااد: حادثري       

 أبي، قاد: حدثري لحمد ب   يد، ع  أب ه قاد:

بفَغْ رف لَّ فيَ  ُأْعرفُجوا لفْ  دفَيا فهفْم ا( سألت أبا ج فر لحمد ب  علي قلت له: أعبرني ع  قوله ت الى:

 )َحقٍّ
 .(84)قاد: نزلت في عليب وحمز  وج فر، ثم جرت في الحس   

                                                        
 .694  قم 2/648: الشرزيب  واهد - 81
 اعبرناا : قااد  االصابهاني  الحافظ الحا ثي بكر ابو اعبرنا: قاد 699 الرقم تحت الشرزيب  واهد في الحاكم ايضا  واه  
 سامرقرد،  نزياب  الفا ساي  الغفاا   عباد  با   لحمد ب  اهلل عبد الحس   أبو اعبرنا: قاد االصبهاني الحافظ الحا ثي بكر ابو
 لحماد  ب  لحمد  بب أبو حدثرا: قاد حدثهم[  خ الرسفي]  السب  ي ل لب ب  ابراه م ب  س  د[ اعبرنا] – اليب حاجًا قدم
 أب اه،  عا   الهماداني   وق أباي  با   يح ى حدثري: قاد أبي، حدثري: قاد( ها168 ت) البصري الباهلي  بب ب  الر مان ب 
 .ل ليب لحبة قلبه وفي اال لؤلرًا التللى ل لي، لحبة: قاد (ودا الرحم  لهم س ج ب) :قوله في عبا  اب  ع  الضحاك ع 

 أياوب  با   لحماد  أعبرنا الملري، اب  بكر أبو أعبرنا السكري، بكر أبو أعبرنا: قاد 501 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
 ع  راة،  ب  سف ان صاحب  البصري الكردي فرو  أبي ب  عب د ب  السالم عبد أعبرنا الملد ، ب ت لسجد في لسكان ب 
 عا  : جب ار  با   سا  د  ع  االعمش، ع  ال الء، ب  قطبة أعبرنا، حبان اب  ض فه عره، و وى عوانه ابو الحافظ ال ه  حب
 .لؤل  كب قلب في طالب أبي ب  عليِّ حبم: قاد )ُودبًا الرَّْحَمُ  َلُهُم َسَ ْجَ ُب: ( ت الى قوله في عبا  اب 

 - 
 .17:  الحو87
 الصاوفي،  اهلل عبد ب  لحمد أعبرنا: قاد ،2/525: الشرزيب  واهد ل  564 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 86

 .أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا: قاد الحافظ، أحمد ب  لحمد حدثرا: قاد
 .60: الحو - 85
 أحماد،  ب  اهلل عبد ب  لحمد أعبرنا: قاد ،2/512: الشرزيب  واهد ل  551 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه -84 

 .أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا: قاد علي، ب  لحمد ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا: قاد
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 سورة الشعراء

 (83)قوله تعاىل: َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اْلَأْقَرِبنَي  -23
قاد: أنبأنا لحمد ب   كريا الغالبي، أنبأنا لحمد ب  عباد ب   دم، أنبأنا نصر ب  سال مان، أنبأناا   

 الغفا  ب  اللاسم، ع  المرهاد ب  عمرو:لحمد ب  اسحاق، ع  عبد 

ع  عبد اهلل ب  الحا ث ب  عبد المطلب، ع  عبد اهلل ب  عبا ، ع  عليب ب  أباي طالاب قااد:    

فلاد: يا علايب ان اهلل ألرناي   لما نزلت ه ه اآلية: )َوَأْن فْ  َع ف َرَتَك اْلَأْقَربف  ( )دعاني  سود اهلل 

لت ب لك ذ عًا وعرفت أني لشى أناديهم به ا االلر أ ى لا أكاره،  فض (88)أن أن   ع  رتي االقرب  (

فلاد لي [يا لحمد انك ان لم تف ب لا تؤلر به س   بك  بك  :فصمتم عل ها حشى جاء جبرئ ب فلاد

لا  لاب ، واجما  لاي      ]ظ[فاصر  لرا صاعًا ل  ط ام واج ب عل ه  جب  ا ، والث لرا عساًا   ]يا علي

لهام الط اام وحضاروا فاأكلوا و اب وا وبلاي الط اام         ]كا ا [بلغهم. فصر  بري عبد المطلب حشى أ

فلاد: يا بري عبد المطلب اني واهلل لا أعلم  ااببًا لا  ال ارب    قاد: ثم تكلم  سود اهلل  ]بحاله[

جاء قوله بأفضب لما جئشكم به، واني قد جئشكم ب  ر الدن ا واآلعر ، وان  بي ألرناي أن أدعاوكم   

ى ه ا األلر على أن يكون أعاي ووصا ي وعل فشاي فا كم؟ فاأحجم اللاوم عرهاا        فأيكم يوا  ني عل

فللت: أنا يا نبي اهلل أكون و يرك عل ه. فأعا  برقبشاي ثام قااد: ها ا       –واني ألحدثهم سرًا  –جم  ًا

 أعي ووص ي وعل فشي ف كم فاسم وا له وأط  وا. 

  (89)ي وتط  !!!فلام اللوم يضحكون ويلولون ألبي طالب: قد ألرك أن تسم  ل ل

                                                        
 .126: ال  راء - 83
 .الشرزيب  واهد ل  لأعوذ الم لوف   ب   لا - 88
89

 - 
 ب  علي الحس  أبو أعبرنا: قاد 278  قم 2/202: المؤلر   أل ر ترجمة دل ق تا يا في عساكر اب   واه

 أنبأناا  يوساف،  با   لحماد  أنبأناا  السمساا ،  با   لوساى  با   علي الحس  أبو أنبأنا أحمد، ب  اهلل عبد أنبأنا الفل ه، المسلم
 .البصري الجلودي يح ى ب  أحمد ب  ال زيز عبد أنبأنا الحس  ، ب  أحمد أنبأنا الطبري، الفضب ب  أحمد

 كماا  اللار ن  لا   علي في نزد لا: كشابه في (االقرب   ع  رتك وأن  ) اآلية تفس ر في ال با  ب  لحمد أيضًا و واه
 :قاد ،2 ط ،206 ص الس ود، س د كشاب ل  الثاني الباب أواسط في

 با   عفاان  حادثري : قااد  يح اى،  با    كريا حدثري: قاد جرير، ب  لحمد حدثرا: قاد الحبري، الحكم ب  الحس   حدثرا
 .لسلم

 .عفان أعبرنا قالوا جدي حدثري: قاد الكاتب، أحمد ب  لحمد وحدثرا
 عا   عواناة،  أباو  حادثرا : قااال  غ ااث،  با   الواحاد  عبد حدثرا  كريا، ب  لوسى حدثرا: قاد يح ى، ب  ال زيز عبد وحدثرا

 :ناجد ب   ب  ة ع  صادق، أبي ع  المغ ر ، ب  عثمان
 الراا   أ رأب حشى لرات ثالث قالها هاؤم: علي قاد ال با ؟ عمك اب  و ثت بم المؤلر   أل ر يا: ل لي قاد  جاًل أن
 :قاد ثم  ذانهم ون روا
 لا   لاداً  لهام  فصار   الفارق،  وي رب الج عة يأكب كلهم المطلب عبد بري – اهلل  سود أودعا – اهلل  سود جم 

 لم كأنه ال راب وبلي  ووا حشى لره ف ربوا بغمر دعا ثم ،يمس لم كأنه هو كما الط ام وبلى  ب وا حشى فأكلوا ط ام
 : فلاد لره ي رب ولم يمس
 علاى  يباي ري فأيكم  أيشم، لا اآلية ه ه ل   أيشم وقد عالة، الرا  والى عاصة ال كم ب ثت اني المطلب عبد بري يا

 ثالث قاد ثم: قاد. اجلس: فلاد – سرًا اللوم اصغر وكرت – ال ه فلمت أحد، ال ه يلم فلم ووا ثي؟ وصاحبي أعي يكون أن
 عمي اب  و ثت فب لك: فلاد. أنت: فلاد يدي على يده ضرب الثالثة كانت حشى اجلس: لي ف لود ال ه أقوم ذلك كب لرات
 .عمي دون
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 سورة النمل

قوله تعاىل: َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيدر  ِمْنَهدا َوُهدْم ِمدْن َفدَزعف َيْوَمِئدذف آِمُندوَن َوَمدْن َجداَء           -24
 (90)ِبالسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َهْل ُتْجَزْوَن ِإلَّا َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

لحمد ب  عبد الرحم  ب  الفضب، قاد: حادثري ج فار با  الحسا  ، قااد: حادثري       قاد: حدثري 

 (92)أبي، قاد: حدثري لحمد ب   يد، ع  أب ه قاد: سم ت أبا ج فر يلود: دعب أبو عبد اهلل الجادلي 

ى الا  –على أل ر المؤلر   فلاد له: يا أبا عبد اهلل أال أعبارك بلاود اهلل ت االى: )َلاْ  َجااَء بفاْلَحَساَرةف       

اد: بلى ج لت فداك، قاد: الحسرة حبرا أهب الب ت والس ئة بغضارا. ثام قارأ اآلياة     ق( َتْ َمُلوَن–قوله 
(91). 

 سورة العنكبوت

قوله تعاىل: َأْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأْن َيْسِبُقوَنا َساَء َما َيْحُكُمدوَن، َمدْن َكداَن     -25
َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِإنَّ اللَّدَه   ،ِإنَّ َأَجَل اللَِّه َلآتف َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُمَيْرُجو ِلَقاَء اللَِّه َف

 (97)َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي 
قاد: حدثرا لحمد ب   كريا، قاد: حدثرا أيوب با  سال مان، قااد: حادثرا لحماد با  لاروان، عا          

 الكلبي، ع  أبي صالح:

ْم َحسفَب الَّ فيَ  َيْ َمُلوَن السَّ َِّئاتف( قاد: نزلت في عشباة و ا بة   َأ( ع  اب  عبا  في قوله ت الى: 

 والول د ب  عشبة، وهم ال ي  با  وا عل ًا وحمز  وعب د .

َوَمْن  ،ُع اْلَعِليُمَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء اللَِّه َفِإنَّ َأَجَل اللَِّه َلآتف َوُهَو السَِّميويف قوله تعاىل:  -26
 َجاَهَد َفِإنََّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه

 .(96)قاد: نزلت في علي وصاحب ه حمز  وعب د  

                                                        
90

 - 
 .89،90: الرمب

 ، علاي  أصاحاب  ل  الم شا ،  اية تحت كان أنه: ق ب: الطوسي قاد الجدلي، اهلل عبد أو عبد ب  اهلل عب د هو - 92
 .21/59: الحدي   جاد ل جم.   أصحابه عواص ل  وأعرى7  المؤلر   أل ر أول اء ل  تا   البرقي وعده

 فاي  الب اان  لجما   فاي  الطبرساي   واه وكا لك  ،582  قام  2/568: الشرزياب   اواهد  في الحسكاني الحاكم  واه -91
 عباداهلل  با   اهلل عب اد  اللاسام  أباو  الحااكم  حدثرا: قاد الحس ري، نزا  ب  لهدي الحمد أبو الس د حدثرا: قاد اآلية، تفس ر

 ... ىيح  ب  ال زيز عبد حدثرا: قاد لحمد، ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا: قاد أحمد، ب  لحمد أعبرنا: قاد الحسكاني،
97

 - 
 .4-6: ال ركبوت

96
 - 

 أحماد،  با   اهلل عبد ب  لحمد أعبرنا: قاد ،2/543: الشرزيب  واهد ل  406 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه
 .يح ى ب  ال زيز عبد أعبرنا لحمد، ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا
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 سورة السجدة

 (95)قوله تعاىل: َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا ال َيْسَتُوون  -27
قاد: حدثرا عبد الغفاا  با  لحماد ولباراه م با  لحماد با  عباد          ،قاد: حدثرا المغ ر  ب  لحمد

 ع  أبي صالح: ،ع  الكلبي ،حدثرا لردد ب  علي ،الرحم  اال دي

ع  اب  عبا  قاد: انشدب علي والول د ب  علبة، فلاد الول د ل لي: أنا أحدب لرك سارانًا وأسالط   

فاأنزد اهلل ت االى ها ه     ،كت ياا فاساق  لرك لسانًا وألث لرك ح وًا في الكش بة. فلااد لاه علايب: اسا    

 (94)اآلية.

سورة االحزاب
 

قوله تعاىل: ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمدْن َقَضدى َنْحَبدُه     -28
 (93)َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدياًل 

الغالبي، قاد: حدثرا أحمد ب  لحمد ب  يزيد، قاد: حدثري سهب ب  قاد: حدثري لحمد ب   كريا 

 ها(، ع  عمرو ب  ثابت، ع  أبي اسحاق:128)ت  (98)عالر البجلي
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 - 
 28:  السجد 

94
 - 

:  قااد  أحماد  با   اهلل عباد  ب  لحمد أعبرنا:  قاد 420  قم 2/537:  الشرزيب  واهد في الحسكاني الحاكم  واه
 ... . الجلودي أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا:  قاد، الحافظ لحمد ب  لحمد أعبرنا

:  قااد ، الموصالي  ي لاي  أباو  أعبرناا :  قااد ، الحافظ عدي ب  أحمد أبي ع  أعبرونا:  قاد، 422 الرقم تحت أيضًا و واه
 :  صالح أبي ع ، الكلبي ع ، سلمة ب  حماد حدثرا:  قاد، الحجاج ب  ابراه م حدثرا

.  الكش باة  فاي  ح اواً  لرك وألث، سرانًا لرك وأحد، لسانًا لرك أسلط أنا:  ل لي قاد علبة ب  الول د ان، عبا  اب  ع 
 و (َيْساَشُوونَ  ال َفاسفالاً  َكاانَ  َكَما ْ  - عل ااً  ي راي  – ُلْؤلفرًا َكاَن َأَفَمْ ) ت الى اهلل فأنزد.  فاسق فانك  سلك على:  علي فلاد
 . الفاسق الول د

 ج فار  أباو  أعبرنا:  قاد، الكه لي الحس  أبو اعبرنا:  قاد، علي ب  س د أبو أعبرنا:  قاد، 477 الرقم تحت أيضًا و واه
:  ت االى   قولاه  فاي  يلود س ري  ب  لحمد سم ت:  قاد، قش بة أبو أعبرنا:  قاد، لر وق ب  لحمد حدثرا:  قاد، الحضرلي

  علبة ب  الول د)َفاسفلًا َكاَن َكَمْ (  علي هو ) ُلْؤلفرًا َكاَن َأَفَمْ )
 : قاد، 2ط 227:  حربب ب  ألحمد الفضائب كشاب ل  علي فضائب باب ل  245:  الحدي  في اللطبي ايضًا و واه
 : صالح أبي ع ، الكلبي ع ، حماد حدثرا:  قاد، حجاج حدثرا:  قاد، لبراه م حدثرا
 اهلل فاأنزد  ح اوًا؟  لراك  وألاث  سرانًا لرك وأحد لسانًا لرك أبسط ألست:  ل لي قاد علبة ب  الول د ان عبا  اب  ع 

 .) َيْسَشُوون ال َفاسفلًا َكاَن َكَمْ  ُلْؤلفرًا َكاَن َأَفَمْ  (:  وجب عز
 :  قاد 27/711:  بغداد تا يا ل  3192 الرقم تحت علف ب  نوح ترجمة في البغدادي ال ط ب ايضًا و واه
 أبي ع ، الكلبي ع ، حماد حدثرا، الكجي لسلم أبو حدثرا، البجلي علف ب  نوح حدثرا،   ق ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا

 :صالح
 لراك  والاث ، ساراناً  لراك  وأحاد ، لسااناً  لراك  أبساط  ألست:  طالب أبي ب  ل لي قاد علبة ب  الول د أن عبا  اب  ع 
 .)َيْسَشُووَن ال َفاسفلًا َكاَن َكَمْ  ُلْؤلفرًا َكاَن َأَفَمْ  ( ت الى اهلل فانزد ؟ ح وًا

 : قاد اال راك انساب ل  المؤلر   أل ر ترجمة ل  250 الحدي  في البالذ ي ايضًا  واه
 . عبا  اب  ع ، صالح أبي ع ، الكلبي ع ، سلمة ب  حماد ع ، جم ب ب  اله ثم ع ، حري  حدثري
 الطحاان  لوساى  با   أحماد  نصار  أباو  أعبرناا :  قااد  716 ص لراقباه  لا   730 الحادي   فاي  المغاا لي  ابا   ايضًا  واه
 عا  ، سالمة  با   حماد ع  عفان حدثرا، الحربي ل مون ب  لسحاق حدثرا، ال  وطي الفرج أبي اللاضي ع  اجا   الواسطي
 ... الكلبي
 .17: االحزاب - 93
 .6015  قم 7/678: الم زان لسان. الشرك اليسشحق أنه أ جو: عدي اب  وقاد الثلات، في حببان اب  ذكره - 98
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َوَلاا  فأنا واهلل المرشظر  ،اآلية فَجاٌد َصَدُقوا َلا َعاَهُدوا اللََّه َعَلْ هف قاد: ف را نزلت: ع  عليب

َبدَُّلوا َتْبدفياًل
(99). 

 (200) قوله تعاىل: َوَكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل -29
قاد: حدثرا الحس   ب  حم د، قاد: حدثرا يح ى ب  عبد الحم د الحماني، قاد: حادثرا يح اى با     

 ي لى االسلمي، قاد: حدثرا عما ب    يق، ع  أبي اسحاق، ع   ياد ب  لطرك، قاد:

 .(202)َوَكاَن اللَُّه َقوفيبًا َعزفيزا(–ب لي  –اللَُّه اْلُمْؤلفرف َ  اْللفَشاَدَكَفى َو( كان عبد اهلل ب  لس ود يلرأ: 

 (201) قوله تعاىل: ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا -31
ال زيز ب  يح ى با  أحماد    دثرا أبو أحمد عبدح، قاد حافظ ال ري ة لحمد ب  علي ب  الحس  

ب  ع سى الجلودي البصري سرة سب  ع ر  وثالثمائة، قاد: حدثرا الحس   با  حم اد، قااد حادثرا     

يح ى ب  عبد الحم د، قاد: حدثرا ق س ب  الرب ا ، عا  االعماش، عا  عباياة با   ب اي، عا  ابا           

 عبا ، قاد:

 لراي فاي ع ارهم قسامًا،     ان اهلل تبا ك وت الى قسم ال لاق قسام  ، فج  قاد  سود اهلل

فأناا لا    )َأْصَحاُب اْلَ مف  ف ] َلا َأْصَحاُب اْلَ مف  ف [ َوَأْصَحاُب ال َِّمادف ] َلا َأْصَحاُب ال َِّمادف [َو( ف لك قوله: 

 أصحاب ال م  ، وأنا ع ر أصحاب ال م  .

َمْ َمَراةف  ] َلاا َأْصاَحاُب    َأْصاَحاُب الْ َف( ثم ج ب اللسم   أثالثًا فج لري في ع رها ثلثا، ف لك قوله: 

فأنا ل  ])َوالسَّابفُلونَ  ] السَّابفُلون ُأوَلئفَك اْلُمَلرَُّبوَن]اْلَمْ َمَرةف [ َوَأْصَحاُب اْلَمْ َأَلةف ] َلا َأْصَحاُب اْلَمْ َأَلة

 السابل  ، وأنا ع ر السابل  .

ْلَراااُكْم ُ ااُ وبًا َوَقَبائفااَب َجَ َو( ثام ج ااب االثااالث قبائااب فج لرااي فااي ع رهاا قب لااة فاا لك قولااه:   

فأنا أتلى ولد  دم وأكرلهم على اهلل وال ف ر، ثام ج اب اللبائاب ب وتاًا فج لراي فاي        (207)لفَشَ اَ ُفوا( 

 (206)ع رها ب شًا ف لك قوله: )لفنََّما ُيرفيُد اللَُّه لفُ ْ هفَب َعْرُكُم الرِّْجَس َأْهَب اْلَبْ تف َوُيَطهَِّرُكْم َتْطهف رًا(

                                                        
 أبو أعبرنا ال  را ي، اهلل عبد أبو أعبرنا: قاد 1/2: الشرزيب  واهد ل  413 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 99

 .البصري أحمد أبو أعبرنا الجرجرائي، بكر
200

 - 
 .15: االحزاب

  1/2: الشرزيب  واهد في الحسكاني الحاكم  واه - 202
: قااد  الملارا،  ابا   بكر ابو أعبرنا: قاال السكري، بكر وأبو الشم مي، بكر أبو أعبرنا: قاد 419 الرقم تحت  واه وك لك

 عا   الثاو ي،  ساف ان  عا   اللاسام،  با   الفضاب  حدثرا: قاد ي لوب، ب  عباد حدثرا: قاد البصري، عباد ب  لسماع ب حدثرا
 :لر  ع   ب د،

 ((.- طالب أبي ب  ب لي – اللشاد المؤلر   اهلل وكفى)) يلرأ كان انه اهلل عبد ع 
 :قاد 6256  قم 6/66: االعشداد ل زان في الرواجري ي لوب ب  عباد ترجمة في ال هبي أيضًا و واه
 ساف ان  عا   اللاسام،  با   الفضاب  حادثرا  ي لاوب،  با   عباد حدثرا البصري، عباد ب  اسماع ب حدثرا: الملرا اب  قاد
 ((.ب ليب اللشاد المؤلر   اهلل وكفى)) يلرأ كان أنه لس ود اب  ع  لر ، ع   ب د، ع  الثو ي،

 .77: االحزاب - 201
207

 - 
 .27: الحجرات

  1 المجلس أود في 507: علي ب  لحمد ال ري ة لحافظ االلالي - 206
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 االعباا   تلاك  أكثار  بصاريح  وهام  الب ات  أهاب  فاي  الكريمة اآلية نزود طرق عد  ل  البصر  سرة علماء  وى وقد
 لشاداود  هاو  لاا  الاى  ن ا ر  ولكا   لحصاو    غ ار  االحاديا   تلك ولصاد :  والحس   والحس  وفاطمة علي: المشواتر 
 :هم الهجري والثال  الثاني اللرن ل  البصر  سرة علماء ل  المشواتر  االعبا  تلك ل  قبسًا  وى لم  ولر و 

 . ال الة وثلشه( ها110-276) البصري االنصا ي الصفا  عثمان اللهأبو عبد ب  لسلم ب  عفان
 ب  أنس ع   يد، ب  علي البصري، ع  سلمة ب  حماد حدثرا لسلم، ب  عفان حدثرا: لسرده في حم د ب  عبد وقاد

 يرياد  انماا )الب ات  أهاب  يا الصال : ويلود الفجر صال  الى عرج اذا أ هر سشة فاطمة بب ت يمر كان اهلل  سود ان لالك
 .(تطه رًا ويطهركم الب ت أهب الرجس عركم ل  هب اهلل

 :وقاد 473  قم 1/28 الشرزيب  واهد في الحسكاني الحاكم له و وى
: قااد  لساحاق،  با   لحماد  حادثرا : قااد  يوساف،  با   ي لاوب  ب  لحمد أعبرنا: قاد الفضب، ب  لوسى ب  لحمد أعبرنا

 .الحدي  وذكر.... لالك ب  أنس ع   يد، ب  علي حدثرا: قاد البصري سلمة ب  حماد حدثرا: قاد لسلم، ب  عفان حدثرا
 لحماد  بكر أبو حدثرا: قاد 7/258: المسشد ك كشاب ل  فاطمة لراقب باب أواسط في الر سابو ي الحاكم أيضًا و واه

 حم اد،  أعبرناي  سالمة،  با   حمااد  حادثرا  لسالم،  با   عفاان  حادثرا  البجلي، الفضب ب  الحس   حدثرا الحف د، اهلل عبد ب 
 :لالك ب  أنس ع   يد، ب  وعلي
 الب ات  أهاب  ياا  الصال : يلود الفجر لصال  عرج اذا أ هر سشة عرها اهلل  ضي فاطمة بباب يمر كان اهلل  سود أن

 .(تطه رًا ويطهركم الب ت أهب الرجس عركم ل  هب اهلل يريد انما)
 ه ا حدي  صح ح على  رط لسلم ولم ي رجاه. –وأقره ال هبي  –الحاكم  وقاد
و واه عره عبد ب  الحم د في تفس ره، وتاب اه جماعاة عا  حمااد      ]البصري[الحسكاني: و واه جماعة ع  عفان  وقاد

 قاد: ]البصري[لرهم لبراه م السالي  ،]البصري[
أبو عبد الرحم  لحمد ب  عباد اهلل البلاوي، قااد: أعبرناا أباو سا  د اللر اي، قااد: حادثرا يوساف با  عاصام              أعبرنا

 .دي ... وذكر الح ]البصري[: حدثرا حماد ب  سلمة ادق ]البصري[الرا ي، قاد: حدثرا ابراه م ب  الحجاج السالي 
 وقاد: 479أيضًا الحاكم  الحسكاني تحت الرقم  و واه
أبو اسحاق المفسر، قااد: حادثرا هاا ون با  عباد       اأبو نصر المفسر، قاد: أعبرنا أبو عمرو ب  لطر، قاد: حدثر أعبرنا

 ... وذكر الحدي .] البصري[اهلل، قاد: حدثرا االسود ب  عالر، قاد: حدثرا حماد ب  سلمة 
 :  465  لرهاد البصري االنماطي، فلاد في الحدي   قم ب جاج: وايضًا  واه حوقاد
 ... ]البصري[أبو الحس ، قاد: أعبرنا أبو لسلم، قاد حدثرا حجاج ب  لرهاد  أعبرنا
: أعبرنا أبو الحس  الكا  ي، قاد: أعبرنا علي ب  عبد ال زيز المكي، قاد: حادثرا  قادأبو نصر الملرا المفسر،  وحدثرا
 ... وذكر الحدي . ]البصري[: حدثرا حماد ب  سلمة ، قادلرهاد السلمي حجاج ب 
 :قاد 7/50: الكب ر الم جم في الحس   االلام ترجمة ل  1432 الحدي  في الطبراني و واه
حادثرا حمااد با  سالمة      ]البصاري [علي با  عباد ال زياز، وأباو لسالم الك اي قااال: حادثرا حجااج با  المرهااد             حدثرا

   جدعان، ع  أنس ب  لالك ... وذكر الحدي .ع  علي ب   يد ب ،]البصري[
 :قاد تفس ره ل  اآلية تفس ر في الطبري و واه
 أنس ... وذكر الحدي . ع ع  علي ب   يد، ]البصري[اب  وك  ، قاد حدثرا لحمد ب  بكر، ع  حماد ب  سلمة  حدثرا
 وقاد: ولرها  واية أم المؤلر   عائ ة الصديلة  ضي اهلل عرها: 434الحاكم الحسكاني أيضًا تحت الرقم  و واه
الصافا    ال زاعاي [أبو ن  م األ هري، قاد: أعبرنا أبو عوانة االسفرائري، قاد:  وى عبد  ب  عبد اهلل أبو ساهب  أعبرنا
ابي  ائد ، ع  لص ب ب    بة، ع  صاف ة برات  ا بة قالات:      قاد:  حدثرا لحمد ب  ب ر، قاد: حدثرا  كريا ب  ]البصري

 قالت عائ ة:
 ثام  ل اه،  فادعب  الحسا    جااء  ثام  فأدعلاه،  علي ب  الحس  فجاء اسود،   ر ل  لرحب لرط وعل ه غدا  الربي عرج

 .(تطه رًا ويطهركم الب ت أهب الرجس عركم ل  هب اهلل يريد انما): قاد ثم فأدعله علي جاء ثم فأدعلها، فاطمة جاءت
 :الل ثي األسل  ب  واثلة  واية ولرها الحسكاني وقاد
 الحسا   أباو  أعبرناا : قااد  قاراء ،  الزياادي  طاهر أبو أعبرنا: قاد 1/73: الشرزيب  واهد ل  497 الرقم تحت  واه فلد
 .المالئي ن  م أبو أعبرنا المكي، ال زيز عبد ب  علي أعبرنا: قاد الكا  ي،

: قااد  اهلل، عباد  ب  ها ون أعبرنا المفسر، اسحاق أبو حدثرا: قاد لطر، ب  عمرو أبو أعبرنا المفسر، نصر أبو وأعبرنا
 كاان  اناه  االسال   با   واثلة ع  عما ، أبي ع   ياد، ب  كلثوم ع ، البصري حرب ب  السالم عبد حدثري ن  م، أبو حدثري
 أذهاب  اللهام  ب شي، أهب هؤالء اللهم: ))قاد ثم له، كساءًا عل هم فأللى والحس   والحس  فاطمة و علي جاء اذ الربي عرد

 ((.تطه رًا وطهرهم الب ت أهب الرجس عرهم
 .وأنت: قاد وأنا، اهلل  سود يا: قلت
 :قاد الحس  االلام ترجمة ل  الكب ر الم جم ل  1449 الحدي  في الطبراني أيضًا و واه



 

 ها( 771ل بد ال زيز ب  يح ى الجلودي البصري )ت لا نزد ل  اللر ن في علي ب  أبي طالب  
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 عماا ،  أباي  عا    يااد،  ب  كلثوم ع ، البصري حرب ب  السالم عبد حدثرا ن  م، أبو حدثرا ال زيز، عبد ب  علي حدثرا

 عا   أعبارك  حشاى  اجلاس : قاد قالوا فلما ف شموه، – عره اهلل  ضي – عل ًا ذكروا اذ االسل  ب  واثلة عرد لجالس اني: قاد
 فاأللى  – عارهم  اهلل  ضاي  – والحسا    والحسا   وفاطماة  علاي  جاء اذ يوم ذات اهلل  سود عرد اني  شموه، ال ي ه ا

  سود يا: قلت(( تطه رًا وطهرهم الب ت أهب الرجس عرهم اذهب اللهم ب شي أهب هؤالء اللهم: ))قاد ثم له كساءًا عل هم
 .نفسي في عملي ل  ألوثق انها فواهلل: قاد وأنت،: قاد، وأنا اهلل

ب ب  دكا  ، عا  عباد الساالم با       أيضًا الطبري في تفس ر اآلية الكريمة ع  عبد االعلى ب  واصب، ع  الفض و واه
 ، ع  كلثوم ا لمحا بي، ع  أبي عما ... وذكر الحدي .]البصري[حرب 

 : الربي عادم الحا ث ب  هالد الحمراء أبي  واية ولرها الحسكاني وقاد
 اللاسام  أباو  أعبرنا: قاد اللر ي، اللاسم أبو أعبرنا: قاد 1/35: الشرزيب  واهد كشابه ل  495 الرقم تحت  واه فلد

 يح اى،  أباي  عباد  ع  ،]البصري[ ل لد ب  الضحاك عاصم أبو أعبرنا: قاد البصري، ال با  أبو أعبرنا: قاد الماسرجسي،
 يرياد  انماا ) الصاال  : ف لاود  أ اهر  سشة فاطمة بب ت يمر اهلل  سود كان: قاد الحمراء ابي ع  السب  ي، داود ابي ع 
 .اآلية (... اهلل

حم د فاي تفسا ره     واعرجه عبد ب ،]البصري[الضحاك ب  ل لد  الرب ب عاصم أبي ع  جماعة  واه: الحسكاني وقاد
 أباو  حادثري  داود، أباو  حادثري عره، وايضًا  واه عره عبد ب  حم د في لسرده، قاد: حدثري الضحاك با  ل لاد ]البصاري[،    

 انماا ) اهلل يارحمكم  الصاال  : يلاود  وهاو  وفاطماة  علاي  باب أتا أصبح اذا فكان أ هر تس ة الربي صبحرا: قاد الحمراء،
 .(تطه رًا ويطهركم الب ت أهب الرجس عركم ل  هب اهلل يريد

 :قاد 11/3: تفس ره ل  الشطه ر  ية تفس ر في البصري س ري  ب  لحمد طريق ل  الطبري أيضًا و واه
 أم عا   هريار ،  أباي  عا   سا ري ،  با   لحماد  عا     بي، ب  س  د حدثرا الملدم، ب  لص ب حدثرا كريب، أبو حدثرا

 يدياه،  با    فوضا شه  طباق،  علاى  تحلهاا  عصا د   ف ها صر ت قد لها ببرلة اهلل  سود الى فاطمة جاءت: قالت سلمة،
 كسااء  الاى  ياده  لد للبل     هم فلما: سلمة أم قالت وابراك، أنت اهلل  سود أجب: فلالت وابراك، عمك اب  اي : فلاد
 ب اده  وأولأ  ؤوسهم فوق فضمه ب ماله، اال ب ة الكساء بأطراك أع  ثم عل ه، وأجلسهم وبسطه فمده المرالة على كان

 ((.تطه رًا وطهرهم الرجس عرهم فأذهب الب ت، أهب هؤالء: ))فلاد  به، للى ال مرى
 :قاد س ري  ب  لحمد طريق ل  376 الرقم تحت الحسكاني الحاكم أيضًا و واه
 حادثرا : قااد  عمارو،  ابا   الكرلااني  حادثرا : قااد  الره الي،  ابراه م ب  اسحاق حدثرا: قاد سل مان، ب  اهلل عبد حدثرا

 .الحدي  وذكر...  ال زاعي   بي ب  س  د
 :قاد البصري لرهاد ب  حجاج طريق ل  367 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
 عباد  حدثرا ،]البصري[ لرهاد ب  حجاج حدثرا اهلل، عبد ب  لبراه م حدثرا عب د، ب  أحمد أعبرنا أحمد، ب  علي أعبرنا

 ل رات : - علاي  با   الحسا    ن اي  جااء  لما – تلود سلمة أم سم ت: قاد حو ب، ب   هر حدثرا الفزا ي، بهرام ب  الحم د
 .اهلل ل رهم وذلوه غروه اهلل، قشلهم قشلوه: وقالت ال راق، أهب

 فلاد يديه، ب   وض شها حشى لها طبق في تحملها لها ببرلة غدو  اهلل  سود فاطمة جاءت: وقالت تحدثرا  رعت ثم
 يده في لرهما واحد كب ابر ها تلود فجاءت بابر ه، وائش ري لي فادع ه أذهبي: قاد الب ت، في هو: قالت عمك؟ اب  أي : لها

 علاى  فاطماة  وجلسات  يم راه  علاى  علاي  وجلاس  حجاره  في فأجلسهما اهلل  سود على دعلوا حشى أثرها في يم ي وعلي
 اهلل  ساود  فااللى  المديراة  فاي  المرالاة  علاى  لراا  بسااطاً  كاان  ع بريااً  كسااءاً  تحشى ل  فاجش ب – سلمة أم قالت – يسا ه
 الارجس  عارهم  أذهاب  أهلاي  هاؤالء  اللهام : ))فلااد   به الى ال مرى ب ده وألوى الكساء طرفي ب ماله وأع  جم  ًا، عل هم

 ((.تطه رًا وطهرهم
 ((.تطه رًا وطهرهم الرجس عرهم أذهب أهلي هؤالء اللهم: ))يلود ذلك كب في لرات ثالث قاله
 عمه الب  دعاؤه لضى لا ب د الكساء في فدعلت، الكساء في فأدعلي بلى: قاد أهلك؟ ل  ألست اهلل  سود يا: فللت

 . فاطمة وابرشه وابر ه
 :قاد 366 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه

 لرهااد  با   حجاج حدثرا: قاد يونس، ب  لحمد أعبرنا: قاد المؤلب، ب  علي أعبرنا: قاد اللر ي، اللاسم أبو أعبرناه
 .به

ل  طريق حماد با  سالمة البصاري قااد: أعبرناا أباو نصار الملاري، أعبرناا أباو            363أيضًا الحاكم تحت الرقم  و واه
حدثرا حماد با  سالمة    ،]البصري[الكا  ي، قاد: أعبرنا علي ب  عبد ال زيز المكي، حدثرا حجاج ب  لرهاد السلمي  س الح

 ع  علي ب   يد: ،]البصري[
 فاأللى  بهام  فجااءت  وابر ه بزوجك ائش ري بر ه يا: لفاطمة قاد اهلل  سود ان سلمة، أم ع  حو ب، ب   هر ع 
 و د لحماد  علاى  صالوتك  فاج اب  لحماد   د هؤالء ان اللهم: ))قاد ثم عل هم يده وض  ثم فدك ًا، كساءًا عل هم اهلل  سود
 ((.لج د حم د فانك لحمد،

 ((.ع ر على لنك: ))فلاد يدي ل  فج به ل هم الدعب الكساء فرف ت: سلمة أم قالت
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 رة فاطرسو

 (205) قوله تعاىل: ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِح اْلُعَلَماء -31
 قاد: حدثرا أحمد ب  لوسى األ  ق، حدثرا لحمد ب  هالد، حدثرا نائب ب  نج ح،

 ، (204)ع  للاتب ب  سل مان

 :(203) ع  الضحاك

اد: ي ري عل ًا كان ي  اى  ق( عفَبادفهف اْلُ َلَماُءع  اب  عبا  في قوله ت الى: )لفنََّما َيْ َ ى اللََّه لفْ  

 .(208)اهلل ويرقبه

 سورة الصافات

 (209)قوله تعاىل: َسالم  َعَلى ِإْل َياِسنَي  -32
، حدثرا وه ب اب  ناف ، (222)، حدثرا الَ ضفر ب  أبي فاطمة البل ي(220)قاد: حدثرا لحمد ب  سهب

في قوله ت الى: )َسالٌم ، ع  الصادق ج فر، ع  أب ه، ع   بائه، ع  علي (221)قاد: حدثري كادح

 .(227)اد: ياس  : لحمد، ونح   د ياس  ق( َعَلى لفْد َياسف َ 

                                                                                                                                            
 أعبرنااه : قاد البصر ، أهب ل  وهما سلمة ب  وحماد لسلم ب  عفان طريق ل  368 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه

 عا    ياد،  با   علاي  حادثرا  سالمة،  با   حمااد  حدثرا عفان، حدثرا تمشام، حدثرا الصفا ، الحس  أبو أعبرنا الجا ، الحس  أبو
 . عره الى لثله وذكر. وابر ك بزوجك أت ري: لفاطمة قاد الربي ان سلمة أم ع  حو ب، ب   هر

 :قاد 369 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
 .به حماد حدثرا: قاد أسلم، ب   وح حدثرا: قاد لر وق، ب  ابراه م حدثرا: قاد المحا بي، أيضًا و واه
 :وقاد 350 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
حادثرا حمااد با  سالمة      ،]البصاري [عفاان  أبو س  د، أعبرنا أبو بكر، أعبرنا عبد اهلل، قاد: حدثري أباي، حادثرا    أعبرنا

 .تسوي قاد لفاطمة به كما حدثرا علي ب   يد، ع   هر ب  حو ب، ع  أم سلمة أن  سود اهلل ،]البصري[
قاد: حدثرا عفان ]البصري[ حادثرا حمااد با  سالمة      726ص  28ج  14415أيضًا أحمد في المسرد تحت الرقم  و واه

 .الحدي  وذكر...  اهلل  سود أن سلمة أم ع  هر ب  حو ب،  قاد: حدثرا علي ب   يد، ع  ]البصري[

 : وقاد 349 الرقم تحت الحسكاني الحاكم أيضًا و واه
 با  [ه الي الحسا  الر حمااد با     ثراقاد عمر ب  أحمد ب   اه  : حدثرا يح ى ب  لحمد با  صااعد، قااد: حاد     وأيضًا

ب  اسحاق، وأبو سف ان صالح ب  حك م البصري، قالوا: حدثرا بكار با     ي لوبوابو أل ة الطرسوسي، و ،]عربسة البصري
 ، قاد: حدثرا لردد، ع  االعمش:]البصري[يح ى ب   بان 

 وفاطماة  وحسا    وحسا   علاي  وفي فيَّ: عمسة في اآلية ه ه نزلت: اهلل  سود قاد: قاد س  د، أبي  ع عط ة، ع 
 .اآلية (اهلل يريد انما)

 .18: فاطر - 205
204

 - 
 تاا  ً  الطوسي ال  ا عده( ها250 ت) البل ي الحس  أبو ال راساني، اال دي ب  ر ب  سل مان ب  للاتب:  هو

: حجار  ابا   وقااد . ال الاة  وضا فشه . عاالي : البرقاي  وقااد  ،( الصاادق  اصاحاب  لا   وأعارى  بشري،: وقاد) الباقر اصحاب ل 
 29/773: لل اوئي  الحادي    جاد ل جم انظر. عل هم ف ها والحمب لراك ر الض فاء  وى وقد الرواية، في ض فوه الحفاظ
 .4355  قم 28/779: الكماد وته يب ،21471  قم

 تها يب  انظر. ل    واب  حربب اب  وثله( ها205 ت) ال راساني اللاسم أبو الهاللي، لزاحم ب  الضحاك: هو - 203
 .1922  قم 9/237: الكماد

 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  1/251: الشرزياب   اواهد  ل  339 الرقم تحت الر سابو ي الحاكم  واه - 208
 .البصري أحمد أبو: أعبرنا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 .270: الصافات - 209
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 ، (226)قاد: حدثري الحس   ب  ل اذ، حدثري سل مان ب  داود، حدثرا الحكم ب  ظه ر

 ، في قوله: (224)، ع  أبي لالك الغفا ي غزوان الكوفي(225)ع  السدي

 .(223)اد: هو لحمد، و له أهب ب شهق( )َسالٌم َعَلى لفْد َياسف َ 

قاد: حادثرا لحماد با  ساهب، قااد: حادثرا اباراه م با  ل مار، قااد: حادثرا عباد اهلل با  داهار               

 ،(210)، ع  يح ى ب  وثاب(229)، قاد: حدثري أبي: قاد: حدثرا االعمش(228)االحمري

اد أبو ق( عمر ب  ال طاب كان يلرأ: )َسالٌم َعَلى لفْد َياسف َ : ان (212)ع  أبي عبد الرحم  السلمي 

 .(211)عبد الرحم  السلمي:  د ياس    د لحمد 

                                                                                                                                            
 ساهب  ب  لحمد: وق ب ،(ها 709 ت) أسد بري لولى ال طاء، اهلل عبد أبو الرحم ، عبد ب  سهب ب  لحمد: هو - 220

. ال ااف ي  بكار  اباي   ا وخ  لا   الحادي ،  بوضا   اتهماوه : حجار  اب  وقاد أل ة، بري لولى ل مون ب  لحمد ب  الحس  ب 
 .3514  قم 4/231: الم زان ولسان ،913  قم 1/620: بغداد تا يا انظر

 .  871/ 1:  والم شلف المؤتلف.  ال طا  الحس  ب  سهب ب  لحمد عره يروي   ا: الدا قطري قاد -222 
: الطوسي  جاد انظر. ض  ف: وقاد ، الصادق اصحاب ل  الطوسي ال  ا عده الزاهد،  حمة ب  كادح هو - 221

 .قم لد س   جال ة ط 10  قم 135
227

 - 
 فاي  الاالءاً  ج فار  أباو  وحادثرا : قااد  ،1/243: الشرزياب   اواهد  لا   397 الارقم  تحت الر سابو ي الحاكم  واه

 أباو  ع ساى  با   أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا اسحاق، ب  ابراه م ب  لحمد حدثرا: قاد والسب   ، الثاني المجلس
 .البصري الجلودي أحمد

226
 - 

 ،(ها280 ت) عالد أبي ب  الحكم: ب ضهم وقاد الكوفي، ل لى أبي ب  لحمد أبو الفزا ي، ظه ر ب  الحكم هو
. الصاحابة  ي اشم  كاان : حباان  اب  وقاد. الحدي  لشروك الحدي ، واهي:   عة أبو وقاد تركوه، الحدي  لركر: الب ا ي قاد
 .2621  قم 5/84: الكماد ته يب انظر

 أحماد  قااد ( هاا 219ت) االعو  الكوفي اللر ي لحمد أبو السدي كريمة أبي ب  الرحم  عبد ب  اسماع ب: هو - 225
 تها يب  انظار . باه  واليحشو حديثه يكشب: حاتم أبو وقاد صالح،: الرسائي وقاد ل  ،:   عة أبو وقاد ثلة، السدي: حربب ب 

 .1/290: الكماد
. أ اهر  بالكر اة  وهاو  ل ا  ،  ابا   وثلاه ( ها200ت) غزوان اسمه ل روك تاب ي كوفي، الغفا ي لالك أبو:  هو - 224

 .2220  قم 7/289: االسالم تا يا
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  ،1/249: الشرزيب  واهد ل  393 الرقم تحت الر سابو ي  الحاكم  واه - 223
 .بكر أبو أعبرنا

228
 

 وقااد ( هاا 170ت) بااالحمري،  وي رك الرا ي – يح ى أبو وق ب – سل مان أبو يح ى، ب  داهر ب  اهلل عبد: هو - 
 .5085  قم 9/659: بغداد تا يا انظر. صدوق   ا داهر، وللبه لحمد، اسمه أباه داهر ان وق ب: ال ط ب
 با   يح اى  قااد  ،(هاا 268 ت) االعماش  الكاوفي  لحماد  أباو  لاوالهم  الكااهلي،  االسدي لهران ب  سل مان: هو - 229

 وكاان : ال جلاي  وقاد صدقه، ل  المصحف يسمى االعمش كان: علي ب  عمرو وقاد. ثبت ثلة: الرسائي وقاد ثلة،: ل   
 .1557  قم 8/204: الكماد ته يب انظر. ت    ف ه

 الحادي   قل اب  ثلاة  كاان : سا د  اب  وقاد. الكوفة أهب قا ا( ها207ت) لوالهم االسدي، وثاب ب  يح ى:  هو - 210
 .2684  قم 7/756: االسالم تا يا انظر. قر ن صاحب

 ثلاة،  تااب ي : ال جلي قاد( ها31ت) اللا ا الكوفي السلمي الرحم  عبد أبو  ب  ة، ب  حب ب ب  اهلل عبد: هو - 212
 .7105  قم 20/80: الكماد ته يب انظر. علي ل  سم :   بة وقاد ثلة،: الرسائي وقاد

 .5  قم 2/217: االعبا  ل اني في الصدوق ال  ا  واه - 211
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 سورة ص

قوله تعاىل: َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْلَأْرِض َأْم َنْجَعُل  -33
 (217)اْلُمتَِّقنَي َكاْلُفجَّار 

، 215، ع  الكلبي(216)قاد: حدثرا لحمد ب   كريا، حدثرا أيوب ب  سل مان، حدثرا لحمد ب  لروان

 :(214)ع  أبي صالح

ع  اب  عبا ، قاد: وألا قوله: )َأْم َنْجَ ُب الَّ فيَ   َلُروا َوَعمفُلوا الصَّالفَحات( اآلية، قاد: نزلات ها ه   

عملوا الصالحات، وفي ثالثة ل  الم رك   وهم اآلية في ثالثة ل  المسلم   وهم المشلون ال ي  

 المفسدون الفجا .

فألا الثالثة ل  المسلم  : ف لي ب  أبي طالب، وحمز  ب  عبد المطلب، وعب د با  الحاا ث با     

 عبد المطلب، وهم ال ي  با  وا يوم بد ، فلشب علي الول د، وقشب حمز  عشباة، وقشاب عب اد   ا بة    

(213). 
 سورة الزمر

قوله تعاىل: َضَرَ  اللَُّه َمَثاًل َرُجداًل ِفيدِه ُشدَرَكاُء ُمَتَشاِكُسدوَن َوَرُجداًل َسدَلمًا ِلَرُجدلف َهدْل          -34
 .(218)َيْسَتِوَياِن َمَثاًل 

قاد:حدثري عمرو ب  لحمد ب  تركي، حدثرا لحمد ب  الفضاب، حادثرا لحماد با   ا  ب، عا        

 :(219)ق س ب  الرب  ، ع  لر   الثو ي

اد: أناا ذلاك الرجاب    قا ( في قوله ت الى: )َوَ ُجاًل َسَلمًا لفَرُجبب  الحرف ة، ع  علي ع  لحمد ا

 .(270)السل م لرسود اهلل

قاد: حدثرا لحمد ب  عبد الرحم  ب  بسطام، حدثرا أحمد ب  ع سى ب  لصاللة اللماي، قااد:    

 :(272)  أبي عالد الكابليع، حدثري بك ر ب  الفض ب

                                                        
 .18: ص - 217
 قااد  ،(هاا 290 ت) الكاوفي  الصاغ ر  السادي  الارحم   عباد  با   اساماع ب  ب  اهلل عبد ب  لروان ب  لحمد: هو - 216
 .  6371  قم 5/275: االسالم تا يا انظر. اتهم وقد حديثه، تركوا: ال هبي

 الكاوفي  الكلباي  الرضار  ابو ال زى، عبد ب  الحا ث عبد ب  الحا ث ب  عمرو ب  ب ر ب  السائب ب  لحمد: هو - 215
 وكاان  الحادي   لشاروك : السااجي  وقااد  ضا فوه،  حديثاه،  يكشاب  وال بثلة ل س: الرسائي قاد ،(ها 264 ت) ود عبد بري ل 

 .5817  قم 24/195: الكماد ته يب انظر.  الش    في لفرطه جدًا ض  فًا
 باأ ،  باه  لا س : ل ا    اب  قاد طالب، أبي ب  علي ع   وى( ها210 ت) هانئ أم لولى صالح، أبو باذام: هو - 214

 .2561  قم 7/733: اإلسالم تا يا. تركه أصحابرا ل  أحدًا أ  لم: اللطان يح ى وقاد
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  1/232: الشرزياب   اواهد  لا   398 الارقم  تحت الحسكاني الحاكم  واه - 213
 .البصري أحمد أبو أعبرنا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 .19: الزلر -218 
 اب  وذكره الحدي ، قل ب ثلة، كان: س د اب  قاد(، ها220 ت) الكوفي ي لى أبو الثو ي، ي لى ب  المر  :  هو - 219

 الساجاد  اصاحاب  لا    جالاه  فاي  الطوساي  ال ا ا  وعادبه  ،4382  قم 28/787: الكماد ته يب انظر. الثلات في حبان اب 
 .2111  قم 210: الطوسي  جاد. 

270
 
-
 

 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  1/234: الشرزياب   اواهد  لا   803 الارقم  تحت الحسكاني الحاكم  واه
 .البصري أحمد أبو أعبرنا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا
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 .(271)السلم لرجب علي و   شهع  ابي ج فر قاد: الرجب 

 (277)قوله تعاىل: َوالَِّذي َجاَء ِبالصِّْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن -35
قاد: حدثري أحمد ب  لحمد ب  عمر ب  يونس، قاد: حدثري ب ار با  المفضاب بالر ساابو ي،     

  أبااان با  أبااي  قااد: حادثري ع سااى با  يوسااف الهماداني، عاا  أباي الحسا  علااي با  يح ااى، عا        

 ، (276)ع ا 

، ع  علي قاد: وال ي جاء بالصدق  سود اهلل، وصدق به أنا، والرا  كلهم (275)ع  أبي الطف ب

 .(274)لك بون كافرون غ ري وغ ره 

 سورة غافر

ََ َوَمدْن َحْوَلدُه ُيَسدبُِّحوَن ِبَحْمدِد َربِِّهدْم َوُيْؤِمُندوَن ِبدِه          -36 قوله تعاىل: الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعدْر
وا َسِبيَلَك َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيءف َرْحَمًة َوِعْلمًا َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُع

ِجِهدْم  ِقِهْم َعَذاَ  اْلَجِحيم َربََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدنف الَِّتي َوَعْدَتُهْم َوَمْن َصَلَح ِمدْن آَبداِهِهْم َوَأْزَوا  َو
ِحْمَتدُه  َوُذرِّيَّاِتِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيدُز اْلَحِكديُم َوِقِهدُم السَّديَِّئاِت َوَمدْن َتدِق السَّديَِّئاِت َيْوَمِئدذف َفَقدْد رَ         

 (273)َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
، حدثري ج فر ب  لحمد با  عماا  ، قااد: حادثري أباي،      ]البصري[قاد: حدثري لحمد ب   كريا 

 قاد: (279)، ع  أب ه(278)]البصري[  أبي حرب ب  أبي االسود الدؤلي ع، ع  جابر الج في

                                                                                                                                            
 با   علاي  أصاحاب  فاي  تا   ال  ا عدبه األصغر، الكابلي عالد أبو و دان اسمه وق ب الكابلي عالد أبو كركر: هو - 272
  قام  25/277: الحادي    جااد  ل جام  انظار .  الصادق اصحاب في ثالثة و ، الباقر اصحاب في وأعرى ، الحس  
9339. 

 تحات  المشلادم  بالسارد  ي ري – وبه: قاد 1/233: الشرزيب  واهد ل  808 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 271
 . - الجلودي ال زيز عبد ي ري – أحمد أبو حدثرا – 803 الرقم

 ب  علي أعبرنا الحس  ، ب  عل ب أعبرنا: قاد 1/233: الشرزيب  واهد ل  809 الرقم تحت الحسكاني الحاكم و واه
 حادثرا  الجراابي،  ناوح  با   ساهب  الحسا   أباو  حادثرا  ب ا را ،  لحماد  ب  عبدويه حدثرا اهلل، عب د ب  لحمد حدثرا الحس  ،
 :عطاء ع  قشاد ، ع  البصري، عروبة أبي ب  س  د ع  حمران، ب  عمرو حدثري: قاد اللطان، لوسى ب  يوسف
  لهاشهم  وال اركاء  جهاب،  أباو  هاو  فالرجاب  (ُ اَرَكاءُ  فف هف َ ُجاًل َلَثاًل اللَُّه َضَرَب) :ت الى قوله في عبا  ب  اهلل عبد ع 

 الي باد  وحاده  ي باده  هلل ديراه  سالماً  ي ري ،(سالمًا)—عل ا ي ري – (و جاًل) بها أولى أنه يزعم يدع ها كلهم ي بدونها، الشي
 .والثواب الطاعة في( لثال يسشويان هب) غ ره

 . 77: الزلر - 277
 ت) البصاري  اساماع ب  أباو  ال بادي،  اللا س،  عباد  لاولى  ديرا ،: ويلاد ف رو  واسمه ع ا ، أبي ب  أبان: هو - 276

 كاان : ع  راة  با   ساف ان  وقااد  الحفظ، بسوء بلي ولكره صالحًا،  جاًل وكان الحدي ، لشروك: الرا ي حاتم ابو قاد( ها278
 .278  قم 2/704: الكماد ته يب انظر. اللراء طاوو  ع ا  أبي ب  أبان

  جاله في الطوسي ال  ا عده صحابي ،(ها200 ت) الل ثي الكراني الطف ب أبو األسل  ب  واثلة ب  عالر: هو - 275
 الساجاد  أصاحاب  في و اب ة الحس  أصحاب في وثالثة ، عليب اصحاب في وأعرى ، اهلل  سود أصحاب ل   جاله
: الكمااد  وته يب ،4228  قم 20/110: الحدي   جاد ل جم انظر.  علي المؤلر   ألل ر لوالئه قشله الحجاج ا اد ،
 .7063  قم 9/738

 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  1/282: الشرزياب   اواهد  لا   825 الارقم  تحت الحسكاني الحاكم  واه - 274
 .البصري أحمد أبو أعبرنا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 . 9-3: غافر - 273
( هاا 202)   سارة  وف اات : االسالم تا يا انظر. والده على اللر ن قرأ وقد صدوق، ل هو  بصري،: ال هبي قاد - 278

 .742 ص
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اال لرسود اهلل ولي، وف را نزلت هاتان  قاد عليب: للد لكثت المالئكة سر   وأ هرًا اليسشغفرون

 اْلَ زفيُز اْلَحكف ُم(–الى قوله  –اآليشان: )الَّ فيَ  َيْحمفُلوَن اْلَ ْرَ  َوَلْ  َحْوَلُه 

فلاد قوم ل  المرافل  : ل  كان ل   باء علي وذ يشه الا ي  أنزلات فا هم ها ه اآلياات، فلااد       

 .(260)ماع ب ولسحاق وي لوب، أل س هؤالء ل   بائرا عليب: سبحان اهلل ألا ل   بائرا لبراه م ولس

 سورة الشورى

 (262) قوله تعاىل: ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإلَّا اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى -37
قاد: حدثرا لحمد ب  ع سى الواسطي، وأحمد ب  عما ، قاال: حدثرا يح ى الحماني، قااد: حادثرا   

 ب  الرب  ، ع  األعمش، ع  س  د: حس   األ لر، ع  ق س

ع  اب  عبا ، قاد: لما نزلت)ُقْب ال َأْسَأُلُكْم َعَلْ هف َأْجرًا لفلَّا اْلَمَودََّ  ففي اْلُلْرَبى( قالوا: يا سود اهلل 

 ول  هؤالء ال ي  ألرنا اهلل بمودتهم، قاد: علي وفاطمة وولدهما.

افشرض اهلل عل را لودتهم، قاد: علي وفاطمة وقاد أحمد ب  عما  في حديثه: ل  قرابشك ال ي 

 .(261) وولدهما، ثالث لرات يلولها

                                                                                                                                            
 والحس  علي االلام أصحاب ل  البصري الدؤلي االسود أبو ي مر ب  جردد ب  سف ان ب  عمرو ب  ظالم: هو - 279
 الرصر  انظر.  عليب ل  صف    هد حبان، واب  س د واب  وال جلي ل    اب  وثله ، الحس   ب  وعلي والحس  
 .267: البصر  ل   ة

: قااد  829 الارقم  تحات   واه وكا لك . 281\1: الشرزياب   اواهد  لا   824 الارقم  تحات  الحسكاني الحاكم  واه - 260
اسماع ب المديري، أعبرنا أبو اسحاق ابراه م ب  أحمد الو اق، حدثرا الحسا  با  علاي     ب  لحمد ب  أحمد حالد أبو أعبرنا

 .]البصري[ل مر  وحدثرا عباد ب  عبد الصمد أب ]البصري[البصري، حدثرا كالب ب  طلحة الجحد ي
 يرف  مل انه وذلك سر  ، سب  علي وعلى علي المالئكة صلت:  اهلل  سود دقاد: قا ]البصري[أنس ب  لالك  ع 
 .عليب ول  لري اال اهلل، اال اله ال أن  هاد 

 اللاسام  أباو  أعبرناا : قاد 2/82: دل ق تا يا ل  المؤلر   أل ر ترجمة ل  226 الحدي  في عساكر اب  أيضًا و واه
 أنبأناا  عادي،  ابا   أحماد  أباو  أنبأناا  الفا ساي،  لحماد  با   الرحم  عبد أنبأنا لس د ، اب  اللاسم أبو أنبأنا السمرقردي، اب 

 :الصمد عبد ب  عباد أنبأنا صالح، ب  سهب أنبأنا  يد، ب  السري أنبانا بكا ، ب  دب س ب  لحمد
 لام  أم – يصا د  ولام  سار  ،  ساب   طالاب  أباي  ب  عليب وعلى المالئكة عليب صلى  اهلل  سود قاد: قاد أنس، ع 
 .طالب أبي ب  علي ول  لري اال السماء الى اال ض ل  اهلل اال اله ال ان  هاد  – يرتف 

 ال ار  ترجماة  ل  عساكر اب . المحمودي باقر ال اللة االسشاذ قاد هك ا االسماء، تجريد كشاب في عساكر اب  وأعرجه
 .الهالش 1/82:  المؤلر  

 عبااد  ترجماة  فاي  الم ازان  لساان  في حجر اب  عره أيضًا و واه الصمد، عبد ب  عباد ترجمة في عدي اب   واه وك لك
 .الصمد عبد ب 

 .17: ال و ى سو   - 262
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرنااه : قااد  1/292: الشرزياب   اواهد  ل  815 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 261
 .البصري أحمد ابو أعبرنا الجرجرائي، بكر ابو أعبرنا

عمرو البسطالي، أعبرنا أبو أحماد   أبو اهلل عبد ب  لحمد أعبرنا: وقاد 870 الرقم تحت الحسكاني الحاكم أيضًا و واه
حادثرا   ،]البصاري  الواسطي[ب  عدي الجرجرائي، أعبرنا لحمدب  عثمان ب  أبي   بة، حدثرا سهب ب  بكا ، حدثرا   بة 

 فرزلات  قرابة ف ه اهلل لرسود اال قريش بطون ل  بط  يك  لم: قاد عبا  اب  ع   طاوو  ع  ل سر ، ب  الملك عبد
 .وب ركم ب ري لا قرابة تصلوا أن لالب أي(( اللربى في المود  اال أجرًا عل ه أسألكم ال قب: ))اآلية ه ه

 :وقاد 872 الرقم تحت الحسكاني الحاكم أيضًا و واه
 ب  عبد حدثرا ال ا ي، عريم ب  ابراه م أعبرنا الحموي، أحمد ب  اهلل عبد أعبرنا الهروي، أحمد ب  اهلل عبد حدثري

 سااد : يلاود  طاووسااً  سم ت: قاد ل سر ، ب  الملكعبد   ع ،]البصري[   بة ع  داود، ب  سل مان حدثرا الك ي، حم د
 لام  اناه  عجلات، : عبا  اب  فلاد. لحمد  د اللربى:        جب ر اب  فلاد( اللربى في المود  اال): قوله ع  عبا  اب   جب
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 أن اال( اللرباى  فاي  الماود َ  لالب أجاراً  عل ه أسألكم ال قب):   فلاد قرابة اهلل  سود وب   ب رهم كان اال قريش ل  ف   يك 

 .اللرابة ل  وب ركم ب ري ولا قرابشي تصلوا
 :وقاد 871 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
 عا    ياد، عا  علاي با      ،]البصري[حدثرا حماد ب  سلمة  ،]البصري[لرهاد  ب  حجاج حدثرا حم د، ب  عبد حدثرا وبه
 :لهران ب  يوسف
 فاي  تاودوني  أن -لالب أي– (اللرباى  فاي  الماود   اال أجاراً  علا كم  أساألكم  ال قاب ): اآلياة  ه ه في قاد أنه عبا  اب  ع 
 .والتؤذوني قرابشي

 :قاد الكب ر الم جم ل  عبا  ب  اهلل عبد ترجمة في الطبراني أيضًا و واه
 أباي  با   داود عا   ساف ان،  حادثرا  الفريابي، يوسف ب  لحمد حدثرا لريم، أبي ب  س  د ب  لحمد ب  اهلل عبد حدثرا

 ع  ال  بي، قاد: ،]سانأصله ل  عرا البصري[ هرد
 .والتك بوني قرابشي تصلوا أن: قاد( اللربى في المود  اال أجرًا عل ه أسالكم ال قب): قوله في عبا  اب  ع 

 السا د  بشحل ق 47و41: ص ال رك وذوي الرسود أقرباء بحب الغرك ا تلاء اسشجالب كشابه في الس اوي أيضًا و واه
 .المرصو ي نزا 

 :وقاد 877 لرقم ا تحت الحاكم أيضًا و واه
 ابا   عا   ،عا  ال ا بي   ،]أباي هراد البصاري    با  [ داود عا   ساف ان،  حادثرا  ن  م، ابو حدثرا حم د، ب  عبد حدثرا وبه
 .والتك بون قرابشي تصلوا أن اال: قاد عبا 

 :وقاد 876 الرقم تحت أيضًا و واه
اله ثم ب  أبي اله ثم اللاضي، أعبرنا ب ر ب  أحمد، أعبرنا أحمد ب  عبد اهلل أباو بكار ال شلاي ببغاداد، حادثرا       أعبرنا

 ع  ال  بي قاد: ،]البصري الواسطي[قاد: أعبرني أبي، حدثرا   بة  ،]الجهضمي البصري[نصر ب  علي 
 فاي  الماود   اال أجاراً  عل اه  أساألكم  ال قاب ): قولاه  فاي  اهلل أ اد لاا  في عبا  اب  الى فكشبت ف ها الكوفة أهب عالفري

 .قرابشي في تصلوني أن: قاد )اللربى
 :وقاد 874 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه

عل ب ب  الحس  ، أعبرنا علي ب  الحس  ، حادثرا لحماد با  عب اد اهلل، أعبرناا أباو بكار لحماد با  الحسا             أعبرناه
حادثرا حجااج با  لرهااد      ،]البغادادي [يز البغوي، حدثرا أبو عب اد اللاسام با  ساالم     اآلجرى بمكة، حدثرا علي ب  عبد ال ز

 .]البصري[ع  ثابت، ع  أنس ب  لالك      ،]البصري[حماد ب  سلمة  راحدث ،]البصري[
 نوائاب  تروباه  كانات  المديرة قدم لما اهلل  سود ان: عبا  اب  ع  جب ر، ب  س  د ع  قشاد ، وحدثري: حماد قاد
 اب  وهو يديه على اهلل هداكم قد الرجب ه ا ان: االنصا  فلالت ل لك، س ة يده في ول س عل ه، الغرباء وقدوم وحلوق،
 باه  ف ساش     باه  فشأتوناه  يضاركم  ال لاا  ألوالكم ل  له فاجم وا س ة، ل لك يده في ول س وحلوق، نوائب تروبه اعشكم
 على اهلل هدانا وقد اعشرا، اب  انك اهلل  سود يا: له فلالوا أتوه ثم ديرا ، لائة ثمان له فجم وا الحلوق، ل  يروبه لا على

 لاا  علاى  باه  فشساش     باه  فرأت اك  طائفة ألوالرا ل  تجم  أن فرايرا س ة، لها ب دك ول ست وحلوق، نوائب تروبك يديك،
 .ذا وهو يروبك

 ي ري (اللربى في المود  اال)   قًا وال ج اًل واللر ن االيمان على لركم أطلب ال ي ري (أجرًا عل ه أسالكم ال قب): فرزد
 .وقرابشي ب شي أهب وتحبوا تحبوني أن لالب

 :وقاد 873 الرقم تحت ايضًا و واه
 ت) الطرسوساي  اهلل عباد  با   علاي  الحسا   اباا  أن حاجاًا،  قادم  المارو ي  اباراه م  با   لحماد  ب  أحمد بكر أبو حدثري

 ابو حدثرا الشسشري، اد يس ب  الحس   حدثرا بجرديسابو ، الحس  ب  ابراه م اسحاق أبو أعبرنا بب ا ا، حدثهم( ها781
 :جب ر ب  فضاد ع  البصري، عباد ب  طالوت الجحد ي عثمان

  اجر   لا   وعلاي  وعللات   اشى،  أ اجا   لا   االنب ااء  علاق  اهلل ان:  اهلل  ساود  قااد : قاد الباهلي ألالة أبي ع 
 ولا   نجاا،  أغصاانها  لا   بغصا   ت لاق  فم  أو اقها، وأ  اعرا ثما ها، والحس   والحس  فرعها، وعلي أصلها فأنا واحد ،
 لام  ثام  الباالي،  كال ا   يصا ر  حشاى  عاام  الاف  ثام  عام ألف ثم عام ألف والمرو  الصفا ب   اهلل عبد عبدًا أن ولو هوى  اغ

 .(اللربى في المود  اال أجرًا عل ه أسألكم ال قب): تال ثم. الرا  في لر ريه على اهلل أكببُه لحبشا يد ك
 :قاد ،1ط 2/268: دل ق تا يا ل  المؤلر   أل ر ترجمة ل  وتوال ه 282 الرقم تحت عساكر اب  أيضًا و واه
 الحسا   با   علاي  أنبأناا  السمساا ،  با   الحسا   اباو  أنبأناا  الصاوفي،  ال زياز  عباد  انبأناا  الفرضاي،  الحسا   أباو  أعبرنا
 .الصو ي

 أباو  أنبأناا  الشساشري،  الجريري اد يس ب  الحس   أنبأنا باصبهان، الل مي الطبراني أيوب ب  أحمد ب  سل مان وأنبأنا
 .لر كما الحدي  وذكر. الباهلي الالة أبو أنبأنا جب ر، ب  فضاد أنبأنا الص رفي، البصري عباد ب  طالوت عثمان

 .جب ر ب  فضاد ترجمة في 5/610: االعشداد ل زان في ال هبي أيضًا وأعرجه
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 .(267)قوله تعاىل: َفِإمَّا َنْذَهَبنَّ ِبَك َفِإنَّا ِمْنُهْم ُمْنَتِقُموَن  -38
قاد: حدثري المغ ر  ب  لحمد، قاد: حدثري ابراه م ب  لحمد ب  عبد الرحم  اال دي الكوفي، 

 بكر ب  ع ا ، ع  الكلبي، ع  أبي صالح: حدثرا أبو

 ع  جابر ب  عبد اهلل في قود اهلل ت الى: )َفإفلَّا َنْ َهَب َّ بفَك َفإفنَّا لفْرُهْم ُلْرَشلفُموَن(

 .(266)قاد: ب لي ب  أبي طالب

 (265)قوله تعاىل: َوَلمَّا ُضِرَ  اْبُن َمْرَيَم َمَثاًل ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدهوَن  -39
اد: حاادثري المغ اار  باا  لحمااد، حاادثرا عبااد الغفااا  باا  لحمااد، حاادثرا علااي باا  ها اام باا     قاا

 .]ع  جده[، ع  لحمد ب  عمر ب  علي ب  حس  ، ع  أب ه، (264)البريد
 وع  لحمد ب  عب د اهلل ب  أبي  اف ، ع  أب ه، ع  جده أبي  اف  قاال:

لريم. فلااد ب اض أصاحابه:    ل لي: ان ف ك ل صلش   كانشا في ع سى ب  قاد  سود اهلل 

 حشى الرب     بههم به.

قاد علي: لا ال صلشان، قااد: أحبات الرصاا ى ع ساى حشاى هلكاوا ف اه، وأبغضاه ال هاود حشاى           

 هلكوا ف ه، وأبغضك  جب حشى هلك ف ك، وأحبك  جب حشى يهلك ف ك.

لاثاًل ل  ساى   فبلغ ذلك أناسًا ل  قريش، وأناسًا ل  المرافل  ، فلالوا: ك ف يكاون ها ا، ج لاه    

ك ا قرأها أباي،  ه( ب  لريم، فأنزد اهلل ت الى: )َوَلمَّا ُضرفَب اْبُ  َلْرَيَم َلَثاًل لفَذا َقْوُلَك لفْرُه يضحكون

 .(263)وج فر ب  لحمد، ع  أب ه، ع  جده، ع  عليب

 سورة محمد

 (268)قوله تعاىل: َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل -41
باا  سااهب، حاادثرا عماارو باا  عبااد الجبااا ، حاادثرا أبااي، حاادثرا ج فاار باا     قاااد: حاادثري لحمااد 

، ع  أبي س  د ال اد ي فاي قولاه ت االى:     ]البصري[  أبي ها ون ال بدي ع، ]البصري[(269)سل مان

 )َوَلَشْ رفَفرَُّهْم ففي َلْح ف اْلَلْود(

 .(250)قاد: ببغضهم علي ب  أبي طالب 

                                                        
 . 62: الزعرك - 267
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  ،1/123: الشرزياب   اواهد  لا   851 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 266
 .البصري أحمد أبو أعبرنا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 . 53: الزعرك - 265
 ل ا    ابا   وثلاه ( هاا 282ت) الكاوفي  ال ازا   لاوالهم  اللر اي،  الحسا   أباو  البرياد،  ب  ها م ب  علي: هو - 264
 .6445  قم 5/221: االسالم تا يا انظر. يش    ثبت: داود أبو قاد. بغ ضًا     ًا وكان. وغ ره

 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرنااه : قااد  1/177: الشرزياب   اواهد  ل  848 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 263
 .البصري أحمد أبو أعبرنا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا: قاد

 . 70: لحمد سو   - 268
 ثلاة : س د اب  قاد ، الصادق ج فر أصحاب ل  الضبي، الحر ي سل مان أبو االلام سل مان ب  ج فر: هو - 269

 (.ها280-232 سرة وف ات) لل هبي االسالم تا يا انظر. وصالح هم ال   ة عباد ل  هو: ال هبي وقاد ض ف، ف ه
 :وقاد 887 الرقم تحت أيضًا و واه ،1/150: الشرزيب  واهد ل  885 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 250
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 (252)َهنََّم ُكلَّ َكفَّارف َعِنيد قوله تعاىل: َأْلِقَيا ِفي َج -41
قاد: حدثري أحمد ب  عما ، حدثرا  كريا ب  يح ى، حدثرا أبو عبد الرحم  المس ودي، ع  علاي  

 ب  ها م، ع  س د ب  طريف، ع  عكرلة في قوله ت الى:

َأْللفَ ا ففي َجَهرََّم ُكبَّ َكفَّاٍ  َعرف د (251)قاد: الربي وعلي يلل ان. 

                                                                                                                                            
الجا  قراء  غ ر لر ، حدثرا أبو الحس  الصفا ، أعبرنا تمشام، حادثرا  كرياا با  يح اى، حادثرا علاي        الحس  أبو أعبرنا

 :]البصري[ب  اللاسم، ع  أبي ها ون ال بدي 
 .طالب أبي ب  علي ببغضهم: قاد (اللود لح  في ولش رفرهم) وعز جب قوله في ال د ي س  د أبي ع 

 :وقاد 886 الرقم تحت أيضًا و واه
 حادثرا  لر وق، ب  لحمد حدثرا الحضرلي، ج فر أبو حدثرا الكه لي، الحس   أبو أعبرنا الم اذي، س د أبو أعبرنا فلد
 :ال بدي ها ون أبي ع  المدائري، الحس  أبي ع  الكردي، اللاسم ب  علي حدثرا اال لر، حس  
 .طالب أبي ب  عليب ببغضهم: قاد )اللود لح  في ولش رفرهم: ( وجب عز قوله في ال د ي س  د أبي ع 

 قاد: 1ط  1/612تا يا دل ق:  ل  ل  ترجمة أل ر المؤلر    919عساكر في الحدي   اب  و واه
با  عباد اهلل با      لحماد [أنبأناا أباو بكار     ،أبو عبد اهلل الحس   ب  عبد الملك، أنبأنا س  د ب  أحماد با  لحماد    أعبرنا

أنبأنا عمرو ب  حا   با  علاي، أنبأناا أحماد با  الحسا  الحارا ، أنبأناا أباي، أنبأناا حصا   با                الجو قي،]لحمد ب   كريا
 :]صريالب ال بدي[ل ا ق، ع  ال ل ب ب  لط ف، ع  أبي ها ون 

 .طالب أبي ب  عليب ببغضهم: قاد)اللود لح  في ولش رفرهم: ( ت الى قوله في ال د ي س  د أبي ع 
 الوهااب  عباد  با   لحماد  با   أحماد  أعبرنا: قاد ،2 ط 200 ص لراقبه ل  741: الحدي  في المغا لي اب  أيضًا و واه

 أيوب ب  اهلل عبد حدثرا – ال لدي وهو – نص ر ب  لحمد ب  ج فر حدثرا  وذب، ب  اهلل عبد ب  عمر أحمد أبو حدثرا اذنًا،
 الم اروك  الغريار،  لحماد  اباو   اذن، با   اياوب  با   اهلل عبد: 5016  قم 9/629 بغداد تا يا وفي  – ك ا – الحرا   اذان ب 

 : جب ع  قاسم، ب  علي حدثرا يح ى، ب   كريا حدثرا( ها191 ت)البصري باللربي
: قااد ( اللاود  لحا   فاي  ولش ارفرهم ): وجاب  عاز  قولاه  فاي  ال اد ي  سا  د  أباي ع   ،]البصري[ ال بدي ها ون أبي ع 
 .طالب أبي ب  عليب ببغضهم
 . 16: ق سو   - 252
251

 - 
 أحمد ب  اهلل عبد ب  لحمد حدثري: قاد 1/145: الشرزيب  واهد ل  898 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه

 .به أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد أعبرنا الحافظ، لحمد ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا الصوفي،
 با   لحماد  اهلل عباد  أباو  حادثرا  اللر ي، ح د  ب  جمهو  الفضب أبو أعبرنا: قاد 895 الرقم تحت الحاكم ايضًا و واه
 با   لحماد  حادثرا  البصاري،  لحماد  با   اساحاق  حادثرا  ببغاداد،  الطوساي  ن ازك  ب  لحمد ب  علي حدثرا ال صمي، ال با 
 .الطف ب

 بدل اق،  الكالبي الحس  ب  الوهاب عبد الحس   أبو أعبرنا الج فري، اهلل عبد ب  لحمد ب  حمز  طالب أبو وأعبرنا
 عباد  با    اريك  حادثرا  الطف ب، ب  لحمد حدثرا الجوهري، الل   ب  لحمد حدثرا الملطي، ج فر ب  أحمد االغر أبو حدثرا
 فاي  انك لحمد أبا يا: له فلالوا ل لى أبي واب   برلة واب  حر فة أبو عل ه فدعب عل ب، وهو االعمش عرد كرت: قاد اهلل،
فشاب الاى اهلل لرهاا،     اديا  وقد كرت تحدث في علاي با  أباي طالاب باح     اآلعر ، أيام ل  يوم وأود الدن ا، أيام ل  يوم  عر

 : قاد ال د ي، س  دع  أبي  ]البصري[فلاد: أسردوني أسردوني، فأسرد فلاد: حدثرا أبو المشوكب الراجي 
 لا   الجراة  وأدعاال  أبغضاكما  لا   الراا   في ألل ا: ول لي لي ت الى اهلل يلود الل الة يوم كان اذا:  اهلل  سود قاد
 .(عر د كفا  كب جهرم في ألل ا): ت الى قوله ف لك أحبكما،

 .ه ا ل  أ د ب يء يجئ ال برا قولوا: لللوم حر فة أبو فلاد
 .واحد والم رى اآلعر، في أحدهما لفظ دعب: الحاكم وقاد
 واصاب،  با   أحمد ب  علي اللاسم أبو حدثرا المصباحي، الحس  أبو حدثر ه: قاد 894 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه

 عا   الحم اد،  عباد  با   يح اى  حادثرا  ال وام، ب  عباد ولد ل  اسحاق ب  ي لوب حدثرا عثمان، ب  لحمد ب  اهلل عبد حدثرا
 اذا:  اهلل  ساود  قااد : قااد  ال اد ي،  سا  د ع  أباي   ،]البصري[ الراجي المشوكب أبو حدثري: قاد االعمش، ع   ريط،

  ف ر على علي ف جلس أبغضكما، ل  الرا  وأدعال أحبكما، ل  الجرة ادعال: وعلي لمحمد ت الى اهلل قاد الل الة يوم كان
 .(عر د كفا  كب جهرم في ألل ا): قوله وهو لك، وه ا لي ه ا: لها ف لود جهرم
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 (257)قوله تعاىل: ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلب  َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيد  -42
قاد: حدثري عمرو ب  لحمد، حدثرا لحماد با  الفضاب، حادثرا لحماد با   ا  ب الل ماي، عا           

لى:  )لفنَّ ففاي َذلفاَك   ق س ب  الرب  ، ع  لر   الثو ي، ع  لحمد اب  الحرف ة، ع  عليب في قوله ت ا

 قاد: فأنا ذو الللب ال ي عرى اهلل به ا؟ َل فْكَرى لفَمْ  َكاَن َلُه َقْلٌب(

 .(256)ع  عليب قاد: أنا ذلك ال كرى –أي بالسرد السالف  –وقاد الحاكم: وبه 
 سورة الطور

ِبِإيَمانف َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَمدا َأَلْتَنداُهْم   قوله تعاىل: َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّيَُّتُهْم  -43
 (255) ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيء

، قاال: حادثرا علاي با  نصار     ]البصري[، ولحمد ب   كريا ]البصري[قاد:حدثرا ابراه م ب  فهد 

 ال طا ، حدثرا الحكم ب  ظه ر، ع  السدي، ع  أبي لالك:

اآلياة، قااد: نزلات فاي الرباي       ت الى: )َوالَّ فيَ   َلُروا َواتََّبَ اْشُهْم ُذ ِّيَّاُشُهْم(  ع  اب  عبا  في قوله 

 .(254)وعلي وفاطمة والحس  والحس   

 سورة الرحمن

 (253)قوله تعاىل: َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن  -44
ع  أباي الجاا ود    قاد: حدثرا الحس   ب  علي، حدثرا ابراه م ب  لحمد، حدثرا لحمد ب  جبلة،

  ياد ب  المر  ، ع  جويبر:

 قاد: علي وفاطمة. َلَرَج اْلَبْحَرْي ف َيْلَشلفَ انفع  الضحاك في قوله ت الى: 

                                                        
 . 73: ق سو   - 257
 أعبرناا  اهلل، عباد  با   لحماد  أعبرنا: قاد 1/144: الشرزيب  واهد ل  899 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 256

 .به أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا الحافظ، أحمد ب  لحمد
 :وقاد 900 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
االصاب انشلاب    بغادادي [ البازا   لكارم  با   الحس   ب  لحمد بكر أبو حدثرا ب و ، ال و ي لاهان ب  الحس  أبو حدثرا

 اباراه م  با   ي لاوب حدثرا  ،]ها709ها(. انظر تا يا االسالم وف ات سرة  709الى البصر  فسكرها حشى لات بها ثلة )ت 
 :قاد عبا  اب  ع  عطاء، ع  السدي، ع  سف ان، ع  وك  ، حدثرا الدو قي،
 لا   ف هما يهشم ال  ك ش   يصلي أحد ف كم هب: وقاد اصحابه الى فرظر عظ مشان، ناقشان اهلل  سود لىا أهدي

 .الراقش   احدى اعط شه الدن ا ب كر قلبه يحدث وال ب يء الدن ا ألر
 الش اهد  فاي  جلاس  اناه : اهلل  سود فلاد احداهما أعطه: فلاد جبرئ ب هبط سلم فلما الصال ، في ودعب علي فلام
 .يأع  أيهما فشفكر

 فأعطااه  للادن ا،  وال لرفسه ال هلل تفكره فكان اهلل، لوجه بها ويشصدق ف رحرها اسمرهما يأع  أن تفكر: جبرئ ب فلاد
 ي راي  (السام   اللاى  أو) علب – أي – قلب له كان لم  ل ظة عليب صال  في أي (ذلك في ان): اهلل وأنزد كلش هما اهلل  سود
 ...    . وجب عز هلل الللب حاضر ي ري ( ه د وهو) بلسانه تاله لا الى باذن ه اسشم 

 . 12: الطو  - 255
 أعبرناا  اهلل، عباد  با   لحماد  أعبرنا: قاد 1/130: الشرزيب  واهد ل  907 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 254

 .به أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا الحافظ، لحمد ب  أحمد ب  لحمد
 أهاب  لا   علاي : عمار  ابا   قااد : قااد  البصري ن  م ب  علي أعرج ،1/108: الرضر  الرياض في الطبري المحب وقاد

 بايماان  ذ يشهم واتب شهم  لروا وال ي ): يلود وجب عز اهلل ان د جشه في اهلل  سود ل  علي أحد، بهم يلا  ال الب ت
 .فاطمة ل  وعلي د جشه في اهلل  سود ل  فاطمة (ذ يشهم بهم ألحلرا

 . 29: الرحم  - 253
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َبْ َرُهَما َبْرَ ٌخ ال َيْبغفَ انف
 .قاد: الربي  (258)

 .(240)قاد: الحس  والحس   (259) )َيْ ُرُج لفْرُهَما اللمْؤُلُؤ َواْلَمْرَجان(

 الواقعةسورة 

 (242)ُأوَلِئَك اْلُمَقرَُّبوَن  ،قوله تعاىل: َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقون -45
، حدثرا عبد اهلل با  لحماد الشساشري، حادثرا ساف ان با        ]البصري[قاد: حدثرا ابراه م ب  فهد 

: الُسابباق أ ب اة:   ع  رة، ع  اب  أبي نج ح، ع  لجاهد، ع  اب  عباا : قااد: قااد  ساود اهلل     

يو اا  الااى لوسااى، وساابق صاااحب ياساا   الااى ع سااى، وساابق علااي الااى لحمااد، وساابق      ساابق 

 . ولم يسم اآلعر.(241)لبراه م

 (247) قوله تعاىل: َوَقِليل  ِمَن اْلآِخِرين -46
، حدثرا    ب ب  واقد، حدثرا لحمد ب  سهب، ع  ج فر ]البصري[قاد:حدثري لحمد ب   كريا 

قاد:  قاد: اب   دم ال ي قشله أعوه، )َوَقلف ٌب لفَ  اْلآعفرفي ( اْلَأوَّلف َ (ب  لحمد في قوله ت الى: )ُثلٌَّة لفَ  

 .(246)علي ب  أبي طالب

                                                        
 .10: الرحم  - 258
 .11: الرحم  - 259
 أحمد، ب  اهلل عبد ب  لحمد أعبرنا: قاد 1/186: الشرزيب  واهد ل  928 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 240
 ... أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد أعبرنا الحافظ، لحمد ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا

 ساهب  با   أحماد  ب  لحمد غالب أبو أعبرنا: قاد ،2 ط 779 ص لراقبه ل  797 الحدي  في المغا لي اب  أيضًا و واه
اذنًا، أعبرنا أبو الفضب عبد الواحد ب  عبد ال زيز الشم مي، حدثرا أبو علاي لحماد با  أحماد با  الحسا  الصاواك،         الرحوي

حدثرا لحمد ب  ها ون الها مي، حدثرا جدي، حادثرا يح اى الحمااني، حادثرا قا س با  الرب ا  االسادي، عا  أباي هاا ون            
. الساالم  عل هماا  وفاطماة  علاي : قااد  (يلشل اان  البحاري   لرج) وجب عز قوله في ال د ي س  د أبي ع  ،]البصري[ يال بد

 .السالم عل هما والحس   الحس : قاد (والمرجان اللؤلؤ لرهما ي رج).  لحمد: قاد (اليبغ ان ير خ ب رهما)
( يلشل اان  البحاري   لارج )في قولاه:    ]البصري[ لالك ب  أنس ع  لردويه، اب  وأعرج 3/426: المرثو  الد  في وقاد

 .والحس   الحس : قاد (والمرجان اللؤلؤ لرهما ي رج) وفاطمة علي: قاد
 . 22و20: الواق ة - 242
241

 - 
قاد: أعبرنا لحمد ب  عبد اهلل با  أحماد الصاوفي،     1/197الشرزيب:  اهدل   و 915الحاكم تحت الرقم   واه

 ...   .]الجلودي[حدثرا لحمد ب  أحمد ب  لحمد الحافظ، حدثرا عبد ال زيز ب  يح ى ب  أحمد 
قاد: أعبرنا أحمد ب  لحمد أبو بكر الشم مي، قاد: أعبرناا عباد اهلل با  لحماد با  لحماد        916الرقم  تأيضًا تح و واه

 .]البصري[أبو بكر اللباب، أعبرنا أبو بكر ال  باني، حدثرا لحمد ب  عبد الرح م، حدثرا اب  عائ ة 
ه، حدثرا أحمد ب  حمدوياه الب هلاي أباو يح اى، حادثرا عب اد اهلل با         الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ ل  عط يد وحدثري

حدثرا الحس   ب  الحس  اال لر، ع  سف ان ب  ع  راة، عا  ابا  اباي نجا ح، عا         ،]لبصري ا[لحمد ب  حفي اللر ي 
 لاي ع وسبق ع سى، الى ياس  لجاهد، ع  اب  عبا  قاد: السباق ثالثة: سبق يو   ب  نون الى لوسى، وسبق صاحب 

 .سواءًا لفظًا وساقاه.  الربي الى
 الا هبي  قااد  الجرجااني، ( يح اى  با   لحماد  با   أحماد  با    كريا) يح ى أبو أعبرناه: قاد 914 الرقم تحت أيضًا و واه

 لكاة،  في الص دالني أحمد ب  يوسف أعبرنا. ها629 سرة وف ات االسالم تا يا انظر( ها629 ت) عراساني الرسابة البزا 
 وث اق  حادثرا  السري، أبي ب  الحس   حدثرا الشسشري، اسحاق ب  الحس   حدثرا ال ل لي، عمرو ب  لحمد ج فر أبو أعبرنا
 :لجاهد ع  نج ح، أبي اب  ع  ع  رة، ب  سف ان حدثرا ل رب، ا ل  البصري وث ق ب 

 والساابق  ياسا  ،  صااحب  ع سى الى والسابق نون، ب  يو   لوسى الى فالسابق ثالثة، السبق: قاد عبا  اب  ع 
 .عليب الربي الى

 . 26: الواق ة - 247



 
 

51 

 ع ر ساب ال ال دد

 

 (245) قوله تعاىل: َوَأْصَحاُ  اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُ  اْلَيِمنِي -47
قااد: حادثري    ]الكردي[، حدثرا ج فر ب  لحمد ب  عما   ]البصري[قاد:حدثري لحمد ب   كريا 

أبي، ع  جابر الج في، ع  أبي ج فر لحمد ب  علي، قاد: قاد علي با  أباي طالاب: انزلات الرباو       

يصالي وأناا أصالي عا      يوم االثر  ، وأسالمت غادا  ياوم الثالثااء، فكاان الرباي       على الربي 

 يم ره، ولا ل را أحد ل  الرجاد غ ري، فأنزد اهلل:

 (244)اآلية )َوَأْصَحاُب اْلَ مف  ف(

 سورة الحديد

قوله تعاىل: َيا َأيهَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوآِمُندوا ِبَرُسدوِلِه ُيدْؤِتُكْم ِكْفَلدْيِن ِمدْن َرْحَمِتدِه        -48
 (243)َوَيْجَعْل َلُكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفور  َرِحيم 

لحماد با  ع ساى، حادثرا  ا  ب با  واقاد، قااد: سام ت           قاد: حدثري لحمد ب   كرياا، حادثرا  

في قود الحس   ب   يد يحدث ع  ج فر ب  لحمد، ع  أب ه، ع  جابر ب  عبد اهلل، ع  الربي 

اد: الحس  والحس  .)َوَيْجَ ْب َلُكْم ُنو ًا َتْمُ اوَن بفاهف( قااد:    ق، اهلل ت الى: )ُيْؤتفُكْم كفْفَلْ  ف لفْ  َ ْحَمشفهف(

 .(248)أبي طالبعلي ب  

 سورة الحشر

 (249) قوله تعاىل: َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة  -49
قاد: حدثرا لحمد ب  سهب، حدثرا أحمد ب  عمر الدهان، حدثرا لحمد با  كث ار لاولى عمار با       

 ، ع  أبي هرير  قاد:(232)، ع  أب ه(230)عبد ال زيز، حدثرا عاصم ب  كل ب

                                                                                                                                            
 با   اهلل عباد  با   لحماد  أعبرناا : قااد  ،1/198: الشرزياب   اواهد  لا   976 الارقم  تحت الحسكاني الحاكم  واه - 246

 .أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد أعبرنا الحافظ، لحمد ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا أحمد،
245

 - 
 . 13: الواق ة

 اهلل عبااد باا  لحمااد أعبرنااا: قاااد ،1/700: الشرزيااب  ااواهد لاا  974 الاارقم تحاات الحسااكاني الحاااكم  واه - 244
 .ع سى ب  أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد أعبرنا الحافظ، أحمد ب  لحمد أعبرنا الصوفي،
 . 18: الحديد - 243
 .1/708: الشرزيب  واهد ل  966 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 248
 أحماد  با   اهلل عباد  ب  لحمد أعبرنا: قاد 1/709: الشرزيب  واهد ل  964 الرقم تحت الحسكاني الحاكم أيضًا و واه
 با   أحماد  حدثري: قاد ع سى، ب  أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا الحافظ، لحمد ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا الصوفي،

 أيهاا  يا (: ت الى قوله في ج فر أبي ع  طريف، ب  س د ع  واصب، ب  اهلل عبد حدثرا   بة، أبي ب  اللاسم حدثرا عما ،
 علاي  بوالياة  تمساك  ل : قاد )به تم ون نو ًا لكم ويج ب  حمشه ل  كفل   يؤتكم برسوله و لروا اهلل اتلوا  لروا ال ي 
 .نو  فله

 . 9: الح ر - 249
 7/489: االساالم  تاا يا  انظار . ثلاة ( هاا 273 ت) الكوفي الجرلي المجرون ب   هاب ب  كل ب ب  عاصم: هو - 230

 .1626  قم
 علاي  ع   وى وغ ره   عة أبو وثله ،(ها 90 ت) عاصم، أبو الكوفي الجرلي المجرون ب   هاب ب  كل ب: هو - 232

 .832  قم 7/49: االسالم تا يا انظر. صحبه له ان: يلاد طالب، أبي ب 
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ف كا ال ه الجوع فب   الاى ب اوت أ واجاه فللا  لاا عرادنا اال المااء،        ان  جاًل جاء الى الربي 

: ل  له ا الل لة، فلاد علي أنا يا  سود اهلل، فاأتى فاطماة فأعلمهاا فلالات: لاا عرادنا اال       فلاد 

 قوت الصب ة، ولك  نؤثر به ض فرا.

ف لت وع وا الض ف، فلما أصابح أنازد   فلاد علي: نولي الصب ة، وأنا أطفئ السراج للض ف، ف

 .(231)اهلل ف هم ه ه اآلية: )َوُيْؤثفُروَن َعَلى َأْنُفسفهفْم( اآلية

قوله تعاىل: َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّندا اْغِفدْر َلَندا َوِلِإْخَواِنَندا الَّدِذيَن َسدَبُقوَنا        -51
 .(237)ِباْلِأيَماِن 

ب  عما ، حدثرا  كريا ب  يح ى، حدثرا حس   ب  حس ، ع  ع سى ب   ا اد،   قاد:حدثرا أحمد

 ع  أبي بص ر، ع  عكرلة:

ع  اب  عبا  قاد: فرض اهلل االسشغفا  ل لي فاي اللار ن علاى كاب لسالم قااد: وهاو قولاه:         

 .(236)وهو السابق)َيُلوُلوَن َ بََّرا اْغففْر َلَرا َولفإفْعَوانفَرا الَّ فيَ  َسَبُلوَنا بفاْلأفيَمانف( 

 سورة الصف

 (235) قوله تعاىل: ِإنَّ اللََّه ُيِحبه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصّفًا َكَأنَُّهْم ُبْنَيان  َمْرُصوص  -51
قاد: حدثرا الحس   ب  ل اذ، حدثرا لحماد با  علباة، عا  حسا   با  حسا ، عا  للاتاب با            

 سل مان، ع  الضحاك:

كان علي اذا صف في اللشاد كأنه بر ان لرصاوص فاأنزد اهلل ت االى ها ه     ع  اب  عبا  قاد: 

 .(234)اآلية

 سورة التحريم

 .(233) قوله تعاىل: َفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُح َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي -52
با   قاد: حدثرا لحمد ب  سهب، حدثرا عبد اهلل ب  لحماد البلاوي، حادثرا اباراه م با  عباد اهلل       

 ال الء، قاد: حدثري س  د ب  يربوع الج دي، ع  أب ه، ع  حا ثة، ع  عما  ب  ياسر قاد:

فلاد: أال أب ارك فللات: بلاى يا ساود     سم ت علي ب  ابي طالب يلود: دعاني  سود اهلل 

 اهلل ولا  لت لب رًا بال  ر. قاد: قد أنزد اهلل ف ك قر نا.

  رئ ب، ثم قرأ:قلت: ولا هو يا  سود اهلل، قاد: قرنت بج

                                                        
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  ،1/772: الشرزياب   اواهد  لا   930 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 231
 .البصري أحمد أبو أعبرنا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 . 20: الح ر - 237
 أحماد  با   اهلل عبد ب  لحمد أعبرنا: قاد 1/775: الشرزيب  واهد ل  935 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 236
 .به أحمد ب  يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا الحافظ، لحمد ب  أحمد ب  لحمد أعبرنا الصوفي،
 . 6: الصف - 235
 أعبرناا  اهلل، عباد  با   لحماد  أعبرنا: قاد 1/778: الشرزيب  واهد ل  938 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 234

 .به يح ى ب  ال زيز عبد حدثرا أحمد، ب  لحمد
 . 6: الشحريم - 233
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 (238))َوجفْبرفيُب َوَصالفُح اْلُمْؤلفرف َ ( فأنت والمؤلر   ل  بري أب ك الصالحون.

قاد: حدثرا أبو ال با  الكديمي، حدثرا أحمد ب  ل مر االسادي، حادثرا الحااكم با  ظه ار، عا        

 السدي، ع  أبي لالك: 

هاو علاي با  أباي طالاب، والمالئكاة        ع  اب  عبا  في قوله ت الى: )َوَصاالفُح اْلُماْؤلفرف َ ( قااد:   

 .(239)ظه ره

 سورة الملك

 (280) قوله تعاىل: َفَلمَّا َرَأْوُح ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُح الَِّذيَن َكَفُروا -53
قاد: حدثري المغ ر  ب  لحمد، قاد: حدثري أحمد ب  لحماد با  يزياد، قااد: حادثري ساهب با         

 عالر، حدثرا  ريك، قالوا جم  ًا: 

اد لما  أوا لا ل لي ب  )َفَلمَّا َ َأْوُه ُ ْلَفًة سف َئْت ُوُجوُه الَّ فيَ  َكَفُروا( ق في قوله ت الى:ع  األعمش 

 أبي طالب عرد اهلل ل  الزلفى س ئت وجوه ال ي  كفروا.

 .(282)ه ا لفظ االول  ، وقاد سهب: قاد: نزلت في علي ب  أبي طالب

 سورة القلم

 (281) ِباْلُمْهَتِديَن قوله تعاىل: َوُهَو َأْعَلُم -54
قاد: حدثري عمرو ب  لحمد ب  تركي، حدثرا لحمد ب  الفضب، حادثرا لحماد با   ا  ب، عا       

عمرو ب   امر، عا  دلهام با  صاالح، عا  الضاحاك با  لازاحم، قااد:  أت قاريش تلاديم الرباي              

َواْلَلَلامف   ، فاأنزد اهلل ت االى: )نْ  عل ًا واعظاله له، نالوا ل  علي وقالوا: قد افشش  به لحماد  

لفنَّاَك َلَ َلاى ُعُلاٍق    َو، َوَلا َيْسُطُروَن( ه ا قسم أقسم اهلل به، )لا أنٍت( يا لحمد )بفرفْ َماةف َ بِّاَك بفَمْجُراونٍ   

 ري اللر ن، وساق الكالم الى قوله: )لفنَّ َ بََّك ُهَو َأْعَلُم بفَمْ  َضبَّ َعاْ  َسابف لفهف( وهام الرفار     ي( َعظف ٍم

 .(287)علي ب  أبي طالب –ي ري –قالوا)َوُهَو َأْعَلُم بفاْلُمْهَشدفيَ ( ال ي  قالوا لا

 سورة الحاقة

                                                        
قااد: أعبرناا أباو عباد اهلل ال ا را ي،       1/763لا   اواهد الشرزياب:     989تحت الارقم   الحسكاني الحاكم  واه - 238

 ...  ]الجلودي[أعبرنا أبو بكر الجرجرائي، حدثرا أبو أحمد البصري 
قااد: أعبرناا أباو عباد اهلل ال ا را ي،       1/769لا   اواهد الشرزياب:     991الحاكم الحسكاني تحت الارقم    واه - 239

 ائي، حدثرا أبو أحمد البصري... أعبرنا أبو بكر الجرجر
قاد: أعبرنا أبو س د ب  علي، أعبرنا أبو الحس   الكه لي، حدثرا أباو ج فار الحضارلي،     996أيضًا تحت الرقم  و واه

 ب  علي هو: قاد( المؤلر   وصالح): قولهفي  ]البصري[حدثرا لحمد ب  لر وق، حدثرا حس   أبو قش بة، ع  اب  س ري  
 . طالب أبي

 .13: الملك - 280
 ال ا را ي،  اهلل عباد  اباو  أعبرناا :  قااد  56/ 1 الشرزياب   اواهد  لا   993 الارقم  تحات  الحساكاني  الحاكم  واه - 282
 .البصري أحمد أبو حدثرا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 .3: الللم - 281
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  1/759: الشرزياب   اواهد  ل  2004 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 287
   ...البصري أحمد أبو حدثرا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا
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 (286)قوله تعاىل: َوَتِعَيَها ُأُذن  َواِعَية  -55
، (285)قاد: حدثرا لحمد ب   كريا، حدثرا ال با  ب  بكا ، حدثرا عباد با  كث ار، عا  ابا  الزب ار     

ساأله أن يج لهاا أذن علاي    ف( )َوَت فَ َهاا ُأُذٌن َواعفَ اة  ها ه اآلياة:   ع  جابر قااد: نزلات علاى الرباي     

 .(284)فف ب

                                                        
 . 21: الحاقة - 286
 كاان  اناه  أي – الوقات  في علوًا وكان: الرجا ي وقاد الكوفي، اللر ي الحس  أبو الزب ر ب  لحمد ب  علي هو - 285

 وعمسا    ا با   سارة  لولده وكان: وقاد البغدادي ال ط ب وثله – وأوانه وقشه في والجاللة والثلة وال لم الفضب غاية في
 ل جام  انظار .  الماؤلر    أل ار  ل اهد  فاي  ودفا   سرة، لائة ناهز وقد 768 سرة ببغداد لات: الرجا ي وقاد ولائش  ،

 .4689  قم 21/80: بغداد وتا يا ،8672  قم 27/250: لل وئي الحدي   جاد
 بكر أبو أعبرنا ال  را ي، اهلل عبد أبو أعبرنا: قاد 1/732: الشرزيب  واهد ل  2029 الرقم تحت الحاكم  واه - 284

 ...  .البصري أحمد أبو حدثرا الجرجرائي،
 با   لحماد  لب اد  أباو  أعبرناا  البصاري،  ب ار  با   لحماد  سا  د  أباو  وأعبرناا : قاد 2024 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
حدثرا سويد ب  س  د، حدثرا الول د ب  لسلم، ع  علي ب  حو ب الفزا ي، انه سم  لكحواًل يحدث عا    ال الي، اد يس
 يج لها أن اهلل سالت:  الربي فلاد (واع ة أذن وت  ها): اآلية ه ه اهلل  سود تالقاد:  ]نزد البصر  االسلمي[بريد  
 .ذلك ب د   ئًا نس ت فما: علي قاد. علي يا أذنك

 .علي يا: لفظه الرحم  عبد ب  لحمد ونلي االصبهاني علي ب  أحمد لفظ ه ا: اكمالح وقاد
 الل ا ري،  ابا   المظفار  أبو أعبرنا: قاد 74/33: دل ق تا يا ل  حو ب ب  علي ترجمة في عساكر اب  أيضًا و واه

 .لر كما والحدي  السرد بل ة وساق... ال با  ب  ب ر ب  لحمد أنبأنا االديب، س د أبو أنبأنا: قاال ال حالي، اللاسم وأبو
 أعبرناا  الج فاري،  طالب أبو أعبرنا: قاد 1/744: الشرزيب  واهد ل  2021 الرقم تحت الحسكاني الحاكم ايضًا و واه

حادثرا   ،]البصاري [ب ر ب   دم  حدثرا أل ة، أبو حدثرا ح يفة، أبي ب  لحمد ب  لحمد علي أبو حدثرا الكالبي، الحس   أبو
 ان ألرناي  اهلل ان: ل لاي  اهلل  ساود  قااد : قااد  االسالمي  برياد   سام ت : قااد  ل ثم، ب  صالح ع  الزب ر، ب  اهلل عبد

 .(واع ة أذن وت  ها) ونزلت: قاد. ت ي ان اهلل على وحق – ك ا – ت ي وأن أعلمك وأن أقص ك، وال أدن ك
 أعبرناا : قااد  1 ط 1/611: دل اق  تاا يا  ل   المؤلر   أل ر ترجمة ل  972 الرقم تحت عساكر اب  أيضًا و واه

 – الشم ماي  بكار  أبو أنبأنا الواحدي، لحمد ب  أحمد ب  علي الحس  أبو أنبأنا الفل ه، أحمد ب  اهلل عبد ب  عمر ال با  أبو
 ار با   دم   أنبأنا عبد اهلل ب  لحمد ب  ج فر، أنبأنا الول د ب  أبان، أنبأنا ال با  الدو ي، أنبأنا ب –ب  الحا ث  أحمد ي ري

 .بريد  سم ت: يلود ل ثم ب  صالح سم ت: قاد الزب ر، ب  اهلل عبدأنبأنا  ،]البصري[
 لحماد  ب  أحمد سهب أبو أنبأنا بكر، أبي ب  الحس  أنبأنا ال ط ب، بكر أبو أنبأنا الواسطي، اللاسم أبو عال ًا وأعبرناه

 صاالح  عا   االسادي،  الزب ر ب  اهلل عبد أنبأنا،  دم ب  ب ر أنبأنا تمشام، غالب ب  لحمد أنبأنا اللطان،  ياد ب  اهلل عبد ب 
 – وت اي  أعلماك  وأن أقصا ك،  وال أدن اك  أن ألرناي  اهلل ان: ل ليب اهلل  سود قاد االسلمي بريد  سم ت: قاد ل ثم ب 

 .فرزلت. ت ي أن اهلل على وحق – ت ي وأن: الواسطي وقاد
 .(واع ة أذن وت  ها) ونزلت: قاد: الواسطي وقاد
 الثلفاي،  لحمد ب  الحس   أعبرنا: قاد 1/731: الشرزيب  واهد ل  2010 الرقم تحت الحسكاني الحاكم أيضًا و واه

ب  الفضب الملرا، حدثرا لحمد ب  غالب البغدادي، قاد حدثري ب ار   اللاسمب  لحمد الملرا، حدثرا أبو  الحس   أعبرنا
 .لر كما الحدي وساق  ]البصري[ب   دم 

 ص  علاي  لراقاب  لا   746: الحادي   فاي  ال ااف ي  المغاا لي  اب  الحافظ لرهم جماعة االسلمي بريد  ع  و واه
حدثرا عمر ب  عبد اهلل با   اوذب، حادثرا أباي، حادثرا ج فار        ا  ،عبد الوهاب اج  ب  لحمد ب أحمد أعبرنا: قاد 2ط 729

 وساق الحدي  كما لر. ]البصري[ب  لحمد ب  عالر، حدثرا ب ر ب   دم 
أيضًا الث لبي في تفس ر اآلية ل  تفس ره قاد: وأعبرني اب  فرجويه، قاد: حادثري أباو علاي با  حابش، قااد:        و واه

وساق الحدي  كماا   ]البصري[حدثرا أبو اللاسم ب  الفضب، قاد: حدثرا لحمد ب  غالب ب  حرب، قاد: حدثري ب ر ب   دم 
 لر.

الحسا     والجا ، أعبرنا أب س : أعبرناه عال ًا أبو الح2011ر جماعة كث ر  وقاد تحت الرقم الحاكم و واه ع  ب  وقاد
 ل اثم  با   صاالح  عا   االسادي،  الزب رعبد اهلل ب   حدثرا ]البصري[ب   دم البل ي الصفا ، حدثرا تمشام، قاد: حدثري ب ر 

 :قاد
 ت اي،  وأن عل اك  وأقارأ  أقص ك، وال أدن ك أن ألرني ت الى اهلل ان: ل لي الربي قاد: يلود االسلمي بريد  سم ت

 .ت ي أن اهلل على وحلًا
 .(واع ة أذن وت  ها) ونزلت: قاد
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 سورة المعارج

 (283)ِلْلَكاِفِريَن َلْيَس َلُه َداِفع  ،قوله تعاىل: َسَأَل َساِهل  ِبَعَذا ف َواِقعف -56
قاد: حدثري لحمد ب  سهب، حدثرا  يد ب  اسماع ب لاولى االنصاا ي، حادثرا لحماد با  أياوب       

الواسطي، ع  سف ان ب  ع  رة، ع  ج فر ب  لحمد، ع  أب ه، ع  علي، قاد:لما نصب  سود اهلل 

لدم على  ساود  ف، عل ًا يوم غدير عم فلاد: ))ل  كرت لواله ف لي لواله(( طا  ذلك في البالد

فلااد: ألرتراا عا  اهلل أن ن اهد أن ال الاه اال اهلل، وأناك        (288)]كا ا [ر مان ب  الحاا ث الفهاري  اهلل ال

 سود اهلل، وألرترا بالجهاد والحو والصال  والزكا  والصوم فلبلراه لرك، ثم لم ترض حشى نصبت 

ألار لا    ه ا الغالم فللت: ))ل  كرت لواله فه ا لواله((.فه ا  يء لرك أو ألر ل  عراد اهلل، قااد:   

قاد: فولى الر مان وهو يلاود: اللهام ان كاان     ،عرد اهلل. قاد: اهلل ال ي ال اله اال هو ان ه ا ل  اهلل

ه ا هو الحق ل  عردك فألطر عل را حجا   ل  السماء أو ائشرا ب  اب ال م. فرلااه اهلل بحجار علاى    

 .(289) أسه فلشله فأنزد اهلل ت الى: )َسَأَد َسائفٌب( اآلية

 ينةسورة الب

 (290) قوله تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة -57

                                                                                                                                            
وقاد: وأعبرناه أبو بكر الحا ثي قاد: أعبرنا أبو ال  ا االصبهاني، حدثرا الول اد   2017 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه

 وساق الحدي  كما لر. ]البصري[م ب  أبان، حدثرا ال با  الدو ي، حدثرا ب ر ب   د
وقاااد: أعبرنااا أبااو ساا د باا  علااي، أعبرنااا أبااو الحساا   الكه لااي، حاادثرا أبااو ج فاار    2016أيضااًا تحاات الاارقم  و واه

وساق الحدي  سردًا ولشراًا كماا لار. وقااد      ]البصري[حدثرا ب ر ب   دم  م رة،الحضرلي، حدثرا لحمد ب  يح ى ب  أبي س
 ب   دم...  . يح ىو أعو  عر الحدي : ب ر ه ا ه

وقاد: والحدي   واه أيضًا السب  ي، قااد: حادثرا اباو ال باا  أحماد با  عب اد اهلل با           2015أيضًا تحت الرقم  وذكره
 .]البصري[نصر ب  بح ر اللاضي، قاد: حدثري أبي، حدثرا ب ر ب   دم 

 عب اد  با   لحماد  حادثرا  الحسا  ،  ب  علي أعبرنا: قاد الحس  ، ب  عل ب أعبرنا: وقاد 2013 الرقم تحت أيضًا و واه
 عا   االعماش،  عا   ساف ان،  ب حدثرا ي لوب  ]السم اني: ثلة نب ب قاد[ بالبصر  عثمان ب  لحمد ب  الحس  حدثرا اهلل،
 أن ألرناي  اهلل ان علاي  يا: طالب أبي ب  ل لي اهلل  سود قاد: قاد عبا  اب  ع  جب ر، ب  س  د ع  البط  ، لسلم
 )واع اة  أذن وت  هاا (  اهلل فاانزد  ت اي  أن اهلل علاى  وحاق  وت اي  أعلمك وأن يحبك، ل  وأحب أحبك وأن أقص ك، وال أدن ك
 .علي يا أذنك يج لها أن  بي سألت:  اهلل  سود فلاد

 .وحفظشه وع شه اال واللر ن وال لم ال  ر ل    ئًا أذناي سم ت لا اآلية، ه ه نزلت فمر : علي فلاد
 :قاد 719 ص الرزود اسباب كشاب ل  الواحدي أحمد ب  علي الحس  أبو أيضًا و واه
 أعبرنا الدو ي، ال با  أعبرنا أبان، ب  الول د أعبرنا ج فر، ب  لحمد ب  اهلل عبد أعبرنا: قاد الشم مي، بكر أبو حدثرا

 أعبرنا عبد اهلل ب  الزب ر، قاد سم ت صالح ب  ل ثم يلود: سم ت بريد  يلود، وذكر الحدي . ،]البصري[  دم ب  ب ر
قاد: حدثونا ع  أباي بكار الساب  ي، قااد: أعبرناا       1/738ل   واهد الشرزيب:  2018أيضًا الحاكم تحت الرقم  و واه

ر اق، ع  س  د ب  ب ا ر، عا  قشااد ، عا      علي ب  سراج المصري، قاد: حدثري ابراه م ب  لحمد ال ماني، حدثرا عبد ال
 .عليب يا أذنك يج لها ان اهلل سألت اهلل  سود قاد: قاد )واع ة أذن وت  ها: ( لهفي قو ]البصري[أنس 

 لحماد  با   لباراه م  حادثرا  ساراج،  ب  علي حدثرا: قاد الكوفي، أبراه م ب  فرات: قاد 2019 الرقم تحت أيضًا و واه
 .سواء به ب  ر ب  س  د حدثرا الر اق، عبد حدثرا الصر اني، المدني

 .1 -2: الم ا ج - 283
 .الر مان ب  الحا ث: وق ب الحا ث، ب  الرضر هو: عبا  اب  فلاد الداعي، ه ا في اعشلف - 288
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  1/782: الشرزياب   اواهد  ل  2070 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 289
 .الحدي  وذكر (البصري) أحمد أبو حدثرا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

290
 - 

 . 3: الب رة
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، قااد: حادثري   (292)قاد: حدثري الحس   ب  حم د، حدثرا أبو غسان لالاك با  لساماع ب الرهادي    

)لفنَّ الَّ فيَ   َلُروا َوَعمفُلوا لس ود ب  س د الج في، ع  جابر الج في، ع  أبي ج فر في قوله ت الى: 

 (291)الصَّالفَحاتف ُأوَلئفَك ُهْم َعْ ُر اْلَبرفيَّة( قاد: هم عليب و   شه

 مصادر التحقيق

 اللران الكريم

-اسباب الرزود في ضوء  وايات أهب الب ت عل هم السالم اعداد لركاز االبحااث ال لائدياة    .2

 ايران. -قم
ء الرسود وذوي ال رك، لحمد ب  عبد الرحم  الس اوي اسشجالء ا تلاء الغرك بحب اقربا .1

 ها.2/2612ها( تحل ق نزا  المرصو ي، ن ر لؤسسة الم ا ك االسالل ة ط901 – 872)
ان الم روك بال  ا المف د األلالي للمف د: ال  ا لحمد ب  لحمد ب  الر م .7

 ها.2627ها( ن ر المؤتمر ال لمي لل  ا المف د قم، 627ها778)
األ اراك: تاأل ف أحماد با  يح اى با  جاابر الابالذ ي، تحل اق ال ا ا لحماد بااقر             انساب  .6

 المحمودي دا  الفا وق ب روت.

                                                        
 برات  ابا   الكاوفي،  لاوالهم  الرهادي،  غساان  أباو  د هام  با    ياد ان: ويلاد د هم، ب  اسماع ب ب  لالك هو - 292
. لراه  اتلا   بالكوفاة  لا س : ل ا    با   يح اى  وقاد ثلة،   بة، ب  وي لوب حبان واب  الرسائي، وقاد حماد، ب  اسماع ب

 .4723  قم 23/738: الكماد ته يب انظر. الش     ديد صدوقًا ولائش  ، ع ر  تس  سرة لات: س د اب  وقاد
 ال ا را ي،  اهلل عباد  أباو  أعبرناا : قااد  644\1: الشرزياب   اواهد  ل  2274 الرقم تحت الحسكاني الحاكم  واه - 291
 وساق الحدي . ]الجلودي[ البصري أحمد أبو حدثرا الجرجرائي، بكر أبو أعبرنا

 ب  علي ب  الحس  ب  عمر أعبرنا الحافظ، الحس  أبي ب  بكر أبوقاد: أعبرنا  2270أيضًا الحاكم تحت الرقم  و واه
 وبحار  علاي  با   حباان  عا   ل اا ق،  با   حصا    حادثرا  أباي،  حادثرا : قااد  ال ازا ،  سا  د  با   الحس  ب  أحمد حدثرا لالك،

 لفنَّ: (  اهلل  ساود  تاال : قااد  هاا  46 ت البصر  سك  االسلمي عب د ب  نضلة وهو بر   أبي ع  داود، أبي ع  المسلي،
 .الحوض وب ركم ب ري لا ول  اد علي يا و   شك أنت هم: وقاد)اْلَبرفيَّةف َعْ ُر ُهْم ُأوَلئفَك الصَّالفَحاتف َوَعمفُلوا  َلُروا الَّ فيَ 

 البااقي  عباد  حادثرا  عل راا،  ألااله  و أقرأه الحافظ اهلل عبد أبو الحاكم حدثرا: قاد 2272 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه
 حادثرا  الضاحاك،  با   اللاسام  حادثرا  بالكوفاة،  الحماا   اساحاق  با   لوساى  با   أحماد  حادثرا  ببغداد، الالءًا الحافظ قان  ب 

 هاو [ابا  برياد     عا   الج فاي،  جاابر  عا   يحادث  جحااد   ب  لحمد سم ت: قاد  مر، ب  عمرو ع  البزا ، علي ب  الحس 
 ُأوَلئفاكَ  الصَّاالفَحاتف  َوَعمفُلاوا   َلُروا الَّ فيَ  لفنَّ: ( اآلية ه ه الربي تال: قادع  أب ه،  ]سل مان ب  بريد  ب  الحص ب االسلمي

 لاروي  ،   واءًا الل الاة  ياوم  و ا  شك  أنت ترد علي يا و   شك، أنت هو: وقاد علي كشف على يده فوض  )اْلَبرفيَّةف َعْ ُر ُهْم
 .للمح   عطا ا عدوك ويرد

 .االسراد به ا اال جحاد  ب  لحمد حدي  ل  نكشبه لم الحاكم وقاد
 أحماد  با   علي حدثري: قاد ها ون، ب  ع سى ب  أحمد حدثرا: قاد فرات،: قاد 2279 الرقم تحت الحاكم أيضًا و واه

 اساحاق  ب  جابر حدثرا – فاطمة أبي باب  وي رك – البصري لحمد ب  سل مان حدثرا الباني، اللر ي سويد ب  ع سى ب 
 الزب ار،  ابا   ع  له  ة، اب  ع  طالب، أبي ب  علي لولى – عجالن باب  وي رك –  ب  ة ب  لحمد ب  أحمد ع  البصري،

 :قاد االنصا ي اهلل عبد ب  جابر ع 
 الاى  الشفات  ثام . أعاي  أتااكم  قاد : قااد  الربي ال ه نظر فلما طالب، أبي ب  علي أقبب اذا اهلل  سود عرد جلوسًا كرا
 .الل الة يوم الفائزون هم و   شه ه ا ان البر ة ه ه و ب: فلاد الك بة
 اهلل، بحكام  وأقضااكم  اهلل ب هاد  وأوفااكم  اهلل، باألر  وأقولكم ايمانًا أولكم انه واهلل ألا: فلاد بوجهه عل را أقبب ثم

 .لزية اهلل عرد وأعظمكم الرع ة في وأعدلكم بالسوية وأقسمكم
: لحماد  أصحاب قاد أقبب اذا علي فكان )اْلَبرفيَّةف َعْ ُر ُهْم ُأوَلئفَك الصَّالفَحاتف َوَعمفُلوا  َلُروا الَّ فيَ  لفنَّ(  اهلل فأنزد: جابر قاد

 .اهلل  سود ب د البرية ع ر أتاكم قد
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-ها( طب  دا  الش ا ك للمطبوعات، ب روت2222بحا  االنوا : لحمد باقر المجلسي )ت  .5

 م. 1002 -ها2612، 2لبران ط
 مس الدي  لحمد ب   تا يا االسالم ووف ات الم اه ر واالعالم: تأل ف أبي عبد اهلل .4

ها 2614 -م1005لبران  -ها طب  دا  الكشب ال لم ة ب روت368أحمد ب  عثمان ال هبي 

 .2ط
تا يا بغداد. دا  الكشب ال لمي، ب روت، لبران، د اسة وتحل ق لصطفى عبد اللااد  عطاا    .3

 ها.2615م/ 1006 1ط
-هاا 2629والر ر ها( ن ر دا  الفكر للطباعة 532 -ها699تا يا دل ق: ألب  عساكر ) .8

 لبران ب روت.-2998
تأويب لانزد ل  اللرأن الكريم: ألب  الحجام ل  اعالم اللرن الراب  الهجري جم  وتحل ق  .9

 ايران.-فا   بشريزيان. ن ر لركز االبحاث ال لائدية قم
في تا يا لديرة دل ق ابي اللاسم علي ب  الحس   ترجمة االلام علي ب  أبي طالب .20

ها تحل ق المحلق ال ب ر 532 -ها 699ف ي الم روك باب  عساكر ب  هبة اهلل ال ا

لبران  -المرحوم ال  ا لحمد باقر المحمودي/ لؤسسة المحمودي للطباعة والر ر ب روت

 م.2980 -ها 1/2600ط
نسا ة لراه فاي لكشباة      -تفس ر انس ب  الرب  ، ل طوط جم  وتحل ق نزا  المرصاو ي  .22

 المحلق.
اللاسم فرات ب  ابراه م ب  فرات الكوفي لا  اعاالم الغ باة    تفس ر فرا ت الكوفي: ابي  .21

م تحل ق ال  ا 2991 -ها 2621، 2ب روت ط -الصغرى، لر و ات دا  الكشاب االساللي

 لحمد الكاظم المحمودي.
 – 456ته يب الكماد في اسماء الرجاد: للحافظ جماد الدي  أباي الحجااج يوساف المازي      .27

م. تحل اق ال ا ا   1000 -ها 2612لبران -لر ر ب روتها طب  دا  الفكر للطباعة وا361

 احمد علي عب د وحس  أحمد  نما، لراج ة االسشاذ الدكشو  سه ب  كا . 
 ها.2623ايران -قم 1ته يب الملاد: لحمد علي االبطحي، ط .26
جال  األعبا  لل  ا لحمد ب  لحمد السبزوا ي ل  اعالم اللارن السااب  الهجاري تحل اق      .25

 عالء  د ج فر.
هاا ن ار دا    720  الب ان ع  تأويب  ي اللران ألبي ج فر لحمد ب  جرير الطباري ت  جال .24

 ت.-م بدون2988ها/2608الفكر 
ها( طب  دا  اح اء الشراث 670حل ة األول اء: ألبي ن  م أحمد ب  عبد اهلل األصفهاني )ت .23

 م. 1002-ها2/2612لبران ط -ال ربي، ب روت
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لحساا   باا  بابويااه الم ااهو  بالصاادوق )ت ال صاااد: البااي ج فاار لحمااد باا  علااي باا  ا .28

 -ها( حلله علي اكبر الغفا ي. لر و ات جماعة المد سا   فاي الحاو   اعلم اةقلم    782

 ها.2607
دالئب االلال ة: تأل ف ابي ج فر لحمد ب  جرير ب   سشم الطبري ال   ي تحل ق قسام   .29

 ايران. –قم  اعداد لركز االبحاث ال لائدية، -لؤسسة الب ثة -الد اسات االسالل ة
هاا( تحل اق   153ديوان ابي طالاب با  عباد المطلاب، ألباي هفاان المهزلاي البصاري )ت          .10

 م.1007لبران -ال  ا لحمد حس   د ياس  ، ن ر دا  ولكشبة الهالد، ب روت
 دا  صاد . –كالبرج  –طب ة ول د عرفات  ،ديوان حسان اب  ثابت .12
 –دا  الم رفاة   ،م  المصاطفاوي اعشرى به عباد الارح  ديوان اإللام علي ب  أبي طالب  .11

 م.1007 -ها 2616 ،2ط ،ب روت
هاا( ن ار لؤسساة    640 – 785 جاد الطوسي: ابي ج فر لحماد با  الحسا  الطوساي )     .17

 ها.2613، 7الر ر االساللي الشاب ة لجماعة المد س   بلم ط
-71 جاد الرجا ي: أبو ال با  أحمد ب  علي ب  أحمد ال با  الرجا ي االسدي الكوي ) .16

 ها، ايران.2613، 8ها( لؤسسة الر ر االساللي الشاب ة لجماعة المد س   بلم ط650
ها( تحل ق المرحوم فا   446س د الس ود: ل لي ب  لوسى ب  ج فر ب  طاوو  ت ) .15

 ضم  سلسلة الكشب المؤلفة في  د ال بهات. -تبريزيان
 ف عب د اله ب  عباد  للواعد الشفض ب في األيات الرا لة في اهب الب ت تأل  واهد الشرزيب .14

اهلل ب  أحمد الم روك بالحاكم الحسكاني الحا اء الحرفاي الر ساابو ي لا  اعاالم اللارن       

ال االس الهجاري/ تحل اق ال ا ا المرحاوم لحماد بااقر المحماودي، لر او ات لؤسساة           

 . 2936 -ها 2797، 2لبران ط -االعلمي للمطبوعات. ب روت
هاا( لطب اة   446لب  طاوو  الحسا ري )ت  الطرائف في ل رفة ل اهب الطوائف: للس د  .13

 ها.2799قم -ايران-ال  ام
ع ون أعبا  الرضا: ألبي ج فر لحمد ب  علاي با  الحسا   با  بابوياه اللماي الم اهو          .18

-هاا 2606، 2هاا( لر او ات لؤسساة االعلماي للمطبوعاات ب اروت ط      782بالصدوق )ت 

 م.2986
ال اص وال ام: لها ام البحراناي   غاية المرام وحجة ال صام في ت     اإللام ل  طريق  .19

 ايران.-قم-تحل ق علي عا و ، اعداد لركز االبحاث ال لائدية
 -هاا 2608 2الح ااء الشاراث ط   فالح السائب: ألب  طاوو : تحل ق لؤسسة اد الب ت .70

 م ب روت.2983
ها( ن ر لؤسسة الفلاهة، 640 – 785الفهرست: ابي ج فر لحمد ب  الحس  الطوسي ) .72

 قم.-ايرانها، 2611، 1ط
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هاا ن ار دا  الكشاب    745الكالب في الض فاء ألبي أحمد عباد اهلل با  عادي الجرجااني ت      .71

 م.2993 -ها2628، 2ب روت ط -ال لم ة
هاا، تحل اق اباراه م    756كشاب الثلات: أباي حااتم لحماد با  حبباان الشم ماي البساشي ت         .77

 -هاا  2629 2ب اروت ط  - مس الدي  وتركي فرحان المصطفى. ن ر دا  الكشب ال ل مة

 م. 2998
كشاب سل م ب  ق س الهاللي: تحل ق لحمد باقر االنصا ي الزنجاني اعداد لركز االبحاث  .76

 ايران.-قم-ال لائدية
كشاب كلمات األلام الحس   لل  ا لحمود ال ريفي ل هد باقر ال لوم ن ر دا  الم اروك   .75

 م. 2995-ها7/2624قم ط
هاا  851 -337 ر باب  حجر ال سلالني تلسان الم زان:  هاب الدي  أحمد ب  علي ال ه .74

 م.1002-ها1/2611ن ر دا  اح اء الشراث ال ربي لؤسسة الشا يا ال ربي ب روت ط
لجم  الب اان فاي تفسا ر اللاران: ألباي علاي الفضاب با  الحسا  الطبرساي لا  اللارن              .73

 م. 1005-ها2614، 7لبران ط -الساد ، ن ر لؤسسة الشا يا الغري، ب روت
/ 2ة واجوباة فاي الادي  وال ل لاة: تاأل ف ج فار لرتضاى اعااللي ط        ل شصر لف د اسائل  .78

 م، المركز االساللي للد اسات.1001-ها2617
ها( طب  وتحل ق لؤسساة  2710لسشد ك الوسائب: للم ر ا حس   الرو ي الطبرسي )ت  .79

 لبران. -م ب روت2983 -ها 2608 2الح اء الشراث ط اد الب ت 
اهلل ب  لحمد ب  عبد اهلل الحاكم الر سابو ي ن ر  المسشد ك على الصح ح  : ألبي عبد .60

 م. 1001 ،ها2611، 1لبران ط-دا  الكشب ال لم ة، ب روت
تأل ف حس  اللبانجي: تحل ق ال  ا طاهر الساللي اعاداد لركاز    لسرد االلام علي  .62

 ايران.-االبحاث ال لائدية، قم
 ر دا  الحدي  اللااهر   ها  رح حمز  أحمد الزي  ن162-246المسرد: أحمد ب  حربب ت  .61

 م.2995-ها2624، 2ط
م تحل اق جاواد   2991-2627، 5ل جم  جاد الحدي : ابو اللاسم الموساوي ال اوئي، ط   .67

 ها.2613، 7قم، ط -الل ولي، ن ر لؤسسة الر ر االساللي الشاب ة لجماعة المد س  
 هاا 368المغري في الض فاء للحافظ  مس الدي  لحمد ب  أحمد با  عثماان الا هبي ت    .66

لبران تحل ق ابي الزهراء حاا م   -لر و ات لحمد علي ب ضون/ دا  الكشب ال لم ة ب روت

 م تصح ح ال  ا نجدت نج ب تلديم عبد الر اق المهدي.1002 -ها2/2612اللاضي ط
لمحمد با  سال مان الكاوفي اللاضاي      لراقب األلام أل ر المؤلر   علي ب  ابي طالب .65

هاا.  2،2621اياران، ط -اح ااء الثلافاة االساالل ة قام    ل  اعالم اللرن الثال . طب  لجما   

 تحل ق ال  ا لحمد باقر المحمودي.



 

 ها( 771ل بد ال زيز ب  يح ى الجلودي البصري )ت لا نزد ل  اللر ن في علي ب  أبي طالب  
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لمحماد با  سال مان الكاوفي. طب اة لبراان ب اروت. بادون          لراقب علي ب  أباي طالاب   .64

 تا يا.
لوسوعة الغدير في الكشاب والسرة واالدب. ال  ا عبد الحس   احمد االل   الرجفي، ن ر  .63

 م.1004ها، 2613سرة  6قم ط -ه االساللي، ايرانلؤسسة دائر  ل ا ك الفل
ها 368ل زان االعشداد في نلد الرجاد/  مس الدي  لحمد ب  أحمد ب  عثمان ال هبي ت .68

د اسة وتحل ق علاي لحماد ل اوض وال ا ا عاادد أحماد عباد الموجاود ن ار دا  الكشاب           

 م. 2995ها/2624-2لبران ط-ال لمي ب روت
م طب ااة عاصااة لمكشبااة  1،1006ا  المرصااو ي، طالرصاار  ل اا  ة البصاار ، تااال ف نااز   .69

 لدبولي: اللاهر . لصر. لركز البصر  للد اسات والبحوث.
اياران   -نفحات األ ها  في عالصاة عبلاات األناوا : للسا د حالاد حسا   الكرهاوي ط قام         .50

 ها.2622
 -نهو الس اد : لل  ا لحمد باقر المحمودي، ن ار لؤسساة المحماودي للطباعاة والر ار      .52

 دون تا يا.-انلبر-ب روت
نواد  الم جزات: لحمد ب  جرير ب   سشم ال   ي: ل  علماء االلال ة في المائة الراب ة،  .51

 ايران  -قم تحل ق لد سة االلام المهدي
الوافي بالوف ات: تال ف صاالح الادي  عل اب با  ايباك الصافدي تحل اق احماد اال نااووط           .57

 م.1000 -ها 2610 1ان طلبر -وتركي لصطفى. دا  اح اء الشراث ال ربي ب روت
هاا( لر او ات لؤسساة    2206وسائب  ال   ة: لمحمد با  الحسا  با  علاي الحار ال االلي )ت       

 م1003-ها2613/ 2ب روت ط -االعلمي للمطبوعات


