






اسم الكتاب:.....................................املحّدث البرصّي عبد العزيز بن حييى اجللودّي.

تأليف:..................................................................... مركز تراث البرصة.
واإلنسانّية  اإلسالمّية  املعارف  شؤون  قسم  املقّدسة  العّباسّية  اإلصدار:...............العتبة  جهة 
مراجعة وتدقيق وضبط:.....................................................مركز تراث البرصة.
الطبعة:..................................................................................األوىل.

املطبعة :....................................................دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع.

سنة الطبعة:................................................................ 1439# - 2018م.
عدد النسخ:............................................................................1000.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة عىل النارش 

بطاقة الكتاب

بطاقة الفهرسة

قسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية
مركز تراث البرصة

البرصة - الرباضعية -شارع سيد أمني
هاتف: 07800816597-07722137733

Email : basrah@alkafeel.net :الربيد اإلكرتوين
ص.ب/323



)5(

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم

املقّدمة

ِد يف الكتاب نفسه، وافتتح باحلمد كتابه، وجعل احلمد أّول  احلمد هلل الذي حمَ
جزاء حمّل نعمته، وآخر دعوى أهل جنّته، وأشهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال رشيك 
له، شهادة ُأخلصها له، وأّدخرها عنده، وصىّل اهلل عىل حمّمد خاتم النبوة، وخري 

الربّية، وعىل آله آل الرحة وشجرة النعمة، وبعد..
الدين  معامل  ُتعرف  هبم  إذ  والفالح)1(؛  اهلداية  إىل  وطريق  هدًى  نار  ممَ العلامء 
التي هي أصل كّل سعادة وخري، وهبم تندفع كّل فتنة ورّش، وهبم ترتفع الضاللة 
واجلهالة، فيصبح األعمى بصريًا والضاّل مهتديًا؛ لذا رفع الباري شأن العلامء 
فقال: َيْرَفِع اهللُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللُ بَِم َتْعَمُلوَن 
َخبرٌِي)2(، ورجح ِمدادهم عىل دماء الشهداء، كام جاء عن املعىّل بن حمّمد البرصّي، 
عن أحد بن حمّمد بن عبد اهلل، عن عمرو بن زياد، عن مدرك بن عبد الّرحن، عن 
 القيامة، مجع اهلل يوم  كان  قال:»إذا   ،بن حمّمد الصادق جعفر  اهلل  عبد  أيب 
الناس يف صعيد واحد، ووضعت املوازين، فتوزن دماء الشهداء مع ِمداد العلمء، 

فريجح ِمداد العلمء عىل دماء الشهداء«)3(.

:»اْلُعَلَمُء َمنَاٌر، واأَلْتِقَياُء ُحُصوٌن،  المَ ْبِد اهلل قمَ ْن أمَيِب عمَ )1( هذا مضمون احلديث الوارد عمَ
واألَْوِصَياُء َساَدٌة«، الكايف: ج1، ص33. 

)2( سورة املجادلة، من اآلية )11(. 
)3( األمايل: ص233. 



)6( عبد العزيز بن يحيى اجللودي ....................................

بل إّن راوية احلديث عن أهل بيت العصمة والطهارة أفضل من ألف عابد، كام 
جاء عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن عاّمر قال: قلت أليب عبد اهلل: رجل 
راوية حلديثكم يبّث ذلك إىل الناس، ويسّدده يف قلوب شيعتكم، ولعّل عابدًا من 
ام أفضل؟ قال:»الراوية حلديثنا يبّث يف الناس،  شيعتكم ليست له هذه الرواية؛ أيهُّ

ويسّدده يف قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد«)1(.
لمَم من بني هؤالء العلامء الربرة الذي رصف قسطًا وافرًا من عمره  وبني أيدينا عمَ
يف رواية احلديث ودراسته، والتصنيف والتأليف يف خمتلف فنون العلوم، أال وهو 
عرف  الذي  اجللودّي،  حييى  بن  العزيز  عبد  أحد  أبو  الشهري:  البرصّي  املحّدث 
باألخبار«)3(،  و»اخلبري  الشيعة«)2(،  خي  مؤرِّ بـ»أكابر  ترمجه:  ممّن  غفري  جّم  عند 
و»صاحب املؤّلفات الكثرية يف كّل باب من أبواب العلم«)4(، فاستطاع من خالل 
ة علمه وإخالصه واجتهاده ومثابرته أن يرتك تركة علمّية، ويؤّسس مدرسة  ْفرمَ ومَ
الزمن  عامل  أّن  إاّل  األُخر  احلديثّية  املدارس  قبال  يف  البرصة  مدينة  يف  للحديث 
دة يف خمتلف  عة واملتعدِّ املتنوِّ املعرفّية  ومالبساته حالت دون وصول تلك الرتكة 
اإلسالمّية  املعارف  شؤون  لقسم  التابع  البرصة  تراث  مركز  قام  قد  لذا  العلوم، 
وقد  القيِّمة،  وإنجازاته  حياته  مالمح  تستعرض  دراسة  إقرار  عىل  واإلنسانّية 

جاءت الدراسة جاءت بثالثة فصول:

)1( بصائر الدرجات، حمّمد بن احلسن بن فروخ: ص27. 
)2( الذريعة: ج1، ص312. 

)3( هتذيب املقال: ج3، ص536. 
)4( مصادر هنج البالغة: ج4، ص156. 



)7( املقّدمة  ..........................................................

ر.  الفصل األّول: يف سريته الذاتّية وما حوته من جوانب ُأخمَ
الفصل الثاين: يف آثاره العلمّية ومروّياته وطرق سامعه. 

الفصل الثالث: يف احلركة العلمّية يف عرصه. 
د الثناء واحلمد والشكر للباري عىل أن أبقانا ووّفقنا عىل إمتام  ويف اخلتام نجدِّ
م الشكر إىل كّل  هذه الدراسة البسيطة؛ عسى أن تنفعنا يوم فقرنا وفاقتنا، كام ونقدِّ

من آزرنا وأعاننا يف إمتامها وأخرجها إىل النور والوجود. 

                                                                                                 البرصة الفيحاء
                                                                                                             مركز تراث البرصة 

7/رمضان املبارك/#1439
                                                                                                                21/آيار/2018م





الف�سل الأوَّل
�سريته الّذاتّية وما حوته من جوانب اأَُخر





)11(

الف�سل الأوَّل

ولدُته ون�ساأُته
التاريخ كعادته كّل أحوال وخصوصّيات العلامء واألعالم الذين  مل يذكر لنا 
العلمية، بل نراه يبخل أن ُيسطِّر هلم أسطرًا  بإنجازاهتم وآثارهم  أثروا صفحاته 
أو صفحات هلم فضاًل عن ذكر كّل أحواهلم وخصوصّياهتم، ولست أدري: هل 

العيب يف التاريخ، أم فيمن تصّدى لكتابته؟ 
يظهر أنَّ األخري هو الصحيح، لذا نرى هذا األمر يتكّرر مع كثري من األعالم 
وسالطينهم،  القديم  التاريخ  ُكّتاب  وميول  أهواء  ختالف  كانت  التي  والرموز 
حيث  من  معلومة  غري  له  م  امُلرْتجمَ والدة  وتاريخ  وحمّل  نشأة  تبقى  ذلك  فألجل 
ِرد هلا ذكر يف كتب  املكان والزمان، وما حوهتا من جوانب حياته الشخصية؛ إذ مل يمَ
التاريخ، واليف كتب تراجم ومعاجم الرجال، وال سبيل إىل معرفة ذلك إاّل من 

خالل الرجوع إىل بعض الطرق والقرائن وهي كاآليت:
ن عارصه وسِمع منه.  1ـ عن طريق روايته عّمن تقّدم عنه، أو ممَ

ِمع احلديث عن الكثريين، وروى  م له سمَ املراجع إىل هذه الِفْقرة جيد أّن امُلرْتجمَ
امعًا إاّل أّن أغلبهم -أيضًا- مل ُيعرف وُيعلم تاريخ وفاته؛ أّما ألّن أصحاب  عنهم سمَ
الرتاجم مل يطَّلعوا عىل ذلك، أو لعدم أمّهّية ذلك بالنسبة إليهم، فال يمكن االستفادة 

منه يف الوصول إىل تاريخ وزمان والدة املرتجم له. 
لكن بعضهم ُذكر يف ترامجهم تاريخ وفياهتم، منهم: حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، 

م له قد أكثر الرواية سامعًا عن حمّمد بن زكرّيا الغاليّب.  جمَ فإّن املرتمَ
 ،قال الصدوق: »حّدثنا أبو العّباس حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين



عبد العزيز بن يحيى اجللودي ......................................)12(

قال: حّدثنا أبو أحد عبد العزيز بن حييى اجللودّي البرصّي بالبرصة، قال: أخربنا 
حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي الغاليّب البرصّي«)1(.

وقد ذكرت الكتب الرجالّية تاريخ وفاة حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، إذ نّصت أّنه 
»ُتويفِّ يف عام ثامنية وتسعني ومائتني«)2(.

فظهر من ذلك، أّن تاريخ والدة املحّدث البرصّي عبد العزيز بن حييى اجللودّي 
امعًا عن املغرية بن حممد.  م له روى سمَ سابق عىل عام)298#(؛ وهلذا ورد أّن امُلرتجمَ
فقد روى الصدوق يف األمايل، فقال:»حّدثنا الّشيخ الفقيه أبو جعفر حمّمد بن 
عيّل بن احلسني بن موسى بن بابويه القّمّي، قال: حّدثنا حمّمد بن إبراهيم بن 
إسحاق، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى البرصّي، قال: حّدثنا املغرية بن حمّمد، 
قال: حّدثني جابر بن سلمة، قال: حّدثنا حسني بن حسن، عن عامر الرّساج، عن 

.)3(»سالم اخلثعمي، عن أيب جعفر حمّمد بن عيّل الباقر
ثامِن  سنة  فقال:»ُتويفِّ  حمّمد،  بن  امُلغرية  الرتاجم  أصحاب  بعض  ذكر  وقد 
م له كانت يف منتصف القرن  وسبعني ومائتني«)4(، فيظهر من ذلك أّن والدة امُلرتجمَ
امعه وروايته عن عيّل بن اجلعد  الثالث، بل لعّل زمان والدته يف أوائل القرن؛ لسمَ
اجلوهرّي الذي كان حّيًا قبل عام)230#(، فقد نقل أصحاب الرتاجم أّنه »مات 
سنة ثالثني ومائتني«)5(، فروايته عن عيّل بن اجلعد الذي كان حّيًا قبل عام)#230( 

يظهر منه أّن والدة عبد العزيز بن حييى اجللودّي متقّدمة عىل هذا التاريخ. 

)1( التوحيد، الّشيخ الصدوق: ص 79. 
)2( ُينظر: رجال النجايش: ص347، خالصة األقوال:ص259، ورجال ابن داود: ص172. 

)3( األمايل: ص 54. 
)4( تاريخ بغداد: ج13، ص197، تاريخ اإلسالم:ج20، ص 475. 

)5( تقريب التهذيب، ابن حجر: ج1، ص689. 



)13( الف�سل الأّول  ....................................................

فتحّصل من ذلك أّنه مولود يف أوائل القرن الثالث، ويف العقد األول منه أو 
الثاين؛ عىل أبعد التقادير، ويكون عمره حينئٍذ ما بني)112-121(عامًا، وعليه 

ين.  يكون من امُلعمرِّ
وهناك ثالث روايات ذكرها ابن شهر آشوب قد يفهم منها تقّدم زمان والدته 

عىل ذلك أيضًا، وهي كاآليت:
1ـ قال: وروى أبو خِمنف عن اجللودّي: أّن احلسني حل عىل األعور السلمي 
وأقحم  الرشيعة،  أربعة آالف رجل عىل  وكانا يف  الزبيدي،  احلّجاج  بن  وعمرو 
قال::»أنت عطشان  برأسه ليرشب،  الفرس  أولع  فلام  الفرات،  الفرس عىل 
مع الفرس كالم احلسني،  وأنا عطشان، واهلل ال أذوق املاء حّتى ترشب«، فلام سمَ
شال رأسه ومل يرشب كأّنه فهم الكالم، فقال احلسني:»ارشب فأنا أرشب«، فمّد 
املاء، وقد  تتلمَّذذ برشب  أبا عبداهلل،  يا  املاء، فقال فارس:  احلسني يده فغرف من 
ُهتكت حرمتك، فنفض املاء من يده وحل عىل القوم فكشفهم، فإذا اخليمة ساملة. 
2ـ وروى أبو خِمنف عن اجللودّي: أّنه كان رصع احلسني، فجعل فرسه حيامي 
عنه، ويثب عىل الفارس فيخبطه عن رسجه ويدوسه، حّتى قتل الفرس أربعني 
رجاًل، ثّم متّرغ يف دم احلسني، وقصد نحو اخليمة وله صهيل عاٍل ويرضب بيديه 

األرض)1(.
3ـ قال يف مناقبه أيضًا:»وروى أبو خِمنف عن اجللودّي: أّنه ملا ُقتل احلسني كان 

ن أراد به سوءًا«)2(. عيّل بن احلسني نائاًم، فجعل رجل يدافع عنه كلَّ ممَ
فقد ُيفهم منها تقّدم والدته عىل ذلك التاريخ، ألنه قد ذكر فيها أّن أبا خِمنف 

)1( مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب: ج3، ص215. 
)2( مناقب آل أيب طالب: ج3، ص 285. 
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املتوّف سنة)157#( قد روى عن اجللودّي مبارشة، أو عن مقتله وكتابه. 
إاّل أّن هذا ال يمكن قبوله والتعويل عليه؛ ألّنه ال يتوافق مع ما نقل من تاريخ 
ر  ُيعمِّ أن  بعيد  وهذا  سنة،   )175( هذا  عىل  عمره  سيكون  حيث  اجللودي،  وفاة 
شخص كهذا مثل هذا العمر، لذا يمكن أن ُيصار إىل أّن )اجللودي( الوارد يف رواية 
أيب ِمـخنف هو اجلد الثاين للمرتجم له )عيسى( -كام سوف تأيت اإلشارة إىل ذلك-؛ 

ألّن أبا مـِخنف كان من أصحاب اإلمام الباقر املتوّف سنة )#114()1( . 
ومع ذلك كّله، فقد أّكد الّشيخ كاشف الغطاء أّن عبد العزيز بن حييى اجللودّي 
يعني  مل  وأّنه  الرابع،  القرن  قبل  األّول  والصدر  األُوىل،  القرون  علامء  من  كان 
بالتحديد أّي واحد من هذه القرون الثالثة، فقال: »وقد أّلف ّجم غفري من أعاظم 
الدين مؤّلفات عديدة يف إثبات الوصّية وها أنا ُأوِرد لك أسامء املؤلِّفني يف الوصّية 
خ  من القرون األُوىل، والصدر األّول قبل القرن الرابع.. إىل أن قال: الوصّية للمؤرِّ

اجلليل عبد العزيز بن حييى اجللودّي، وأكثر هؤالء من القرن األّول والثاين«)2(.
ِرد له ذكر -أيضًا- يف كتب الرجال والرتاجم التي تناولت  أّما مسقط رأسه، فلم يمَ
ترمجته، لكن يظهر من اّتفاق املرتمجني له يف النسبة إىل البرصة أّنه ولد وترعرع وتدرج 

يف العلم واملعرفة فيها؛ خصوصًا أّن أغلب مشاخيه هم من البرصّيني. 
وكذلك مل ُيعلم حال أبيه وأجداده، إاّل أّن الّشيخ يف رجاله، وكذا العاّلمة يف 
 ،)3(»إيضاح االشتباه ذكرا :أّن جّده الثاين »عيسى، من أصحاب اإلمام الباقر

.)4(وقيل: كان من أصحاب أيب جعفر، اإلمام اجلواد

)1( ُينظر: خالصة األقوال: ص208.
)2( أصل الشيعة وُأصوهلا: ص223. 

)3( إيضاح االشتباه: ص 244)اهلامش(. 
)4( التفسري املحيط: ص 136)اهلامش(. 



)15( الف�سل الأّول  ....................................................

ا�سمه ون�سبه 
ال خالف يف اسمه واسم أبيه، وكنيته ولقبه، فهو أبو أحد، عبد العزيز بن حييى 
وأصحاب  الرواة  من  ذكره  من  بعض  أّن  غري  اجللودّي)1(،  عيسى  بن  أحد  ابن 
الرتاجم، اكتفى بذكر اسمه الثالثّي ولقبه، وأسقط الرباعّي منه، أي: اجلّد الثاين له، 
وهو)عيسى(، فقال:»هو أبو أحد، عبد العزيز بن حييى بن أحد اجللودّي«)2(، وآخر 
أسقط الثالث منه، وذكر اجلّد الرابع من سلسلة نسبه، فقال:»هو عبد العزيز بن حييى 
ابن عيسى اجللودّي«)3(، وثالث أسقط االثنني معًا، أي: الثالث والرابع، مكتفيًا باسمه، 
واسم أبيه، ولقبه، كام فعل ذلك كثريًا تلميذه الذي أكثر عنه الرواية سامعًا أبو العّباس 

إبراهيم بن إسحاق الطالقاين، فقال: »هو عبد العزيز بن حييى اجللودّي«)4(.

الن�سبة و�سبطها لغوّيًا وجغرافّيًا 
أّما نسبته، فأشهر نسبة ُعرف هبا هي اجللودّي، وقيل:هي قرية أفريقّية)5(، وقيل: 
وقال  البحرين)8(،  يف  هي  وقيل:  البحر)7(،  يف  هي  وقيل:  باألندلس)6(،  قرية  هي 

الفقهاء: ج2، ص221، معاين  النجايش: ص180، موسوعة طبقات  ُينظر: رجال   )1(
األخبار:ص122، وسائل الشيعة: ج30، ص 403. 
)2( كفاية األثر: ص326، سعد السعود: ص235. 

)3( ُينظر: الغارات: املقّدمة ص 69، دالئل اإلمامة:ص146. 
اجلواهر  ص1133،  واجلــرائــح:  اخلــرائــج  ص58،  األنــــوار:ج1،  بحار  ُينظر:   )4(

السنّية:ص122، حلية األبرار: ص167. 
األهوازي:  يت  السكِّ ابن  املنطق،  إصالح  ترتيب  ص459،  ج2،  الصحاح:  ُينظر:   )5( 

ص 133. 
)6( جممع البحرين: ج3، ص26. 

)7( ُينظر: رجال النجايش:ص240، خالصة األقوال: 208. 
)8( ُينظر: الشيعة وفنون اإلسالم: ص95. 
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قوم: جلود، بطن من األزد)1(، وقيل: هي قرية يف الشام، كام جاء يف معجم البلدان؛ 
التي  إفريقّية عن جلود هذه  البرصّي، قال:»سألت أهل  إّن عيّل بن حزة  إذ قال: 
ذكرها يعقوب، فلم يعرفها أحد من شيوخهم...والصحيح أّن جلود قرية بالشام 

معروفة«)2(، وقيل:هي مجع جلد، وسيّتضح الصحيح من هذه األقوال الحقًا. 
حيث  من  نسبته  ضبط  يف  -أيضًا-  والرتاجم  املعاجم  أصحاب  واختلف 
القراءة، فبعض قال: »بضّم اجليم بال خالف«)3(، وهو قول أكثر رواة احلديث)4(.
ووهم  غري،  ال  فبالضّم  مسلم-  -راوية  اجللودّي  »وأّما  القاموس:  يف  جاء 

اجلوهرّي يف قوله: وال تقل اجللودّي؛ أي بالضّم«)5(.
جاء يف اإليضاح يف موضعني: »األّول: يف أحد اجللودّي: بضّم اجليم، وضّم 

الالم، وإسكان الواو«. 
ويف آخر منه عبيد بن عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى اجللودّي: بضّم 

اجليم، وضّم الالم، وإسكان الواو، والدال املهملة)6(.
فقد  الصحاح،  بفتح اجليم ال بضّمها، كام جاء يف  وآخرون قرؤوا اجللودّي: 

قال:»وفالن جلودي بفتح اجليم«)7(.

)1( ُينظر: رجال النجايش: ص 240، خالصة األقوال: ص208، الشيعة وفنون اإلسالم: 
ص95. 

)2( معجم البلدان: ج3، ص70. 
)3( رشح صحيح مسلم، النووي: ج1، ص 9. 

)4( ُينظر: عوائد األّيام: ص 889. 
)5( القاموس املحيط: ج1، ص 284. 

)6( عوائد األّيام: ص889. 
)7( الصحاح: ج2، ص 458. 
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وزن  عىل  املهملة،  وبالدال  أوله،  بفتح  استعجم:»جلود:  ما  معجم  يف  ومثله 
فمَعول«)1(.

ويف خالصة األقوال: قال العاّلمة يف ترمجة أحد الصويل: »صحب اجللودّي، 
الالم، وإسكان  بضّم  وقيل:  املفتوحة،  والواو  الساكنة،  والالم  املفتوحة،  باجليم 

الواو، والدال غري املعجمة«)2(.
ذكره ابن داود يف كتابه، ونسبه إىل الوهم)3(.

املهملة بعد  الساكنة، والدال  بفتح اجليم، والالم  الثاين: »جلود:  الشهيد  قال 
الواو املفتوحة«)4(.

وقال الطربّي: »اجللودّي: بفتح اجليم، وقيل: بضّمها وهو القليل«)5(.
وقال ابن داود: »جلود: باجليم املفتوحة، والالم املضمومة، والواو الساكنة، 
الساكنة، والواو  بالالم  فقال:  املهملة، ومن أصحابنا من وهم يف ذلك،  والدال 

املفتوحة، واحلّق األّول«)6(.
قرية يف  الساكنة(،  املفتوحة والالم  د )باجليم  ْلومَ النراقّي: منسوب إىل جمَ وقال 

ُلود )بالالم املضمومة( بطن من األزد)7(. البحر، أو جمَ
كتابيهام:  قاال يف  قتيبة  ابن  يت وصاحبه  كِّ السِّ ابن  بأن  بالضّم،  قرأ  وعّلل من 

)1( معجم ما استعجم: ج2، ص390. 
)2( عوائد األّيام: ص 889. 

)3( ُينظر: رسائل الشهيد الثاين: ج2، ص1032. 
)4( رسائل الشهيد الثاين: ج2، 1032. 
)5( الكامل يف التاريخ: ج8، ص711. 

)6( رجال ابن داود: ص 129. 
)7( شعب املقال يف درجات الرجال: ص93. 
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»إّن اجللودّي بفتح اجليم منسوب إىل جلود؛ اسم قرية إفريقّية، وقال غريمها: إهّنا 
بالشام، وأراد: إّن من نسب إىل هذه القرية فهو بفتح اجليم لكوهنا مفتوحة، أّما أبو 
أحد حمّمد بن عيسى بن حمّمد بن عبد الّرحن بن عمرويه بن منصور االنيسابوري 

اجللودّي: فليس منسوبًا إىل هذه القرية، فليس فيام قااله خمالفة ملا ذكروا«)1(.
إاّل أّن بعض املحّققني استبعد ِكال الوجهني، فقال:»إّن تصويب الفتح وختطئة 
الضّم يف نسبة إنسان معنّي ال ُيستدّل به عىل مثل ذلك يف نسبة شخص آخر، اللهّم 
إاّل أّن يكون منسوبًا إىل ما نسب إليه ذلك، ثّم قال: والذي أوقع يف الوهم أمران:
قتيبة واجلوهرّي ذكروا حكاية كأهّنا قاعدة  بعد يعقوب كابن  إّن من  األّول: 

عاّمة، فقالوا:)تقول: اجللودّي...(، أو)تقول: فالن اجللودّي...(. 
الثاين: إّن)جلود( ال توجد إاّل عىل وجهني: األّول: بالفتح رسم القرية، والثاين 
بالضّم مجع جلد، وعىل هذا، فهذه الصورة )اجللودّي( ال تكون نسبة إىل اجلمع؛ 
ألّنه ال يصّح مجعًا، وإّنام تكون نسبة إىل قرية، إذًا فكّلام وجدت هذه النسبة مستعملة 
لشخص فهي إىل القرية، فهي بالفتح، فيقال هلم: قد نّص أهل العربّية عىل أّن اجلمع 

إذا صار علاًم أو كالعلم ُنسب إىل لفظه؛ كأنصارّي، وعبادّي، ونحومها«)2(.
لذا، فإّن نسبة عبد العزيز باجللودّي ليس املراد منها النسبة إىل قرية أو مكان؛ 
وإّنام  البحرين،  أو  الشام،  أو  إفريقّية،  قرى  من  قرية  إىل  ينتسب  أّنه  يعلم  مل  ألّنه 
نسب إىل البرصة من جهة املكان واملسكن واملوطن، فلعّل نسبته باجللودّي نسبة 
إىل صنعة اجللود املنترشة يف ذلك الزمان، كأن كان أحد آبائه يمتهنها، فاشتهروا 
هبا، كام عرف عبد امللك بن حمّمد بن إسامعيل بالثعالبّي؛ ألّن عائلته كانت تعمل 

)1( رشح صحيح مسلم: ج1، ص 9. 
)2( األنساب، السمعاين: هامش ص 67. 
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خياطة جلود الثعالب، وعمل عليها يف بادئ األمر، فلّقب بالثعالبّي)1(.

م�سايخ �َسماعه ومروّياته
لكن  دراسته،  وحمّل  العلمّية  وبداياته  دراسته  تفاصيل  الرتاجم  كتب  تذكر  مل 
الظاهر أّن حمّل درسه هو يف مسقط رأسه؛ إذ إّن البرصة آنذاك مُتّثل حارضة علمّية 
يقصدها طاّلب العلم والعلامء من خمتلف أقطار األرض، كام مل ُيعلم مشاخيه إاّل من 
خالل الرجوع إىل مسموعاته ومروّياته للحديث، أو الرواية عن مشاخيه، أو من 
خالل إمالء املشايخ عليه -من حفظه أو كتابته- أو القراءة والعرض عىل الّشيخ، 
امعاته( هو املتوّفر واحلاصل دون  أو إجازته، ويبدو أّن الطريق األّول )مروّياته وسمَ

الطرق األُخرى -كام سيتضح الحقًا-، وعليه، يمكن أن نعّدهم كاآليت:
البرصّي: »هو حمّمد بن زكرّيا بن دينار،  الغاليّب  1ـ حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي 
موىل بني غالب – بالغني املعجمة، والباء املنّقطة حتتها نقطة، والالم املخّففة - أبو 
عبد اهلل، وبنو غالب: قبيلة بالبرصة من بني نرص بن معاوية، قيل: ليس بغري البرصة 
منهم أحد، وكان هذا الّرجل وجهًا من وجوه أصحابنا بالبرصة، وكان أخبارّيًا واسع 

العلم، وصنّف كتبّا كثرية، ومات حمّمد بن زكرّيا سنة ثامِن وتسعني ومائتني«)2(.
الصدوق  الّشيخ  نقل  شّتى،  علوم  يف  رواية  ومخسني  مخسًا  عنه  روى  قد 
ومعاين  الرشائع)5(،  وعلل  والتوحيد)4(،  األمايل)3(،  ككتاب:  كتبه،  يف  منها  مجلة 

)1( ُينظر: فقه الّلغة ورّس العربّية: ص1. 
)2( خالصة األقوال: ص 259. 

 ،131  -129 ص   ،201 ص   ،199 ص  ص299،  الصدوق:  الّشيخ  األمــايل،   )3(
ص329، ص 333. 

)4( التوحيد: ص 80. 
)5( علل الرشائع: ج1، ص9، ج1، ص 170، ج1، ص 181، ج1، ص 229. 
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)2(، وكامل الدين ومتام النعمة)3(، وكذا روى الّشيخ املفيد  األخبار)1(، واخلصال 
عنه يف أماليه)4(، والسّيد رشف الدين علـّي احلسينّي االسرتآبادي يف تأويل اآليات 
التنزيل)6(،  شواهد  يف  احلسكاين  واحلاكم  الطاهرة)5(،  العرتة  فضائل  يف  الظاهرة 
 . وابن عساكر يف تاريخ دمشق)7(، وغريهم من الرواة واملحّدثني وأصحاب الِسريمَ
بن  حرب  بن  املغرية  بن  املهّلب  بن  حمّمد  بن  مغرية  هو  حمّمد:  بن  املغرية  2ـ 
حمّمد بن املهّلب بن أيب صفرة، أبو حاتم املهّلبي األزدّي البرصّي، تويّف سنة ثامِن 

وسبعني ومائتني)8(.
يف  وهي  رواية،  وعرشون(  )سبع  اّطالعنا  حسب  عنه  مروّياته  من  وصلنا 
أبواب شّتى: من الكالم، والتفسري، والتأويل، والتأريخ، والفقه، روى له احلاكم 
رواياته  تبّقى من  وما  التنزيل)9(،  كتابه شواهد  رواية يف  احلسكاين إحدى عرشة 

)1( معاين األخبار: ص 28، ص 64، ص237، ص310. 
)2( اخلصال، الصدوق: ص 190. 

)3( كامل الدين ومتام النعمة: ص 669. 
)4( األمايل، الّشيخ املفيد: ص 165. 

)5( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص458، ج2، ص567، ج2، 
ص449، ج2، ص670، ج2، ص590، ج2، ص545، ج1، ص429، ج1، ص309. 
)6( شواهد التنزيل: ج 1، ص 71، ج1، ص 141، ج 1، ص 176، ح1، ص 232ـ 
233، ح1، ص 352، ح2، ص 5، ج2، ص 171، ج2، ص 183، ج2، ص 270، 

ج2، ص 299، ج2، ص 300، ج2، ص 372. 
)7( تاريخ مدينة دمشق:ج42، ص 48، ج69، ص 290، ج 70، ص 269، ج 70، 281. 

)8( ُينظر: تاريخ اإلسالم:ج20، ص475، تاريخ بغداد:ج13، ص197. 
)9( شواهد التنزيل: ج1، ص572، ج1، ص391، ج1، ص406، ج2، ص234، ج2، 
ص354، ج8، ص152، ج1، ص72، ج1، ص352، ج2، ص218، ج1، ص362، 

ج1، ص267. 
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رواها عنه آخرون، متفرقًة يف بطون الكتب)1(.
3ـ حمّمد بن سهل، وهو حمّمد بن سهل العّطار البغدادّي: »من شيوخ أيب بكر 
الشافعي اهّتموه بوضع احلديث، كان ممّن يضع احلديث، قلت: يروي عن طائفة 

ال ُيعرفون«)2(.
قال ابن عساكر: »أخربين أبو القاسم األزهرّي: قال لنا أبو احلسن الدار قطني: 

حمّمد بن سهل مرتوك«)3(.
هذا رأي العاّمة فيه، أّما عندنا، فلم يذكره علامء الرتاجم، لكنه وقع يف طريق 

الصدوق)4(.
قة يف  قد روى عن عبد العزيز بن حييى اجللودّي ثامِن عرشة رواية، وهي متفرِّ
أماليه)5(،  يف  الصدوق  بعضها  روى  والتأويل،  التفسري  يف  أغلبها  الكتب،  بطون 
ومعاين األخبار)6(، وروى بعضها -أيضًا- احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل)7(. 

ُينظر: علل الرشائع:ج1، ص170، ج1، ص124، ج1، ص233، تأويل اآليات   )1(
الدقائق:ص414،  كنز  تفسري  ص670،  ص559، ج2،  ص705، ج2،  الظاهرة:ج2، 
معاين األخبار: ص58-60  بشارة املصطفى: ص35، غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعني 
اإلمام:ج4، ص255، فضائل األشهر الثالثة، الّشيخ الصدوق: ص19، ص20، مسند 

اإلمام عيّل:ج3، ص142، تاريخ مدينة دمشق: ج50، ص238. 
)2( ميزان االعتدال:ج3، ص576. 

)3( تاريخ بغداد: ج2، ص411. 
)4( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث:ج7، ص 130. 

)5( األمايل: ص 84، ص 559. 
)6( معاين األخبار: ص 122، ص123. 

)7( شواهد التنزيل: ج1، ص169، ج1، ص67، ج1، ص178، ج1، ص401، ج2، 
ص168، ج2، ص299، ج1، ص47، ج1، ص285، ج2، ص250، ج2، ص 331، 
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4ـ أحد بن عاّمر بن خالد، أبو عبد اهلل: وصلتنا عنه عرش روايات، ثامٍن منها 
ذكرها احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل)1(، وواحدة رواها الصدوق يف علل 
نقاًل  النوري يف مستدركه  الّشيخ  األخبار)3(، وُأخرى رواها  الرشائع)2(، ومعاين 

عن فالح السائل للسّيد ابن طاووس)4(. 
بن  مالك  بن  حيد  بن  الربيع  بن  حيد  بن  احلسني  وهو  حيد:  بن  احلسني  5ـ 
سحيم بن مالك بن عائذ اهلل، أبو عبد اهلل اللخمي اخلرازّي الكويّف، قدم بغداد 
وحّدث هبا، كان فهاًم عارفًا، وله كتاب مصنّف يف التاريخ، جاء املخرب بموته من 

الكوفة يف سنة ثالث وثامنني ومائتني. 
رماه بالكذب مطني، فقال عنه:»هذا كّذاب، ابن كّذاب، ابن كّذاب«)5(.

هذا حاله عند رجال العاّمة، أّما عندنا، فلم يتّطرق اىل ذلك، لذا جاء يف ترمجته 
أهّنم: »مل يذكروه، وقع يف طريق الكليني يف الكايف: ج6، باب الشواء والكباب، 

ص319، واملفيد يف جمالسه: املجلس العارش«)6(.
والثانية  أماليه)7(،  يف  الصدوق  رواها  منها  واحدة  روايات:  مخس  عنه  روى 

ج2، ص347. 
)1( شواهد التنزيل: ج2، 193، ج1، ص 201، ج1، ص 331، ج1، ص436، ج1، 

ص 446، ج2، ص 266، ج2، ص 309، ج2، ص335. 
)2( علل الرشائع: ج1، ص 153. 

)3( معاين األخبار: ص 360ـ 362. 
)4( مستدرك الوسائل: ج2، ص 130، ج14، ص 88. 

)5( ُينظر: تاريخ بغداد:ج8، ص38، تاريخ اإلسالم:ج1،ص158. 
)6( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: ج3، ص123. 

)7( األمايل: ص 730. 
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ر نقلها احلاكم احلسكاين)2(، وغريه كالسّيد  رواها املفيد يف أماليه)1(، والثالث اأُلخمَ
املرعيّش يف رشح إحقاق احلّق)3(.

6ـ حمّمد بن عبد الرحن: الظاهر يف روايته عنه هي عن شخصني ال شخص 
بن ساّلم، وقد روى عنه ثالث روايات)4(،  الّرحن  بن عبد  واحد، ومها: حمّمد 
ثالث  روايات:  سّت  عنه  روى  وقد  الفضل،  بن  الّرحن  عبد  بن  حمّمد  واآلخر 

رواها السّيد فّخار املوسوّي )5(، والثالث األُخر رواها احلاكم احلسكاين)6(.
7ـ إبراهيم بن فهد: روى عنه أربع روايات: واحدة رواها الصدوق يف كامل 

الدين ومتام النعمة)7(، وثالث رواها احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل)8(.
اثنتاِن منها روامها الصدوق،  8ـ احلسني بن معاذ: روى عنه ثالث روايات: 
روى إحدامها يف األمايل ومعاين األخبار)9(، واألخرى رواها يف كامل الدين ومتام 

)1( األمايل، الّشيخ املفيد:ص 93. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص468،ج2، ص 9، ج2، ص 466. 

)3( رشح إحقاق احلّق: ج14، ص 164. 
)4( الربهان يف تفسري القرآن: ج3، ص 790، تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة 

الطاهرة:ج2، ص 515، تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب:ج 12، ص 68. 
)5( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 448، ج2، ص 653، 

ج1، ص 339. 
)6( شواهد التنزيل: ج1، ص 425، ج1، ص 516، ج1، ص 548. 

)7( كامل الدين ومتام النعمة: ص77. 
)8( شواهد التنزيل: ج1، ص 198، ج2، ص270، ج2، ص293. 

)9( ُينظر: األمايل: ص558، ومعاين األخبار: ص122. 
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النعمة)1(، والثالثة رواها احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل)2(.
9ـ عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس املوصيّل: وصلتنا عنه روايتان، ذكرمها الّشيخ 

النورّي يف مستدرك الوسائل، والسّيد الربوجردّي يف جامع أحاديث الشيعة)3(.
10ـ حمّمد بن عطّية الشامّي: روى عنه روايتني روامها الصدوق: أحدمها يف 
ومتام  الدين  وكامل  اخلصال،  يف  واأُلخرى  النعمة)4(،  ومتام  الدين  وكامل  األمايل 

النعمة)5(.
11ـ هشام بن عيّل: روى عنه ثالث روايات: أحدها رواها الصدوق يف معاين 
األخبار)6(، والثانية احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل )7(، والثالثة رواها السّيد 

ابن فّخار املوسوّي يف تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة)8(.
مرو بن حمّمد بن تركّي: روى عنه اجللودّي ثالث روايات: روايتان روامها  12ـ عمَ
السّيد فّخار املوسوّي يف تأويل اآليات الظاهرة )9(، والثالثة رواها احلاكم وغريه)10(.
13ـ أحد بن حمّمد بن عمر)عمري(: وصلتنا عنه ثالث روايات: واحدة رواها 

)1( كامل الدين ومتام النعمة: ص77، ص 525. 
)2( شوهد التنزيل: ج2، ص 338. 

)3( مستدرك الوسائل: ج3، ص 284، ج3، ص452، جامع أحاديث الشيعة:ج16، 
ص 784، ص 813. 

)4( األمايل: ص346-247، كامل الدين ومتام النعمة: ص 159. 
)5( اخلصال: ص 59، كامل الدين ومتام النعمة: ص 386. 

)6( معاين األخبار: ص 310. 
)7( شواهد التنزيل: ج1، ص 53. 

)8( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 422. 
)9( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 433، ج2، ص515. 

)10( شواهد التنزيل: ج2، ص 360، الربهان يف تفسري القرآن: ج4، ص330. 
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ُسلمَيم بن قيس يف كتابه)1(، وآخرون، وروايتان روامها احلاكم يف شواهد التنزيل)2(.
14ـ حمّمد بن عيسى الواسطي: روى عنه روايتني، روامها احلاكم يف شواهد 

التنزيل)3(.
15ـ زكرّيا بن حييى الساجّي: روى عنه اجللودّي مبارشة روايتني: واحدة يف 

تأويل اآليات الظاهرة )4(، واأُلخرى يف دالئل اإلمامة)5(.
روايتني،  اّطالعنا-  اجللودّي عنه -حسب  الكديمّي: روى  العّباس  أبو  16ـ 

روامها احلاكم احلسكاين)6(.
 ،)7( احلاكم  رواها  أحدمها  روايتني:  عنه  روى  األزرق:  بن موسى  أحد  17ـ 

واألُخرى املحمودّي يف كتابه هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة)8(.
18ـ أحد بن حمّمد بن عمر بن يونس: روى عنه روايتني، روامها احلاكم)9(.

ن روى عنهم رواية واحدة، وهم عّدة مشايخ: وهناك ممَ
رواها  الطالقاين،  حامد  وأبو  اخلصال)10(،  يف  الصدوق  نقلها  أبان،  بن  أحد 

)1( كتاب ُسلمَيم بن قيس، ُسلمَيم بن قيس اهلاليل الكويّف: ص 25. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص 189، ج2، ص181. 
)3( شواهد التنزيل: ج2، ص193، ج2، ص 327. 

)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص705. 
)5( دالئل اإلمامة: ص 129. 

)6( شواهد التنزيل: ج1، ص 327، ج2، ص349. 
)7( شواهد التنزيل: ج2، ص 152. 

)8( هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة: ص39. 
)9( شواهد التنزيل: ج1، ص 189، ج2، ص 181. 

)10( اخلصال: ص 592. 
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يف  الصدوق  ذكرها  مهران،  بن  واحلسن  اخلصال)1(،  يف  -أيضًا-  الصدوق 
دالئل  يف  الطربّي  روها  القريّش،  يونس  بن  وحمّمد  واألمايل)2(،  املعاين  كتابيه: 
اإلمامة)3(، وعبد اهلل بن حمّمد الضّبي، رواها عنه الصدوق يف معاين األخبار)4(، 
وحييى بن عمر، روى عنه رواية واحدة، نقلها الّشيخ النورّي يف ضمن جمموعة 
بن  إسحاق  موسى  وأبو  اجللودّي)5(،  حييى  بن  العزيز  لعبد  أهّنا  يظّن  خمطوطة، 
موسى األنصارّي، رواها عنه اجللودّي يف دالئل اإلمامة)6(، وأبو عوانة، رويت 
ابن  نقلها  ركونة،  بن  وحمّمد  الدين)7(،  ُأصول  يف  اليقني  معارج  كتاب  يف  عنه 
عساكر يف تارخيه)8(، ميرسة بن حمّمد، رواها البحراين يف تفسريه)9(، واحلسني بن 
التسرتي، رويت عنه يف دالئل  القاسم  علـّي، رواها احلاكم احلسكاين)10(، وأبو 
اإلمامة)11(، وأحد بن عّباد، رواها احلاكم يف شواهد التنزيل)12( -وحيتمل أن يكون 
أحد بن عّباد هو نفسه أحد بن عاّمر بن خالد، وأّن عّبادًا جاء تصحيفًا لكلمة عاّمر-، 

)1( اخلصال: ص 581. 
)2( ُينظر: األمايل:ص 329، معاين األخبار: ص 121. 

)3( دالئل اإلمامة: ص 153. 
)4( معاين األخبار: ص401. 

)5( مستدرك الوسائل: ج 14، ص 60، باب حكم صدقة املرأة وهبتها، ح1. 
)6( دالئل اإلمامة: ص 129. 

)7( معارج اليقني يف أصول الدين، الّشيخ حمّمد السبزواري: ص 46. 
)8( تاريخ مدينة دمشق: ج50، ص 236. 

)9( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص 363. 
)10( شواهد التنزيل: ج2، ص285. 

)11( دالئل اإلمامة: ص95. 
)12( شواهد التنزيل:ج1، ص388. 
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السعادة يف مستدرك  البرصّي، وصلتنا عنه رواية واحدة يف هنج  وحمّمد بن روح 
هنج البالغة)1(، وعيّل بن اجلعد، رويت عنه يف تأويل اآليات الظاهرة)2(، وموسى 
ابن زكرّيا، رواها احلّر العاميل يف وسائل الشيعة)3(، وحمّمد زكويه، ذكرها اخلطيب 
البغدادي يف تارخيه)4(، وحييى بن عمر، رواها املريزا النورّي يف مستدرك الوسائل)5(، 

األشعث بن حمّمد الضّبي، رواها عنه الصدوق يف عيون أخبار الرضا )6(. 
وهناك ثالثة من الرواة ذكرت بعض الكتب رواية عبد العزيز بن حييى عنهم، 
إاّل أّن الصحيح غري ذلك، بل أّن هناك يف البني سقط من سلسلة الرواة، وهم: 
جعفر بن حمّمد بن عامرة، رواها صاحب كتاب الشيعة يف أحاديث الفريقني )7(، 
 ،)8(  البيت أهل  أحاديث  موسوعة  صاحب  رواها  احلامين،  حيد  بن  وحييى 

وهشام بن جعفر، رواها صاحب املواهب السنّية )9(. 

وثاقة م�سايخه 
ِمع عبد العزيز بن حييى اجللودّي احلديث والتفسري والفقه والكالم واللغة  سمَ
وغريها من العلوم عن كثري من املشايخ، وهم من خمتلف املذاهب والعقائد، ألّن 

)1( هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة: ص39. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة:ج1، ص460. 

)3( وسائل الشيعة: ج7، ص 177 - باب استحباب اإلكثار من االستغفار، ح7. 
)4( تاريخ مدينة بغداد: ج1، ص 52. 

)5( مستدرك الوسائل ج14، ص 238. 

)6( عيون أخبار الرضا، الصدوق: ج1، ص227. 
)7( الشيعة يف أحاديث الفريقني: ص 491. 

)8( موسوعة أحاديث أهل البيت: ج9، ص63. 
)9( اجلواهر السنّية: ص 112. 
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طلب العلم كان بغيته وضاّلته، فلذا كان من الطبيعي جّدًا أّن يكون أحد مشاخيه 
ضعيفًا أو مقدوحًا عند فئة، وممدوحًا عند ُأخرى، أو العكس، أو مسكوتًا عنه عند 
فئة، أو مقدوحًا عند ُأخرى؛ ألّن كّل طائفة هلا ضوابط يف وثاقة الراوي، وضعفه، 
أو قدحه، فهو حّجة عليه دون اآلخر، هلذا نذكرهم، ونذكر ما جاء يف حّقهم من 

مدح أو ذّم. 
1ـ أبو عبد اهلل حمّمد بن زكرّيا بن دينار الغاليّب: قد رّصح علامء الرتاجم بوثاقته 
وجاللة قدره، وكونه إمامّي املذهب والعقيدة، فقد جاء عن النجايش يف رجاله، 
وابن داود يف رجاله، والعاّلمة يف خالصته أّنه: »كان وجهًا من وجوه أصحابنا 

بالبرصة، وكان واسع العلم أخبارّيًا، وثقة صادقًا«)1(.
وفضاًل عن ترصيح علامء الرتاجم بعقيدته -بكونه وجهًا من وجوه أصحابنا 
يف البرصة- فإّن رواياته الكثرية يف مناقب النبّي وأهل بيته ُتظهر عقيدته 

بصورة واضحة وجلّية، وكونه اثني عرشّي املذهب، منها:
روايته عن عيّل بن حاتم، قال: حّدثنا الربيع بن عبد اهلل، قال: وقع بني عبد اهلل 
ابن احلسن كالم يف اإلمامة، فقال عبد اهلل بن احلسن: إّن اإلمامة يف ولد احلسن 

واحلسني، فقلت: بل هي يف ولد احلسني إىل يوم القيامة، دون ولد احلسن. 
فقال يل: وكيف صارت يف ولد احلسني دون احلسن، ومها سّيدا شباب أهل 
وكان  بالكرب،  فضاًل  احلسني  عىل  للحسن  أّن  إاّل  سواء،  الفضل  يف  ومها  اجلنّة، 

الواجب أن تكون اإلمامة إذن يف األفضل؟ 
من  أفضل  موسى  وكان  لني،  ُمرسمَ نبّيني  كانا  وهارون  موسى  إّن  له:  فقلت 
موسى،  ولد  دون  هارون،  ولد  يف  واخلالفة  النبّوة   اهلل فجعل   ،هارون

)1( رجال النجايش: ص346، رجال ابن داود:172، خالصة األقوال:ص259. 
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وكذلك جعل اهلل اإلمامة يف ولد احلسني، دون ولد احلسن؛ ليجري يف هذه األّمة 
ُسنن من قبلها من األُمم حذو النعل بالنعل. 

احلسن  أمر  يف  جوايب  فهو  بيشء،   وهارون موسى  أمر  يف  أجبت  فام 
واحلسني، فانقطع، ودخلت عىل الصادق فلام برص يب قال يل:»أحسنَت يا 

ربيع فيم كّلمَت به عبد اهلل بن احلسن ثّبتك اهلل«)1(.
اخلطيب  كّل من  قد وصفه  البرصّي:  األزدّي  املهّلب  بن  بن حمّمد  املغرية  2ـ 
بارع  صادقًا،  »كان  فقاال:  اإلسالم،  تاريخ  يف  والذهبي  تارخيه،  يف  البغدادّي 

األدب، وحسن النّظم«)2(. 
منه  سمع  القاسم،  أبا  ُيكنّى  املوصيّل:  يونس  بن  اهلل  عبد  بن  الواحد  عبد  3ـ 
ثقة  أّنه  وذكر  األئّمة،  عن  يرِو  ومل  وثالثامئة،  وعرشين  سّت  سنة  التلعكربّي 

باالّتفاق)3(.
4ـ أحد بن عاّمر بن خالد، أبو عبد اهلل: مل يذكره علامء الرجال، إاّل أّنه وقع يف 

طريق السّيد يف فالح السائل، والصدوق يف معاين األخبار، وعلل الرشائع)4(.
اجلامع  رشح  يف  املناوّي  قال  البرصّي:  الكديمّي  القريّش  يونس  بن  حمّمد  5ـ 
عىل  يضع  كان  حّبان:  ابن  وقال  احلديث،  بوضع  عدّي  ابن  »اهّتمه  الصغري: 

الّثقات«)5(، وقال الذهبّي:»له مناكري ضعف هبا«)6(.

)1( علل الرشائع: ج1، ص 210. 
)2( تاريخ اإلسالم: ج20، ص475، تاريخ بغداد: ج13، ص197. 

)3( ُينظر: رجال الطويس: ص431، مستدركات علم رجال احلديث: ج5، ص152. 
)4( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: ج1، ص384. 

)5( فيض القدير يف رشح اجلامع الصغري: ج4، ص188. 
)6( العرب يف خرب من غرب: ج2، ص84. 
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6ـ احلسن بن مهران األصبهايّن، اخلّياط املكتِّب: قال السمعايّن: »احلسن بن 
مهران األصبهايّن اخلّياط الّرجل الصالح«)1(.

مل يتطّرق إليه علامء رجال الشيعة، لذا قال الشاهرودّي: »مل يذكره، لكن وقع 
يف طريق الصدوق يف املعاين: ص 121، وأماليه: جملس44، ص155«)2(.

7ـ حمّمد بن عطّية)الشامي(، أورده الصدوق يف كامل الدين بلقب الشامّي )3(، 
وهو-أيضًا- مل تذكر له ترمجة يف كتب الرجال سوى أّنه روى عنه عبد العزيز بن 
حييى اجللودّي، ووقع يف طريق الصدوق يف األمايل)4(، واخلصال)5(، وكامل الدين 

متام النعمة)6(.
لكن يظهر من ترمجة ابن عساكر أليب عمرو الصرييّف الفقيه البرصّي املعروف 
واحلديث، حيث  الفقه  البرصة يف  أحد شيوخ  كان  أّنه  بابن مخرية -أو مخرويه- 
الفقيه  الصرييف  عمرو  أبو  شامهرد،  حمّمد  بن  احلسن  بن  عيّل  بن  قال:»أحد 
البرصّي...حّدث بدمشق عن جعفر بن حمّمد بن عامر، وإبراهيم بن فهد، وحمّمد 

ابن عطّية الشامّي«)7( .
8ـ أبو إسحاق إبراهيم بن فهد بن حكيم بن ماهان الساجّي البرصّي احلافظ: مل 
يرد له ذكر يف كتب تراجم الشيعة، لذلك جاء يف مستدركات علم رجال احلديث 

)1( األنساب، السمعاين: ج2، 425. 
)2( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: ج3، ص63. 

)3( كامل الدين ومتام النعمة: ص159. 
)4( األمايل: ص 345. 
)5( اخلصال: ص 59. 

)6( كامل الدين ومتام النعمة: ص 385. 
)7( تاريخ مدينة دمشق: ج5، ص43. 
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قوله:»مل يذكروه، ووقع يف طريق الصدوق يف كامل الدين:ج1ص 77، عن عبد 
العزيز بن عيسى اجللودّي«)1(. 

وما ذكره ابن حجر عن الّشيخ الطويس ِمْن:»أّن إبراهيم بن فهد الكويّف ذكره 
الّشيخ الطويس يف رجال الشيعة« )2( ال صّحة له، كام قال بذلك السّيد األمني، إذ 

قال:»ال ذكر له -أيضًا- يف رجال أصحابنا«)3(.
أّما كتب تراجم العاّمة، فقد قال اجلرجايّن يف الكامل:»كان ابن صاعد إذا حّدثنا 
عنه ]أي: عن إبراهيم بن فهد[ يقول: إبراهيم بن حكيم، ينسبه إىل جّده لضعفه«)4(.

وقال عبد اهلل بن حّبان يف طبقات املحّدثني:»كان مشاخينا يضّعفونه«)5(.
ونقل ابن حجر: قول أيب نعيم يف تاريخ أصبهان، فقال: »إبراهيم بن فهد بن 
حكيم بن إبراهيم بن قدامة بن ماهان البرصّي، أبو إسحاق، قدم أصبهان وحّدث 
ومائتني،  وسبعني  مخس  سنة  تويّف  وقيل:  ومائتني،  وثامنني  اثنتني  سنة  تويّف  هبا، 

ضّعفه الربدعّي، وذهبت كتبه، وكثر خطُؤه لرداءة حفظه «)6(.
الساجّي، من  الّثقات، فقال:»إبراهيم بن فهد بن حكيم  ابن حّبان يف  وذكره 

أهل البرصة، يروي عن عاصم، وروى عنه البرصّيون«)7(.
وقد وصفه السمعايّن - نقال ًعن شيخه- برئيس املحّدثني، فهذا إن مل يّدل عىل 

)1( مستدركات علم رجال احلديث: ج1، ص 185. 
)2( ُينظر: لسان امليزان: ج1، ص91. 

)3( أعيان الشيعة: ج2، ص198. 
)4( الكامل، البن عدي اجلرجاين: ج1، ص 270. 

)5( طبقات املحّدثني، عبد اهلل بن حّبان: ج3، ص 158. 
)6( لسان امليزان: ج1، ص91. 
)7( لسان امليزان: ج1، ص91. 
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وثاقته فيّدل عىل جاللة قدره، قال:»أبو إسحاق إبراهيم بن فهد بن حكيم بن ماهان 
الساجّي البرصّي، من أهل البرصة، وملا سمعت جزءًا من حديثه بالبرصة عن شيخنا 
أيب حمّمد جابر بن حمّمد األنصارّي احلافظ، قال يل: إبراهيم بن فهد كان يقال له: 
رئيس املحّدثني، سمع قيس بن حفص الدارمّي، وحمّمد بن عّباد اهلنائّي وغريمها...

وكان قدم أصبهان، وحّدث هبا، وتويّف بالبرصة سنة اثنتني وثامنني ومائتني«)1(.
ولعّل نسبته إىل جّده ليس دلياًل عىل ضّعفه، بل أّن جّده كان ذا شأن وشهرة، 
ابنه حمّمد،  ترمجة  إىل ذلك يف  فغلبت عليه كأن كان حمّدثًا، ولذا جاءت اإلشارة 
فقال السمعايّن: »حمّمد بن إبراهيم بن فهد بن حكيم الساجّي الفهدّي البرصّي 
ووالده  املحّدثني،  أوالد  من  وكان  بالبرصة،  والثالثامئة  العرشين  قبل  هبا  مات 

إبراهيم بن فهد، من كبار العلامء بالبرصة«)2(.
د بنسبتني )السريايّف، والسدويّس(، والظاهر أّن النسبتني  رمَ 9ـ هشام بن عيّل: ومَ
لشخص واحد، وهو هشام بن عيّل بن هشام، كام فهم الذهبّي ذلك، حيث ذكر يف 
ترمجة هشام بن عيّل السريايّف، يقول: حييى بن صاعد، فقال:»قال حييى بن صاعد: 

حّدثنا هشام بن عيّل السدويّس بالبرصة«)3(.
وألّن كليهام من أهل البرصة، فيلّقب هشام بن عيّل السدويّس بالبرصّي)4(.

»وكالمها –أيضًا- حّدث عن عبد اهلل بن رجاء، وحّدث عنه عيّل بن حشاد، 

)1( األنساب: ج3، ص 196. 
)2( األنساب: ج4، ص411. 

)3( تاريخ اإلسالم: ج21، ص320. 
)4( ُينظر: تاريخ اإلسالم ج 21، ص 320.
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وأيب بكر إسحاق الفقيه«)1(.
وّثقه الدار قطنّي، فقال: »هشام بن عيّل السريايّف ثقة«)2(.

أبو عيّل، سكن  الّثقات، فقال:»هشام بن عيّل بن هشام،  ابن حّبان يف  وذكره 
البرصة...كتب عنه أصحابنا«)3(.

ِرد له ذكر، لذا قال صاحب مستدركات علم رجال  أّما يف كتبنا الرجاّلية فلم يمَ
احلديث:»مل يذكروه، وقع يف طريق الصدوق يف املعاين: ص309، عن عبد العزيز 

ابن حييى اجللودّي«)4(.
»تويّف يف ذي احلّجة سنة أربع وثامنني ومائتني«)5(.

10ـ أحد بن أبان: مل تذكره كتب الرتاجم، وقد وقع يف طريق الصدوق يف اخلصال، 
وكذا روى عنه السّيد ابن طاووس من كتاب عبد العزيز بن حييى اجللودّي)6(.

11ـ أبو حامد الطالقاين: قال النامزّي: »مل يذكروه، روى عبد العزيز بن حييى 
اجللودّي الثقة، عنه، عن عبد العزيز بن اخلّطاب رواية رشيفة، كام يف اخلصال:ج2، 

ص138«)7(.
بِّّي،  12ـ زكرّيا بن حييى الساجّي: زكرّيا بن حييى بن عبد الّرحن بن بحر الضَّ

)1( املستدرك: ج1، ص 74، ص 76، دالئل اإلمامة: ص 471، املستدرك: ج1، ص 15. 
السنن الكربى: ج 10، ص 45. 

)2( سؤاالت احلاكم، الدار قطني: ص 158. 
)3( الّثقات، ابن حبان: ج 9، ص 234. 

)4( مستدركات علم رجال احلديث: ج8، ص 157. 
)5( تاريخ اإلسالم: ج21، ص320. 

)6( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: ج1، ص 237. 
)7( مستدركات علم رجال احلديث: ج 8، ص356. 
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أبو حييى البرصّي، الساجّي، الشافعّي. 
وكان  املرادي،  سليامن  بن  والربيع  امُلزيّن،  حييى  بن  إسامعيل  عن  الفقه  أخذ 

حافظًا، حمّدثًا، مفتيًا، وقال ابن حجر: »ثقة، فقيه من الثانية«)1(.
يف  السبكي  وقال  احلديث،  علل  كتاب  الفقهاء،  اختالف  كتاب  صنّف 
طبقاته:»وله مصنّف يف الفقه واخلالفيات، ساّمه »ُأصول الفقه« استوعب فيه أبواب 
الفقه، وذكر أّنه اخترصه من كتابه الكبري يف اخلالفيات، وهو عندي يف جملَّد ضخم. 

تويّف الساجّي بالبرصة سنة سبع وثالثامئة«)2(.
ومل تذكره مصادرنا، إاّل أّن التلعكربّي روى عن أحد بن عاّمر بن خالد، عنه، 
عن مالك بن خالد األسدّي، حديث كيفّية الوصّية، وكذا الّشيخ املفيد يف أماليه، 
رواية  السيدّي،  بن موسى  إسامعيل  عنه، عن  الصويّل،  بن حمّمد  أحد  روى عن 

رشيفة يف الفضائل)3(.
أبو عوانة  النيسابورّي،  إبراهيم  وانمَة: وهو يعقوب بن إسحاق بن  أبو عمَ 13ـ 

األسفرايينّي، الشافعّي، املولود بعد الثالثني ومائتني. 
الشام،  فزار  احلديث،  طلب  يف  البالد  طاف  احلديث،  حّفاظ  أكابر  من  وهو 
وأصبهان،  واليمن،  واجلزيرة،  واحلجاز،  وواسط،  والكوفة،  والبرصة،  ومرص، 

والّرّي، وأقام بأسفرايني فامت هبا. 
يّن، والربيع.  وهو أّول من أدخل مذهب الشافعّي إىل أسفرايني، أخذه عن امُلزمَ
صنّف كتاب »املسند الصحيح«، وهو خمّرج عىل صحيح مسلم، وله فيه زيادات. 

)1( تقريب التهذيب، ابن حجر: ج1، ص 314. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص 201. 

)3( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: ج3، ص 435. 
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وكان زاهدًا، عفيفًا، متعّبدًا، مقاّلً، تويّف سنة سّت عرشة وثالثامئة، وعىل قربه 
مشهد ُيزار)1(.

الياء  وسكون  املهملة  الدال  وفتح  الكاف  الكديمّي:)بضّم  العّباس  أبو  14ـ 
املنقوطة باثنتني من حتتها ويف آخرها امليم(هذه النسبة إىل كديم، وهو اسم للجّد 
األعىل أليب العّباس، حمّمد بن يونس بن موسى بن سليامن بن ُعبيد بن ربيعة بن 

كديم البرصّي الكديمّي القريّش الشامي، من أهل بغداد. 
يروي عن روح بن عبادة - وهو زوُج أمِّ الكديمّي-، واخلريبّي، والعقدّي، 

وأيب نعيم الكويّف. 
قال أبو بكر اخلطيب احلافظ: أبو العّباس الكديمّي البرصّي، كان حافظًا، كثري 
احلديث، سافر وسمع باحلجاز واليمن، ثّم انتقل إىل بغداد، فسكنها، وحّدث هبا، 
وكانت والدته يف الليلة التي مات فيها هشيم بن بشري، من سنة ثالث وثامنني ومائة. 
وكان أحد بن حنبل يقول:»كان حمّمد بن يونس الكديمّي حسن احلديث، حسن

املعرفة، ما وجد عليه إاّل صحبته لسليامن الشاذكويّن... 
مات سنة سّت وثامنني ومائتني«)2(.

15ـ إسحاق بن موسى األنصارّي اخلطمّي: أبو موسى الفقيه املديّن، نزيل رُسَّ 
من رأى، كان قايض نيسابور، وكان فاضاًل، صاحب ُسنّة، وذكره أبو حاتم الرازّي، 
)3( يف الثناء عليه، روى عنه مسلم، والرتمذّي، والنسائّي، وابن ماجة، وبمَِقي  وأْطنمَبمَ

)1( ُينظر: األنساب: ج1، ص145، موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص 503. 
)2( األنساب: ج5، ص 39. 

)تاج  ذمــًا.  أو  كان  ْدحًا  ممَ الوصف،  يف  بالبالغة  أتى  الكالم:  يف  الرجُل  أْطنمَبمَ   )3(
العروس:ج2، ص 188(. 
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ْلمَد، وابن خزيمة، والِفريايّب، وتويف سنة أربع وأربعني ومائتني)1(. ابن خممَ
16ـ حمّمد بن سهل العّطار)أبو العالء(: حمّدث، حافظ، مقرئ، نحوّي، لغوّي. 
التجويد، الوقف واالبتداء، ومعرفة  آثاره: زاد املسافر، يف مخسني جملدًا،  من 

القّراء، يف عرش جمّلدات)2(، وهو من شيوخ أيب بكر الشافعّي. 
اهّتموه بوضع احلديث، قال الدار قطنّي:»كان ممّن يضع احلديث، قلت: روى 

عن طائفة ال ُيعرفون«)3(.
عّم  ابن  احلجبي،  األخفش  اهلل  عبد  أبو  حرب:  بن  معاذ  بن  احلسني   17ـ 
عبد اهلل بن عبد الوّهاب، من أهل البرصة، قدم بغداد وحّدث هبا وبرُسَّ من رأى...
ثّم قال اخلطيب البغدادّي: أخربنا القايض أبو العالء حمّمد بن عيّل الواسطّي، 
بن حييى  اهلل  عبيد  بن  مزاحم موسى  أبو  بن هالل، حّدثنا  بدر  بن  احلسني  أنبأنا 
من  -برُسَّ  املستميّل  معاذ  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  األخفش  حّدثنا  خاقان،  ابن 
ابن  العّباس، قال: قرئ عىل  الواحد، حّدثنا حمّمد بن  أنبأنا حمّمد بن عبد  رأى- 
 املنادي وأنا أسمع، قال: وجاءنا اخلرب بموت احلسني بن معاذ األخفش - قرابة 
عبد اهلل بن عبد الوّهاب احلجبي من البرصة - يف شهر ذهب عنّا اسمه، سنة سبع 

وسبعني - يعني: ومائتني -)4(.
بن  مالك  بن  سحيم  بن  مالك  بن  حيد  بن  الربيع  بن  حيد  بن  احلسني   -18
عائذ اهلل: أبو عبيد اهلل اللخمّي اخلّزاز الكويّف قدم بغداد وحّدث هبا...وكان فِهاًم، 

)1( الوايف بالوفيات، الصفدي: ج 8، ص 277. 
)2( معجم املؤّلفني: ج10، ص 58. 

)3( ميزان االعتدال: ج3، ص 576. 
)4( تاريخ بغداد: ج 8، ص 136. 
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عارفًا، وله كتاب مصنّف يف التاريخ. 
روى أحد بن سليامن املقرئ الواسطّي، فقال: أخربنا أحد بن حمّمد بن أحد 
قال:  سعيد،  بن  حمّمد  بن  أحد  سمعت  قال:  عدّي  بن  اهلل  عبد  أخربنا  اهلروّي، 
سمعت مطينًا - ومر عليه ابن احلسني بن حيد بن الربيع - فقال: هذا كّذاب، ابن 

كّذاب، ابن كّذاب. 
روى أبو نعيم احلافظ، فقال: سمعت أبا حمّمد عبد اهلل بن حمّمد بن جعفر بن 

حّيان، يقول: سنة اثنتني وثامنني ومائتني، فيها مات احلسني بن حيد بن الربيع. 
إاّل أّن أبا يعىل الطويّس، قال: »كان- حمّمد بن احلسني بن حيد - ثقة، صاحب 
مذهب حسن ومجاعة، وأمرمَ بمعروف وهنى عن منكر، وكان ممّن ُيطلب للشهادة 

فيأبى، وسمعته يقول: ولدت سنة أربعني ومائتني«. 
وقال ابن حجر:»الظاهر أّن جرح ابن عقدة ال يؤّثر فيه، ملا بينهام من املباينة يف 

االعتقاد«)1(.
عن  فقال:»روى  الرازّي،  حاتم  أيب  ابن  ذكره  الشامّي:  عطّية  بن  حمّمد   19ـ 
عبد اهلل بن أيب زينب، عن أيب إدريس، روى عنه إسامعيل بن عّياش: سمعت أيب 

يقول ذلك ويقول: هو جمهول، وعبد اهلل جمهول«)2(.
يف  النامزّي  أّن  إاّل  الرجال،  كتب  يف  ترمجة  له  نجد  مل  حمّمد:  بن  ميرسة  20ـ 
مستدركه قال:»مل يذكروه، روى حمّمد بن العّباس، عن عبد العزيز بن حييى، عنه، 

عن إبراهيم بن حمّمد...«)3(.

)1( ناسخ احلديث ومنسوخه، عمر بن شاهني )ابن شاهني(: ص 19. 
)2( اجلرح والتعديل:ج 8، ص 49.

)3( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: ج8، ص47. 
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سمع  هاشم،  بني  اجلوهرّي:»موىل  عبيد  بن  اجلعد  بن  عيّل  احلسن  أبو  21ـ 
سفيان الثورّي، ومالك بن أنس، وشعبة ومن يف طبقتهم، وكتب عنه ابن حنبل، 
وابن معني، وروى عنه البخارّي، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازّيان وغريهم...«)1(.
الرجال واحلديث، قال حمّمد بن ّحاد: »سألت حييى بن  وّثقه مجلة من علامء 

معني، عن عيّل بن اجلعد، فقال: ثقة، صدوق، ثقة، صدوق«)2(.
ن حيفظ ويأيت باحلديث  وقال أبو حاتم:»كان متقنًا، صدوقًا، مل أرمَ من املحّدثني ممَ

عىل لفظ واحد ال يغرّيه؛ سوى عيّل بن اجلعد«)3(.
قال ابن حجر:»ثقة، ثبت، رمي بالتشّيع، من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 

ثالثني ومائتني«)4(.
قد يتوّهم أّن هشام بن جعفر بن ّحاد من مشايخ عبد العزيز بن حييى اجللودّي؛ 
ألّن احلّر العاميّل يف اجلواهر السنّية، والبحرايّن يف حلية األبرار، قد ذكرا روايته عنه 
- الذي اعتمده العاميّل والبحرايّن-  مبارشة، إاّل أّن الرواية نفسها يف املصدر األمِّ

خالف ذلك؛ إذ إّن بينه وبني هشام بن جعفر واسطتني. 
وكذا قد يتوّهم أّن حييى بن عبد احلميد احلاميّن من مشايخ عبد العزيز بن حييى 
اجللودّي، ألّن املجليّس ذكر روايته عنه باملبارشة، إاّل أّنه بمراجعة املصدر األصيّل 

هلا، نجد بينهام واسطة واحدة)5(.

)1( الكنى واأللقاب: ج2، ص 162. 
)2( سري أعالم النبالء: ج10، ص 466. 

)3( اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم: ج6، ص 178. 
)4( تقريب التهذيب، ابن حجر: ج1، ص689. 

)5( ُينظر: األمايل: ص 729. 
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�سحبته وطبقته 
 ،اختلف أصحاب الرجال يف صحبة عبد العزيز بن حييى اجللودّي لألئّمة

.)1(»فقال العالمة يف إيضاح االشتباه:»من أصحاب الباقر
نقد  يف  والتفرييّش  خالصة)3(،  يف  والعاّلمة  رجال)2(،  يف  النجايّش  أّن  إاّل 
كان  اجللودّي  إن عيسى  قالوا:  املقال)5( وغريهم  والنراقّي يف شعب  الرجال)4(، 
العزيز من  نفى كون عبد   السّيد اخلوئّي أّن  إاّل   ،من أصحاب أيب جعفر
 ،الباقر اإلمام  أصحاب  من  كونه  عن  فضاًل   ،اجلواد اإلمام  أصحاب 
جعفر  أيب  أصحاب  من  عيسى  جّده  أّن  تبعه  ومن  النجايّش  كالم  من  واستظهر 
اجلواد؛ ال الباقر، وقال:»ويؤيد ما ذكرناه ما عن ابن النديم من: أّن عبد العزيز 

مات بعد الثالثني والثالثامئة«)6(.
يمكن أن يقال: إّن احتامل كون عيسى - جّد عبد العزيز- من أصحاب اإلمام 
ن جعله اجلّد الثاين له؛ ألّنا استظهرنا-  الباقر، أقرب إىل الصّحة خصوصًا ممَ
كام تقّدم- أّن والدة عبد العزيز كانت يف العقد الثاين من القرن الثالث، أي: قبل 
عام)230#( عىل أبعد االحتامالت، وعليه: فإّنه وإن مل يكن عبد العزيز مولودًا 
املمكن  –عيسى- من  الثاين  فإّن جّده  اجلواد )ت #220(،  اإلمام  يف عرص 
أن يكون مولودًا يف أواخر القرن األّول، أو يف بداية القرن الثاين، فيكون يف عرص 

)1( إيضاح االشتباه: ص 240. 
)2( رجال النجايش: ص240. 

)3( خالصة األقوال: ص208. 
)4( ُينظر: نقد الرجال، التفرييش: ج3، ص68. 

)5( شعب املقال يف درجات الرجال، املريزا أبو القاسم النراقّي: ص 93. 
)6( معجم رجال احلديث: ج11، ص48. 
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الزمنّي  والفارق  عام)#114(،  تويّف   ألّنه صحابته؛  ومن   ،الباقر اإلمام 
العزيز بن حييى هو ما يقرب من)106(  الباقر ووالدة عبد  بني وفاة اإلمام 
عامًا، وهي مّدة ممكن أن يكون عيسى -اجلّد الثاين- مولودًا فيها، وهذا ما أّكده 

النراقي، فقال: »هو من أصحاب أيب جعفر الثاين«)1(.
وإن مل يثبت ذلك، فهو من أصحاب اإلمامني اهلادي والعسكرّي ، وعاش 

فرتة الغيبة الصغرى، وإن مل يرِو عن إمام، فهو من الطبقة السابعة، أو الثامنة. 
 بل من البعيد أن يكون عيسى اجلّد الثاين له قد بقي إىل زمن اإلمام اجلواد
املولود سنة)195#(، املتوّف سنة)220#(؛ إذا كان حفيده مولود قبل عام)#230(. 

)1( شعب املقال يف درجات الرجال: ص93. 
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اأقوال العلماء فيه
من الطبيعي أّن تصدر مقوالت وشهادات إجالل وإكبار بحق عظيم كّرس 
يف  حتصيله  ومشاّق  صعوبة  وحتّمل  والعلامء،  العلم  خدمة  أجل  من  كّلها  حياته 
الرواية، السفر أشُهر، أو إىل بلد  املعلومة أو  وقت كان يتطّلب األمر يف حتصيل 
آخر أّيامًا، ناهيك عن تدوينه وتأليفه ونرشه وبّثه بني العلامء، فتلك الكلامت أقّل 
ما ُتقّدم ملثله، بل من احلّق ومجيل اجلزاء أن تؤّرخ سريته الذاتّية والعلمّية، وما حوته 
سائرًا،  ومنهجه  خالدة  ذكراه  تبقى  كي  حياته؛  جماالت  خمتلف  يف  إنجازات  من 
العلامء  ألّن  واالقتداء؛  والتأيّس  والعزيمة،  النجاح،  منه  يستمّد  خالدًا،  ومنهجه 
والعظامء هم يف كّل زمان منارة عّز وافتخار، وقبس نور ييضء للعامل الطريق عند 
ألّن  األنبياء؛  ورثة  احلديث  بنّص  أصبحوا  لذا  واالنحراف،  الفتن  ظالم  حلول 

تبليغ رساالت السامء هي مهّمة األنبياء والصلحاء، وإليك كلامت العلامء فيه:
1ـ قال ابن النديم فيه:»من أكابر الشيعة اإلمامّية، والرواة لآلثار والسري«)1(، 

ومثله جاء يف كفاية األثر)2(.
2ـ قال الشيخ الطويّس يف رجاله: »أبو أحد؛ برصّي، ثقة«)3(، ومثله العاّلمة يف 

خالصته)4(.
حييى  بن  العزيز  عبد  خني:  املؤرِّ »شيخ  العلوم:  بحر  مهدي  السّيد  قال  3ـ 

اجللودّي«)5(.

)1( فهرست ابن النديم، ابن النديم البغدادّي: ص546. 
)2( كفاية األثر: ص 326. 

)3( رجال الطويس: ص435. 
)4( خالصة األقوال: ص 208. 

)5( الفوائد الرجالّية: ج3، ص 118 )اهلامش(. 
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4ـ قال الّشيخ املازندرايّن: »الثقة اجلليل«)1(.
.)2(»5ـ قال الّشيخ النراقّي: »ثقة، كثري التصنيف، من أصحاب أيب جعفر الثاين

خني، وأصحاب األخبار«)3(. 6ـ قال حبيب اهلل اخلوئّي:»من مشاهري املؤرِّ
7ـ قال إسامعيل باشا: »عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى البرصّي: أبو 

أحد اجللودّي الّشيعّي، فقيه اإلمامّية«)4(.
لآلثار  والّرواة  اإلمامّية،  الّشيعة  أكابر  القّمّي:»من  عّباس  الّشيخ  قال  8ـ 

والّسري«)5(.
9ـ قال الّشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء: »أبو أحد البرصّي، من أكابر الّشيعة 

اإلمامّية، والّرواة لآلثار والّسري، وشيخ البرصة وأخبارّيا«)6(.
خي  10ـ قال الّشيخ آغا بزرك الطهرايّن: »شيخ البرصة وأخبارّيا، من أكابر مؤرِّ

الّشيعة«)7(.
11ـ قال الّزركيّل: »شيخ اإلمامّية يف البرصة«)8(.

12ـ قال عمر رضا كحالة:»فقيه أخبارّي«)9(.

)1( منتهى املقال:ج7، ص102. 
)2( شعب املقال يف درجات الّرجال: ص 93. 

)3( منهاج الرباعة: ج15، ص3. 
)4( هدّية العارفني: ج1، ص576. 

)5( الكنى واأللقاب: ج2، ص148، كفاية األثر: ص 326. 
)6( أصل الّشيعة وأصوهلا: ص 355. 

)7( الّذريعة: ج1، ص312. 
)8( األعالم: ج4، ص29. 

)9( معجم املؤّلفني: ج5، ص263. 
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الّشيخ النامزّي: »عبد العزيز بن أحد بن عيسى اجللودّي، أبو أحد  13ـ قال 
البرصّي، ثقة باالّتفاق«)1(.

14ـ قال الّسّيد عبد الّزهراء اخلطيب: »صاحب املؤّلفات الوفرية يف كّل باب 
من أبواب العلم...«)2(.

15ـ قال صاحب هتذيب املقال: »الثقة، اخلبري باألخبار«)3(.
16ـ قال صاحب موسوعة طبقات الفقهاء: »أبو أحد، كان شيخ البرصة يف 

خًا، أديبًا، كثري التصانيف«)4(. عرصه، وأكابر الّشيعة اإلمامّية، فقيهًا، مؤرِّ
17ـ قال املرّوج اخلراسايّن: »شيخ البرصة اجللودّي، تلك الشخصية البارزة يف 

العلم والفنون«)5(.

)1( مستدركات علم الّرجال: ج5، ص 362. 
)2( مصادر هنج البالغة: ج4، ص156. 

)3( هتذيب املقال، السّيد حمّمد األبطحّي: ج3، ص 536. 
)4( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص 227. 

)5( نظرة إىل الغدير: ص 49. 





)45(

وفــاُتـــُه

سنة  يف  تويّف  إّنه  قال:  فبعض  وفاته،  تاريخ  يف  ترمجه  من  كلامت  اختلفت 
يف  تويّف  إّنه  قال:  وثالث  سنة)#302()2(،  تويّف  إّنه  قال:  وثاٍن  )332هـ()1(، 

سنة)368#()3(، ورابع قال: تويّف بعد سنة)#330()4(. 
والظاهر أّن الرأي األّول هو الّصحيح؛ ألّن العاّلمة احليّلّ يف إيضاح االشتباه، 
قال:»وجدُت بخّط السّيد السعيد صفّي الدين حمّمد بن معّد املوسوّي ما صورته: 
رأيت عىل مقتل احلسني اّلذي صنّفه أبو أحد اجللودّي ما هذا حكايته: 
لسبع  األثنني  يوم   اجللودّي عيسى  بن  حييى  بن  العزيز  عبد  أحد،  أبو  تويّف 
عرشة ليلة خلت من ذي احلّجة سنة اثنتني وثالثني وثالثامئة، وُدفن يف اليوم 
أبو  أبو احلسن، وصىّل عليه  الغّسال  ابن  الغدير، وغّسله  يوم  الثامن عرش، وهو 

جعفر العلوّي، ودفن بحرضة منه، وكتب حمّمد بن معّد املوسوّي)5(.
أّن هناك رواية تدّل عىل  الرتاجم، كام  املشهور بني أصاحب  الرأي  وهذا هو 
الّشيخ  »حّدثنا  فقال:  عنه،  الصدوق  روى  حيث   )#317( عام  إىل  حّيًا  كان  أّنه 
 ،القّمّي بابويه  بن  موسى  بن  احلسني  بن  عيّل  بن  حمّمد  جعفر،  أبو  اجلليل 
قال:   ،الطالقايّن إسحاق  بن  إبراهيم  حّدثنا  قال:  حمّمد،  أيب  السّيد  دار  يف 
 حّدثنا أبو أحد، عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى اجللودّي البرصّي بالبرصة 

)1( طبقات أعالم الشيعة: ص76، وموسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص227. 
)2( دالئل اإلمامة: ص 146. 

)3( الغدير: ج3، ص 74. 
)4( فهرست ابن النديم: ص128. 

)5( إيضاح االشتباه: ص245. 
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سنة سبع عرشة وثالثامئة...)1(.
ن قال بالرأي الثالث، فإّن القائل به اختلفت كلامته؛ ففي مكان آخر من  أّما ممَ
قال  منه  آخر  مكان  ويف  األّول)2(،  الرأي  أصحاب  به  قال  بام  قال  نفسه  الكتاب 
بام قاله صاحب الرأي الثاين)3(، وهذا ما يدل عىل عدم الدّقة فيام نقله، والرابع، 
بأقرب  إلى من حدده  فُيصار  بزمن  يحدده  ولم  بعد سنة )#330(،  قال:»توفّي 

زمان له، واالكثر شهرة، وهو متحّقق في القول األّول.

)1( األمايل: ص 729. 
)2( الغدير: ج4، ص 153، ج4، ص155. 

)3( الغدير: ج2، ص344. 
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الف�سل الثاين

اآثاره العلمّية ومروّياته وطرقها
املحّدث  حياة  جوانب  من  مهّم  جانب  عىل  الفصل  هذا  يف  الضوء  نسّلط 
آثاره  املهّمة  تلك اجلوانب  بن حييى اجللودّي، ومن  العزيز  الشهري عبد  البرصّي 
العلمّية، واألسباب وراء ضياعها أو تلفها أو فقداهنا، ومروّياته وطرق سامعه، 

لذا سيكون البحث يف أربعة مباحث. 

املبحث الأّول: اآفة �سياع الآثار العلمّية
النبّي  عن  الوارد  الرشيف  احلديث  بتدوين  اهتّم  ن  ممَ أّول  أّن  بالذكر،  اجلدير 
وأهل بيته هم حمّدثو الشيعة اإلمامّية، وكانت هلم يف ذلك مدّونات وكتب؛ 
ككتاب ُسليم بن قيس وغريه، بينام تأّخرت بقّية الفرق يف تدوين احلديث إىل ما 

بعد منتصف القرن الثاين)1(.
لكن مل يصل إلينا إاّل القليل منها، بل ال نعرف إاّل بعضها، إاّل أّن ناقيل أحوال 
إّنه  أو  له كتاب،  قالوا:  بأن  ترمجة أصحاهبا  وآثارهم ذكروا عناوينها عند  الرواة 
ومل  تصل،  تلك،فلم  كتبهم  أصل  أّما  كتابه،  رأى  عّمن  نقل  أو  كتاب،  له  ُرئي 
لذا جتد  املتأخرون عنهم،  تناقله  منها  بقي  وما  منها،  كثري  تلف  بل  بأعياهنا،  تبق 
أبو جعفر حمّمد بن عيّل بن  ، يقول: »قال  النّجايّش يف ترمجة زرارة بن أعنيمَ
احلسني بن بابويه: رأيت له كتابًا يف االستطاعة واجلرب«)2(، كذا ذكر يف ترمجة 

صالح  ملحّمد  السند،  حمّمد  الشيخ  حمارضات  الرجال،  علم  مباين  يف  بحوث  ُينظر:   )1(
التربيزي:ص40. 

)2( فهرست أسامء مصنّفي الشيعة، )رجال النجايش(: ص 175. 
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كتاب،  له   ،الرضا عن  روى  خرّيًا،  »كان  اجلعفرّي:  الكرام  أيب  بن  إبراهيم 
أخربنا حمّمد بن عيّل، قال: حّدثنا أحد بن حمّمد بن حييى، عن أبيه، عن حمّمد بن 

حسان، عن أيب عمران موسى بن زنجويه األرمنّي، عن إبراهيم، به«)1(.
أبو  »أخربنا  فقال:  كثرية  كتبًا  صنّف  قد  عمري:  أيب  ابن  ترمجة  يف  أيضًا  وذكر 
الطربّي قال:  العّباس أحد بن عيّل بن نوح مذاكرة قال: حّدثنا احلسن بن حزة 
حّدثنا ابن بّطة، قال: حّدثنا أحد بن حمّمد بن خالد، قال: صنّف حمّمد بن أيب عمري 

أربعة وتسعني كتابًا، منها: املغازي«)2(.
ففي هذه الفرتة ُغيِّبت كثري من آثار وكتب حمّدثي الشيعة اإلمامّية، وقد كان 
السبب من وراء ذلك عواملمَ كثرية، ُقصدت أم مل ُتقصد، تظهر من خالل مراجعة 
أحوال الرواة واملحّدثني يف ذلك الزمان، وواقع احلال الذي كانوا يعيشونه، وهي 

كاآليت:
امع واحلفظ يف الصدور.  1ـ اعتامد أهل ذلك الزمان عىل الرواية والسَّ

2ـ التعّصب الطائفّي الذي اقتىض التقّية يف إظهار بعض تلك اآلثار، أو تلفها، 
أو ضياعها. 

3ـ عدم اهتامم أهل ذلك الزمان بنسخ الكتب وحفظها، لعدم وجود آلة النسخ 
والطباعة املتوّفرة يف زماننا، أو لقّلة الوعي بأمّهّية الرتاث العلمّي. 

4ـ التقّلبات السياسّية، وجور الظاملني، واحلروب املتعّمدة وغري املتعّمدة، أّدى 
إىل إحراق وتلف كثري من كتب احلديث، وكان للكتاب الشيعّي احلّظ األوفر من 

ذلك. 

)1( رجال النجايش: ص21. 
)2( رجال النجايش: ص 327. 
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5ـ رسقة الرتاث بشكل عاّم، فقد تعّرضت معظم البلدان اإلسالمّية إىل رسقة 
آثارها املنقولة، فقد ذكرت وزارة الثقافة واإلعالم العراقّية رسقة أكثر من )500( 

كتاٍب و)6( صناديق من املخطوطات. 
6ـ آفة التلف، وعدم احلفظ من الرطوبة واحلرشات، وغريمها. 

وسوء  عليها،  وتسّلطهم  اآلثار  تلك  إليهم  انتقلْت  ملن  الثقايّف  الوعي  قّلة  7ـ 
الترّصف واحلفظ؛ ما أّدى إىل األرضار وخسارة الكثري منها. 

املبحث الثاين: اآثاره العلمّية
قد شهد غري واحد من أصحاب املعاجم والرتاجم بغزارة علمه، وكثرة تصانيفه 
يف مجيع أبواب املعرفة، وأحىص له علامء الرجال ما ينيف عىل مائتي كتاب، بل قال 
بعضهم: إهّنا تقرب من ثالثامئة كتاب؛ كّلها من عجائب الكتب، وبعض أحصاها 
بعدد واآلخر زاد عليه، ومل حتفظ لنا األّيام من تلك اآلثار سوى أسامئها يف كتب 

الفهارس، وما ينقل عنها يف بعض كتب األخبار مع مزيد األسف)1(.
فقد ذكر النجايش كتبه، وعند االنتهاء من ذلك، قال: »هذه مجلة كتب أيب أحد 

اجللودّي التي رأيتها يف الفهرستات، وقد رأيت بعضًا، منها«)2(، وهي كاآليت:
 .1ـ كتاب مسند أمري املؤمنني

2ـ كتاب اجلمل. 
3ـ كتاب صّفني)3(.

)1( ُينظر:مصادر هنج البالغة وأسانيده، للسّيد عبد الزهراء احلسينّي اخلطيب: ج1، ص84. 
)2( رجال النجايش: ص 240ـ 244. 

)3( نقل عنه السّيد ابن طاووس )ت 664#( يف مهج الدعوات: ص، 96، بقوله: »من 
كتاب صّفني لعبد العزيز اجللودّي من أصحابنا«. )فهرس الرتاث:ج1، ص331(. 
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مني.  4ـ كتاب احلمَكمَ
5ـ كتاب الغارات. 
6ـ كتاب اخلوارج. 

7ـ كتاب بني ناجية)1(.
 .8ـ كتاب حروب عيّل

 .9ـ كتاب ما نزل يف اخلمسة
10ـ كتاب الفضائل. 

 .11ـ كتاب نسب النبّي
 .12ـ كتاب تزويج فاطمة

 .يف حروب النبّي 13ـ كتاب ذكر عيّل

)1( عن أيب الطفيل بن واثلة الكناين: أّن بني ناجية قوم كانوا يسكنون األسياف، وكانوا 
قومًا يّدعون يف قريش نسبًا، وكانوا نصارى فأسلموا، ثّم رجعوا عن اإلسالم فبعث أمري 
املؤمنني معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلام انتهينا إىل القوم جعل بيننا وبينه 
أمارة، فقال: إذا وضعت يدي عىل رأيس فضعوا فيهم السالح، فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ 
فخرجت طائفة، فقالوا: نحن نصارى ال نعلم دينًا خريًا من ديننا فنحن عليه، قال: فعزهلم، 
قال: ثّم قالت طائفة منهم: نحن كنّا نصارى فأسلمنا، فنحن مسلمون ال نعلم دينًا خريًا 
من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنّا نصارى، ثّم أسلمنا، ثّم عرفنا أّنه ال خري من 
الدين الذي كنّا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إىل اإلسالم ثالث مرات فأبوا، فوضع يده عىل 
رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبى ذراريم، قال: فأتى هبم علّيًا، فاشرتاهم مصقلة 
ابن هبرية بامئة ألف درهم فأعتقهم، وحل إىل عيّل أمري املؤمنني مخسني ألفًا فأبى أن يقبلها، 
قال: فخرج هبا فدفنها يف داره، وحلق معاوية قال: فأخرب أمري املؤمنني داره، وأجاز 
للّشيخ  اللمعة،  رشح  يف  النجعة   ،488 ص  ج15،  الكاشاين:  للفيض  )الوايف،  عتقهم. 

حمّمد تقي التسرتي: ج11، ص214(.
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ن ذكره بخري.  14ـ كتاب حمّب عيّل وممَ
ن أحبَّ علّيًا ]عليه السالم[ وأبغضه.  15ـ كتاب ممَ

16ـ كتاب ضغائن يف صدور قوم. 
17ـ كتاب من سّبه من اخللفاء. 

 .18ـ كتاب الكناية عن سّب عيّل
19ـ كتاب التفسري عنه)1(.

20ـ كتاب القراءات، وقد ذكره ابن النديم وغريه بعنوان: )كتاب جمموع قراءة 
.)2()أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب
21ـ كتاب ما نزل فيه من القرآن)3(.

.)4(22ـ كتاب خطبه
 .وهو أّول من مجع أشعاره ،23ـ كتاب شعره

 .24ـ كتاب خالفته
 .25ـ كتاب عاّمله ووالته

)1( ذكره أيضًا الّشيخ الطربيس يف كتابه)تفسري جوامع اجلامع:ج1، ص11( فقال: )وله 
كتب منها كتاب التفسري، وكتاب القراءات، وكتاب ما نزل فيه من القرآن(. 

)2( هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش: ج3، رشح ص506، وفهرست ابن 
النديم:ص 128. 

)3( نقل عنه السّيد ابن طاووس )ت 664#( يف سعد السعود: ص 235 بقوله: )فام نذكر 
من اجلزء األّول من ممّا نزل من القرآن يف أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب رواية أيب أحد 

عبد العزيز بن حييى بن أحد اجللودّي(. )فهرس الرتاث: ج1، ص 331(. 
)4( نقل عنه السّيد ابن طاووس، بقوله: )من كتاب خطب موالنا علـّي وهو للسعيد 
عبد العزيز اجللودّي، وهي نسخة عتيقة نقلها بخّطه، وكانت وفاته 18 من ذي احلّجة 

سنة 302 #(. )حماسبة النفس: ص28(. 
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26ـ كتاب قوله يف الشورى. 
27ـ كتاب ما كان بني عيّل وعثامن من الكالم. 

ن أحّب.  28ـ كتاب املرء مع ممَ
 .29ـ كتاب مآل الشيعة بعد عيّل

30ـ كتاب ذكر الشيعة ومن ذكرهم هو، أو من أحّب من الصحابة. 
 .31ـ كتاب قضاء عيّل

 .32ـ كتاب رسائل عيّل
33ـ كتاب من روى عنه من الصحابة. 

 .34ـ كتاب مواعظه
35ـ كتاب ذكر كالمه يف املالحم. 

36ـ كتاب ما قيل فيه من شعر ومن مدح)1(.
 .37ـ كتاب مقتله
 .38ـ كتاب علمه
 .39ـ كتاب قسمه

 .40ـ كتاب الدعاء عنه
 .41ـ كتاب اللباس عنه

 .42ـ كتاب الرشاب وصفته وذكر رشابه
 .43ـ كتاب األدب عنه
 .44ـ كتاب النكاح عنه

الشعر«.  من   علـّي يف  قيل  ما  كتاب  فقال:»له  أيضًا،  الغدير  صاحب  ذكــره   )1(
)الغدير:ج2، ص22(.
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 .45ـ كتاب الطالق عنه
 .46ـ كتاب التجارات عنه

اإلسالم  وفنون  الشيعة  كتاب  يف  جاء   ،عنه والديات  اجلناية  كتاب  47ـ 
بعنوان:)كتاب اجلنائز والديات عنه()1(.

48ـ كتاب الضحايا والذبائح والصيد واأليامن واخلراج. 
 .49ـ كتاب الفرائض والعتق والتدبري واملكاتبة عنه

 .50ـ كتاب احلدود عنه
 .51ـ كتاب الطهارة عنه
 .52ـ كتاب الصالة عنه
 .53ـ كتاب الصيام عنه
 .54ـ كتاب الزكاة عنه

 .55ـ كتاب ذكر خدجية وفضل أهل البيت
56ـ كتاب ِذكر فاطمة أبا بكر. 

 . 57ـ كتاب ذكر احلسن واحلسني
 .58ـ كتاب يف أمر احلسن

 .59ـ كتاب ذكر احلسني
.)2(60ـ كتاب مقتل احلسني

)1( الشيعة وفنون اإلسالم: ص 97. 
 ،493 الرقم  ــاه(:ص244،  ــب االشــت )إيضاح  كتابه  يف    احليّلّ العاّلمة  ذكــره   )2(
فقال:»وجدت بخط السّيد السعيد صفّي الدين حمّمد بن معد املوسوّي ما صورته: رأيت 
عىل مقتل احلسني الذي صنّفه أبو أحد اجللودّي ما هذا حكايته: تويّف أبو أحد 
عبد العزيز بن حييى بن عيسى اجللودّي يوم االثنني لسبع عرشة ليلة خلت من ذي 
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 .)مسنده ،الكتب املتعّلقة بعبد اهلل بن العّباس(
61ـ كتاب التنزيل عنه. 
62ـ كتاب التفسري عنه. 
63ـ كتاب املناسك عنه. 

64ـ كتاب النكاح والطالق عنه. 
65ـ كتاب الفرائض عنه. 

66ـ كتاب تفسريه عن الصحابة. 
67ـ كتاب القراءات عنه. 

68ـ كتاب البيوع والتجارات عنه. 
69ـ كتاب الناسخ واملنسوخ عنه. 

70ـ كتاب نسبه. 
71ـ كتاب ما أسنده عن الصحابة. 

ن رأى الصحابة.  72ـ كتاب ما رواه ممَ
جاء  اإلسالم  وفنون  الشيعة  كتاب  ويف  الطهارة،  يف  قوله  بقّية  كتاب  73ـ 

بعنوان:)تتّمة قوله بالطهارة()1(.
74ـ كتاب الصالة والزكاة. 

75ـ كتاب الذبائح واألطعمة واللباس. 
76ـ كتاب الفتيا، والشهادات، ، واألقضية، واجلهاد، والعّدة، ورشائع اإلسالم. 
77ـ كتاب قوله يف الدعاء والعوذ وذكر اخلري، وفضل ثواب األعامل، والطّب 

احلّجة، سنة اثنتني وثالثني وثالثامئة، ودفن يف اليوم الثامن عرش وهو يوم الغدير، 
وغّسله ابن الغّسال أبو احلسن، وصىّل عليه أبو جعفر العلوّي ودفن بحرضة منه«. 

)1( الشيعة وفنون اإلسالم:ص 97. 
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والنجوم)1(.
78ـ كتاب قوله يف قتال أهل القبلة، وإنكار الرجعة، واألمر باملعروف. 

79ـ كتاب يف األدب وذكر األنبياء، وأّول كالمه يف العرب. 
80ـ كتاب بقّية كالمه يف العرب وقريش والصحابة والتابعني ومن ذّمه. 

 .81ـ كتاب قوله يف شيعة عيّل
82ـ كتاب بقّية رسائله وخطبه وأّول مناظرته، وذكر نسائه وولده، وجاء يف 
كتاب الشيعة وفنون اإلسالم بعنوان:)كتاب بقّية مناظريه، وذكر نسائه وولده()2(. 

83ـ أخبار التّوابني وعني الوردة. 
84ـ أخبار املختار بن أيب عبيد الثقفّي. 

 .85ـ أخبار عيّل بن احلسني
 .86ـ كتاب أخبار أيب جعفر حمّمد بن عيّل

87ـ كتاب أخبار املهدّي، ذكره الّشيخ املفيد- أيضًا - يف املسائل العرش يف 
الغيبة فقال:»له كتاب أخبار املهدّي«)3(.
.)4(88ـ كتاب أخبار زيد بن عيّل

)1( ذكرها السّيد اجلليل علـّي بن طاووس يف كتابه: رجال كتاب النجوم من علامئنا 
املنجمني بقوله: »ومن املذكورين بعلم النجوم اجللودّي البرصّي«. )عنه الفوائد الرجالّية: 

ج4، ص150(
)2( الّشيعة وفنون اإلسالم: ص97. 

)3( املسائل العرش يف الغيبة، للّشيخ املفيد: ص 12. 
)4( زيد بن علـّي بن احلسني بن علـّي بن أيب طالب، أبو احلسني اهلاشمّي، املدنـّي، ُيعرف 

بـ)زيد الشهيد(. 
وعىل  عليه  وختّرج  السّجاد،  اإلمام  أبيه  حجر  يف  ونشأ  وسّتني،  سبع  سنة  حدود  يف  ولد 
العلوم واملعارف وأرسار األحكام، وكان عني  الباقر، وأخذ عنهام  اإلمام أيب جعفر 
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89ـ كتاب أخبار عمر بن عبد العزيز)1(.
.)2(90ـ كتاب أخبار حمّمد بن احلنفّية

إخوته بعد الباقر، وأفضلهم. )موسوعة طبقات الفقهاء:ج2، ص 222(. 
)1( عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القريش، األموّي، أبو حفص املدين، ثّم الدمشقّي. 
ولد سنة إحدى وقيل: ثالث وستني، كان له فقه وعلم وروى حديثًا كثريًا، وله رسالة إىل 
العباد ومصايرهم...ويل احلكم  أفعال  إنكار علم اهلل األزيّل يف  إليهم  الذين ُنسب  بعض 
الناس يف  فبويع يف مسجد دمشق، وسكن  امللك سنة )#99(،  بعهد من سليامن بن عبد 
تويّف  املنابر،  تقّدمه من األُمويني يسّبونه عىل  ن  ممَ أّيامه، فمنع سبَّ اإلمام عيّل وكان 
عمر بدير سمعان من أرض املعّرة يف سنة إحدى ومائة، وقيل: سقاه بنو ُأمّية السم ملا شّدد 

عليهم وانتزع كثريًا ممّا يف أيديم. 
وقد نقل عنه الّشيخ الطويس يف )اخلالف(سّتًا وثالثني فتوى، قال اإلمام حمّمد بن عيّل بن 
احلسني يف حّقه: )لكّل قوم نجيبة، ونجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز(، وظاهر ذلك ألنه رفع 
السّب عن أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب، ولذا يقول الرشيف الريض يف قصيدته العصامء:

لبكيتكيا بن عبد العزيز لو بكت العني أمية  من  فتى 
جزيتك. أنت نّزهتنا عن السّب والشتم اجلزاء  أمكن  فلو 

)ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء:ج1، ص474، واخلالف للطويس:ج1، ص270 )اهلامش((.
)2( وهو أبو القاسم حمّمد بن علـّي بن أيب طالب القريش اهلاشمّي، املعروف بابن احلنفّية، 
جعفر  بنت  خولة  وأّمه   ،الزهراء فاطمة  أّمهام  أّن  غري  واحلسني،  احلسن  أخو  وهو 
احلنفّية، ينسب إليها متييزًا له عنهام. ولد سنة ثالث عرشة، وقيل: إحدى وعرشين. روى 

عن: أبيه، وعاّمر بن يارس، وابن عّباس، وآخرين. 
شهد مع أبيه مشاهده، وكان حيمل رايته يوم اجلمل، وكان شديد القوة، وله يف ذلك أخبار 

عجيبة. 
كان املختار الثقفّي يدعو الناس إىل إمامته، ويزعم أّنه املهدّي، وكانت الكيساّنية )من فرق 

اإلسالم( تزعم أّنه مل يمت، وأّنه مقيم برضوى. 
الزبري، فامت هناك سنة  ابن  الطائف هاربًا من  إىل  املدينة، وقيل: خرج  مولده ووفاته يف 
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91ـ كتاب أخبار العّباس)1(.
92ـ كتاب أخبار جعفر بن أيب طالب)2(.

ثالث وسبعني، وقيل: إحدى أو اثنتني وثامنني: وقيل غري ذلك. )ُينظر: موسوعة طبقات 
الفقهاء: ج1، ص 519، األعالم: ج6، ص 270(.

 ،1( وهو العّباس بن عبد املطَّلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل، عّم رسول اهلل(
من أكابر قريش يف اجلاهلّية واإلسالم. 

ولد قبل عام الفيل بثالث سنني، وقيل: بسنتني. 
كان ممّن خرج مع املرشكني يوم بدر مكرهًا، وُأرس يومئذ فيمن ُأرس، ثّم فدى نفسه وابني 
أخويه: عقيل بن أيب طالب، ونوفل بن احلارث، وُذكر أّنه أسلم ُعقيب ذلك، وقيل: أسلم 
قبل فتح خيرب وكان يكتم إسالمه، وذلك بنيِّ يف حديث احلّجاج بن عالط أّنه كان مسلاًم 
يرّسه ما يفتح اهلل عىل املسلمني، ثّم أظهر إسالمه يوم فتح مكة. وقيل: إّن إسالمه قبل بدر. 
وكان يكتب إىل رسول اهلل أخبار املرشكني، وقد ويل السقاية بعد أيب طالب رضوان اهلل 
تعاىل عليه، شهد وقعة ُحنني، وكان ممّن ثبت فيها حني حي الوطيس واهنزم الناس، وأمره 

رسول اهلل بأن يتف: يا أصحاب بيعة الشجرة. 
الغدير )من كنُت مواله فعيّل  النبّي عدة أحاديث، وهو أحد رواة حديث  روى عن 

مواله( من الصحابة. 
تويّف باملدينة سنة اثنتني وثالثني، وقيل غري ذلك، وكان قد ُكّف برصه يف آخر عمره. )ُينظر: 

موسوعة طبقات الفقهاء:ج1، ص150(.
)2( وهو أبو عبد اهلل، ابن عّم رسول اهلل، عبد مناف بن عبد املطَّلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قيص اهلاشمّي، أخو عيّل بن أيب طالب، أسلم قدياًم بعد إحدى وثالثني إنسانًا، 
لقًا وُخلقًا برسول اهلل، هاجر  وكان أكرب من أخيه عيّل بعرش سنني، وكان أشبه الناس خمَ
اهلجرتني، وهاجر من احلبشة إىل املدينة، فواف املسلمني وهم عىل خيرب إثر أخذها، فأقام 
قتل شهيدًا  الكرك،  بناحية  مؤتة  جيش غزوة  اهلل عىل  أمره رسول  ثّم  أشهرًا،  باملدينة 
يوم مؤتة سنة ثامن، وله إحدى وأربعون سنة، فوجد فيام أقبل من جسده تسعون رضبة؛ ما 
بني طعنة برمح ورضبة بسيف، وقد رُسَّ رسول اهلل كثريًا بقدومه، وحزن واهلل لوفاته. 
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93ـ كتاب أخبار ُأم هانئ)1(.
94ـ كتاب أخبار عبد اهلل بن جعفر)2(.

95ـ كتاب أخبار احلسن بن أيب احلسن)3(.
96ـ كتاب أخبار عبد اهلل بن احلسن بن احلسن)4(.

اخلطيب  الرجال،  أسامء  الذهبّي:ج1، ص 206، واإلكامل يف  النبالء،  أعالم  )ُينظر: سري 
التربيزّي)ت74#(:ص 37(. 

الطالبّيني،  أنساب  يف  املجدي  )ُينظر:  املّطلب.  عبد  بن  طالب  أيب  بنت  فاختة  وهي   )1(
علـّي بن حمّمد العلوّي العمرّي: ص 326(.

املشهور،  باحلبشة والكريم  املولود  الصحايب  بن أيب طالب،  بن جعفر  اهلل  )2( وهو عبد 
إّنه مل يكن باإلسالم أسخى منه، وروى عن  يقال:  بنت عميس،  باحلبشة من أسامء  ولد 
أبويه، وعن عّمه عيّل بن أيب طالب، وهو آخر من رأى النبّي من بني هاشم، سكن 
املدينة، وتويّف سنة ثامنني للهجرة، وهو أّول مولود ولد يف اإلسالم باحلبشة وكان يسمى: 

بحر اجلود. )ُينظر: الذريعة: ج1، ص340، فوات الوفيات:ج1، ص764(. 
ثابت  بن  زيد  موىل  وأبــوه  البرصّي،  سعيد  أبو  يسار،  احلسن  أيب  بن  احلسن  وهو   )3(

األنصارّي، وُأّمه خرية موالة ُأّم املؤمنني ُأّم سلمة. 
 ،املؤمنني أمري  واملنحرفني عن  القدرّية،  من رؤساء  البرصّي، وهو  باحلسن  معروف 

وقعد يف منزله ومل ينرص اإلمام يف حروبه.
ولد باملدينة، واستكتبه الربيع بن زياد وايل خراسان يف زمن معاوية، وسكن البرصة. 

وكان عاملًا، فقيهًا، فصيحًا، نقل عنه الّشيخ الّطويس يف كتاب )اخلالف( إحدى وستني فتوى. 
عن أيب سلمة التبوذكي، قال: حفظت عن احلسن ثامنية آالف مسألة. 

الفقهاء: ج1،  )ُينظر: موسوعة طبقات  وله تسع وثامنون سنة.  بالبرصة سنة)#110(،  تويّف 
ص326، وحتف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة احلّراين )ت ق4(: ص231 )اهلامش((.
املدعّو  حمّمد  أبو   ،طالب أيب  بن  علـّي  بن  احلسن  بن  احلسن  بن  اهلل  عبد  وهو   )4(
 ،احلسني بنت  فاطمة  وأّمهام  املثّلث  احلسن  أخ  هو  باملحض،  يلقب  باملحض، 
مديّن،  هاشمّي،   ،اهلل رسول  يشبه  وكان  وإبراهيم،  الزّكية  النفس  حمّمد  والد  وهو 



)61( الف�سل الثاين  ...................................................

97ـ كتاب أخبار حمّمد بن عبد اهلل)1(.

صدقات  ويتوىل  عرصه،  يف  هاشم  بني  شيخ  كان   ،الصادق أصحاب  من  تابعّي، 
ج1،  الذريعة:  )ُينظر:  بالكوفة.   )145( سنة  املنصور  حبس  يف  مات   ،املؤمنني أمري 
السّيد  املقال،  وطرائف  ص97،  ق11(:ج3،  التفرييش)ت  الرجال  ونقد  ص340، 
البحراين  هاشم  السّيد  األبــرار،  وحلية  ص509،  الــربوجــردي)ت1313#(:ج1،  عيّل 

)ت1107هـ(:ج1، ص278 )اهلامش((. 
)1( وهو حمّمد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن علـّي بن أيب طالب، أبو عبد اهلل، املّلقب 

باألرقط، وباملهدي، وبالنفس الزّكية: أحد األمراء األرشاف من الطالبّيني. 
ولد ونشأ باملدينة،...وكان غزير العلم، فيه شجاعة وحزم وسخاء. 

اّتفق رجال من بني هاشم باملدينة عىل بيعته  وملا بدأ االنحالل يف دولة بني أمّية بالشام، 
العّباس)السّفاح( وأبو جعفر  أبو  العّباس، وقيل: كان من دعاته  بني  رّسًا، وفيهم بعض 
)املنصور(، ثّم ذهب ُملك األموّيني، وقامت دولة العّباسيني، فتخّلف هو وأخوه إبراهيم 
عن الوفود عىل السّفاح، ثّم عىل املنصور. ومل خيفمَ عىل املنصور ما يف نفسه، فطلبه وأخاه، 
فتواريا باملدينة، فقبض عىل أبيهام واثني عرش من أقارهبام، وعّذهبم، فامتوا يف حبسه بالكوفة 
حمّمد)النفس  وعلم  ماتوا.  حّتى  عليهم  وطنّي  بيت  يف  طرحهم  وقيل:  سنني.  سبع  بعد 
أمري  عىل  فقبض  رجاًل،  ومخسني  مأتني  يف  ثائرًا،  خمبئه  من  فخرج  أبيه،  بموت  الزّكية( 
املدينة، وبايعه أهلها باخلالفة، وأرسل أخاه إبراهيم إىل البرصة، فغلب عليها وعىل األهواز 
وفارس، وبعث احلسن بن معاوية إىل مّكة فملكها، وبعث عاماًل إىل اليمن، وكتب إليه 
إن  اهلل  عهد  فأجابه:)لك  العطاء،  وواسع  باألمان  ويمنّيه  عمله،  عاقبة  حيّذره  )املنصور( 
دخلت يف بيعتي أن أؤمنك عىل نفسك وولدك(، وتتابعت بينهام الرسل، فانتدب املنصور 
لقتاله ويّل عهده عيسى بن موسى العّبايس، فسار إليه عيسى بأربعة آالف فارس، فقاتله 
حمّمد بثالثامئة عىل أبواب املدينة. وثبت هلم ثباتًا عجيبًا، فقتل منهم بيده يف إحدى الوقائع 
سبعني فارسًا. ثّم تفّرق عنه أكثر أنصاره، فقتله عيسى يف املدينة، وبعث برأسه إىل املنصور، 
وكان شديد الُسمرة، ضخاًم، يشّبهونه يف قتاله باحلمزة. )األعالم: ج6، ص 220، ُينظر: 

الذريعة:ج1، ص 348(.
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98ـ كتاب أخبار إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن)1(.
99ـ كتاب أخبار من عشق من الشعراء. 

100ـ كتاب أخبار لقامن بن عاد. 
101ـ كتاب أخبار لقامن احلكيم. 

102ـ كتاب مرج الفقهاء.
ويف كتاب الشيعة وفنون اإلسالم جاء بعنوان:)رشح الفقهاء()2(.

103ـ كتاب من خطب عىل منرب بشعر. 
104ـ كتاب أخبار تأّبط رّشًا. 
105ـ كتاب أخبار األعراب. 

106ـ كتاب أخبار قريش واألصنام. 
107ـ كتاب يف احليوانات. 

108ـ كتاب قبائل نزار وحرب ثقيف. 
109ـ كتاب الطّب)3(.

أبا احلسن  إبراهيم يكنّى  إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن، وكان  )1( وهو 
شهيد بامخرى، وهي قرية تقارب الكوفة، وكان معتزليًا، وأمه هند بنت أيب عبيدة، وكان 
شديد احلبل قويًا، وظهر ليلة االثنني غّرة شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومائة، وذلك 
بالبرصة، وكان مقتله بعد مقتل أخيه حمّمدما يف ذي احلّجة من السنة املذكورة، وحل 

ابن أيب الكرام اجلعفرّي رأسه إىل مرص. 
أنساب  )املجدي يف  املنصور سنة)#145(.  بأمر  بن قحطبة  قتله حيد  الذريعة:  وجاء يف 

الطالبّيني: ص 42، الذريعة: ج، ص 313(.
)2( الشيعة وفنون اإلسالم: ص 98. 

)3( وهو كتاب يف الطّب املروّي عن أئّمة أهل البيت ، وليس يف علم الطّب اليوناين أو اهلندّي. 
)ُينظر: طّب االئّمة، عبد اهلل وحسني بن سابور الزيات )ابني بسطام النيشابوري(: ص10(.
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110ـ كتاب طبقات العرب والّشعراء. 
111ـ كتاب النّحو. 

112ـ كتاب الّسحر. 
113ـ كتاب الطِّرية. 

114ـ كتاب زجر الطري. 
 .115ـ كتاب ما ُرثّي به النبّي

116ـ كتاب الرؤيا. 
117ـ كتاب أخبار السودان. 

118ـ كتاب العوذ. 
قى.  119ـ كتاب الرهُّ
120ـ كتاب املطر. 

121ـ كتاب السحاب والرعد والربق. 
مرو بن معدي كرب.  122ـ كتاب أخبار عمَ

123ـ كتاب أخبار أمّية بن أيب الصلت)1(.
ؤيل)2(. 124ـ كتاب أخبار أيب األسود الدهُّ

125ـ كتاب أخبار أكثّم بن صيفي)3(.

مرو الثقفي، الشاعر اجلاهيل، أدرك  )1( وهو أمّية بن عبد اهلل أيب الصلت بن أيب ربيعة بن عمَ
النبّي ومل يسلم حّتى مات يف اخلامسة من اهلجرة. )الذريعة: ج1، ص322(.

أمري  حروب  شهد  الذي  التابعّي  ؤيل  الدهُّ جندل  بن  سفيان  بن  مرو  عمَ بن  ظامل  وهو   )2(
املؤمنني، وأخذ عنه النحو، وتويّف بالطاعون اجلارف سنة)69#( أو قبل ذلك. )الذريعة: 

ج1، ص314(.
)3( وهو أكثم بن صيفّي بن راح بن احلارث بن خماشن بن معاوية التميمّي، حكيم العرب 
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126ـ كتاب أخبار عبد الّرحن بن حسان. 
127ـ كتاب أخبار خالد بن صفوان. 

128ـ كتاب أخبار أيب نواس)1(.

إليه  أرسل   بلغه ظهور رسول اهلل وملا  أدرك اإلسالم،  رين،  املعمِّ اجلاهلّية، وأحد  يف 
ْحَساِن  رجلني يسأالنه عن نسبه وما جاء به فأخربمها وقرأ عليهام:إِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
ُروَن]سورة  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َوامْلُنَْكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاِء 
النحل:اآلية 90[، فعادا إىل أكثم فأخرباه وقرآ عليه اآلية، فلام سمع أكثم ذلك، قال: يا 
وال  رؤساء  األمر  هذا  يف  فكونوا  مالئمها،  عن  وينهى  األخالق،  بمكارم  يأمر  أراه  قوم 
تكونوا أذنابًا، وكونوا فيه أّوالً وال تكونوا فيه آخرًا، فقصد املدينة يف مائة من قومه يريدون 
اإلسالم فامت يف الطريق سنة )9#(، ومل يرمَ النبّي، وأوىص أهله: أوصيكم بتقوى اهلل، 
وصلة الرحم، فإّنه ال يبىل عليها أصل وال يترص عليها. )ُينظر: أسد الغابة، ابن األثري:ج1، 

ص 113، وإكامل الكامل، ابن ماكوال:ج1، ص 120، والذريعة:ج1، ص321(.
الكوفة،  إىل  ثّم خرج  هبا،  ونشأ  بالبرصة  ولد  املشهور  الشاعر  بن هاين  احلسن  )1( وهو 
وكان  حلبان،  اسمها:  أهوازّية  وُأّمه  سنتان،  وعمره  منها  ونقل  باألهواز  ولد  إّنه  وقيل: 
أبوه من جند مروان احلامر؛ آخر ملوك بنى أمّية، وكان من أهل دمشق وانتقل إىل األهواز 

للرباط، فتزّوج حلبان وأولدها عّدة أوالد، منهم: أبو نواس، وأبو معاذ. 
سئل عن نسبه قال: أغناين أديب عن نسبي. 

كان يف زمن الرضا، وله أشعار كثرية يف مدح موالنا الرضا، فمنها قوله:
جيوهبم نقّيات  تتىل الصالة عليهم أيناّم ذكرواُمطمَّهرون 
مفتخرمن مل يكن علّويًا حني تنسبه الدهر  قديم  يف  له  فام 
فأتقنه خلقًا  برى  ملا  صفاكم واصطفاكم أّيا البرشواهلل 
وعندكم األعىل  املأل  علم الكتاب وما جاءت به السورفأنتم 

روي أّنه ملا أنشدها قال الرضا :»قد جئتنا بأبيات ما سبقك أحد إليها، يا غالم، هل معك 
من نفقتنا يشء ؟ فقال: ثالثامئة دينار، فقال أعطها إّياه، ثّم قال: يا غالم، سق إليه البغلة«. 

الرتاجم من مدائحه حسن عقيدته، وما ذكر من احلكايات  لذا استظهر بعض أصحاب 
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129ـ كتاب أخبار املدنّيني. 
130ـ كتاب األطعمة. 
131ـ كتاب األرشبة. 

132ـ كتاب اللباس، وقد جاء كتاب الشيعة وفنون اإلسالم بعنوان:)اللباب()1(.
133ـ كتاب أخبار العجاج، وقد جاء يف هدّية العارفني بعنوان: »كتاب روح 

ابن عجاج«)2(.
134ـ كتاب النكاح. 

135ـ كتاب ما جاء يف احلاّمم. 
136ـ كتاب أخبار رؤبة بن العّجاج، وقد جاء يف فهرست ابن النديم وهدّية 

العارفني بعنوان: »أخبار العّجاج ورؤبة ابنه«)3(.
137ـ كتاب ما روي يف الشطرنج. 

138ـ كتاب شعر عّباد بن بّشار. 
139ـ كتاب أخبار أيب بكر وعمر، وقد ذكره صاحب الذريعة أيضًا)4(.

التي تتضّمن فسقه غري مسندة إىل كتاب يستند إليه، أو ناقل يعّول عليه، فال تثبت قدحًا 
فيه لعدم صّحتها. 

قيل: تويّف سنة)198#( ببغداد، ودفن يف مقابر الشونيزي، وقيل: تويّف يف الفتنة قبل قدوم 
املقال  النديم: ص 128، ومنتهى  ابن  املأمون من خراسان سنة مائتني. )ُينظر: فهرست 
الكنى  ص264،  )ت1216#(:ج7،  املازندرايّن  إسامعيل  بن  حمّمد  الرجال،  أحوال  يف 

واأللقاب:ج1، ص 168، معجم املطبوعات العربّية، إليان رسكيس:ج1، ص 352(. 
)1( الشيعة وفنون اإلسالم:ص 98. 

)2( هدّية العارفني:ج1، ص 576. 
)3( فهرست ابن النديم:ص 128، هدّية العارفني:ج1، ص 576. 

)4( الذريعة:ج1، ص314. 
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140ـ كتاب من أوىص بشعر مجعه. 
141ـ كتاب من قال شعرًا يف وصيّته. 

 .142ـ كتاب خطب النبّي
143ـ كتاب خطب أيب بكر. 

144ـ كتاب خطب عمر. 
145ـ كتاب خطب عثامن بن عّفان. 

 .146ـ كتاب كتب النبّي
147ـ كتاب رسائل أيب بكر. 

148ـ كتاب رسائل عمر. 
149ـ كتاب رسائل عثامن. 

150ـ كتاب حديث يعقوب بن جعفر بن سليامن. 
151ـ كتاب الطيب، وجاء يف كتاب الشيعة وفنون اإلسالم بعنوان:)الّطب()1(.

152ـ كتاب الرياحني. 
153ـ كتاب التمّثل بالشعر. 

 .154ـ كتاب قطائع النبّي
155ـ كتاب قطائع أيب بكر وعمر وعثامن. 

156ـ كتاب احلّيات، وجاء يف كتاب الشيعة وفنون اإلسالم بعنوان: )اجلنايات()2(. 
157ـ كتاب الدنانري والدراهم. 
158ـ كتاب أخبار األحنف)3(.

)1( الشيعة وفنون اإلسالم:ص98. 
)2( الشيعة وفنون اإلسالم:ص99. 

بن  عبادة  بن  بن حفص  بن حصني  معاوية  بن  قيس  بن  الضّحاك  البحر  أبو  ( وهو   )3(
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159ـ كتاب زياد. 
160ـ كتاب أخبار الوفود عىل النبّي، وأيب بكر، وعمر، وعثامن. 

161ـ كتاب أخبار الفرس. 
162ـ كتاب أخبار أيب داود)1(.

163ـ كتاب مقتل حمّمد بن أيب بكر. 
164ـ كتاب السخاء والكرم. 

165ـ كتاب االقتضاء. 
166ـ كتاب البخل والشّح. 

167ـ كتاب أخبار قنرب. 
168ـ كتاب األلوية والرايات. 

169ـ كتاب رايات األزد. 

النّزال بن مّرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وُأّمه 
من بني قراض من باهلة، ولدته وهو أحنف فقالت وهي ترّقصه:

رجله يف  حنف  لوال  مثلهواهلل  غالم  احلّي  يف  كان  ما 
تاريخ   ،93 ص  سعد:ج7،  ابن  الكربى،  الطبقات  )ُينظر:  سنة)#67(.  الكوفة  يف  تويّف 

خليفة بن خّياط: ص 203، الذريعة:ج1، ص319(.
مرو بن عمران  )1( وهو أبو داود سلميان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شّداد بن عمَ
املشهورة، طاف  والتصانيف  السنن  صاحب  احلديث،  حّفاظ  أحد  السجستاين،  األزدي 

البالد وكتب عن العراقّيني واخلراسانّيني والشامّيني واملرصّيني واحلرمّيني. 
كانت والدته يف سنة اثنتني ومائتني، وقدم بغداد مرارًا، ثّم نزل إىل البرصة وسكنها، وتويّف 
يف  الذهب  شذرات  )ُينظر:  ومائتني.  وسبعني  مخس  سنة  شّوال  منتصف  اجلمعة  يوم  هبا 
أخبار من ذهب، عبد احلّي العكرّي الدمشقّي )ت 1089#(:ص 168، ُينظر: الذريعة: 

ج1، ص315(. 
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170ـ كتاب أخبار رُشيح. 
171ـ كتاب أخبار حّسان. 

ل النّسابة.  ْغفمَ 172ـ كتاب أخبار دمَ
173 كتاب أخبار سليامن. 

174ـ كتاب أخبار حزة بن عبد املّطلب. 
175ـ كتاب أخبار اجلّن، ويف»أخبار احلسن«)1(.

176ـ كتاب أخبار صعصعة بن صوحان)2(.
177ـ كتاب أخبار احلّجاج. 

178ـ كتاب أخبار الفرزدق. 
179ـ كتاب الزهد. 

180ـ كتاب الدعاء. 
181ـ كتاب القصاص. 

182ـ كتاب الذكر. 
183ـ كتاب املواعظ. 

 .184ـ كتاب أخبار جعفر بن حمّمد

)1( الشيعة وفنون اإلسالم: ص 99. 
العرب،  الربعّي، سّيد من سادات  العبقيس  بن حجر..  بن صوحان  )2( وهو صعصعة 
ومن خطبائهم وفصحائهم املشهورين، ومن أصحاب اخلطط بالكوفة، ومن رواة احلديث 
املثىل، والذياد عن  املبادئ اإلسالمّية  التأريخ عن  الّثقات، له سرية مرشقة وِذكر حيد يف 

احلّق والعدالة والفضيلة...
وقد نفاه معاوية إىل البحرين إثر معارضة صعصعة للحكم األموّي، فبقي هناك حّتى وفاته 
سنة )60#/679م( ويف جزيرة عسكر يف البحرين اآلن قرب ُينسب لصعصعة، وعليه قّبة 
مثل سائر املزارات. )فضل الكوفة ومساجدها، حمّمد بن جعفر املشهدّي: هامش ص 53(.
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 .185ـ كتاب أخبار موسى بن جعفر
.)1(186ـ كتاب مناظرات عيّل بن موسى الرضا

187ـ كتاب أخبار عقيل بن أيب طالب. 
الشيعة وفنون اإلسالم:  السّيد بن حمّمد، وجاء يف كتاب  188ـ كتاب أخبار 

»أخبار السّيد بن حمّمد احلمريي«)2(.
189ـ كتاب أخبار بني مروان بن حمّمد. 

190ـ كتاب أخبار العرب والفرس. 
بعنوان:)كتاب  العارفني  هدّية  كتاب  يف  وجاء  الرباجم،  أخبار  كتاب  191ـ 

الرتاجم()3(، وجاء يف كتاب الشيعة وفنون اإلسالم بعنوان: )الرتحم()4(.
192ـ كتاب هدبة بن خرشم. وجاء يف كتايب الشيعة وفنون اإلسالم، ومعجم 

رجال احلديث بعنوان: )هدية بن حرشم()5(.
193ـ كتاب أخبار املحّدثني. 
194ـ كتاب أخبار سديف)6(.

تنقيح  يف  املقال  هتذيب  )ُينظر:   .ومناظراته جمالسه  من  جمموعة  فيه  كتاب  وهو   )1(
كتاب رجال النجايش، حمّمدعيّل األبطحّي: ج2، رشح ص20، ُينظر: مستدركات علم 

رجال احلديث: ج4، ص448(. 
)2( الشيعة وفنون اإلسالم:ص99. 

)3( هدّية العارفني:ج1، ص576. 
)4( الشيعة وفنون اإلسالم:ص 99. 

)5( الشيعة وفنون اإلسالم:ص 99، معجم رجال احلديث:ج11، ص47. 
)6( وهو سديف بن ميمون بن مهران املّكّي موىل زين العابدين، عّده علامء الرتاجم 
عداد  يف  آشوب  شهر  ابن  ذكره  لذا  الشيعة،  شعراء  من  وهو   ،الباقر أصحاب  من 
شعراء أهل البيت يف معامل العلامء، فقال:)وقد ذكره العقييّل فقال:)كان من الغالة يف 
الرفض(، خرج مع حمّمد بن عبد اهلل بن احلسن فظفر به املنصور فقتله، كام جاء ذلك عن 
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195ـ كتاب مقتل عثامن. 
196ـ كتاب أخبار إياس بن معاوية)1(.

197ـ كتاب أخبار أيب الطفيل)2(.

البالذرّي حيث قال:)حّدثني أحد بن احلارث عن عيّل بن صالح قال: كان سديف موىل 
آلل أيب هلب، وكان مائاًل إىل املنصور، فلام استخلف وصله بألف دينار فدفعها إىل حمّمد 
بن عبد اهلل بن احلسن تقوية له، فلام قتل حمّمد صار مع أخيه إبراهيم بالبرصة حّتى إذا قتل 
إبراهيم أتى املدينة فاستخفى هبا، فيقال: إّنه طلب له األمان من عبد الصمد بن عيّل وكان 
واليها فأّمنه وأحلفه أن ال يربح املدينة. وقدم املنصور املدينة فقيل له: قد رأينا سديف بن 
ميمون ذاهبًا وجائيًا، فبعث يف طلبه وأخذ عبد الصمد به أشّد أخذ ووجد عليه يف أمره، 
فلام ُأيت بسديف أمر فجعل يف جوالق، ثّم خيط عليه، ورضب باخلشب حتى يكرس ورمى 

به يف بئر وبه رمق حّتى مات. 
وقال غري عيّل بن صالح: كتب املنصور إىل عبد الصمد يف طلب سديف، فظفر به وحبسه 
حّتى قدم املنصور، فقال لعبد الصمد: ما فعل سديف ؟ قال: حمبوس، فقال:إّنه لطويل احلياة، 
فقال عبد الصمد لصاحب رشطته: اكفناه، فقتله. )ُينظر: نقد الرجال:ج2، ص 301، معامل 

العلامء: ص 185، ضعفاء العقييّل:ج2، ص 180، أنساب األرشاف:ج4، ص 224(.
)1( وهو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هالل بن رباب بن عبيد بن سوأة بن 
سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن أوس بن مزينة املزين، وهو اللسن البليغ، واألملعي 
املصيب، واملعدود مثاًل يف الذكاء والفطنة، ورأسًا ألهل الفصاحة والرجاحة، كان صادق 
عنى  وإّياه  الذكاء،  يف  املثل  يرضب  وبه  الذكاء  بفرط  مشهورًا  األمور،  يف  لطيفًا  الظّن، 
وفراستي  عّباس،  ابن  أملعّية  أملعّيتي  »فإذا  السابعة:  املقامة  بقوله يف  املقامات  احلريرّي يف 
أبيه  البرصة، وكان إلياس جّد  واّله قضاء  قد  العزيز  عبد  بن  إياس«، وكان عمر  فراسة 
صحبة مع رسول اهلل، وقيل ملعاوية بن قرة والد إياس: كيف ابنك لك؟ فقال: نِْعم 
الدهاة.  الفضالء  العقالء  أحد  إياس  وكان  آلخريت،  وفّرغني  دنياي،  أمر  كفاين  االبن، 

)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:ج1، ص 248، الذريعة: ج1، ص322(.
ْيل، عامر بن واثلة الكناين، أدرك من حياة رسول اهلل ثامين سنني.  )2( وهو أبو الطهُّفمَ
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بعنوان:  اإلسالم  وفنون  الشيعة  كتاب  يف  وجاء  الفار،  كتاب  198ـ 
)كتاب الغار()1(، وجاء يف هدّية العارفني بعنوان:)كتاب األلغاز()2(.

199ـ كتاب القرود. 

ثّم أقام بمكة، وكان  نزل الكوفة، وصِحبمَ اإلمام علّيًا، وكان متشّيعًا فيه ويفّضله، 
فاضاًل عاقاًل، فصيحًا شاعرًا، حارض اجلواب. 

شهد املشاهد مع عيّل، وكان من خمليص أنصاره. 
روي: أّنه تقّدم أمام اخليل يوم صّفني، وهو يقول: طاعنوا وضاربوا، ثّم حل، وهو يقول:

كنانه  حرهبا  يف  صابرْت  جنانهقد  به  زيا  جيمَ واهلل 
زانه  عليه  الصرُب  ُأفرغمَ  شانهمن  عليه  اجلبُن  غلب  أو 
أهانه  فقد  اهلل  ر  كفمَ بنانهأو  عىص  من  ّض  عمَ يمَ غدًا 

ْجُدك عىل خِليكمَ أيب احلسن ؟ قال:  وقدم أبو الطفيل يومًا عىل معاوية، فقال له: كيف ومَ
كوْجد ُأّم موسى عىل موسى، وأشكو إىل اهلل التقصري. 

ن حرضه.  وقال له معاوية: كنتمَ فيمن حرص عثامن ؟ قال: ال، ولكنّي كنت فيممَ
املنون،  به ريب  ترّبصت  إذ  فام منعك من نرصه  قال: وأنت  ؟  فام منعك من نرصه  قال: 

وكنت مع أهل الشام، وكلهُّهم تابع لك فيام تريد. 
فقال له معاوية: أوما ترى طلبي لدمه نرصة له ؟ قال: بىل، ولكنك كام قال أخو جعفر:

زاداال ُألفّينك بعد املوت تندبني زودتني  ما  حيايت  ويف   
وكان أبو الطفيل قد خرج مع املختار وحارب قتلة اإلمام احلسني، ثّم أفلت بعد مقتل 

املختار. 
 .ُعّد من أصحاب اإلمامني احلسن وعيّل بن احلسني زين العابدين

)موسوعة   .النبّي رأى  ممّن  مات  من  آخر  وهو  املائة،  بعد  وقيل:  مائة،  سنة  ...تويّف 
طبقات الفقهاء:ج1، ص143، ُينظر: الذريعة:ج1، ص 317(. 

)1( الشيعة وفنون اإلسالم: ص 99. 
)2( هدّية العارفني: ج1، ص 576. 
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200ـ كتاب املرشد واملسرتشد)1(.
201ـ كتاب املتعة وما جاء يف حتليلها)2(.

.)3(202ـ كتاب سرية أمري املؤمنني
203ـ أخبار العرش)4(.

204ـ كتاب أسامء الرواة وأحواهلم وأخبارهم)5(.
.)6( 205ـ كتاب من روى عن الرسول

املجليّس يف  املهموم، وكذا  فرج  ابن طاووس يف  ذكره  النجوم،  كتاب  206ـ 
البحار، فقال:»ومن املذكورين بعلم النجوم واملصنّفني فيها اجللودّي من أصحابنا 

يف البرصة «)7(.
ن تطّرق إىل ذكر آثاره العلمّية إىل أن عناوين كتبه هذه ممكن  وقد ذكر بعض ممَ
تناولت  أن تكون عىل شكل» ثامين موسوعات ختتلف يف سعتها وشموهلا، وقد 

املواضيع اآلتية:
1 - السرية النبوّية، وشملت:

 .كتاب نسب النبّي *
 .خطب النبّي *

)1( فهرست الطويّس: ص191، ومعجم املؤّلفني:ج5، ص263. 
)2( فهرست الطويّس: ص191، ومعجم املؤّلفني:ج5، ص263. 

)3( األعالم:ج4، ص29. 
)4( هدّية العارفني: ج1، ص 576. 

)5( هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش: ج1، ص 6. 
)6( مستدركات علم رجال احلديث: ج1، ص75. 

 ،55 األنـــوار:ج  وبحار   ،122 ص  664هــــ(:  طـــاووس)ت  ابــن  املهموم،  فــرج   )7( 
ص 299. 
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 .كتب النبّي *
 .قطائع النبّي *

 .الوفود عىل النبّي *
* األلوية والرايات. 

2 - يف سرية اإلمام عيّل، وشملت عرشات الكتب يف أّول موسوعة شاملة 
يف هذا املوضوع. 

3 - يف سرية أهل البيت، وقد شملت أخبار خدجية، وفاطمة، واحلسن، 
الكاظم  وموسى  الصادق،  وجعفر  الباقر،  وحمّمد  احلسني،  بن  وعيّل  واحلسني، 

]عليهم السالم[. 
4 - سرية اخللفاء وأخبارهم: أبو بكر، عمر، عثامن. 

5 - تراجم الرجال، وقد شملت)41( ترمجة مستوفية ألخبار هؤالء األعالم. 
أخبار  األعراب،  الرباِجم،  والفرس،  العرب  أخبار  والقبائل:  األُمم  يف   -  6

الفرس، قريش واألصنام، قبائل نزار وحرب ثقيف، السودان. 
ن عشق ِمن  7 - الطبقات: طبقات العرب والشعراء - املدنّيني - املحّدثني، ممَ

ن خطمَبمَ عىل منرٍب بشعر.  الّشعراء، ممَ
8 - األحداث التارخيّية: أخبار التّوابني وعني الوردة، الغارات، أخبار املختار 

ابن أيب عبيدة الثقفّي، أخبار زيد بن عيّل«)8(.
وقد اختلف أصحاب الرتاجم يف عّد كتبه وآثاره؛ فبعضهم قال: له مائة ومخسة 
وثامنون كتابًا)9(، وآخر قال:»له مائة وأربع وتسعون كتابًا« )10(، وثالث قال له:»كتب 

)8( جمّلة تراثنا: ج57، ص 128ـ 129. 
)9( ُينظر: هدّية العارفني:ج1، ص576. 

)10( هتذيب تنقيح كتاب رجال النجايش: ج3، ص 403 )الرشح(. 
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مائتي  عىل  ينيف  ما  الرجال  علامء  له  قال:»عدد  ورابع  مائتني«،  من  تقرب  كثرية 
كتاب، بل ما يقرب من ثالثامئة كتاب، كّلها من عجائب الكتب« )1(، وخامس: مل 

يذكر عددًا معّينًا وال عددًا تقريبّيًا، بل أطلق، فقال: »صاحب الكتب الكثرية«. )2(
ن  ولعّل االختالف يف ذلك راجع إىل اجلمع والتفريق يف بعض العناوين، فممَ
ن جعلها جمتمعة، كام يف كتاب رايات األزد، رقم  زاد، فقد ذكرها منفردة بخالف ممَ
والرايات،  األلوية  كتاب  داخاًل يف ضمن  يكون  أْن  ُيمكن  إْذ  التسلسل)169(؛ 
إْذ  التسلسل)161(؛  رقم  الفرس:  أخبار  كتاب  وكذا  التسلسل)168(،  رقم 
يمكن أْن يكون داخاًل يف كتاب أخبار العرب والفرس، رقم التسلسل )190(، 
داخاًل  يكون  أْن  يمكن  التسلسل)59(،  رقم   ،احلسني ذكر  كتاب:  وكذا 
ن أوىص بشعر مجعه، رقم  ضمن كتاب: ذكر احلسن واحلسني، وكذا كتاب: ممَ
ن قال شعرًا يف وصّيته(، نفسه،  التسلسل )141( يمكن أْن يكون هو كتاب: )ممَ
وكذا كتاب احلّيات، يمكن أْن يكون كتاب: اجلنايات؛ نفسه، أي: ضمن كتاب: 
كتاب:  يكون  أْن   يمكن  وكذا   ،)47( التسلسل  رقم   عنه والديات  اجلناية 
النجوم رقم التسلسل)206( داخاًل يف كتاب: قوله يف الدعاء والعوذ وذكر 
اخلري وفضل ثواب األعامل والّطب والنجوم، رقم التسلسل)77(، وكذا يمكن 
قى)3(  قى ضمن كتاب واحد بعنوان كتاب: العوذ والرهُّ ذ والرهُّ أن يكون كتاب: الُعومَ
العّجاج،  أخبار  كتاب:  يكون  أن  يمكن  وكذا  العوذة،  من  الرقية  معنى  لتقارب 
بن  رؤبة  أخبار  كتاب:  نفسه  التسلسل)133( هو  العّجاج صاحب  بن  أو روح 

)1( مصادر هنج البالغة وأسانيده:ج1، ص 84. 
)2( الكنى واأللقاب:ج2، ص 148. 

)تاج  ع.  والــرصمَ كاحُلّمى  اآلفِة  صاحب  هبا  ُيْرقى  التي  الُعوذة  قيمَة:  الرهُّ مجع  قمَى:  الرهُّ  )3(
العروس: ج 19، ص471(. 
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العّد  التسلسل )136(، فريجع  ابنه صاحب  العجاج ورؤبة  أخبار  أو  العّجاج، 
إىل املائتني، أو ما يقرب منها، ولعّل هناك عناوين وكتب مل يّطلع عليها بعضهم. 

يبقى يف البني حاجة إىل معرفة: هل أعيان آثاره تلك موجودة أو مفقودة، وإىل 
أّي زمان كانت موجودة؟

عناوينه،  إاّل  منها  يبق  ومل  مفقودة،  آثاره  أعيان  أّن  عىل  له  ترجم  من  أمجع 
وبعض ما ُنقل عنها متناثٌر يف بطون الكتب، لذا قال الّشيخ حمّمد حسني كاشف 
الغطاء:»يعّد املؤّرخون له قريبًا من املائتني مصنّفًا، إاّل أّنه مل يبق لنا يف هذه األّيام 

منها شئ«)1(.
وكذا قال السّيد عبد الزهراء احلسينّي اخلطيب:»ومل حتفظ لنا األّيام من تلك 
اآلثار سوى أسامئها يف كتب الفهارس، وما ينقل عنها يف بعض كتب األخبار مع 

مزيد األسف«)2(.
بن  عيّل  الشاعر  الرابع؛ ألّن  القرن  إىل هناية  كانت موجودة  كتبه  أّن  والظاهر 
الرابع واملتوّف يف أواخره حدود عام )400#( يف  القرن  أوائل  املولود يف  ّحاد- 
)3(- قد أجاز رواية كتب أستاذه عبد العزيز بن حييى اجللودّي، كام ذكر  البرصة 
النجايش ذلك يف ترمجة عبد العزيز بن حييى اجللودّي بعد عّد كتبه: »قال لنا أبو 
عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل )هو ابن الغضائرّي والد صاحب الرجال(: أجازنا 
كتبه مجيعها أبو احلسن عيّل بن ّحاد بن عبيد اهلل بن ّحاد العدوي، وقد رأيت أبا 

.)4(»احلسن بن ّحاد الشاعر

)1( أصل الشيعة وأصوهلا:ص355. 
)2( مصادر هنج البالغة وأسانيده:ج1، ص 84. 

)3( ُينظر: أعيان الشيعة:ج8، ص 229، ونظرة إىل الغدير، امُلرّوج اخلراسايّن: ص94. 
)4( رجال النجايش: ص244.
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بل الظاهر أّن كتبه باقية إىل ما بعد ذلك؛ ألّن أبا عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل 
رواية   )#450( سنة  املتوّف  النجايش  أجاز  قد  سنة)#411(  املتويف  الغضائرّي 
ما يمكن  أقل  إىل عام)450#(، هذا  كتبه كانت موجودة  إذًا  أيضًا،  كتب شيخه 
أن يقال يف هذه املسألة، غاية األمر أّن النجايش مل ير مجيع ُكتبه، بل بعضًا منها، كام 
رّصح هو بذلك يف ترمجته لعبد العزيز بن حييى اجللودّي يف رجاله، وذلك عندما 
انتهى من رسد عناوينها، فقال:»هذه مجلة كتب أيب أحد اجللودّي التي رأيتها يف 
الفهرستات، وقد رأيت بعضها«)1(، أي: بقي بعضها متداواًل وموجودًا بعد وفاة 

اجللودّي إىل ما يقرب من)120( عامًا. 
فقد  بكثري،  ذلك  من  أبعد  زمن  إىل  العلامء  بني  متداوالً  بقي  منها  بعضًا  وإّن 
ككتاب  كتبه،  بعض  من   -)#664( سنة  يف  -املتوّف  طاووس  ابن  السّيد  نقل 
اخلطب وصفني وغريها، ذكر ذلك يف كتابه سعد السعود، وأّنه قد ذكر عنه فصاًل 
ساّمه:»فصل فيام نذكره من اجلزء األّول ممّا نزل من القرآن يف أمري املؤمنني عيّل بن 
أيب طالب رواية )عبد العزيز اجللودّي(«)2(، وكذا نقل عنه يف كتابه حماسبة النفس 
نقاًل من كتاب خطب أمري املؤمنني لعبد العزيز اجللودّي)3(، وكذا نقل عنه 
كتاب  نقاًل عن  الدعوات)ص138(  كتابه: مهج  بن طاووس يف  السّيد عيّل 

صفني لعبد العزيز اجللودّي األزدي البرصّي)4(.
وبعض منها بقي إىل زمن العاّلمة احليّلّ املتوّف)676#( كام نقل العاّلمة ذلك يف 
كتابه:»إيضاح االشتباه « ص244، الرقم 493 قائاًل: وجدت بخط السّيد السعيد 

)1( رجال النجايش: ص244. 
)2( سعد السعود: ص 20. 

)3( ُينظر: بحار األنوار: ج55، ص 57. 
)4( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حبيب اهلل اهلاشمّي اخلوئّي: ج18، ص171. 
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صفّي الّدين حمّمد بن معّد املوسوّي ما صورته: رأيت عىل مقتل احلسني الذي 
صنّفه أبو أحد اجللودّي ما هذا حكايته: تويّف أبو أحد عبد العزيز بن حييى 
ابن عيسى اجللودّي يوم االثنني لسبع عرشة ليلة خلت من ذي احلّجة، سنة 
اثنتني وثالثني وثالثامئة، ودفن يف اليوم الثامن عرش وهو يوم الغدير، وغّسله 

ابن الغّسال أبو احلسن، وصىّل عليه أبو جعفر العلوّي، ودفن بحرضة منه«.
القرن  وبدايات  الثامن  القرن  أواخر  إىل  موجودًا  كان  بعضها  أّن  الظاهر  بل 
حدود  املتوّف  األّول  الشهيد  تلميذ  احليّلّ  سليامن  بن  حسن  الّشيخ  ألّن  التاسع، 
)802#()1( روى يف كتابه: )املحترض( خطبة ألمري املؤمنني عن كتاب اخلطب 

لعبد العزيز بن حييى اجللودّي. 
زمان  إىل  موجودة  كانت  اخلطب-  -ككتاب  كتبه  بعض  أن  الظاهر  إّن  ثم 
املستدرك  يف   ألّنه )1320#(؛  املتوّف  النورّي  حسني  املريزا  زمن  من  قريب 
قال:»وجدت يف جمموعة عتيقة بّخط بعض العلامء، وفيها بعض اخلطب، ويظهر 
من بعض القرائن أّنه أخذه من كتاب اخلطب ألحد بن عبد العزيز اجللودّي«)2(.

املبحث الثالث: مروّياته واأخباره
رويت عن املحّدث عبد العزيز بن حييى اجللودّي العديد من األخبار يف أبواب 
شّتى من العلوم، وهي متناثرة يف بطون الكتب؛ لذا كان لزامًا علينا مجع ما وقفنا 
الّكّلية، وعىل نحو  عليه من رواياته وتبويبها، وهو عىل سبيل املوجبة اجلزئّية ال 

 ، احليّلّ العاميل  خالد  بن  حمّمد  بن  سليامن  بن  احلسن  حمّمد  أبو  الدين  عّز  الّشيخ  هو   )1(
ولرّبام كان عاميّل األصل حيّل املوطن، وهو من أعالم القرن الثامن، يبدو أّنه كان حّيًا سنة 
)802#(؛ ألّنه كتب فيها إجازته للحموياين. )ُينظر: كتاب املحترض، حسن بن سليامن: 

مقّدمة املحّقق ص7(.
)2( مستدرك وسائل الشيعة:ج14، ص238. 
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االستقراء الناقص ال الّتام؛ لتعّذره، خصوصًا وأّنه قد كتب يف أغلب العلوم، 
كام وقد تقّدم القول بأّنه مل تصل إلينا كّل آثاره. 

ما رواه يف التف�سري:
1ـ عن حمّمد بن عبد اهلل الصويّف، قال: أخربنا حمّمد بن أحد بن حمّمد، قال: 
حّدثنا عبد العزيز بن حييى بن أحد اجللودّي، قال: حّدثني حمّمد بن سهل، قال: 
حّدثنا عبد العزيز بن عمرو، قال: حّدثنا احلسن بن احلسن، قال حّدثنا حييى بن 
عيّل الربعي، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن حمّمد، قال:»نحن حبل اهلل الذي 
قال اهلل:َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ مَجِيًعا)1( فاملستمّسك بوالية علـّي بن أيب طالب 
املستمّسك بالرّب، فمن متّسك به كان مؤمنًا، ومن تركه كان خارجًا من اإليامن«. )2( 
أبو بكر اجلرجرائي، قال: حّدثنا  الشريازّي، قال: أخربنا  2ـ عن أيب عبد اهلل 
أبو أحد اجللودّي البرصّي سنة سبع عرشة وثالثامئة، قال: حّدثنا حمّمد بن سهل، 
قال: حّدثنا زيد بن إسامعيل موىل األنصار، قال: حّدثنا معاوية بن هشام القصار، 
ابن عّباس، قال:»ما  عن عيسى بن راشد، عن عيّل بن بذيمة، عن عكرمة، عن 
َآَمنُوا إاّل عيّل سّيدها، وأمريها، ورشيفها، وما من  الَِّذيَن  ا  َ َأيهُّ َيا  آية  يف القرآن 
أحد من أصحاب حمّمد إاّل وقد عوتب يف القرآن إاّل عيّل بن أيب طالب، فإّنه مل 

ُيعاتب«)3(.
قال:  الشريازّي،  اهلل  أبو عبد  فقال: أخربنا  وجاء عنه -أيضًا-: روى احلاكم، 
بن  قال: حّدثنا حمّمد  البرصّي،  أبو أحد  قال: حّدثنا  بكر اجلرجرائّي،  أبو  أخربنا 

)1( سورة آل عمران، من اآلية )103(. 
)2( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، احلاكم احلسكاين:ج1، ص169. 

)3( شواهد التنزيل: ج1، ص 67. 
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زكرّيا الغاليّب، قال: حّدثنا أّيوب بن سليامن، قال: حّدثنا حمّمد بن مروان، عن جعفر 
ا الَِّذيَن  َ ابن حمّمد، عنه، قال: قال ابن عّباس:»ما ذكر اهلل جل ثناؤه يف كتابه: َيا َأيهُّ

َآَمنُوا إاّل وعيّل أمريها«)1(.
حّدثني  قال:  حمّمد،  بن  املغرية  حّدثني  فقال:  أيضًا،  البرصّي  أحد  أبو  روى 
أحد بن حمّمد، قال: حّدثنا إسامعيل بن أبان، قال: حّدثنا عبد اهلل بن خراش، عن 
ا الَِّذيَن َآَمنُوا فإن لعيّل سبقه  َ العوام، عن جماهد، قال:»كّل يشء يف القرآن: َيا َأيهُّ

وفضله«)2(.
إسحاق  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  العّباس،  أبو  حّدثنا  قال:  بابويه،  ابن  عن  3ـ 
بالبرصة، قال: حّدثني  العزيز بن حييى اجللودّي  الطالقايّن، قال: حّدثنا عبد 
جابر  عن  شمر،  بن  عمرو  عن  سلمة،  بن  رجاء  حّدثنا  قال:  حمّمد،  بن  املغرية 
اجلعفّي، عن أيب جعفر، حمّمد بن عيّل، عن عيّل، قال: »أنا األُذن الواعية، 

.)4 )3(»وَتِعَيها ُأُذٌن واِعَيٌة:يقول اهلل
وروى أبو أحد البرصّي فقال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، حّدثنا العّباس بن بّكار، 
حّدثنا عّباد بن كثري، عن أيب الزبري، عن جابر قال:»نزلْت عىل النبّي هذه اآلية: 

وَتِعَيها ُأُذٌن واِعَيٌة)5( فسأله أْن جيعلها ُأذن علـّي، ففعل«)6(.
العزيز  عبد  حّدثنا  قال:   الطالقايّن إسحاق  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  عن  4ـ 

)1( شواهد التنزيل:ج1، ص71. 
)2( شواهد التنزيل:ج1، ص72. 

)3( سورة احلاّقة، اآلية 12. 
)4( الربهان يف تفسري القرآن: ج 5، ص 471. 

)5( سورة احلاّقة، اآلية )12(. 
)6( شواهد التنزيل:ج2، ص372. 



)80( عبد العزيز بن يحيى اجللودي ...................................

ابن حييى اجللودّي، قال: أخربنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن 
عامرة، عن أبيه، قال: حرضت عند جعفر بن حمّمد الباقر، فدخل عليه رجل 
 يا هاٍد هلم ها ،كاٍف لشيعتنا كاف :1(، فقال(كهيعص فسأله عن 
ويّل هلم ،عني عامل بأهل طاعتنا صاد صادق هلم وعدهم حّتى يبلغ هبم 

املنزلة التي وعدها إّياهم يف بطن القرآن«)2(.
5ـ عن الّشيخ اجلليل أبو جعفر حمّمد بن عيّل بن احلسني بن موسى بن بابويه 
أحد  أبو  قال: حّدثنا   ،بن إسحاق إبراهيم  بن  قال: حّدثنا حمّمد   ،القّمّي
عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى اجللودّي البرصّي، قال: حّدثنا حمّمد بن 
سهل، قال: حّدثنا اخلرض بن أيب فاطمة البلخي، قال: حّدثنا وهيب بن نافع، قال: 
حّدثني كادح، عن الصادق جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيّل، يف 
قوله :َساَلٌم َعىَل إِْل َياِسنَي)3(، قال: »يا سني حمّمد، ونحن آل ياسني«)4(.
العزيز  قال: حّدثنا عبد  إبراهيم،  بن  بسندين: أحدمها: عن حمّمد  مثله  وجاء 
ابن حييى، قال: حّدثني احلسني بن معاذ، قال: حّدثنا سليامن بن داود، قال: حّدثنا 

احلكم بن ظهري، عن السّدّي، عن أيب مالك ]الغفارّي الكويّف[)5(.
عبد  حّدثنا  قال:   ،الطالقاين إسحاق  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  عن  واآلخر: 
بن  إبراهيم  حّدثنا  قال:  سهل،  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  اجللودّي،  حييى  بن  العزيز 

)1( سورة مريم، اآلية )1(. 
)2( معاين األخبار: ص 28. 

)3( سورة الصافات، اآلية 130. 
)4( األمايل: ص 559، شواهد التنزيل: ج2، ص 168. 
)5( األمايل: ص 559، شواهد التنزيل:ج2، ص171. 
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حّدثنا  قال:  أيب،  حّدثني  قال:  األحرّي،  داهر  بن  اهلل  عبد  حّدثنا  قال:  معمر، 
األعمش، عن حييى بن وثاب، عن أيب عبد الّرحن السلمي)1(.

6ـ عن حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حّدثنا أبو أحد عبد العزيز بن 
حييي اجللودّي البرصّي، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا شعيب بن واقد، 

قال: حّدثنا القاسم بن هبرام، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عّباس. 
عبد  أحد  أبو  حّدثنا  قال:  إسحاق،  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  حّدثنا  أيضًا:  وقال 
بن  قال: حّدثنا سلمة  بن مهران،  قال: حّدثنا احلسن  اجللودّي،  بن حييى  العزيز 
 ،)2(ُيوُفوَن بِالنَّْذِر :يف قوله ،خالد، عن الصادق جعفر بن حمّمد، عن أبيه
 ومها صبّيان صغريان، فعادمها رسول اهلل  قال: »مرض احلسن واحلسني
ومعه رجالن، فقال أحدمها: يا أبا احلسن، لو نذرت يف ابنيك نذرًا إن اهلل عافامها. 
الصبّيان:  وقال   ، فاطمة  قالت  وكذلك   ،أّيام شكرًا هلل ثالثة  فقال: أصوم 
ونحن أيضًا نصوم ثالثة أّيام، وكذلك قالت جاريتهم فضة، فألبسهم اهلل عافية، 

فأصبحوا ِصيامًا وليس عندهم طعام. 
الصوف،  يعالج  شمعون،  له:  يقال  اليهود،  من  له  جاٍر  إىل   عيّل فانطلق 
بثالثة أصوع  ابنة حمّمد  تغزهلا لك  من صوف  ِجّزة)3(  تعطيني  أن  فقال: هل لك 
من شعري؟ قال: نعم. فأعطاه فجاء بالصوف والشعري، وأخرب فاطمة فقبلت 
الشعري،  من  صاعًا  أخذت  ثّم  الصوف،  ثلث  فغزلت  عمدت  ثّم  وأطاعت، 
  فطحنته وعجنته، وخبزت منه مخسة أقراص، لكّل واحد قرص، وصىّل عيلّ

)1( معاين األخبار:ص 122- 123. 
)2( سورة اإلنسان، من اآلية )7(. 

ه. )تاج العروس: ج8، ص 28(.  رْيُ ْم خُيالِْطه غمَ لمَ ْبٍش إذا ُجزَّ فمَ ٍة أو كمَ )3( اجِلّزة: ُصوُف نمَْعجمَ
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فأّول  مخستهم،  وجلسوا  اخِلوان)1(  فوضع  منزله،  أتى  ثّم  املغرب،    النبيّ مع 
إذا مسكني قد وقف بالباب، فقال: السالم عليكم يا أهل   لقمة كرسها عيّل
أنا مسكني من مساكني املسلمني، أطعموين ممّا تأكلون أطعمكم اهلل  بيت حمّمد، 

عىل موائد اجلنّة. 

فو�سع اللقمة من يده، ثّم قال:
واليقني املجِد  ذات  أمجعنيفاطُم  النّاِس  خرِي  بنَت  يا 
املسكني البائَس  َتَرْيَن  حننيأَما  له  الباِب  إىل  جاء 
ويستكني اهلل  إىل  حزينيشكو  جائعًا  إلينا  يشكو 
رهني بكسبِِه  امرٍئ  َمن يفعل اخلري يقْف سمنيكلهُّ 
الّرحيم جنِّة  يف  الّضنني)2(موعُدُه  عىل  اهللُ  حّرمها 
ني)3(وصاحُب البخِل يقْف حزين ِسجِّ إىل  النّاُر  به  هتوي 

رشاُبُه احلميُم والِغْسلني)4(

ُل عليه الطَّعام. )تاج العروس: ج18، ص 184(.  )1( اخِلوان: ما ُيْؤكمَ
نني: البمَخيل الشحيح. )جممع البحرين:ج6، ص 275(.  )2( الضَّ

ني: واد يف جهنم، نعوذ باهلل منها. )لسان العرب:ج13، ص 203(.  )3( ِسجِّ
)4( الِغْسلني:ما يسيل من جلود أهل النار. )القاموس املحيط:ج4، ص 24(. 
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فاأقبلت فاطمة، تقول:
ما يَب ِمن لؤٍم وال وضاعة)1( أمُرك سمٌع يا بن عْم وطاعة
وبالرباعة باللهُّبِّ  أرجو إذا أشبعُت من جماعةُغّذيُت 
واجلمعة األخياَر  أحلق  شفاعةأْن  يف  اجلنَّة  وأدخَل 

وعمدت إىل ما كان عىل اخِلوان فدفعته إىل املسكني، وباتوا جياعًا، وأصبحوا 
راح.  ِصيامًا مل يذوقوا إاّل املاء القمَ

ثّم عمدْت إىل الّثلث الّثاين من الّصوف فغزلْته، ثّم أخذْت صاعًا من الشعري 
 فطحنته وعجنته، وخبزت منه مخسة أقراص، لكّل واحد قرص، وصىّل عيّل
املغرب مع النبّي، ثّم أتى منزله، فلاّم وضع اخِلوان بني يديه وجلسوا مخستهم، 
فأّول لقمة كرسها عيّل إذا يتيم من يتامى املسلمني، قد وقف بالباب، فقال: 
الّسالم عليكم يا أهل بيت حمّمد، أنا يتيم من يتامى املسلمني، أطعموين ممّا تأكلون 

أطعمكم اهلل عىل موائد اجلنّة، فوضع عيّل اللقمة من يده، ثّم قال:
الكريم الّسّيِد  بنَت  بالّزنيمفاطُم  ليَس  نبيٍّ  بنَت 
اليتيم بذا  اهللُ  جاءنا  رحيمقْد  فهو  اليوم  يرحُم  َمن 
النّعيم جنِّة  يف  الّلئيمموعُدُه  عىل  اهللُ  مها  حرَّ
اجلحيموصاحُب البخِل يقْف ذميم إىل  النّاُر  به  هتوي 

واحلميم الّصديُد  رشاُبا 

اعة، فهو وضيع: صار وضيعًا، أي: دنيئًا. )ُينظر: تاج العروس:ج11،  ة ووضمَ عمَ ُضع ضمَ )1( ومَ
ص517(. 
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فاأقبلت فاطمة ، وهي تقول:
ُأبايل َوال  ُأعطيه  عيايلفسوَف  عىل  اهللَ  وُأؤثر 
أشبايل وُهُم  جياعًا  القتاِلأمَسوا  يف  ُيقتُل  أصغرمها 
باغتياِل ُيقتل  وباِل)1(بكربال  مْع  الويُل  لقاتليه 
َسفال إىل  النّار  يف  ُكبوُله زادْت عىل األكبال)2(يوي 

راح،  ثّم عمدت، فأعطته مجيع ما عىل اخلوان، وباتوا جياعًا مل يذوقوا إاّل املاء القمَ
الصوف،  من  الباقي  الثلث  فغزلْت   ،فاطمة وعمدت  ِصيامًا،  وأصبحوا 
وطحنْت الّصاع الباقي وعجنته، وخبزْت منه مخسة أقراص، لكّل واحد قرص، 
وصىّل عيّل املغرب مع النبّي، ثّم أتى منزله، فُقّرب إليه اخِلوان، وجلسوا 
مخستهم، فأّول لقمة كرسها عيّل إذا أسري من ُأرساء املرشكني قد وقف بالباب، 

فقال: الّسالم عليكم يا أهل بيت حمّمد، تأرسوننا وتشّدوننا وال تطعموننا!

فو�سع علّي اللقمة من يده، ثّم قال: 
أمحد النبّي  بنَت  يا  دفاطُم  ُمسوَّ سّيٍد  نبّي  بنت 
مقّيدقد جاءك األسري ليس يتد غّله  يف  مكّباًل 
تقّدد قْد  اجلوَع  إلينا  اليوم جيْده يف غديشكو  ُيطِعم  َمن 
املوّحد الواحد  العيّل  ما يزرع الّزارُع سوف حيصدعند 

ينكد)3( جتعليه  ال  فاعطيه 

بال: الوخامة، وسوء العاقبة. )جممع البحرين: ج5، ص490(.  )1( الومَ
ْيد. )ُينظر: القاموس املحيط: ج4، ص 43(.  ْبل، وهو القمَ )2( الُكبول: مجع الكمَ

. )القاموس املحيط: ج1، ص 342(.  رُسمَ ْيُشه: اشتدَّ وعمَ )3( نمَِكد عمَ
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فاأقبلت فاطمة، وهي تقول:
صاع غري  كان  ممّا  يبَق  الّذراعمل  مع  كّفي  َدَبرْت  قْد 
جياع مها  واهلل  َضياعشبالي  ترتكهم  ال  ربِّ  يا 
اصطناع ذو  للخري  َعْبُل)1( الّذراعني طويُل الَباع)2(أبومها 
ِقناع ِمن  رأيَس  عىل  بصاعوما  نسجُتها  عبا  إاّل 

مفطرين  وأصبحوا  جياعًا،  وباتوا  فأعطوه،  اخِلوان  عىل  كان  ما  إىل  وعمدوا 
وليس عندهم يشء. 

 نحو رسول اهلل باحلسن واحلسني قال شعيب يف حديثه: وأقبل عيّل 
أبا  قال:»يا   ،النبّي هبم  برص  فلاّم  اجلوع،  شّدة  من  كالفراخ  يرتعشان  ومها 

احلسن، أشّد ما يسوُؤين ما أرى بكم، انطلق إىل ابنتي فاطمة«. 
فانطلقوا إليها وهي يف حمراهبا، قْد لِصقمَ بطنُها بظهرها من شّدة اجلوع، وغارت 
عيناها، فلاّم رآها رسول اهلل  ضّمها إليه، وقال:»وا غوثاه باهلل، أنتم منذ ثالث 
فيم أرى!« فهبط جربئيل، فقال: يا حمّمد، ُخذ ما هّيأ اهلل لك يف أهل بيتك. 
ْهِر حّتى  ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ قال:»وما آُخذ يا جربئيل؟«، قال: َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

 .)3(إِنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوًرا :بلغ
 ،حّتى دخل منزل فاطمة وقال احلسن بن مهران يف حديثه: فوثب النبّي
فرأى ما هبم، فجمعهم، ثّم انكّب عليهم يبكي، ويقول:»أنتم منذ ثالث فيم أرى، 
ُبوَن ِمْن َكْأٍس  وأنا غافل عنكم !«، فهبط جربئيل هبذه اآليات:إِنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ

ْخُمُهام. )تاج العروس: ج15، ص 458(.  : أي ضمَ نْيِ راعمَ ْبُل الذِّ )1( عمَ
م. )تاج العروس: ج11، ص31(.  رمَ ِف واْلكمَ )2( البمَاع: الرشَّمَ

)3( سورة اإلنسان، اآليات )22-1(. 
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َتْفِجرًيا)1(، قال: هي  ُروَنَا  ُيَفجِّ اهللِ  ِعَباُد  ا  ِبَ ُب  َيرْشَ َعْينًا  َكاُفوًرا *  ِمَزاُجَها  َكاَن 
عني يف دار النبّي تفجر إىل دور األنبياء واملؤمننيُيوُفوَن بِالنَّْذِر يعني: علّيًا، 
 ُمْسَتطرًِيا ُه  رَشهُّ َكاَن  َيْوًما  ََيَاُفوَن  وفاطمة، واحلسن، واحلسني، وجاريتهم 
يقول: عابسًا كلوحًا) ،)2َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه يقول: عىل شهوهتم للطعام 
املسلمني،  يتامى  من   َوَيتِيم املسلمني،  مساكني  من   ِمْسكِينًا له،  وإيثارهم 
َم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللِ  َوَأِسرًيا من ُأسارى املرشكني، ويقولون إذا أطعموهم:إنَّ
اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا، قال: واهلل ما قالوا هذا هلم، ولكنهم أضمروه 
يف أنفسهم، فأخرب اهلل بإضامرهم، يقولون: ال نريد منكم جزاء تكافؤننا به، وال 

شكورًا تثنون علينا به، ولكنّا إّنام أطعمناكم لوجه اهلل وطلب ثوابه. 
ًة يف الوجوه،  َنْضَ اُهْم  َوَلقَّ اْلَيْوِم  َذلَِك  َفَوَقاُهُم اهللُ رَشَّ  قال اهلل تعاىل ذكره: 
 َوَحِريًرا يسكنوهنا،   َجنًَّة وا  َصرَبُ بَِم  َوَجَزاُهْم  القلوب،  يف   وًرا َوُسُ
يفرتشونه ويلبسونهُمتَّكِئنَِي فِيَها َعىَل اأْلََرائِِك واألريكة الرسير عليه احلجلة)3(، 

.)4(اَل َيَرْوَن فِيَها َشْمًسا َواَل َزْمَهِريًرا
7ـ عن حمّمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل، قال: أخربنا حمّمد بن أحد بن يعقوب، 
قال:  فهد،  بن  إبراهيم  حّدثنا  قال:  اجللودّي،  حييى  بن  العزيز  عبد  حّدثنا  قال: 
بن  عمرو  أخربنا  قال:  احلسن،  بن  احلسني  حّدثنا  قال:  عقبة،  بن  حمّمد  حّدثنا 

)1( سورة اإلنسان، اآليتان )6-5(. 
رشَّ يف ُعُبوس. )تاج العروس: ج4، ص185(.  لمَح ُكُلوحًا: تمَكمَ )2( كمَ

جلة: بيت كالقبة يسرت بالثياب وتكون له أزرار كبار، وجتمع حجال. )النهاية يف  )3( احلمَ
غريب احلديث واألثر: ج1، ص346(. 

)4( األمايل للصدوق: ص 333-329. 
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ر: عن أصبغ بن نباتة قال: تال ابن عّباس هذه اآلية)1(،  ثابت، عن عيّل بن حزوَّ
 َهَداء يِقنَي عيّل بن أيب طالب، ومن الشهُّ دِّ فقال: ِمَن النَّبِيِّنَي حمّمد، ومنالصِّ
نَي احلسن واحلسني َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا)2(، فهو  احِلِ حزة وجعفر، ومنالصَّ

املهدّي يف زمانه)3(.
8– عن حمّمد بن عبد اهلل، قال: أخربنا حمّمد بن أحد احلافظ، قال: حّدثنا عبد 
العزيز بن حييى اجللودّي، قال: حّدثني حمّمد بن سهل، قال: حّدثني عبد اهلل بن 
حمّمد البلوي، قال: حّدثنا عامرة بن زيد، قال: حّدثني عبيد اهلل بن العالء، قال: 
أخربين أيب، ]عن[ صالح بن عبد الرحن، عن األصبغ بن نباتة قال: سمعت علّيًا 
يقول: أخذ رسول اهلل  بيدي ثّم قال: يا أخي، قول اهلل تعاىل:َثَواًبا ِمْن ِعنِْد اهللِ 
ْبَراِر)5( أنت الّثواب، وشيعتك  َواهللُ ِعنَْدُه ُحْسُن الثََّواِب )4( َوَما ِعنَْد اهللِ َخرْيٌ لِْلَ

األبرار)6(.
9ـ عن أيب عبد اهلل الفاريّس، قال: أخربنا أبو بكر املفيد، قال: حّدثنا أبو أحد 
اجللودّي، قال: حّدثني حمّمد بن سهل، قال: حّدثنا زيد بن إسامعيل، قال: حّدثنا 
داود بن املحرب، قال: حّدثنا أبو عوانة، عن أيب برش، عن سعيد بن جبري: عن ابن 

النَّبِيِّنَي  ِمَن  َعَلْيِهْم  اهللُ  َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفُأوَلئَِك  ُسوَل  َوالرَّ اهللَ  ُيطِِع  َوَمْن  تعاىل:  قوله   )1(
نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا. سورة النساء، اآلية )69(.  احِلِ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشهُّ دِّ َوالصِّ

)2( سورة اإلنسان، اآلية )69(. 
)3( شواهد التنزيل: ج1، ص198. 

)4( سورة آل عمران، من اآلية )195(. 
)5( سورة آل عمران،  من اآلية )198(. 

)6( شواهد التنزيل: ج1، ص 178. 
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عّباس يف قوله تعاىل:َوَمْن ِعنَْدُه ِعْلُم اْلكَِتاِب)1( قال ]هو[ علـّي بن أيب طالب)2(.
10ـ عن عبد العزيز بن حييى بن أحد اجللودّي، قال: حّدثنا املغرية بن حمّمد، 
قال: حّدثنا عبد الغّفار بن حمّمد، و]إبراهيم بن[ حمّمد بن عبد الرحن األزدّي، 
قاال: حّدثنا مندل بن عيّل، عن الكلبي، عن أيب صالح، عن ابن عّباس قال: انتدب 
عيّل والوليد بن عقبة، فقال الوليد لعيّل: أنا أحّد منك سنانًا وأسلط منك لسانًا، 

وأمأل منك حشوا يف الكتيبة. 
ُمْؤِمنًا  َكاَن  تعاىل هذه اآلية:َأَفَمْن  فأنزل اهلل  يا فاسق،  له عيّل: اسكت  فقال 

.)4 )3(َكَمْن َكاَن َفاِسًقا اَل َيْسَتُووَن
11ـ عن أيب القاسم بن برشان عن اجللودّي، عن حمّمد بن عيسى، عن احلاّمين، 
عن عيّل بن هاشم، عن حمّمد بن عبيد اهلل بن)أيب( رافع، عن عبد الرحن، عن أبيه، 
عن أيب أّيوب األنصارّي، قال: ملا نزلت آية النجوى أشفق الناس وبخلوا، وناجى 
عيّل رسول اهلل عرش نجوات؟، وتصّدق عن كّل مّرة بدينار، فلام علم اهلل بخلهم، 
ُسوَل  ا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا َناَجْيُتُم الرَّ َ أنزل الرخصة فلن يعمل هبا إاّل عيّل، واآلية: َيا َأيهُّ
خصة: َفإِْذ ملَْ َتْفَعُلوا َوَتاَب اهللُ َعَلْيُكْم  ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة )5(. والرهُّ َفَقدِّ

 .)7 )6(َكاَة َوَأطِيُعوا اهللَ َوَرُسوَلُه َواهللُ َخبرٌِي بَِم َتْعَمُلوَن اَلَة َوَآُتوا الزَّ َفَأِقيُموا الصَّ

)1( سورة الرعد، من اآلية )43(. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص 401. 

)3( سورة الّسجدة، اآلية )18(. 
)4( شواهد التنزيل: ج1، ص 572. 
)5( سورة املجادلة، من اآلية )12(. 
)6( سورة املجادلة: من اآلية )13(. 

)7( شواهد التنزيل: ج2،)اهلامش( ص 327. 
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عن  زكرّيا،  بن  حمّمد  عن  رواها  آخر،  بسند  الشأن  هذا  يف  ُأخرى  رواية  وله 
ابن  عن  صالح،  أيب  عن  الكلبّي،  عن  مروان،  بن  حمّمد  عن  سليامن،  بن  أّيوب 
َيَدْي  َبنْيَ  ُموا  َفَقدِّ ُسوَل  الرَّ ناَجْيُتُم  إِذا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيهُّ يا  عّباس، يف قوله تعاىل: 
َنْجواُكْم َصَدَقًة)1(، ]قال: إّنه حّرم كالم رسول اهلل ، ثّم رخص هلم يف كالمه 
بالصدقة[ فكان إذا أراد الّرجل أن يكّلمه تصّدق بدرهم ثّم كّلمه بام يريد، قال: 
فكّف الناس عن ]كالم[ رسول اهلل  وبخلوا أن يتصّدقوا قبل كالمه، فتصدق 
 ، بدينار كان له، فباعه بعرشة دراهم يف عرش كلامت سأهلّن رسول اهلل عيّل
ومل يفعل ذلك أحد من املسلمني غريه، وبخل أهل امليرسة أن يفعلوا ذلك، فقال 
املنافقون: ما صنع عيّل بن أيب طالب الذي صنع من الصدقة، إاّل أّنه أراد أن 
ُسوَل  ا الَِّذيَن آَمنُوا إِذا ناَجْيُتُم الرَّ َ ج البن عمه، فأنزل اهلل تبارك وتعاىل: يا َأيهُّ يروِّ

.)2(ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجواُكْم َصَدَقًة ذلَِك َخرْيٌ َلُكْم َفَقدِّ
بن  املغرية  فقال: حّدثني  بن أحد بن عيسى،  العزيز بن حييى  12ـ روى عبد 
عرشة  سّت  سنة  األزدّي  الّرحن  عبد  بن  حمّمد  بن  إبراهيم  حّدثني  قال:  حمّمد، 
األعمش،  عن  األسود،  أيب  بن  ومنصور  الربيع،  بن  قيس  حّدثنا  قال:  ومائتني، 
مرو، عن عباد بن عبد اهلل، قال: قال عيّل:»ما نزلْت من القرآن  عن املنهال بن عمَ
آية إاّل وقْد علمُت فيَمن نزلْت« قيل: فام نزل فيك؟ فقال:»لوال أّنكم سألُتُموين ما 
َم َأْنَت ُمنِْذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد)3(، فرسول اهلل  أخربتكم؛ نزلت يّف ]هذه[ اآلية:إِنَّ

املنذر، وأنا اهلادي إىل ما جاء به«)4(.
)1( سورة املجادلة، من اآلية )12(. 

)2( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص326، بحار األنوار: ج35، ص381. 
)3( سورة الرعد، اآلية )7(. 

)4( شواهد التنزيل: ج1، ص391، بحار األنوار: ج 89، ص79. 
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العبيّس، عن  الطالقايّن، عن اجللودّي، عن عبد اهلل بن حمّمد، عن  13ـ روى 
حمّمد بن هالل، عن نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: سألُت 
َمِء* ُتْؤِت  أبا جعفر عن قول اهلل:َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ
 ،وفرعها عيل ،1( قال: »أّما الشجرة فرسول اهلل(ا َ ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َربِّ
وورقها   ،أوالدها وثمرها   ،اهلل رسول  بنت  فاطمة  الّشجرة  وغصن 
ورقة،  الّشجرة  من  فيسقط  ليموت  شيعتنا  من  املؤمن  قال:»إّن  ثّم  شيعتنا«، 

وإّن املولود من شيعتنا َلُيوَلد فتورق الّشجرة ورقة«)2(.
وجاء قريب منه بسند آخر عن أيب أحد البرصّي، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، 
قال: حّدثني جابر بن سلمة، قال: حّدثني حسني بن حسن، عن عامر الرّساج، 
فقلت:   ،عيّل بن  حمّمد  جعفر،  أيب  عىل  دخلُت  قال:  اخلثعمّي،  سالم  عن 

 
َمِء قال: يا ساّلم،  يا بن رسول اهلل، قول اهلل تعاىل:َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ
والغصن  واحلسني،  احلسن  والثمر  املؤمنني،  أمري  عيّل  والفرع  حمّمد،  الّشجرة 
فاطمة، وشعب ذلك الغصن األئّمة من ولد فاطمة، والورق شيعتنا وحمّبونا 
أهل البيت، فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الّشجرة ورقة، وإذا ولد ملحّبينا 

مولود، اخضَّ مكان تلك الورقة ورقة«. 
ا)3( ما  َ فقلت: يا بن رسول اهلل، قول اهلل تعاىل: ُتْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َربِّ
يعني؟ قال:»يعني: األئّمة تفتي شيعتهم يف احلالل واحلرام يف كّل حّج وعمرة «)4(.

)1( سورة إبراهيم، من اآليتني )25-24(. 
)2( معاين األخبار: ص 401، بحار األنوار: ج16، ص 363. 

)3( سورة إبراهيم، من اآلية )25(. 
)4( شواهد التنزيل: ج1، ص406. 
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14ـ عنه أيضًا، قال: حّدثنا أبو أحد عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى 
بن  احلسني  حّدثنا  قال:  وثالثامئة،  عرشة  سبع  سنة  بالبرصة  البرصّي  اجللودّي 
حيد، قال: حّدثنا حييى بن عبد احلميد احلاميّن، قال: حّدثنا قيس بن الّربيع، عن 
 إّن اهلل«: األعمش، عن عباية بن ربعّي، عن ابن عّباس، قال: قال رسول اهلل
يف ذكر أصحاب   قوله قسم اخللق قسمني، فجعلني يف خريمها قسمة، وذلك 
اليمني،  اليمني، وأنا خري أصحاب  الّشمل، وأنا من أصحاب  اليمني وأصحاب 
قوله:فَأْصَحاُب  وذلك  ُثُلثًا،  خريها  يف  فجعلني  أثالثًا،  القسمني  جعل  ثّم 
ابُِقوَن  امْلَْشَأَمِة *َوالسَّ َأْصَحاُب  َما  امْلَْشَأَمِة  امْلَْيَمنَِة *َوَأْصَحاُب  َأْصَحاُب  َما  امْلَْيَمنَِة 
قبائل،  األثالث  جعل  ثّم  الّسابقني،  خري  وأنا  الّسابقني،  من  وأنا   ،)1(ابُِقوَن السَّ
فجعلني يف خريها قبيلة، وذلك قوله :وَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ 
َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللِ َأْتَقاُكْم)2(، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم عىل اهلل جّل ثناؤه، وال 
َم ُيِريُد اهللُ  فخر، ثّم جعل القبائل بيوتًا، فجعلني يف خريها بيتًا، وذلك قوله :إِنَّ

.)4(»)3(َرُكْم َتْطِهرًيا ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ
15ـ عنه، عن اجللودّي، عن املغرية بن حمّمد، عن إبراهيم بن حمّمد األزدّي، 
مرو،  عن قيس بن الربيع، ورشيك بن عبد اهلل، عن األعمش، عن املنهال بن عمَ
نزلت:  قال:»ملا   طالب أيب  بن  عيّل  عن  نوفل،  بن  احلارث  بن  اهلل  عبد  عن 

)1( سورة الواقعة، اآلية )8 10(. 
)2( سورة احلجرات، من اآلية )13(. 
)3( سورة األحزاب، من اآلية )33(. 

)4( األمايل: ص730. 
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بني   اهلل رسول  دعا  املخلصني،  رهطك  أي:   )1(اأْلَْقَربنَِي َعِشرَيَتَك  َوَأْنِذْر 
عبد املّطلب؛ وهم إذ ذاك أربعون رجاًل يزيدون رجاًل أو ينقصون رجاًل، فقال: 
أيهُّكم يكون أخي، ووارثي، ووزيري، ووصّيي، وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض 
عليهم ذلك رجاًل رجاًل كّلهم يأبى ذلك، حّتى أتى عيّل، فقلُت: أنا يا رسول اهلل، 
فقال: يا بني عبد املّطلب، هذا أخي، ووارثي ووصّيي، ووزيري، وخليفتي فيكم 
بعدي، فقام القوم يضحك بعضهم إىل بعض ويقولون أليب طالب: قد أمرك أْن 

تسمع وتطيع هلذا الغالم«)2(.
أورده -أيضًا- ابن عساكر يف تارخيه باختالف يسري وبسند آخر، فقال: أخربنا 
أبو احلسن عيّل بن املسلم الفقيه، أخربنا عبد اهلل بن أحد، أخربنا أبو احلسن عيّل بن 
موسى السمسار، أخربنا حمّمد بن يوسف، أخربنا أحد بن الفضل الطربّي، أخربنا 
العزيز بن أحد بن حييى اجللودّي البرصّي، أخربنا  أحد بن حسني، أخربنا عبد 
بن سليامن،  أخربنا نرص  آدم،  بن  عباد  بن  أخربنا حمّمد  الغاليّب،  زكرّيا  بن  حمّمد 
أخربنا حمّمد بن إسحاق، عن عبد الغّفار بن القاسم، عن املنهال، عن عبد اهلل بن 
)3(...احلارث بن عبد املّطلب، عن عبد اهلل بن العّباس، عن عيّل بن أيب طالب
بن  حمّمد  عن  حييى  بن  العزيز  عبد  حّدثنا   :العّباس بن  حمّمد  روى  16ـ 
زكرّيا، عن حييى بن عمري احلنفّي، عن ُعمر بن قائد، عن الكلبّي، عن أيب صالح، 
عن ابن عّباس، قال: بينام النبّي يف نفر من أصحابه إذ قال:»اآلن يدخُل عليكم 
فقال:»ال«.  هذا؟  هو  فقالوا:  بكر،  أبو  فدخل  أّمتي«.  يف  مريم  بن  عيسى  نظرُي 

)1( سورة الشعراء، اآلية )214(. 
)2( علل الرشائع: ج1، ص 170. بحار األنوار: ج 18، ص 178. 

)3( تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص 48. 
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هذا؟  هو  فقالوا:   ،عيّل فدخل  فقال:»ال«.  هذا؟  هو  فقالوا:  عمر،  فدخل 
فقال: »نعم«. 

َب اْبُن  ت والعّزى أهون من هذا، فأنزل اهلل :َومَلَّا ُضِ ِعبادة الالَّ فقال قوم: لمَ
.)2 )1( ُتنَا َخرْيٌ وَن * َوَقاُلوا َأَآهِلَ َمْرَيَم َمَثاًل إَِذا َقْوُمَك ِمنُْه َيِصدهُّ

وروى قريبًا منه أبو أحد البرصّي، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، حّدثنا عبد 
الربيد، عن حمّمد بن عمر بن عيّل بن  الغّفار بن حمّمد، حّدثنا عيّل بن هاشم بن 

حسني، عن أبيه، ]عن جّده[. 
أبيه، عن جّده أيب رافع، قاال: قال  وعن حمّمد بن عبيد اهلل بن أيب رافع، عن 

رسول اهلل لعيّل:»إّن فيك خَلصلتنِي كانتا يف عيسى بن مريم«. 
فقال بعض أصحابه: حّتى النبّيني شّبههم به. 

النّصارى عيسى حّتى هلكوا فيه،  قال ]عيّل[:»وما اخلصلتان؟« قال:»أحّبت 
وأبغضْته اليهود حّتى هلكوا فيه، وأبغضك رجل حّتى هلك فيك، وأحّبك رجل 

حّتى يلك فيك«. 
فبلغ ذلك ُأناسًا من قريش، وُأناسًا من املنافقني، فقالوا: كيف يكون هذا؟ جعله 
َب اْبُن َمْرَيَم َمَثاًل إَِذا َقْوُمَك ِمنُْه  مثاًل لعيسى بن مريم؟، فأنزل اهلل تعاىل:َومَلَّا ُضِ

َيْضَحُكْوَن، هكذا قرأها أيب، وجعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده، عن عيّل)3(.
إبراهيم بن فهد، وحمّمد بن  العزيز بن حييى بن أحد، حّدثنا  17ـ حّدثنا عبد 
العّطار، حّدثنا احلكم بن ظهري، عن  زكرّيا، قاال: حّدثنا عيّل بن نرص]نصري)4([ 

)1( سورة الزخرف، اآليتان )57- 58(. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة : ج2، ص567. 

)3( شواهد التنزيل: ج2، ص234. 
)4( جاء هكذا يف الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص179. 
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َبَعْتُهْم  َواتَّ َآَمنُوا  تعاىل:َوالَِّذيَن  قوله  يف  عّباس  ابن  عن  مالك،  أيب  عن  السّدي، 
.)2(قال: نزلْت يف النبّي، وعلـّي، وفاطمة، واحلسن، واحلسني ،)1( ُتُهْم يَّ ُذرِّ

عبد  بن  أحد  عن  ساّلم،  بن  الّرحن  عبد  بن  حمّمد  عن  -أيضًا-،  عنه  18ـ 
َلِذْكٌر  ُه  أبيه، عن زرارة قال: قلت أليب جعفر: قوله -تعاىل-:َوإِنَّ اهلل، عن 
ونحُن  كر،  الذِّ أهُل  ونحُن  عنى،  قال:»إّيانا   ،)3(ُتْسَأُلوَن َوَسْوَف  َولَِقْوِمَك  َلَك 

املسؤولون«)4(.
19ـ عنه، عن حمّمد بن عبد الّرحن بن ساّلم، عن أحد بن عبد اهلل بن عيسى 
 ،ابن مصقلة القمّي، عن بكري بن الفضل، عن أيب خالد الكابيّل، عن أيب جعفر
امل لرجل؛  جل السَّ قال: سألته عن قول اهلل:َوَرُجاًل َسَلًم لَِرُجٍل)5(، قال:»الرَّ

عيّل وشيعته«)6(.
بن  العزيز  العّباس، قال: حّدثنا عبد  وجاء مثله بسند آخر عن حمّمد بن 
حييى، عن عمرو بن حمّمد بن تركي، عن حمّمد بن الفضل، عن حمّمد بن شعيب، 

.)7(عن قيس بن الربيع، عن منذر الثورّي، عن حمّمد بن احلنفية، عن أبيه

)1( سورة الطور، من اآلية )21(. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص270، والربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص179. 

)3( سورة الزخرف، اآلية )44(. 
)4( تفسري كنز الدقائق، املشهدي: ج12، ص68، وغاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني 

اإلمام، السّيد هاشم البحرايّن: ج4، ص146. 
)5( سورة الزمر: من اآلية )29(. 

)6( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص515، والربهان يف تفسري 
القرآن: ج4، ص708. 

)7( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص515. 
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20ـ حمّمد بن العّباس، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن عبد 
الّرحن بن ساّلم، عن أحد بن عبد اهلل بن عيسى بن مصقلة القمّي، عن زرارة بن 
أعني، عن أيب جعفر الباقر، عن أبيه عيّل بن احلسني  يف قول اهلل:وْأُمْر َأْهَلَك 
 ،1(:»نزلت يف علـّي، وفاطمة، واحلسن، واحلسني(  َعَلْيها الِة واْصَطرِبْ  بِالصَّ
الم عليكم أهَل  كّل ُسْحَرة، فيقول: السَّ  يأت باَب فاطمة كان رسول اهلل
ْجَس  البيِت ورمحُة اهلل وبركاته، الّصالة يرمحكم اهلل إِنَّم ُيِريُد اهلل لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ

.)3(»)2( َرُكْم َتْطِهريًا َأْهَل اْلَبْيِت وُيَطهِّ
21ـ روى أبو أحد البرصّي، قال: حّدثنا أبو عبد اهلل احلسني بن حيد، قال: 
حمّمد]بن[  عن  هاشم،  بن  عيّل  حّدثنا  قال:  احلاميّن،  احلميد  عبد  بن  حييى  حّدثنا 
عبيد اهلل بن أيب رافع، عن أبيه، عن جّده، قال: قال رسول اهلل:»يا عيّل، قل: 
اللَّهّم ثّبت يل الُودَّ يف قلوب املؤمنني، واجعل يل عندك ُوّدًا وعهدًا«. فقاهلا عيّل، 
َوَعِمُلوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  إِنَّ  نزلت:  ثّم  الكعبة«.  ورّب  اهلل:»ثبتت  رسول  فقال 
ُن ُوّدًا)4(، فقال رسول اهلل:»قْد نزلْت هذه اآلية  مْحَ ُم الرَّ اِت َسَيْجَعُل هَلُ احِلَ الصَّ

فيَمن كان حمالفًا لرسول اهلل ولعيّل«)5(.
بن حييى، عن  العزيز  العّباس: حّدثنا عبد  بن  منه عن حمّمد  قريب  وجاء 
حمّمد بن زكرّيا، عن يعقوب بن جعفر بن سليامن، عن عيّل بن عبد اهلل بن العّباس، 

)1( سورة طه، من اآلية )132(. 
)2( سورة األحزاب، من اآلية )33(. 

)3( الربهان يف تفسري القرآن: ج3، ص 790. 
)4( سورة مريم، اآلية )96(. 

)5( شواهد التنزيل: ج1، ص 468. 
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اِت َسَيْجَعُل  احِلَ َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ الَِّذيَن  عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل:إِنَّ 
ا )1(، قال:»نزلت يف علـّي بن أيب طالب، فم من مؤمن إال ويف  مْحَُن ُودًّ ُم الرَّ هَلُ

قلبه حّب لعيّل بن أيب طالب«)2(.
قال: حّدثنا   ،العّباس بن  آخر عن حمّمد  باختالف يسري وبسند  مثله  جاء 
عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، عن حمّمد بن عثامن بن أيب شيبة، عن 
عون بن ساّلم، عن برش بن عامرة اخلثعمّي، عن أيب روق، عن الّضّحاك، عن ابن 

عّباس)3(.
22ـ قال حمّمد بن العّباس: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن هشام بن عيّل، 
عن إسامعيل بن عيّل املعلم، عن بدل بن املحرب، عن شعبة، عن أبان بن تغلب، 
عن جماهد، قال: قوله:َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسنًا َفُهَو اَلِقيِه)4( نزلت يف علـّي 

.)5( وحزة
23ـ عنه -أيضًا- قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، عن 
أّيوب بن سليامن، عن حمّمد بن مروان، عن الكلبي، عن أيب صالح، عن ابن عّباس 
 )6(يَِّئاِت َأْن َيْسبُِقوَنا َساَء َما حَيُْكُموَن قال: قوله :أْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ

)1( سورة مريم، اآلية )96(. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 309، وتفسري كنز الدقائق 

وبحر الغرائب: ص277. 
)3( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 309. 

)4( سورة القصص، اآلية )61(. 
)5( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص422، وتفسري كنز الدقائق 

وبحر الغرائب: ص88. 
)6( سورة العنكبوت، اآلية )4(. 
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نزلت يف عتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة، وهم الذين بارزوا علّيًا، وحزة، وعبيدة، 
اْلَعلِيُم*  ِميُع  َفإِنَّ َأَجَل اهللِ آَلٍَت َوُهَو السَّ َمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء اهللِ  ونزلت فيهم: 

َم جُيَاِهُد لِنَْفِسِه)1( قال: يف علـّي وصاحبيه)2(. َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ
24ـ عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن عمرو بن حمّمد بن زكي، 
منذر  عن  الربيع،  بن  قيس  عن  شعيب،  بن  حمّمد  عن  الفضيل،  بن  حمّمد  عن 
مَلََع  الثورّي، عن حمّمد بن احلنفّية، عن أبيه عيّل، قال:»يقول اهلل:َوإِنَّ اهللَ 

اْلـُمْحِسننَِي)3( فأنا ذلَك املحسن«)4(.
الّرحن  عبد  بن  حمّمد  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  حّدثنا  قال:   ،عنه 25ـ 
ابن الفضل، عن جعفر بن احلسني الكويّف، عن أبيه، عن حمّمد بن زيد موىل أيب 
َأْوىَل  َبْعُضُهْم  اأْلَْرَحاِم  قوله:َوُأوُلو  فقلت:  موالي،  سألت  قال:   ،جعفر

.)6(»؟ قال:»هو عيّل بن أيب طالب)5(بَِبْعٍض
املؤمنني  من  به  أوىل  فيكون   النّبّي ِحم  رمَ أّنه  معناه:  ذلك:  تفسري  يف  جاء 

واملهاجرين)7(.

)1( سورة العنكبوت، اآليتان )6-5(. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص429، وشواهد التنزيل: 

ج1، ص568. 
)3( سورة العنكبوت، من اآلية )69(. 

)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص433، والربهان يف تفسري 
القرآن: ج4، ص330. 

)5( سورة األنفال، من اآلية )75(. 
)6( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص448. 

ج4،  القرآن:  تفسري  يف  والربهان  ص326،  الغرائب:  وبحر  الدقائق  كنز  تفسري   )7(
ص416. 
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26ـ عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، عن حمّمد 
ابن عبد اهلل اخلثعمي، عن اهليثّم بن عدّي، عن سعيد بن صفوان، عن عبد امللك بن 
عمري، عن احلسني بن عيّل صلوات اهلل عليهام يف قوله:ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا 
َة يِف اْلُقْرَبى)1(، قال:»وإّن القرابة التي أمر اهلل بصلتها، وعّظم من حّقها،  امْلََودَّ إاِلَّ 

وجعل اخلري فيها، قرابتنا أهل البيت الذين أوجب)اهلل( حّقنا عىل كّل مسلٍم«)2(. 
27ـ عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن عبد الّرحن بن 
 :جعفر أليب  قلت  قال:  زرارة،  عن  أبيه،  عن  اهلل،  عبد  بن  أحد  عن  ساّلم، 
قال:»إّيانا عنى، ونحن  ُتْسَأُلوَن)3(؟  َوَسْوَف  َولَِقْوِمَك  َلَك  َلِذْكٌر  ُه  قوله:َوإِنَّ

كر، ونحُن املسؤولون«)4(. أهُل الذِّ
28ـ عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، عن جعفر 
 ،)بن حمّمد بن عامرة، قال: حّدثني أيب، عن جابر، عن أيب جعفر)حمّمد بن عيّل
عن جابر بن عبد اهلل، قال: ملا نصب رسول اهلل علّيًا يوم غدير خم، قال 

ْبعمَ ابن عّمه.  قوم: ما يألو برفع ضمَ
 .)5(أْم َحِسَب الَِّذيَن يِف ُقُلوِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُيِْرَج اهللُ َأْضَغاَنُْم:فأنزل اهلل تعاىل
بِِسيَمُهْم  َفَلَعَرْفَتُهْم  أَلََرْينَاَكُهْم  َنَشاُء  حاهلم:وَلْو  عن  خمربًا  سبحانه  قال  ثّم 

)1( سورة الشورى، من اآلية )23(. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، : ج2، ص545. 

)3( سورة الّزخرف، اآلية )44(. 
)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص561. 

)5( سورة حمّمد، اآلية )29(. 



)99( الف�سل الثاين  ...................................................

.)2 )1(ِن اْلَقْوِل َواهللُ َيْعَلُم َأْعَمَلُكْم َوَلَتْعِرَفنَُّهْم يِف حَلْ
29ـ عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن عبد الّرحن بن 
الفضل، عن جعفر بن احلسني، عن أبيه، عن حمّمد بن زيد، عن أبيه، قال: سألت أبا 
 ،)3(بنَِي * َفَرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّة َنِعيٍم ا إِْن َكاَن ِمَن امْلَُقرَّ جعفر عن قوله:فَأمَّ

فقال:»هذا يف أمري املؤمنني واألئّمة من بعده )صلوات اهلل عليهم أمجعني(«)4(.
30ـ عنه قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، عن أحد 
ابن عيسى بن زيد، قال: حّدثني عّمي احلسني بن زيد، قال: حّدثني شعيب بن 
واقد، قال: سمعت احلسني بن زيد حيّدث، عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه ، عن 
 ،)5(تِِه جابر بن عبد اهلل، عن النبّي يف قوله تعاىل:ُيْؤتُِكْم كِْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَ

 .» قال:»احلسن واحلسني
.)7(»قال:»عيّل )6(َعْل َلُكْم ُنوًرا َتُْشوَن بِِه َوجَيْ

حّدثني  قال:  عيسى،  بن  أحد  بن  حييى  بن  العزيز  عبد  عن  منه  قريب  وجاء 
أحد بن عاّمر، حّدثنا القاسم بن أيب شيبة، حّدثنا عبد اهلل بن واصل، عن سعد بن 
ُقوا اهللَ َوَآِمنُوا بَِرُسولِِه  ا الَِّذيَن َآَمنُوا اتَّ َ طريف، عن أيب جعفر يف قوله تعاىل: َيا َأيهُّ

)1( سورة حمّمد، اآلية )30(. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص590. 

)3( سورة الواقعة، اآليات )88- 98(. 
)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، : ج2، ص653، والربهان يف تفسري 

القرآن: ج5، ص276. 
)5( سورة احلديد، من اآلية)28(. 
)6( سورة احلديد: من اآلية)28(. 

)7( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص670. 
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بوالية  تّسَك  قال:»َمْن   )1(بِِه َتُْشوَن  ُنوًرا  َلُكْم  َعْل  َوجَيْ تِِه  َرمْحَ ِمْن  كِْفَلنْيِ  ُيْؤتُِكْم 
، فلُه نوٌر«)2(. علـيٍّ

31ـ عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن املغرية بن حمّمد، عن أحد بن 
حمّمد بن يزيد، عن إسامعيل بن عامر، عن رشيك، عن األعمش يف قوله:َفَلمَّ 
ُعون)3(، قال:  َتدَّ بِِه  ُكنُْتْم  َهَذا الذي  َوِقيَل  َكَفُروا  الَِّذيَن  ُوُجوُه  ِسيَئْت  ُزْلَفًة  َرَأْوُه 

.)4(نزلت يف عيّل بن أيب طالب
بن  سهل  ساّمه:  فإّنه  الثالثة،  الواسطة  يف  إاّل  نفسه  بالسند  عنه  احلاكم  ورواه 
عامر، فقال: أخربنا أبو عبد اهلل الشريازّي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، حّدثنا أبو 
أحد البرصّي، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، قال: حّدثني أحد بن حمّمد بن يزيد، 
قوله  األعمش يف  قالوا مجيعًا: عن  عامر، حّدثنا رشيك،  بن  قال: حّدثني سهل 
تعاىل:َفَلمَّ َرَأْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا )5(، قال: »ملا رأوا ما لعلـّي بن 

أيب طالب عند اهلل من الّزلفى، سيئت وجوه الذين كفروا«)6(.
العزيز  عبد  فقال: حّدثنا  آخر،  بسند  أيضًا  بن حييى(  العزيز  عبد  ورواه )عن 
ابن حييى، عن زكرّيا بن حييى الّساجّي، عن عبد اهلل بن احلسني األشقر، عن ربيعة 
اخلّياط، عن رشيك، عن األعمش يف قوله:َفَلمَّ َرَأْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن 

)1( سورة احلديد، من اآلية )28(. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص309. 

)3( سورة امللك، من اآلية )27(. 
)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص705، والربهان يف تفسري 

القرآن: ج5، ص446. 
)5( سورة امللك، من اآلية )27(. 

)6( شواهد التنزيل: ج2، ص354. 
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املنزلة،  النبّي من قرب  أيب طالب من  بن  لعلـّي  ما  رأوا  ملا  قال:   ،)1(َكَفُروا
سيئت وجوه الذين كفروا)2(.

32ـ عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، عن أّيوب 
ابن عّباس،  الكلبّي، عن أيب صالح، عن  ابن سليامن، عن حمّمد بن مروان، عن 
يِّئاِت)3(، قال: إّن هذه اآلية نزلْت يف  ُحوا السَّ يف قوله:َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَ
علـّي بن أيب طالب، وحزة بن عبد املّطلب، وعبيدة بن احلارث، هم الذين 
بن عتبة، وهم  ربيعة، والوليد  ابني  آمنوا، ويف ثالثة من املرشكني: عتبة، وشيبة 

الذين اجرتحوا السّيئات)4(.
عبد  أبو  أخربنا  فقال:  نفسه،  وبالّسند  احلسكايّن  احلاكم  رواه  منه  وقريب 
حّدثنا  البرصّي،  أحد  أبو  حّدثنا  اجلرجرائّي،  بكر  أبو  أخربنا  الشريازّي،  اهلل 
الكلبّي،  عن  مروان،  بن  حمّمد  حّدثنا  سليامن،  بن  أّيوب  حّدثنا  زكرّيا،  بن  حمّمد 
َوَعِمُلوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  َنْجَعُل  عن أيب صالح: عن ابن عّباس، قال: وأّما قوله:َأْم 
املّتقون  املسلمني، وهم  اآلية يف ثالثة من  نزلت هذه  قال:  اآلية،   )5(اِت احِلَ الصَّ
فأّما  الفّجار،  املفسدون  املرشكني، وهم  ثالثة من  الصاحلات، ويف  الذين عملوا 
بن  وعبيدة  املطلب،  عبد  بن  وحزة  طالب،  أيب  بن  فعيّل  املسلمني:  من  الثالثة 
، وقتل حزُة  احلارث بن عبد املّطلب، وهم الذين بارزوا يوم بدر، فقتل عيلٌّ الوليدمَ

)1( سورة امللك، من اآلية )27(. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص705، والربهان يف تفسري 

القرآن: ج5، ص446. 
)3( سورة اجلاثية، من اآلية )21(. 

)4( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص 29. 
)5( سورة ص، من اآلية )28(. 
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.)1( ، وقتل عبيدُة شيبةمَ عتبةمَ
إسحاق  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  احلسن،  أبو  حّدثنا  قال:  بابويه،  ابن  عن  33ـ 
الفاريّس العزائمّي، قال: حّدثنا أبو سعيد، أحد بن حمّمد بن رميح النسوّي، قال: 
حّدثنا عبد العزيز بن حييى التميمّي بالبرصة، وأحد بن إبراهيم بن معىّل بن أسد 
العمّي، قاال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، قال: حّدثنا أحد بن عيسى بن زيد، 
عن  آبائه،  عن  أبيه،  عن  حسن،  بن  اهلل  عبد  بن  موسى  بن  اهلل  عبد  حّدثنا  قال: 
ٍء  ا كّل َشْ احلسن بن عيّل، عن عيّل بن أيب طالب، أّنه سئل عن قول اهلل :إِنَّ
 بَِقَدٍر ألهل النار ٍء َخَلْقناه ا كّل َشْ َخَلْقناه بَِقَدٍر)2(، فقال: »يقول اهلل:إِنَّ

أعامهلم«)3(.
حمّمد  بن  عمرو  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  عن  العّباس،  بن  حمّمد  عن  34ـ 
ابن تركّي، عن حمّمد بن الفضل، عن حمّمد بن شعيب، عن دهلم بن صالح، عن 
وإعظامه   علّيًا  النبّي تقديم  قريش  رأت  ملا  قال:  مزاحم،  بن  الضّحاك 
وتعاىل: تبارك  اهلل  فأنزل   ،حمّمد به  افتتن  قد  وقالوا:   ،عيّل من  نالوا   له، 
ن واْلَقَلِم وما َيْسُطُروَن)4(، قسم أقسم اهلل تعاىل به، ما َأْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن* 
ُكُم  وَن* بَِأيِّ وإِنَّ َلَك ألَْجرًا َغرْيَ مَمْنُوٍن* وإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم* َفَسُتْبرِصُ وُيْبرِصُ
امْلَْفُتوُن* إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِه وُهَو َأْعَلُم بِامْلُْهَتِديَن )5(، وسبيله: 

)1( شواهد التنزيل: ج2، ص171. 
)2( سورة القمر، اآلية )49(. 

)3( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص222. 
)4( سورة القلم، اآلية )1(. 

)5( سورة القلم، اآليات )7-2(. 
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.)1(عيّل بن أيب طالب
روى مثله احلاكم بالسند نفسه يف شواهد التنزيل)2(.

املغرية بن حمّمد، عن رجاء بن  العزيز بن حييى، فقال: حّدثنا  35ـ روى عبد 
سلمة، عن نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر اجلعفّي، عن عكرمة، 
عن ابن عّباس يف هذه اآلية:وُهَو الذي َخَلَق ِمَن امْلاِء َبرَشًا َفَجَعَلُه َنَسبًا وِصْهرًا 
وكاَن َربهَُّك َقِديرًا)3(، قال: خلق اهلل آدم، وخلق نطفة من املاء، فمزجها بنوره، ثّم 
أودعها آدم، ثّم أودعها ابنه شيث، ثّم أنونش، ثّم فتيان، ثّم أبًا فأبًا، حّتى أودعها 
إبراهيم ]عليه السالم[، ثّم أودعها إسامعيل]عليه السالم[، ثّم ُأّمًا فُأّمًا، وأبًا فأبًا، 
من طاهر األصالب إىل مطّهرات األرحام، حّتى صارت إىل عبد املطَّلب، فانفرق 
ذلك النّور فرقتني: فرقة إىل عبد اهلل، فولد حمّمدًا ]صىّل اهلل عليه وآله[، وفرقة إىل 
علّيًا  اهلل  فزّوج  بينهام،  النّكاح  اهلل  ألَّف  ثّم  السالم[  ]عليه  علّيًا  فولد  أيب طالب، 
بفاطمة ]عليهام السالم[ فذلك قوله ]عّز وجّل[:وُهَو الذي َخَلَق ِمَن امْلاِء َبرَشًا 

.)4(َفَجَعَلُه َنَسبًا وِصْهرًا وكاَن َربهَُّك َقِديرًا
بن  حمّمد  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  حّدثنا   :العّباس بن  حمّمد  قال  36ـ 
زكرّيا، عن أحد بن حمّمد بن يزيد، عن سهل بن عامر البجيّل، عن عمرو بن أيب 
املقدام، عن أيب إسحاق، عن جابر بن عبد اهلل، عن حمّمد بن احلنفّية، قال: قال 
عيّل:»كنُت عاهدُت اهلل ورسوله أنا وعّمي محزة، وأخي جعفر، وابن 

)1( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص457. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص360. 

)3( سورة الفرقان: اآلية )54(. 
)4( تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: ص414. 
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عّمي عبيدة بن احلارث عىل أمر وفينا به هلل ولرسوله، فتقّدمني أصحايب وخلفت 
بعدهم ملا أراد اهلل ، فأنزل اهلل فينا:ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ 
 ،)1(ُلوا َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه -حزة وجعفر وعبيدة– َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

فأنا املنتظر، وما بّدلت تبديال«)2(.
ورواه احلاكم يف شواهد التنزيل -أيضًا- غري أّنه أسقط بعض سلسلة سنده، 
فقال أخربنا أبو عبد اهلل الشريازّي، قال: أخربنا أبو بكر اجلرجرائّي، قال: حّدثنا 
الغاليّب، ]قال[: حّدثنا أحد بن  البرصّي، قال: حّدثني حمّمد بن زكرّيا  أبو أحد 
حمّمد بن يزيد، قال: حّدثني سهل بن عامر البجيّل، عن عمرو بن ثابت، عن أيب 
 ،)3( ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعَلْيِه:قال:»فينا نزلت إسحاق، عن عيّل

فأنا واهلل املنتظر، وما بّدلت تبدياًل«)4(.
37ـ روى حمّمد بن عبد اهلل بن أحد الصويّف، فقال: أخربنا حمّمد بن أحد بن 
بن  أحد  حّدثني  قال:  أحد،  بن  حييى  بن  العزيز  عبد  حّدثنا  قال:  احلافظ،  حمّمد 
حمّمد بن عمري، قال: حّدثني برش بن املفّضل، قال: حّدثنا عيسى بن يوسف، عن 
 أيب احلسن عيّل بن حييى، عن أبان بن أيب عّياش، عن ُسلمَيم بن قيس، عن عيّل
النَّاِس)5(، فرسول اهلل  َعىَل  ُشَهَداَء  إّيانا عنى بقوله تعاىل:لَِتُكوُنوا  قال:»إّن اهلل 
أرضه،  الناس]عىل خلقه »خ«[، وحّجته يف  اهلل عىل  شاهد علينا، ونحن شهداء 

)1( سورة األحزاب، اآلية )23(.
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، : ج2، ص449، وبحار األنوار: 

ج35، ص410. 
)3( سورة األحزاب، من اآلية )23(. 

)4( شواهد التنزيل: ج2، ص5. 
)5( سورة البقرة، من اآلية )143(. 
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.)2(»)1(ًة َوَسطًا ونحن الذين قال اهلل جّل اسمه:]فيهم[:َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
38ـ روي عن عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى، قال: حّدثنا حمّمد  بن 
بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  احلبطّي،  سليامن  بن  أّيوب  اليسع  أبو  حّدثنا  قال:  زكرّيا، 
اهللُ  َولِيهُُّكُم  َم  قوله:إِنَّ يف  عّباس  ابن  عن  صالح،  أيب  عن  الكلبّي،  عن  مروان، 
الكتاب: منهم عبد اهلل بن سالم،  إّن رهطًا من مسلمي أهل  قال:   ،)3(َوَرُسوُلُه
رهم اهلل أن يقطعوا موّدة اليهود والنصارى ففعلوا،  وأسد، وُأسيد، وثعلبة، ملا أممَ
ديننا  ومن  منّا  ترّبؤوا  وقد  حمّمد،  دين  أهل  نوّد  بالنا  فام  والنضري:  قريظة  قالت 
وموّدتنا، فواهلل ]اّلذي[ حُيلف به، ال يكّلم رجل ِمنّا رجاًل منهم دخل يف دين حمّمد. 
فأقبل عبد اهلل بن سالم وأصحابه، فشكوا ذلك إىل رسول اهلل وقالوا: قد 
فبينام هم يشكون إىل  املنازل،  لبعد  شّق علينا وال نستطيع أن نجالس أصحابك 
َم َولِيهُُّكُم اهللُ َوَرُسوُلُه، وأقرأها رسول اهلل إّياهم،  رسول اهلل أمرهم إذ نزل: إِنَّ

فقالوا: »رضينا باهلل، وبرسوله، وباملؤمنني«. 
قال: وأّذن بالل للصالة، فخرج رسول اهلل  والناس يف املسجد يصّلون؛ من 
بني قائم يف الصالة وراكع، وساجد، فإذا هو بمسكني يطوف ويسأل، فدعاه رسول 
اهلل ]صىل اهلل عليه وآله وسّلم[ فقال: »هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال: نعم. قال:»ماذا ؟«
قال: خاتم فّضة. قال:»من أعطاكه ؟« قال: ذاك القائم. فنظر رسول اهلل فإذا 
راكع،  أعطانيه وهو  أعطاكه؟«قال:  أّي حال  قال: »عىل  أيب طالب،  بن  هو عيّل 
اَلَة  َم َولِيهُُّكُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ فقال رسول اهلل :»إِنَّ

)1( سورة البقرة، من اآلية )143(. 
)2( كتاب ُسليم بن قيس: ص 464، شواهد التنزيل: ج1، ص 120. 

)3( سورة املائدة، من اآلية )55(. 
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َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن«)1( )2(. َوُيْؤُتوَن الزَّ
قال:  عاّمر،  بن  أحد  حّدثنا  فقال:  أحد،  بن  حييى  بن  العزيز  عبد  روى  39ـ 
تليد بن سليامن، عن  يونس، عن  بن  قال: حّدثنا مفضل   حّدثنا زكرّيا بن حييى، 
َوَعىَل  َرُسولِِه  َعىَل  َسكِينََتُه  اهللُ  َأْنَزَل  ُثمَّ  تعاىل:  اهلل  قول  يف  مزاحم  بن  الضّحاك 
والعّباس،  علـّي،   :اهلل رسول  مع  ثبتوا  الذين  يف  نزلت  قال:   ،)3(اْلـُمْؤِمننَِي

وأبو سفيان بن احلارث ]بن عبد املّطلب[ يف نفر من بني هاشم)4(.
قال: حّدثني  الفضل،  بن  الّرحن  بن عبد  قال: حّدثني حمّمد  أيضًا،  40ـ عنه 
جعفر بن احلسني، قال: حّدثني حمّمد بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عن 

َتُدوَن)5( قال:»النّجم عيلّ«)6(. قوله تعاىل:َوبِالنَّْجِم ُهْم َيْ
41- عنه، قال: حّدثني أحد بن عاّمر قال: حّدثنا احلاميّن، قال: حّدثنا عيّل بن 
مسهر، قال: حّدثنا عيّل بن بذيمة، عن عكرمة يف قوله:ُأوَلئَِك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن 
.)8(قال: هم النبّي، وعلـّي، وفاطمة، واحلسن، واحلسني ،)7( ُِم اْلَوِسيَلَة إىل َربِّ

42- عنه، قال: حّدثني حمّمد بن عبد الّرحن بن الفضل، قال: حّدثنا جعفر بن 
احلسني الكويّف، قال: حّدثني أيب، قال: حّدثنا حمّمد بن يزيد موىل أيب جعفر، عن 

)1( سورة املائدة، اآلية )55(. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص233-232. 

)3( سورة التوبة، من اآلية )26(. 
)4( شواهد التنزيل: ج1، ص331. 

)5( سورة النحل، من اآلية )16(. 
)6( شواهد التنزيل: ج1، ص425. 
)7( سورة اإلرساء، من اآلية )57(. 
)8( شواهد التنزيل: ج1، ص446. 
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جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده، يف قوله تعاىل:إِنَّ اهللَ ُيْدِخُل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا 
ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا  لَّ تَِها اأْلَْنَاُر حُيَ ِري ِمْن َتْ اِت َجنَّاٍت جَتْ احِلَ الصَّ
 ،)1(ِميِد اِط احْلَ َولَِباُسُهْم فِيَها َحِريٌر* َوُهُدوا إىل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا إىل ِصَ

قال:»ذلك عيّل، ومحزة، وعبيدة بن احلارث، وسلمن، وأبو ذّر، واملقداد«)2(.
43ـ عنه، قال: حّدثني حمّمد بن عبد الّرحن بن الفضل، قال: حّدثني جعفر 
ابن احلسني، قال: حّدثني أيب، قال: حّدثني حمّمد بن زيد، عن أبيه قال: سمعت 
]أبا[  له:»يا  فقال  املؤمنني،  أمري  عىل  اجلديّل  اهلل  عبد  أبو  يقول:»دخل  جعفر  أبا 
َسنَِة َفَلُه َخرْيٌ ِمنَْها َوُهْم ِمْن َفَزٍع  عبد اهلل أال أخربك بقول اهلل تعاىل:َمْن َجاَء بِاحْلَ
َزْوَن إاِلَّ َما ُكنُْتْم  يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّاِر َهْل جُتْ َيْوَمئٍِذ َآِمنُوَن * َوَمْن َجاَء بِالسَّ
والّسّيئة  البيت،  أهل  حبهُّنا  قال:»احلسنُة  فداك.  ُجعلت  بىل،  قال:  َتْعَمُلوَن)3(؟« 

بغضنا«، ثّم قرأ اآلية)4(.
أبو عبد  44ـ عنه، قال: حّدثني أحد بن عاّمر، حّدثنا زكرّيا بن حييى، حّدثنا 
الّرحن املسعودّي، عن عيّل بن هاشم، عن سعد بن طريف، عن عكرمة، يف قوله 

اٍر َعنِيٍد)5(، قال:»النبّي، وعلـّي، ُيلقيان«)6(. تعاىل:َأْلِقَيا يِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ
45ـ روى احلاكم، فقال: أخربنا حمّمد بن عبد اهلل، أخربنا حمّمد بن أحد احلافظ، 
حّدثنا عبد العزيز بن حييى بن أحد، قال: حّدثني عمرو بن حمّمد، حّدثنا حمّمد بن 

)1( سورة احلّج، اآليتان )24-23(. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص516. 

)3( سورة النمل، اآليتان )90-89(. 
)4( شواهد التنزيل: ج1، ص548. 

)5( سورة ق، اآلية )24(. 
)6( شواهد التنزيل: ج2، ص266. 
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الفضل، حّدثنا حمّمد بن شعيب اللخمّي، عن قيس بن الربيع، عن منذر الثورّي، 
عن حمّمد بن احلنفّية، عن عيّل يف قوله تعاىل:إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى ملَِْن َكاَن َلُه َقْلٌب 

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد)1( قال:»فأنا ذو القلب الذي عنى اهلل بذا«.  َأْو َأْلَقى السَّ
ذلك  قال:»أنا  عيّل،  عن  السالف(  بالسند  )أي:  وبه  -أيضًا-:  احلاكم  وقال 

الذكرى«)2(. 
بن زكرّيا، حّدثنا  قال: حّدثني حمّمد  بن أحد،  بن حييى  العزيز  46ـ عن عبد 
ٌة  شعيب بن واقد، حّدثنا حمّمد بن سهل، عن جعفر بن حمّمد، يف قوله تعاىل:ُثلَّ
قال:   ،)4(ِخِريَن َوَقلِيٌل ِمَن اآلَْ لنَِي)3(، قال:»ابن آدم الذي قتله أخوه،  ِمَن اأْلَوَّ

عيّل بن أيب طالب«)5(.
47ـ روى أبو أحد البرصّي، فقال: حّدثني املغرية بن حمّمد، قال: حّدثنا عبد 
ثابت، عن أيب إسحاق، عن نمري بن  العزيز بن اخلطاب، قال: حّدثنا عمرو بن 
َوَآَل  إِْبَراِهيَم  َوَآَل  َوُنوًحا  َآَدَم  اْصَطَفى  اهللَ  يقرأ:إِنَّ  كان  ابن مسعود  أّن  عريب، 
عىل  أحد  وآل  عمران  عّباس]كذا[:)وآل  ابن  يقول   ،)6(اْلَعامَلنَِي َعىَل  ِعْمَراَن 
العاملني(. ]قال احلسكاين:[ قلت: إْن مل تثبت هذه القراءة، فال شّك يف دخوهلم 

يف اآلية ألهّنم آل إبراهيم)7(.

)1( سورة ق، اآلية )37(. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص266. 

)3( سورة الواقعة، اآلية )13(. 
)4( سورة الواقعة، اآلية )14(. 

)5( شواهد التنزيل: ج2، ص299. 
)6( سورة آل عمران، اآلية )33(. 

)7( شواهد التنزيل: ج1، ص 152. 
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48ـ عنه أيضًا، قال: حّدثنا احلسني بن حيد، قال: حّدثنا حييى بن عبد احلميد 
احلاميّن، قال: حّدثنا حييى بن يعىل األسلمّي، قال: حّدثنا عاّمر بن زريق، عن أيب 
اهللُ  ى  فمَ )وكمَ يقرأ:  مسعود  بن  اهلل  عبد  كان  قال:  مطرف،  بن  زياد  عن  إسحاق، 

ِزيًزا()1(. ا عمَ ِويًّ انمَ اهللُ قمَ كمَ امْلُْؤِمننِيمَ اْلِقتمَالمَ بعيلٍّ ومَ
49ـ عنه، قال: حّدثني احلسني بن حيد، حّدثنا أبو غّسان مالك بن إسامعيل 
النهدّي، قال: حّدثني مسعود بن سعد اجلعفّي، عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر 
 ،)2(ِة يَّ اْلرَبِ َخرْيُ  ُهْم  ُأوَلئَِك  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  تعاىل:إِنَّ  قوله  يف 

قال:»هم عيّل وشيعته«)3(.
موىل  إسامعيل-  بن  زيد  حّدثنا  قال:  سهل،  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  عنه،  50ـ 
األنصار-، قال: حّدثنا حمّمد بن أّيوب الواسطّي، قال: حّدثنا سفيان بن عيينة، 
عن جعفر بن حمّمد الّصادق، عن آبائه:»ملا نّصب رسوُل اهلل علّيًا يوم غدير 
النعمن بن   النبّي البالد، فقدم عىل  خّم، وقال: َمن كنت مواله، طار ذلك يف 
احلرث الفهرّي، فقال: أمرتنا عن اهلل أْن نشهد أْن ال إله إاّل اهلل، وأّنك رسول اهلل، 
وأمرتنا باجلهاد، واحلج، والّصوم، والّصالة، والّزكاة، فقبلناها، ثّم مل ترض حّتى 
نّصبت هذا الغالم، فقلت: َمن كنُت مواله، فعيّل مواله. فهذا شئ منك؟ أو أمر 

من عند اهلل؟ 
فقال:»واهلل الذي ال إله إاّل هو إّن هذا ِمن اهلل«. 

ِعنِْدكمَ  ِمْن  احْلمَقَّ  ُهومَ  ا  ذمَ انمَ همَ إِْن كمَ النعامن بن احلرث، وهو يقول: )اللُهمَّ  فوىّل 

)1( شواهد التنزيل: ج2، ص 9. 
)2( سورة البّينة، اآلية )7(. 

)3( شواهد التنزيل: ج2، ص466. 
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ِء()1(، فرماه اهلل بحجر عىل رأسه فقتله، وأنزل اهلل  اممَ ًة ِمنمَ السَّ ارمَ ْينمَا ِحجمَ لمَ أمَْمطِْر عمَ فمَ
.)3( )2(َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقٍع:تعاىل

51ـ عنه، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، الغاليّب، قال: حّدثنا أّيوب بن سليامن، 
)َوَعاَلنَِيًة(  تعاىل[:  ]قوله  إىل  ]وساقه[  سواء  به  مروان  بن  حمّمد  حّدثنا  قال: 
اآلية]قال:[ نزلت ]ظ[ يف عيّل بن أيب طالب، كان مل يملك من املال غري أربعة 
عالنية،  وبدرهم  رّسًا،  وبدرهم  هنارًا،  وبدرهم  لياًل،  بدرهم  فتصّدق  دراهم، 

.)5 )4(ا َوَعاَلنَِيًة ْيِل َوالنََّهاِر ِسًّ ْم بِاللَّ فنزلت هذه اآلية: الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُ
52ـ عنه، قال: حّدثني حمّمد بن سهل، قال: حّدثنا عمرو بن عبد اجلبار بن 
عمرو، قال: حّدثنا أيب، عن عيّل بن موسى بن جعفر بن حمّمد، عن أبيه موسى بن 
 جعفر، عن أبيه، عن جّده عن عيّل بن احلسني، عن أبيه، عن عيّل بن أيب طالب
َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ َسُه  مُخُ هللِِ  َفَأنَّ  ٍء  َشْ ِمْن  َغنِْمُتْم  َم  َأنَّ تعاىل:اْعَلُموا  اهلل  قول  يف 
َعْبِدَنا  َأْنَزْلنَا َعىَل  َوَما  َآَمنُْتْم بِاهللِ  ُكنُْتْم  إِْن  بِيِل  َواْبِن السَّ َوامْلََساكنِِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 
ٍء َقِديٌر)6(، قال:»لنا خاّصة، ومل  ْمَعاِن َواهللُ َعىَل كّل َشْ َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ
جيعل لنا يف الّصدقة نصيبًا، كرامة أكرم اهلل تعاىل نبّيه وآله با، وأكرمنا عن أوساخ 

أيدي املسلمني«)7(.

)1( سورة األنفال، من اآلية )32(. 
)2( سورة املعارج، اآلية )1(. 

)3( شواهد التنزيل: ج1، ص47، وشواهد التنزيل: ج2، ص382. 
)4( سورة البقرة، من اآلية )274(. 
)5( شواهد التنزيل: ج1، ص141. 

)6( سورة األنفال، اآلية )41(. 
)7( شواهد التنزيل: ج1، ص285. 
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53ـ عنه، قال: حّدثنا أبو العّباس الكديمي، قال: حّدثنا أحد بن معمر، قال: 
ي، عن أيب مالك، عن ابن عّباس ]يف[  دِّ حّدثنا احلسني بن عمرو األسدّي، عن السهُّ
َواْلَيْوِم  بِاهللِ  َآَمَن  َكَمْن  َراِم  احْلَ اْلـَمْسِجِد  َوِعَمَرَة  اجِّ  احْلَ قوله تعاىل:َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة 
 ،)1(اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي ِعنَْد اهللِ َواهللُ اَل َيِْدي  َيْسَتُووَن  اآْلَِخِر َوَجاَهَد يِف َسبِيِل اهللِ اَل 
قال: افتخر العّباس بن عبد املّطلب فقال: أنا عّم حمّمد، وأنا صاحب سقاية احلاّج، 
وصاحب  اهلل،  بيت  أعمر  أنا  عثامن:  بن  شيبة  وقال  عيّل]كذا[،  من  أفضل  وأنا 
منكام،  أفضل  أنا  فقال:  ذلك،  يذكران  أفضل. فسمعهام عيّل ومها  وأنا  حجابته، 
 يعني: العّباس،  اجِّ أنا املجاهد يف سبيل اهلل. فأنزل اهلل فيهم: َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة احْلَ
اآْلَِخِر إىل قوله:  َواْلَيْوِم  بِاهللِ  َآَمَن  َكَمْن  َراِم يعني: شيبة،  احْلَ امْلَْسِجِد   َوِعَمَرَة 

َأْجٌر َعظِيٌم)2(، ففّضل علّيًا عليهام)3(.
54ـ عنه، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، قال: حّدثنا عبد الغّفار بن حمّمد، قال: 
حّدثنا  قال:  زكرّيا،  بن  حمّمد  وحّدثني  قال:  الكلبّي،  عن  عيّل،  بن  مندل  حّدثنا 
أبو اليسع، حمّمد بن مروان، عن الكلبّي، عن أيب صالح، عن ابن عّباس يف قوله 
قال:   ،)4(جَيَْمُعوَن ممّا  َخرْيٌ  ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا  َفبَِذلَِك  تِِه  َوبَِرمْحَ اهللِ  بَِفْضِل  تعاىل:ُقْل 

بفضل اهلل: النبّي. وبرحته: عيّل)5(.
55ـ روى أبو عبد اهلل الشريازّي، قال: أخربنا أبو بكر اجلرجرائّي، قال: حّدثنا 

)1( سورة التوبة، اآلية )19(. 
)2( سورة التوبة، من اآلية )22(. 

)3( شواهد التنزيل: ج1، ص327. 
)4( سورة يونس، اآلية )58(. 

)5( شواهد التنزيل: ج1، ص352. 
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أبو أحد البرصّي، قال: حّدثنا أحد بن عاّمر، قال: حّدثنا عبد الّرحن بن صالح، 
ملا  قال:  عيّل،  بن  حمّمد  عن  جابر،  عن  احلرضمّي،  عثامن  بن  موسى  حّدثنا  قال: 
ْكِر  نزلْت هذه اآلية:َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك إاِلَّ ِرَجااًل ُنوِحي إَِلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ
إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن)1(، قال عيل:»نحُن أهل الّذكر الذي عنانا اهلل جّل وعال 

يف كتابه«)2(.
56ـ روى أبو أحد البرصّي، حّدثنا أحد بن موسى األزرق، حّدثنا حمّمد بن 
هالل، حّدثنا نائل بن نجيح، عن مقاتل بن سليامن، عن الضّحاك، عن ابن عّباس 
َم َيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَمُء)3(، قال: يعني: علّيًا، كان خيشى  يف قوله تعاىل: إِنَّ

اهلل ويراقبه)4(.
57- عنه، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، قال: حّدثني إبراهيم بن حمّمد بن عبد 
الّرحن األزدّي الكويّف، حّدثنا أبو بكر بن عّياش، عن الكلبّي، عن أيب صالح، عن 
ا ِمنُْهْم ُمنَْتِقُموَن)5(، قال:  ا َنْذَهَبنَّ بَِك َفإِنَّ جابر بن عبد اهلل يف قول اهلل تعاىل: َفإمَّ

.)6(بعيّل بن أيب طالب
58- عنه، قال: حّدثني حمّمد بن سهل، حّدثنا عمرو بن عبد اجلّبار، حّدثنا 
أيب، حّدثنا جعفر بن سليامن، عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلدرّي يف 

)1( سورة النّحل، اآلية )43(. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص 436. 

)3( سورة فاطر، من اآلية )28(. 
)4( شواهد التنزيل: ج2، ص 152. 

)5( سورة الّزخرف، اآلية )41(. 
)6( شواهد التنزيل: ج2، ص218. 
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ببغضهم  )قال(:   ،)1(َأْعَمَلُكْم َيْعَلُم  َواهللُ  اْلَقْوِل  ِن  حَلْ يِف  تعاىل:َوَلَتْعِرَفنَُّهْم  قوله 
.)2(عيلَّ بن أيب طالب

59- عنه أيضًا، قال: حّدثنا أبو العّباس الكديمّي، حّدثنا أحد بن معمر األسدّي، 
ّي، عن أيب مالك، عن ابن عّباس يف قوله تعاىل:  دِّ حّدثنا احلكم بن ظهري، عن السهُّ

َوَصالُِح اْلـُمْؤِمننَِي)3(، قال: )هو( علـّي بن أيب طالب، واملالئكة ظهريه)4(.
بن  حمّمد  أيب  عن  تركّي،  بن  حمّمد  بن  عمرو  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  60ـ 
الفضل، عن حمّمد بن شعيب، عن قيس بن الّربيع، عن املنذر الثورّي، عن حمّمد 
ابن احلنفّية، عن أبيه يف قول اهلل :َوَرُجاًل َسَلَمً لَِرُجٍل)5(، »أنا ذلك الّرجل 

.)6(»َلم لرسول اهلل السَّ

ما رواه يف العقائد
حييى  بن  العزيز  عبد  حّدثني  قال:  البزوفرّي،  عيّل  بن  احلسني  عن  روي   -1
اجللودّي بالبرصة، قال: حّدثني حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن أحد بن عيسى بن 
زيد، قال: حّدثني عمر بن عبد الغّفار، عن أيب نصري، عن حكيم بن جبري، عن 
 عيّل بن زيد بن جذعان، عن سعيد بن املسّيب، عن سعيد بن مالك: أّن النبّي
تقيض  بعدي،  نبّي  ال  أّنه  إاّل  موسى،  من  هارون  بمنزلة  منّي  أنت  عيّل،  قال:»يا 

)1( سورة حمّمد، من اآلية )30(. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص250. 

)3( سورة التحريم، من اآلية )4(. 
)4( شواهد التنزيل: ج2، ص349. 

)5( سورة الزمر، اآلية )29(. 
هاشم  السّيد  والعاّم،  اخلاّص  طرق  من  اإلمام  تعيني  يف  اخلصام  وحّجة  املرام  غاية   )6(

البحرايّن: ج 4، ص255، وشواهد التنزيل:ج2، ص176. 
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ديني، وتنجز ِعدات)1(، وتقاتل بعدي عىل التأويل كم قاتلت عىل التنزيل، يا علـّي، 
حّبك إيمن، وبغضك نفاق، ولقْد نّبأين الّلطيف اخلبري: أّنه يرج ِمْن ُصْلب احلسني 
تسعة من األئّمة معصومون مطّهرون، ومنهم مهدّي هذه األُّمة الذي يقوم بالّدين 

يف آخر الزمان، كم قمُت به يف أّوله«)2(.
جاء مثله عن حمّمد بن وهبان بن حمّمد البرصّي، قال: حّدثنا احلسني بن عيّل 
البزوفرّي، قال: حّدثني عبد العزيز بن حييى اجللودّي بالبرصة، قال: حّدثني حمّمد 
ابن زكرّيا، عن أحد بن عيسى بن زيد، قال: حّدثني عمر بن عبد الغّفار، عن أيب 
بصري، عن حكيم بن جبري، عن عيّل بن زيد بن جذعان، عن سعيد بن املسّيب، 

عن سعد بن مالك)3(.
2ـ روى احلسني بن حمّمد بن سعيد اخلزاعّي، عن عبد العزيز بن حييى اجللودّي، 
عن اجلوهرّي، عن عتبة بن الضّحاك، عن هشام بن حمّمد، عن أبيه، قال: خطب 
اإلمام احلسن بن عيّل]عليهام الّسالم[ بعد قتل أبيه، فقال يف خطبته: »لقْد حّدثني 
حبيبي، جّدي رسول اهلل ]صىّل اهلل عليه وآله[: أّن األمر يملكه اثنا عرش إمامًا من 

أهل بيته وصفوته، ما منّا إاّل مقتول أو مسموم«)4(.
العزيز  إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن، قال: حّدثنا عبد  3ـ روى حمّمد بن 
ابن حييى، قال: حّدثنا املغرية بن حمّمد، قال: حّدثنا رجاء بن سلمة، عن عمرو بن 
 :شمر، عن جابر بن يزيد اجلعفّي، قال: قلت أليب جعفر حمّمد بن عيّل الباقر

ة: الوعد، واجلمع: ِعدات. )جممع البحرين: ج3، ص162(.  )1( الِعدمَ
)2( غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طرق اخلاّص والعاّم: ج2، ص96. 

)3( كفاية األثر: ص134. 
)4( بحار األنوار: ج 27، ص217. 
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ألّي يشء حيتاج إىل النبّي، واإلمام؟ فقال:»لبقاء العامل عىل صالحه، وذلك أّن 
اهلل يرفع العذاب عن أهل األرض إذا كان فيها نبّي، أو إمام، قال اهلل:َوَما 
الّسمء،  ألهل  أمان  النّجوم   :النبّي وقال   ،)1(فِيِهْم َوَأْنَت  ْم  َبُ لُِيَعذِّ اهللُ  َكاَن 
وأهل بيتي أمان ألهل األرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل الّسمء ما يكرهون، 
وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل األرض ما يكرهون، يعني بأهل بيته: األئّمة الذين 
ُسوَل  ا الَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َ قرن اهلل طاعتهم بطاعته، فقال: َيا َأيهُّ
َوُأويِل اأْلَْمِر)2(، وهم املعصومون املطّهرون الذين ال يذنبون وال يعصون، وهم 
ُينزل  بالده، وبم  تعمر  اهلل عباده، وبم  يرزق  امُلسّددون، بم  املوّفقون  املؤّيدون 
وال  املعايص،  أهل  ُيمهل  وبم  األرض،  بركات  ُيرج  وبم  الّسمء،  من  القطر 
وال  ُيفارقونه،  وال  القدس  روح  ُيفارقهم  ال  والعذاب،  بالعقوبة  عليهم  ل  ُيعجِّ

ُيفارقون القرآن وال ُيفارقهم، صلوات اهلل عليهم أمجعني«)3(.
وروى أبو أحد البرصّي أيضًا، فقال: حّدثني أحد بن حمّمد بن عمر بن يونس، 
قال: حّدثني برش بن املفّضل النيسابورّي، قال: حّدثنا عيسى بن يوسف اهلمدايّن، 
عن أيب احلسن عيّل بن حييى، قال: حّدثني أبان بن أيب عّياش، قال: حّدثني ُسلمَيم 
اهلل  قرنم  الذين  رشكائي   :اهلل رسول  قال:»قال  عيّل،  عن  اهلاليّل،  قيس  ابن 
ُسوَل)4(، فإْن  ا الَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َ بنفسه ويب، وأنزل فيهم: َيا َأيهُّ
خفتم تنازعًا يف أمر، فأرجعوه إىل اهلل، والرسول، وأويل األمر. قلت: يا نبّي اهلل، 

)1( سورة األنفال، من اآلية )33(. 
)2( سورة النساء، من اآلية، )59(. 
)3( علل الرشائع: ج1، ص 124. 

)4( النساء، من اآلية )59(. 
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َمن هم؟ قال: أنت أّوهلم«)1(.
4ـ روى حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن، قال: حّدثنا عبد العزيز بن 
حييى اجللودّي، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد 
لقمَ  ابن عامرة، عن أبيه، قال: سألُت الّصادق جعفر بن حمّمد، فقلت له: ملمَ خمَ
اهلل اخللق؟ فقال: » إّن اهلل تبارك وتعاىل مل يلق خلقه عبثًا، ومل يرتكهم سدًى، بل 
خلقهم إلظهار قدرته، وليكّلفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم 
ليجلب منهم منفعة، وال ليدفع بم مّضة، بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إىل نعيم 

األبد«)2(.
5ـ حّدثنا أبو العّباس، حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن، قال: حّدثنا 
أبو أحد، عبد العزيز بن حييى اجللودّي البرصّي بالبرصة، قال: أخربنا حمّمد بن 
قال:  الضّبّي،  بّكار  بن  العّباس  حّدثنا  قال:  البرصّي،  الغاليّب  اجلوهرّي  زكرّيا 
ث النّاس، إذ قام إليه  حّدثنا أبو بكر اهلذيّل، عن عكرمة، قال: بينام ابن عّباس حيدِّ
نافع بن األزرق، فقال: يا بن عّباس، تفتي يف النملة والقملة، صف لنا إهلك الذي 
تعبده، فأطرق ابن عّباس إعظامًا هلل ، وكان احلسني بن عيّل جالسا ناحية، 
فقال:»إيلَّ يا بن األزرق«، فقال: لسُت إّياك أسأل، فقال ابن العّباس: يا بن األزرق، 
بن األزرق نحو احلسني،  نافع  فأقبل  العلم،  النبّوة، وهم ورثة  بيت  أهل  إّنه من 
فقال له احلسني:»يا نافع، إّن َمن وضع دينه عىل القياس مل يزل الّدهر يف االرتاس، 
اجلميل،  غري  قائاًل  الّسبيل،  عن  ضااّلً  االعوجاج،  يف  ظاعنًا  املنهاج،  عن   مائاًل 

فه بم عّرف به نفسه، ال ُيدرك  يا بن األزرق، أصف إهلي بم وصف به نفسه، وُأعرِّ

)1( شواهد التنزيل: ج1، ص189. 
)2( علل الرشائع: ج1، ص9. 
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، ُيوّحد وال  باحلواس وال ُيقاس بالناس، فهو قريب غري ملتصق، وبعيد غري متقصٍّ
يبّعض، معروف باآليات، موصوف بالعالمات، ال إله إاّل هو الكبري املتعال«)1(.

بن  إبراهيم  حّدثنا  قال:  حييى،  بن  العزيز  عبد  حّدثنا  قال:   ،أيضًا عنه  6ـ 
فهد، عن حمّمد بن عقبة، عن حسني بن احلسن، عن إسامعيل بن عمر، عن عمر 
ابن موسى الوجيهّي، عن املنهال بن عمرو، عن عبد اهلل بن احلارث، قال: قلت 
قال: قائمكم؟  بعد  األحداث  من  يكون  بام  أخربين  املؤمنني،  أمري  يا   :لعيّل 
»يا بن احلارث، ذلك شء ِذكره موكول إليه، وإّن رسول اهلل عهد إيّل أْن ال 

.)2(»ُأخرِب به إاّل احلسن واحلسني

 ما رواه يف حقِّ فاطمة
1ـ روى أبو عبد اهلل، حمّمد بن أحد الصفوايّن، قال: حّدثنا أبو أحد، عبد العزيز 
بن  بن احلسن  قال: حّدثنا عيّل  قال: حّدثنا حمّمد بن سهل،  ابن حييى اجللودّي، 
عيّل بن عمر بن عيّل بن احلسني، قال: حّدثني عيّل بن جعفر بن حمّمد، عن أخيه 
موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده عيّل بن احلسني، عن 
أبيه احلسني بن عيّل، عن جّده عيّل بن أيب طالب، عن النبّي]صىّل اهلل عليه وآله[ 
قال: »إذا كان يوم القيامة، نادى مناٍد: يا معرش اخلالئق، غّضوا أبصاركم، ونّكسوا 
من  وتستقبلها  ُيكسى،  َمن  أّول  فتكون  حمّمد،  بنت  فاطمة  تّر  حّتى  رؤوسكم 
الفردوس اثنا عرش ألف حوراء، ومخسون ألف ملك، عىل نجائب من الياقوت، 
، عىل كّل  رِّ أجنحتها وأزّمتها الّلؤلؤ الّرطب، ركبها من َزَبْرجد، عليها رحل من الدهُّ
َنْمَرَقة من سندس، حّتى جيوزوا با الرصاط ويأتوا با الفردوس، فيتبارش  رحل 

)1( التوحيد، الّشيخ الصدوق: ص 80. 
)2( كامل الدين ومتام النعمة: ص 77. 
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جنّة  نور، وجيلسون حوهلا، وهي  من  فتجلس عىل كريّس  اجلنان،  أهل  بمجيئها 
أبيض، وقرص أصفر  الّرمحن، وفيها قرصان: قرص  التي سقفها عرش  الفردوس 
حمّمد  مساكن  دار،  ألف  سبعون  األبيض  القرص  يف  واحد،  ِعرق  عىل  لؤلؤة  من 
إبراهيم،  إبراهيم وآل  دار؛ مساكن  القرص األصفر سبعون ألف  وآل حمّمد، ويف 
إّن  فيقول:  بعدها،  يبعث ألحٍد  قبلها، وال  يبعث ألحٍد  مل  هلا  ملكًا  اهلل  يبعث  ثّم 
قد  الّسالم،  الّسالم، ومنه  فتقول: هو  الّسالم، ويقول: سليني.  يقرأ عليِك  رّبِك 
أتّم عيّل نعمته، وهنّأين كرامته، وأباحني جنّته، وفّضلني عىل سائر خلقه، أسأله 
امللك من  ، فيوحي اهلل إىل ذلك  يِفّ ولدي وذّرّيتي، ومن ودَّهم بعدي، وحفظهم 
غري أن يزول من مكانه: أخربها، أيّن قد شّفعتها يف ولدها، وذّريتها، وَمن وّدهم 
فيها وحفظهم بعدها، فتقول: احلمُد هلل الذي أذهب عنّي احَلزن، وأقرَّ عيني، فيقّر 

اهلل بذلك عني حمّمد«)1(.
بن حييى  العزيز  عبد  قال: حّدثنا   ،بن إسحاق إبراهيم  بن  2ـ روى حمّمد 
اجللودّي، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، عن جعفر بن حمّمد بن عامرة، 
يت الزهراء؟ فقال:»ألّنا  مَ ُسمِّ عن أبيه، قال: سألُت أبا عبد اهلل عن فاطمة مِل
كانت إذا قامت يف حمرابا َزهر نورها ألهل الّسمء، كم تزهر نور الكواكب ألهل 

األرض«)2(.
3ـ روى أبو عبد اهلل، حمّمد بن أحد الصفوايّن، قال: حّدثنا أبو أحد، عبد العزيز 
ابن حييى بن عيسى اجللودّي، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا جعفر بن 
حمّمد بن عامرة الكندّي، قال: حّدثني أيب، عن جابر اجلعفّي، عن أيب جعفر، حمّمد 

)1( مسائل علـّي بن جعفر، علـّي بن جعفر بن اإلمام الصادق: ص 345. 
)2( علل الرشائع: ج1، ص181. 
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فاطمة  ُتقّبل  إّنك  يا رسول اهلل،  قيل:  قال:  بن عبد اهلل،  ابن عيّل، عن جابر 
:»إّن  فقال  بناتك!  من  بأحد  تفعله  ال  ما  هبا  وتفعل  منك،  وتدنيها  وتلزمها 
واقعُت  ثّم  ُصلبي،  يف  فتحّولت  فأكلتها،  اجلنّة،  تّفاح  من  بتّفاحة  أتاين  جربئيل 

خدجية، فحملْت بفاطمة، فأنا أشّم منها رائحة اجلنّة«)1(.
قال:  اجللودّي،  حييى  بن  العزيز  عبد  أحد،  أبو  حّدثنا  قال:  أيضًا،  عنه  4ـ 
حّدثنا  قال:  املهّلبّي،  الّرحن  عبد  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  زكرّيا،  بن  حمّمد  حّدثني 
عبد اهلل بن حمّمد بن سليامن املدائنّي، قال: حّدثني أيب، عن عبد اهلل بن احلسن بن 
اجتمع   فاطمة عّلة  اشتّدْت  ملا  قالت:  احلسني،  بنت  فاطمة  ُأّمه  احلسن، عن 
نساء املهاجرين واألنصار، فقلنمَ هلا: يا بنت رسول اهلل، كيف أصبحِت؟ فقالت: 
»أصبحُت عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمُتهم، وسئمُتهم بعد 
ْم  َمْت هَلُ أْن سربهُتم، فُقبحًا لُفلول احلّد، وَخَور القناة، وَخَطل الّرأي، َلبِْئَس َما َقدَّ
ريثم  فنظرة  لِقحْت،   ،)2(َخالُِدوَن ُهْم  اْلَعَذاِب  َويِف  َعَلْيِهْم  اهللُ  َسِخَط  َأْن  َأْنُفُسُهْم 
املبطلون،  مُمقرًا، هنالك يرس  الَقْعب دمَا عبيطًا، وُذعافًا  ثّم احتلبوا طاِلع  ُتنْتج، 
أنفسًا، واطمئنّوا  أنفسكم  ثّم طِيبوا عن  األّولون،  ما أّسس  ِغّب  التالون  ويعرف 
الظاملني، يدع  للفتنة جأشًا، وأبرشوا بسيٍف صارٍم، وهْرٍج شامٍل، واستبداٍد من 
 فيئكم زهيدًا، ومجعكم حصيدًا، فيا خرسى لكم، وأّنى بكم وقْد ُعّميت عليكم؟:
أيب  عىل  والّصالة  العاملني،  رّب  هلل  واحلمد   ،)3(َكاِرُهوَن ا  هَلَ َوَأْنُتْم  َأُنْلِزُمُكُموَها 

)1( دالئل اإلمامة، حمّمد بن جرير الّشيعّي: ص 146. 
)2( سورة املائدة، من اآلية )80(. 

)3( سورة هود، من اآلية )28(. 
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سّيد املرسلني«)1(.
5ـ روى أبو أحد اجللودّي، قال: حّدثنا زكرّيا بن حييى، قال: حّدثنا الّربيع بن 
سليامن املرادّي، قال: حّدثنا الشافعّي، قال: حّدثنا حمّمد بن عيّل بن شافع، قال: 
بنت رسول  فاطمة  أّن  بن عيّل:  زيد  بن احلسن، عن  احلسن  بن  اهلل  أخربين عبد 
اهلل تصّدقت بامهلا عىل بني هاشم، وبني عبد املّطلب، وأّن علّيًا تصّدق عليهم، 

وأدخل معهم غريهم)2(.
6ـ روى أبو إسحاق الباقمَْرِحي)3(، قال: حّدثتني خدجية)4(، قالت: حّدثنا أبو 
عبد اهلل، قال: حّدثنا أبو أحد اجللودّي، قال: حّدثنا أبو موسى، إسحاق بن موسى 
األنصارّي، قال: حّدثنا عاصم بن حيد بن حييى بن سليامن، قال: قال يل حمّمد بن 
إيّل  فأخرج  قال:  ؟«  اهلل  رسول  بنت   فاطمة وصّية  ُأقرئك  عيّل:»أال 
 ،فطًا يف ُحّق، وأخرج منه كتابًا فيه: »هذا ما أوصْت فاطمة بنت رسول اهلل سمَ
بحوائطها الّسبعة: ذي احلسنى، والّساقية، والّدالل، والغراف، والّرقمة، واهليثم، 
وما ألُّم إبراهيم، إىل عيّل بن أيب طالب، ومن بعد عيّل، فإىل احلسن، ومن بعد 
احلسن، فإىل احلسني، ومن بعد احلسني، فإىل األكرب فاألكرب من ولدي، شهد اهلل 
عىل ذلك، وكفى به شهيدًا، وشهد املقداد بن األسود، والزبري بن العّوام، وكتب 

)1( دالئل اإلمامة: ص 128. 
)2( دالئل اإلمامة: ص129. 

لد بن جعفر ]بن خملد[ بن سهل  إبراهيم بن خممَْ أبو إسحاق  القايض  ْرِحي:وهو  الباقمَ  )3(
ْرِحي، وهو من مشايخ النجايّش، والطربّي يف كتابه دالئل  ّقاق، امللّقب بالباقمَ ابن حران الدَّ
ص208،  ج1،  احلديث:  رجال  علم  مستدركات  )410#(،)ُينظر:  سنة  تويّف  اإلمامة، 

دالئل اإلمامة: ص34، ص 110(. 
)4( وهي ُأّم الفضل خدجية بنت حمّمد بن أحد بن أيب الثلج، )ُينظر: دالئل اإلمامة: ص 110(. 
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عيّل بن أيب طالب«)1(.
النقيب، قال: أخربين  أبو حمّمد، احلسن بن أحد املحّمدي  الرّشيف  7ـ روى 
أبو عبد اهلل، حمّمد بن أحد الصفوايّن، قال: حّدثنا أبو أحد، عبد العزيز بن حييى 
احلسني  حّدثنا  قال:  القريّش،  يونس  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  البرصّي،  اجللودّي 
األشقر، قال: حّدثنا قيس بن الربيع، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة، 
نادى  القيامة،  يوم  كان  اهلل:»إذا  رسول  قال  قال:  األنصارّي،  أّيوب  أيب  عن 
سوا رؤوسكم، وغّضوا أبصاركم، حّتى  مناٍد من بطنان العرش: يا أهل اجلمع، نكِّ
من  ألف جارية  فتمّر ومعها سبعون  قال:  الرّصاط،  بنت حمّمد عىل  فاطمة  جتوز 

احلور العني كالربق الاّلمع«)2(.
8ـ روى حمّمد بن إبراهيم الطالقايّن، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي 
بالبرصة، قال: حّدثنا أبو عوانة، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، عن عبد الواحد بن 
بن  عيّل  عن  ناجذ،  بن  ربيعة  عن  صادق،  أيب  عن  املغرية،  بن  عثامن  عن  غياث، 
أيب طالب، قال:»سمعُت رسول اهلل: يقول: إّن اهلل تبارك وتعاىل خلقني، 

وخلق علّيًا وفاطمة واحلسن واحلسني، من نوٍر«)3(.
ْلد بن جعفر ]بن خملد[ بن سهل  9- روى القايض أبو إسحاق، إبراهيم بن خممَ
أيب  بن  أحد  بن  حمّمد  بنت  خدجية  الفضل،  ُأّم  حّدثتني  قال:  قّاق،  الدَّ حران  ابن 
الثلج، قالت: حّدثنا أبو عبد اهلل، حمّمد بن أحد الّصفوايّن، قال: حّدثنا أبو أحد، 
عبد العزيز ابن حييى اجللودّي البرصّي، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا 

)1( دالئل اإلمامة: ص129. 
)2( دالئل اإلمامة: ص153. 

)3( معارج اليقني يف أصول الدين، الّشيخ حمّمد السبزوارّي )ت 7#(: ص46. 
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جعفر ]بن حمّمد[ بن عامرة الكندّي، قال: حّدثني أيب، عن احلسن بن صالح بن 
عن  هاشم،  بني  من  رجالن  حّدثني  قال:  مثله-  عيناي  رأت  وما  -قال:  حّي 
زينب بنت عيّل، قالت:»مّلا بلغ فاطمة إمجاع أيب بكر عىل منع فدك، وانرصاف 
 وكيلها عنها، الثت مخارها...«، قطع الطربّي احلديث وذكره الحقًا،  فقال: حّدثنا 
العّباس بن بّكار، قال: حّدثنا حرب بن ميمون، عن زيد بن عيّل، عن آبائه، قالوا: 
ملا بلغ فاطمة إمجاع أيب بكر عىل منعها فدك، وانرصف عاملها منها، الثت)1( 
ِْرم)2( مشية رسول  هِتا ونساء قومها، تطأ ذيوهلا، ما ختمَ دمَ فمَ مخارها، ثّم أقبلت يف مّلة من حمَ
اهلل، حّتى دخلت عىل أيب بكر، وقد حفل حوله املهاجرون واألنصار، فنيطت 
ًة أجهش هلا القوم بالبكاء، ثّم أمهلت حّتى هدأت فورهتم،  دوهنا مالءة، ثّم أّنْت أنَّ
وسكنت روعتهم، وافتتحت الكالم، فقالت: »أبتدئ باحلمد مَلن هو أوىل باحلمد 
واملجد والّطول، ثّم قالت: احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الّشكر عىل ما أهلم، والثناء 
منٍن واالها،  أسداها، وإحسان  آالء  ابتدأها، وسبوغ  نِعٍم  قّدم، من عموم  ما  عىل 
)3( عن اإلحصاء عددها، ونأى عن املجازاة أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها،  َجمَّ
استدعى الّشكور بأفضاهلا، واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا، وأمر بالنّدب إىل أمثاهلا. 
القلوب  ن  وضمَّ تأويلها،  اإلخالص  جعل  كلمة  اهلل،  إاّل  إله  ال  أْن  وأشهد 
األلسن  ومن  رؤيته،  األبصار  من  املمتنع  معقوهلا،  الفكر  يف  وأبان  موصوهلا، 
صفته، ومن األوهام اإلحاطة به، ابتدع األشياء ال من شٍء كان قبلها، وأنشأها 

ج3،  العروس:  )تاج  واإِلزار،  ةمَ  ممَ الِعاممَ ُتدار  كام  تنِي،  مرَّ ُه  أمَدارمَ ْوثًا:  لمَ ءمَ  اليشَّْ والثمَ   )1( 
ص257(. 

ْصُت، )تاج العروس:ج16، ص 199(.  ْيئًا، أي: ما قمَطمَْعُت وما نمَقمَ ْمت منه شمَ )2( ما خرمَ
ُثر، )ُينظر: القاموس املحيط: ج4، ص91(.  : كمَ مَّ )3( جمَ
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وتعّبدًا  لقدرته،  إظهارًا  بل  زادته،  فائدة  لغري  أمثلة]امتثلها[، وضعها  احتذاء  بال 
العقاب عىل  الّثواب عىل طاعته، ووضع  ثّم جعل  لربّيته، وإعزازًا ألهل دعوته، 

معصيته، ذيادًة لعباده عن نقمته، وحياشًة هلم إىل جنّته. 
قبل  واصطفاه  جيتبله)1(،  أْن  قبل  اختاره  ورسوله،  عبده  حمّمدًا  أيب  أّن  وأشهد 
األوهام  الغيب مكنونة، وبسّد  إذ اخلالئق يف  يستنجبه،  أْن  قبل  يبتعثه، وسّمه  أْن 
مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علًم من اهلل يف غامض األمور، وإحاطة من وراء 
حادثة الّدهور، ومعرفة بمواقع املقدور، ابتعثه اهلل إتامًا لعلمه، وعزيمة عىل إمضاء 
حكمه، فرأى األمم فَِرقًا يف أديانا، ُعّكفًا عىل نريانا، عابدًة ألوثانا، منكرًة هلل مع 
عرفانا، فأنار اهلل بمحّمد ُظلمها، وفّرج عن القلوب ُبمها، وجال عن األبصار 
ُغممها، وعن األنفس عمهها، ثّم قبضه اهلل إليه قبض رأفٍة ورمحٍة واختياٍر، ورغبٍة 
ملحّمٍد عن تعب هذه الّدار، موضوعًا عنه أعباء األوزار، حمفوفًا باملالئكة األبرار، 
ورضوان الربِّ الغّفار، وجماورة امللك اجلّبار، أمينه عىل الوحي، وصفّيه ورضّيه، 

وخريته من خلقه ونجّيه، فعليه الّصالة والّسالم، ورمحة اهلل وبركاته«. 
ثّم التفتت إىل أهل املجلس، فقالْت جلميع املهاجرين واألنصار: وأنتم عباد اهلل 
ُنصب أمره ونيه، ومحلة دينه ووحيه، وُأمناء اهلل عىل أنفسكم، وبلغاؤه إىل األمم، 
زعيم اهلل فيكم، وعهد قّدمه إليكم، وبقّية استخلفها عليكم: كتاب اهلل، بّينة بصائره، 
للربّية استمعه، وقائد  فينا متجّلّية ظواهره، مديم  وآية منكشفة سائره، وبرهان 
املكّررة،  املنّورة، ومواعظه  اهلل  تبيان حجج  فيه  أشياعه،  النجاة  إىل  ومؤّد  أتباعه، 
وفضائله  اجلالية،  وبّيناته  الكافية،  وأحكامه  املحّذرة،  وحمارمه  املفرّسة،  وعزائمه 
املندوبة، ورخصه املوهوبة، ورمحته املرجّوة، ورشائعه املكتوبة. ففرض اهلل عليكم 

بمَلمَ اهللُ اخللق: خلقهم. ) ُينظر: لسان العرب:ج11، ص 98 (.  )1( جمَ
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اإليمن تطهريًا لكم من الرشك، والّصالة تنزيًا لكم عن الكرب، والّزكاة تزييدًا يف 
الرزق، والّصيام إثباتًا لإلخالص، واحلّج تشييدًا للّدين، واحلّق تسكينًا للقلوب، 
عّزًا لإلسالم،  واجلهاد  للفرقة،  ملًا  وإمامتنا  للمّلة،  نظامًا  للّدين، وطاعتنا  وتكينًا 
عن  والنهي  للعاّمة،  مصلحة  باملعروف  واألمر  االستيجاب،  عىل  معونة  والّصرب 
املنكر تنزيًا للّدين، والرّب بالوالدين وقاية من الّسخط، وصلة األرحام منمة للعدد، 
للمغفرة،  تعّرضًا  بالنذور  والوفاء  للدماء،  حقنًا  والقصاص  العمر،  يف  وزيادة 
ووفاء املكيال وامليزان تغيريًا للبخس والتطفيف، واجتناب قذف املحصنة حجابًا 
عن الّلعنة، والتناهي عن رشب اخلمور تنزيًا عن الرجس، وجمانبة الرّسقة إجيابًا 
للعّفة، والتنّزه عن أكل مال اليتيم واالستئثار به إجارة من الظلم، والنهي عن الزنا 
تّصنًا من املقت، والعدل يف األحكام إيناسًا للرعّية، وترك اجلور يف احلكم إثباتًا 
للوعيد، والنهي عن الرّشك إخالصًا له بالربوبّية، فاّتقوا اهلل حّق تقاته، وال توتّن 
إاّل وأنتم مسلمون، وال تتوّلوا مدبرين، وأطيعوه فيم أمركم وناكم، فإّنم يشى 
اهلل من عباده العلمء، فامحدوا اهلل الذي بعظمته ونوره ابتغى َمن يف الّسموات وَمن 
يف األرض إليه الوسيلة، فنحن وسيلته يف خلقه، ونحن آل رسوله، ونحن حّجة 

غيبه، وورثة أنبيائه. 
ثّم قالت: أنا فاطمة وأيب حمّمد، أقوهلا عودًا عىل بدء، وما أقول إذ أقول سفًا 
وال شططًا: َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتهُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم 
بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيٌم)1(، إن َتْعزوه)2( جتدوه أيب دون نسائكم، وأخا ابن عّمي 

)1( سورة التوبة، اآلية )128(. 
به إليه. )خمتار الصحاح: ص227(.  زاه إىل أبيه: نمَسمَ )2( عمَ
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عن سنن املرشكني، ضاربًا  ناكبًا)1(  بالرسالة،  النَّذارة صادعًا  بّلغ  دون رجالكم، 
ألثباجهم)2(، آخذًا بأكظامهم، داعيًا إىل سبيل رّبه باحلكمة واملوعظة احلسنة، جيّذ 
الّليل  ُبر، وحّتى تفّرى)4(  الدهُّ األصنام، وينكت)3( اهلاَم، حّتى انزم اجلمع، ووّلوا 
الكفر،  فورة  وهدأت  الّدين،  زعيم  ونطق  حمضه،  عن  احلّق  وأسفر  صبحه،  عن 

وخرسْت شقاشق الّشيطان، وُفهتم بكلمة اإلخالص. 
األصنام،  تعبدون  نبيهُّه،   )5(ِمنَْها َفَأْنَقَذُكْم  النَّاِر  ِمَن  ُحْفَرٍة  َشَفا  َعىَل  َوُكنُْتْم 
العجالن،  وقبسة)8(  الطامع،  وُنـهزة)7(  الّشارب،  ُمْذقة)6(  باألزالم،  وتستقسمون 
أن  أذّلة خاشعني، ختافون  الِقّدة)10(،  نِق)9(، وتقتاتون  الرَّ وموطئ األقدام، ترشبون 
تيا والتي، وبعد ما ُمني  يتخّطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم بنبّيه حمّمد بعد اللَّ
ببهم الرجال، وذؤبان العرب، ُكلَّم َأْوَقُدوا َناًرا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللُ)11(، أو نجم 

. )القاموس املحيط:ج1، ص 134(.  لمَ دمَ )1( نمَِكب عنه: عمَ
: الوسط وما بني الكاهل إىل الظهر، ومعظم اليشء ووسطه وأعاله، واجلمع:  )2( الثَّبجمَ

أثباج. )ُينظر: لسان العرب: ج2، ص220(. 
)3( ينُكت: أي: يرضب. ) لسان العرب: ج2، ص 100(. 

. )القاموس املحيط: ج4:ص 374(.  ى: انشقَّ رَّ فمَ )4( تمَ
)5( سورة آل عمران، من اآلية )103(. 

بة من اللبن املمزوج باملاء. ) جممع البحرين: ج5، ص 235(.  )6( امُلْذقة: الرشَّ
ة: الُفرصة. ) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ج5، ص 135(.  )7( النهُّْهزمَ

ُذ مْن ُمْعظمَم الناِر. )تاج لعروس: ج8، ص 405(.  ٌة من ناٍر ُتْقتمَبمَس، أمَي ُتْوخمَ بمَس: ُشْعلمَ )8( القمَ
در. )لسان العرب: ج10، ص 127(.  نِق:الكمَ )9( الرَّ

رْي ُيقّد من ِجلد غري مدبوغ. والِقدة أخّص منه. ) الصحاح: ج2، ص 522(.  : سمَ )10( الِقدَّ
)11( سورة املائدة، من اآلية)64(. 
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قرن الّضاللة، أو فغرت)1( فاغرة املرشكني، قذف أخاه يف هلواهتا، فال ينكفئ حّتى 
يطأ صمخها بأمخصه، ويمد هلبها بحّده، مكدودًا يف ذات اهلل، قريباً من رسول اهلل، 
سّيدًا يف أولياء اهلل، وأنتم يف ُبَلْهنِية)2( آمنون، وادعون فرحون، تتوّكفون األخبار، 

وتنكصون عند النزال عىل األعقاب، حّتى أقام اهلل بمحّمد عمود الّدين. 
فلاّم اختار اهلل له دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرْت حسيكة النفاق، وانسمل 
ونبغ  نابغ،  وظهر  ته)3(،  ِرمَّ وأودْت  عظمه،  ونحل  ثوبه،  وأخلق  الّدين،  جلباب 
الشيطان  وأطلع  عرصاتكم،  يف  يطر  الباطل  فنيق  وهدر  كاظم،  ونطق  خامل، 
رأسه من معرسه صارخًا بكم، فألفاكم غضابًا، فخطمتم غري إبلكم، وأوردتوها 
غري رشبكم، بدارًا زعمتم خوف الفتنة، َأاَل يِف اْلِفْتنَِة َسَقُطوا َوإِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيَطٌة 

.)4(بِاْلَكافِِريَن
هذا والعهد قريب، والَكلم رحيب، واجلرح مّلا يندمل، فهيهات منكم، وأين 
الحمة،  وأوامره  الئحة،  زواجره  أظهركم،  بني  اهلل  وكتاب  تؤفكون،  وأّنى  بكم، 
بدالً،  للظاملني  فبئس  عنه،  رغبة  خالفتموه  وقد  بّينة،  وأعالمه  واضحة،  ودالئله 
ون حسوًا بارتغاء، أو  ثّم مل تلبثوا إاّل ريث أْن تسكن نفرهتا، ويسلس قيادها، ُترِسهُّ
اِهلِيَِّة َيْبُغوَن  نصرب منكم عىل مثل حّز املِدى، وزعمتم أْن ال إرث لنا، َأَفُحْكَم اجْلَ
ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِ ُحْكًم لَِقْوٍم ُيوِقنُوَن ،)5(َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإلِْ

ج7،  العروس:  تاج  )ُينظر:  منه.  نوع  أي  طيب،  والفاِغرة:  طمَلمَعت،  رت:  فمَغمَ  )1(
ص354(. 

ْهنِية: أي يف سعة . )ُينظر: الصحاح: ج6، ص2227(. )2( يف ُبلمَ
ّمة: العظام البالية. ) ُينظر: القاموس املحيط: ج4، ص 122(.  )3( الرِّ

)4( سورة التوبة، من اآلية )49(. 
)5( سورة املائدة، اآلية )50(. 
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.)1(يَن اِسِ ِمنُْه َوُهَو يِف اآْلَِخَرِة ِمَن اخْلَ
ترث  أن   اهلل أبى  قحافة؟!  أيب  بن  يا  أيب،  إرث  أأبتّز  املسلمني،  معرش  أيًا 
أباك، وال أرث أيب؟! لقد جئت شيئًا فرّيًا، جرأة منكم عىل قطيعة الّرحم، ونكث 
 :اهلل يقول  إذ  ونبذتوه؛  أظهركم  بني  اهلل  كتاب  تركتم  ما  عمد  فعىل  العهد، 
َوَوِرَث ُسَلْيَمُن َداُووَد)2(، ومع ما قّص من خرب حييى وزكرّيا؛ إذ يقول:َفَهْب 
 ،)3(َرِضيًّا َربِّ  َواْجَعْلُه  َيْعُقوَب  َآِل  ِمْن  َوَيِرُث  َيِرُثنِي   * َولِيًّا  َلُدْنَك  ِمْن  يِل 
)4(، وقال )تعاىل(: َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ  وقال :ُيوِصيُكُم اهللُ يِف َأْواَلِدُكْم لِلذَّ

 .)5(ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي إْن َتَرَك َخرْيً
فزعمُتم أّن الحّظ يل، وال أرث من أيب! أفخّصكم اهلل بآية أخرج أيب منها؟! 
أم تقولون: أهل مّلتني ال يتوارثون؟! أَو لسُت وأيب من أهل مّلة واحدة؟ أم أنتم 
بخصوص القرآن وعمومه أعلم ممّا جاء به، فدونكموها مرحولة مزمومة تلقاك 
قليل  وعّم  القيامة،  واملوعد  حمّمد،  الّزعيم  ونِعم  اهلل،  احلكم  فنِعم  حرشك،  يوم 
 ،)6(َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن  تؤفكون، وعند الّساعة ما ترشون، ولُِكلِّ َنَبإٍ ُمْسَتَقرٌّ
ِزيِه َوحَيِلهُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم)7(«. ثّم التفتْت إىل قرب أبيها )صلوات  َيْأتِيِه َعَذاٌب ُيْ

اهلل عليهام(، متمّثلة بأبيات صفّية بنت عبد املّطلب )رحها اهلل تعاىل (: 

)1( سورة آل عمران، اآلية )85(. 
)2( سورة النمل، من اآلية )16(. 
)3( سورة مريم، اآليتان )6-5(. 

)4( سورة النّساء، من اآلية )11(. 
)5( سورة النّساء، من اآلية )180(. 
)6( سورة األنعام، من اآلية )67(. 

)7( سورة هود، اآلية )39(. 
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وهنبثٌة أنباٌء  بعَدك  كاَن  اخلطُبقْد  تكثر  مل  شاهَدها  كنَت  لو 
وابَلها األرِض  َفقَد  فقدناَك  واجُتّث أهُلَك مْذ ُغيِّبَت واغُتصُبواإّنا 
الكُثُبأبدْت رجاٌل لنا َفحوى صدوِرهم دونَك  وحالْت  نأيَت  لـّم 
بنا واستخّف  رجاٌل  طلُبواهتّضمتنا  الذي  فينا  أدركوا  فقْد  دهٌر 
به ُيستضاُء  نورًا  للخلق  كنَت  الُكُتُبقْد  العّزِة  ذي  ِمن  تنزُل  عليَك 
يؤنسنا باآليات  جربيُل  حمتجُبوكاَن  اخلري  فكّل  عنّا  فغاَب 

يا بنت رسول اهلل، لقْد كان أبوك باملؤمنني رؤوفًا  فقال أبو بكر هلا: صدقِت 
دون  أباك  وجدناه  نسبناه  إذا  -واهلل-  وكان  ألياًم،  عذابًا  الكافرين  وعىل  رحياًم، 
األمر  عىل  وساعده  حيم،  كّل  عىل  آثره  األخاّلء،  دون  عّمك  ابن  وأخا  النساء، 
العظيم، وأنتم عرتة نبّي اهلل الطّيبون، وخريته املنتجبون، عىل طريق اجلنّة أدّلتنا، 

وأبواب اخلري لسالكينا. 
وأّما  حّقِك،  أظلم  وال  قولِك،  مصّدق  أبوك،  جعله  ما  فلِك  ما سألِت،  فأّما 
نوّرث«.  ال  األنبياء  معارش  »نحن  قال:  اهلل،  رسول  فإّن  املرياث،  من  سألِت  ما 
عن  وال  خمالفًا،  اهلل  لكتاب  اهلل  رسول  كان  ما  اهلل!  سبحان  »يا  فاطمة:  فقالت 
حكمه صادفًا، لقد كان يلتقط أثره، ويقتفي سريه، أفتجمعون إىل الظالمة الشنعاء 
وال  إليه؟!  احليف  وإضافة  اهلل،  رسول  عىل  بالكذب  اعتالالً  الدهياء،  والغلبة 
عجب إن كان ذلك منكم، ويف حياته ما بغيتم له الغوائل، وترّقبتم به الدوائر، هذا 
كتاب اهلل حكم عدل، وقائل فصل، عن بعض أنبيائه؛ إذ قال: َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن 
َآِل َيْعُقوَب)1(، وفصل يف برّيته املرياث مما فرض من حّظ الذكور واإلناث، َفلَِم 

)1( سورة مريم، من اآلية )6(. 
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 .)1(َفَصرْبٌ مَجِيٌل َواهللُ امْلُْسَتَعاُن َعىَل َما َتِصُفوَن !سّولت لكم أنفسكم أمرًا؟
قد زعمَت أّن النّبوة ال تورث، وإّنم يورث ما دونا، فم يل ُأمنع إرث أيب؟ أأنزل 

اهلل يف كتابه: إاّل فاطمة بنت حمّمد؟ فدّلني عليه أقنع به«. 
فقال هلا أبو بكر: يا بنت رسول اهلل، أنت عني احلّجة، ومنطق احلكمة، ال أديل 
بجوابك، وال أدفعك عن صوابك، ولكن املسلمون بيني وبينك، هم قّلدوين ما 

تقّلدُت، وآتوين ما أخذُت وتركُت. 
قال: فقالت فاطمة  ملن بحرضته: »أّيا الناس، أجتتمعون إىل املقبل بالباطل 
وّلوا  إذا  الّدعاء  الصّم  املسلمون، وما يسمع  اعتاض  ما  لبئس  والفعل اخلاس؟! 
الغطاء،  لكم  ُكشف  إذا  وبياًل،  وعبأها  ثقياًل،  حمملها  لتجدّن  واهلل،  أَما  مدبرين، 

فحينئٍذ الت حني مناص، وبدا لكم من اهلل ما كنتم تذرون«. 
كتابًا،  فدك  برّد  عامله  إىل  بكر  أبو  هلا  فكتب  حارضًا،  عمر  يكن  ومل  قال: 
فأخرجته يف يدها، فاستقبلها عمر، فأخذه منها وتفل فيه ومّزقه، وقال: لقد خرف 

ابن أيب قحافة، وظلم. 
فقالت له: »ماَلك؟ ال أمهلك اهلل، وقتلك، ومّزق بطنك«، وأتت من فورها 
هذه  ما  اإلسالم،  وحضنة  املّلة،  وأعضاد  البقّية،  »معرش  فقالت:  األنصار،  ذلك 
املرء يف  أمر بحفظ  اهلل  أما كان رسول  نَة عن ظالمتي،  الغميزة)2( يف حّقي، والسِّ

ولده ؟ فرسعان ما أحدثتم، وَعجالن ذا إهاَلة)3(. 
وُفِقَد  فتقه،  واستنهر  وهيه،  استوسع  جليل،  َفَخْطب  حمّمد،  مات  أتقولون: 

)1( سورة يوسف، من اآلية )18(. 
ميزة: املمَطْعن، واملطمع. ) القاموس املحيط: ج2، ص 185(.  )2( الغمَ

ة: الشحم املذاب. ) جممع البحرين: ج5، ص 314(.  )3( اإلهالمَ
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اآلمال،  وأْكَدت  ملصيبته،  اهلل  خرية  واكتأب  لِغيبته،  األرض  فأظلمت  راتقه، 
وخشعت اجلبال، وأضيع احلريم، وُأزيلت احلرمة بموت حمّمد، فتلك نازلة أعلن 
أنبياء اهلل  أفنيتكم ممساكم ومصبحكم هتافًا. ولقبل ما خلت له  با كتاب اهلل يف 
ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم  ورسله: َوَما حمّمد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرهُّ
 .)1(اكِِريَن َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضَّ اهللَ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللُ الشَّ
الّدعوة،  تلبسكم  ومسمع؟!  بمرأى  وأنتم  أيب  تراث  اهُتضم  َقْيلة،  بني  إيًا 
التي  الّدار واجُلنن وأنتم نخبة اهلل  العّدة والعدد، ولكم  ويشملكم اجلبن، وفيكم 
فينا  فنابذتم  البيت،  أهل  لنا  انتخب  التي  وخريته  انتحل،  التي  ونحلته  امتحن، 
العرب، وناهضتم األُمم وكافحتم الُبهم، ال نربح وتربحون، ونأمركم فتأترون، 
حّتى دارت بنا وبكم رحى اإلسالم، ودّر حلب البالد، وخضعت بغوة الرّشك، 
وهدأت روعة اهلرج، وخبت نار احلرب، واستوسق نظام الّدين، فأّنى جرتم بعد 
البيان، ونكصتم بعد اإلقدام، عن قوم َنَكُثوا َأْيَمَنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا يِف 

 .)2(ُهْم َينَْتُهوَن ْم َلَعلَّ ُْم اَل َأْيَمَن هَلُ َة اْلُكْفِر إِنَّ ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا َأئِمَّ
عن  فعجتم  الّدعة،  إىل  وركنتم  اخلفض،  إىل  أخلدتم  ]قد[  أْن  واهلل  أرى  أال 
الّدين، وجمجتم الذي استوعيتم، ودسعتم ما اسرتعيتم، أال وإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن 
يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا َفإِنَّ اهللَ َلَغنِيٌّ مَحِيٌد *َأمَلْ َيْأتُِكْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد 
ْم  ْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفَردهُّوا َأْيِدَيُ َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم اَل َيْعَلُمُهْم إاِلَّ اهللُ َجاَءهْتُ

 .)3(ا َلِفي َشكٍّ ممّا َتْدُعوَننَا إَِلْيِه ُمِريٍب ا َكَفْرَنا بَِم ُأْرِسْلُتْم بِِه َوإِنَّ يِف َأْفَواِهِهْم َوَقاُلوا إِنَّ

)1( سورة آل عمران، اآلية )144(. 
)2( سورة التوبة، من اآلية )12(. 

)3( سورة إبراهيم، اآلية )98(. 
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ولكنّها  خامرتكم،  التي  باخلذلة  منّي  معرفٍة  عىل  قلُت  الذي  قلُت  وقد  أال 
فاحتقبوها  فدونكم  احلّجة،  ومعذرة  الصدر،  وبّثة  الغيظ،  ونفثة  النفس،  فيضة 
اهلل  بنار  األبد، موصولة  بشنار)1(  العار، موسومة  باقية  اخلّف،  ناقبة  الظهر،  دبرة 
املوقدة، التي تّطلع عىل األفئدة، إّنا عليهم مؤصدة، يف عمد ممّددة. فبعني اهلل ما 
تفعلون، َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقلُِبوَن)2(، وأنا ابنة نذير لكم بني 
اُر  يدي عذاب شديد، فاعملوا إّنا عاملون، وانتظروا إّنا منتظرون، َوَسَيْعَلُم اْلُكفَّ
 ،)4(  َوامْلُْؤِمنُوَن َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اهللُ  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  وُقِل   ،)3(اِر الدَّ ُعْقَبى  ملَِْن 
ا َيَرُه *َوَمْن  ٍة َخرْيً َوكلَّ إِْنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطائَِرُه يِف ُعنُِقِه ،)5(َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه )6(وكان األمر قد قرص«.  ٍة رَشًّ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ثّم وّلت، فأتبعها رافع بن رفاعة الزرقّي، فقال هلا: يا سّيدة النّساء، لو كان أبو 
احلسن تكّلم يف هذا األمر وذكر للناس قبل أن جيري هذا العقد، ما عدلنا به أحدًا. 
فقالت له بُردهِنا: »إليك عنّي، فم جعل اهلل ألحٍد بعد غدير خّم من حّجة وال ُعذر«.
املدينة، وهاج  اليوم، وارجّتت  أكثر من ذلك  باكية كان  باٍك وال  ُير  فلم  قال: 

الناس، وارتفعت األصوات. 
فلاّم بلغ ذلك أبا بكر، قال لعمر: تربت يداك، ما كان عليك لو تركتني، فرّبام 

رفأُت اخلرق، ورتقُت الفتق؟ أمل يكن ذلك بنا أحّق؟!

نار: العار. ) القاموس املحيط: ج2، ص 64(.  )1( الشَّ
)2( سورة الشعراء، من اآلية )227(. 

)3( سورة الرعد، من اآلية )42(. 
)4( سورة التوبة، من اآلية )105(. 
)5( سورة األرساء، من اآلية )13(. 
)6( سورة الزلزلة، اآليتان )8-7(. 
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فقال الّرجل: قد كان يف ذلك تضعيف سلطانك، وتوهني كّفتك، وما أشفقُت 
إاّل عليك. 

إليه، وما نحن من  تدعو  ما  الناس  بابنة حمّمد وقد علم  قال: ويلك! فكيف 
الغدر عليه. 

فقال: هل هي إاّل غمرة انجلْت، وساعة انقضْت، وكأّن ما قْد كان مل يكن، 
وأنشده:

وما مض ممّا مض قد انقضما قْد مض ممّا مض كم مض
أقم الّصالة وآِت الّزكاة، وأمر باملعروف واْنهمَ عن املنكر، ووفِّر الفيء، وِصل 
 .)1(اكِِريَن يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ َسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ القرابة، فإّن اهلل يقول: إِنَّ احْلَ
ويقول:َيْمُحوا اهللُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمهُّ اْلكَِتاِب)2(، وقال: َوالَِّذيَن إَِذا َفَعُلوا 
ُنوَب إاِلَّ اهللُ  َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللَ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذهُّ
وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن)3(، ذنب واحد يف حسنات كثرية، قّلدين ما  َومَلْ ُيرِصهُّ
جتها، يا عمر.  يكون من ذلك. قال: فرضب بيده عىل كتفه، ثّم قال: ُرّب كربٍة فرَّ
ثّم نادى: الّصالة جامعة، فاجتمع الناس، وصعد املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه، 
ة، ومع كّل قالة ُأمنّية؟! أين كانت هذه األماين يف  عمَ ثّم قال: أّيا الناس، ما هذه الدَّ
ن شهد فليتكّلم، كاّل بل هو ُثعالة)4( شهيُده  ن سمع فليقل، وممَ عهد نبّيكم؟! فممَ
ذنبه لعنه اهلل، وقْد لعنه اهلل، ُمِربٍّ لكّل فتنة، يقول: كّروها جذعة، ابتغاء الفتنة من 

)1( سورة هود، من اآلية )114(. 
)2( سورة الرعد، اآلية )39(. 

)3( سورة آل عمران، اآلية )135(. 
)4( ُثعالة: ُأنثى الثَّعالب. ) القاموس املحيط:ج3، ص 341 (. 
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بعد ما هرمت، كُأّم طحال أحّب أهلها الغوي، أال لو شئت أْن أقول لقلُت، ولو 
تكّلمُت لبحُت، وإيّن ساكت ما تركت، يستعينون بالّصبية، ويستنهضون النساء، 
وقد بلغني - يا معرش األنصار - مقالة سفهائكم - فواهلل – إّن أحّق الناس بلزوم 
ن لزم عهده،  عهد رسول اهلل أنتم، لقد جاءكم فآويتم ونرصتم، وأنتم اليوم أحّق ممَ
ومع ذلك فاغدوا عىل أعطياتكم، فإيّن لسُت كاشفًا قناعًا، وال باسطًا ذراعًا، وال 

ن استحّق ذلك، والّسالم.  لسانًا إاّل عىل ممَ
قال: فأطلعت أّم سلمة رأسها من باهبا، وقالت: أملِِثِل فاطمة بنت رسول اهلل 
ُربَّيت يف حجور األنبياء،  يقال هذا، وهي احلوراء بني اإلنس، واألُنس للنفس، 
منشأ،  خري  ونشأت  الطاهرات،  حجور  يف  ونمت  املالئكة،  أيدي  وتداولتها 
وُربِّيت خري مربَّى؟! أتزعمون أّن رسول اهلل حرم عليها مرياثه ومل ُيعلمها؟! وقد 
أفأنذرها وجاءت تطلبه وهي خرية   ،)1(اأْلَْقَربنَِي َعِشرَيَتَك  َوَأْنِذْر  له:  قال اهلل 
النسوان، وُأّم سادة الشّبان، وعديلة مريم ابنة عمران، وحليلة ليث األقران، متّت 
بأبيها رساالت رّبه، فواهلل لقد كان ُيشفق عليها من احلّر والقّر، فيوّسدها يمينه، 
ويلحفها بشامله، رويدًا فرسول اهلل بمرأى لغّيكم، وعىل اهلل تِردون، فواهًا لكم 

وسوف تعلمون. 
منزهلا  إىل   فاطمة ورجعت  ها،  عطاءمَ الّسنة  تلك  سلمة  ُأّم  فُحِرمت  قال: 

فتشّكت)2(.

)1( سورة الشعراء، اآلية )214(. 
)2( دالئل اإلمامة: ص124-110. 
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ما رواه يف اأحداث كربالء 
1- روى الّشيخ الّصدوق، عن حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حّدثنا 
عبد العزيز بن حييى البرصّي، قال: أخربنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا أحد بن 
حمّمد بن يزيد، قال: حّدثني أبو نعيم، قال: حّدثني حاجب عبيد اهلل بن زياد: أّنه ملا 
جيء برأس احلسني أمر فوضع بني يديه يف طسٍت من ذهب، وجعل يرضب 
أبا عبد اهلل. فقال  يا  إليك  الّشيب  ثناياه، ويقول: لقد أرسع  بقضيب يف يده عىل 
رجل من القوم: مْه، فإيّن رأيت رسول اهلل يلثم حيث تضع قضيبك. فقال: 
النسوة والّسبايا إىل  فُغّل، وُحل مع   ،أمر بعيّل بن احلسني ثّم  بيوم بدر.  يوم 
الّسجن، وكنُت معهم، فام مررنا بزقاق إاّل وجدناه ُملئ رجاالً ونساًء، يرضبون 
)لعنه اهلل(  زياد  ابن  إّن  ثّم  وجوههم ويبكون، فحبسوا يف سجن وطبق عليهم. 
زينب  وكانت   ،احلسني رأس  وأحرض  والنسوة،   احلسني بن  بعيّل  دعا 
الذي فضحكم وقتلكم، وأكذب  ابن زياد: احلمد هلل  فقال  فيهم،   بنت عيّل
إّنم  تطهريًا،  وطّهرنا  بمحّمد  أكرمنا  الذي  هلل  »احلمد  زينب:  فقالت  أحاديثكم. 
يفضح اهلل الفاسق ويكذب الفاجر«. قال: كيف رأيت صنع اهلل بكم أهل البيت؟ 
وبينهم  بينك  اهلل  وسيجمع  مضاجعهم،  إىل  فربزوا  القتل،  عليهم  »كتب  قالت: 
منه  فسكن  هبا،  وهّم  عليها،  اهلل(  )لعنه  زياد  ابن  فغضب  عنده«.  فتتحاكمون 
عمرو بن حريث، فقالت زينب: »يا بن زياد، حسبك ما ارتكبت منّا، فلقد قتلَت 
رجالنا، وقطعَت أصلنا، وأَبحَت حريمنا، وسبيَت نساءنا وذرارينا، فإن كان ذلك 
إىل  البشائر  وبعث  الّسجن،  إىل  برّدهم  زياد  ابن  فأمر  اشتفيت«.  فقد  لالشتفاء، 
النواحي بقتل احلسني، ثّم أمر بالّسبايا ورأس احلسني، فُحملوا إىل الشام، 
بالّليايل  أهّنم كانوا يسمعون  الّصحبة:  فلقد حّدثني مجاعة كانوا خرجوا يف تلك 
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نوح اجلّن عىل احلسني إىل الّصباح، وقالوا: فلاّم دخلنا دمشق أدخل بالنساء 
والّسبايا بالنهار مكّشفات الوجوه، فقال أهل الشام اجلفاة: ما رأينا سبايا أحسن 
ن أنتم؟ فقالت سكينة بنت احلسني: »نحن سبايا آل حمّمد«،  من هؤالء، فممَ
وهو   ،احلسني بن  عيّل  وفيهم  الّسبايا،  يقام  حيث  املسجد  درج  عىل  فُأقيموا 
يومئٍذ فتًى شاّب، فأتاهم شيخ من أشياخ أهل الّشام، فقال هلم: احلمد هلل الذي 
قتلكم، وأهلككم، وقطع قرن الفتنة. فلم يأل عن شتمهم، فلاّم انقىض كالمه، قال 
له عيّل بن احلسني:»أما قرأت كتاب اهلل ؟« قال: نعم. قال: »أما قرأَت هذه 
َة يِف اْلُقْرَبى)1(؟« قال: بىل. قال:»فنحن  اآلية: ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
ُه)2(؟« قال: بىل. قال:»فنحن  أولئك«. ثّم قال:»أما قرأَت: َوَآِت َذا اْلُقْرَبى حقَّ
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  َم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ هم«. قال: »فهل قرأَت هذه اآلية: إِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا)3(؟« قال: بىل. قال:»فنحن هم«. فرفع الشامّي يده إىل الّسامء،  َوُيَطهِّ
ثّم قال: الّلهّم إيّن أتوب إليك - ثالث مّرات- الّلهّم إيّن أبرأ إليك من عدوِّ آل 
اليوم.  قبل  فام شعرُت هبذا  القرآن  قرأُت  لقد  بيت حمّمد،  أهل  قتلة  حمّمد، ومن 
وبنات  يزيد  آل  نساء  معاوية، فصحنمَ  بن  يزيد  احلسني عىل  نساء  أدخل  ثّم 
معاوية وأهله، وولولنمَ وأقمنمَ املأتم، ووضع رأس احلسني بني يديه، فقالت 
سكينة:»واهلل ما رأيُت أقسى قلبًا من يزيد، وال رأيُت كافرًا وال مرشكًا رّشًا منه، 

وال أجفى منه«، وأقبل يقول وينظر إىل الّرأس:

)1( سورة الّشورى، من اآلية )23(. 
)2( سورة اإلرساء، من اآلية )26(. 

)3( سورة األحزاب، من اآلية )33(. 
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شهدوا ببدٍر  أشياخي  جزَع اخلزرِج من وقِع األَسل ليَت 
ثّم أمر برأس احلسني، فنُصب عىل باب مسجد دمشق)1(.

بن حييى  العزيز  عبد  قال: حّدثنا   ،بن إسحاق إبراهيم  بن  2ـ روى حمّمد 
حمّمد  بن  جعفر  حّدثنا  قال:  اجلوهرّي،  زكرّيا  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  اجللودّي، 
أصحاب  عن  أخربين  له:  قلت  قال:   ،اهلل عبد  أيب  عن  أبيه،  عن  عامرة،  ابن 
رأوا  حّتى  الغطاء  هلم  ُكشف  فقال:»إّنم  املوت،  عىل  وإقدامهم   ،احلسني
منازهلم من اجلنّة، فكان الّرجل منهم يقدم عىل القتل ليبادر إىل حوراء يعانقها وإىل 

مكانه من اجلنّة«)2(.
3ـ روى حمّمد بن جعفر، قال: أنبأنا أبو أحد اجللودّي، حّدثنا حمّمد بن ركونة، 
حّدثنا بن عائشة، عن أبيه، قال: أتى الكميت بن زيد إىل عيّل بن احلسني، فقال له: إين 
قد مدحتكم بام أرجو أْن يكون وسيلة عند رسول اهلل  يوم القيامة، فأسمعه، فوّجه 
عيّل بن احلسني، فجمع أهله ومواليه، ثّم أنشده : طربت وهل بك من مطرب..، فلاّم 
فرغ منها، قال له عيّل بن احلسني: »ثواُبك نحن عاجزون عنه، ولكن ما عجزنا عنه، 
فإّن اهلل ورسوله لن يعجزنا عن مكافأتك«، وسقط له عىل نفسه وأهله أربعامئة ألف 
درهم، فقال له:»ُخذ هذه يا أبا املستهّل، فاستعن هبا عىل سفرك«، فقال: لو وصلتني 
ن أردُت به وجهه  بدانق لكان رشفًا، ولكن عىل مدحكم ال آخذ ثمنًا وال أجرًا إاّل ممَ
والوسيلة عنده، ولكن إن أحببت أن حتسن إيّل، فادفع بعض ثيابك التي تيل جسدك 
أترّبك به، فقام عيّل بن احلسني، فنزع ثيابه، فدفعها كّلها إليه، وأمر بجّبة له كان يصيّل 
فيها، فُدفعت إليه، ثّم قال:»الّلهّم إّن الكميت جاد يف آل رسولك وذّرّية نبّيك بنفسه 

)1( األمايل: ص 129-131، والربهان يف تفسري القرآن: ج3، ص، 521. 
)2( علل الرشائع: ج1، ص 229. 
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حني ضّن الناس، وأظهر ما كتمه غريه من احلّق، فأمته شهيدًا وأحيه سعيدًا، وأرِه 
اجلزاء عاجالً واجزله جزيل املثوبة آجاًل، فإّنا قد عجزنا عن مكافأته، وأنت واسع 

كريم«، قال الكميت: فام زلت أتعّرف بركة دعائه)1(.
العزيز بن حييى، عن حمّمد بن عبد  العّباس: حّدثنا عبد  4ـ قال حمّمد بن 
أيب  موىل  زيد  بن  حمّمد  عن  الكويّف،  احلسني  بن  جعفر  عن  الفضل،  بن  الّرحن 
جعفر، عن أبيه قال: سألُت موالي أبا جعفر، قلت: قوله :الَِّذيَن ُأْخِرُجوا 

نَا اهللُ)2(؟. ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ إاّل أْن َيُقوُلوا َربهُّ
.)3(»ثّم جرْت يف احلسني ،قال:»نزلت يف عيّل، ومحزة، وجعفر

ما رواه يف و�سّية الأموات 
الّسائل، بإسناده عن أيب حمّمد هارون  روى السّيد عيّل بن طاووس يف فالح 
ابن موسى، قال: أخربنا أبو أحد، عبد العزيز بن حييى اجللودّي، قال: حّدثنا أحد 
بن  مالك  حّدثنا  قال:  الساجّي،  حييى  بن  زكرّيا  حّدثنا  قال:  خالد،  بن  عاّمر  ابن 
خالد األسدّي، عن احلسن بن إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن، عن أيب 
عبد اهلل جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اهلل أّنه قال:»َمن 
يا رسول  قالوا  نقصًا يف عقله ومروءته«،  ذلك  كان  موته،  عند  الوصّية  حُيسن  مل 
الّلهّم  قال:  النّاس عنده،  الوفاة واجتمع  قال:»إذا حضته  الوصّية؟  اهلل، وكيف 
الّرحيم إيّن أعهد إليك  الّرمحن  الّسموات واألرض، عامل الغيب والّشهادة،  فاطر 
  يف دار الّدنيا أيّن ]أشهد أْن ال إله إاّل أنت وحدك ال رشيك لك، وأّن حمّمدًا

)1( تاريخ مدينة دمشق: ج 50، ص 236. 
)2( سورة احلّج، من اآلية )40(. 

)3( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة:ج1، ص 339. 
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عبدك ورسولك، وأّن الّساعة آتية ال ريب فيها، وأّنك تبعث َمن يف القبور، وأّن 
املأكل واملرشب  من  النّعيم  من  فيها  اهلل  وما وعد  اجلنّة حّق،  وأّن  احلساب حّق، 
وأّن  وصفَت،  كم  الّدين  وأّن  حّق،  اإليمن  وأّن  حّق،  النّار  وأّن  حّق،  والنّكاح 
اإلسالم كم رّشعَت، وأّن القول كم قلَت، وأّن القرآن كم أنزلَت، وأّنك أنت اهلل 
دينًا،  وباإلسالم  رّبًا،  بك  رضيُت  أين  الدنيا  دار  يف  إليك  أعهد  وإيّن  املبني،  احلّق 
وبمحّمد  نبّيًا، وبعيّل إمامًا، وبالقرآن كتابًا، وأّن أهل بيت نبّيك عليه وعليهم 
عند  وعّدت  كربتي،  عند  ورجائي  شّدت،  عند  ثقتي  أنت  الّلهّم  أئّمتي،  الّسالم 
آبائي، صلِّ عىل حمّمد وآله،  تنزل يب، وأنت ويّل نعمتي، وإهلي وإله  التي  األمور 
أبدًا، وآنس يف قربي وحشتي، واجعل يل عهدًا  إىل نفيس طرفة عني  تكلني  وال 
عندك يوم ألقاك منشورًا[، فهذا عهد املّيت يوم يويص بواجبه، والوصّية حّق عىل 
كّل مسلم«، قال أبو عبد اهلل:»وتصديق هذا يف سورة مريم، قول اهلل تبارك 
َذ ِعنَْد الّرمحن َعْهًدا)1(، وهذا هو العهد،  َ َفاَعَة إاِلَّ َمِن اختَّ وتعاىل: اَل َيْملُِكوَن الشَّ
وقال النبّي: لعيّل )عليه الّسالم: تعّلمها( أنت، وعلِّمها أهل بيتك وشيعتك«، 

قال: وقال النبّي:»وعّلمنيها جربئيل«)2(.

مارواه من خطب اأمري املوؤمنني
1 – روى أبو العّباس حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن ، قال: حّدثنا 
عبد العزيز بن حييى اجللودّي بالبرصة، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، قال: حّدثنا 
رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر، عن جابر اجلعفّي، عن أيب جعفر حمّمد بن 
 قال: خطب أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه بالكوفة  عيّل 

)1( سورة مريم، اآلية )87(. 
)2( مستدرك الوسائل: ج2، ص132-131. 
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بعد منرصفه من النهروان، وبلغه: أّن معاوية يسّبه، ويلعنه، ويقتل أصحابه، فقام 
خطيبًا، فحمد اهلل وأثنى عليه، وصىّل عىل رسول اهلل، وذكر ما أنعم اهلل عىل 
نبّيه وعليه، ثّم قال:»لوال آية يف كتاب اهلل ما ذكرُت ما أنا ذاكره يف مقامي هذا، 
التي ال  نعمك  الّلهّم لك احلمد عىل   ،)1(ْث َفَحدِّ َربَِّك  بِنِْعَمِة  َأّما   :يقول اهلل
ُتىص، وفضلك الذي ال ُينسى، يا أّيا النّاس، إّنه بلغني ما بلغني وإيّن أراين قد 
رسول  تركه  ما  فيكم  تارك  وإيّن  أمري،  جهلتم  وقْد  بكم  وكأيّن  أجيل،  اقرتب 
وسّيد  األنبياء،  خاتم  النجاة  إىل  اهلادي  عرتة  وهي  وعرتت،  اهلل  كتاب   :اهلل
النجباء، والنبّي املصطفى، يا أّيا الناس، لعّلكم ال تسمعون قائاًل يقول مثل قويل 
بعدي إاّل مفرٍت: أنا أخو رسول اهلل، وابن عّمه، وسيف نِقمته، وعمد نرصته وبأسه 
وشّدته، أنا َرحى جهنّم الدائرة، وأضاسها الطاحنة، أنا ُموتِم البنني والبنات، أنا 
ل األبطال،  يُرّده عن القوم املجرمني، أنا جمدِّ قابض األرواح، وبأس اهلل الذي ال 
أنا سّيد األوصياء،  بالّرمحن، وِصهر خري األنام،  الفرسان، وُمبري َمن كفر  وقاتل 
العلم، وخازن علم رسول اهلل ووارثه، وأنا  باب مدينة  أنا  األنبياء،  وويّص خري 
زوج البتول سّيدة نساء العاملني؛ فاطمة التقّية، النقّية، الزكّية الرّبة، املهدّية، حبيبة 
حبيب اهلل، وخري بناته وساللته، ورحيانة رسول اهلل، سبطاه خري األسباط، وولداي 
يف  اسمي  أنا  الكتاب؟  أهل  مسلموا  أين  أقول؟  ما  ينكر  أحد  هل  األوالد،  خري 
اإلنجيل: »إْليا«، ويف التوراة: »َبريا«، ويف الزبور: »أري«، وعند اهلند: »كبكر«، 
وعند الّروم: »بطريسا«، وعند الفرس: »جبرت«، وعند الرتك: »بثري«، وعند الزنج: 
»حيرت«، وعند الكهنة: »بويء«، وعند احلبشة: »بثريك«، وعند أّمي: »حيدرة«، 
وعند ظئري: »ميمون«، وعند العرب: »عيّل«، وعند األرمن: »فريق«، وعن أيب: 

)1( سورة الضحى، اآلية )11(. 
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»ظهري«. 
أال وإيّن خمصوص يف القرآن بأسمء، احذروا أْن تغلبوا عليها فتضّلوا يف دينكم، 
الدنيا  يف  املؤّذن  وأنا  الّصادق،  ذلك  أنا   ،)1( اِدْقنِيَ الصَّ َمَع  اهللَ  إّن   :اهلل يقول 
ذلك  أنا   ،)2(الظَّاملنَِِي َعىَل  اهللِ  َلْعنَُة  َأْن  َبْينَُهْم  ٌن  ُمَؤذِّ َن  َفَأذَّ  :اهلل قال  واآلخرة، 
يقول  املحسن،  وأنا  األذان،  فأنا ذلك   ،)3(  َوَرُسولِِه اهللِ  ِمَن  املؤّذن، وقال:َأَذاٌن 
اهلل :إِنَّ اهللَ مَلََع امْلُْحِسننَِي)4(، وأنا ذو القلب، فيقول اهلل: إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى 
ملَِْن َكاَن َلُه َقْلٌب)5(، وأنا الّذاكر، يقول اهلل :الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللَ ِقَياًما َوُقُعوًدا 

َوَعىَل ُجنُوِبِْم)6(، ونحن أصحاب األعراف، أنا، وعّمي، وأخي، وابن عّمي. 
لنا مبغض،  اجلنَّة  لنا حمّب، وال يدخل  النّاَر  يلج  فالق احلّب والنوى، ال  واهلل 
هر، يقول  يقول اهلل :َوَعىَل اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيَمُهْم)7(، وأنا الصِّ
ا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا )8(، وأنا األُذن الواعية،  اهلل :ُهَو الذي َخَلَق ِمَن امْلَاِء َبرَشً
َرُجاًل   :اهلل يقول  لرسوله،  الّسلم  وأنا   ،)9(َواِعَيٌة ُأُذٌن  َوَتِعَيَها   :اهلل يقول 

َمَع  التوبة:َوُكوُنوا  ســورة  من   )119( اآليــة  مضمون  وهي  املصدر،  يف  هكذا   )1(

 .اِدِقنَي الصَّ
)2( سورة األعراف، من اآلية )44(. 

)3( سورة التوبة، من اآلية )3(. 
)4( سورة العنكبوت، من اآلية )69(. 

)5( سورة ق، من اآلية )37(. 
)6( سورة آل عمران، من اآلية )191(. 

)7( سورة األعراف، من اآلية )46(. 
)8( سورة الفرقان، من اآلية )54(. 

)9( سورة احلاّقة، من اآلية )12(. 
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َسلًم لَِرُجٍل)1(، ومن ولدي مهدّي هذه اأُلّمة. 
أال وقد ُجِعلُت حمنتكم؛ ببغيض يعرف املنافقون، وبمحّبتي امتحن اهلل املؤمنني، 
منافق، وأنا  إاّل  يبغضك  إاّل مؤمن، وال  أّنه: ال حيّبك  إيّل،  األُّمي  النبّي  هذا عهد 
َفَرط  وأنا  َفَرطي،  اهلل  ورسول  واآلخرة،  الّدنيا  يف   اهلل رسول  لواء  صاحب 
ولّيي،  واهلل  املؤمنني،  ويّل  وأنا  ولّيي،  خاف  وال  حمّبي،  عطش  ال  واهلل،  شيعتي، 
َحْسب حُمبِّّي أْن حُيّبوا ما أحّب اهلل، وَحْسب مبغيّض أْن ُيبغضوا ما أحّب اهلل، أال 

وإّنه بلغني: أّن معاوية سّبني ولعنني. 
اللهّم اشدد وطأتك عليه، وأنزل الّلعنة عىل املستحّق، آمني ]يا[ رّب العاملني، 
رّب إسمعيل وباعث إبراهيم إّنك محيد جميد«، ثّم نزل عن أعواده، فام عاد 

إليها حّتى قتله ابن ملجم -لعنه اهلل-)2(.
2ـ روي عنه أيضًا، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي بالبرصة، قال: 
حّدثنا احلسني بن معاذ، قال: حّدثنا قيس بن حفص، قال: حّدثنا يونس بن أرقم، 
عن أيب سّيار الشيبايّن، عن الضّحاك بن مزاحم، عن النَّّزال بن سربة، قال: خطبنا 
وأثنى عليه وصىّل عىل حمّمد   فحمد اهلل ،أيب طالب بن  املؤمنني عيّل  أمري 
وآله، ثّم قال:»سلوين أّيا الناس قبل أْن تفقدوين -ثالثًا-، فقام إليه صعصعة بن 
له عيّل: »اقعد،  الّدجال؟ فقال  املؤمنني، متى خيرج  يا أمري  صوحان، فقال: 
فقْد سمع اهلل كالمك، وعلم ما أردَت، واهلل ما املسؤول عنه بأعلم من الّسائل، 
ولكن لذلك عالمات وهيئات يتبع بعضها بعضًا، كحذو النعل بالنعل، وإْن شئت 
إذا  فإّن عالمة ذلك:  املؤمنني. فقال:»احفظ،  يا أمري  أنبأتك با؟« قال: نعم 

)1( سورة الزمر، من اآلية )29(. 
)2( معاين األخبار: ص 58-60، وبشارة املصطفى، حمّمد بن أيب القاسم الطربي: ص 35. 
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أمات الناس الّصالة، وأضاعوا األمانة، واستحّلوا الكذب، وأكلوا الّربا، وأخذوا 
وشاوروا  الّسفهاء،  واستعملوا  بالّدنيا،  ين  الدِّ وباعوا  البنيان،  وشّيدوا  شى،  الرهُّ
النّساء، وقطعوا األرحام، واّتبعوا األهواء واستخّفوا بالّدماء، وكان احِلْلم ضعفًا، 
والُقّراء  خونة،  والُعرفاء  ظلمة،  والوزراء  فجرة،  األُمراء  وكانت  فخرًا،  والظلم 
فسقة، وظهرت شهادة الزور، واستعلن الفجور، وقول البهتان، واالثّم والطغيان، 
األرشار،  وُأكرمْت  املنارات،  لْت  وُطوِّ املساجد،  وزخرفْت  املصاحف،  وحلِّيت 
املوعود،  واقرتب  العهود،  وُنقضت  القلوب،  واختلفت  الّصفوف،  وازدمحْت 
الفّساق  الّدنيا، وعلت أصوات  التجارة حرصًا عىل  النساء أزواجهّن يف  وشارك 
ق  وُصدِّ رّشه،  خمافة  الفاجر  واتهُّقي  أرذهلم،  القوم  زعيم  وكان  منهم،  واستمع 
الِقيان واملعازف، ولعن آخر هذه األُّمة أّوهلا،  ذت  الكاذب، وائُتمن اخلائن، واختهُّ
وركب ذوات الفروج الرّسوج، وتشّبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، وشهد 
الّشاهد من غري أن ُيستشهد، وشهد اآلخر قضاء لذمام بغري حّق عرفه، وُتِفّقه لغري 
الّدين، وآثروا عمل الّدنيا عىل اآلخرة، ولبسوا جلود الّضأن عىل قلوب الّذئاب، 
رب، فعند ذلك الوحى الوحى، ثّم العجل  وقلوبم أنتن من اجليف وأمّر من الصَّ
العجل، خري املساكن يومئٍذ بيت املقدس، وليأتنّي عىل الناس زمان يتمنّى أحدهم 

أّنه من سّكانه«. 
فقام إليه األصبغ بن نباتة، فقال: يا أمري املؤمنني، من الّدجال؟

فقال:»أآل إّن الّدجال صائد بن الصيد، فالّشقّي َمن صّدقه، والّسعيد من كّذبه، 
يرج من بلدة يقال هلا: إصفهان، من قرية تعرف باليهودّية، عينه اليمنى ممسوحة، 
ممزوجة  كأّنا  ُعلقة  فيها  الّصبح،  كوكب  كأّنا  تيضء  جبهته  يف  األُخرى  والعني 
بالّدم، بني عينيه مكتوب: كافر، يقرؤه كّل كاتب وُأّمي، يوض البحار، وتسري 
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معه الّشمس، بني يديه جبل من دخان، وخلفه جبل أبيض، ُيري الناس أّنه طعام، 
له  ُتطوى  ميل،  محاره  خطوة  أْقَمر،  محار  تته  شديد،  قحط  يف  يرج  حني  يرج 
األرض منهاًل منهاًل، ال يمّر بمء إاّل غار إىل يوم القيامة، ينادي بأعىل صوته، يسمع 
ما بني اخلافقني من اجلّن واإلنس والّشياطني، يقول: إيّل أوليائي »أنا الذي خلق 
فسّوى وقّدر فهدى، أنا رّبكم األعىل«، وكذب عدّو اهلل، إّنه أعور يطعم الطعام، 
ويميش يف األسواق، وإّن رّبكم ليس بأعور، وال ُيطعم، وال يميش، وال يزول، 
تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبريًا، أال وإّن أكثر أتباعه يومئٍذ أوالد الزنا، وأصحاب 
الطيالسة اخلض، يقتله اهلل بالشام عىل عقبة تعرف بعقبة أفِيٍق؛ لثالث ساعات 
مضت من يوم اجلمعة، عىل يد َمن ُيصيّل املسيح عيسى ابن مريم  خلفه، إاّل أّن 

بعد ذلك الطاّمة الكربى«. 
قلنا: وما ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال:»خروج داّبة )من( األرض من عند الّصفا، 
معها خاتم سليمن بن داود، وعصا موسى، يضع اخلاتم عىل وجه كّل مؤمن 
فينطبع فيه: هذا مؤمن حّقًا، ويضعه عىل وجه كّل كافر فينكتب: هذا كافر حّقًا، 
حّتى إّن املؤمن لينادي: الويل لك يا كافر، وإّن الكافر ينادي: طوبى لك يا مؤمن، 
وددُت أيّن اليوم كنُت مثلك فأفوز فوزًا عظيًم، ثّم ترفع الداّبة رأسها، فرياها من 
بني اخلافقني بإذن اهلل جّل جالله، وذلك بعد طلوع الّشمس من مغربا، فعند ذلك 
ُترفع التوبة، فال توبة ُتقبل، وال عمل ُيرفع: ال َينَْفُع َنْفسًا إِيَمُنَا مَلْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن 

 .»)1(َقْبُل َأْو َكَسَبْت يِف إِيَمِنَا َخرْيًا
ثّم قال: »ال تسألوين عّم يكون بعد هذا، فإّنه عهد عهده إيّل حبيبي رسول 

اهلل؛ أْن ال ُأخرب به غري عرتت«. 

)1( سورة األنعام، من اآلية )158(. 
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قال النَّّزال بن سربة: فقلت لصعصعة بن صوحان: يا صعصعة، ما عنى أمري 
إّن الذي ُيصيّل خلفه عيسى بن  يا بن سربة،  املؤمنني هبذا؟ فقال صعصعة: 
بن عيّل، وهو  التاسع من ولد احلسني  العرتة،  الثاين عرش من  مريم هو 
ويضع  األرض،  فُيطّهر  واملقام،  الّركن  عند  يظهر  مغرهبا،  من  الطالعة  الّشمس 

ميزان العدل، فال يظلم أحد أحدًا)1(.
3ـ روى أحد بن عبد العزيز اجللودّي، فقال: خطب أمري املؤمنني بالبرصة، 
فقال:»سلوين قبل أْن تفقدوين، سلوا َمن عنده علم املنايا والباليا، واألنساب يف 

األصالب، وفصل اخلطاب«)2(.
4ـ روى احلسن بن سليامن يف كتابه املحترض من كتاب اخلطب لعبد العزيز بن 
حييى اجللودّي، فقال: خطب أمري املؤمنني، فقال:»سلوين قبل أْن تفقدوين، 
فأنا َعيبة رسول اهلل، سلوين، فأنا فقأُت عني الفتنة بباطنها وظاهرها، سلوا َمن 
عنده علم الباليا واملنايا، والوصايا وفصل اخلطاب، سلوين، فأنا يعسوب املؤمنني 

حّقًا، وما فئة هتدي مائة أو تضّل مائة؛ إاّل وقْد أتيُت بقائدها وسائقها. 
أهل  بني  لقضيُت  عليها،  فأجلس  الوسادة  يل  ُطِوي  لو  بيده،  نفيس  والذي 
وألهل  بزبورهم،  الّزبور  وألهل  بإنجيلهم،  اإلنجيل  وألهل  بتوراهتم،  التوراة 

الفرقان بفرقانم«. 
أمري  يا  فقال:  النّاس،  خيطب  وهو  املؤمنني،  أمري  إىل  الكّواء  ابن  فقام  قال: 
ُأزّكي نفيس، وقْد نى اهلل  أْن  أتريد  املؤمنني، أخربين عن نفسك، فقال:»ويلك! 
عن ذلك، مع أيّن كنُت إذا سألُت رسول اهلل أعطاين، وإذا سكّت ابتدأين، وبني 

)1( كامل الّدين ومتام النعمة: ص 525- 528. 
)2( مشارق أنوار اليقني، احلافظ رجب الربيّس: ص 124. 
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اجلوانح منّي علم جّم، ونحن أهل البيت ال نقاس بأحد«)1(.
5 – روى عنه أيضًا من الكتاب املذكور للجلودّي من مجلة خطبه صلوات اهلل 
عليه:»أّيا النّاس، سلوين قبل أْن تفقدوين، أنا يعسوب املؤمنني، وغاية الّسابقني، 
ولسان املّتقني، وخاتم الوصّيني، وخليفة رّب العاملني، أنا قسيم النّار، أنا صاحب 
وهو  إاّل  إمام  منّا  ليس  إّنه  احلوض،  صاحب  أنا  األعراف،  صاحب  أنا  اجلنان، 

عارف بجميع واليته، وأنا اهلادي بالوالية«)2(.
6ـ روى حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن ، قال: حّدثنا عبد العزيز 
ابن حييى اجللودّي، قال: حّدثنا أبو عبد اهلل، أحد بن عاّمر بن خالد، قال: حّدثنا 
حييى بن عبد احلميد احلاّميّن، قال: حّدثنا عيسى بن راشد، عن عيّل بن خزيمة، 
عن عكرمة، عن ابن عّباس، وحّدثنا حمّمد بن عيّل ماجيلويه، عن عّمه حمّمد بن 
عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  الربقّي،  اهلل  عبد  أيب  بن  أحد  عن  القاسم،  أيب 
ُذكرت  قال:  عّباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  تغلب،  بن  أبان  عن  عثامن،  بن  أبان 
اخلالفة عند أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب، فقال:»واهلل، لقْد تقّمصها أخو 
وال  الّسيل،  عنه  ينحدر  حى،  الرَّ ِمن  القطب  حمّل  منها  حميّل  أّن  َليعلم  وإّنه  تيم، 
أرتئي  يرتقي إيّل الطري، فسدلُت دونا ثوبًا، وطويُت عنها كشحًا)3(، وَطفقُت)4( 
الّصغري،  فيها  أو أصرب عىل طِخية عمياء، يشيب  بيٍد جّذاء،  أْن أصول  ]ما[ بني 
ويرم فيها الكبري، ويكدح فيها مؤمن حّتى يلقى اهلل ]رّبه[، فرأيُت أّن الّصرب عىل 

)1( بحار األنوار: ج26، ص153. 
)2( بحار األنوار: ج26، ص153. 

)3( طويُت عنها كشحًا: كناية عن امتناعه وإعراضه عنها. )جممع البحرين: ج2، ص 407(. 
)4( طمَفقت: جعلمَُت. ) ُينظر: جممع البحرين: ج5، ص 207(. 
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حّتى  نبًا،  تراثي  أرى  شجا،  احللق  ويف  قذى،  العني  ويف  فصربُت  أحجى،  هاتا 
بينا هو يستقيلها يف  فيا عجبًا،  بعده،  إذا مض األّول لسبيله عقدها ألخي عدّي 
مّسها،  واهلل يف حوزة خشناء، يشن  وفاته، فصرّيها  بعد  إذ عقدها آلخر  حياته 
إْن  الّصعبة،  كراكب  فصاحبها  واالعتذار]منها[،  العثار  ويكثر  كلمها،  ويغلظ 
َعنُف با حَرن)1(، وإْن سلس با غسق، فُمني الناس بتلّون واعرتاض وَبلوًى، مع 
، فصربت عىل طول املّدة وشّدة املحنة، حّتى إذا مض لسبيله جعلها يف  هٍن وُهنَيٍّ
ْيب يِفَّ مع األّول منهم،  مجاعة زعم أيّن منهم، فياهلل هلم وللشورى، متى اعرتض الرَّ
حّتى صت ُأقرن بذه النظائر؟! فمل رجل بضبعه، وأصغى آخر لصهره، وقام 
ثالث القوم نافجًا حضنيه بني نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو ُأمية يضمون مال اهلل 
هضم اإلبل نبتة الربيع، حّتى أجهز عليه عمله، فم راعني إاّل والناس إيّل كعرف 
الضبع، قد انثالوا عيّل من كّل جانب، حّتى لقد ُوطئ احلسنان وشّق ِعطايف، حّتى 
إذا نضت باألمر نكثت طائفة وفسقت ُأخرى ومرق آخرون، كأنم مل يسمعوا 
يِف  ا  ُعُلوًّ ُيِريُدوَن  اَل  ِذيَن  لِلَّ َنْجَعُلَها  اآْلَِخَرُة  اُر  الدَّ وتعاىل:تِْلَك  تبارك  اهلل  قول 
احلولت  ولكن  سمعوا  لقْد  واهلل،  بىل   ،)2(لِْلُمتَِّقنَي َواْلَعاِقَبُة  َفَساًدا  َواَل  اأْلَْرِض 
لوال حضور  النسمة،  وبرأ  احلّبة  فلق  والذي  ِزبرجها،  وراقهم  أعينهم،  الّدنيا يف 
كِّظة)3(  َيِقّروا ]عىل[  ال  أْن  العلمء  تعاىل عىل  اهلل  أخذ  وما  احلّجة،  وقيام  النّاص، 
بكأس  آخرها  ولسقيُت  غاربا،  عىل  حبلها  أللقيت  مظلوم  َسَغب)4(  وال  ظامل، 

قمَفت. )ُينظر: القاموس املحيط: ج4، ص 213(.  نمَت الداّبة: ومَ رمَ )1( حمَ
)2( سورة القصص، اآلية )83(. 

)3( الِكّظة: البطنة. )القاموس املحيط: ج2، ص 389(. 
بًا: جاع. )القاموس املحيط: ج 1، ص 82(.  غمَ ِغبمَ سمَ )4( سمَ
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أّوهلا، وأللفيتم دنياكم أزهد عندي من عفطة عنز«. 
قال: وناوله رجل من أهل السواد كتابًا فقطع كالمه، وتناول الكتاب فقلت: 

يا أمري املؤمنني، لو اّطردت مقالتك إىل حيث بلغت. 
فقال:»هيهات يا بن عّباس! تلك شقشقة هدرت ثّم قّرت«. 

فام أسفت عىل كالم قّط كأسفي عىل كالم أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه إذ مل 
يبلغ حيث أراد)1(.

7ـ روى عنه أيضًا  ، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي، قال: حّدثنا 
هشام بن عيّل، وحمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، قاال: حّدثنا ابن عائشة بإسناد ذكره: 
أن علّيًا انتهى إليه أّن خياًل ملعاوية وردت األنبار، فقتلوا عاماًل له يقال له: 
الناس  واّتبعه  النخيلة،  أتى  حّتى  ثوبه،  جيّر  مغضبًا  فخرج  حّسان«،  بن  »حّسان 
باوة من األرض، فحمد اهلل وأثنى عليه، وصىّل عىل النبّي، ثّم قال:»أّما  ِقيمَ رمَ رمَ فمَ
لباس  وهو  أوليائه،  خلاّصة  اهلل  ]فتحه  اجلنّة  أبواب  من  باب  اجلهاد  فإّن  بعد، 
التقوى، ودرع اهلل احلصينة، وجنّته الوثيقة[، فمن تركه رغبة عنه، ألبسه اهلل ثوب 
الّذل، وسيَم اخلسَف، وُديِّث بالصغار، وقد دعوتكم إىل حرب هؤالء القوم لياًل 
ونار، وّسًا وإعالنًا، وقلت لكم: اغزوهم من قبل أن يغزوكم، فو الذي نفيس 
بيده، ما ُغزي قوم قّط يف ُعقر ديارهم إاّل ذّلوا، فتواكلتم وختاذلتم وثقل عليكم 
قويل، واخّتذتوه وراءكم ظهرّيًا، حّتى شنّت عليكم الغارات، هذا أخو غامد قْد 
وردْت خيله األنبار، وقتلوا حّسان بن حّسان ورجاالً منهم كثريًا ونساء، والذي 
نفيس بيده، لقد بلغني: أّنه كان يدخل عىل املرأة املسلمة واملعاهدة فُتنتزع أْحجاهلم 
وُرُعَثهم، ثّم انرصفوا موفورين، مل ُيكلم أحد منهم َكْلًم، فلو أّن امرءًا مسلًم مات 

)1( معاين األخبار: ص360-262. 
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من دون هذا أسفًا، ما كان عندي فيه ملومًا، بل كان عندي به جديرًا، يا عجبًا كّل 
العجب ِمن تضافر هؤالء القوم عىل باطلهم وفشلكم عن حّقكم! إذا قلت لكم: 
اغزوهم يف الّشتاء، قلتم: هذا أوان قّر وّص، وإذا قلُت لكم: اغزوهم يف الّصيف، 
ُة القيظ، أنظرنا ينرصم احلّر عنّا، فإذا كنتم من احلّر والربد تفّرون،  قلُتم: هذه مَحَارَّ

فأنتم واهلل من الّسيف أفّر. 
يا أشباه الّرجال وال رجال، ويا َطغام األحالم، ويا عقول رّبات احِلجال واهلل 
لقد أفسدتم عيّل رأيي بالعصيان، ولقد ملتم جويف غيظًا، حّتى قالت قريش: إّن 
هم! وَمن ذا يكون أعلم  ابن أيب طالب شجاع، ولكن ال رأي له يف احلرب. هلل درهُّ

با وأشّد هلا مراسًا منّي؟
السّتني،  عىل  اليوم  نّيفُت  ولقْد  العرشين،  بلغت  وما  فيها  نضت  لقْد  اهلل  فو 
–، »فقام إليه رجل ومعه أخوه، فقال:  ولكن ال رأَي ملن ال ُيطاع - يقوهلا ثالثًا 
اَل  إيِنِّ  َربِّ  موسى:  عن  حكاية   اهلل قال  كام  هذا  وأخي  أنا  املؤمنني،  أمري  يا 
َنْفيِس َوَأِخي)1(، فمرنا بأمرك، فو اهلل لننتهنّي إليه ولو حال بينا وبينه  َأْملُِك إاِلَّ 
ثّم  أريد؟!«،  مما  تقعان  قال:»وأين  ثّم  بخري،  له  فدعا  القتاد،  وشوك  الغمَضا  مجر 

.)2(نزل
بن  أحد  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  حّدثنا   :العّباس بن  حمّمد  روى  8ـ 
عن  املروزّي،  سليامن  بن  داود  عن  الياميّن،  احلنفّي  يونس  بن  عمر  عن  ]حمّمد، 
الّربيع بن عبد اهلل اهلاشمّي، عن أشياخ من آل ]عيّل بن[ أيب طالب ]عليه الّسالم[، 
أنوارًا حول  الّسالم[ يف بعض خطبه:»إّنا - آل حمّمد- كنّا  قالوا: قال عيّل]عليه 

)1( سورة املائدة، من اآلية )25(. 
)2( معاين األخبار: ص310. 
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أهبطنا  ثّم  بتسبيحنا،  املالئكة  ]فسّبحت  فسّبحنا،  بالّتسبيح،  اهلل  فأمرنا  العرش، 
بتسبيحنا،  األرض  أهل  فسّبحت  فسّبحنا[  بالّتسبيح،  اهلل  فأمرنا  األرض،   إىل 

.)3(»)2(ا َلنَْحُن امْلَُسبُِّحوَن وَن ،])1(َوإِنَّ افهُّ ا َلنَْحُن الصَّ ]وإِنَّ
لمَواُت  9ـ روى عبد العزيز بن حييى اجللودّي يف ِكتاِب اخلُطمَِب ألمَمرِي امُلؤِمننيمَ صمَ
دوَن  َعن َشء  ُأسَأُل  ال  َفإيِّن  :»َسلوين؛  فمَقالمَ  ، امُلؤِمننيمَ أمرُي  طمَبمَ  خمَ يِه:  لمَ عمَ اهللِ 

 .» ع، أو َكّذاٌب ُمفرَتٍ الَعرِش إالّ أَجبُت فيِه، َكلَِمًة ال َيقوهُلا َبعدي إالّ جاِهٌل ُمدَّ
ُجٌل آِدُم  ٌف- وُهومَ رمَ ُه ُمصحمَ أمَنَّ سِجِدِه يف ُعنُِقِه ِكتاٌب كمَ ُجٌل ِمن جانِِب ممَ فمَقاممَ رمَ
مَا  أيهُّ ُه:  وتمَ صمَ رافِعًا  وقالمَ  ِب-  رمَ العمَ ِة  دمَ وَّ ُمهمَ ِمن  ُه  أمَنَّ كمَ عِر،  الشَّ عُد  جمَ طِواٌل،  ٌب،  ْ رضمَ

أمَِجب.  ُم، أنمَا ساِئٌل فمَ فهمَ ُد ما ال يمَ لِّ امُلقمَ علمَُم، ومَ عي ما ال يمَ امُلدَّ
وقالمَ   ،نمَهاُهم فمَ بِِه،  وا  ّ ومهمَ ناِحيمَة  كّل  ِمن  ُتُه  وِشيعمَ عيّل  أصحاب  بِِه  ثمَبمَ  فمَومَ
ُم:»َدعوُه وال َتعَجلوُه؛ َفإِنَّ الطَّيَش ال َتقوُم بِِه ُحَجُج اهللِ، وال َتظَهُر بِِه َبراهنُي اهللِ«.  هلمَ
:»َسل بِكلِّ لِسانَِك وما يف َجوانِِحَك، َفإيِّن جُميٌب؛  ثّم التمَفمَتمَ إىل الّرجل، وقالمَ

كوُك، وال َييُجُه َوَسٌن«. إنَّ اهللَ تعاىل ال َتعَتلُِج َعَليِه الشهُّ
املمَغِرِب؟ م بمَنيمَ املمَرِشِق ومَ فمَقالمَ الّرجل: كمَ

:»َمساَفُة اهَلواِء«.  فمَقالمَ
ُة اهلمَواِء؟  سافمَ : وما ممَ قالمَ
:»َدَوراُن الَفَلِك«.  فمَقالمَ

لمَِك؟  راِن الفمَ ومَ : وما قمَدُر دمَ قالمَ

)1( سورة الّصافات، اآلية )165(. 
)2( سورة الّصافات، اآلية )166(. 

)3( تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب:ج11، ص193. 
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مِس«.  :»َمسرَيُة َيوم لِلشَّ فمَقالمَ
ُة؟ تمَى الِقياممَ ، فمَممَ قتمَ دمَ : صمَ قالمَ

:»ِعنَد ُحضوِر امَلنِيَِّة وُبلوِغ األََجِل«.  فمَقالمَ
نيا؟  م ُعمُر الدهُّ ، فمَكمَ قتمَ دمَ : صمَ قالمَ

:»ُيقاُل: َسبَعُة آالف ثّم ال َتديَد«.  فمَقالمَ
؟  ةمَ كَّ ُة ِمن ممَ أمَينمَ بمَكَّ ، فمَ قتمَ دمَ : صمَ قالمَ

ُة أكناُف احَلَرِم«.  ُة َموِضُع الَبيِت، وَمكَّ :»َبكَّ قالمَ
؟ ةمَ كَّ ُة ممَ كَّ يمَت ممَ ِلممَ ُسمِّ : فمَ قالمَ

:»أِلنَّ اهللَ تعاىل َمكَّ األَرَض ِمن َتتِها«.  قالمَ
؟  ةمَ يمَت تِلكمَ بمَكَّ ِلممَ ُسمِّ ، فمَ قتمَ دمَ : صمَ قالمَ

ت ِرقاَب اجَلّباريَن وُعيوَن امُلذنِبنَي«.  ا َبكَّ :»أِلنَّ فمَقالمَ
ُه؟  رشمَ ُلقمَ عمَ بلمَ أن خيمَ ، وأينمَ كانمَ اهللُ قمَ قتمَ دمَ : صمَ قالمَ

َلُة َعرِشِه َعىل ُقرِب ُزَمِرِهم ِمن ُكريِسِّ  :»ُسبحاَن َمن ال ُيدِرُك ُكنَه ِصَفتِِه مَحَ فمَقالمَ
بوَن ِمن أنواِر ُسُبحاِت َجاللِِه. َوحَيَك ! ال ُيقاُل َلُه أيَن،  َكراَمتِِه، والَ امَلالئَِكُة امُلَقرَّ

وال ثّم، وال فيَم، وال مِلَ، وال أّنى، وال َحيُث، وال َكيَف«. 
ُلقمَ األمَرضمَ  بِل أن خيمَ ىلمَ املاِء ِمن قمَ رُشُه عمَ بِثمَ اهللُ عمَ م ِمقداُر ما لمَ ، فمَكمَ قتمَ دمَ : صمَ قالمَ

؟  امءمَ السَّ ومَ
م.  : نمَعمَ :»أُتِسُن أن َتِسَب؟« قالمَ قالمَ

 . : ال، بمَل إيّن ألُحِسُن احِلسابمَ :»َلَعلََّك ال ُتِسُن!« قالمَ قالمَ
:»أَرأيَت َلو ُصبَّ َخرَدٌل يِف األَرِض حّتى ُسدَّ اهَلواُء وما َبنَي األَرِض  فمَقالمَ
مِء، ثّم ُأِذَن ملِِثلَِك أن َتنُقَلُه َعىل َضعِفَك َحبًَّة َحبًَّة ِمَن امَلرِشِق إىل امَلغِرِب، ثّم  َوالسَّ
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َة َعىل ذلَِك حّتى َتنُقَلُه، وأحَصيَتُه، َلكاَن ذلَِك أيرَسَ ِمن  ُمدَّ يف ُعمِرَك وُأعطيَت الُقوَّ
مَء، وإنَّم  إحصاِء َعَدِد أعواِم ما َلبَِث َعرُشُه َعىل املاِء ِمن َقبِل أن َيُلَق األَرَض َوالسَّ
َوَصفُت َلَك َبعَض ُعرش َعشرِي الَعشرِي ِمن ُجزِء ِماَئِة ألِف ُجزء، وأسَتغِفُر اهللَ ِمَن 

التَّقليِل يِف التَّحديِد«. 
دًا  حُممَمَّ أنَّ  ُد  وأشهمَ اهللُ،  إالَّ  إلهمَ  ال  أن  ُد  أشهمَ  : وقالمَ رأسه،  الّرجل  كمَ  رَّ فمَحمَ  : قالمَ

سوُل اهللِ)1(. رمَ
10ـ ما رواه السّيد حيدر اآلميّل يف تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم، يف 
 ،تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم من خطبة ملوالنا وسّيدنا أمري املؤمنني عيّل

نقاًل من كتاب اخلطب للجلودّي وهو عبد العزيز خطيب البرصة. 
الّصالة  عليه  قال: سئل عيّل  أنه  البرصة،  العزيز خطيب  عبد  قال: روي عن 
آدم  قبل  اهلل(  )يعبدون  تعاىل  اهلل  خلق  من  خلق  األرض  يف  كان  هل  والّسالم: 
عليه،  وأثنى  اهلل  فحمد  املنرب  فصعد  قال:  هلل...(،  كان  قد  نعم  )فقال:  وذّرّيته؟ 
وصىّل عىل رسول اهلل، ثّم قال: قد كان هلل يف الّسموات واألرض ممن خلق، 
اللَّيل  )باللَّيل(  ويعظِّمونه  ويسّبحونه  اهلل  يقّدسون  اهلل(  خلق  من  )خلق  خلق، 
ملا خلق( األرضني )خلقها( قبل   فإّن اهلل( إّن اهلل خلق  ثّم  والنّهار ال يفرتون، 

الّسموات، ثّم استوى عىل عرشه لتدبري األُمور. 
)ثّم( فخلق املالئكة روحانّيني، هلم أجنحة يطريون با حيث )يشاء( شاء اهلل، 
منهم  واصطفى  والنّهار،  اللَّيل  يقّدسونه  الّسموات  أطباق  بني  فيم  أسكنهم  ثّم 

إسافيل وميكائيل وجربئيل. 
)فخلقهم(  فجعلهم  أجنحة،  هلم  )روحانّيني(  اجلّن  األرض(  خلق)يف  ثّم 

)1( املحترض، حسن بن سليامن احليل: ص 160-158. 
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دون خلق املالئكة، وأخفضهم )حفظهم( أن يبلغوا مبلغ املالئكة يف الطَّريان وغري 
ذلك، فأسكنهم فيم بني أطباق األرضني الّسبع وعال فوقهّن، يقّدسون اهلل اللَّيل 

والنّهار ال يقرتون. 
ثّم خلق خلقًا دونم، هلم أبدان وأرواح بغري أجنحة، )يأكلون ويرشبون َنْسناس 
أشباه خلقهم( َنْسناس عليهم أشباه النّاس وليسوا بناس )بإنس(، وأسكنهم أوسط 

األرض عىل ظهرها مع اجلّن، يقّدسون اهلل اللَّيل والنّهار)ال يفرتون(. 
)قال:( وكانت اجلّن تطري إىل الّسمء، فتلقى املالئكة يف الّسموات، فيسّلمون 
اخلري،  منهم  ويتعلَّمون  إليهم،  ويسرتحيون  )ويزورونم(  ويستخربونم،  عليهم 

)اخلري(. 
ثّم إّن طائفة من اجلّن والنّاس )الَّذين خلقهم اهلل وأسكنهم أوساط األرض مع 
اجلّن( تّردوا وعتوا )عن أمر اهلل( ومرحوا وشيطنوا، وبغوا يف األرض )بغري احلّق، 
الّدماء فيم بينهم(  العتّو عىل اهلل تعاىل، حّتى سفكوا  وعال بعضهم عىل بعض يف 

وأظهروا الفساد يف األرض، وجحدوا ربوبّيته تعاىل. 
)قال:( وأقامت الطائفة املطيعون ألمر اهلل من اجلّن عىل رضوان اهلل وطاعته، 
وجتنبوا )وباينوا( الطائفتني من اجلّن والنَّْسناس )الَّذين عتوا عن أمر اهلل(، فحط 
يقدرون  فكانوا ال  اهلل وتّردوا،  أمر  الَّذين عتوا عن  اجلّن  الطائفة من  اهلل أجنحة 
عىل الطريان إىل الّسمء، وال عىل لقاء املالئكة، فأقعدهتم )وإىل مالقاة املالئكة ملا 

ارتكبوا( الّذنوب واملعايص، وأقامتهم عليها عن الطريان. 
)اللَّيل  الّسمء  إىل  تطري  اجلّن  من  اهلل  ألمر  املطيعة  الطائفة  وكانت  )قال:( 
والنّهار( عىل ما كانت عليه، وكان إبليس )- واسمه: احلارث - يظهر للمالئكة 
أّنه من الطَّائفة املطيعة( من الطائفة الَّذين عابوا عىل الطائفتني من اجلّن والنَّْسناس 
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هلل،  الطَّاعة  يف  الجتهاده  عنها  حيجب  ال  الّسمء،  إىل  يصعد  ممّن  وكان  العاصني، 
معروفًا  املالئكة  عداد  يف  وكان  والنَّْسناس،  اجلّن  من  املعايص  أهل  عىل  ولطعنه 

بذلك، لطاعته وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء اهلل. 
ثّم بدا هلل، فخلق خلقًا عىل خالف خلق املالئكة، و)عىل( خالف خلق اجلّن 
والنَّْسناس، فخلق خلقًا يدّبون كم يدّب اهلواّم يف األرض، يأكلون ويرشبون كم 
تأكل األنعام من مراعي األرض، وهم )كلهُّهم( ذكران ليس فيهم إناث، ومل جيعل 
لّذة  وال  األمل،  طول  وال  املال،  يف  حرصًا  وال  ُحبًا  وال  )النساء(  شهوة  هلم  اهلل 
عيش، ال يلبسهم اللَّيل وال يغشاهم النّهار، )وليسوا ببهائم وال هواّم( ولباسهم 

ورق الشجر، وورودهم )ورشبم من( العيون الغزار واألودية الكبار. 
الفرقتني  )ثّم أراد اهلل أن يفّرقهم( ففّرقهم فرقتني بعد سواء، فأسكن إحدى 
من )فجعل فرقة( خلف مطلع الّشمس من وراء البحر، وكّون هلم مدينة أنشأها 
هلم تسّمى: »باجرشا« )جابرسا( طوهلا: اثنا عرش ألف فرسخ )يف اثني عرش ألف 
فرسخ( وكّون عليها سور حديد )هلم سورًا من حديد( يقطع األرض إىل الّسمء، 

ثّم أسكنهم فيها. 
البحر، وكّون  وراء  الّشمس ومن  األُخرى من خلف مغرف  الفرقة  وأسكن 
اثنا عرش ألف فرسخ يف  أنشأها هلم تسّمى:»باجلقا« )جابلقا( طوهلا:  هلم مدينة 
اثني عرش ألف فرسخ، وكّون هلم سور حديد )سورًا من حديد( يقطع األرض إىل 
الّسمء، فأسكن الفرقة األُخرى فيها، ال يعلم أهل باجرشا )جابرسا( أهل جابلقا 
يعلم  باجرشا، وال  أهل  بموضع  باجلقا  أهل  يعلم  أهل جابلقا(، وال  )بموضع 
)بم أهل( أوسط األرض من اجلّن والنَّْسناس من مكانم، وال يعلم أهل مدينتني 

بموضع أهل أوسط األرض من اجلّن والنَّْسناس. 
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فكانت الّشمس تطلع عىل أهل أوسط األرض من اجلّن والنَّْسناس دون املدينة 
الَّتي يف ناحية املرشق، وهي جتري فتمّر عىل أهل أوسط األرض من اجلّن فينتفعون 
املدينة  دون  جتري  )محئة(  عني حامية  تغرب يف  ثّم  بنورها،  ويستضيئون  بحّرها، 
الَّتي ممّا تيل املغرب، فال يعلم با أهل باجرشا إذا اطلعت، )ألّنا تطلع من دون 

جابرسا، وتغرب من دون جابلقا(، وال يعلم با أهل باجلقا إذا غربت«. 
قال: فقلنا: يا أمري املؤمنني، فكيف يبرصون ويذهبون وجييئون، )وحييون(؟

وكيف يأكلون ويرشبون؟ وليس تطلع عليهم الّشمس؟ 
أشّد ضوء  فهم يف  اهلل،  نور  بشعاع  يستضيئون  اهلل عليه:»إّنم  فقال صلوات 
من نور الّشمس يف ضحاها، ال يعرفون )وال يرون أن اهلل تعاىل خلق( شمسًا، وال 
قمرًا، وال نجومًا، وال كواكَب وال خلق خلقًا غريهم، )وال يعرفون شيئًا غريه(«. 

فقيل: يا أمري املؤمنني، فأين إبليس عنهم؟
قال: »ما )ال( يعرفون إبليس، وال سمعوا بذكره، وال يرون أّن اهلل خلقه، ال 
، ومل يعرفوا  يعرفون إالَّ اهلل وحده ال رشيك له، مل يكتسب أحد منهم خطيئة قطَّ
با، )ومل يقرتف إثًم( ال يرمون، وال يسقمون، وال يموتون )يعبدون اهلل( إىل يوم 

القيامة ال يفرتون، الليل والنّهار عندهم سواء«. 
ثّم قال:»ملا أحّب أن يلق خلقًا بيده، وذلك بعد ما مض للجّن والنَّْسناس 

يف األرض سبعة آالف سنة«. 
قال: فلم كان من شأن أن يلق آدم للَّذي أراد من التدبري والتقدير ممّا هو 
مكّونه ومكّيفه يف الّسموات واألرض، وعلمه بم أراد ذلك كّله سابق كشف عن 

أطباق الّسموات. 
والنَّْسناس،  اجلّن  من  خلقي  من  األرض  أهل  إىل  انظروا  للمالئكة:  قال  ثّم 
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اجلّن  من  األرض  أهل  عىل  املالئكة  فاطَّلعت  يل،  وطاعتهم  أعمهلم  ترضون  هل 
والنَّْسناس، فلم رأوا ما يعملون فيها من املعايص وسفك الّدماء والفساد يف األرض 
يملكوا  ومل  األرض،  أهل  عىل  وتأّسفوا  هلل،  وغضبوا  ذلك  أغضبهم  احلّق،  بغري 
غضبهم أن قالوا: يا رّبنا، أنت العزيز اجلّبار )القاهر القادر العظيم الشأن( القادر 
املطعم الّرازق، هذا )هؤالء كلَّهم( خلقك الضعيف الّذليل يف أرضك، )كلهُّهم( 
ينقلبون )يف قبضتك(، ويعيشون برزقك، ويستمتعون )يتمّتعون( بعافيتك وهم 
يعصونك بمثل هذه الّذنوب العظام، ال تأسف وال تغضب وال تنتقم لنفسك بم 

تسمع منهم وترى، وقد عظم ذلك علينا وأكربنا )فيك(. 
فلم سمع اهلل جّل جالله ذلك من املالئكة )مقالة املالئكة(، قال: إيّن جاعل يف 
األرض خليفة يل )عليهم(، ُأعّلمه، فيكون )حّجتي عىل خلقي يف األرض( حّجة 

يل يف أريض وخليفتي. 
فقالت املالئكة: سبحانك )رّبنا(، أجتعل فيها من يفسد فيها مع هؤالء ويسفك 
الدماء، ونحن نسّبح بحمدك ونقّدس لك، فاجعله منّا، )فإّنا ال نفسد يف األرض 

وال نفسك الدماء(. 
أخلق  أن  ُأريد  إيّن  تعلمون،  ما ال  أعلم  إيّن  يا مالئكتي،  اهلل جّل جالله:  قال 
مهتدين،  وأئّمة  صاحلني،  وعبادًا  مرسلني،  أنبياء  ذّريته  من  أجعل  بيدي،  خلقًا 
أجعلهم خلفاء )خلفائي( عىل خلقي يف أريض، ينهونم عن )املعايص( معصيتي، 
وينذرونم عذايب، ويدونم إىل طاعتي، ويسلكون بم طريق سبييل، وأجعلهم 
حّجة يل عذرًا ونذرًا، وأبري النَّْسناس )وأنفي الّشياطني( من أريض وُأطّهرها منهم، 

وأنقل مردة )اجلّن( العصاة عن برّيتي وخلقي وخريت. 
نسل  جياورون(  )ال  ُأجاور  وال  األرض،  أقطار  و)يف(  اهلواء،  يف  فأسكنهم 
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وأحبس  خلقي،  نسل  يرون  فال  حجابًا،  خلقي  وبني  اجلّن  بني  وأجعل  خلقي، 
ببهجتهم،  يبهجون  وال  يالطونم،  وال  يؤانسونم(  )وال  جيالسونم  فال  اجلّن 
فمن عصاين من نسل خلقي الذين اصطفيتهم لنفيس أسكنتهم مسكن العصاة، 

وأوردهتم مواردهم وال ُأبايل. 
)فأسكنهم يف اهلواء من أقطار األرض ويف الفيايف، فال يراهم خلق، وال يرون 
ر  شخصهم، وال جيالسونم، وال يالطونم، وال يؤاكلونم، وال يشاربونم، وُأنفِّ
مردة اجلّن العصاة عن نسل برّيتي وخلقي وخريت، فال جياورون خلقي، وأجعل 
بني خلقي وبني اجلاّن حجابًا، فال يرى خلقي شخص اجلّن، وال جيالسونم، وال 
الذي عظمته  يتهّجمون هتّجمهم، ومن عصاين من نسل خلقي  يشاربونم، وال 

واصطفيته لغيبي، ُأسكنهم مساكن العصاة، وُأوردهم موردهم وال أبايل(. 
فقالت املالئكة: رّبنا افعل ما شئت، فال علم لنا إالَّ ما علَّمتنا إّنك أنت العليم 

احلكيم. 
َمْسنُوٍن  إٍ  مَحَ ِمْن  ِمْن َصْلَصاٍل  ا  َبرَشً إينِّ َخالٌِق  ِ فقال اهلل جّل جالله للمالئكة: 

 .)1( ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن *َفإَِذا َسوَّ
قال: وكان ذلك من اهلل َتْقدمة إىل املالئكة من قبل أن يلقه احتجاجًا عليهم. 

)قال: وكان ذلك من اهلل َتْقدمة للمالئكة قبل أن يلقه احتجاجًا منه عليهم، 
وما كان اهلل ليغرّي ما بقوم إالَّ بعد احلّجة عذرًا أو نذرًا، فأمر تبارك وتعاىل ملكًا من 
منِك   :فقال اهلل كّفه، فجمدت،  بيمينه، فصلصلها يف  فاغرتف غرفة  املالئكة، 

أخلق(.
قال: فاغرتف اجلّبار تبارك وتعاىل غرفة بيمينه من املاء العْذب الفرات، وكلتا 
يديه يمني، فصلصلها يف كّفه، فجمدت، ثّم قال هلا: منِك أخلق النبّيني واملرسلني، 

)1( سورة احلجر، اآليتان )28–29(. 
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وعبادي الصاحلني، واألئمة املهتدين الّدعاة إىل اجلنّة وأتباعهم إىل يوم القيامة، وال 
ُأبايل وال ُأسأل عّم أفعل وهم ُيسألون، يعني بذلك خلقه أّنه يسأهلم، ثّم اغرتف 
اهلل تعاىل بكّفه األُخرى غرفة من املاء امللح )املالح األُجاج(، فصلصلها يف كّفه، 
فجمدت، ثّم قال هلا: منِك أخلق اجلّبارين، والفراعنة، والعتاة، وإخوان الّشياطني، 
وأئّمة الكفر الّدعاة إىل النّار إىل يوم القيامة وأتباعهم، وال ُأسأل وال ُأبايل عّم أفعل، 

وهم ُيسألون. 
اليمني  أصحاب  يف  يشرتط  ومل  له،  البداء  ذلك  يف  )ورشط(  واشرتط  )قال:( 
البداء فيهم، ثّم خلط املائتني يف كّفيه مجيعًا، فصلصلها مجيعًا ثّم كّفامها )ألقامها( 

قّدام عرشه، ومها بّلة ساللة من طني. 
با، واجَلنوب، أن جّولوا عىل  بور، والصَّ مل، والدَّ ثّم أمر املالئكة األربعة: الشَّ
ئوها  هذه )الثالثة الّساللة( البّلة من الطني وأثريوها )ابرؤوها( وانسموها، ثّم جزِّ
وفّصلوها، وأجروا فيها )إليها( الطبائع: الّريح، والبلغم، واملِّرة، والّدم، فجالت 
املالئكة عليها الشمل، والدبور، والصبا، واجلنوب، واجروا فيها الطبائع األربع، 
فالّريح من الطبائع األربع يف البدن من ناحية الشمل، والبلغم من الطبائع األربع يف 
بور، والّدم  البدن من ناحية الّصبا، واملِّرة من الطبائع األربع يف البدن من ناحية الدَّ
من الطبائع األربع يف البدن من ناحية اجلنوب، قال: فاستقّلت النّسمة وكمل البدن، 
فلزمه من ناحية الّريح: حّب اجلاه )احلياة(، وطول األمل، واحلرص، ولزمه من 
ناحية البلغم: حّب الطعام، والرّشاب، واللبس )اللني(، واحللم، والّرفق، ولزمه 
من ناحية املّرة: )التجرب( الغضب، والّسفه، والّشيطنة، والتمّرد، واجلبن، والعجلة، 

ولزمه من ناحية الّدم: شهوة النّساء )اللَّذات(، وركوب املحارم والّشهوات«. 
أبا جعفر، قال: وجدناه يف كتاٍب من كتب  أّن  )قال عمرو: أخربين جابر، 
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.)1()عيّل

مارواه من خطبة لالإمام احل�سن
أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن حمّمد بن سعيد اخلزاعّي، قال: حّدثنا عبد العزيز 
بن  عتبة  حّدثنا  قال:  الغاليّب،  زكرّيا  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  اجللودّي،  حييى  ابن 
الضّحاك، عن هشام بن حمّمد، عن أبيه قال: ملا قتل أمري املؤمنني رقى احلسن 
عدمَ ساعة، ثّم قام، فقال:»احلمد هلل  قمَ ابن عيّل ، فأراد الكالم، فخنقته العربة، فمَ
الذي كان يف أّولّيته وحدانّيًا، ويف أزلّيته متعّظًم باإلهلّية، متكرّبًا بكربيائه وجربوته 
]خلق مجيع[ ما خلق؛ عىل غري مثال كان سبق، ممّا خلق رّبنا الّلطيف بلطف ربوبّيته، 
وبعلم ُخربه فتق، وبأحكام قدرته خلق مجيع ما خلق، وال زوال مللكه، وال انقطاع 
ملّدته، فوق كّل شء عال، ومن كّل شء دنا، فتجىّل خللقه من غري أن يكون ُيرى 
وهو باملنظر األعىل، احتجب بنوره وسم يف ُعّلوه، واسترت عن خلقه، وبعث إليهم 
بّينة،  ليهلك من هلك عن  النبّيني مبرّشين ومنذرين  شهيدًا عليهم، وبعث فيهم 
وحييا من حّي عن بيِّنة، ولَِيعِقل العباد عن رّبم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبّيته بعد 
ما أنكروه، واحلمد هلل الذي أحسن اخلالفة علينا أهل البيت، وعند اهلل نحتسب 
عزاءنا يف خري اآلباء رسول اهلل، وعند اهلل نحتسب عزاءنا يف أمري املؤمنني، وقد 
ُأصيب به الرشق والغرب، واهلل ما خّلف درمهًا وال دينارًا إاّل األربعمئة درهم أراد 
أن يبتاع ألهله خادمًا، ولقد حّدثني جدي رسول اهلل: أّن األمر يملكه اثنا عرش 

إمامًا من أهل بيته وصفوته، ما منّا إاّل مقتول أو مسموم«. 
ثّم نزل عن منربه، ودعا بابن ملجم لعنه اهلل فُأيت به، فقال: يا بن رسول اهلل 

)1( تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم، السّيد حيدر 
اآلميّل: ج 2، ص 145-138. 
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استبقني ركن لك وأكفيك أمر عدّوك بالشام، فعاله احلسن بسيفه، فاستقبل 
الّسيف بيده، فقطع خنرصه، ثّم رضبه رضبة عىل يافوخه، فقتله لعنه اهلل)1(.

 مارواه من الدعاء عن اأئمة اأهل البيت
1ـ روى الّشيخ املفيد، قال: حّدثنا أبو عيّل أحد بن حمّمد الصويّل بمسجد براثا 
قال:  اجللودّي،  حييى  بن  العزيز  عبد  حّدثنا  قال:  وثالثامئة،  ومخسني  اثنتني  سنة 
حّدثني حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، قال: حّدثنا قيس بن حفص الدارمّي، قال: حّدثنا 
احلسني األشقر، عن عمر ]و[ بن عبد الغّفار، عن إسحاق بن الفضل اهلاشمّي، 
قال: كان من دعاء أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب: »الّلهّم إيّن أعوذ بك أن 
ُأعادي لك ولّيًا، أو ُأوايل لك عدّوًا، أو أرىض لك سخطًا أبدًا، الّلهّم َمن صّليَت 
لنا  َفرٌح  موته  يف  كان  َمن  الّلهّم  عليه،  فلعنتنا  لعنته،  وَمن  عليه،  فصلواتنا  عليه، 
وجلميع املسلمني فأرحنا منه، وأبدل لنا به َمن هو خرٌي لنا منه، حّتى ترينا من علم 

اإلجابة ما نتعّرفه يف أدياننا ومعايشنا يا أرحم الرامحني«)2(.
حّدثني  قال:  احلسني،  بن  حمّمد  نرص،  أبو  أخربين  فقال:  أيضًا،  عنه  روي  2ـ 
أبو عيّل، أحد بن حمّمد الّصويّل، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي، قال: 
حّدثنا احلسني بن حيد، قال: حّدثنا خُممَّول بن إبراهيم، قال: حّدثنا صالح بن أيب 
أهل حرض موت، عن  اهلل، عن شيخ من  عبيد  بن  قال: حّدثنا حمفوظ  األسود، 
حمّمد بن احلنفّية عليه الرحة، قال:»بينا أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب يطوف 
بالبيت، إذا رجل متعّلق باألستار وهو يقول: »يا َمن ال يشغله سمع عن سمع، يا 

)1( كفاية األثر: ص 162-160. 
)2( األمايل، الّشيخ املفيد: ص165. 
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َمن ال ُيغلِّطه الّسائلون، يا من ال يربمه إحلاح املّلحني، أذقني برد عفوك، وحالوة 
رمحتك«، فقال له أمري املؤمنني:»هذا دعاؤك ؟«.

قال له الرجل: وقد سمعته؟ قال:»نعم«، قال: »فادع به يف دبر كّل صالة، فو 
اهلل ما يدعو به أحد من املؤمنني يف أدبار الّصالة إاّل غفر اهلل له ذنوبه ولو عدد نجوم 
علم  املؤمنني:»إّن  أمري  له  فقال  وثراها«.  األرض  وقطرها، وحصباء  الّسمء 
ذلك عندي، واهلل واسع كريم«. فقال له الرجل وهو اخلرض:»صدقَت واهلل يا 

أمري املؤمنني، وفوق كّل ذي علم عليم«)1(.
3ـ من ذلك دعاء ملوالنا أمري املؤمنني عن ابتداء القتال يوم صّفني، نقاًل 
عيّل  قال  بالّلواء،  زحفوا  فلاّم  قال:   ،اجللودّي العزيز  لعبد  صّفني  كتاب  من 
العيّل  باهلل  إاّل  قّوَة  وال  حوَل  ال  الّرحيِم،  الّرمحِن  اهللِ  »بسِم  عليه(:  اهلل  )صلوات 
العظيم، الّلهّم إّياك نعبد وإّياك نستعني، يا أهلل يا رمحن يا رحيم، يا أحد يا صمد 
يا إله حمّمد، إليك ُنِقلت األقدام، وأفضت القلوب، وشخصت األبصار، ومّدت 
باحلّق  قومنا  وبني  بيننا  افتح  الّلهّم  األيدي،  وُرفعت  احلوائج،  وطلبت  األعناق، 

وأنت خري الفاتني؛ ثّم قال: ال إله إاّل اهلل واهلل أكرب، ثالثًا «)2(.

)1( األمايل الّشيخ املفيد: ص 93. 
)2( مستدرك الوسائل: ج11، ص 111. 
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مارواه يف الإجنيل 
بن حييى  العزيز  قال: حّدثنا عبد   ،بن إسحاق إبراهيم  بن  1ـ روى حمّمد 
اجللودّي، قال: ]حّدثنا حمّمد بن عطّية، قال: حّدثنا عبد اهلل بن عمرو بن سعيد 
البرصّي، قال: حّدثنا[ هشام بن جعفر، عن ّحاد، عن عبد اهلل بن سليامن وكان 
هتزل،  وال  أمري  يف  جّد  عيسى،  يا  اإلنجيل:  يف  قرأت  قال:  للكتب،  قارئًا 
أنا  فحل،  غري  من  أتيتمَ  البتول،  البكر  الطهر  الطاهرة  بن  يا  وأطع،  واسمع 
فرِس ألهل  بقّوة،  الكتاب  فتوّكل، خذ  فاعبد، وعيّل  فإّياي  للعاملني،  آيًة  خلقتك 
قوا  أنا اهلل الدائم الذي ال أزول، صدِّ سوريا الرسيانّية، وبّلغ من بني يديك: أيّن 
والنعلني   - العاممة  وهي   - والتاج  واملدرعة  اجلمل  صاحب  األُّمي   النبّي
واهِلراوة – وهي القضيب - األنجل العينني، الّصلت اجلبني، الواضح اخلّدين، 
إبريق فّضة، كأّن الذهب جيري يف  الثنايا، كأّن عنقه  األقنى)1( األنف، املفجل)2( 
تراقيه، له شعرات من صدره إىل رّسته، ليس عىل بطنه وال عىل صدره شعر، أسمر 
ْثن الكّف والقدم، إذا التفت التفت مجيعًا، وإذا مشى كإّنام  اللون، دقيق املرسبة، شمَ
هم، عرُقه يف وجهه  بب، وإذا جاء مع القوم بمَذَّ يتقّلع من الّصخرة وينحدر من صمَ
اح  نكَّ الريح،  طّيب  بعده،  وال  مثله  قبله  ُير  مل  منه،  ينفح  املسك  وريح  كاللؤلؤ، 
النساء ذو النسل القليل، إّنام نسله من مباركة هلا بيت يف اجلنّة، ال صخب فيه وال 
نصب، يكفلها يف آخر الزمان كام كفل زكرّيا ُأّمك، هلا فرخان مستشهدان، كالمه 
القرآن، ودينه اإلسالم، وأنا السالم، طوبى ملن أدرك زمانه، وشهد أّيامه، وسمع 

)لسان  ُقبح.  غري  من  واملــارن  القصبة  بني  أعــاله،  يف  ارتفاع  ــوف:  األُن من  األْقنى   )1(
العرب:ج15، ص203(. 

)2( ُمفلَّج الثنايا: أي: ُمنْفِرجها. )لسان العرب: ج2، ص 347(. 
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أنا غرستها،  كالمه. قال عيسى: يا رّب، وما طوبى؟ قال: شجرة يف اجلنّة، 
وطعمه  الكافور،  برد  برده  تسنيم،  ِمن  ماؤها  رضوان،  من  أصلها  اجلنان،  تظّل 

ن يرشب من تلك العني رشبة ال يظمأ بعدها أبدًا.  طعم الّزنجبيل، ممَ
فقال عيسى: الّلهّم اسقني منها. 

قال: حرام - يا عيسى - عىل البرش أْن يرشبوا منها حّتى يرشب ذلك النبّي، 
ثّم  إيّل  أرفعك  النبّي،  ذلك  ُأّمة  ترشب  حّتى  منها  يرشبوا  أن  األُمم  عىل  وحرام 
أهبطك يف آخر الزمان، لرتى من ُأّمة ذلك النبّي العجائب، ولُِتعينهم عىل اللعني 

الدّجال، أهبطك يف وقت الصالة، لتصيّل معهم، إهّنم ُأّمة مرحومة)1(.
قال:  عطّية،  بن  حمّمد  حّدثنا  فقال:  البرصّي،  حييى  بن  العزيز  عبد  روى  2ـ 
حّدثنا هشام بن جعفر، عن ّحاد، عن عبد اهلل بن سليامن، قال: قرأت يف بعض 
كتب اهلل: أّن ذا القرنني كان عبدًا صاحلًا، جعله اهلل حّجة عىل عباده، ومل جيعله 
نبّيًا، فمّكن اهلل له يف األرض، وآتاه من كّل يشٍء سببًا، فُوصفت له عني احلياة، 
وقيل له: ممَن رشب منها، مل يمت حّتى يسمع الصيحة، وأّنه خرج يف طلبها حّتى 
فيه ثالثامئة وسّتون عينًا، وكان اخلرض عىل مقّدمته، وكان من  انتهى إىل موضع 
أحّب الناس، إليه فأعطاه حوتًا ماحلًا، وأعطى كّل واحد من أصحابه حوتًا ماحلًا، 
إىل   اخلرض فانطلق  عني،  كّل  عند  حوته  منكم  رجل  كّل  ليغسل  هلم:  وقال 
عني من تلك العيون، فلام غمس احلوت يف املاء حيي وانساب يف املاء، فلام رأى 
اخلرض ذلك، علم أنه قد ظفر بامء احلياة، فرمى بثيابه وسقط يف املاء، فجعل 
يرمتس فيه ويرشب منه، فرجع كّل واحد منهم إىل ذي القرنني ومعه حوته، ورجع 
اخلرض وليس معه احلوت، فسأله عن قّصته، فأخربه، فقال له: أرشبت من ذلك 

)1( األمايل:ص347-346. 
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املاء؟ قال: نعم، قال: أنت صاحبها، وأنت الذي ُخلقتمَ هلذا العني، فأبرش بطول 
البقاء يف هذه الّدنيا، مع الغيبة عن األبصار إىل النفخ يف الّصور)1(.

ما رواه يف ف�سائل اأهل البيت
بن حييى  العزيز  قال: حّدثنا عبد   ،بن إسحاق إبراهيم  بن  1ـ روى حمّمد 
بن  حمّمد  بن[  ]جعفر  عن  اجلوهرّي،  زكرّيا  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  البرصّي، 
آبائه  بن عيّل، عن  أبيه حمّمد  بن حمّمد، عن  الصادق جعفر  أبيه، عن  عامرة، عن 
عيّل  ألخي  جعل  وتعاىل  تبارك  اهلل  اهلل:»إّن  رسول  قال  قال:   ،الّصادقني
ابن أيب طالب فضائل ال حُييص عددها غريه، فمن ذكر فضيلة من فضائله ُمقّرًا با، 
غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر؛ ولو واىف القيامة بذنوب الثقلني، وَمن كتب 
فضيلة من فضائل عيّل بن أيب طالب، مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي لتلك 
الكتابة رسم، وَمن استمع إىل فضيلة من فضائله، غفر اهلل له الذنوب التي اكتسبها 
باالستمع، وَمن نظر إىل كتابة يف فضائله غفر اهلل له الذنوب التي اكتسبها بالنظر«. 
ثّم قال رسول اهلل :»النظر إىل عيّل بن أيب طالب عبادة، وذكره عبادة، وال 

يقبل إيمن عبد إاّل بواليته، والرباءة من أعدائه«)2(.
2ـ روى عنه أيضًا، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي البرصّي، 
قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، قال: حّدثنا حمّمد بن جعفر بن عامرة، عن 
أبيه، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمري املؤمنني عيّل 
قول:  الكالم  أفضل  يقول:   ،اهلل رسول  يقول:»سمعت   ،طالب أيب  ابن 
ن  ال إله إاّل اهلل، وأفضل اخللق أّول من قال: ال إله إاّل اهلل، فقيل: يا رسول اهلل، وممَ

)1( كامل الدين ومتام النعمة: ص386. 
)2( األمايل: ص 201. 
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أّول من قال: ال إله إاّل اهلل؟ قال: أنا، وأنا نور بني يدي اهلل جّل جالله، ُأوّحده، 
وُأسّبحه، وُأكرّبه، وُأقّدسه، وُأجّمده، ويتلوين نور شاهد منّي، فقيل: يا رسول اهلل 
ومن الشاهد منك؟ فقال: عيّل بن أيب طالب؛ أخي، وصفّيي، ووزيري، وخليفتي، 
ووصّيي، وإمام ُأّمتي، وصاحب حويض، وحامل لوائي، فقيل له: يا رسول اهلل، 
ولد  من  األئمة  ثّم  اجلنّة،  أهل  شباب  سّيدا  واحلسني  احلسن  فقال:  يتلوه؟  فَمن 

احلسني إىل يوم القيامة«)1(.
3ـ روى أحد بن عبد اهلل بن احلسني، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى البرصّي 
الّرحن بن صالح األزدّي،  لَّبي، حّدثنا عبد  امُلهمَ أبو أحد، حّدثنا مغرية بن حمّمد 
حّدثنا عيّل بن هاشم بن الربيد، حّدثنا جابر اجلعفّي، عن صالح بن ميثم، عن أبيه، 
ن لقي اهلل تعاىل  قال: سمعت ابن عّباس، يقول: سمعت رسول اهلل، يقول: ممَ
وهو جاحٌد والية عيّل بن أيب طالب، لقي اهلل وهو عليه غضبان، ال يقبل اهلل 
منه شيئًا من أعامله، فُيوّكل به سبعون ملكًا يتفلون يف وجهه، وحيرشه اهلل تعاىل 
أينفع حّب عيّل بن أيب طالب يف  يا بن عّباس،  قلنا:  العني،  أزرق  الوجه،  أسود 
اآلخرة ؟ قال: قد تنازع أصحاب رسول اهلل يف حّبه، سألنا رسول اهلل، فقال: 
دعوين حّتى أسأل الوحي، فلام هبط جربئيل، سأله فقال: أسأل ريب عن 
هذا، فرجع إىل الّسامء، ثّم هبط إىل األرض، فقال: يا حمّمد، إّن اهلل تعاىل يقرأ عليك 
ن أحّبه فقد أحّبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، يا  السالم ويقول: أِحبَّ علّيًا، فممَ

حمّمد، حيث تكن، يكن عيّل، وحيث يكن عيّل، يكن حمّبوه؛ وإن اجرتحوا)2(.
قال:  اجللودّي،  بن حييى  العزيز  عبد  قال: حّدثني  اجلّراح،  بن  أحد  4ـ روى 

)1( كامل الدين ومتام النعمة: ص 669. 
)2( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس: ص 157. 
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حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثني عبد اهلل بن مسلم، قال: حّدثني املفّضل بن 
صالح، قال: حّدثني جابر بن يزيد، قال: حّدثني زاذان، عن سلامن وابن عّباس، 
أدنى،  أو  قوسني  كقاب(  منه  )فكنت  ريّب  من  اهلل:»دنوت  رسول  قال  قاال: 
وكّلمني بني جبيل العقيق، ثّم قال يا أمحد، إيّن خلقتك وعلّيًا من نوري، وخلقت 
هذين اجلبلني من نور وجه عيّل بن أيب طالب، فوعزت وجاليل، لقد خلقتهم 
عالمة بني خلقي يعرف با املؤمنون، ولقد أقسمت بعّزت عىل نفيس )أيّن حّرمت 

.)1(»عيّل بن أيب طالب )النار عىل املتخّتم بالعقيق إذا توىّل
5ـ روى أبو العّباس حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن، قال: حّدثنا 
عبد العزيز بن حييى البرصّي بالبرصة، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، قال: حّدثنا 
رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر، قال: سألت جابر بن يزيد اجلعفّي، فقلت 

ي الباقر باقرًا؟  مَ ُسمِّ له: مِل
قال: ألّنه بقر العلم بقرًا - أي: شّقه شّقًا، وأظهره إظهارًا، ولقد حّدثني جابر 
ستبقى  إنك  جابر،  يقول:»يا   ،اهلل رسول  سمع  أّنه  األنصارّي:  اهلل  عبد  ابن 
حّتى تلقى ولدي حمّمد بن عيّل بن احلسني بن عيّل بن أيب طالب املعروف يف التوراة: 
بباقر، فإذا لقيته، فاقرأه منّي السالم«، فلقيه جابر بن عبد اهلل األنصارّي يف بعض 
ن أنت ؟ قال:»أنا حمّمد بن عيّل بن احلسني بن  سكك املدينة، فقال له: يا غالم، ممَ
فأدبر،  أدبر،  له:  ثّم قال  أقبل، فأقبل،  بنّي،  يا  عيّل بن أيب طالب«، قال له جابر: 
فقال: شامئل رسول اهلل ورّب الكعبة، ثّم قال: يا بنّي، رسول اهلل يقرؤك السالم، 
فقال عىل رسول اهلل الّسالم ما دامت السموات واألرض، وعليك يا جابر بم 
بّلغت السالم، فقال له جابر: يا باقر، أنت الباقر حّقًا، أنت الذي تبقر العلم بقرًا، 

)1( مائة منقبة، حمّمد بن أحد بن احلسن القمّي)ابن شاذان(: ص169. 



)166( عبد العزيز بن يحيى اجللودي ...................................

ثّم كان جابر يأتيه، فيجلس بني يديه فيعّلمه، ورّبام غلط جابر فيام حيّدث به عن 
رسول اهلل فريّد عليه ويذّكره، فيقبل ذلك منه، ويرجع إىل قوله، وكان يقول: 

يا باقر، يا باقر، يا باقر، أشهد باهلل أّنك قد ُأوتيتمَ احلكم صبّيًا)1(.
6ـ روي عنه أيضًا، قال: حّدثني عبد العزيز بن حييى اجللودّي بالبرصة، 
قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حّدثنا أبو 
عباية، عن عمرو بن املغرية، عن أيب صادق، عن ربيعة بن ناجد، أّن رجاًل قال 

لعيّل: يا أمري املؤمنني، بام ورثت ابن عّمك دون عّمك؟
فقال:»يا معرش الناس، فافتحوا آذانكم واستمعوا«. 

قال:  أو  منّا،  رجل  بيت  يف  املّطلب  عبد  بني   اهلل رسول  فقال:»مجعنا 
أكربنا، فدعا ُبمّد ونصف من طعام وقدح له: يقال له الُغَمر، فأكلنا ورشبنا وبقي 
فقال  الَفَرق،  اجَلَذعة ويرشب  يأكل  الطعام كم هو، والرَشاب كم هو، وفينا من 
رسول اهلل: إن قد ترون هذه، فأّيكم يبايعني عىل أّنه أخي، ووارثي، ووصّيي؟ 
ثالث  ذلك  قال  ثّم  اجلس،  قال:  أنا،  وقلُت:  القوم،  أصغر  وكنُت  إليه  فقمُت 
مّرات، كّل ذلك أقوم إليه فيقول: اجلس، حّتى كان يف الثالثة؛ فضب بيده عىل 

يدي، فبذلك ورثت ابن عّمي دون عّمي«)2(.
7ـ روي عنه، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي، قال: حّدثنا أبو 
تليد بن سليامن، عن  العزيز بن اخلّطاب، عن  الطالقايّن، قال: حّدثنا عبد  حامد 
ليث، عن جماهد، قال: نزلت يف عيّل سبعون آية، ما رشكه يف فضلها أحد)3(.

)1( علل الرشائع: ج2، ص233. 
)2( علل الرشائع: ج1، ص170. 

)3( اخلصال : ص 581. 
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اهلل  عبد  أبو  أخربنا  فقال:  آخر،  بسند  التنزيل  شواهد  يف  احلاكم  عنه  رواه 
الشريازّي، قال: أخربنا أبو بكر اجلرجرائي، قال: أخربنا أبو أحد البرصّي، قال: 
حّدثنا أبو عيّل هشام بن عيّل، قال: حّدثنا قيس بن حفص، قال: حّدثنا يونس بن 
أرقم، عن ليث، عن جماهد، قال: نزلت يف عيّل سبعون آية، ما رشكه فيهّن أحد)1( .
8ـ روى أيضًا، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي بالبرصة، قال: 
حّدثنا أحد بن أبان، عن حييى بن سلمة، عن زيد بن احلارث، عن عبد الّرحن بن 
ْفوًا يف كتاب اهلل ما رشكه فيها  أيب ليىل، قال: نزلت يف عيّل ثامنون آية، صمَ

أحد من هذه األُّمة)2(.
9ـ جاء عن السّيد عيّل بن طاووس يف سعد السعود، نقاًل من كتاب: ما نزل 
من القرآن يف أمري املؤمنني، أليب أحد عبد العزيز بن حييى اجللودّي، عن أيب 
القاسم عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس املوصيّل، عن حمّمد بن جعفر البّزاز، عن 
عيّل بن احلسن بن فّضال، عن حمّمد بن أورمة الّقمي، عن احلسني بن موسى بن 
جعفر، قال: رأيت يف يد أيب جعفر حمّمد بن عيّل الرضا، خاتم فّضة ناحل، 

.)3(» هذا خاتم سليمن بن داود« :فقلت: مثلك يلبس مثل هذا ! قال
10ـ حّدثنا حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، 
أبيه، عن الصادق  قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا حمّمد بن عامرة، عن 
جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول اهلل :»سُتدفن بضعة 
له اجلنّة، وحّرم جسده   إاّل أوجب اهلل منّي بأرض خراسان، ال يزورها مؤمن 

)1( شواهد التنزيل: ج1، ص53. 
)2( اخلصال:ص 592. 

)3( مستدرك الوسائل: ج3، ص 284. 
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عىل النّار«)1(.
11ـ قال حمّمد بن العّباس: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، 
 ، عن جعفر بن حمّمد بن عامرة، قال: حّدثني أيب، عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه
يكون  البيت، وكيف ال  أهل  فّضلنا   إّن اهلل  :أيب طالب بن  عيّل  قال:»قال 
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  َم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ كذلك؟! واهلل يقول يف كتابه: إِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا)2(، فقد طّهرنا اهلل من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فنحن  َوُيَطهِّ

عىل منهاج احلّق«)3(.
12ـ قال أيضًا: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن املغرية بن حمّمد، عن عبد 
بن  املنذر، عن عدّي  بن  زياد  أيب األسود، عن  بن  بن حمّمد، عن منصور  الغّفار 
ثابت، قال: سمعت ابن عّباس، يقول: ما حسدْت قريش علّيًا بيشء ممّا سبق 
له أشّد ممّا وجدت يومًا ونحن عند رسول اهلل، فقال:»كيف أنتم معرش قريش 
فهبط  بالّسيف؟  وجوهكم  أضب  كتيبة  يف  فرأيتموين  بعدي،  من  كفرتم  قد  لو 

عليه جربئيل، فقال: قل: إن شاء اهلل أو عيّل، فقال: إْن شاء اهلل أو عيّل«)4(.
13ـ ما رواه عبد العزيز بن حييى، عن املغرية بن حمّمد، عن حسني بن حسن 
عن  يزيد،  بن  ثور  عن  زريق،  بن  عاّمر  عن  حوأب،  بن  األحول  عن  املروزّي، 
يدي  بني   عيّل عىل  طعنُت  قال:  عياض،  بن  كعب  عن  معدان،  بن   خالد 

)1( األمايل: ص 199. 
)2( سورة األحزاب، من اآلية )33(. 

)3( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص458. 
)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص559، وغاية املرام وحّجة 

اخلصام يف تعيني اإلمام: ج 4، ص 141. 
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يف  نور  نورين:  لعيّل  إّن  كعب،  يا  قال:  ثّم  صدري،  يف  فوكزين   ،اهلل رسول 
الّسمء، ونور يف األرض، فمن تّسك بنوره، أدخله اهلل اجلنّة، ومن أخطأه، أدخله 

اهلل النار، فبرّش الناس عنّي بذلك)1(.
14ـ روى أيضًا، عن ميرسة بن حمّمد، عن إبراهيم بن حمّمد، عن ابن فضيل، 
عن حّسان بن عبيد اهلل، عن الضّحاك بن مزاحم، عن ابن عّباس، قال: كان 
عيّل إذا صّف يف القتال كأّنه بنيان مرصوص، يتبع ما قال اهلل فيه، فمدحه اهلل، 

وما قتل من املرشكني، كقتله أحد)2(.
املغرية  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  حّدثنا  قال:  العّباس،  بن  حمّمد  روى  15ـ 
ابن حمّمد، عن عبد الغّفار بن حمّمد، عن قيس بن الربيع، عن حصني، عن سامل 
ابن أيب اجلعد، عن جابر بن عبد اهلل، قال: ورد املدينة ِعري فيها جتارة من الّشام، 
خيطب   والنبّي ودخلت  وضحكوا،  وفرحوا  بالّدفوف،  املدينة  أهل  فرضب 
يوم اجلمعة، فخرج النّاس من املسجد وتركوا رسول اهلل قائاًم، ومل يبق معه يف 

املسجد إاّل اثنا عرش رجاًل، عيّل بن أيب طالب منهم)3(.
بن حكيم، عن  بن زكرّيا، عن عيّل  بن حييى، عن حمّمد  العزيز  16ـ عن عبد 
الربيع بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن حسن، عن أيب جعفر حمّمد بن عيّل، قال: 
»بينم النبّي ذات يوم رأسه يف حجر عيّل، إذ نام رسول اهلل ، ومل يكن 
له  فذكر   ، اهلل  رسول  فانتبه  تغرب،  الشمس  فقامت  العرص،  صىّل   عيّل

)1( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص670، والربهان يف تفسري 
القرآن:ج5، ص307. 

)2( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص363. 
)3( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص380. 
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العرص[  وقت  ]يف   - كهيئتها  الّشمس  اهلل  فرّد  اهلل،  فدعا  صالته،  شأن   عيّل
وكّلمها  الّشمس،  عىل  فسّلم  قم  عيّل،  يا  له:  فقال   - الّشمس  رّد  حديث  وذكر 
فإّنا ُتكّلمك، فقال له: يا رسول اهلل، كيف ُأسّلم عليها ؟ قال: قل: السالم عليِك 
وعليك  فقالت:  اهلل،  خلق  يا  عليِك  الّسالم  وقال:   ،عيّل فقام  اهلل،  خلق  يا 
السالم يا أّول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من ينجي حمّبيه، ويوثق مبغضيه، فقال 
 :ما رّدت عليك الّشمس؟ فكان عيّل كاتًا عنه، ]فقال له النبّي :له النبّي
قل: ما قالت لك الشمس؟ فقال له ما قالت[، فقال ]النبّي[: إّن الّشمس قد 
صدقت، وعن أمر اهلل نطقت، أنت أّول املؤمنني إيمنًا، وأنت آخر الوصّيني، ليس 
بعدي نبّي، وال بعدك ويّص، وأنت الظاهر عىل أعدائك، وأنت الباطن يف العلم 
الظاهر عليه، وال فوقك فيه أحد، أنت عيبة علمي، وخزانة وحي ريّب، وأوالدك 

خري األوالد، وشيعتك هم النجباء يوم القيامة«)1(.
17ـ وروى أيضًا، فقال: حّدثنا املغرية بن حمّمد، ]قال: حّدثنا[ عبد الغّفار بن 
األعمش، عن  األسود، عن  أيب  بن  منصور  قال: حّدثنا  الكاليّب،  كثري  بن  حمّمد 
إليه  فقام  الرحبة،  يف  عيّل  مع  كنّا  قال:  اهلل،  عبد  بن  عّباد  عن  عمرو،  بن  املنهال 
ِه  رجل، فقال: يا أمري املؤمنني، أرأيت قول اهلل تعاىل: َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ
َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه)2(، فقال علـّي:»والذي فلق احلّبة، وبرأ النسمة، ما جرت املآيس 
عىل رجل من قريش إاّل وقد نزلت فيه من كتاب اهلل آية أو آيتان، ولئن تعلموا ما 
فرض اهلل لنا عىل لسان النبّي األُّمي أحّب إيّل من مْلِء األرض فّضة، وإيّن ألعلم 

أّن القلم قد جرى بم هو كائن. 

)1( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص281-280. 
)2( سورة هود، من اآلية )17(. 
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أما والذي فلق احلّبة، وبرأ النسمة، إّن مثلنا فيكم كمثل سفينة نوح يف قومه، 
ِه  ومثل باب حطة يف بني إسائيل، أتقرأ سورة هود ؟:َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه)1(، فرسول اهلل عىل بّينة من ربه، وأنا أتلوه والشاهد منه«)2(.
بن  حمّمد  بن  جعفر  )حّدثني(  زكرّيا،  بن  حمّمد  حّدثني  قال:  أيضًا،  عنه  18ـ 
عامرة، قال: حّدثني أيب، عن جابر اجلعفّي، عن أيب حرب بن أيب األسود الدؤيل، 
عن أبيه، قال: قال عيّل:»لقد مكثت املالئكة سنني وأشهرًا ال يستغفرون إاّل لرسول 
اهلل ويِل، وفينا نزلت هاتان اآليتان: الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن 
ًة َوِعْلًم  ٍء َرمْحَ نَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْ ِذيَن َآَمنُوا َربَّ ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَّ بَِحْمِد َربِّ
َجنَّاِت  َوَأْدِخْلُهْم  نَا  َربَّ ِحيِم*  اجْلَ َعَذاَب  َوِقِهْم  َسبِيَلَك  َبُعوا  َواتَّ َتاُبوا  ِذيَن  لِلَّ َفاْغِفْر 
اْلَعِزيُز  َأْنَت  إِنََّك  اهِتِْم  يَّ َوُذرِّ َوَأْزَواِجِهْم  َآَبائِِهْم  ِمْن  َصَلَح  َوَمْن  ْم  َوَعْدهَتُ الَّتِي  َعْدٍن 

.)3(كِيُم احْلَ
ن كان من آباء عيّل وذّرّيته )كذا( الذين أنزلت فيهم  فقال قوم من املنافقني: ممَ
هذه اآليات ؟ فقال عيّل: ُسبحان اهلل، أما من آبائنا: إبراهيم، وإسمعيل، وإسحاق، 

ويعقوب؟ أليس هؤالء من آبائنا؟)4(.
19ـ عنه أيضًا، قال: حّدثنا احلسني بن عيّل، حّدثنا إبراهيم بن حمّمد، حّدثنا 
بمَلة، عن أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن جويرب، عن الضّحاك، يف قوله  حمّمد بن جمَ

)1( سورة هود، من اآلية )17(. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص362. 

)3( سورة غافر: اآليتان )8-7(. 
)4( شواهد التنزيل: ج2، ص 183. 
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 ،)2(َبْينَُهَم َبْرَزٌخ الَ َيْبِغَياِن ،قال: عيّل وفاطمة ،)1(َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن :تعاىل
ْؤُلُؤ َوامْلَْرَجاُن)3(، قال: احلسن واحلسني)4(. ُرُج ِمنُْهَم اللهُّ قال: النبّي ،َيْ

20ـ وعنه، قال: حّدثني حمّمد بن زكرّيا، حّدثنا جعفر بن حمّمد بن عامرة، قال: 
حّدثني أيب، عن جابر اجلعفّي، عن أيب جعفر، حمّمد بن عيّل، قال: قال عيّل بن 
أيب طالب:»ُأنزلت النبّوة عىل النّبّي يوم االثنني، وأسلمُت غداة يوم الثالثاء، 
فكان النبّي يصيّل وأنا ُأصيّل عن يمينه، وما معه أحد من الّرجال غريي، فأنزل 

.)6( )5(َوأصحاب اْلَيِمنِي َما أصحاب اْلَيِمنِي:اهلل
21ـ وعنه أيضًا، قال: حّدثنا أحد بن عاّمر، حّدثنا زكرّيا بن حييى، حّدثنا حسني 
ابن حسن، عن عيسى بن راشد، عن أيب بصري، عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: 
نَا  فرض اهلل االستغفار لعيّل يف القرآن عىل كّل مسلم، قال: وهو قوله: َيُقوُلوَن َربَّ

يَمِن)7(، وهو الّسابق)8(. ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ اْغِفْر َلنَا َوإِلِ
22ـ روى عبد العزيز بن أحد بن حييى اجللودّي البرصّي، فقال: أنبأنا حمّمد 
ابن زكرّيا الغاليّب، أنبأنا حمّمد بن عّباد بن آدم، أنبأنا نرص بن سليامن، أنبأنا حمّمد 
ابن إسحاق، عن عبد الغّفار بن القاسم، عن املنهال بن عمرو، عن عبد اهلل بن 

)1( سورة الّرحن، اآلية )19(. 
)2( سورة الّرحن، اآلية )20(. 
)3( سورة الّرحن، اآلية )22(. 

)4( شواهد التنزيل: ج2، ص285. 
)5( سورة الواقعة، اآلية )27(. 

)6( شواهد التنزيل: ج2، ص300. 
)7( سورة احلرش، اآلية )10(. 

)8( شواهد التنزيل: ج2، ص335. 
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احلارث بن عبد املّطلب، عن عبد اهلل بن عّباس، عن عيّل بن أيب طالب، قال:»قال 
بذلك  فضقت   ،)1(اأْلَْقَربنَِي َعِشرَيَتَك  َوَأْنِذْر  اآلية:  هذه  نزلت  ملا  اهلل:  رسول 
ذرعًا، وعرفت أيّن متى ُأناديم بذا األمر أرى منهم ما أكره، فصمتهُّ عنها حّتى 
جاء جربئيل، فقال: يا حمّمد، إّنك إْن مل تفعل ما تؤمر به سيعّذبك ربك. فقال يل: 
يا عيّل، فاصنع لنا صاعًا من طعام، واجعل عليه رجل شاة، وامل لنا ُعّسًا من لبن، 

وامجع يل بني عبد املّطلب حّتى ُأبلِّغهم. 
فُصنع هلم الطعام، وحرضوا فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام بحاله. 

قال: ثّم تكّلم رسول اهلل، فقال: يا بني عبد املّطلب، إيّن واهلل ما أعلم شاّبًا 
من العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به، إيّن قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة، وإّن 
ريّب أمرين أن أدعوكم، فأّيكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصّيي، 
وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها مجيعًا، وإيّن ألحدثهم سنًّا، فقلت: أنا يا نبّي 
وخليفتي  ووصّيي،  أخي،  هذا  قال:  ثّم  برقبتي،  فأخذ  عليه،  وزيرك  أكون  اهلل؛ 
فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب: قد أمرك 

أن تسمع لعيّل وتطيع)2(.
23ـ وروى أيضًا، فقال: حّدثنا أبو القاسم التسرتّي، قال: حّدثنا أبو الصلت 
عبد الّسالم بن صالح، عن عيّل بن موسى بن جعفر بن حمّمد، قال: حّدثني أيب، 
 قال:»ملا زّوجني النبّي ،عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده، عن عيّل

بفاطمة، قال يل: أبرش، فإّن اهلل قد كفاين ما أمّهني من أمر تزوجيك. 
قلت: وما ذاك؟

)1( سورة الّشعراء، اآلية )214(. 
)2( رشح إحقاق احلّق: ج15، ص 148. 
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فأخذهتم  قرنفلها،  من  وقرنفلة  اجلنّة،  سنابل  من  بسنبلة  جربئيل  أتاين  قال: 
وشممتهم، وقلت: يا جربئيل، ما شأنم؟

فقال: إّن اهلل أمر مالئكة اجلنّة وسّكانا أن يزينوا اجلنّة بأشجارها، وأنارها، 
يقرأَن:  أن  العني  احلور  وأمر  وغرفها،  ومنازهلا،  وبيوهتا،  ودورها،  وقصورها، 
حم *عسق)1(، ويس)2(، ثّم نادى مناٍد: اشهدوا أمجعني، اهلل يقول: إيّن قد 

زّوجت فاطمة بنت حمّمد من عيّل بن أيب طالب. 
واجلوهر،  واللؤلؤ،  والياقوت،  الدّر،  عليهم  فأمطرت  سحابة  اهلل  بعث  ثّم 

ونثرت السنبل والقرنفل، فهذا ممّا نثرت عيلَّ املالئكة«)3(.
24ـ روى أبو أحد البرصّي قال: حّدثنا أحد بن عاّمر بن خالد، قال: حّدثنا 
هارون، عن  أيب  الربيع، عن  بن  قيس  قال: حّدثنا  احِلاّمين،  احلميد  عبد  بن  حييى 
أيب سعيد اخلدري: أّن رسول اهلل  ملا نزلت ]عليه[ هذه اآلية: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإلسالم ِدينًا)4(، قال:»اهلل أكرب 
عىل إكمل الّدين وإتام النعمة، ورضا الرّب برسالتي، ووالية عيّل بن أيب طالب 
من بعدي«. ثّم قال:»َمن كنُت مواله، فعيّل مواله، الّلهّم واِل َمن وااله، وعاِد َمن 

عاداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله«)5(.
بن  أّيوب  قال: حّدثنا  الغاليّب،  زكرّيا  بن  قال: حّدثني حمّمد  عنه،  25ـ روي 

)1( سورة الّشورى، اآليتان )2-1(. 
)2( سورة يس، اآلية )1(. 

)3( دالئل اإلمامة: ص 95. 
)4( سورة املائدة، من اآلية )3(. 

)5( شواهد التنزيل: ج1، ص201. 
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سليامن، قال: حّدثنا حمّمد بن مروان، عن جعفر بن حمّمد، قال: قال ابن عّباس: 
ولقد شكر اهلل تعاىل فِعال عيّل بن أيب طالب يف موضعني من القرآن: َسَيْجِزي 

.)3( )2(اكِِريَن اكِِريَن)1(، وَسنَْجِزي الشَّ اهللُ الشَّ
26ـ روى أيضًا، فقال: حّدثنا املغرية بن حمّمد، قال: حّدثنا عبد الغّفار بن حمّمد، 
قال: حّدثنا مصعب بن سالم، عن عبد األعىل التغلبّي، عن حمّمد بن احلنفّية، عن 

ٌن َبْينَُهْم َأْن َلْعنَُة اهللِ َعىَل الظَّاملنَِِي)4(، فأنا ذلك املؤّذن«)5(. َن ُمَؤذِّ عيّل، قال:»َفَأذَّ
27ـ روى أيضًا، قال: حّدثنا أحد بن عّباد، قال: حّدثنا زكرّيا بن حييى، قال: 
حّدثنا إسامعيل بن صبيح، قال: حّدثنا أبو اجلارود زياد بن املنذر، عن أيب داود، 
 ،)6(َم َأْنَت ُمنِْذٌر عن أيب برزة األسلمّي، قال: سمعت رسول اهلل يقول:»إِنَّ

.)8(ويشري إىل علـّي ،»)7(َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد ،ثّم ضب يده إىل صدره
28ـ روى أيضًا، قال: حّدثني أحد بن حمّمد بن عمر بن يونس، قال: حّدثني 
أيب  عن  اهلمدايّن،  يوسف  بن  عيسى  حّدثني  قال:  النيسابورّي،  املفّضل  بن  برش 
احلسن عيّل بن حييى، عن أبان بن أيب عّياش، عن أيب الطفيل، عن عيّل، قال:»والذي 
كافرون؛  مكّذبون  كّلهم  والناس  أنا،  به  وصّدق  اهلل،  رسول  بالصدق   جاء 

)1( سورة آل عمران، من اآلية )144(. 
)2( سورة آل عمران، من اآلية )145(. 

)3( شواهد التنزيل: ج1، ص176. 
)4( سورة األعراف، من اآلية )44(. 
)5( شواهد التنزيل: ج1، ص267. 

)6( سورة الرعد، من اآلية )7(. 
)7( سورة الرعد، من اآلية )7(. 

)8( شواهد التنزيل: ج1، ص388. 
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غريي وغريه«)1(.
عاّمر،  بن  وأحد  الواسطّي،  عيسى  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  أيضًا،  روى  29ـ 
الربيع، عن  بن  احِلاّمين، قال: حّدثنا حسني األشقر، عن قيس  قاال: حّدثنا حييى 
األعمش، عن سعيد، عن ابن عّباس، قال: ملا نزلت: قْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا 
ن هؤالء الذين أمرنا اهلل بموّدهتم؟  َة يِف اْلُقْرَبى)2(، قالوا: يا رسول اهلل، وممَ إاِلَّ امْلََودَّ

قال:»عيّل، وفاطمة، وُوْلُدمُها«)3(.
الدهان،  أيضًا، قال: حّدثني حمّمد بن سهل، حّدثنا أحد بن عمر  30ـ روى 
حّدثنا حمّمد بن كثري موىل عمر بن عبد العزيز، حّدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، 
إليه اجلوع، فبعث إىل  النبّي، فشكا  إّن رجاًل جاء إىل  عن أيب هريرة، )قال(: 

بيوت أزواجه، فقلن: ما عندنا إاّل املاء، فقال:»َمن هلذا الّليلة؟« 
فقال عيّل:»أنا يا رسول اهلل«، فأتى فاطمة فأعلمها، فقالت:»ما عندنا إاّل قوت 
الرّساج  ُأطفئ  و)أنا(  الصبية،  مي  َنوِّ عيّل:  فقال  ضيفنا«،  به  نؤثر  ولكنّا  الّصبية، 

للّضيف«. 
ففعلت، وعّشوا الّضيف، فلاّم أصبح، أنزل اهلل فيهم هذه اآلية: َوُيْؤثُِروَن َعىَل 

.)5( )4(...َأْنُفِسِهْم
31ـ روى أيضًا، قال: حّدثنا حمّمد بن سهل، حّدثنا عبد اهلل بن حمّمد البلوّي، 

)1( شواهد التنزيل: ج2، ص181. 
)2( سورة الشورى، من اآلية )23(. 
)3( شواهد التنزيل: ج2، ص193. 

)4( سورة احلرش، من اآلية )9(. 
)5( شواهد التنزيل: ج2، ص331. 
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حّدثنا إبراهيم بن عبد اهلل بن العالء، قال: حّدثني سعيد بن يربوع اجلعدّي، عن 
أبيه، عن حارثة، عن عاّمر بن يارس قال: سمعت عيّل بن أيب طالب، يقول:»دعاين 
رسول اهلل، فقال: أال ُأبرّشك ؟ قلت: بىل يا رسول اهلل، وما زلت مبرّشًا باخلري، 

قال: قد أنزل اهلل فيك قرآنًا، قلت: وما هو يا رسول اهلل ؟
يُل َوَصالُِح امْلُْؤِمننَِي)1(، فأنت واملؤمنون  قال: قرنت بجربئيل، ثّم قرأ: َوِجرْبِ

من بني أبيك الصاحلون«)2(.
32ـ روى ابن عساكر، فقال: أخربنا أبو عبد اهلل، احلسني بن نرص بن حمّمد بن 
مخيس يف كتابه، أخربنا القايض أبو نرص، حمّمد بن عيّل بن ودعان، أخربنا عمي أبو 
الفتح، أحد بن عبيد اهلل بن أحد بن ودعان، أخربنا أبو القاسم، هارون بن )كذا( 
أحد بن حمّمد بن روح البرصّي، أخربنا أبو عيّل)احلسني( بن إبراهيم بن عبد اهلل بن 
منصور الصائغ، أخربنا أبو أحد، عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى، أخربنا 
حمّمد بن روح البرصّي، أخربنا أبو عيّل احلسني بن إبراهيم بن عبد اهلل بن منصور 
الّصائغ، أخربنا أبو أحد بن عبد اهلل بن جلني الدورّي، أخربنا أبو جعفر حمّمد بن 

حزة بن أحد بن جعفر بن سليامن اهلاشمّي، أخربنا العّباس بن بّكار الضّبّي. 
وحّدثني أبو بكر حمّمد بن عيّل بن رزق اهلل بن عبد الواحد احلالل، أخربنا أبو 
الّرحن  بن عبد  اهلل  بن عبد  العّباس  بن موسى اجلوهرّي، أخربنا  أحد  العّباس، 

احلنفّي، أخربنا العّباس بن بّكار. 
قال:  الشعبّي،  عن  اخلزاعّي،  اهلل  عبيد  بن  حمّمد  أخربنا  قالوا:  اّتفقوا،  ثّم 
ْودة بنت عامرة بن األسك اهلمدانّية عىل معاوية بن أيب سفيان، فأذن  استأذنت سمَ

)1( سورة التحريم: من اآلية )4(. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص347. 
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القائلة  ألسِت  األسك،  بنت  يا  هيه  قال:  ثّم  الّسالم،  عليها  فرّد  فسّلمت،  هلا، 
ألخيك يوم صّفني:

ر كفعل أبيك يا بن عامرة يوم الطِّعان وملتقى األقراِنشمِّ
هبواِنوانرص علّيًا واحلسني ورهطه وابنها  هلنٍد  واقصد 
حمّمٍد النّبيِّ  أخا  اإلماممَ  اإليامِنإّن  ومنارة  اهلدى  لمَم  عمَ
لوائه أماممَ  ورِسْ  احِلامممَ  ِقِه  وسناِنفمَ صارٍم  بأبيض  ُقُدما 

بالكذب،  إليك  اعتذر  وال  احلّق،  عن  رغب  مثيل  ما  املؤمنني،  أمري  يا  قالت: 
قال: فام حلك عىل ذلك؟ 

قالت: حّب عيّل واّتباع احلّق. 
قال: واهلل ما أرى عليِك من عيّل أثرًا )كذا(؟

قالت: أنُشدك اهلل يا أمري املؤمنني وإعادة ما مىض، وتذكار ما نيس. 
من  لقيت  ما  أحٍد  من  لقيت  وال  ُينسى،  أخيك  مقام  مثل  ما   ، هيهاتمَ قال: 
قومك، قالت: صدق فوك، مل يكن واهلل أخي ذميم املقام، وال خفّي املكان، كان 

واهلل كقول اخلنساء:
به اهلداة  ليأتّم  صخرًا  ناُروإّن  رأسه  يف  علٌم  كأّنه 

وباهلل أسأل أمري املؤمنني إعفاي ممّا استعفيت منه. 
للناس  أصبحت  إّنك  املؤمنني،  أمري  يا  قالت:  حاجتك؟  فام  فعلت،  قد  قال: 
سّيدًا، وألمورهم متقّلدًا، واهلل سائلك عن أمرنا، وعاّم افرتض عليك من حّقنا، 
وال يزال يقدم علينا من ينوء بعّزك، ويبطش بسلطانك، فيحصدنا حصاد السنبل، 
ويدوسنا دياس البقر، يسومنا اخلسيسة، ويسألنا اجلليلة، هذا ابن أيب أرطاة، قدم 
بالدي فقتل رجايل وأخذ مايل، يقول: فوهي )كذا( بام استعصم اهلل منه، وأجلأ إليه 
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فيه، ولوال الطاعة لكان فينا عّز ومنعة، فإّما عزلته عنّا، فشكرناك، وإّما ال، فعرفناك. 
قتب  عىل  إليه  أرّدِك  أن  مهمت  لقد  بقومك،  أهتّدديني  معاوية:  أيضًا  فقال 

أرشس، وأحلك إليه، فينّفذ فيِك حكمه. 
فأطرقت، ثّم بكت ورفعت رأسها، تقول:

نها اإلله عىل روح تضمَّ قرٌب فأصبح فيه العدُل مدفوناصىّل 
مقروناقْد حالف احلّق ال يبغي به بدالً واإليامن  باحلّق  فصار 

ن ذلك؟ قال: وممَ
قالت: عيّل بن أيب طالب. 

قال: وما علمك بذلك؟
قالت: أتيته يومًا يف رجل واّله عىل صدقاتنا، مل يكن بيننا وبينه إاّل كام بني الغّث 
إىل السمني، فوجدته قائاًم يصيّل، فلام نظر إيّل انفتل من مصاّله، ثّم قال يل برأفة 
وتعطف:»ألِك حاجة؟«، فأخربته اخلرب، فبكى، ثّم قال:»اللَّهّم أنَت الشاهد عيّل 

وعليهم أيّن مل آمرهم بظلم خلّقك، وال برتك حّقك«. 
ثّم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف اجلراب، فكتب فيها:

وامليزان  الكيل  فأوفوا  رّبكم،  من  بّينة  قْد جاءتكم  الّرحيم،  الّرمحن  اهلل  »بِسم 
بالقسط، َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن * َبِقيَُّة اهللِ 

 .)1(َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ
إذا قرأَت كتايب هذا، فاحتفظ بم يف يديك من عملنا، حّتى يأت من يقبضه منك 

والّسالم«.
]قالت سودة:[ فأخذته منه، واهلل ما ختمه بطني، وال خزمه بخزام، فعزلته به. 

)1( سورة هود، من اآلية )85(، واآلية )86(. 
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قال معاوية: اكتبوا هلا بإنصافها، والعدل عليها. 
فقالت: إيّل خاّصة، أم لقومي عاّم؟ 

قال ]معاوية[: ما أنِت وغريِك. 
قالت: هي واهلل الفحشاء والّلؤم، فإْن كان عدالً شاماًل ]فهو املطلوب[، وإاّل 

أنا كسائر قومي. 
ما  فبطيئًا  الّسلطان،  عىل  اجلرأة  طالب  أيب  ابن  ملظكم   ، هيهاتمَ معاوية:  فقال 

تفطمون بغريه، اكتبوا هلا بحاجتها)1(.

مارواه يف الأخالق والآداب الإ�سالمّية 
1ـ روى حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى البرصّي، 
املغرية بن حمّمد، قال: حّدثنا جابر بن سلمة، قال: حّدثنا حسن بن  قال: حّدثنا 
 ،حسني عن عامر الرّساج، عن ساّلم اجلعفّي، عن أيب جعفر، حمّمد بن عيّل
قال:»َمن صام من رجب يومًا واحدًا، من أوله أو وسطه، أو آخره، أوجب اهلل له 
اجلنّة، وجعله معنا يف درجاتنا )درجتنا( يوم القيامة، وَمن صام يومني من رجب، 
قيل له: استأنف، فقد غفر لك ما مض، ومن صام ثالثة أّيام من رجب، قيل له: 
غفر لك ما مض وما بقي، فاشفع ملن شئت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك 
)مغفرتك(، وَمن صام سبعة أّيام من رجب، أغلق عنه أبواب النريان الّسبعة، ومن 
صام ثمنية أّيام من رجب، ُفتحت له أبواب اجلنان الّثمنية، فيدخلها من أّيا شاء«)2(.
2ـ روى الّشيخ الفقيه أبو جعفر، حمّمد بن عيّل بن احلسني بن موسى بن بابويه 
العزيز  عبد  حّدثنا  قال:  سعيد،  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  حّدثنا  قال:   ،القّمّي

)1( هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة، الّشيخ املحمودّي: ص 43-39. 
)2( فضائل األشهر الثالثة، الّشيخ الّصدوق: ص 19. 
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البلوّي،  حمّمد  بن  اهلل  عبد  حّدثنا  قال:  سهل،  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  حييى،  ابن 
قال:حّدثني إبراهيم بن عبيد اهلل، عن أبيه، عن زيد بن عيّل، عن أبيه، عن جّده، 

عن عيّل، قال:»سادة النّاس يف الّدنيا األسخياء، ويف اآلخرة األتقياء«)1(.
3 – روى السّيد عيّل بن طاووس يف سعد الّسعود، نقاًل من كتاب: ما نزل من 
العزيز بن حييى بن أحد اجللودّي،  املؤمنني، أليب أحد، عبد  أمري  القرآن يف 
عن أيب القاسم عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس املوصيّل، قال: أخربنا حمّمد بن 
عيّل، أخربنا أبو جعفر بن عبد اجلّبار، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أيب احلسن 
موسى، قال: كان أبو احلسن يف دار عائشة، فتحّول منها بعياله، فقالت 

له: جعلت فداك، أحتّولت من دار أبيك؟
فقال: »إيّن أحببُت أن ُأوّسع عىل عيال أيب، إّنم كانوا يف ضيق، وأحببُت أن 
ُأوّسع عليهم، حّتى يعلم أيّن وّسعت عىل عياله«، فقلت: جعلت فداك، هذا لإلمام 
خاّصة، قال:»وللمؤمنني، ما من مؤمن إاّل وهو يلّم بأهله كّل مجعة، فإن رأى خريًا 

محد اهلل، وإن رأى غري ذلك، استغفر واسرتجع«)2(.
4ـ روى حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين، قال: حّدثنا عبد العزيز بن 
حييى البرصّي اجللودّي بالبرصة، قال: أخربنا أبو عبد اهلل حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، 
قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن عامرة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد اجلعفّي، عن أيب 
جعفر، حمّمد بن عيّل الباقر ، قال:»سمعُت جابر بن عبد اهلل األنصارّي، يقول: 
 :برجٍل مرصوٍع، وقد اجتمع عليه الناس ينظرون إليه، فقال مّر رسول اهلل
عالَم اجتمع هؤالء ؟ فقيل له: عىل جمنون يرصع، فنظر إليه. فقال: ما هذا بمجنون، 

)1( األمايل: ص 84. 
)2( مستدرك الوسائل: ج3، ص452. 
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أال ُأخربكم باملجنون، حّق املجنون؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: إن املجنون حّق 
املجنون املتبخرت يف ِمشيته، الناظر يف ِعْطفيه، املحّرك جنبيه بمنكبيه، فذاك املجنون، 

وهذا املبتىل«)1(.
5ـ روي عن أيب احلسن، عيّل بن احلسن بن عيّل بن موسى القايض بالّلؤلؤتني، 
أخربنا أبو أحد، عبد الّصمد بن حمّمد بن إبراهيم النّجار بتسرت، حّدثنا أبو سعد، 
العسكرّي،  سعيد  بن  احلسن  حّدثنا  أيب،  حّدثنا  الكرمايّن،  أحد  بن  الواحد  عبد 
قال: كتب  العتبّي،  الغاليّب، حّدثنا  اجللودّي، حّدثنا  بن حييى  العزيز  حّدثنا عبد 
رجل إىل أخ له: أّما بعد، فِعظ الناس بفعلك، وال تعظهم بقولك وأنت مرّص عىل 
ِف اهلل بقدر قدرته عليك)2(.  خالف ِعظمَتك، واستِح من اهلل بقدر قربه منك، وخمَ

6ـ عن حمّمد بن عبد اهلل بن أحد الّصويّف، قال: حّدثنا حمّمد بن أحد بن حمّمد 
احلافظ، حّدثنا عبد العزيز بن حييى بن أحد، حّدثنا إبراهيم بن فهد، حّدثنا عبد اهلل  
ابن حمّمد التسرتّي، حّدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أيب نجيح، عن جماهد، عن ابن 
أربعة: سبق يوشع إىل موسى، وسبق  عّباس، قال: قال رسول اهلل:»الّسباق 
صاحب ياسني إىل عيسى، وسبق عيّل إىل حمّمد، وسبق إبراهيم«. ومل يسمِّ اآلخر، 

]أي: نيس الناقل عن سفيان اآلخر[)3(.
7ـ روى حمّمد بن العّباس: حّدثنا عبد العزيز بن حييى، عن عيّل بن اجلعد، 
عن شعيب، عن احلكم، قال: سمعت ابن أيب ليىل، يقول: لقيني كعب بن عجرة، 

فقال: أال ُأهدي إليك هدّية ؟ قلت: بىل. 

)1( معاين األخبار: ص 237. 
)2( معجم السفر، أحد بن حمّمد السلفّي: ص 252. 

)3( شواهد التنزيل: ج2، ص 293. 
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قال: إّن رسول اهلل خرج إلينا، فقلت: يا رسول اهلل، قد علمنا كيف الّسالم 
عليك، فكيف الّصالة عليك؟ فقال:»قولوا: الّلهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد؛ كم 
صّليَت عىل إبراهيم وآل إبراهيم، إّنك محيد جميد، وبارك عىل حمّمد وآل حمّمد؛ كم 

باركَت عىل إبراهيم وآِل إبراهيم، إّنك محيد جميد«)1(.
8ـ وجدت يف جمموعة عتيقة بخّط بعض العلامء، وفيها بعض اخلطب، ويظهر 
اجللودّي،  العزيز  عبد  بن  ألحد  اخلطب  كتاب  من  أخذه  أّنه  القرائن  بعض  من 
عبس  حّدثنا  قال:  عمر،  بن  حييى  حّدثنا  الّرحيم،  الّرحن  اهلل  بسِم  صورته:  ما 
ابن مسلم، قال: حّدثنا عمر بن إسحاق، عن عبد اهلل بن أيب بكر، عن حمّمد بن 
مسلم، عن مهران الثقفّي، عن عبد اهلل بن حمبوب، عن رجل، قال: إّن احلوالء 
كانت امرأة عّطارة آلل رسول اهلل، فلاّم كانْت يومًا من األّيام، أمرها زوجها 
بمعروف، فانتهرته، فأمسى وهو ساخط عليها، فلاّم دخل املسجد للّصالة تبعته، 
عنها،  فأعرض  رأسه،  وقّبلت  اليمنى،  يده  وقّبلت  إليه  فمشت  عنها،  فأعرض 
فعلمْت أّنه ساخط عليها فلطمْت، وجهها، وعّفرْت خّدها، وبكْت بكاء شديدًا 
وانتحبْت، ورجفْت بنفسها خمافة رّب العاملني، وخوفًا من نار جهنّم، يوم وضع 
ط  فمَ بسمَ فأتت  الّدين،  يوم  مالك  عذاب  من  وإشفاقًا  الّدواوين،  ونرش  املوازين 
زوجها،  إىل  تزّف  حني  العروس  تفعل  كام  وتطّيبْت  فتعّطرْت  وطيب،  عطر  فيه 
عليه،  نفسها  وعرضْت  فدخلْت  الّلحاف،  له  وتنّجزْت  الفراش،  وطأْت  ثّم 
فأعرض عنها، فانكّبْت عليه تقّبله، فحّول وجهه عنها، فلطمْت وجهها، وبكْت 
بكاء شديدًا، خوفًا من اهلل، وإشفاقًا من عذابه، وفزعًا وجزعًا من نار وقودها 
عليها  أطول  الّليلة  )تلك(  وكانت  نومًا،  الّليلة  تلك  تُذق  ومل  واحلجارة،  الناس 

)1( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص460. 
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من يوم احلساب، لسخط زوجها عليها، وما أوجب اهلل عليها من احلّق، فلام 
أصبح الصباح، قضْت )صالهتا(، وتربقعْت وأخذْت عىل رأسها رداء، وخرجْت 
سائرة إىل دار رسول اهلل، فلاّم وصلْت، أنشأْت تنادي: الّسالم عليكم آل بيت 
بالدخول عليكم،  أتأذنون يل  العلم والرسالة، وخمتلف املالئكة،  النبّوة، ومعدن 
رحكم اهلل؟ فسمعْت ُأّم سلمة )ريض اهلل عنها( كالمها فعرفتها، فقالت جلاريتها: 
يا  ُأّم سلمة: ما شأنِك  فقالت  الباب، ففتحته، هلا فدخلت،  فافتحي هلا  اخرجي 
حوالء ؟ وكانت )احلوالء( أحسن أهل زماهنا، فقالت: يا ِسّتي، خائفة من عذاب 
ُأّم  رّب العاملني، غضب زوجي عيّل، فخشيُت أن أكون )له( مبغضة، فقالت هلا 
سلمة: اقعدي ال تربحي حّتى جييء رسول اهلل، فجلست احلوالء تتحّدث مع 
ُأّم سلمة، فدخل رسول اهلل ، فقال: »إيّن ألجُد احلوالء عندكم، فهل طّيبتكم 

منها بطيب؟«.
بل  الطاهرين،  بيتك  أهل  وعىل  عليك  اهلل  صىّل  اهلل،  نبّي  يا  واهلل  ال  فقالوا: 
من  ما  حوالء،  »يا  فقال:  القّصة،  له  قّصْت  ثّم  زوجها،  حّق  عن  سائلة  جاءت 
لت برماد من نار جهنّم، يا حوالء،  امرأة ترفع عينها إىل زوجها بالغضب، إاّل ُكحِّ
إاّل وعلِّقت يوم  امرأة ترّد عىل زوجها،  نبّيًا ورسوالً، ما من  والذي بعثني باحلّق 
القيامة بلسانا، وسّمرْت بمسامري من نار، يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا، ما 
من امرأة تّد يديا تريد أخذ شعرة من زوجها، أو شّق ثوبه، إاّل سّمر اهلل كّفيها 
بمسامري من نار، يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا، ما من امرأة خترج من بيتها 
بغري إذن زوجها تض عرسًا، إاّل أنزل اهلل عليها أربعني لعنة عن يمينها، وأربعني 
لعنة عن شمهلا، وترّد اللعنة عليها من قّدامها فتغمرها، حّتى تغرق يف لعنة اهلل من 
فوق رأسها إىل قدمها، ويكتب اهلل عليها بكّل خطوة أربعني خطيئة إىل أربعني سنة، 
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فإْن أتت أربعني سنة، كان عليها بعدد َمن سمع صوهتا وكالمها، ثّم ال يستجاب 
هلا دعاء حّتى يستغفر هلا زوجها، بعدد دعائها له، وإاّل كانت تلك اللعنة)عليها( 

إىل يوم توت وتبعث. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، ما من امرأة تصيّل خارجة عن بيتها 
أو دارها، إاّل أتاها اهلل يوم القيامة بتلك الصالة، فتضب با وجهها، ثّم يأمر با 
إىل النار، فترّشح كم ترّشح احلوت، فتقّدد كم يقّدد اللحم يف نار جهنم، يا حوالء، 
والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، ما من امرأة يف واٍد أو نر جاٍر وهي حمصنة، إاّل 
رماها اهلل يوم القيامة يف واٍد من أودية جهنّم، تلهب نارًا ومجرًا عظيًم، ثّم تقوم 

فيه موجًا ساطعًا كم يقوم احلوت إذا طرح يف النار. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، ما من امرأة ُتثقل عىل زوجها املهر، 

إاّل ثّقل اهلل عليها سالسل من نار جهنم. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، ما من امرأة تؤّخر املهر عىل زوجها إىل 
يوم القيامة، إاّل أذاقها اخلزي يف احلياة الدنيا، وعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، ما من امرأة تصوم بغري إذن زوجها 

تطّوعًا؛ ال لفرض شهر رمضان وغريه من النذر، إاّل كانت من اآلثمني. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، ال ينبغي للمرأة أن تتصّدق بيشء 

من بيت زوجها إاّل بإذنه، فإن فعلت ذلك، كان له األجر وعليها الِوزر. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، خليفة الرّب جّل ذكره الّرجل عىل 
املرأة، فإْن ريض عنها، ريض اهلل عنها، وإن َسِخط عليها ومقتها، سخط اهلل عليها 

ومقتها، وغضب عليها ومالئكته. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً وهاديًا مهديًا، إّن املرأة إذا غضب 
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عليها زوجها، فقد غضب عليها رّبا، وحرشت يوم القيامة منكوسة متعوسة 
َرك األسفل من النار، وسّلط  يف أصل جهنّم -يعني قعرها- مع املنافقني يف الدَّ
اهلل عليها احلّيات والعقارب واألفاعي والثعابني تنهش حلمها، كّل ثعبان مثل 

الشجر واجلبال الراسيات. 
يا حوالء، ما من امرأة صّلت صالهتا، ولزمت بيتها، وأطاعت زوجها، إاّل غفر 

اهلل هلا ذنوبا ما قّدمت وما أّخرت. 
يا حوالء، ال حيّل للمرأة أن تكّلف زوجها فوق طاقته، وال تشكوه إىل أحد من 

خلق اهلل؛ ال قريب وال بعيد. 
يا حوالء، جيب عىل املرأة أن تصرب عىل زوجها عىل الّض والنفع، وتصرب عىل 
الشّدة والرخاء، كم صربت زوجة أّيوب املبتىل، صربت عىل خدمته ثمين عرشة 
سنة، تمله عىل عاتقها مع احلاملني، وتطحن مع الطاحنني، وتغسل مع الغاسلني، 
وتأتيه بكرسة يأكلها، وحيمد اهلل، وكانت تلقيه يف الكساء وتمله عىل عاتقها، 

 .شفقة وإحسانًا إىل اهلل وتقربًا إليه
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، كّل امرأة صربت عىل زوجها يف 
 .الشّدة والرخاء، وكانت مطيعة له وألمره، حرشها اهلل تعاىل مع امرأة أّيوب
تظهر  أن  المرأة  حيّل  ال  حوالء  يا  زوجك،  لغري  زينتك  تبدي  ال  حوالء،  يا 
معصمها وقدمها لرجل غري بعلها، وإذا فعلت ذلك، مل تزل يف لعنة اهلل وسخطه، 

وغضب اهلل عليها ولعنتها مالئكة اهلل، وأعّد هلا عذابًا أليًم. 
اللعني يده عىل  إبليس  إاّل وضع  امرأة دخلت احلّمم،  أّيم  يا حوالء،  واعلمي 
قبلها، فإن شاء أقبل با، وإن شاء أدبر با، ويلعنها حّتى خترج منه، ألّن احلّمم بيت 

من بيوت جهنّم، ومن بيوت الكّفار والشياطني. 
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يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، إّن للرجل حّقاً عىل امرأته، إذا دعاها 
ترضيه، وإذا أمرها ال تعصيه، وال جتاوبه باخلالف، وال ختالفه، وال تبيت وزوجها 

عليها ساخط؛ ولو كان ظاملاً، وال تنعه نفسها إذا أراد، ولو كانت عىل ظهر َقَتب. 
إذا غضب عليها، وال حيّل  أن ُتريض زوجها  املرأة جيب عليها  إّن  يا حوالء، 
هلا أن تنظر إىل وجهه نظرة مغضبة، ولكن تقتحم عىل رجليه تقّبلهم، وتسح عىل 

رجليه حّتى يرىض عنها رّبا، وإن َسخط عليها، فقد َسخط اهلل عليها. 
يا حوالء، للمرأة عىل زوجها أن ُيشبع بطنها، ويكسو ظهرها، ويعّلمها الصالة 

والصوم والزكاة؛ إن كان يف ماهلا حّق، وال ختالفه يف ذلك. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً، لقد بعثني )ريّب( املقام املحمود، 
فعرضني عىل جنّته وناره، فرأيت أكثر أهل النار النساء، فقلت: يا حبيبي جربئيل، 
يكفرن  ولكنهّن  ال،  فقال:   ،باهلل يكفرن  فقلت:  بكفرهّن،  فقال:  ؟  ذلك  ومِلَ 
النعمة، فقلت: كيف ذلك يا حبيبي جربئيل؟ فقال: لو أحسن إليها زوجها الدهر 

كّله، )مل ُيبِد إليها( سيئة، قالت: ما رأيت منه خريًا قط. 
يا حوالء، أكثر النار من حطب سعري النساء«، فقالت احلوالء: يا رسول اهلل، 
وكيف ذلك ؟ قال: »ألّنا إذا غضبْت عىل زوجها ساعة، تقول: ما رأيت منه خريًا 

قّط، عسى أن تكون قد ولدت منه أوالدًا. 
وجتتنب  وتشفقه،  وتّبه  وتوّدده  بيته،  تلزم  أن  املرأة  عىل  للرجل  حوالء،  يا 
معه  ترشك  وال  صوالته،  وتّتقي  ووعده،  بعهده  وتويف  مرضاته،  وتّتبع  سخطه، 
وإذا  ماله،  )يف(  وال  مشهده  يف  ختونه  وال  تشقيه،  وال  هتينه  وال  أوالده،  يف  أحدًا 
وأقامت  لزوجها،  وتزّينت  بيتها،  غيبته حفظت )مشهده(، واستوت يف  حفظت 
صالهتا، واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها، فإذا فعلت ذلك، كانت 
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يوم القيامة عذراء بوجه منري، فإن كان زوجها مؤمنًا صاحلًا، فهي زوجته، وإن مل 
يكن مؤمنًا تزّوجها رجل من الشهداء، وال تطّيبي وزوجك غائب. 

يا حوالء، من كانت منكّن تؤمن باهلل واليوم اآلخر، ال جتعل زينتها لغري زوجها، 
وال ُتبدي مخارها ومعصمها، وأّيم امرأة جعلت شيئًا من ذلك لغري زوجها، فقد 

أفسدت دينها، وأسخطت رّبا عليها. 
يا حوالء، ال حيّل المرأة أن ُتدخل بيتها َمن قد بلغ احللم، وال تل عينها منه 
وال عينه منها، وال تأكل معه وال ترشب، إاّل أّن يكون حَمرمًا عليها، وذلك بحضة 
رسول  فقال  مملوكًا،  كان  وإن  اهلل،  رسول  يا  ذلك:  عند  عائشة  فقالت  زوجها، 
فإن فعلت، فقد َسِخط اهلل  تفعل شيئًا من ذلك،  »وإن كان مملوكًا، فال   :اهلل

عليها، ومقتها، ولعنها، ولعنتها املالئكة. 
يا حوالء، ما من امرأة تستخرج )ما طّيبت( لزوجها، إاّل خلق اهلل )هلا( يف اجلنّة 

من كّل لون، فيقول هلا: كيل وارشيب بم أسلفت يف األّيام اخلالية. 
يا حوالء، ما من امرأة تمل من زوجها كلمة، إاّل كتب اهلل هلا بكّل كلمة ما 

 .كتب من األجر للصائم، واملجاهد يف سبيل اهلل
يا حوالء، ما من امرأة تشتكي زوجها، إاّل غضب اهلل عليها، وما من امرأة تكسو 
زوجها إاّل كساها اهلل يوم القيامة سبعني ِخْلعة من اجلنّة، كّل ِخْلعة منها مثل شقائق 

النعمن والرحيان، وُتعطى يوم القيامة أربعني جارية ختدمها من احلور العني. 
يا حوالء، والذي بعثني باحلّق نبّيًا ورسوالً ومبرّشًا ونذيرًا، ما من امرأة تمل 
من زوجها ولدًا، إاّل كانت يف ظّل اهلل حّتى يصيبها طلق، يكون هلا بكّل طلقة 
عتق رقبة مؤمنة، فإذا وضعت محلها، وأخذْت يف رضاعه، فم يمّص الولد مّصة 
ِمن لبن ُأّمة، إاّل كان بني يديا نورًا ساطعًا يوم القيامة، ُيعجب َمن رآها من األّولني 
الّدهر كّله  واآلخرين، وُكتبت صائمة قائمة، وإْن كانت مفطرة، ُكتب هلا صيام 
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وقيامه، فإذا فطمت ولدها، قال احلّق جّل ذكره: يا أّيتها املرأة، قد غفرُت لك ما 
تقّدم من الّذنوب، فاستأنفي العمل رمحك اهلل«. 

فقالت احلوالء: يا رسول اهلل، صىّل اهلل عليك، هذا كّله للرجل، قال:»نعم«. 
 قالت: فام للنّساء عىل الّرجال، قال: »فأّي رجٍل لطم امرأته لطمة، أمر اهلل
رجل  وأّي  جهنّم،  نار  يف  لطمة  سبعني  وجهه  حّر  فيلطمه  النريان،  خازن  مالك 

ه بمسامري من نار«)1(. ر كفهُّ منكم وضع يده عىل شعر امرأة مسلمة، ُسمِّ
اهلل  عبد  أيب  بن  أحد  عن  زكرّيا،  بن  حمّمد  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  عن  9ـ 
حديث-:»إّن  يف   - قال  أّنه   ،الّرضا عن  املروزّي،  بن  سليامن  عن  الكويّف، 

الصبيَّ ال جيرى عليه القلم حّتى يبلغ«)2(.
10ـ عن عبد العزيز بن حييى اجللودّي، حّدثنا حمّمد بن زكرّيا، حّدثنا قيس بن 
حفص، حّدثنا حسني بن حسن، قال: كان حمّمد بن عيّل، يقول:»سالح الّلئام 

قبح الكالم«)3(.
عن  خالد،  أيب  عن  زكرّيا،  بن  موسى  عن  حييى،  بن  العزيز  عبد  روى  11ـ 
ممّن  يقول:»العجب   ،أيب طالب بن  قال: سمعت عيّل  الشعبّي،  العتبّي، عن 

يقنط ومعه املمحاة«، قيل: وما املمحاة ؟ قال:»االستغفار«)4(.
12ـ روى عبد العزيز بن حييى، عن حمّمد بن زكرّيا، عن أحد بن أيب عبد اهلل 
الكويّف، عن سليامن املروزّي، عن الّرضا - يف حديث-، قال:»إّن الّصائم ال 

الّشيعة:  أحاديث  وجامع  ص250،  ج14،   ،238 ص  ج14،  الوسائل:  مستدرك   )1(
ج20، ص241. 

)2( براهني احلجج للفقهاء واحلجج، املدين الكاشايّن: ج2، ص4، ومستدرك الوسائل: 
ج1، ص 87. 

)3( رشح إحقاق احلّق: ج12، ص190. 
)4( وسائل الّشيعة: ج7، ص177- باب استحباب اإلكثار من االستغفار، ح7. 
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جيري عليه القلم حّتى يفطر؛ ما مل يأِت بيشء ينقص صومه، وإّن احلاّج ال جيري 
عليه القلم حّتى يرجع؛ ما مل يأِت بيشء يبطل حّجه«)1(.

13ـ روي عن عبد العزيز بن حييى، عن املغرية بن حمّمد، عن جابر بن سلمة، 
عن حسني بن احلسن، عن عامر الرّساج، عن سالم النخعّي، قال: قال أبو جعفر، 
حمّمد بن عيّل: »َمن صام سبعة أّيام من رجب، أجازه اهلل عىل الرصاط، وأجاره 

من النّار، وأوجب له غرفات اجلنان«)2(.
14ـ روى عبد العزيز بن حييى، فقال: حّدثنا املغرية بن حمّمد، حّدثنا إبراهيم 
ابن حمّمد بن عبد الّرحن، حّدثنا عيسى بن عبد اهلل بن حمّمد بن عمرو بن عيّل بن 
أيب طالب، حّدثني أيب، عن أبيه، عن جّده، قال: »كان أيب عيّل إذا خرج إىل 
سفر ال َيكُِل األذان إىل غريه واإلقامة، وكان ال يدع أْن يقول يف أذانه: »حّي عىل 

خري العمل«)3(. 
مارواه يف الوعد والوعيد 

روى حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن، و احلسن بن عبد اهلل بن سعيد 
العسكرّي، مجيعًا، قاال: حّدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودّي، قال: حّدثنا حمّمد بن 
زكرّيا اجلوهرّي، حّدثني عيّل بن حكيم، عن الّربيع بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن 
احلسن، عن زيد بن عيّل، عن أبيه، قال: » يقول اهلل: إذا عصاين من خلقي 

َمن يعرفني، سّلطُت عليه َمن ال يعرفني«)4(.

)1( وسائل الّشيعة: ج10، ص405- باب استحباب صوم كّل يوم عدا األّيام املحرمة، ح34. 
)2( فضائل األشهر الثالثة: ص20، وبحار األنوار: ج94، ص 34. 

)3( مسند اإلمام عيل، السّيد حسن القبانجّي: ج3، ص 142. 
)4( األمايل: ص 299. 
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ما رواه يف وفد نهد
عيّل  بن  حمّمد  أخربنا  قال  نارص،  بن  حمّمد  أخربنا  الوفود:  ذكر  باب  يف  جاء 
، قال: أخربنا أبو عبد اهلل، حمّمد بن عيّل العلوّي يف كتابه، قال: أخربنا حمّمد  الريّسّ
ابن جعفر بن حمّمد التميمّي، عن عبد العزيز بن حييى اجللودّي، قال: حّدثنا حمّمد 
ابن سهل، قال: أخربنا عبد اهلل بن حمّمد البلوّي، قال: حّدثني عامرة اخليوايّن، عن 
عيّل بن أيب طالب: أّن وفد هند قدموا عىل رسول اهلل؛ ومنهم طِهفة بن زهري، 
ْوِري هِتامة، عىل أكوار امليس، ترمتي بنا الِعْيس،  فقال: أتيناك يا رسول اهلل من غمَ
برِي، ونستخلب ثّم اخلبري، ونستخيل الّرهام، ونستحيل اجلهام،  نستحلب هذا الصَّ
من أرض بعيدة النّطاء، غليظة املوطأ، قْد نشف املدهن، ويبس اجلعثن، وسقط 
يا رسول  إليك  برئنا   ، الوِديهُّ ومات  اهلدي،  وهلك  العسلوج،  ومات  األملوج، 
مَل أغفال، ووقري قليل  ٌم مهمَ نمَعمَ الّزمن، ولنا  ثن والعنن، وما حُيِدث  الومَ اهلل من 
نة حراء، أكدى فيها الّزرع، وامتنع فيها الرّضع،  ْسل، أصابتنا سمَ ْسل، كسري الرَّ الرَّ
خَمْضها وحمضها  بارك هلم يف  قال رسول اهلل: »اللّهم  ليس هلا علل وال هنل، 
ومذقها، واحبس الّزمن بيانع الّثمر، وافُجر هلم الّثْمد)1(، وبارك هلم يف الولد«، ثّم 
كتب معه كتابًا نسخته: »بسِم اهللِ الّرمحِن الّرحيِم، من حمّمد رسول اهلل إىل بني 
الّزكاة، كان مسلًم،  آتى  الّصالة، كان مؤمنًا، وَمن  أقام  َمن  الساّلم عليكم،  ند: 
ولكم  الفريضة،  الوظيفة  يف  لكم  غافاًل،  ُيكتب  مل  اهلل،  إاّل  إله  ال  أْن  شهد:  وَمن 

)1( الثَّمد: املاء القليل. )القاموس املحيط:ج1،ص280(. 
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با«)3(. الفارض والفريش)1(، ما مل تضمروا إماتًا، ومل تعطعوا رباقًا)2(، ومل تأكلوا الرِّ

 ما رواه يف اأبي طالب
العلوّي  احلسن  بن  حمّمد  احلسن،  أبو  أخربين  قال:  امُلوِضح،  عيّل  أيب  عن 
العزيز بن حييى اجللودّي، قال: حّدثنا أحد بن حمّمد  احلسينّي، قال: حّدثنا عبد 
قال: حّدثنا  النمرّي،  احلرث  بن  بن عمر  أبو عمر، حفص  قال: حّدثنا  العّطار، 
عمر بن أيب زائدة، عن عبد اهلل بن أيب الّصقر، عن الشعبّي، يرفعه عن أمري املؤمنني 
عيّل، قال: »كان واهلل أبو طالب عبُد َمناف بن عبد املّطلب مؤمنًا مسلًم، يكتم 

إيمنه خمافًة عىل بني هاشم أن تنابذها قريش«. 
)قال أبو عيّل امُلوِضح(: وألمري املؤمنني يف أبيه أيب طالب  أبيات يرثيه: 

املستجري عصمَة  طالٍب  الظلْمأبا  ونوَر  املحوِل  وغيَث 
احلفاظ أهَل  فقدك  هدَّ  النعْملقْد  ويّل  عليك  فصىّل 
رضوانه رّبك  فقد كنت للمصطفى خري عْم)4(ولّقاك 

وقد رواه احلّر العاميّل يف وسائله، وقد أسقط من سلسلة سنده، ورواه مبارشة 
عن عبد العزيز بن حييى اجللودّي، عن عبد اهلل بن أيب الّصقر، عن الشعّبي يرفعه 

عن أمري املؤمنني..، وهو خالف ما جاء يف املصدر كام تقّدم)5(. 

س بعد نتاجها بسبع لياٍل. )القاموس املحيط:ج2ص282(.  رمَ )1( الفريش: الفمَ
باق: العهود. )ُينظر: أساس البالغة:ص318(.  )2( الرِّ

)3( كنز العامل: ج10، ص627. 
)4( احلّجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب، السّيد فّخار معد: ص120. 

)5( وسائل الشيعة: ج 16، ص231، باب جواز التقّية يف إظهار كلمة الكفر، ح 18. 
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ما رواه يف الكميت 
روى أبو أحد اجللودّي، فقال: حّدثنا املغرية بن حمّمد، عن ابن عائشة، عن أبيه، 
قال: قال جعفر بن حمّمد:» الكميت: سيف آل حمّمد يف كّل قلب معاند مغمد«)6(.

ما رواه يف غري ما ذكرناه من العناوين
1ـ حّدثنا حمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقايّن، قال: حّدثنا عبد العزيز 
ابن حييى، قال: حّدثني حمّمد بن زكرّيا، قال: حّدثنا جعفر بن حمّمد بن عامرة، عن 
»ثالثة كانوا يكذبون عىل رسول  أبيه، قال: سمعت جعفر بن حمّمد، يقول: 

اهلل:أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة«)7(.
2 – حّدثنا احلسن بن عبد اهلل بن سعيد العسكرّي قال: حّدثنا عبد العزيز بن 
حييى، قال: حّدثنا األشعث بن حمّمد الّضّبّي، قال: حّدثنا شعيب بن عمرو، عن 
أبيه، عن جابر اجلعفّي، قال: دخلت عىل أيب جعفر حمّمد بن عيّل، وعنده زيد 
أخوه، فدخل عليه معروف بن خّربوذ املّكّي، قال له أبو جعفر: »يا معروف، 

أنشدين من طرائف عندك«، فأنشده:
مالك أُبو  إن  ما  ْمُرك  ُقواهلعمَ بضعيٍف  وال  اٍن  بِومَ
قوله لدى  بألدَّ  هناهوال  ما  إذا  احلكيممَ  ُيعادي 
بارع سّيد  ثناهولكنّه  ُحلٌو  الطبائع  كريم 
ِمْطواعة ُسدتمَ  ُسْدتمَه  كفاهإذا  إليه  وكلتمَ  هام  وممَ

ْتفي زيد، وقال: »هذه صفتك يا أبا احلسن«)8(. قال: فوضع حمّمد بن عيّل يده عىل كمَ

)6( تاريخ مدينة دمشق: ج 50، ص238. 
)7( اخلصال: ص190. 

)8( عيون أخبار الّرضا، الّصدوق: ج1، ص227. 
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3ـ روى أبو أحد، عبد العزيز بن حييى، قال: حّدثني املغرية بن حمّمد، عن املدائنّي، 
قال: قدم عبد امللك بن مروان الكوفة، فجلس يعرض أحياءمَ العرب للبيعة، فقام إليه 
معبد بن خالد اجلدييّل، وكان قصريًا دمياًم، وقام إليه رجٌل طريٌر حسن اهليئة. قال 
معبد: فكان الّرجل أمامي، فنظر عبد امللك إىل الّرجل، فقال: ممّن أنتم؟ فسكت 
الّرجل، فقلت أنا من خلفه: من جديلة، فأقبل عىل الّرجل وتركني، فقال: ِمن أّيكم 
كان ذو اإلصبع؟ فقال الّرجل: ال أدري، فقلت: يا أمري املؤمنني، كان عدوانّيًا، قال: 

ِمن أّيم؟ قال: ال أدري، فقلت: ِمن بني رهم بن ناج، قال: فأنشدين قوله:
منهم كان  وما  ناٍج  بني  هالكاأبعدمَ  كان  ما  عينيك  ُتتبعن  فال 
باركافأضحوا كظهر العود ُجبَّ سناُمه أحدبمَ  الِولداُن  به  يطيف 

مَ ُسّمي ذا اإلصبع؟ فقال الّرجل: ال أدري، فقلُت:  فأقبل عىل الّرجل، فقال: ومِل
هنشته يف إصبعه حّيٌة، فأقبل عىل الّرجل، فقال: وما كان يسّمى قبل ذلك؟ فقلت: 

كان يسّمى حرثان، فأقبل عىل الّرجل وتركني، فقال: أنشدين:
عْدوا من  احلّي  األرِضعذيرمَ  حّيةمَ  كانوا  ن 

فقال الّرجل: لسُت أرويا، فقلت: إْن شئتمَ يا أمري املؤمنني أنشدتك، فقال: 
ِسنًا، فدنوُت منه، فقال: أنشدين، فأنشدته: ادُن منّي، فإيّن أراك أديبًا لمَ

ن كانوا حّيةمَ األرِضعذيرمَ احلّي من عدوا
بعضًا بعُضُهم  فلم يرعوا عىل بعِضبغى 
الّسادا كانت  ت وامُلوفون بالقرِضومنهم 
عدٌل ٌم  حكمَ يميضومنهم  ما  ُض  ُينقمَ فال 
يشٍء من  للمرِء  والنَّْقِضوما  اإلبرام  من 

فقال عبد امللك لصاحبي: كم عطاؤك؟ قال: سبعامئة.
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ثّم قال يل: كم عطاؤك؟ قلت: أربعامئة، قال: أنت أحّق بالّسبعامئة، خذوا من 
عطاء هذا ثالثامئة، فزيدوها يف عطاء هذا، فانرصفُت وعطائي سبعامئة، وعطاء 

صاحبي أربعامئة. 
قال: فرغب النّاس منذ يومئٍذ يف األدب)1(.

4ـ قال أبو القاسم، عيّل بن حزة البرصّي اللغوّي يف كتاب: التنبيه عىل أغالط 
أيب زياد الكاليّب يف نوادره: روى أبو أحد، عبد العزيز بن حييى بن أحد بن عيسى 
ابن يزيد اجللودّي يف أخبار الفرزدق، بإسناد مّتصل ذكره: أّن الفرزدق حرض عند 

احلسن البرصّي، فأنشده: فقال له احلسن: كرامًا يا أبا فراس. 
ْيسانّية إن جاز ما تقول يا أبا سعيد.  فقال الفرزدق: ما ولدتني إاّل ممَ

ْيسان، فهذا رّد الفرزدق عن نفسه)2(. قال: وُأّم احلسن من ممَ
5ـ روى اخلطيب البغدادّي، فقال: أخربنا احلسن بن عيّل بن عبد اهلل املقرئ، 
قال: أنبأنا حمّمد بن جعفر التميمّي الكويّف، قال: أنبأنا اجللودّي- يعنّي أبا أحد 
بن  عمر  كتب  قال:  عائشة،  ابن  عن  زكويه،  بن  حمّمد  أنبأنا  قال:  البرصّي-، 

اخلّطاب إىل كعب األحبار: اخرت يل املنازل. 
قال: فكتب: يا أمري املؤمنني، إّنه بلغنا أّن األشياء اجتمعت، فقال الّسخاء: ُأريد 
ن، فقال ُحسن اخللق: أنا معك، وقال اجلفاء: ُأريد احلجاز، فقال الفقر: وأنا معك،  اليمَممَ
وقال البأس: أريد الّشام، فقال الّسيف: وأنا معك، وقال العلم: ُأريد العراق، فقال 

العقل: وأنا معك، وقال الِغنى: ُأريد مرص، فقال الذّل: وأنا معك، فاخرت لنفسك. 
قال: فلام ورد الكتاب عىل عمر، قال: فالعراق إذًا)3(.

)1( املصون يف األدب، حسن العسكرّي: ص172. 
)2( خزانة األدب، البغدادّي: ج9، ص 224. 

)3( تاريخ بغداد: ج1، ص 52. 
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املبحث الرابع: طرق �سماعه ومروّياته

1ـ طريقه اإىل النبّي
 ،النبّي وبني  بينه  والوسائط  العدد  حيث  من  مروّياته  حلقات  اختلفت 

فكانت ما بني اخلمس إىل الثامين، وهي كاآليت:
1- حمّمد بن زكرّيا، عن أحد بن عيسى بن زيد، عن عمران بن عبد الغّفار، 
عن )أيب نرصة( أو )نرضة( لتعّدد النسخ)1(، عن حكيم بن جبري، عن علـّي بن زيد 

.)2(ابن جذعان، عن سعيد بن املّسيب، عن سعد بن مالك، عن النبّي
جابر  عن  أبيه،  عن  الكندّي،  عامرة  بن  حمّمد  بن  جعفر  عن  أيضًا،  عنه   -2

اجلعفّي، عن أيب جعفر حمّمد بن عيّل، عن جابر بن عبد اهلل)3(.
الربيع، عن  بن  القريّش، عن احلسني األشقر، عن قيس  يونس  بن  3- حمّمد 

سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة، عن أيب أّيوب األنصارّي)4(.
4- حمّمد بن زكرّيا، عن عبد اهلل بن مسلم، عن املفّضل بن صالح، عن جابر 

ثقات  فقال: »من  الذهبّي،  البرصّي، ذكره  العبدّي  أبو نرضة  بن مالك،  املنذر  )1( وهو 
التابعني )إىل أن قال( تويّف سنة ثامن ومائة، وقد روى عن عيّل وأيب موسى شيئًا يسريًا )إىل 

أن قال:( وهو بكنيته أشهر، )ُينظر: معجم رجال احلديث: ج 19، ص 365(.
)2( كفاية األثر: ص 134. 

)3( دالئل اإلمامة: ص146. 
)4( دالئل اإلمامة: ص153. 
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ابن يزيد، عن زاذان)1(، عن سلامن)2(.
5- حييى بن عبد احلميد احِلاّميّن، عن احلسني بن الربيع، عن األعمش)3(، عن 

عباية بن ربعي، عن ابن عّباس)4(.

.1( وهو أبو عمر، ويقال: أبو عمرة الكندّي بالوالء، الفاريّس، الكويف. ولد يف حياة النبّي(
وابن مسعود، وحذيفة، وعائشة، وجرير  وروى عن: عمر، واإلمام عيّل، وسلامن، 
من  ُعّد  التابعني...،  فقهاء  ومن  الكوفة،  علامء  من  وكان  وغريهم،  عمر،  وابن  البجيّل، 
أصحاب اإلمام عيّل، وّثقه العجيّل، وابن سعد،... تويّف سنة اثنتني وثامنني. )موسوعة 

طبقات الفقهاء: ج 1، ص 352(. 
)2( مائة منقبة: ص 169. 

)3( وهو سليامن بن مهران األسدّي الكاهيل، احلافظ الكبري، أبو حمّمد الكويف األعمش. 
طفاًل،  الكوفة  به  وقدموا  وسّتني،  إحدى  سنة   احلسني اإلمام  استشهاد  عام  مولده 
وقيل: حاًل. قرأ القرآن عىل حييى بن وّثاب، قال أبو ُنعيم: سمعت األعمش، يقول: كانوا 
يقرؤون عىل حييى بن وّثاب وأنا جالس، فلام مات أحدقوا يب، ...وكان حمّدثًا، مقرئًا، فقيهًا، 

ُمفتيًا، عاملًا بالفرائض، قال ابن املدينّي: حفظ العلم عىل أّمة حمّمد سّتة، فذكر فيهم 
األعمش. وقد ُعّد األعمش من أصحاب اإلمام أيب عبد اهلل الصادق، بل من خواّص 
أصحابه، وُذكر أّن تشّيعه من املتسامل عليه بني الفريقني، وقد روى يف فضائل أهل البيت، 
النسائّي، وابن معني، وغريمها،  املؤمنني خاّصة، أحاديث كثرية، وّثقه:  أمري  ويف فضائل 
وقال العجيّل: كان ثقة ثبتًا يف احلديث، وكان فيه تشّيع، روي عن أيب معاوية الرضير، قال: 
امللك إىل األعمش: أن أكتب يل مناقب عثامن ومساوئ عيّل، فأخذ  بعث هشام بن عبد 
األعمش القرطاس وأدخلها يف فم شاة فالكتها، وقال لرسوله: قل له: هذا جوابك، فقال 
له الرسول: إّنه قد آىل أن يقتلني إن مل آته بجوابك، وتوّسل إليه بإخوانه، فلام أحلّوا عليه، 
كتب له: بسم اهلل الّرحن الّرحيم، أّمابعد، فلو كان لعثامن مناقب أهل األرض ما نفعتك، 

ْيصة نفسك، والّسالم.  ولو كان لعيّل مساوئ أهل األرض ما رّضتك، فعليك بُخومَ
تويّف سنة ثامن وأربعني ومائة. )موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص 255(.

)4( بحار األنوار: ج16، ص 315. 
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6- أبو عبد اهلل، احلسني بن حيد، عن حييى بن عبد احلميد احِلاّميّن، عن عيّل بن 
هاشم، عن حمّمد بن عبيد اهلل بن أيب رافع، عن أبيه، عن جّده)1(.

7- عمرو بن حمّمد بن تركّي، عن حمّمد بن الفضل، عن حمّمد بن شعيب، عن 
دهلم بن صالح، عن الضّحاك بن مزاحم)2(.

8- أحد بن عّباد، عن زكرّيا بن حييى، عن إسامعيل بن صبيح، عن أيب اجلارود 
زياد بن املنذر، عن أيب داود، عن أيب بزرة األسلمّي)3(.

9- املغرية بن حمّمد، عن عبد الغّفار بن حمّمد، عن عيّل بن هاشم بن الربيد، 
عن حمّمد بن عمر بن عيّل بن حسني، عن أبيه، عن جّده)4(.

2ـ طريقه اإىل الإمام علّي
الّسبع يف معّدل مروّياته عن اإلمام  تراوحت وسائط مروّياته بني األربع إىل 

عيّل، وهي كاآليت:
1- احلسن بن ُمعاذ، عن قيس بن حفص، عن يونس بن أرقم، عن أيب سّيار 

الشيبايّن، عن الضّحاك بن مزاحم، عن النَّّزال بن سربة)5(.
احلرث  بن  عمر  بن  حفص  عمرو  أيب  عن  العّطار،  ]حمّمد)6([  بن  أحد   -2
النمرّي، عن عمر بن أيب زائدة، عن عبد اهلل بن أيب الّصقر، عن الّشعبّي)7(، يرفعه 

)1( شواهد التنزيل: ج1، ص 468. 
)2( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص 457. 

)3( شواهد التنزيل: ج1، ص 388. 
)4( شواهد التنزيل: ج2، ص234. 

)5( خمترص بصائر الدرجات: ص 30. 
)6( أبو طالب حامي الرسول، نجم الدين العسكرّي: ص 212ـ 214. 

)7( وهو عامر بن رشاحيل بن عبد، ويقال: عامر بن عبد اهلل، أبو عمرو اهلمداين ثّم الشعبّي. 
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.)1(عن أمري املؤمنني
ل بن إبراهيم، عن صالح بن أيب األسود، عن حمفوظ  3- احلسني بن حيد، خُممَوَّ

ابن عبيد اهلل، عن شيخ من أهل حرضموت، عن حمّمد بن احلنفّية)2(.
بن  سعد  عن  أبيه،  عن  عامرة،  بن  حمّمد  بن  جعفر  عن  زكرّيا،  بن  حمّمد   -4

طريف، عن األصبغ بن نباتة)3(.
5- حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن قيس بن حفص الدارمّي )الدورقّي( )4(، عن 

احلسني بن األشقر، عن عمرو بن عبد الغّفار، عن إسحاق بن الفضل اهلاشمّي)5(.
ولد بالكوفة سنة تسع عرشة، وقيل: سنة إحدى وعرشين، وقيل غري ذلك، رأى اإلمام 

علّيًا وصىّل خلفه، وكان فقيهًا، شاعرًا، ُيرضب املثل بحفظه...
ويل  وقد  الروم،  ملك  إىل  ه  ورسولمَ وسمريه،  نديمه  فكان  مروان،  بن  امللك  بعبد  اتّصل 
القّراء عىل احلّجاج، وشهد  قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز، وكان ممّن خرج من 
دير اجلامجم، وملا متّزق مجع عبد الّرحن بن األشعث، اختفى الّشعبّي زمانًا، وكان يكتب 
إىل يزيد بن أيب مسلم أْن ُيكلِّم فيه احلّجاج، وملا ُأحرض بني يدي احلّجاج، قال: أصلح اهلل 

بمَطْتنا فتنة فام كنّا فيها بأبرار أتقياء، وال فّجار أقوياء، فعفا عنه احلّجاج.  األمري، خمَ
وكان الشعبّي معروفًا بوالئه لبني ُأمّية، وانحرافه عن أهل البيت وكان يكّذب احلارث 

اهلمدايّن، ال ليشء إالَّ لكونه شيعّيًا. 
قال ابن عبد الرّب: ومل يبن من احلارث كذب، وإناّم نقم عليه إفراطه يف حّب عيّل، وتفضيله 
ذلك.  غري  وقيل  ومائة،  ثالث  وقيل:  ومائة،  أربع  سنة  يف  الشعبّي  تويّف  غريه..  عىل  له 

)موسوعة طبقات الفقهاء: ج1، ص 414(.
)1( وسائل الشيعة: ج16، ص 231. 

)2( األمايل، الّشيخ املفيد: ص 92. 
)3( مستدرك وسائل الشيعة: ج5، ص 361. 

)4( جاء هذا يف كتاب مسند اإلمام علـّي : ص 405. 
)5( األمايل، للمفيد: ص 165. 
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6- حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن أحد بن حمّمد بن يزيد، عن سهل بن عامر 
.)1(البجيّل، عن عمرو بن ثابت، عن أيب إسحاق، عن عيّل

7- إبراهيم بن فهد، عن حمّمد بن عقبة، عن حسني بن حسن، عن إسامعيل بن 
عمر، عن عمر بن موسى الوجيهّي، عن املنهال بن عمر، عن عبد اهلل بن احلارث)2(. 
8- املغرية بن حمّمد، عن إبراهيم بن حمّمد بن عبد الّرحن، عن عيسى بن عبد 
اهلل بن حمّمد بن عمرو بن عيّل بن أيب طالب، قال: حّدثني أيب، عن أبيه، عن 

جّده)3(.
9- وعنه، عن إبراهيم بن حمّمد بن عبد الّرحن، عن قيس بن الّربيع، ومنصور بن 

أيب األسود، عن األعمش، عن املنهال بن عمرو، عن عّباد بن عبد اهلل)4(.
10- وعنه، عن رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر، عن جابر اجلعفّي)5(. 

أيب  بن  منصور  عن  الكاليّب،  كثري  بن  حمّمد  بن  الغّفار  عبد  عن  وعنه،   -11
األسود، عن األعمش، عن املنهال بن عمرو، عن عّباد بن عبد اهلل)6(.

12- وعنه، عن عبد الغّفار بن حمّمد، عن مصعب بن ساّلم، عن عبد األعىل 
التغلبّي، عن حمّمد بن احلنفّية)7(.

13- حمّمد بن زكرّيا، عن عبد الواحد بن غياث، عن أيب عباية، عن عمرو بن 

)1( شواهد التنزيل: ج1، ص5. 
)2( بحار األنوار: ج6، ص 311. 

)3( مسند اإلمام علـّي : ج3، ص142. 
)4( بحار األنوار: ج 89، ص 79. 
)5( علل الرشائع: ج1، ص137. 

)6( شواهد التنزيل: ج1، ص362. 
)7( شواهد التنزيل: ج1، ص 267. 
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املغرية، عن أيب صادق)1(، عن ربيعة بن ناجد)2(.
14- حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن حمّمد بن عّباد بن آدم، عن نرص بن سليامن، عن 
املنهال بن عمرو، عن عبد اهلل بن احلارث بن عبداملطلب، عن عبد اهلل بن عّباس)3(.
15- حمّمد بن زكرّيا، عن أحد بن حمّمد بن يزيد، عن سهل بن عامر البجيّل، عن 
عمرو بن أيب املقدام، عن أيب إسحاق، عن جابر بن عبد اهلل، عن حمّمد بن احلنفّية)4(.
16- احلسني بن معاذ، عن قيس بن حفص، عن يونس بن أرقم، عن سنان 

الشيبايّن، عن الضّحاك بن مزاحم، عن النَّّزال بن سربة)5(.
17- حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، عن حمّمد بن جعفر بن عامرة، عن أبيه، عن 

سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة)6(.
18- أحد بن حمّمد، عن عمرو بن يونس احلنفّي الياميّن، عن داود بن سليامن 

.)7(املروزّي، عن أشياخ من آل عيّل بن أيب طالب
19- أحد بن حمّمد بن عمري، عن برش بن املفّضل، عن عيسى بن يوسف، عن 

بن  ربيعة  أخو  ناجذ،  بن  اهلل  يزيد، وقيل: عبد  بن  أو )مسلم(  أسلم  اسمه  إّن  قيل:   )1(
ناجد. وهو كويّف ورد املدائن وحّدث عن عيّل بن أيب طالب، )ُينظر: تاريخ بغداد: ج14، 

ص369، ج8، ص419(.
)2( علل الرّشائع: ج1، ص 170. 

)3( رشح إحقاق احلّق: ج 15، ص 148. 
)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج 2، ص 449. 

)5( كامل الدين ومتام النعمة: ص77، ص 525. 
)6( كامل الدين ومتام النعمة: ص 669. 

)7( تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: ج11، ص 193. 
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أيب احلسن، عيّل بن حييى، عن أبان بن أيب عّياش، عن ُسليم بن قيس)1(.
20- أحد بن حمّمد بن عمر بن يونس، عن برش بن املفّضل النيسابورّي، عن 
عيسى بن يوسف اهلمدايّن، عن أيب احلسن عيّل بن حييى، عن أبان بن أيب عّياش، 

عن أيب الطفيل)2(.
21- وعنه، عن برش بن املفّضل النيسابورّي، عن عيسى بن يوسف اهلمدايّن، 
عن أيب احلسن، عيّل بن حييى، عن أبان بن أيب عّياش، عن ُسليم بن قيس اهلاليّل)3(.
البلوّي، عن عامرة بن زيد، عن  22- حمّمد بن سهل، عن عبد اهلل بن حمّمد 
عبيد اهلل بن العالء، عن أبيه، عن صالح بن عبد الرحن، عن األصبغ بن نباتة)4(.

23-وعنه، عن عبد اهلل بن حمّمد البلوّي، عن إبراهيم بن عبداهلل بن العالء، 
عن سعيد بن يربوع اجلعدّي، عن أبيه، عن حارثة، عن عاّمر بن يارس)5(.

24- أبو عوانة، عن حمّمد بن زكرّيا، عن عبد الواحد بن غياث، عن عثامن بن 
املغرية، عن أيب صادق، عن ربيعة بن ناجذ)6(.

الفضيل  بن  حمّمد  ]أيب)8([  عن  ]تركّي)7([،  زكّي  بن  حمّمد  بن  عمرو   -25

)1( شواهد التنزيل: ج1، ص 362. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص181. 
)3( شواهد التنزيل: ج1، ص 189. 
)4( شواهد التنزيل: ج1، ص178. 
)5( شواهد التنزيل: ج2، ص347. 

)6( معارج اليقني يف ُأصول الدين: ص 46. 
)7( جاء هكذا يف غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام: ج 4، ص 255. 
)8( جاء هكذا يف غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام: ج 4، ص 255. 
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]الفضل)1([، عن حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، عن العّباس بن بّكار الضّبّي، عن بكر 
اهلذيّل، عن عكرمة)2(.

]منذر)5([  عن  الربيع)4([،  بن  قيس  ]عن  شعيب]الّلخمّي)3([،  ابن   -26
الثورّي، عن حمّمد بن احلنفّية)6(.

)1( جاء هكذا يف شواهد التنزيل: ج2، ص 266. 
)2( مستدرك وسائل الّشيعة: ج14، ص261. 

)3( جاء يف سند آخر، شواهد التنزيل: ج2، ص 266. 
)4( جاء هكذا يف سند آخر، تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج 2، ص515. 

الظاهرة يف فضائل  اآليات  التنزيل: ج2، ص 266، وتأويل  )5( جاء هكذا يف شواهد 
العرتة الطاهرة: ج 2، ص515. 

)6( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج 2، ص515. 
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 3ـ طريقه اإىل الإمام احل�سن بن علّي
السّت،  إىل  األربع  بني  ما   احلسن اإلمام  عن  مروّياته  وسائط  تراوحت 

وهي كاآليت:
1- حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن عتبة بن الضّحاك، عن هشام بن حمّمد، عن 

أبيه)7(. 
2- أحد بن إبراهيم بن املعىّل بن أسد العمّي، عن حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن 
أحد بن عيسى بن زيد، عن عبد اهلل بن موسى بن عبداهلل بن احلسن، عن أبيه، 

عن آبائه)8(.

 4ـ طريقه اإىل الإمام احل�سني بن علّي
كان طريقه يف مروّياته إليه ما بني أربع إىل مخس وسائط، وهي كاآليت:

حمّمد بن زكرّيا، عن حمّمد بن عبد اهلل اخلثعمّي، عن اهليثّم بن عدّي، عن سعيد 
ابن صفوان، عن عبد امللك بن عمري)9(.

 5ـ طريقه اإىل الإمام علّي بن احل�سني
كانت وسائط مروّياته عنه ما بني الثالث واخلمس، وهي كاآليت:

1-حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، عن عيّل بن احلكيم، عن الربيع بن عبد اهلل، عن 
عبد اهلل بن احلسن، عن زيد بن عيّل عن أبيه)10(.

)7( كفاية األثر: ص 160. 
)8( الربهان يف تفسري القرآن: ج2، ص 222. 

)9( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج 2، ص545. 
)10( األمايل، الّصدوق: ص 299، اجلواهر السنّية: ص 321. 



)205( الف�سل الثاين  ...................................................

2- حمّمد بن ركونة، عن ابن عائشة، عن أبيه)1(.

 6ـ طريقه اإىل الإمام حمّمد بن علّي الباقر
بلغت وسائط سامعه منه من ثالث إىل سّت وسائط، وهي كاآليت:

1- املغرية بن حمّمد، عن عمرو بن شمر)2(.
وجاء الطريق نفسه بثالث وسائط بحذف الواسطة الثالثة منه )أي: عمرو بن 
شمر(، بأن تكون روايته عن املغرية بن حمّمد، عن رجاء بن سلمة مبارشة عن جابر 

اجلعفّي)3(.
2- وعنه، عن جابر بن سلمة، عن حسني بن احلسن ]بن عامر الرّساج[)4(، عن 

عامر الرّساج، عن ساّلم ]النخعّي)5([ اخلثعمّي)6(.
3- حمّمد بن زكرّيا، عن قيس بن حفص، عن حسني بن حسن. )7(

4- حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، عن جعفر بن حمّمد بن عامرة الكندّي، عن أبيه، 
عن جابر اجلعفّي)8(.

5- حمّمد بن زكرّيا، عن عيّل بن حكيم، عن الربيع بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن 

)1( تاريخ مدينة دمشق: ج 50، ص 236. 
)2( معاين األخبار: ص58. 

)3( غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام: ج4، ص 255. 
)4( جاء هكذا يف شواهد التنزيل: ج 1، ص 406. 

)5( فضائل األشهر الثالثة : ص 20، وبحار األنوار: ج94، ص34. 
)6( بحار األنوار: ج94، ص 31. 

)7( رشح إحقاق احلّق: ج12، ص 190. 
)8( علل الرّشائع: ج1، ص183، ومعاين األخبار: ص237، وتأويل اآليات الظاهرة يف 

فضائل العرتة الطاهرة: ج 2، ص590. 
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حسن)1(.
6- حمّمد بن عبد الّرحن بن الفضل، عن جعفر بن احلسني]الكويّف[ )2(، عن 

أبيه، عن حمّمد بن زيد ]موىل أيب جعفر)3([، عن أبيه)4(.
وجاء الطريق نفسه مّرة ثانية بسقوط الواسطة الثالثة)5(، وثالثة بسقوط الواسطة 

األخرية)6(.
جابر  عن  أبيه،  عن  عمرو،  بن  شعيب  عن  الّضّبي،  حمّمد  بن  األشعث   -7

اجلعفّي)7(.
8- عبد اهلل بن حمّمد، عن العبيّس، عن حمّمد بن هالل، عن نائل بن نجيح، عن 

عمرو بن شمر، عن جابر)8(.
9- أحد بن عاّمر، عن القاسم بن أيب شيبة، عن عبد اهلل بن واصل، عن سعد 

ابن طريف، عن أيب جعفر)9(.

)1( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص 281. 
)2( جاء هذا يف كتاب تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 448. 

)3( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 448. 
)4( شواهد التنزيل: ج 2، ص309، وتأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: 

ج2، ص653، والربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص 276. 
)5( شواهد التنزيل: ج1، ص 425، وتأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: 

ج1، ص339. 
)6( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 448. 

)7( عيون أخبار الّرضا: ج1، ص227، وبحار األنوار: ج 16، ص 363، و ج46، 
ص 169. 

)8( بحار األنوار: ج16، ص 363. 
)9( شواهد التنزيل: ج 2، ص309. 
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10- وعنه، عن عبد الّرحن بن صالح، عن موسى بن عثامن احلرضمّي، عن 
.)1(جابر، عن حمّمد بن عيّل

11- حمّمد بن عبد الّرحن بن ساّلم، عن أحد بن عبد اهلل، عن أبيه، عن زرارة)2(.
12- احلسني بن حيد، عن أيب غّسان مالك بن إسامعيل اهلندّي، عن مسعود 

ابن سعد احليفّي، عن جابر اجلعفّي)3(.

 ادق 7ـ طريقه اإىل الإمام جعفر بن حمّمد ال�سّ
طريقه إليه انحرص ما بني الواسطتني والسّت، وهي كاآليت:

1- احلسن بن مهران، عن سلمة بن خالد)4(.
2- حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي، عن جعفر بن حمّمد بن عامرة، عن أبيه)5(.

الواحد بن غياث، عن أيب عوانة،  3- حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي)6(، عن عبد 
)عن أيب عباية()7(، عن عمر بن املغرية)عثامن بن املغرية()8(، عن أيب صادق، عن 

ربيعة بن ناجد)9(.

)1( شواهد التنزيل: ج1، ص436. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص 561. 

)3( شواهد التنزيل: ج 2، ص 466. 
)4( مستدرك الوسائل: ج2، ص 152. 

)5( دالئل اإلمامة: ص 149، واخلصال: ص 190، واألمايل: ص201، وتأويل اآليات 
الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 458. 

)6( يف سعد الّسعود البن طاووس ص104: )موسى بن زكرّيا(. 
)7( علل الرّشائع: ج1، ص170. 

)8( سعد الّسعود: ص 104. 
)9( علل الرّشائع: ج1، ص170. 
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4- حمّمد بن زكرّيا، عن شعيب بن واقد، عن حمّمد بن سهل)1(.
5- وعنه، عن يعقوب بن جعفر بن سليامن، عن عيّل بن عبد اهلل بن العّباس)2(.

6- وعنه، عن أحد بن عيسى بن زيد، عن احلسني بن زيد، عن شعيب بن 
واقد)3(.

7- حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن أّيوب بن سليامن، عن حمّمد بن مروان)4(.
8- حمّمد بن سهل، عن اخلرض بن أيب فاطمة البلخّي، عن وهيب )وهب()5( 

ابن نافع، عن كادح)6(.
9-وعنه، عن عبد العزيز بن عمرو، عن احلسن بن احلسن، عن حييى بن عيّل 

الربعّي، عن أبان بن تغلب)7(.
10- وعنه، عن زيد بن إسامعيل موىل األنصار، عن حمّمد بن أّيوب الواسطّي، 

عن سفيان بن عيينة)8(.
11- املغرية بن حمّمد، عن ابن عائشة، عن أبيه)9(.

12- أحد بن عاّمر بن خالد، عن زكرّيا بن حييى الساجّي، عن مالك بن خالد 

)1( شواهد التنزيل: ج 2، ص299. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 458. 
)3( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص670. 

)4( شواهد التنزيل: ج 1، ص 71. 
)5( معاين األخبار: ص 122. 

)6( األمايل: ص 558، وشواهد التنزيل: ج2، ص 168، وبحار األنوار: ج16، ص87. 
)7( شواهد التنزيل: ج 1، ص 169. 

)8( شواهد التنزيل: ج 1، ص 47. 
)9( تاريخ مدينة دمشق: ج5، ص238. 
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األسدّي، عن احلسن بن إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن)1(.
13- حمّمد بن عبد الّرحن بن الفضل، عن جعفر بن احلسني الكويّف، عن أبيه، 

.)2(عن حمّمد بن موىل أيب جعفر

 8ـ طريقه اإىل الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم
طريقه إليه أربع وسائط، وهي كاآليت:

1- أبو القاسم عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس املوصيّل، عن حمّمد بن عيّل، 
عن أيب جعفر بن عبد اجلّبار، عن إبراهيم بن عبد احلميد)3(.

2- حمّمد بن سهل، عن عمرو بن عبد اجلّبار، عن عيّل بن احلسن بن عيّل بن 
عمر بن عيّل بن احلسني، عن عيّل بن جعفر بن حمّمد)4(.

 9ـ طريقه اإىل الإمام علّي بن مو�سى الر�سا
انحرصت وسائط روايته عنه بني الواسطتني والثالث، وهي كاآليت:

1ـ أحد بن أيب عبد اهلل الكويّف، عن سليامن بن املروزّي)5(.
2ـ أبو القاسم التسرتّي، عن أيب الصلت عبد الساّلم بن صالح)6(.
3ـ حمّمد بن سهل، عن عمرو بن عبد اجلّبار بن عمرو، عن أبيه)7(.

)1( مستدرك الوسائل: ج2، ص 130. 
)2( شواهد التنزيل: ج 1، ص516. 

)3( مستدرك الوسائل: ج3، ص452، وجامع أحاديث الّشيعة: ج16، ص 813. 
)4( دالئل اإلمامة: ص 153. 

)5( براهني احلجج للفقهاء واحلجج: ج2، ص 4. 
)6( دالئل اإلمامة: ص 95. 

)7( شواهد التنزيل: ج 1، ص 285. 
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4ـ حمّمد بن زكرّيا، عن أحد بن أيب عبد اهلل الكويّف، عن سليامن املروزّي)1(.

 10ـ طريقه اإىل الإمام حمّمد بن علّي بن مو�سى اجلواد
طريقه إليه كان ما بني الواسطتني إىل اخلمس، وهي كاآليت:

1- حمّمد بن عبد الّرحن بن ساّلم، عن أحد بن عبد اهلل بن عيسى بن مصقلة)2(.
2- أبو القاسم، عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس املوصيّل، عن حمّمد بن جعفر 
البّزاز، عن عيّل بن احلسن بن فّضال، عن حمّمد بن أورمة القّمّي، عن احلسني بن 

موسى بن جعفر)3(.

 11ـ طريقه اإىل زينب بنت علّي
طريقه إىل رواياهتا مخس وسائط، وهي كاآليت:

- حمّمد بن زكرّيا، عن جعفر بن عامرة الكندّي، عن أبيه، عن احلسن بن صالح 
ابن حّي، عن رجلني من بني هاشم)4(.

 12ـ طريقه اإىل فاطمة بنت احل�سني
طريقه إىل رواياهتا مخس وسائط، وهي كاآليت:

حمّمد  بن  عبداهلل  عن  لَّبي،  املهمَ حن  الرَّ عبد  بن  حمّمد  عن  زكرّيا،  بن  حمّمد   -
سليامن املدائنّي، عن أبيه، عن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن)5(.

)1( وسائل الّشيعة: ج10، ص405 - باب استحباب صوم كّل يوم عدا األّيام املحّرمة 
ح34. 

)2( فهرست رجال النجايّش: ص 101. 
)3( مستدرك الوسائل: ج3، ص 284. 

)4( دالئل اإلمامة: ص 110. 
)5( دالئل اإلمامة: ص 128. 
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13ـ طريقه اإىل ابن عّبا�س
 تراوحت وسائط مروّياته عنه من أربع إىل سّت، وهي كاآليت:

احِلاّميّن، عن عيسى بن  1- أحد بن عاّمر بن خالد، عن حييى بن عبد احلميد 
راشد، عن عيّل بن حذيفة، عن عكرمة)1(.

لَّبي، عن عبد الّرحن بن صالح األزدّي، عن عيّل بن  2- املغرية بن حمّمد املهمَ
هاشم بن يزيد، عن جابر بن يزيد اجلعفّي، عن صالح بن ميثّم، عن أبيه)2(.

3- حمّمد بن سهل، عن زيد بن عيسى موىل األنصار، عن معاوية بن هشام 
القصار، عن عيسى بن راشد، عن عيّل بن بذيمة، عن عكرمة)3(.

4- إبراهيم بن فهد، عن حمّمد بن عقبة، عن احلسني بن احلسن، عن عمرو بن 
ثابت، عن عيّل بن حزور، عن األصبغ بن نباتة)4(.

، عن أيب عوانة،  ربَّ 5- حمّمد بن سهل، عن زيد بن إسامعيل، عن داود بن امُلحمَ
عن أيب بشري، عن سعيد بن جبري)5(.

عبد  بن  حمّمد  بن  وإبراهيم  حمّمد،  بن  الغّفار  عبد  عن  حمّمد،  بن  املغرية   -6
الرحن األزدّي، عن مندل بن عيّل، عن الكلبّي، عن أيب صالح)6(.

7- وعنه، عن رجاء بن سلمة، عن نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن 
جابر اجلعفّي، عن عكرمة)7(.

)1( علل الرّشائع: ج 1، ص 153. 
)2( اجلواهر الّسنّية، : ص 311. 

)3( شواهد التنزيل: ج1، ص66. 
)4( شواهد التنزيل: ج1، ص 198، ورشح إحقاق احلّق: ج14، ص 391. 

)5( شواهد التنزيل: ج1، ص 401. 
)6( شواهد التنزيل: ج1، ص572. 

)7( تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: ج9، ص414. 
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8- حمّمد بن زكرّيا، عن شعيب بن واقد، عن القاسم بن هبرام، عن ليث، عن 
جماهد)1(.

9- وعنه، عن أيب اليسع أّيوب بن سليامن احلبطّي، عن]حمّمد بن)2([ مروان، 
عن الكلبّي، عن أيب صالح)3(.

10- حمّمد بن زكرّيا الغاليّب، عن أّيوب بن سليامن، عن حمّمد بن مروان، عن 
جعفر بن حمّمد)4(.

11- حمّمد بن زكرّيا، عن نجدح بن عمري اخلثعمّي، عن عمرو بن قائد، عن 
الكلبّي، عن أيب صالح)5(.

12- وعنه، عن حمّمد بن عثامن بن أيب شيبة، عن عون بن ساّلم، عن برش بن 
ْوق، عن الضّحاك)6(. عامرة اخلثعمّي، عن أيب رمَ

13- احلسني بن حيد، عن حييى بن عبد احلميد احِلاّميّن، عن قيس بن الربيع، 
عن األعمش، عن عباية بن ربعّي)7(.

14- ميرسة بن حمّمد، عن إبراهيم بن حمّمد، عن ابن ُفضيل، عن حّسان بن 
عبيد اهلل، عن الضّحاك بن مزاحم)8(.

)1( األمايل: ص 329. 
ج2،  الطاهرة:  العرتة  فضائل  يف  الظاهرة  اآليات  تأويل  آخر،  سند  يف  هكذا  ورد   )2(

ص559، والربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص29، ج5، ص 326. 
)3( شواهد التنزيل: ج1، ص232- 233،ج1، ص 352. 

)4( شواهد التنزيل: ج1، ص 176. 
)5( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص 567. 
)6( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص559. 

)7( األمايل : ص729. 
)8( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص363. 



)213( الف�سل الثاين  ...................................................

ر، عن احلسني بن عمرو األسدّي،  ْعممَ يمّي، عن أحد بن ممَ 15- أبو العّباس الُكدمَ
عن السّدّي، عن أيب مالك)1(.

ر األسدّي، عن احلكم بن ظهري، عن السّدّي،  ْعممَ 16- وعنه، عن أحد بن ممَ
عن أيب مالك، عن ابن عّباس)2(.

نائل بن نجيح، عن  17- أحد بن موسى األزرق، عن حمّمد بن هالل، عن 
مقاتل بن سليامن، عن الضّحاك)3(.

18- حمّمد بن عيسى الواسطّي، عن أحد بن عاّمر، حيّدث عن حييى احِلاّميّن و 
حسني األشقر، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن سعيد)4(.

14ـ طريقه اإىل اأبي اأّيوب الأن�سارّي
 حمّمد بن عيسى، عن احِلاّميّن، عن عيّل بن هاشم، عن حمّمد بن عبد اهلل بن أيب 

رافع، عن عبد اهلل بن عبد الّرحن، عن أبيه)5(.

15ـ طريقه اإىل ابن م�سعود
1ـ املغرية بن حمّمد، عن عبد العزيز بن اخلّطاب، عن عمرو بن ثابت، عن أيب 

إسحاق، عن ُنمري بن عريب)6(.
يعىل  بن  حييى  عن  احِلاّميّن،  احلميد  عبد  بن  حييى  عن  حيد،  بن  احلسني  2ـ 

)1( شواهد التنزيل: ج1، ص 327. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص349. 
)3( شواهد التنزيل: ج2، ص152. 
)4( شواهد التنزيل: ج2، ص193. 

)5( األوائل، أليب هالل العسكرّي: ص 101. 
)6( شواهد التنزيل: ج1، ص152. 
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يق، عن أيب إسحاق، عن زياد بن مطرف)1(. األمَسلمّي، عن عاّمر بن ُزرمَ

16ـ طريقه اإىل ال�سّحاك بن مزاحم اخلرا�ساين)2( 
1ـ أحد بن عاّمر، عن زكرّيا بن حييى، عن مفّضل بن يونس، عن تمَليد بن سليامن)3(.
بمَلة، عن أيب اجلارود  2ـ احلسني بن عيّل، عن إبراهيم بن حمّمد، عن حمّمد بن جمَ

زياد بن املنذر، عن جويرب)4(.

17ـ طريقه اإىل جابر بن عبد اهلل
1ـ املغرية بن حمّمد، عن عبد الغّفار بن حمّمد، عن قيس بن الربيع، عن حصني، 

عن سامل بن أيب اجلعد)5(.
2ـ وعنه، عن إبراهيم بن حمّمد بن عبد الّرحن األزدّي الكويّف، عن أيب بكر بن 

عّياش، عن الكلبّي، عن أيب صالح)6(.
3ـ عن حمّمد بن زكرّيا، عن العّباس بن بّكار، عن عّباد بن كثري، عن أيب الزبري.)7(

18ـ طريقه اإىل اأبي الأ�سود الدوؤيّل
حمّمد بن زكرّيا، عن جعفر بن حمّمد بن عام0رة، عن أبيه، عن جابر اجلعفّي، 

)1( شواهد التنزيل: ج2، ص 9. 

)2( أصله من الكوفة تابعّي، عّده الّشيخ من أصحاب السّجاد . له كتاب التفسري الّصغري 
والكبري، تويّف سنة )102-106#(، )ُينظر: مستدركات علم رجال الحديث:ج4، ص278(.

)3( شواهد التنزيل: ج1، ص331. 
)4( شواهد التنزيل: ج2، ص 285. 

)5( الربهان يف تفسري القرآن: ج5، ص 380. 
)6( شواهد التنزيل: ج2، ص218. 
)7( شواهد التنزيل: ج2، ص372. 
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عن أيب حرب بن أيب األسود الدؤيّل)1(.

19ـ طريقه اإىل اأبي �سعيد اخلدرّي
 حمّمد بن سهل، عن عمرو بن عبد اجلّبار، عن أبيه، عن جعفر بن سليامن، عن 

أيب هارون العبدّي)2(.

20ـ طريقه اإىل الأعم�س
عامر، عن  بن  إسامعيل  زيد، عن  بن  بن حمّمد  أحد  بن حمّمد، عن  املغرية  1ـ 

رشيك)3(.
2ـ زكرّيا بن حييى الساجّي، عن عبد اهلل بن احلسني األشقر، عن ربيعة اخلّياط، 

عن رشيك)4(.

21ـ طريقه اإىل ابن عائ�سة 
حمّمد بن زكويه)5(.

22ـ طريقه اإىل جماهد 
1- أبو حامد الطالقايّن، عن عبد العزيز بن اخلّطاب، عن تمَليد بن سليامن، عن 

ليث)6(.
2- هشام بن عيّل، عن إسامعيل بن عيّل املعّلم، عن بدل بن املحرب، عن شعبة، 

)1( شواهد التنزيل: ج2، ص183. 
)2( شواهد التنزيل: ج2، ص250. 

)3( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص 705. 
)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص 705. 

)5( تاريخ بغداد: ج1، ص52. 
)6( اخلصال: ص 581. 
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عن أبان بن تغلب)1(.
عن  أرقم،  بن  يونس  عن  حفص،  بن  قيس  عن  عيّل،  بن  هشام  عيّل،  أبو   -3

ليث)2(.
4- املغرية بن حمّمد، عن أحد بن حمّمد، عن إسامعيل بن أبان، عن عبد اهلل بن 

خراش، عن العّوام)3(.

23ـ طريقه اإىل عكرمة
1ـ أحد بن عاّمر، عن احِلاّميّن، عن عيّل بن مسهر، عن عيّل بن بذيمة)4(.

2ـ أحد بن عاّمر، عن حمّمد بن حييى، عن أيب عبد الّرحن املسعودّي، عن عيّل 
ابن هاشم، عن سعد بن طريف)5(.

24ـ طريقه اإىل ال�سعبّي
1- أحد بن حمّمد العّطار، عن أيب عمر حفص بن عمر بن احلرث النمرّي، عن 

عمر بن أيب الّصقر)6(.
2- موسى بن زكرّيا، عن أيب خالد، عن العتبّي)7(.

)1( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 422. 
)2( شواهد التنزيل: ج1، ص 71. 
)3( شواهد التنزيل: ج1، ص 72. 

)4( شواهد التنزيل: ج1، ص446. 
)5( شواهد التنزيل: ج2، ص 266. 

)6( احلّجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب: ص 120. 
)7( وسائل الّشيعة: ج7، ص177 - باب استحباب اإلكثار من االستغفار، ح7. 
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25ـ طريقه اإىل كعب بن ُعْجرة)1(
عيّل بن اجلعد، عن شعيب، عن احلكم، عن ابن أيب ليىل)2(.

26ـ طريقه اإىل كعب بن عيا�س)3(
- املغرية بن حمّمد، عن حسني بن حسن املروزّي، عن األحول بن حوأب، عن 

عاّمر بن ُزريق، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان)4(.

27ـ طريقه اإىل اأبي هريرة
- حمّمد بن سهل، عن أحد بن عمر الدّهان، عن حمّمد بن كثري موىل عمر بن 

عبد العزيز، عن عاصم بن كليب، عن أبيه)5(.

28ـ طريقه اإىل ابن املدائنّي
املغرية بن حمّمد)6(.

29ـ طريقه اإىل العّبا�س بن بّكار
بن  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  بن  احلسني  عيّل،  أيب  البرصّي، عن  بن روح  - حمّمد 
منصور الصائغ، عن أيب أحد بن عبد اهلل بن جلني الدورّي، عن أيب جعفر حمّمد 

)1( وهو كعب بن ُعْجرة األنصارّي من أصحاب رسول اهلل وأمري املؤمنني ، ومن 
الشهود بحديث الوالية والغدير. )مستدركات علم رجال احلديث:ج6،ص308(. 

)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج1، ص 460. 
)3( صحب النبي وروى عنه حديثًا... تويّف بالشام سنة )87 #( . )الطبقات:ج7،ص414(.

)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: ج2، ص670. 
)5( شواهد التنزيل: ج2، ص331. 

)6( املصون يف األدب: ص 172. 
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ابن حزة بن أحد بن جعفر بن سليامن اهلاشمّي، عن العّباس بن بّكار الّضّبّي)1(.

30ـ طريقه اإىل عبد اهلل بن �سليمان 
- حمّمد بن عطّية، عن هشام بن جعفر، عن ّحاد)2(.

)1( هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة: ص43-39. 
)2( كامل الدين ومتام النعمة: ص386. 



الف�سُل الّثالُث
احلركة العلمّية واحلالة ال�ّسيا�سّية يف ع�سر اجللودّي
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الف�سُل الّثالُث

املبحث الأّول: احلركة العلمّية يف الب�سرة يف ع�سر اجللودّي
كبريًا  دورًا  أّدْت  التي  اإلسالمّية  األمصار  من  واحدة  البرصة  أّن  يف  الشّك 
مركزًا النطالق  بدء متصريها  كانت يف  فقْد  واملسلمني،  اإلسالم  رقعة  اّتساع  يف 
الصحابة  من  لكثري  ومأوى  ملجأ  إىل  حتّولت  ذلك  وبعد  املسلمني،  جيوش 
والتابعني والعلامء، فصارْت مركزًا من مراكز العلم يف العامل اإلسالمّي، وواحدة 
من أهّم البلدان اإلسالمّية املهّمة التي ال ُيستغنى عنها، بل كان هلا الّدور الكبري 
يف اجلانب االقتصادّي والسيايّس والفكرّي والعلمّي، فأحرزت الّصدارة وقصب 
الّسبق يف ذلك الوقت؛ وقْد أنشأ املسلمون البرصّيون األوائل مسجدًا هلم ليكون 
منطلقًا حلركتهم الفكرّية والعلمّية حّتى كان ثاين مسجد ُأّسس يف اإلسالم، وصار 
ُمنتدى وُملتقى العلامء وطاّلب العلم واملعرفة، بحيث وصلت حلقات دروسه إىل 
مخسامئة حلقة يف خمتلف علوم املعرفة وفنوهنا، ومن بني تلك العلوم التي امتازت 
هبا املدرسة البرصّية، هو علم احلديث، فقْد كان للبرصّيني الرئاسة والّصدارة يف 
هذا اجلانب، وقْد فاق علامُؤها باقي علامء األمصار، لذا ورد »إّن احلّفاظ البرصّيني 
يشّكلون نسبة كبرية من جمموع حّفاظ األمصار؛ -وبلغ بام فيهم البرصّيون- يف 

هذه الفرتة حوايل سبعامئة ومخسني حافظًا«)1(. 
ن راق له؛ ولذا قال الكدمّي: »كتبت  بل هم أكثر من ذلك؛ ألّن العجيّل نقل ممَ

عن مائة وسّت وثامنني نفسًا من البرصّيني«)2(. 

)1( مدرسة احلديث يف البرصة حّتى القرن الثالث: ص149. 
)2( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص618. 
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الفراهيدّي  األزدّي  عمرو  أبو  املسند  احلافظ  إبراهيم  بن  مسلم  قال  وكذا 
موالهم البرصّي...، يقول: »كتبت عن ثامنامئة شيخ.. «)1(.

البرصّيني والقادمني من  العلم من  املحّدثني بطاّلب  وكانت تزدحم حلقات 
األمصار اإلسالمّية طلبًا للحديث، كام ذكر العجيّل ذلك، حيث قال: »أتيُت يف 

رحلتي الثانية، فأصبُت عليه زحامًا كثريًا«)2(.
بن  حمّمد  ترمجة:  يف  تارخيه،  يف  البغدادّي  اخلطيب  -أيضًا-  ذلك  إىل  وأشار 
رشيك بن حمّمد اإلسفرايينّي، فقال:»خرج إىل البرصة، فسمع هبا من إبراهيم بن 

فهد الساجّي«)3(. 
وبلغ من سمعتها العلمّية أنَّ املحّدثني كانوا يقصدوهنا وحيّدثون هبا؛ لكوهنا 
تعّد يف ذلك الوقت انطالقة علم احلديث واملحّدثني؛ فإّن احلافظ أبو بكر، حمّمد 
ابن ُمْكرم البغدادّي البرصّي)ت139#( سكن البرصة، وحّدث هبا، ومل يكن هو 
الوحيد اّلذي قدم من حمّدثي بغداد؛ لذا قال العجيّل: »ما قدم علينا من بغداد أعلم 

باحلديث من ابن ُمْكرم«)4(. 
ر عندما يقدمون إىل العراق يكون  كام أّن مشايخ علم احلديث يف البلدان األُخمَ
حمّط رحاهلم يف البرصة، فهذا عبد العزيز بن جريح) ت150#( شيخ احلرم قدم 

إىل العراق قبل موته، وحّدث بالبرصة )5(. 

)1( تذكرة احلّفاظ: ج1، ص 394. 
)2( معرفة الثقات: ج1، ص43. 

)3( تاريخ بغداد: ج 2، ص430. 
)4( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص 735. 

)5( دراسات فقهّية يف مسائل خالفّية، الّشيخ نجم الدين الطبيّس: ص63. 
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بل إّن العامل الرئيس هلجرة بعض الّصحابة والتابعني إىل البرصة؛ هو طلب 
العلم ونرشه، فهذا جابر بن زيد األزدّي اليمَْحمدّي، أبو الّشعثاء اجلويّف البرصّي، 
لطلب  البرصة  إىل  حال  الرِّ شّد  ثّم   ،)#18-22( بني  ما  الفرتة  يف  ُعامن  يف  ولد 
العلم..، وكان فقيهًا مفتيًا، وله حلقة بجامع البرصة. تويّف سنة ثالث وتسعني)1(.
وبقيت البرصة مصدر إشعاع لعلم احلديث؛ عىل الّرغم من األحداث احلرجة 
التي مّرت هبا، ومل تفرت فورهتا، ومل تقّل طاّلهبا وحمّدثوها، حّتى قال املحّدث الكبري 
ُبنْدار أبو بكر، حمّمد بن بّشار بن عثامن العبدّي البرصّي النّساج )ت252#(:»كتب 
عنّي مخسة قرون، وحّدثُت وأنا ابن ثامين عرشة سنة...، قال ابن داود: كتبت عن 

ُبنْدار مخسني ألف حديث«)2(.
آثاره  يبّيضون  داره  يف  يقيمون  الكّتاب  من  جمموعة  املحّدثني  لبعض  وكان 
وأحاديثه، كام جاء يف تذكرة احلّفاظ عن اخلطيب، حيث قال: »حّدثنا األزهرّي، 
قال: بلغني أّنه كان يف منزل يعقوب ]أي: يعقوب بن شيبة بن الّصلت بن عصفور 
احلافظ، أبو يوسف الّسدويّس البرصّي[ أربعون حلافًا، أعّدها ملن كان يبيت عنده 

من الوّراقني الذين يبّيضون املسند«)3(. 

َمن قدم الب�سرة طلبًا للحديث اأو التحديث يف ع�سر اجللودّي
التي تعرف هبا  الّلغة واإلعراب ومدرستها  كام كان من البرصة انطالقة علم 
كذلك كان هلا مدرسة يف احلديث تقصدها طاّلب العلم واملعرفة، خصوصًا يف 

فرتة قبل عرص اجللودّي أو يف عرصه.

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج1، ص305. 
)2( تذكرة احلّفاظ: ج511. 

)3( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص540. 



)224( عبد العزيز بن يحيى اجللودي ...................................

فهذا عبد الّرحن بن عبد اهلل الدشتكي يصّور لنا كيف كانت مدرسة احلديث 
يف البرصة، وكيف كان إقبال طلبة العلوم عليها؛ عندما ذكر معاناة أبيه أو سريته 
أربع عرشة ومائتني  بالبرصة يف سنة  بقيت  يقول:  فيقول: »سمعت أيب  العلمّية، 
ثامنية أشهر، وكان يف نفيس أن ُأقيم سنة، فانقطع نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدين 
شيئًا بعد يشء، حّتى بقيت بال نفقة، ومضيت أطوف مع صديق يل إىل املشيخة، 
وأسمع منهم إىل املساء، فانرصف رفيقي، ورجعُت إىل بيٍت خاٍل، فجعلُت أرشب 
املاء من اجلوع، ثّم أصبحُت، من الغد، وغدا عيّل رفيقي، فجعلُت أطوف معه يف 
فلام كان من  سامع احلديث عىل جوع شديد، فانرصف عنّي، وانرصفُت جائعًا، 
ما  قال  يمكنني،  ال  ضعيف  أنا  قلت:  املشايخ،  إىل  بنا  ُمّر  فقال:  عيّل،  غدا  الغد 
فقال  شيئًا،  فيهام  طعمت  ما  يومان  مىض  قد  أمري،  أكتمك  ال  قلت:  ضعفك؟ 
]يل[: قد بقي معي دينار، فأنا ُأواسيك بنصفه، ونجعل النصف اآلخر يف الكراء، 

فخرجنا من البرصة وقبضت منه )99د( النصف دينار)1(.
ومن ضمن الذين وفدوا البرصة طلبًا للحديث أو التحديث هبا، هم:

دّي، أبو الشعثاء اجلويّف البرصّي.  1ـ جابر بن زيد األزدّي، اليمَْحممَ
ولد يف ُعامن يف الفرتة ما بني )18و22#(، ثّم رحل إىل البرصة لطلب العلم. 

روى عن: ابن عّباس، وُعّد من كبار تالمذته.. وكان فقيهًا، مفتيًا، وله حلقة 
بجامع البرصة يفتي فيها، فيام قيل. 

ملذهبهم، ووصفه  زعياًم ومؤّسسًا  اإلباِضّية  تتبنّاها  التي  الثانية  الشخصّية  وهو 
الشامخّي )وهو من علامء اإلباِضّية( بأّنه أصل املذهب، وُأّسه اّلذي قامت عليه آطامه. 
وقد روي عن عزرة الكويّف أّنه قال: قلت جلابر بن زيد إّن اإلباِضّية يزعمون 

)1( اجلرح والتعديل: ج1، ص 362. 
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أّنك منهم، قال: أبرأ إىل اهلل منهم...
نقل عنه الّشيخ الطويّس يف كتاب: »اخلالف « أربعني فتوًى يف خمتلف األبواب. 

تويّف سنة ثالث وتسعني)1(.
2ـ النّْظر بن ُشميل، أبو احلسن املازيّن البرصّي اللغوّي عامل أهل مرو. 

قال أحد بن سعيد الدازمّي: سمعته يقول: خرج أيب من مرو وأنا ابن مخس أو 
سّت سنني إىل البرصة وقت الفتنة، يعنّي: ظهور أيب مسلم سنة ثامن وعرشين ومائة. 
قال العّباس بن مصعب: كان إمامًا يف العربّية واحلديث، وهو أّول من أظهر 

نَّة بمرو وخراسان، مات النرّض...سنة ثالث ومائتني)2(.  السهُّ
ْلد، وقيل حمّمد بن الضّحاك بن مسلم، الشيبايّن  3ـ أبو عاصم، الضّحاك بن خممَ

بالوالء، البرصّي، املشهور بالنبيل. 
حمّدث ضعيف احلديث، وكان من مشاهري علامء وفقهاء وحّفاظ وحمّدثي العاّمة، 
ويعّدونه من ثقاهتم، وله كتاب. ُولد بمّكة املكّرمة سنة )122(، رحل إىل البرصة 

واستوطنها وحّدث هبا، ومل يزل هبا حّتى تويّف يف )12( ذي احلّجة سنة )212()3(.
وكان  مّكة،  سكن  احلافظ،  اهلل  عبد  أبو  النيسابورّي،  بيب  شمَ بن  لمَمة  سمَ 4ـ 

مستمليًا...روى عنه الناس، مات بمّكة سنة سبع وأربعني ومائتني)4(.
احلافظ  القزوينّي،  بالوالء،  الربعّي  ماجة،  بن  يزيد  بن  حمّمد  اهلل،  عبد  أبو  5ـ 
املشهور، مصنّف كتاب السنن يف احلديث، كان إمامًا يف احلديث، عارفًا بعلومه 

)1( موسوعة طبقات الفقهاء، : ج1، ص306. 
)2( تذكرة احلّفاظ: ج1، ص351. 

)3( الفائق يف رواة أصحاب اإلمام الصادق، عبد احلسني الشبسرتّي: ج 2، ص156. 
)4( الثقات: ج8، ص287. 
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ومجيع ما يتعّلق به، ارحتل إىل العراق، والبرصة، والكوفة، وبغداد، ومّكة، والّشام، 
ومرص، والري ليكتب احلديث، وله تفسري القرآن الكريم، وتاريخ مليح، وكتابه يف 
احلديث أحد الّصحاح السّتة، وكانت والدته سنة تسع ومائتني، وتويّف يوم االثنني، 

ودفن يوم الثالثاء لثامن بقني من شهر رمضان، سنة ثالث وسبعني ومائتني)1(.
6ـ احلسن بن عيّل بن شبيب البغدادّي، أبو عيّل املعمرّي، رحل يف طلب احلديث 
إىل البرصة، والكوفة، والّشام، ومرص...تويّف ببغداد سنة مخس وتسعني ومائتني)2(.

قال عبد الّرحن: سمعت أيب يقول: كان سلمة بن شبيب قدم البرصة، فكتبت 
بخّطي عنه شيئًا كثريًا. 

فالتقيُت ]معه[، فأعلمته: أيّن كتبُت من حديثه أشياء ُأريد أْن أسمعها، فقال: 
أنا أجيئك غدًا، فُقيض أيّن بّكرُت عىل ُبندار ونسيت ميعاده، فأنا عند ُبندار، إذ قد 
أقبل سلمة، فقال له ُبندار: يا أبا عبد الّرحن، كنّا نحن أوىل أن نأتيك، فقال: ليس 
إّياك أتيت، إّنام جئت بسبب أيب حاتم أقرأ عليه شيئًا، قال أيب: فتشّورت ممّا قال 
يف وجه الّشيخ، ثّم قال: ما تشاء؟ قلت: إْن شئت انتظرت حّتى يفرغ ُبندار من 
القراءة، وإن شئت مضيت حّتى أجيئك إىل املنزل، فقال: ال، بل أنتظر حّتى تفرغ 
من الّسامع، فّلام فرغُت من الّسامع، دخلنا مسجدًا، فأخذ كتايب، فقرأ كّل يشء كان 

معي، فعددُت ما قرأ عيّل إحدى عرشة ورقة بخطٍّ دقيق. 
7ـ أحد بن بشري بن عامر العامرّي، القايض أبو حامد املمَروزّي، نزيل البرصة، أحد 
كبار الشافعّية...صنّف »اجلامع« يف الفقه، ورشح خمترص املزيّن، وصنّف يف األُصول. 

)1( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ج4، ص 279. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص195. 
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وكان نزل البرصة ودرس هبا...تويّف أبو حامد سنة اثنتني وسّتني وثالثامئة)1(. 
8ـ حمّمد بن فاذشاه: حمّمد بن القاسم بن أحد بن فاِذشاه، أبو عبد اهلل األمَصبهايّن، 

الشافعّي، املعروف: بالنتيف. 
ومخسني  ثالث  سنة  أصبهان  إىل  عاد  ثّم  العلم،  طلب  يف  البرصة  إىل  رحل 
ُنعيم األمَصبهايّن: له  أبو  وثالثامئة، وتويّف هبا سنة إحدى وثامنني وثالثامئة...قال 

مصنّفات كثرية يف األُصول، والفقه، واألمَحكام)2(.
9ـ ابن حمارب األنصارّي، أبو حمّمد االصطخرّي، »نزيل بغداد، الشافعّي، ولد 
باصطخر، سنة إحدى وتسعني ومائتني،... ورحل يف طلب احلديث إىل البرصة، 
وكرمان، واألهواز، وواسط، وبغداد، والّشام، ومّكة، ومرص، وغريها...، تويّف 

يف سنة أربع وثامنني وثالثامئة«)3(.

حمّدثو الب�سرة يف زمن اجللودّي
الذين ختّصصوا  املحّدثني األخبارّيني  البرصة يف زمن اجللودّي بكثرة  ُعرفت 
بحفظ احلديث وتدريسه؛ لذا كثرت حلقات درس احلديث يف البرصة، وكانت 
كّل حلقة عبارة عن مدرسة يف ذلك، تقصدها طاّلهبا، وتشّد الرحال إليها من كّل 
البالد اإلسالمّية؛ لذا كان مشايخ مؤّلفي املساند، أو كتب احلديث، أكثرهم من 
الّثقات ثالثة ومخسني من شيوخه؛ هم  العجيلهُّ ذكر يف معرفة  فقد ذكر  البرصة، 
من البرصة)4(، وهذا ُينبئ عن احلركة العلمّية، وتوّجه علامء البرصة إىل احلديث 

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص 31. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص450. 
)3( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص250. 

)4( ُينظر: تذكرة احلّفاظ: ج1، ص46. 
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ذلك  وكان  وحفظه،  احلديث  حتّمل  إىل  البرصة  أهل  توّجه  ومدى  ودراسته، 
يتطّلب الّسفر ملسافات طويلة، ويستغرق أّيامًا وليايل، فقد روى عمر بن إسحاق 
الشريازّي، عن أيب جعفر التاّمر، قال: سمعت الشاذكويّن، يقول: دخلت الكوفة 
نّيفًا وعرشين دخلة، أكتب احلديث، فأتيت حفص بن غياث، فكتبت حديثه، فلاّم 
رجعت إىل البرصة ورصت يف بنانة لقيني ابن أيب خدويه، فقال يل: يا سليامن، من 
قلت: حديث حفص  كتبت؟  ن  ممَ قال،: حديث  الكوفة،  قلت: من  أين جئت؟ 
بمَ عليك منه يشء؟  أمَذهمَ أفكتبتمَ علمه كّله؟ قلت: نعم، قال:  ابن غياث، قال: 
قلت: ال، قال: فكتبت عنه عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدرّي: 
أّن النبّي ضّحى بكبش فحيل، كان يأكل يف سواد، وينظر يف سواد، ويميش 
قال:  بالكوفة؟  تعمل  كنت  أيش  عينك،  اهلل  فأسخن  قال:  ال،  قلت:  سواد؟  يف 
فوضعت خرجي عند النرسّيني، ورجعت إىل الكوفة، فأتيت حفصًا، فقال: من 
أين؟ قلت: من البرصة، قال: مِلمَ رجعت؟ قلت: إّن ابن أيب خدويه ذاكرين عنك 

بكذا وكذا، قال: فحّدثني ورجعت، ومل تكن يل حاجة بالكوفة غريها)1(.
أْن  بعد  البرصة،  يف  احلديث  ملدرسة  املحّدثني  حييص  أْن  الباحث  عسى  وما 
فاق عدد حمّدثيها اآلالف، حّتى أمكن لشخص أن يكتب عن ألف وسّتة وثامنني 
يمّي حمّمد بن يونس، وهو يقول:  شيخًا، كام قال أبو بكر بن خنب،: »سمعُت الُكدمَ

كتبت عن البرصّيني؛ عن ألف ومائة وسّتة وثامنني رجاًل...«)2(.
ولذا ورد يف تشييع النرض بن شميل مّلا عزم عىل الرحيل عن البرصة: أن عدد 
املشّيعني كان نحو ثالثة آالف من علامء البرصة؛ بني حمّدث، ونحوّي، وأخبارّي، 

)1( احلّد الفاصل، الرامهرمزّي )ت370#(: ص215. 
)2( تاريخ بغداد: ج4، ص207. 
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كام ذكر ذلك ابن خّلكان، فقال:»ضاقت املعيشة عىل النرض بن شميل البرصّي 
آالف  ثالثة  من  نحو  البرصة  أهل  من  فشّيعه  خراسان؛  يريد  فخرج  بالبرصة، 

رويّض، أو أخبارّي...«)1(. رجل؛ ما فيهم إاّل حمدث، أو نحوّي، أو لغوّي، أو عمَ
لذا أعرض إليك نزرًا يسريًا من كثري من حمّدثيها يف ذلك العرص؛ ال عىل سبيل 

احلرص واالستقراء التاّم، بل هو شذرات من ذلك، وهم:
1ـ أبو الوليد الطياليّس، هشام بن عبد امللك البرصّي احلافظ، أحد األعالم. 

الطياليّس...موته يف  الرحلة بعد أيب داود  إليه  ثقة، ثبت، كانت  العجيّل:  قال 
ربيع سنة سبع وعرشين ومائتني)2(. 

2ـ املقدمّي، حمّمد بن أيب بكر بن عيّل بن عطاء بن مقدم، املحّدث، أبو عبداهلل، 
النسائّي عن  البخارّي، ومسلم، وروى  البرصّي...، روى عنه  الثقفّي، موالهم 

رجل عنه...تويّف سنة أربع وثالثني ومائتني)3(. 
3ـ هدبة بن خالد بن أسود بن هدبة، احلافظ، الصدوق، حمّدث البرصة...تويّف 

سنة مخس وثالثني ومائتني)4(. 
القايض، قدم أصبهان، وكان  البرصّي، كاتب  مبارك  بن  4ـ حيد بن مسعدة 
كاتبًا البن أيب الشوارب، حّدث بأصبهان سنة اثنتني وأربعني ومائتني، ثّم حتّول 

إىل البرصة، وتويّف سنة أربع وأربعني ومائتني)5(. 

)1( وفيات األعيان: ج5، ص398. 
)2( تذكرة احلّفاظ: ج 1، ص 382. 

)3( الوايف بالوفيات: ج1، ص256. 
)4( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص 465. 

)5( طبقات املحّدثني بأصبهان، عبد اهلل بن حّبان : ج2، ص196. 
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5ـ احلسني بن عيّل األدمي، ذكره اخلطيب البغدادّي يف تارخيه، وقال: أحسبه 
من أهل البرصة، حّدث ببغداد عن روح بن عبادة...حّدثنا احلسني بن عيّل األدمّي 

ببغداد يف درب أيب عون، سنة ثامن وأربعني ومائتني)1(.
6ـ أبو بكر، حمّمد بن بّشار بن عثامن العبدّي البرصّي، النّساج، كان عاملًا بحديث 
البرصة..، قال األرغيايّن: سمعته، يقول: كتب عنّي مخسة قرون، وحّدثت وأنا 

ابن ثامن عرشة سنة...، تويّف رجب سنة اثنني ومخسني ومائتني)2(. 
7ـ احلافظ ُبندار حمّمد بن بّشار بن عثامن بن داود بن كيسان احلائك، احلافظ أبو 
بكر العبدّي البرصّي بندار. والُبندار يف االصطالح: هو احلافظ، كان عارفًا متقنًا، 

بصريًا بحديث البرصة...، قال العجيّل: ثقة، كثري احلديث)3(. 
العبدّي  بكر  أبو  اإلساّلم،  راوية  احلافظ،  »اإلمام  فقال:  الذهبّي،  ترمجه  وقد 
والُبندار  ببلده،  عرصه  يف  احلديث  ُبندار  كان  ألّنه  بذلك؛  لّقب  ُبندار،  البرصّي 
احلافظ: ولد سنة سبع وسّتني ومائة...ومجع حديث البرصة، ومل يرحل، بّرًا بأّمه، 

ثّم رحل بعدها. 
روى عنه: السّتة يف كتبهم...

وقال ابن خزيمة: سمعت ُبندارًا يقول: اختلفت إىل حييى القّطان - ذكر أكثر 
من عرشين سنة - ولو عاش بعد لكنت أسمع منه شيئًا كثريًا. 

بندار نحوًا من  يقول: كتبت عن  داود،  أبا  أبو عبيد اآلجرّي: سمعت  وقال 
ُبندار، ولوال  أثبت من  أيب موسى شيئًا، وهو  ألف حديث، وكتبت عن  مخسني 

)1( تاريخ بغداد: ج8، ص67. 
)2( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص 511. 

)3( الوايف بالوفيات: ج1، ص252. 
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المٌة يف ُبندار ترك حديثه.  سمَ
وقال إمام األئّمة ابن خزيمة يف كتاب: »التوحيد« له: أخربنا إمام أهل زمانه يف 

العلم واألخبار؛ حمّمد بن بّشار. 
قرون،  مخسة  عنّي  كتب  يقول:  ُبندارًا،  »سمعُت  املسّيب:  بن  حمّمد  وقال 

وحّدثت وأنا ابن ثامين عرشة سنة«)1(.
وقال اخلطيب البغدادّي يف تارخيه: »أخربنا أبو القاسم األزهرّي، قال: أنبأنا 
الكندّي: مات  إبراهيم بن حمّمد  أبو إسحاق بن  لنا  العّباس، قال: قال  حمّمد بن 

بندار حمّمد بن بّشار يف رجب سنة اثنتني ومخسني ومائتني«)2(.
8ـ أبو داود السجستايّن، سليامن بن األشعث األزدّي الّسجستايّن، املولود سنة 
سنة  تويّف  وعلله،  بالنقل  وعلامئهم  املحّدثني  أئّمة  أكرب  من  كان  ومائتني،  اثنتني 

مخس وسبعني ومائتني)3(.
مّكة،  نزل  برصّي  الكرابييّس،  القريّش  عثامن  أبو  اجلّبار،  عبد  بن  سعيد  9ـ 
لمة، وحرب بن أيب العالية، ومالك، وفضيل بن عياض،  وحّدث عن: ّحاد بن سمَ

ومجاعة، وقال أبو القاسم البغوّي: »مات يف آخر سنة سّت وثالثني«)4(.
وقد كان يقصد بالدًا ُأخرى من أجل سامع احلديث، فقد ذكره الّسمعايّن، قائاًل: 
»وأبو إسحاق طيب بن حمّمد بن طلحة بن طاهر النيسابورّي الطاهرّي،...سمع 
م، وإسحاق بن منصور، وغريهم من اخلراسانّيني،  رْشمَ عيّل بن حجر، وعيّل بن خمَ

)1( سري أعالم النّبالء: ج12، ص146. 
)2( تاريخ بغداد: ج2، ص 104. 

)3( ُينظر: سنن أيب داود: ج1، ص2، وصفة الّصفوة: ج4، ص69. 
)4( تاريخ اإلسالم: 17، ص 172. 
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وسمع بالعراق سعيد بن عبد اجلّبار القريّش، وعبيد اهلل بن القواريرّي...ومات 
يف شهر رمضان سنة تسع وسبعني ومائتني، ودفن يف مقربة األمري بنيسابور«)1(.

10ـ إبراهيم بن فهد بن حكيم بن ماهان، الساجّي، البرصّي...، تويّف بالبرصة 
سنة اثنتني وثامنني ومائتني)2(.

11ـ هشام بن عيّل السريايّف، أبو عيّل البرصّي، أحد أعمدة احلديث يف البرصة، 
بن  مسلم  رشط  عىل  الصحيح  يطلب  يزل  »مل  أّنه:  البغدادّي  اخلطيب  ذكر  فقد 
العراق،  إىل  بسببها  فرحل  معدودة،  أحاديث  منه  وبقيت  صنّفه،  حّتى  احلّجاج 
وكتب ببغداد عن إسامعيل بن إسحاق القايض...، وبالبرصة عن: هشام بن عيّل 

الّسريايّف، وعبد العزيز بن معاوية القريّش«)3(.
قال الصفدّي: »تويّف يف ذي احلّجة سنة أربع وثامنني ومائتني«)4(.

ر، أبو العّباس، حمّمد بن يونس بن موسى القريّش  مَّ يمّي، احلافظ امُلعمَ 12ـ الُكدمَ
وثامنني  سّت  سنة  األُوىل  مُجادى  يف  البرصة...مات  حمّدث  البرصّي  السامّي 

ومائتني)5(.
13ـ أبو بكر، أحد بن عمرو بن عبد اخلالق، البّزار، البرصّي، قدم علينا مّرتني؛ 
املّرة الثانية سنة سّت وثامنني ومائتني، وكان أحد حّفاظ الدنيا رأسًا فيه، حكي أّنه 
مل يكن بعد عيّل املدينّي أعلم باحلديث منه، اجتمع عليه حّفاظ أهل بغداد، فربكوا 

)1( األنساب: ج4، ص34. 
)2( األنساب: ج3، ص 196. 

)3( تاريخ بغداد: ج 4، ص338. 
)4( الوايف بالوفيات: ج 26، ص 65. 

)5( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص618. 
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بني يديه، وبقي بمّكة شهرًا، فويل احلُسبة، فيام ذكر، ثّم خرج ومات بالّرملة، سنة 
اثنتني وتسعني)1(. 

البرصّي،  العبادايّن،  اهلل،  عبد  أبو  القايض،  حرب  بن  عبيدة  بن  حمّمد  14ـ 
واّله مخارويه صاحب القضاء هبا سنة سبع وسبعني ومائتني...، كان له جملسان: 
أحدمها يف الفقه، واآلخر يف احلديث، كان يذهب إىل قول أيب حنيفة، تويّف سنة 

ثالث عرشة وثالثامئة)2(. 
15ـ فاروق بن عبد الكبري بن عمر، املحّدث الكبري مسند البرصة، أبو حفص 
اخلطايّب، البرصّي، تفّرد يف وقته ورحل إليه، بقي إىل سنة إحدى وسّتني وثالثامئة)3(. 

حمّدثو ال�سيعة الب�سرّيني يف ع�سر اجللودّي
بأقّل  البرصة  يف  الّشيعّية  احلديثية  املدرسة  يف  احلديث  علم  رجاالت  تكن  مل 
نسبة من رجال علم احلديث يف املدرسة احلديثّية السنّية، خصوصًا وأّن املدرسة 
بوقت  احلديث  وحفظ  تدوين  عىل  وعملت  ست  ُأسِّ قد  كانت  الّشيعّية  احلديثّية 
سابق ومتقّدم بكثري، فهنالك الكتب احلديثّية واملحّدثني الكثر املنترشين يف املدن 

اإلسالمّية، ومنها البرصة، وإليك البعض ممّن كانوا يف عرص اجللودّي: 
1ـ روح بن عبادة بن العالء بن حّسان بن عمرو بن مرثد، أبو حمّمد القييّس 
مّدة طويلة،  بغداد وحّدث هبا  البرصة، قدم  أهل  ثعلبة)4(، من  بن  بني قيس  من 
مات  أّنه  ابن حّبان:  ذكر  احلديث،  كثري  هبا، وكان  فامت  البرصة  إىل  انرصف  ثّم 

)1( طبقات املحّدثني بأصبهان: ج3، ص38. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص 405. 

)3( سري أعالم النبالء: ج16، ص14. 
)4( تاريخ بغداد: ج8، ص400. 
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بالبرصة، سنة مخس ومائتني)1(
ونقل اخلطيب البغدادّي عن حمّمد بن يونس: أّنه مات سنة سبع ومائتني)2(.

بن  عيّل  سمعت  قال:  يونس،  بن  حمّمد  »أّن  البغدادّي:  اخلطيب  ذكر  وقد 
املدينّي، يقول: نظرت لروح بن عبادة يف أكثر من مائة ألف حديث، كتبت منها 

عرشة آالف...«)3(.
شهد  فقد  به،  واشتغلوا  احلديث  الزموا  الذين  البرصّيني  املحّدثني  من  وهو 
من  يقول:  بن جعفر،  اهلل  عبد  بن  عيّل  فقال: »سمعُت  بن شيبة،  يعقوب  بذلك 
املحّدثني قوم مل يزالوا يف احلديث، مل ُيشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا، ثّم صنّفوا، ثّم 

حّدثوا، منهم: روح بن عبادة «)4(.
2ـ عيّل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم التامر - صاحب أمري املؤمنني - بن 
ُعّد  البرصة،  الكويّف، سكن  بالوالء،  أبو احلسن، األسدّي  الكبري،  حييى »املتكّلم 
من أصحاب اإلمام عيّل بن موسى الّرضا، روى عن حمّمد بن أيب عمري املتوّف 

)217#(، واحلسن بن عيّل بن فّضال املتوّف )221أو#224(«)5(.
العاّلف  هذيل  وأليب   ،)#131( املتوّف  عطاء  بن  لواصل  معارص  وهو 
)135-235#(، وقد كان »من أجاّلء متكّلمي اإلمامّية، كّلم أبا احلسن العاّلف 

والنّظام، ومها من رؤساء املعتزلة، وله جمالس مع هشام بن احلكم«)6(.

)1( ُينظر:الثقات: ج8، ص243. 
)2( ُينظر: تاريخ بغداد: ج8، ص405. 

)3( تاريخ بغداد: ج8، ص400. 
)4( هتذيب الكامل: ج9، ص242. 

)5( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص383. 
)6( أعيان الّشيعة: ج1، ص 125. 
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الكتب  موردًا يف  امليثمّي( سّتة وعرشون  إسامعيل  بن  )عيّل  بعنوان:  له  روي 
الطالق،  النكاح،  احلكم،  بن  هشام  جمالس  اإلمامة،  منها:  كتب  وله  األربعة، 

املتعة، االستحقاق)1(.
املعروف  البرصّي،  أّيوب  أبو  املنقرّي،  زياد  بن  برش  بن  داود  بن  سليامن  3ـ 
بالّشاذكويّن، روى عن مجاعة من أصحاب اإلمام الّصادق، ووقع يف إسناد 
كثري من الروايات عن أئّمة أهل البيت تبلغ مائة وأربعة موارد، وكان حافظًا 
مكثرًا، صنّف كتابًا يف احلديث، رواه عنه القاسم بن حمّمد، تويّف سنة أربع وثالثني 

ومائتني، وقيل: سّت وثالثني)2(.
4ـ معىّل بن حمّمد، كان حّيًا قبل )254#(، املحّدث أبو احلسن، وقيل: أبو حمّمد 
 ،صنّف كتبًا منها: قضايا أمري املؤمنني ،)البرصّي، سمع من اإلمام )العامل
املروة،  ووجوهه،  الكفر  ونقصانه،  وزيادته  ودرجاته  اإليامن  اإلمامة،  الدالئل، 

.)3(التفسري، فضائل أمري املؤمنني ،رشح املوّدة يف الدين، سرية القائم
يف  أصحابنا  وجوه  من  وجهًا  كان  اهلل،  عبد  أبو  الغاليّب،  زكرّيا  بن  حمّمد  5ـ 
ذلك  ذكر  كام  ومائتني  تسعني  سنة  تويّف  أخبارّيًا،  العلم،  واسع  وكان  البرصة، 
الذهبّي يف ترمجة ابن ملحان، حيث قال:»تويّف سنة تسعني ومائتني، وفيها مات 
تويّف سنة ثامن  )4(، وقيل:  الغاليّب  عبد اهلل بن أحد بن حنبل...وحمّمد بن زكرّيا 

)1( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص 383. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص274. 
)3( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص585. 

)4( سري أعالم النبالء: ج13، ص 534. 
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وتسعني ومائتني)1(.
6- أحد بن حمّمد بن جعفر، أبو عيّل الصويّل، البرصّي، ُأستاذ الّشيخ املفيد. 

ه، وقدم بغداد سنة )#353(،  صحب عبد العزيز اجللودّي املتويف )332#( عمرمَ
وسمع منه الناس وحّدث بمسجد براثا. 

سمع منه حمّمد بن حمّمد بن النعامن املعروف باملفيد، وروى عنه كتاب: احلّج، 
الصادق  اإلمامني  أصحاب  من  الفقهاء  أجّلة  أحد  البجيّل،  حازم  بن  ملنصور 

 .)2( وأليب عيّل الصويّل كتاب: أخبار فاطمة ... والكاظم
7- عيّل بن ّحاد بن عبيد اهلل بن ّحاد، أبو احلسن، العدوّي، البرصّي الشاعر، 
علامئها،  من  وفّذًا  الشيعة،  أعالم  أحد  كان   .)#411 )املتوّف  الغضائرّي  وشيخ 

 .حمّدثًا، أخبارّيًا، شاعرًا مشهورًا، وأكثر شعره يف أهل البيت
عّده ابن شهر آشوب يف شعراء أهل البيت املجاهرين. 

املتوّف  الّصدوق  للّشيخ  أّنه كان معارصًا  إاّل  ّحاد،  ابن  بتاريخ وفاة  نظفر  ومل 
)381#(، وقْد رآه النّجايّش املولود )372#(، والّظاهر أّن رؤيته البن ّحاد كانْت 
يف وقٍت مل يكن النّجايشهُّ قاباًل للّرواية عنه لصغره، وهلذا روى عنه بواسطة شيخه 

الغضائرّي)3(.

)1( إيضاح االشتباه: ص 276 )اهلامش(. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4،ص70. 

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص284. 
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الكّتاب واملوؤلِّفون الب�سرّيون يف ع�سر اجللودّي
مثلام سبقْت البرصة باقي املدن اإلسالمّية يف كثري من العلوم، كذلك كان هلا 
من  أّول  إّن  قيل:  احلديث،  جمال  ففي  والتأليف،  الكتابة  جمال  يف  الّسبق  قصب 
املتوّف سنة  البرصّي،  بن جريج  العزيز  عبد  بن  امللك  اإلمام عبد  فيه هو  صنّف 
)155#(، ثّم جاءت املصنّفات احلديثّية بعد ذلك يف بعض األقطار اإلسالمّية، 
كام قاله أبو حمّمد الرامهرمزّي: »ثّم صنّف سفيان بن عيينة ومالك بن أنس باملدينة 
ر بن راشد وعبد الرّزاق باليمن،... ْعممَ املنّورة، وعبد اهلل بن وهب بمرص، هو ممَ
وسفيان الثورّي، وحمّمد بن فضيل بن غزوان بالكوفة، وّحاد بن سلمة، وروح بن 

عبادة بالبرصة، وهشيم بواسط..«)1(.
ن أظهر كتابه روح بن عبادة،  وقال أبو داود: سمعت احللوايّن، يقول: أّول ممَ

وأبو ُأسامة.
قلت: يعني أهّنام رويا ما ُخولِفا فيه، فأظهرا كتبهام حّجة هلام عىل خمالفيهام؛ إذ 

روايتهام عن حفظهام موافقة ملا يف كتبهام)2(.
وإليك بعض الكّتاب واملؤّلفني يف عرص اجللودّي:

1ـ املفّجع النحوّي الشيعّي، الشاعر حمّمد بن حمّمد بن عبد اهلل، البرصّي،النحوّي، 
الرتمجان،  كتاب  متحّرفًا...صنّف  وشيعياًّ  ُمْفِلقًا،  شاعرًا  كان  النحاة،  كبار  من 
مني يف اإليامن، تويّف يف سنة عرشين وثالثامئة)3(. وعرائس، املجالس، وكتاب املتقدِّ
2ـ ابن سعد، حمّمد بن سعد بن منيع الزهرّي، أبو عبد اهلل البرصّي، ثّم البغدادّي، 
كاتب الواقدّي، ومصنّف الطبقات الكربى، ولد يف البرصة سنة ثامن وسّتني ومائة، 

)1( مرآة الكتب، ثقة اإلسالم التربيزّي: ص 21. 
)2( تاريخ بغداد: ج8، ص402. 

)3( الوايف بالوفيات: ج1، ص60. 
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وسكن بغداد، تويّف يف مُجادى اآلخرة سنة ثالثني ومائتني ببغداد)1(. 
3ـ ابن ساّلم البرصّي األخبارّي، حمّمد بن ساّلم بن عبد اهلل بن سامل، اجلمحّي، 
أبو عبد اهلل البرصّي، موىل قدامة بن مطعون، كان من أهل الفضل واألدب...
مات يف سنة إحدى وثالثني، أو اثنتني وثالثني ومائتني...، وله كتاب الفاضل يف 
األخبار وحماسن الشعراء، كتاب: نسب قريش وبيوتات العرب، طبقات شعراء 

اجلاهلّية، طبقات شعراء اإلسالم، واجلاليب وإجراء اخليل)2(. 
أبو  بالوالء،  السعدّي  نجيح،  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  عيّل  املدينّي،  ابن  4ـ 
سنة  بالبرصة  ولد  املدينة،  من  أصله  املدينّي،  بابن  املعروف  البرصّي  احلسن، 
إحدى وسّتني ومائة، وكان أحد كبار احلديث، فقيهًا حافظًا عاملا باحلديث وعلله، 
إّن تصانيفه بلغت مائتي مصنّف، وقد صنّف املسند، تويّف بسامّراء سنة  ويقال: 

أربع وثالثني ومائتني)3(. 
العصفرّي،  أبو عمرو،  األخبارّي،  بن خّياط  بن خليف  بن خّياط  5ـ خليفة 
البرصّي، ويلّقب بشباب، صاحب التاريخ، وكتاب الطبقات، وغري ذلك، وكان 

صدوقًا نّسابة، عاملًا بالسري واألّيام والرجال...مات سنة أربعني ومائتني)4(. 
6ـ هالل بن حييى البرصّي، املعروف بـ: )هالل الرأي(، احلنفّي، له من الكتب: 
وأربعني  مخس  سنة  بالبرصة  تويّف  الوقف،  األحكام،  الرشوط،  تفسري  احلدود، 

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص506. 
)2( الوايف بالوفيات: ج1، ص345. 

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص398. 
)4( تاريخ خليفة بن خّياط: ص 8. 
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ومائتني)1(.
بن  العالء  بن  عبادة  بن  ابن عّم روح  أبو غسان،  القييّس،  بن سعد  مالك  7ـ 

حّسان القييّس، احلافظ، أبو حمّمد البرصّي، املتوّف سنة )#250()2(.
وبام أّن أصحاب الرتاجم مل يذكروا تاريخ وفاة مالك بن سعد، إاّل أّنه يمكن 
معرفة زمانه من خالل روايته عن مشاخيه، فقد ذكر ابن حجر: »أّنه قد روى عن 

ة العارفني[ روح بن عبادة«)3(. عّمه ]وليس ابن عّمه كام تقّدم عن هديَّ
أتينا  يقول:  الّرحن، قال: سمعت أيب  ابن أيب حاتم حديثًا عن عبد  فقد ذكر 
مالك بن سعد، ابن عّم روح بن عبادة بالبرصة، فقلنا: أخرج إلينا من حديثك. 
ننظر  حّتى  كتبًا  جوالق  ملء  إلينا  أخرج  له:  قلنا  والثالثة،  اجلزأين  خيرج  فكان 
فكتبنا  أيدينا،  كتبًا يف ظهره، فوضع بني  الّشيخ جوالق مألى  إلينا  فأخرج  فيها، 
منها حديثًا كثريًا، ثّم أخذت عنه مقدار عرشين جزءًا من مصنّفات روح وغريه، 
فقلت: أحل وأنظر فيه؟ قال: احل، وأعدك يف وقت أجيئك إىل منزلك فُأحّدثك 
ّم، فوعدته ليوم جييء، فكان حدث سبب، وبّكرت إىل شيخ، وجاء الّشيخ، فقعد  ثمَ
ينتظرنا، فلم يزل ينتظرنا إىل قريب من وقت الظهر، فجئنا نحن يف ذلك الوقت، 

فدفعنا إليه ما كان معنا مكتوبًا، فقرأ علينا)4(.
8ـ حييى بن حكيم، احلافظ أبو سعيد البرصّي املقّوم، كان ممّن مجع وصنّف...

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص605. 
)2( ُينظر: هدّية العارفني: ج1، ص371. 

)3( ُينظر: هتذيب التهذيب، ابن حجر: ج10، ص15. 
)4( اجلرح والتعديل: ج1، ص 362. 
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تويّف سنة سّت ومخسني ومائتني)1(. 
امللّقب:  البرصّي،  البحرايّن،  الفضل،  أبو  يزيد بن أيب حبيب،  العّباس بن  9ـ 
ْلمَد، وآخرون، وكان  عّباسويه...حّدث عنه ابن ماجة وابن صاعد، وحمّمد بن خممَ
ثًا، فقيهًا، ويل قضاء مهدان مّدة، وحّدث هبا بمصنّفاته،...تويّف يف سنة  حافظًا، حمدِّ

ثامن ومخسني ومائتني)2(. 
صاحب  البرصّي،  النمريّي،  زيد،  احلافظ...أبو  عبيدة  بن  شّبة  بن  عمر  10ـ 
مات  ذلك،  وغري  املدينة،  أخبار  يف  وكتابًا  للبرصة،  تارخيًا  التصانيف...صنّف 

بسامراء، يف مُجادى اآلخرة سنة اثنتني وسّتني ومائتني)3(.
نزيل  البرصّي،  عصفور...السدويّس،  بن  الّصلت  بن  شيبة  بن  يعقوب  11ـ 

بغداد، وصاحب املسند الكبري)4(.
ذكره النجايّش، فقال: »صاحب حديث من العاّمة، غري أّنه صنّف مسند أمري 
املؤمنني، ورواه مع مسانيد مجاعة من الصحابة، وصنّف مسند عاّمر بن يارس. 
قرأت هذا الكتاب عىل أيب عمر عبد الواحد بن مهدّي، قال: حّدثنا أبو بكر، حمّمد 
ابن أحد بن يعقوب بن شيبة، قال: حّدثنا جّدي يعقوب به، وله كتاب الرسالة 
يف احلسن واحلسني)5(، وصنّف مسندًا معّلاًل يف احلديث، وقيل: كان يف منزله 
أربعون حلافًا، أعّدها للوّراقني الذين كان يبيتون عنده لتبييض املسند ونقله، تويّف 

)1( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص 515. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3،ص301.

)3( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص517. 
)4( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص 578. 

)5( رجال النجايّش: ص451. 
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ببغداد يف شهر ربيع األّول سنة اثنتني وسّتني ومائتني)1(.
ذكر اخلطيب البغدادّي: أّن حفيده أبا بكر حمّمد بن أحد بن يعقوب بن شيبة، 
»يقول: سمعُت املسند من جّدي يف سنة ستني وإحدى وستني ومائتني بسامّراء، 
... وتويّف يف ربيع األّول سنة اثنتني وسّتني ومائتني...ومات جّدي وهو يقرأ عيلَّ

وكان يل يف ذلك الوقت دون العرش سنني«)2(.
12ـ إسامعيل بن حييى املزيّن الشافعّي، أبو إبراهيم البرصّي، قال يف الطبقات: 
الطحاوي...صنّف كتبًا كثرية،  الشافعّي، وعنه  ولد يف سنة )175#(، أخذ عن 

وله مذهب مستقّل، وتويّف يف رمضان سنة )#264()3(.
إسامعيل،  أبو  األزدّي،  زيد،  بن  ّحاد  بن  إسامعيل  بن  إسحاق  بن  ّحاد  13ـ 
بالبرصة سنة تسع وتسعني ومائة، وقيل: ثامن  املالكّي، ولد  البغدادّي  البرصّي، 
وتسعني...كان ذا مكانة عند بني العّباس، ثّم غضب عليه املهتدي يف سنة مخس 
إسامعيل  أخاه  وعزل  عنه،  بلغه  ليشء  به  وطيف  بالسياط،  ورُضب  ومخسني، 
عىل  الرّد  كتاب  تصانيفه:  من  املذهب،  يف  وصنّف  القضاء...،  عن  إسحاق  ابن 

الشافعّي، وكتاب املهادنة، تويّف بالسوس سنة سبع وسّتني ومائتني)4(.
ثّم  البرصّي،  خازم  أبو  القايض  السكويّن،  الُعّزى  عبد  بن  احلميد  عبد  14ـ 
به،  عاملًا  املذهب،  حنفّي  الرازّي...كان  حييى  بن  هالل  عن  أخذ  البغدادّي، 
يل  وبالفرائض واجلرب واملقابلة، حاذقًا يعمل املحارض والسجاّلت واإلقرارات، ومَ

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص 262. 
)2( تاريخ بغداد: ج 1، ص 391. 

)3( رشح األزهار، أحد املرتىض )ت 840#(: ج1، ص 7. 
)4( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص234. 
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يِل قضاء دمشق  القضاء بالّشام، وبالكوفة، وبكرخ بغداد، قال حمّمد بن الفيض: ومَ
أبو خازم سنة أربع وسّتني ومائتني. 

والسجاّلت،  املحارض  القايض،  أدب  الفرائض،  منها:  كتبًا  خازم  أبو  صنّف 
وله شعر، وأخبار املكتفي العّبايّس...تويّف ببغداد سنة اثنتني وسبعني ومائتني)1(.

15ـ أبو داود السجستايّن، سليامن بن األشعث بن بشري بن شّداد بن عمرو بن 
عمران األزدّي السجستايّن)2(.

مل يسبقه أحد إىل مثل تصنيفه كتاب السنن، قال أبو بكر بن راشد، قال: سمعُت 
أبا داود، يقول: كتبت عن رسول اهلل مخسامئة ألف حديث، وانتخبت منها ما 
العراقيني واخلراسانّيني  أبو داود عن  السنن...كتب  الكتاب، يعني:  ضّمنته هذا 

والشامّيني والبرصّيني واجلزرّيني، وغريهم)3(.
وقيل: سّمي بالسجستايّن نسبة إىل إقليم سجستان املعروف، وقيل: نسبته إىل 

سجستان أو سجستانة: قرية من قرى البرصة)4(.
وقال ابن اجلوزّي: أصله من سجستان، ثّم سكن البرصة، وقدم بغداد، وتويّف 

بالبرصة سنة مخس وسبعني ومائتني)5(.
إسحاق  أبو  بالوالء،  األزدّي  زيد،  بن  ّحاد  بن  إسحاق  بن  إسامعيل  16ـ 
ثّم  بالبرصة،  مائتني...ونشأ  سنة  ولد  بغداد،  قايض  البغدادّي،  ثّم  البرصّي، 
ِويل القضاء هبا...له كتب، منها: أحكام القرآن، أهوال القيامة،  استوطن بغداد، ومَ

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص 306. 
)2( سنن أيب داود: ج1، ص2. 

)3( صفة الصفوة، ابن اجلوزي: ج4، ص69- 70. 
)4( سنن أيب داود: ج1، ص 2. 

)5( صفة الصفوة: ج4، ص 69. 
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احلسن،  بن  حمّمد  عىل  والرّد  املبسوط،  القرآن،  حجاج  املغازي،  املوّطأ،  شواهد 
وغريها، مات يف ذي احلّجة سنة اثنتني وثامنني ومائتني فجأة)1(.

17- بّكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد اهلل بن بشري بن أيب بكرة، البكراوّي: الثقفّي، 
أبو بكرة البرصّي، احلنفّي، قايض مرص، ولد بالبرصة سنة اثنتني وثامنني ومائة...
قدم مرص قاضيًا عليها من ِقبمَل املتوّكل سنة سّت وأربعني ومائتني، صنّف: املرتجم 

كتاب الرشوط، وكتاب املحارض والسجاّلت، وكتاب الوثائق والعهود)2(.
18ـ أبو العّباس، حمّمد بن يزيد، البرصّي، اللغوّي، النحوّي، األديب...كان 
له عّدة كتب منها: الكامل، واملقتضب، ومعاين القرآن، وطبقات النحاة البرصّيني 

وغريها، مات سنة )285#( ببغداد)3(.
ْلد الشيبايّن،  19ـ أحد بن عمرو بن أيب عاصم، واسم أيب عاصم: الضّحاك بن خممَ
أبو بكر البرصّي، سكن أصفهان، ولد سنة سّت ومائتني، ورحل يف طلب احلديث 
إىل بغداد، والكوفة، ودمشق، واحلجاز،...كان فقيهًا، كثري احلديث، مصنّفًا...من 
تصانيفه: املسند الكبري، واآلحاد والثامين، واملخترص يف املسند، تويّف بأصبهان سنة 

سبع وثامنني ومائتني)4(.
20 حمّمد بن زكرّيا الغاليّب البرصّي، صنّف كتبًا كثرية منها: كتاب احلكمني، 

واجلمل، والناهضني إىل وقعته، أخبار صّفني)5(، تويّف سنة تسعني ومائتني)6(.

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص282. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص 135. 

)3( الرسائر: ص322 )اهلامش(. 
)4( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص 78. 

)5( ينظر: إيضاح االشتباه: ص 276 )اهلامش(، معامل العلامء: ص 125. 
)6( إيضاح االشتباه: ص 276 )اهلامش(. 
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21ـ أحد بن عيسى بن عبد اهلل، املعروف بالبّزاز، صاحب املسند، صنّف كتاب 
املسند الكبري، ورشح )موّطأ( مالك، تويّف بالرملة سنة إحدى وتسعني ومائتني)1(.
البرصّي  مسلم  أبو  ماعز،  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  ي،  جِّ الكمَ 22ـ 
من  مائتني...كان  سنة  حدود  يف  ولد  أيضًا،  الكيّشّ  ويقال:  ي،  بالكجِّ املعروف 
فأمىل  كثري،  خلق  عليه  ازدحم  بغداد  قدم  ملا  أّنه  روي  احلديث،  أصحاب  فقهاء 
صاحبه... يبّلغ  كّل  مستملني،  سبعة  جملسه  وحرض  غّسان(،  يف)رحبة  عليهم 
املحّرم  ببغداد يف  تويّف  القرآن ومنسوخه،  وناسخ  املسند،  السنن،  كتاب:  صنّف 

سنة اثنتني وتسعني ومائتني، وُحل إىل البرصة، فدفن هبا)2(.
23ـ يوسف بن يعقوب بن إسامعيل بن ّحاد بن زيد بن درهم األزدّي بالوالء، 
أبو حمّمد البرصّي، ثّم البغدادّي...سكن بغداد وحّدث هبا، وويل القضاء بالبرصة 
سنة سّت وسبعني ومائتني، وُضّم إليه قضاء واسط، ثّم ُأضيف إليه قضاء اجلانب 
الرشقّي ببغداد...روي: أّنه جلس يف املسجد اجلامع سنة ثالث وثامنني ومائتني، 
فحّدث وأفتى، له كتاب: السنن، العلم، الزكاة، والصيام، تويّف سنة سبع وتسعني 

ومائتني)3(.
24ـ إبراهيم بن ّحاد بن إسحاق بن إسامعيل بن ّحاد بن زيد، األزدّي بالوالء، 
اثنتني وأربعني...صنّف  أربعني ومائتني، وقيل:  البرصّي، ولد سنة  أبو إسحاق 

كتاب: اّتفاق احلسن ومالك. 
اجلنائز،  وكتاب  الشافعي،  عىل  الرّد  كتاب  الكتب:  من  له  النديم:  ابن  وقال 

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص81. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص46. 

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص633. 
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وكتاب اجلهاد، وكتاب دالئل النبّوة، تويّف سنة ثالث وعرشين وثالثامئة)1(.
اهلل  عبد  أبو  األسدّي،  القريّش،  اهلل،  عبد  بن  سليامن  بن  أحد  بن  الزبري  25ـ 
الكايف،  منها:  وغريه،  الفقه  يف  كتبًا  الشافعّي...صنّف  الفقيه  البرصّي،  الزبريّي 
املسكت، النّية، سرت العورة، اهلداية، اإلمارة، وغري ذلك، تويّف يف سنة سبع عرشة 

وثالثامئة، وقيل: عرشين)2(.
يعرف  بغداد،  ساكن  البرصّي،  اهلل  عبد  أبو  إبراهيم،  بن  عيّل  بن  احلسني  26ـ 
باجلعل، وبالكاغدّي، وهو أحد شيوخ املعتزلة، ولد يف سنة ثالث وتسعني ومائتني. 
كان كثري التدريس واإلمالء يف الفقه والكالم، صابرًا عىل الشدائد، مكّبًا عىل 
طلب العلم، كثري التصنيف، قرأ عليه الّشيخ املفيد شيخ الشيعة...وكان أبو عبد 
وصنّف  التفضيل،  كتاب:  وصنّف  عظياًم،  مياًل   عيّل إىل  يميل  البرصّي  اهلل 
رشح  الراوندّي،  عىل  الرّد  الشمس،  رّد  جواز  اإلقرار،  اإليامن،  الكالم،  أيضًا: 
ببغداد  تويّف  التمر، وغريها،  نبيذ  الكرخّي، واألرشبة وحتليل  أيب احلسن  خمترص 

سنة تسع وسّتني وثالثامئة)3(.
ومصنّفيهم... البرصة  شيوخ  من  عيّل،  أبو  عيّل،  بن  إسامعيل  ِمّي،  العمَ 27ـ 
صنّف إسامعيل كتبًا، منها: كتاب ما اّتفقت عليه العاّمة بخالف الشيعة من ُأصول 

الفرائض)4(.
اجللودّي:  قال  لذا  اجللودّي؛  أحد  بن  حييى  بن  العزيز  عبد  شيوخ  من  وهو 

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص10. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء، ج4، ص198. 
)3( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص171. 
)4( موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص131. 
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سمعُت إسامعيل بن عيّل يقرأ هذا الكتاب: )ما اّتفقت عليه العاّمة بخالف الشيعة 
من ُأصول الفرائض()1(، وقد كان حّيًا قبل )#332()2(.

ّي، أبو بشري البرصّي، مستميل أيب  مِّ 28ـ أحد بن إبراهيم بن معىّل بن أسد العمَ
فقيهًا  عنه...وكان  ورواها  كلها  كتبه  وسمع  اجللودّي  عن  أخذ  اجللودّي،  أحد 

متكّلاًم، حسن التصنيف، كثري الرواية. 
 ،له مصنّفات كثرية، منها: التاريخ الكبري والصغري، ومناقب أمري املؤمنني
األنبياء  وحمن  العامل،  وعجائب  وشعره،  احلمريّي  السّيد  وأخبار  الزنج،  وأخبار 

واألوصياء واألولياء، وغريها)3(. 
قال الزركيّل: »مؤّرخ، من متكّلمي الشيعة وفقهائهم، من أهل البرصة. 

ّم(، وهو لقب مّرة بن مالك بن حنظلة التميمّي«)4(. نسبته إىل )العمَ

)1( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص131. 
)2( معجم املؤّلفني: ج2، ص 282. 

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: ج4، ص 23. 
)4( األعالم: ج1، ص 85. 
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املبحث الثاين: احلالة ال�ّسيا�سّية يف ع�سر اجللودّي
عارص املحّدث البرصّي عبد العزيز بن حييى اجللودّي سبعة عرش من حّكام 
بني العّباس، وهم: أبو جعفر، هارون الواثق )227-232#(، أبو الفضل، جعفر 
املتوّكل )232-237 #(، أبو جعفر، حمّمد املنترص)247- 248#(، أبو العّباس، 
أبو  املعتّز)#255-252(،  حمّمد  اهلل،  عبد  أبو   ،)#252-248( املستعني  أحد 
-256( املعتمد  أحد  العّباس،  أبو   ،)#256-255( املهتدي  حمّمد  إسحاق، 
املكتفي  عيّل  حمّمد،  أبو   ،)#289-279( املعتضد  أحد  العّباس،  أبو   ،)#279
)289-295#(، أبو الفضل، جعفر املقتدر )295-320#(، أبو منصور، حمّمد 

القاهر)320-322#(، أبو العّباس، أحد الرايض)#329-322(. 
واالضطرابات  السياسّية  األحداث  من  الكثري  الزمنّية  الفرتة  هذه  ختّلل  وقد 
يف  جهدًا  تأُل  مل  التي  العّباسّية  الّسياسة  »لسوء  نتيجة  الطاحنة  واحلروب  األمنّية 
ظهرت  لذا  العّبايّس«)1(؛  للحكم  والعبودّية  الذّل  عىل  وإرغامهم  الناس  ظلم 
ثورات مناوئة للحكم العّبايّس، وحراك سيايس مربقع بالدعوة آلل البيت؛ 
كالقرامطة، والشّك يف أّن ذلك كّله خلق جّوًا سلبّيًا عىل احلركة العلمّية يف بالد 
ر بن راشد اّلذي  ْعممَ الرافدين، ما أّدى إىل هجرة بعض املحّدثني، كام حدث هذا لـممَ
هاجر إىل اليمن، فقد ذكر الصنعايّن يف تفسريه: »هاجر إليها ]أي: اليمن[ بعضهم 
بسبب االضطرابات السياسّية التي وقعت يف بالد الرافدين، أو ما وراء النهرين، 

يف أواخر العهد األُموّي والعهد العّبايّس«)2(.
أبو  اإلمام  احلافظ،  أخزم  بن  منهم:»زيد  املحّدثني،  قتل بعض  إىل  أّدى  وكذا 

)1( حياة اإلمام الرضا، باقر رشيف القريشـّي: ج2، ص207. 
)2( تفسري القرآن، عبد الرّزاق الصنعانـّي: ج1، ص6. 
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سنة  أهلها،  وقتلوا  البرصة  استباحوا  ملا  الزنج  البرصّي...ذبحته  الطائّي  طالب 
سبع ومخسني ومائتني«)1(.

والشّك يف أّن االجّتاهات السياسّية واملذهبّية هلا دور إجيايّب يف تنشيط احلركة 
لو كان خمالفًا ألهوائها  فيام  العلمّي؛  النشاط  العلمّية، كذلك هلا دور سلبّي عىل 
فقد  اجللودّي،  عرص  يف  الشيعّية  احلديث  ملدرسة  حصل  ما  وهذا  وسياساهتا، 
تقّلص نشاط مدرسة احلديث الشيعّية يف البالد عاّمة ويف البرصة خاّصة؛ ألهّنا ال 
تتوافق مع أهواء وتوّجهات العّباسّيني، ووصل األمر إىل أّن الراوي لرواية واحدة 
يف فضل اإلمام عيّل تكّلفه حياته؛ مهام كانت منزلته العلمّية، فهذا الوّراق، 
يف  مسترتًا  »تويّف  العّباسّيني،  عند  كاتبًا  كان  الصويّل،  العّباس  بن  حييى  بن  حمّمد 

البرصة؛ ألّنه روى خربًا يف عيّل، فطلبته اخلاّصة والعاّمة لقتله«)2(.
وكانت موازينها جتاه هذه املدارس احلديثّية هي مصاحلها السياسّية، فاّلذي ال 

يتعارض مع سياستها هو اّلذي جيب عىل املسلمني اّتباعه واالقتداء به. 
»ومّما يذكر يف هذا املقام أّن احلاكم العّبايّس: القادر باهلل أصدر مرسومًا توّعد فيه 

املعتزلة بالعقوبات الصارمة إْن أرّصوا عىل تدريس مذهبهم، أو ناظروا أحدًا فيه. 
امتداد مدرسة األشاعرة، بل قل: خّط  الكبري يف  له األثر  املرسوم كان  وهذا 
أهل الفقه واملحّدثني بصورة عاّمة، ومن ذلك احلني أصبحت احلكومات املتعاقبة 

تنهج خّط أهل السنّة إىل يومنا هذا«)3(.
فهذا مالك بن أنس اّلذي تزّعم مدرسة احلديث قبال مدرسة الرأي، واّلذي 

)1( تذكرة احلّفاظ: ج2، ص540. 
)2( الوّراق، حمّمد بن حييى الصولـّي: ج1، ص21. 

)3( الكليني والكايف، الّشيخ عبد الرسول الغّفار: ص302. 
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تنترص  لكي  السياسة،  تدّخلت  ما  رسعان  »ولكن  املدينة،  يف  ينترش  مذهبه  أخذ 
عرضة  أنس  بن  مالك  كان  ولذلك  احلديث،  أهل  عىل  وتسخط  الرأي،  ملدرسة 
لضغوط الدولة، حّتى منعوه من احلديث، ورُضب بالسياط من أجل فتوى أفتاها؛ 
مل توافق هوى الدولة، وذلك يف زمن والية جعفر بن سليامن سنة )146#(، فإّنه 

جّرد مالكًا ومّده ورضبه بالسياط، حّتى انخلعت كتفاه. 
قال إبراهيم بن ّحاد: كنت أنظر إىل مالك إذا أقيم من جملسه حل يده اليمنى، 

أو يده اليرسى باألُخرى. 
الدولة،  يف  مقّدمًا  مالك  أصبح  قليل  زمن  بعد  أّنه  جّدًا  واملثري  الغريب  ومن 
بينه  العالقة  األُمراء،...تبّدل  منه  يتهّيب  كان  مرحلة  إىل  وصل  بالعناية،  منوطًا 
يتبادالن  واملنصور  مالك  أخذ  أن  إىل  وغضب؛  ضغط  حالة  من  الدولة،  وبني 

العواطف والثناء. 
فاملنصور يقول ملالك: أنت واهلل أقّل الناس وأعلم، ولئن بغيت، ألكتبّن قولك 

كام ُتكتب املصاحف، وألبعثّن به إىل اآلفاق فأحلهم عليه. 
وعندما حصل مالك من السلطان هذا الرضا، أخذ يقول: »وجدت املنصور 

أعلم بكتاب اهلل وسنّة رسوله وآثار من مىض«. 
والشبهة التي كانت تدور يف ذلك الوقت، أّن العرب يريدون أن يثأروا ألهل 
البيت، ولذلك نجد أّن السلطة قّربت املوايل ونرصت أبا حنيفة يف الكوفة، 
ع شخصّية مالك وتطرحه  وعندما انتفى هذا األمر مل جتد السلطة طريقًا إاّل أّن ُتلمِّ
أّن  وخاّصة  اإلسالمّية،  الدولة  اسم  عليها  يصدق  حّتى  للدولة،  دينّي  كرمز 

العّباسّيني ثاروا عىل األُموّيني بحّجة أهّنم بعدوا عن الدين. 
وعندما جاء املهدّي بعد املنصور، عُظمت مكانة مالك وازداد قربًا إىل السلطة، 
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فكان املهدّي جيّله وحيرتمه ويصله هبدايا جزيلة، وعطاء وافر، ويظهر للناس شأنه 
بمكانته  ملالك  فاحتفظ  املوازين،  يف  يغرّي  مل  الرشيد  جاء  وعندما  منزلته،  وعلّو 

وعّظمه غاية التعظيم، فوقعت هيبة مالك يف النفوس«)1(.
وما نشطت مدرسة احلديث الشيعّية إاّل بعد أن دّب الضعف يف كيان الدولة 

العّباسّية، عندما أخذ آل بويه بزمام األمر يف أكثر مناطق العراق)2(.
يعّد عرصًا  اجللودّي  فإّن عرص  القاسية،  السياسّية  الظروف  كّل  الرغم  وعىل 
متّميزًا من حيث العلم، السّيام علم احلديث، فقد كان اجللودّي يروم أن ُيوصل 
من  وصله  وما  مشاخيه،  من  اكتسبها  مجة  وعلومًا  وأخبارًا  حديثّية  جماميع  إلينا 
ُأصول الكتب احلديثّية، فقد أحىص له أصحاب املعاجم أكثر من مائتي مصنّف، 
إاّل أّن القدر حال دون وصوهلا، هلذا قالوا: إّن القرن الثالث -خصوصًا أواسطه- 

»عرص ظهور املؤّرخني الكبار، وعرص توفر روايات وأخبار تارخيّية واسعة«)3(.

)1( احلّقيقة الضائعة، الّشيخ معتصم سّيد أحد: ص369. 
)2( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: ج2، ص278. 
)3( أخبار الدولة العّباسّية، املؤلف جمهول: ص 18. 
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اأهّم الأحداث التي مّرت بها الب�سرة يف ع�سر اجللودّي
مل تنعم البرصة منذ متصريها باالستقرار الكامل، فمن أزمة سياسّية إىل ُأخرى، 
ومن حرب إىل ُأخرى، ومن دمار إىل آخر، ومن نكبة إىل ُأخرى، وما كثرت تقّلباهتا 
السياسّية، وما طمع حّسادها، وما كثر خّطاهبا، إاّل ملاهلا وثرواهتا، وقد قاهلا قدياًم 
-وليس حديثًا- احلّجاج بن يوسف الثقفّي:»الكوفة مثل امرأة فقرية ُتـخطب جلامهلا، 
والبرصة مثل امرأة عجوز ُتـخطب ملاهلا«)1(، خصوصًا يف أواخر القرن األّول وأوائل 
القرن الثاين، حّتى قالوا: »إّن الدنيا قد أقبلت عىل أهل البرصة، فهم ييلون الذهب 
ِدّي بن أرطاة إىل أن يكتب كتابًا إىل عمر بن عبد العزيز، يقول  والفّضة« )2(، ما حدا بِعمَ
فيه: »إّن أهل البرصة قد أصاهبم من اخلري حّتى خشيت أن يبطروا....«، وما ذلك 
إاّل ملوقعها االسرتاتيجّي، »فهي -آنذاك- كانت امليناء العراقي الوحيد الذي يصل 
العراق بالصني وما دوهنام، واهلند وما حوهلا«)3(، »وملتقى الطرق التي كان يسلكها 
والصاعدون  الرشق،  إىل  الغرب  ومن  الغرب،  إىل  الرشق  من  القادمون  التّجار 
من اجلنوب إىل الشامل، واهلابطون من الشامل إىل اجلنوب«)4(، ومركزها اإلدارّي 
-أيضًا-، فهي وقتئٍذ تعّد مركزًا إلدارة بالد فارس، وكرمان، وكابل، وبالد السند، 
وما وراء اخلليج العريّب، حّتى سّموها: »خزانة العرب«؛ لذا كانت حمّل أنظار كّل 
النكبات  من  الكبرية  احلّصة  اجللودّي  عرص  نال  وقد  ومنتفض،  وخارج  طامع 
والتقّلبات السياسّية واألمنّية، ففي سنة )239#/853م( »انقسم أهل البرصة إىل 
فريقني، مها: )اهلاللّية والسعدّية(، وكانت احلرب مشتعلة بينهام، فأّدى احلال إىل 

)1( تاريخ مدينة البرصة، لعبد اهلل بن عيسى بن إسامعيل البرصّي: ص43. 
)2( مدرسة احلديث يف البرصة حّتى القرن الثالث اهلجري: ص 25. 
)3( مدرسة احلديث يف البرصة حّتى القرن الثالث اهلجري: ص 26. 

)4( عبقرّي من البرصة، الدكتور مهدّي املخزومّي: ص 8. 
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أهنم طردوا الوايل )حمّمد بن رجا(، وأطلقوا رساح املحبوسني، وهنبوا بيت املال، 
فصارت البرصة يف هرج ومرج عظيم، ومل تزل البرصة يف هذا االحتالل الدائم، ومل 
يستقم األمر إاّل بضعة شهور، ثّم تنرصف أو تستقّل، أو يطردوا، استمّر احلال حّتى 
سنة )253#(«)1(، كان أكرب وأخطر حركة مّرت بتاريخ البرصة، وهّزت أركاهنا، 
الّزنج، يف سنة )254-256#( دخل  دمارًا، وخّربتها خرابًا، هي حركة  ودّمرهتا 
الّزنج البرصة فاحتني، فأحرقوا البلدة، وكان أكثر بنائها من خشب الساج، ومات 

الكثري من أهلها حرقًا وقتاًل«)2(.
- 270#/869م   #255( عامًا  عرش  مخسة  الزنجّي  التمّرد  حركة  واستمرت 
-883م(، فدخل الزنج بزعامة عيّل بن حمّمد بن عبد الرحيم الورزنينّي، امللّقب: 
بصاحب الزنج، والذي يزعم أّنه علوّي من نسل عيّل بن أيب طالب، وأّنه يّطلع 
عىل ضامئر أصحابه وما يفعل كّل واحد منهم، ثّم دعا الزنوج الذين يعملون يف 
السباخ، واستنهضهم، فرتك أكثرهم مواليهم، وأقاموا معه، فأطمعهم يف أن يمّلكهم 
ما يف أيدي أسيادهم، فالتّف حوله منهم نحو األلفني، فقوي هبم وهاجم البرصة 
املنازل والقصور، وخيرب األسواق والقيسارّيات، ويضع  فأخذها، وصار حيرق 
بعد  البرصة،  يقتحموا  أن  الزنج  فاستطاع  النساء واألطفال والشيوخ،  السيف يف 
أن انتقلوا من السبخة إىل مدينة أيب اخلصيب، واخّتاذهم إّياها عاصمة هلم، فدخلوا 
 ، الغلامن  وأرسوا  اآلالف،  وهنبوا  اآلالف،  فقتلوا  وعّبادان،  واألهواز،  األُُبّلة، 
وأرضموا النريان، وعجز عن قتاله حّكام العّباسيني، حّتى ظفر به املوّفق باهلل، أبو 
أحد، طلحة بن أيب جعفر املتوّكل يف أّيام أخيه املعتمد، بعد كرٍّ وفرٍّ حّتى استطاع أن 

يقتله يف سنة )270#/883م(، ويصّفي حركته متاّمًا. )3(
)1( البرصة والهتا ومتسّلموها، مراقدها ومزاراهتا الدينّية: ص50. 

)2( البرصة العظمى، سليامن فييض: ص 32. 
عبد  السّيد  وحديثًا،  قدياًم  العراق  وُينظر:  ص50،  املنسّية:  وثورهتم  الّزنج  ُينظر:   )3(

الرّزاق احلسنّي: ص176. 
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ولعظم ما القته البرصة من التعّرضات واملخاطر عىل يد الزنج وغريهم، كتب 
واليها إىل املعتضد العّبايّس: أّن يبني عىل البرصة سورًا -ألن أبا سعيد اجلنايب يريد 

البرصة-، ففعل، وُقّدرت النفقة بأربعة عرش ألف دينار)1(.
اجلنايب  سعيد  أيب  زعيمهم  بقيادة  القرامطة  أغار   )#289-287( سنة  ويف 
)احلسن بن هبرام( عىل البرصة، فقتلوا وهنبوا، وتكّرر عملهم هذا مّرات، »ففي 
سنة 311#« هجم عىل البرصة أبوطاهر، سليامن اجلنايّب القرمطّي )ابن أيب سعيد 
األرض،  يف  وعاثوا  البرصة،  سور  وتسّلقوا  رجل،   )1700( يف  لياًل  اجلنايّب(، 
يقدر  ما  منها  يومًا حيمل  وأقام هبا سبعة عرش  األموال،  الدماء، وهنبوا  وسفكوا 

عليه من املال، واألمتعة، والنساء، والصبيان...«)2(.
»فأحدث ذلك بالبرصة قلقًا واضطرابًا، حّتى هم أهلها باجلالء عنها...«)3(.

بجيشه،  البرصة  عىل  رمال  بن  خليل  بن  احلسن  »هجم   ،)#305( سنة  ويف 
وفاجأ الكثري من أهلها، وهم يف املسجد يصّلون، فقتلهم غيلة«)4(.

الشّك يف أّن تكّرر االضطرابات واحلروب والغزوات و األزمات خلقت جّوًا 
مناسبًا لضياع وتلف كثري من اآلثار، والتقليل من النشاط العلمّي، وإقبال العلامء 
وطاّلب العلم عليها، وقد خّلفت الفقر واجلوع والدمار، حّتى حّل بالبرصة يف 

سنة )327#( القحط، فامت عىل أثره الكثري من الناس جوعًا)5(.

)1( ُينظر: جتارب األمم: ج 5، ص 9، والبرصة العظمى: ص38. 
)2( ُينظر: البرصة العظمى: ص38، والبرصة والهتا ومتسّلموها مراقدها ومزاراهتا الدينّية: 

ص 51. 
)3( البرصة العظمى: ص38. 
)4( البرصة العظمى: ص 32. 

)5( ُينظر: البرصة العظمى: ص32. 
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اخلامتة

ر يف جمال  البّد أن نشري إىل أّن رواة الّشيعة وحمّدثيهم قد سبقوا املذاهب األُخمَ
الكثري، والقوا ما القوا،  الطريق  به، فتحّملوا يف هذا  رواية احلديث والتحديث 
إىل  اخلصامء  عمد  وقد  الرضب،  حّد  إىل  به  واملحّدث  بناقله  األمر  وصل  حّتى 
كانت  ألهّنا  ومروّياهتم؛  آثارهم  حمو  أجل  من  املحّدثني  آثار  من  الكثري  إتالف 
الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها املحّدث يف باب احلديث، ال لسبٍب إاّل ألسباب 
السياسّية)1(، فهم أرباب هذا الفّن وفرسانه، وهلم الفضل الكبري يف ظهور مدرسة 
املذهبّية  واألهواء  السلطوّية  امليول  أّن  إاّل   ،األكرم النبّي  وفاة  بعد  احلديث 
املنحرفة حالت دون انتشارها وظهورها بشكّل علني، ودام هذا األمر إىل ما يقرب 
به،  والتحّدث  نقل احلديث  االنفراج يف  بعدها حصل   ،القرن من وفاته من 
ر بأمهّية احلديث ودراسته، فتسابقت املذاهب عىل دراسته  وشعرت املذاهب األُخمَ
بعد ضياع الكثري من اآلثار ومدّوناهتا ومروّياهتا، فلذا كان عرص اجللودّي عرصًا 
ممّيزًا راجت فيه مدارس احلديث، وإقبال طالب العلم عليها، وشهد ظهور كبار 

خني وأصحاب املستندات، وعرص تواّفر الروايات واألخبار التارخيّية)2(. املؤرِّ
ثني األوائل،  والنواة األُوىل ملدرسة احلديث التي انطلق  وُيعّد اجللودّي من املحدِّ
الكّتاب يف حّقه عند ذكره  الشيعّية، لذا قال بعض  منها مشايخ مدرسة احلديث 
لكتب ابن عّباس: »وهذه الكتب كّلها مل يصل إلينا منها يشء، ويبقى للجلودّي 
بواسطتني«)3(،  اجللودّي  عن  وروايتها  ذكرها  فضل  وللنجايّش  روايتها،  فضل 

)1( ُينظر: اجلوهر النقّي، املاردينّي: ج3، ص204. 
)2( أخبار الدولة العّباسّية: ص 18. 

)3( موسوعة عبد اهلل بن العّباس، السّيد حمّمد مهدي اخلرسان: ج1، ص 34. 
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وكان اجللودّي ُأستاذًا جلعفر بن حمّمد بن قولويه املتوّف سنة )367#( القمّي)1(.
وأخريًا، أقول: ليس كّل ما أوردناه يف هذه الدراسة من مباحث ومطالب قد 
استوعبت شخصّية اجللودّي، بل بقي من حياته جوانب خفّية، غري مرّبزة، نأمل 
من الكّتاب والباحثني أْن جتود أقالمهم بدراستها وإظهارها، ويف اخلتام نسأل اهلل 
تبارك وتعاىل بفضله وكرمه أن يتقّبل هذا اجلهد القليل، وإّنا ال نّدعي فيه الكامل، 

لكن عذرنا أّنا بذلنا قصارى جهدنا...
وصىّل اهلل عىل املبعوث رحة للعاملني، وعىل آله اهلداة امليامني.

)1( ُينظر: طّب األئّمة: ص11. 
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الطناحي، مؤّسسة إسامعيليان للطباعة  الّزاوي، حممود حمّمد  حتقيق: طاهر أحد 
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12- ابن حّبان، أبو عبد اهلل بن حمّمد بن جعفر بن حّبان، املعروف بأيب الّشيخ 
عبد  الغفور  عبد  حتقيق:  بأصبهان،  املحّدثني  طبقات  369هـ(،  األنصارّي)ت 

احلّق حسني البلويّش، مؤّسسة الّرسالة بريوت، الطبعة الثانية، #1412. 
البستّي  التميمّي  حاتم  أيب  بن  أحد  بن  حّبان  بن  حمّمد  حّبان،  ابن   -13
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