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�ُص البحث ملخَّ

ري واآلثار والتاريخ واألشعار.  د بن زكرّيا بن دينار الَغاليّب، إمام أهل السِّ حممَّ
خصّية يف  الشَّ ُغيِّبت هذه  راٍو للحديث.  البرصة ووجهائها. أخباريٌّ  من علامء 
عارصوها،  الذين  خني  واملؤرِّ املؤلِّفني  عند  وبخاّصة  القديمة،  املصادر  أغلب 
يعّية  القبائل الشِّ بأّنه موىل لبني غالب، وهي من  والفتات التي بعدها. اشتهر 
ذكرت   . البيت  ألهل  ووالئها  بعلامئها  اشتهرت  التي  بالبرصة،  املعروفة 

املصادر سنة وفاته يف )#298(.
فًا، ذكر  ثامنية عرش مؤلَّ املؤلَّفات، تصل إىل حدود  العديد من  الَغاليّب  ألَّف 
طريق  عن  رجاله  يف  النجايّش  وذكرها  الفهرست،  كتابه  يف  النَّديم  ابن  أغلبها 

تالميذ حمّمد بن زكرّيا نقاًل عنه، ونذكر منها:
اجلمل الكبري، اجلمل املخترص، كتاب صفِّني الكبري وكتاب صفِّني املخترص، 
أخبار   ، زيد  أخبار   ، املؤمنني  أمري  مقتل   ، احلسني  اإلمام  مقتل 

ابني وعني الوردة، كتاب احلّرة. فاطمة  ومنشؤها ومولدها، كتاب التوَّ
روايته  من  ونامذج  فاته،  ومؤلَّ العامل،  هذا  سرية  البحث  هذا  تناول  وقْد 

احلديث، ومكانته العلميَّة.
د بن زكريا، الَغاليّب، البرصة، سرية(. الكلامت املفتاحيَّة: ) حممَّ
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ABSTRACT

Mohammad bin Zakariyya bin Dinar Al-Ghalaby Al-

Basri (died in 298 of Hijra) is a leading figure in narrating 

biographies, antiques, history and poetry. He is one of Basra 

scholars and dignitaries and a relator of Prophetic traditions. 

He was ignored in most of the old sources especially by 

contemporary authors and historians and even later on. He 

belongs to Bani Ghallab Tribe, a well-known tribe in Basra 

that is loyal to Aal Al-Bayt. He wrote 18 books and other 

writings including The Big Camel, The Concise Camel, The 

Big Siffeen Book, The Concise Siffeen Book, The Murder 

of Imam Hussain, Fatima Al-Zahra': Birth and Career, The 

Tawwabeen (Repentants) Book. In brief, this research paper 

sheds light on this scholar, his compilations, scholarly status, 

and samples of the Prophetic traditions he has narrated.

Key Words: Mohammad bin Zakariyya, Al-Ghalaby, 

Basrah, Biography



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 243

اد يا�سر العامرّي م.د. ذكرى عوَّ

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

مقّدمة

  ني بتاريخ وأحاديث أهل البيت ُتعدُّ دراسة ِسرَي الُعلامء وبخاّصة املهتمِّ
متثِّل  كوهنا  الباحثني؛  بال  تشغل  التي  ة  املهمَّ راسات  الدِّ من  العلمّي،  ودورهم 
وكذلك   ،تنا أئمَّ تاريخ  عن  ة  مهمَّ معلومات  عن  خُتربنا  إْذ  علمّيًا؛  موروثًا 
التوثيق  جانب  من  العلامء  من  الّشخصّيات  هلذه  املصادر  ذكر  كيفيَّة  معرفة 
وعدمه، فضاًل عن معرفة نتاج هذه الّشخصّيات وتراثها العلمّي والفكرّي من 

خالل املؤلَّفات، وغري ذلك.
وجاء  العلميَّة،  مصنَّفاهتا  دت  تعدَّ التي  خصيَّات  الشَّ هذه  بني  من  والَغاليّب 
ري  والسِّ واألخبار  واآلثار  احلديث  علم  والسيَّام  عديدٍة،  علوٍم  يف  إسهاُمه 
بعض  كان  وإْن  الفروع،  تلك  يف  تصنيفه  من  واضحًا  ذلك  ويبدو  والتاريخ، 
وتاريٍخ،  حديٍث  من  الُكُتب  ات  ُأمَّ بطون  يف  متناثرة  إهّنا  إاّل  مفقودًا،  مصنَّفاته 
ّية البحث؛ إذ يدف إىل التعّرف عىل هذه الّشخصّية البرصّية  ومن هنا جاءت أمهِّ

وإسهاماهتا العلمّية، وتطلَّبت ماّدة البحث تقسيمه عىل: 
1- سريُتُه الّذاتيَّة، وفيها: )نسبه- والدته-وفاته(.

ن اآليت: 2- سريُتُه العلميَّة، وتتضمَّ
أ- شيوخه. 
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ب-تالميذه. 
ت- مصنَّفاته العلميَّة. 

ث-مكانته العلميَّة، وما قيل فيه )توثيقه(.
اته وأحاديثه.  ج- نامذج من مرويَّ

يف  جاريًة  صدقًة  ليكوَن  العمل  هذا  يف  التَّوفيق  اسُمه  تعاىل  اهللِ  ِمَن  ونسأُل 
خدمِة الِعلِم. 
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اتيَّة  1- �صريُتُه الذَّ

اأ- ا�صُمُه ون�صُبُه 

الَغاليّب)1(، ُيكنى أبو عبد اهلل)2(، موىل  حمّمد بن زكرّيا بن دينار، اجلوهرّي، 
من  بطن  وَغالب:  معاوية)4(،  بن  نرص  بني  من  بالبرصة)3(،  قبيلة  َغالب  بني 
كانوا  أوس،  بن  احلارث  بنو  العدنانيَّة، وهم  بن عيالن، من  قيس  هوازن، من 
أهل بيٍت بالبرصة)5(، من القبائل املعرفة فيها، وهم بطن من بني النَّض بن كنانة 
القبيلة علامء أعالم منهم  النَّض بن معاوية، نبغ من هذه  العدنانيَّة، وقيل: بني 

يخ)6(، وُعرف بزكرويه)7(.  هذا الشَّ
ة احلديث  أئمَّ العلم)8(، من  ًا، واسع  البرصة، أخباريَّ كان وجيهًا ِمن وجهاء 

رَي واآلثار والتَّاريخ واألشعار)10(.  يعة يف البرصة )9(، إمام أهل السِّ وشيوخ الشِّ

ب- وف�ُتُه 

تويفِّ سنة مائتني وثامن وتسعني)#298()11(.

ُة 2- �صريُتُه العلميَّ

اأ- �صيوُخُه 

يِّد حمسن األمني جمموعة من أساتذته الذين أخذ العلم واملعارف  أحىص السَّ
هم مجاعة من أكابر علامء عرصه، فقْد أخذ احلديث عن  اإلسالميَّة عنهم، وقد عدَّ
جعفر بن حمّمد بن عامرة عن جابر بن يزيد، اجلعفّي، وروى -أيضًا- عن عّباس 
ابن بّكار الّضبِّّي، وعن أمحد بن عيسى بن زيد)12(، وكذلك روى عن عبد اهلل بن 
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ريينّي، ويعقوب بن جعفر بن سليامن العّبايّس  رجاء الغّدايّن، وبّكار بن حمّمد السِّ
األمري، وأيب الوليد الطياليّس، وشعيب بن واقد، وأيب زيد األنصارّي النّحوّي، 

ة كام يأيت: وطائفة كثرية )13(، وسنذكر شيوخه حسب ترتيب األحرف األبجديَّ

1- أمحد بن عيسى بن زيد: )157- 247 هـ = 773 - 861 م(

أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل بن احلسني )14(، وُيكنى أبا عبد اهلل)15(. 
عبد  احلارث  بن  ربيعة  بن  العبَّاس  بن  محن  الرَّ عبد  بن  الفضل  بنت  عاتكة  ه  ُأمُّ
مًا يف أهله)17(، معروفًا فضله)18(، ُولِد يف الثَّاين  املطَّلب)16(، كان فاضاًل عاملًا مقدَّ
زعامء  من  سنة)19(،  عرشة  إحدى  ابن  وهو  والده  وَفَقد   ،#157 سنة  م  حمرَّ ِمن 
فاضاًل  ونشأ  باملدينة،  العّبايّس  هارون  أّيام  يف  كان  العّبايّس.  العرص  يف  ة  الزيديَّ
ين واحلديث. وقيل هلارون إّنه يعمل للخروج عليه، فأحضه إىل بغداد  عاملًا بالدِّ
ة عند حمّمد بن إبراهيم اإلمام ببغداد، ثّم  جن، واختبأ مدَّ ِمَن السِّ وسجنه، ففرَّ 
فنجا. واستمرَّ  للقبض عليه،  داٍر، واحتيل  إىل  داٍر  ِمن  ل  يتنقَّ البرصة  إىل  ذهب 

مستتًا إىل أْن مات فيها)20(.
وكتاب  الفقه،  يف  كتاب  وله  وزاهدًا،  فقيهًا  عاملًا  »كان  الّشاهرودّي:  ذكر 
مة النَّجفّي املرعيّش يف قم، مجعه  العلوم املشهور باألمايل، رأيته عند سامحة العالَّ

حمّمد بن منصور بن يزيد، املرادّي الكويّف، املتوّف بعد سنة )#290(«)21(.
بن  عّل  بن  زيد  بن  عيسى  بن  أمحد  أمايل  الّصدع،  رأب  كتاب  آثاره:  ِمن 
الصنعايّن،  بن إسامعيل  بتحقيق عّل  ُطبع   ، أيب طالب  بن  ابن عّل  احلسني 
ة  يف ثالثة أجزاء، بدار النفائس - بريوت، سنة )1410#()22(. من أعالم الزيديَّ
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أيب  عن  بكر،  بن  حمّمد  عن  أعالمهم،  عن  وروى  احلديث،  كتب  رين،  املعمَّ
.)23( اجلارود، عن أيب جعفر اإلمام الباقر

وقد روى احلديث)24(، وكان ذا فضٍل )25(.
ويف سنة )185#( ظهر بعبادان)26( أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل، وُيعرف 
عجز  ثّم  وُبويع  العّباسـّي)28(،  هارون  حكم  يف  البرصة)27(،  وبناحية  بالعلوّي، 
وهرب، وطال اختفاؤه أزيد من ستِّني عامًا)29(، وكان مستتًا ستِّني سنة، ولذلك 
َمتى  ُيعرف  وال  سنة،   )62( استتاره  مّدة  كانت  وقيل:  املختفي)30(،  له:  ُيقال 

ة كّلها)31(. استت، وخفي أمُره هذه املدَّ
إاّل أّنه تويفِّ بعد تواريه بمّدة طويلة يف أّيام املتوكِّل)32(، )23 شهر رمضان)33( 
سنة 247#()34(، وله من العمر تسعني سنة)35(، وقيل تسعة وثامنون عامًا)36(، 

وُيكنى أبا عبد اهلل املختفي بالبرصة ُقرِب هبا يف خطَّة بني كليب عمر)37()38(. 

ار بن حمّمد بن الّسريينّي )ت#224(. 2- بكَّ

ار بن حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد بن الّسريينّي البرصّي)39(، كبري مسّن)40(،  بكَّ
وم  الصَّ »أفضل   : سول  الرَّ عن  رواها  التي  األحاديث  ومن  للحديث،  راٍو 

صوم أخي داود، وكان يصوم يومًا وُيفطر يومًا«)41(.
فه الذهبّي)42(. وقْد ضعَّ

3 - جعفر بن حمّمد بن ُعامرة، الكندّي )ت ق#2(

ثالثة  إىل  أبلغها  وقْد  النِّساء،  أحكام  جوامع  حديث   الباقر عن  روى 
ادق صلوات اهلل عليه)43(. وسبعني حكاًم، نقله عن جعفر بن حمّمد الصَّ
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عن  عنه،  )ثقة(،  اجلوهرّي  زكرّيا،  بن  حمّمد  عن  بإسناده،  الّصدوق  وروى 
ادق حديث أنَّ للجسم سّتة أحوال، وغريه كام يف التوحيد)44(. أبيه، عن الصَّ

4- أبو زيد األنصارّي النَّحوّي )ت#215(

سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أيب زيد، األنصارّي)45(، وقيل: سعيد بن 
أوس بن ثابت بن بشري بن قيس بن زيد بن النّعامن بن مالك بن ثعلبة بن كعب 
النّعامن  بن  زيد  بن  قيس  بن  ثابت  بن  أوس  بن  )46(، وقيل: سعيد  اخلزرج  ابن 
األنصارّي، اخلزرجّي،  زيد،  أبو  بن اخلزرج)47(،  بن كعب  ثعلبة  بن  مالك  ابن 
اللُّغة  عليه  غلبت  وإّنام  األديب)48(،  اإلمام،  اللُّغوّي،  النّحوّي،  البرصّي، 

والغريب والنّوادر، فانفرد بذلك)49(، معروف بالِعلم والثِّقة)50(.
عهد يف  القرآن  مجعوا  الَّذين  تَّة  السِّ أحد  ه  جدُّ األنصارّي  زيد   وأبو 

.)51(رسول اهلل
ته املصادر من  وروى احلديث عن ابن عون ومجاعة، وكان ثقة ثبتًا)52(، عدَّ

الثِّقات)53(، وكان ِمن علامء النَّحو)54(.
جاوز  وقد  املأمون،  حكم  يف   )55()#215( سنة  بالبرصة  زيد  أبو  تويفِّ 
عرشة  سّت  وقيل:  عرشة،  أربع  وقيل:  األصّح،  واية  الرِّ وهي  التِّسعني)56(، 
ر طوياًل حّتى قارب املائة، وقيل: إّنه عاش ثالثًا وتسعني)57( سنة،  ومائتنِي، وعمَّ

وقيل: مخسًا وتسعني، وقيل: ستًَّا وتسعني، رمحه اهلل تعاىل)58(.
وكتاب  عثامن،  إيامن  وكتاب  والّشاء،  اإلبل  كتاب  التصانيف:  من  »وله 
حيلة  وكتاب  والتثنية،  اجلمع  وكتاب  اهلمزة،  ختفيف  وكتاب  العرب،  بيوتات 
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وحمالة، وكتاب خلق اإلنسان، وكتاب اجلود والبخل، وكتاب األمثال، وكتاب 
غريب  وكتاب  الغرائز،  وكتاب  التثليث،  وكتاب  التضارب،  وكتاب  احللبة، 
عمرو،  أيب  قراءة  وكتاب  وأفعلت،  فعلت  وكتاب  الفرق،  وكتاب  األسامء، 
اللَّبن،  وكتاب  اللُّغات،  وكتاب  مات،  الالَّ وكتاب  س،  والتِّ القوس  وكتاب 
وكتاب املطر، وكتاب املياه، وكتاب املقتضب، وكتاب املصادر، وكتاب املكتوم، 
جر، وكتاب النَّوادر، وكتاب اهلمزة، وكتاب  وكتاب املنطق، وكتاب النّبات والشَّ

الوحوش، وغري ذلك)59(.

5- شعيب بن واقد، البرصّي، املزيّن

شعيب بن واقد املزيّن)60(، يروي احلديث يف مناهي النبّي ، وقْد رواه نقاًل 
بن  احلسني  بن  عّل  بن  زيد  بن  بن حمّمد  بن جعفر  أمحد  بن  بن حمّمد  عن محزة 
ثني أبو عبد اهلل عبد العزيز بن حمّمد بن عيسى  عّل بن أيب طالب، قال: حدَّ
ثنا أبو عبد اهلل، حمّمد بن زكرّيا اجلوهرّي الَغاليّب البرصّي)61(،  األهبرّي، قال: حدَّ
والطريق ضعيف، فإّن محزة بن حمّمد مل يوثَّق، وعبد العزيز بن حمّمد، جمهول)62(.
»ثّم إّن شعيب بن واقد مل ُيذكر يف كتب الّرجال، فهو جمهول، وقْد ذكرنا غري 

ة أنَّ ذكر الّصدوق طريقه إىل أحد ال يدلُّ عىل وثاقته أو حسنه«)63(. مرَّ
عن  أبيه،  عن  حمّمد،  بن  جعفر  ادق  الصَّ عن  زيد،  بن  احلسني  عن  يروي 
الفقيه  يف  الّصدوق  روى   ،)64( طالٍب  أيب  بن  علِّ  املؤمنني  أمري  عن  آبائه، 
ل يف مناهي  واألمايل عنه، عن احلسني بن زيد، عن الّصادق، احلديث املفصَّ
دينار  بن  بن زكرّيا  ادق)66(، أخذ عنه حمّمد  الصَّ النبّي)65(. وروايته عن 
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أحاديث يف الفقه والتاريخ، يف الفقه كالم الرسول  يف اخلطبة والتزويج، وقْد 
ة حوادث منها:  ذكر فيها زواج عّل من فاطمة ، أّما يف التاريخ، فقد ذكر عدَّ

 . وكذلك يف تسمية اإلمام احلسن ، يِّدة فاطمة هجرة السَّ

ار الّضبِّي )129- 222 # = 746- 837م( 6- العبَّاس بن بكَّ

ار()68(: »شيخ من  )67(، )أو ابن الوليد بن بكَّ بِّّي، برصيٌّ ار الضَّ العبَّاس بن بكَّ
أهل البرصة: يروي عن أيب بكر اهلذيّل، وخالد الواسطّي، وأهل البرصة، روى 
عنه حمّمد بن زكرّيا الغاليّب وأهل العراق، ال جيوز االحتجاج به بحال، وال كتابة 

.)69(» حديثه إاّل عىل سبيل االعتبار للخواصِّ
نادى  القيامة  يوم  كان  »إذا  قال:  والّسالم،  الّصالة  عليه  النبّي  عن  روى 
وا أبصاركم عن فاطمة بنت حمّمد  مناٍد من وراء احلجاب: يا أهل اجلمع، غضُّ
قال  خيرجاه)71(،  ومل  يخني،  الشَّ رشط  عىل  صحيح  حديث  هذا  متّر«)70(،  حّتى 
.)73( ؛ ألّنه اتَّـهمه باحلديث املذكور عن فاطمة الزهراء)الّدارقطنّي كّذاب)72
أّن حديثه  من  واملناكري)74(،  الوهم  حديثه  عىل  الغالب  العقيّل:   وقال 
غبة،  رسول اهلل قال: »الغالء والّرخص جندان من جنود اهلل، اسم أحدها الرَّ
غبة، فحبسوا ما  هبة، فإذا أراد اهلل أْن يغليه قذف يف قلوب التُّّجار الرَّ واآلخر الرَّ
هبة، فأخرجوا  يف أيديم، وإذا أراد اهلل أْن ُيرخَصه قذف اهلل يف قلوب التُّّجار الرَّ
ما يف أيديم«)75(، إنَّ هذا حديث باطل ال أصل له)76(، واعترب الذهبّي األحاديث 
إْذ يقول: وِمن أباطيله، قال: »مكتوب   هي أباطيل؛  املروّية يف أهل البيت 

.)77(» د عبدي ورسويل، أيَّدته بعلٍّ عىل العرش: اَل إلَه إالَّ اهلل وحدي، حممَّ
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يظهر أنَّ هذا التَّحامل عليه ووصفه بأوصاٍف منكرة: قيل كّذاب، ومطعون 
من  له،  باطل ال أصل  واملناكري، حديث  الوهم  الغالب عىل حديثه  يف حديثه، 
أباطيله، من مصائبِه... أّنه كان لدوافع مذهبّية وتعّصٍب واضح ِمن هؤالء، وإّن 
ما أنكره عليه ِمن أحاديث خاّصة ذات البعد العقائدّي ورد هلا ُأصول يف كتب 
املسلمني بالنصِّ أو باملضمون؛ لذا ال يمكن اعتبار هذه اآلراء عىل أهّنا حقائق 

يمكن اجلنوح إليها. 
وِمن رواياته يف املهدّي : ... فقال سلامن: يا رسول اهلل، ِمن أيِّ ُولِدَك؟ 

قال: »ِمن َوَلدي هذا، ورضب بيده عىل احلسني«)78(. 
النظر  منها:  العقائد،  يف  أحاديث  الَغالبـّي  عنه  وروى   ،)79( بالبرصة  مات 
إىل علٍّ عبادة، وكذلك روى عنه وصف اإلمام علٍّ ، وما فيه من صفات 
اإلمام  تسمية  يف  عنه  روايات  التاريخ  ويف  وهبرجتها،  نيا  الدُّ وتركه  هد،  الزُّ يف 

 .احلسن

7- عبد اهلل بن رجاء، الغّدايّن، البرصّي )ت#220(

، صدوق)81(، ثقة)82(،  عبد اهلل بن رجاء الغّدايّن، ُيكنى أبو عمرو)80(، برصيٌّ
صدوق  بأّنه  مّرة  يذكره  حني  الذهبّي  لدى  التناقض  نرى  لكن  املصادر،  وثَّقته 
ه كثري الَغلط والتصحيف ليس بحّجة)83(، وهذا ال يعترب  ريّض، ومّرة ُأخرى يعدُّ
عنه  بواسطة  ماجة  وابن  النسائّي  وروى  ماجة،  وابن  البخارّي  عنه  روى  به، 

وإبراهيم احلريّب.
كانت وفاته سنة )#220()84(.
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8- عبيد اهلل بن حمّمد بن عائشة، القريّش )ت#228()85(

ه حفص بن عمر بن موسى بن عبيد اهلل بن َمعمر، الّتيمّي، وقيل له:  اسم جدِّ
تها،  يَّ ابن عائشة، والعائيّش، والعييّش؛ نسبة إىل عائشة بنت طلحة؛ ألنَّه ِمن ذرِّ

ثقة جواد)86(.

9- أبو الوليد الطياليّس، البرصّي )133- 227# = 750- 841م(

كبار  من   ،)88( باهلة  موىل  الطياليّس)87(،  الوليد،  أبو  امللك،  عبد  بن  هشام 
ثني،  اظ احلديث من أهل البرصة)89(. مجع عنه أبو حاتم آراء عّدة من املحدِّ حفَّ
ثني؛ أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة؛ ومنها -أيضًا-:  منها: »أبو الوليد أمري املحدِّ
قْد أدرك نصف اإلسالم، وكان إمامًا يف زمانه، جلياًل عند النَّاس«)90(، برصيٌّ 
ثقٌة ثبٌت يف احلديث)91(، روى عنه البخارّي )107( حديثًا )92(، قال ابن حجر: 
ة )94(، وقال أمحد: هو شيخ اإلسالم)95(، وقال  ثقة ثبت)93(، احلافظ اإلمام احلجَّ
ة)97(، وقال  العجّل: ثقة ثبت يف احلديث)96(، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا حجَّ
ابن قانع: ثقة مأمون ثقة، وقال أبو زرعة: إمام فقيه عاقل ثقة حافظ من رجال 

تَّة)98(. حاح السِّ الصِّ
حلة بعد أيب داود إليه، وكان كثريًا  وكان يروي عن سبعني امرأة، وكانت الرِّ
] وآله[ وسلَّم  النبيَّ صىّل اهلل عليه  أنَّ  ما يسأل عن حديث عّباس بن مرداس 
مرداس  بن  عّباس  يروي  وليس  غريب،  وهو  باملغفرة،  ته  ألُمَّ عرفة  عشيَّة  دعا 
سوى هذا احلديث، وكانوا إذا سألوه عنه قال: أيُّ يشٍء ليس عندي سوى هذا 

احلديث)99(، مات سنة )#227()100(.
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10- يعقوب بن جعفر بن سليامن، العّبايّس، األمري

حديث  كتاب  كتبه:  ِمن  أّن  حييى،  بن  العزيز  عبد  ترمجة  يف  النجايّش  ذكره 
يعقوب بن جعفر بن سليامن)101(.

تالميُذُه 

التدريس  ر كريسَّ  ُذكر أنَّ حمّمد بن زكرّيا بن دينار، الَغاليّب، البرصّي تصدَّ
يخ أبو  هري الشَّ ج عىل يديه مجاعة كثرية، يروي عنه األخبارّي الشَّ والفتوى، وخترَّ
أمحد عبد العزيز بن حييى اجللودّي، املتوّف سنة )332#(، ويروي عنه -أيضًا- 
رّي، وأمحد بن إبراهيم بن معىلَّ بن أسد، القمّي،  كَّ أبو سعيد، احلسن بن عّل السُّ
قيفة  ويروي عنه الّشيخ أبو بكر أمحد بن عبد العزيز اجلوهرّي مؤلِّف كتاب )السَّ
وفدك(، الذي روى عنه ابن أيب احلديد يف رشح كتاب أمري املؤمنني إىل عثامن 
ابن حنيف من)هنج البالغة()102(، ورى عنه -أيضًا- هالل بن حمّمد، وفهد بن 

إبراهيم بن فهد، وأبو القاسم الطربايّن)103(.
تالميذه،  ترتيب  يف  شيوخه  فيها  ذكرنا  التي  نفسها  الطريقة  نتَّبع  وسوف 

فمنهم: 

ّي 1- أمحد بن إبراهيم بن معىلَّ بن أسد العمِّ

ي)104(، ُينسب إىل العّم، وهو مّرة بن  أمحد بن إبراهيم بن معىلَّ بن أسد العمِّ
وسكنوا  باحِللف،  تنوخ  يف  دخل  ن  ممَّ وهو  مناة،  زيد  بن  حنظلة  بن  مالك)105( 

)107(، وكان ثقة يف حديثه)108(. األهواز)106(، وُيكنى أبو برش، برصيٌّ
حسن  ورواها)110(،  كلَّها  كتبه  وسمع  اجللودّي)109(،  أمحد  أيب  مستمل 
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ه  واية عن العاّمة واألخبارّيني)111(، له كتب )112(، وكان جدُّ التصنيف، وأكثر الرِّ
ه  ني به، وروى عنه وعن عمِّ نج املختصِّ املعىلَّ بن أسد من أصحاب صاحب الزِّ
نج، وله تصانيف، منها: كتاب التاريخ الكبري،  أسد بن املعىلَّ أخبار صاحب الزِّ
نج، كتاب  كتاب التاريخ الّصغري، كتاب مناقب عّل، كتاب أخبار صاحب الزِّ
يِّد احلمريّي، كتاب عجائب  الفرق، وهو كتاب حسن غريب، كتاب أخبار السَّ

العامل)113(.
2- الّشيخ أبو بكر، أمحد بن عبد العزيز، اجلوهرّي)ت#323(

رشح  يف  احلديد  أيب  ابن  عنه  روى  الذي  وفدك(،  قيفة  )السَّ كتاب  مؤلِّف   
كتاب أمري املؤمنني إىل عثامن بن حنيف من )هنج البالغة()114(.

ويّل )كان حّيًا 353#/964م( 3- أمحد الصُّ

ويّل، برصّي، صحب اجللودّي عمره،  أمحد بن حمّمد بن جعفر، أبو عّل الصُّ
وقدم بغداد سنة )353#(، وسمع النّاس منه، وكان ثقة يف حديثه، مسكونًا إىل 

روايته، وله كتب، منها: كتاب أخبار فاطمة ، وهو كتاب كبري)115(.

4- حمّمد بن احلسن، األزهرّي

مل تذكر له املصادر ترمجة إاّل روايته للحديث، وقْد ذكره الّشاهرودّي »وهو 
يف نيشابور، روى عن حمّمد بن زكرّيا بن دينار«)116(.

ّكرّي)#212-#275( 5- أبو سعيد، احلسن بن عيّل، السُّ

رّي)117(، هو عبد اهلل بن احلسن  كَّ أبو سعيد، احلسن بن عّل بن احلسني السُّ
ابن احلسني بن عبد الّرمحن النّحوّي)118(، وقيل: احلسن بن احلسني بن عبيد اهلل 
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رّي)119(، وكان راوية  كَّ محن بن العالء بن أيب ُصفرة، املعروف بالسُّ ابن عبد الرَّ
اوية الثقة املكثر، ُولِد يف سنة )212#()121(، وله من  البرصّيني)120(، اللُّغوّي الرَّ
وكان  اهلُذلّيني)122(،  أشعار  ورشح  النَّبات،  وكتاب  الوحوش،  كتاب  الكتب: 
 ،)125()#290( وقيل:   ،)124()#275( سنة  وفاته  كانت  التشّيع)123(،  إىل  يميل 
ِمن  عنه  وانترش  القرآن،  يقرئ  نًا  ديِّ صادقًا  ثقة  »وكان   ،)#275( األكثر  وعىل 
الغاية يف  كان  إذا مجع مجعًا  كان  نظرائه،  أحٍد من  ينترش عن  مل  ما  األدب  ُكتب 

االستيعاب«)126(.

6- أبو القاسم، سليامن بن أمحد بن أّيوب، الطربايّن )#260-#360(

الطربايّن)127(.  الّلخمّي،  مطري،  بن  أّيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  القاسم،  أبو 
هذه  نون،  األلف  وبعد  والراء،  دة  املوحَّ والباء  املهملة  الطاء  بفتح  والطَّربايّن 
ا)129(، سنة )260#()130(، وقيل: بطربية  النِّسبة إىل طربية)128(، كانت والدته بعكَّ
ة علامء احلديث)133(، كان حافظ  الّشام)131(، سكن أصبهان)132(، وكان ِمَن األئمَّ
عرصه، رحل يف طلب احلديث من الّشام إىل العراق واحلجاز واليمن ومرص)134( 

حلة ثالثًا وثالثني سنة)135(. وبالد اجلزيرة الفراتّية، وأقام يف الرِّ
مشهورة،  وآثار  مذكورة  تصانيف  وله  شيخ)136(.  ألف  شيوخه  عدد  وبلغ 
من مجلتها املعاجم الثالثة: الكبري، واألوسط، والّصغري)137(، وهي أشهر كتبه، 
فيه  األوسط  واملعجم  جملدات،  ة  عدَّ يف  الّصحابة  أسامء  عىل  الكبري  واملعجم 
عاء  الدُّ وكتاب  شيوخه،  أسامء  ترتيب  عىل  صنَّفه  والغرائب،  األفراد  أحاديث 
نّة،  السُّ وكتاب  األوائل،  وكتاب  واملناسك،  الشامّيني  وحديث  النِّساء  وعرشة 
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وكتاب الطواالت، وكتاب الرمي والنّوادر جمّلد، ومسند أيب هريرة كبري، وكتاب 
النبّي صىّل اهلل عليه  الّصالة عىل  الغزل، كتاب  ة، وكتاب  النبوَّ التفسري ودالئل 
]وآله[ وسّلم، كتاب فضائل العلم جزء، ومسند شعبة، ومسند سفيان، ومسانيد 
امع أبو بكر ريذة، وبقي بعده  ث عنه بالسَّ طائفة. روى عنه مجاعة، وآخر َمن حدَّ

سنني)138(.
يوم  بأصبهان  الكثري)139(، كانت وفاته  نعيم واخللق  أبو  احلافظ  وروى عنه 
الّسبت لليلتني بقيتا من ذي القعدة)140( سنة )360#()141(، وكان عمره بحدود 

مائة سنة، وقيل: إّنه تويّف يف شّوال، واهلل أعلم)142(. 
ُدفن بمدينة أصبهان عند قرب محمة الدويّس)143( صاحب رسول اهلل صىّل اهلل 

عليه ]وآله[ وسلَّم يف تربٍة واحدٍة)144(.

7- عبد اجّلبار بن شريان، الّساكن هنر خطِّي 

قد ذكر مجيع كتب حمّمد بن زكرّيا الَغاليّب)145(.

8- األخبارّي، الّشيخ أبو أمحد، عبد العزيز بن حييى اجللودّي )ت#332(

وهو أبو أمحد، عبد العزيز بن حييى عيسى اجللودّي)146(، من أهل البرصة)147(، 
ري)150(،  والسِّ لآلثار  والرواة  اإلمامّية  يعة  الشِّ أكابر  من  ثقٌة)149(   )148( أخباريٌّ

صاحب سري وروايات)151(.
وله من الكتب: كتاب أخبار خالد بن صفوان، كتاب أخبار العّجاج ورؤبة 
وقد  طالب()152(،  أيب  بن  عّل  املؤمنني  أمري  قراءة  جمموع  )كتاب  العّجاج،  ابن 
ابني.  ري يف موضعه من مقالة األخبارّيني والنسَّ ذكر ابن النّديم ما له من كتب السِّ
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يف  جاء  وما  املتعة  كتاب  واملستِشد،  املرشد  كتاب  الفقه:  يف  الكتب  من  وله 
حُملِّيها)153(، وكانت وفاته بعد )#330()154(.

9- عيّل بن احلسني بن إسامعيل، أبو احلسن

مل تذكر املصادر له ترمجة، واملعلومات عنه قليلة مل نجد يف املصادر سوى أّنه 
وايات روايته عنه يف األخالق،  كان يروي عن حمّمد بن زكرّيا، وِمن بني هذه الرِّ
ساعدة)155(  بن  قسُّ  ذكرها  التي  احلميدة  األخالق  خالهلا  من  ح  يوضِّ التي 
مع  التعامل  وكيفّية  القناعة،  االقتصاد،  العدل،  )الوفاء،  عديدة:  وهي  لولده، 
ا فيام  ح هذا ضمن مرويَّات وأحاديث حمّمد بن زكريَّ اآلخرين...(، وسوف نوضِّ

سيأيت.

10- عيّل بن حييى بن جعفر، الّسلمّي، احلّذاء، أبو احلسن

روى مجيع كتب حمّمد بن زكرّيا الَغاليّب)156(.

11- فهد بن إبراهيم بن فهد، البرصّي.

أبو عبد اهلل، فهد بن إبراهيم بن فهد بن حكيم، الشامّي.
رشح  كتابه  يف  املرعيّش  ذكره  ما  سوى  املصادر،  يف  معلومات  عنه  نجد  مل 
إحقاق احلّق، حني ذكر روايته للحديث عن حمّمد بن زكرّيا الَغاليّب يف اجلانب 

العقائدّي، وسنجد ذلك واضحًا فيام سيأيت.

12- الَتْلُعْكرَبّي )ت #385(

الَتْلُعْكرَبّي ، من  أبو حمّمد،  هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد بن سعيد، 
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بني شيبان)157(، كان وجهًا يف أصحابنا، ثقة، معتمدًا، ال ُيطعن عليه)158(، جليل 
كتاب  منها:  كتب،  له  النظري)159(،  عديم  واية،  الرِّ واسع  املنزلة،  عظيم  القدر، 
اجلوامع يف علوم الديِّن)160(. يقول النّجاشـّي: )كنُت أحض يف داره مع ابنه أيب 

جعفر، والنّاس يقرأون عليه()161(، وكانت وفاته سنة )#385()162(.

13- هالل بن حمّمد )#322- #414(

احلّفار،  محن،  الرَّ عبد  بن  سعدان  بن  جعفر  بن  حمّمد  بن  هالل  الفتح،  أبو 
املفتوحتني،  الكافني  بني  اكنة  السَّ املهملة  ني  بالسِّ الكسكرّي،  قيل:  الكشكرّي، 
ويف آخرها الراء، هذه النِّسبة إىل كسكر، وهي قرية بالعراق قديمة)163(، وُيكنى 
ُولد يف شهر ربيع اآلخر سنة )322#( من أهل بغداد. كان  أيضًا،  النَّجم  بأيب 
ثقًة، صدوقًا، مكثرًا من احلديث )164(. كانت وفاته يف بغداد)165( يف شهر صفر 

سنة )414()166(.

ُة  م�صنَّف�ُتُه العلميَّ

له كتب ومصنَّفات بلغت ثامنية عرش مصنَّفًا، منها: 
1- اجلمل الكبري)167(.

2- اجلمل املخترص)168(.
3- وكتاب صفِّني الكبري )169(. 

4- وكتاب صفِّني املخترص)170(. 
.)171(5- مقتل اإلمام احلسني

6- كتاب النَّهر)172(.
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7- كتاب األجواد)173(.
8- كتاب الوافدين)174(.

.)175(9- مقتل أمري املؤمننَي
.)176(10- أخبار زيد

11- أخبار فاطمة  ومنشؤها ومولدها)177(.
12- كتاب اخليل)178(.

»إّنني  قال:  نوح)179(،  بن  عّل  بن  أمحد  ُيعرف  العبَّاس  أبو  ُكُتبه  روى  وقْد 
أروي عن عرشة رجال عنه«)180(، قالوا: »حّدثنا حمّمد بن دينار الغالبـّي بجميع 

ُكتبه«)181(، وهناك كتب ُأَخر ذكرهتا بعض املصادر، وهي:
13- كتاب وقعة صفِّني)182(، أو أخبار صفِّني)183(. 

14- والنّاهضني إىل وقعته)184(.
لني)185(، أو البخالء)186(.  15- كتاب املبخِّ

16- كتاب احلكمني)187(.
17- كتاب التّوابني وعني الوردة)188(.

ة)189(. 18-كتاب احلرَّ
19- كتاب اجليل)190(.

لة تّم اختصارها يف كتٍب ُأخرى، وجتد وعيًا تارخيّيًا،  وجتد يف تأليفه كتبًا مفصَّ
وفنًَّا يف التصنيف، له سبق عىل َمن تبِعه فيه)191(.
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ُة  مك�نُتُه العلميَّ

اختلفت آراء العلامء يف حتديد مكانته العلميَّة، فمنهم َمن وثَّقه، ومنهم َمن 
مه بالتَّشّيع؛ لذلك سوف نذكر هذه اآلراء، ونبنيِّ ماهيَّة احِلجج التي  به واهتَّ كذَّ

اعتمد عليها بعض العلامء يف الطَّعِن فيه.
ري واألحداث واملغازي، وثَّقه ابن النَّديم، قائاًل: »أبو عبد اهلل، حمّمد  ففي السِّ
ري واألحداث واملغازي، وغري ذلك،  واة للسِّ ابن زكرّيا بن دينار الَغاليّب، أحد الرُّ

ري واآلثار والتَّاريخ واألشعار«)193(. كان ثقة صادقًا«)192(، »إمام أهل السِّ
البرصة،  يف  يعة  الشِّ علامء  وشيوخ  احلديث  أئّمة  ِمن  فكان  احلديث،  يف  أّما 
وكان أخباريًا واسع العلم)194(، وابن حّبان جيعله من الثِّقات هبذا املعنى: »يروي 
عن أيب الوليد الطياليّس، وشعيب بن واقد، والبرصّيني، كان صاحب حكايات 
وأخبار، ُيعترب حديثه إذا روى عن الثِّقات؛ ألّنه يف روايته عن املجاهيل بعض 

املناكري«)195(.
به،  معتدٍّ  بمدح  ممدوحًا  إمامّيًا  لكونه  احِلسان؛  من  جل  »الرَّ املامقايّن:  وقال 

سمعته من النّجايّش؛ ولذا جعله يف الوجيزة والُبلغة ممدوحًا«)196(.
وكذلك  احلديث)197(،  واضعي  وِمن  الّضعفاء،  من  ه  فيعدُّ الّدارقطنّي،  أّما 
فهذه  عفاء«)198(،  الضُّ عداد  يف  فيقول:»هو  حديثه،  يضعِّف  الذي  الّصفدّي 
بحديٍث  »أتى  فيقول:  به،  يكذِّ فالكنايّن  بالكذب،  وتتَّهمه  فه  تضعِّ التي  املصادر 
كذب يف تزويج علٍّ بفاطمة«)199(، ذكره ابن حجر يف لسان امليزان، وقال: وثَّقه 

ابن حّبان، وهو ضعيف)200(.
م بالتشّيع)201(، ونالحظ ذلك من خالل رواية األمني: »إّن سبب تضعيف  واهتُّ
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ا الَغاليّب البرصّي  ابن حجر له؛ وذلك لتشّيعه، »قال ابن حجر: حمّمد بن زكريَّ
األخبارّي، أبو جعفر، عن عبد اهلل بن رجاء الغّدايّن، وأيب الوليد، والطبقة، وعنه 
أبو القاسم وطائفة، وهو ضعيف، وقْد ذكره ابن حّبان يف الثِّقات، وقال: ُيعترب 

بحديثه إذا روى عن ثقة، وقال ابن مندة: ُتُكلَِّم فيه«)202(.
ويتَّهُمه الذهبّي وغريه)203(، لكّن توثيق ابن حّبان للَغالبـّي بال معارٍض.

من�ذج ِمن اأح�ديثه ومرويَّ�ته 

وهذا  املصادر،  يف  الّشخصيَّة  هذه  والغموض عىل  التعتيم  من  الكثري  هناك 
جلٌّ عندما ذكرنا سريته الشخصّية؛ إْذ مل نجد سوى معلومات قليلة جّدًا عنه، 
التأليف وروايته للحديث عن  الكبري يف  العامل  ناتج من دور هذا  التعتيم  وهذا 
فاته التي بيَّناها قبل   وأهل بيته، وقْد الحظنا ذلك من خالل مؤلَّ اإلمام علٍّ
قليٍل، مثاًل: أخبار فاطمة  ومنشؤها ومولدها، مقتل أمري املؤمنني، مقتل 
هذه  وإنَّ  والُكُتب،  املؤلَّفات  من  وغريها   ،زيد أخبار   ،احلسني اإلمام 
خني واملصادر ختتلف عن هذا  املؤلَّفات واألحاديث هي التي جعلت نظرة املؤرِّ
حنا هذا اجلانب يف مكانته  العامل، فمنهم َمن يوثِّقه، ومنهم َمن ال يوثِّقه، وقد وضَّ

العلميَّة. 
ة مضامني،  عة، وحتمُل عدَّ اته، فقْد جاءت متنوِّ أّما فيام خيصُّ أحاديثه ومرويَّ

فمنها ما كان يف العقائد، ومنها يف اجلانب التارخيّي.
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- العق�ئد

- ذكر أحاديث يف وصف اإلمام عيلٍّ  وبيان صفاته.
عندما  عّل  لإلمام  الكنايّن)204(  ضمرة  بن  رضار  عن  روايته  يف  جلٌّ  وذلك 
سأله معاوية: ِصف يل علّيًا، روى حمّمد بن زكرّيا بن دينار، قال: دخل رضار 
رضار، ِصف  يا  له:  فقال  يومًا،  أيب سفيان  ابن  معاوية  الكنايّن عىل  ابن ضمرة 
فإّنه  بدَّ  »إذ ال  قال:  أعفيك،  قال: ال  تعفيني من ذلك؟  أو  قال:   ، علّيًا  يل 
ر العلم  كان -واهلل- بعيد املدى، شديد القوى، يقول فصاًل، وحيكم عدالً، يتفجَّ
ويأنس  نيا وزهرهتا،  الدُّ يستوحش من  لسانه،  احلكمة عن  وتنطق  من جوانبه، 
وخُياطب  ه،  كفَّ يقلِّب  الِفكرة،  طويل  معة،  الدَّ غزير  واهلل  كان  وظلمته،  باللَّيل 
معنا  -واهلل-  كان  جُشب،  ما  الطَّعام  وِمن  قرص،  ما  اللِّباس  من  ُيعجبه  نفسه، 
ال  منَّا،  وقربه  لنا،  ه  دنوِّ مَع  وكان  سألناه،  إذا  وجُييبنا  أتيناه،  إذا  ُيدنينا  كأحدنا، 
وحيبُّ  ين،  الدِّ أهل  ُيعظِّم  النَّظيِم،  اللُّؤلِؤ  مثل  فعن  م،  تبسَّ فإْن  له،  هيبًة  نكلِّمه 
املساكني، ال يطمع القويُّ يف باطله، وال ييأس الّضعيف ِمن عدلِه، أشهُد باهللِ 
متامثاًل يف  نجومه،  اللَّيل سدوله، وغارت  أرخى  وقْد  مواقفه،  بعض  لرأيُته يف 
ليم، ويبكى بكاء احلزين، وكأينِّ أسمعه  حمرابه، قابضًا بلحيته، يتململ متلمل السَّ
ي  ُغرِّ قت؟ هيهاَت هيهاَت،  إيلَّ تشوَّ أم  ضِت  ُدنيا أيب تعرَّ يا  ُدنيا  يا  وهو يقول: 
غريي، ال حان حينك، قد أبنتك ثالثًا، ُعمرك قصري، وخريك حقري، وخطرك 
الطريق«، فوكفت دموع معاوية  فر ووحشة  السَّ اد وُبعد  الزَّ قلَّة  آٍه من  آٍه  كبري، 
ه، واختنق القوم مجيعًا بالبكاء، وقال: هكذا كان  عىل حليته، وجعل يستقبلها بكمِّ
أبو احلسن يرمحه اهلل، فكيف وجدك عليه يا رضار؟ فقال: وجُد ُأمِّ واحٍد ُذبح 
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واحُدها يف حجرها، فهي ال يرقى دمُعها، وال يسكن ُحزهنا، فقال معاوية: لكنَّ 
هؤالء لو فقدوين مَلا قالوا، وال وجدوا يب شيئًا ِمن هذا! ثّم التفَت إىل أصحابه، 
اه هذا الغالم عن  أدَّ فقال: باهلل لو اجتمعُتم بأرسكم، هل كنُتم تؤدُّون عنِّي ما 
صاحبه؟)205(. وهبذا قْد مجع رضار كّل صفات اإلمام علٍّ  يف هذا احلديث 

ِمن العدل والتقوى واحِلكمة والتواضع والزهد.
كذلك يف حديثه يف مناقب اإلمام عّل ، قال رسول اهلل : »النظر إىل 
 خري من خيلف بعده،   يف علـيٍّ  عبادة«)206(، روايته عن النبّي  عّل 
ثنا أبو عبد اهلل، فهد بن إبراهيم بن فهد بن حكيم، الّشامي، بالبرصة،  قال: حدَّ
قال: حّدثنا أبو عبد اهلل، حمّمد بن زكرّيا بن دينار العالئّي، قال: حّدثنا برش بن 
 ، مهران، قال: حّدثنا رشيك، عن األعمش، عن املنهال، عن عباية، عن علٍّ
قال: »قال النبيُّ صىّل اهلل عليه وسّلم: عيلٌّ يقيض ديني، وُينجز موعدي، وخري 
َمن ُأخلف بعدي ِمن أهيل«)207(، ويف حمّبة فاطمة  ومناقبها، حّدثنا عبد الباقي 
ابن نافع احلافظ ببغداد، واحلسن بن حمّمد األزهرّي بنيشابور، قاال: حّدثنا حمّمد 
ابن زكرّيا بن دينار، قال: حّدثنا أبو زيد حييى بن كثري، عن أبيه، عن أيب هريرة، 

يت فاطمة؛ ألنَّ اهلل فطم َمن أحبَّها عن النّار«)208(. قال: »إنَّام ُسمِّ
ا النَّاس، جّد احلسني أكرم  ويف حمّبة احلسني ، قال: رسول اهلل : »أيُّ
عىل اهلل من جدِّ يوسف بن يعقوب، وإّن احلسني يف اجلنّة، وأباه يف اجلنّة، وُأّمه يف 

اجلنّة، وأخاه يف اجلنّة، وحمّبهم يف اجلنّة، وحمّب حمّبهم يف اجلنّة«)209(. 
وأيضًا روايته يف اإلمامة والنصِّ عىل عدد األئّمة االثني عرش، وخروج 
ثنا أبو برش، أمحد  اإلمام املهدّي ، واعتاف املخالفني واملعارضني لذلك، حدَّ
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ثنا  ّي، قال: أخربنا حمّمد بن زكرّيا بن دينار الَغاليّب، حدَّ ابن إبراهيم بن أمحد، العمِّ
ثني أيب  سليامن بن إسحاق بن سليامن بن عّل بن عبد اهلل بن العّباس، قال: حدَّ
قال: كنُت يومًا عند الرشيد، فذكر املهدّي، وما ذكر من عدله، فأطنب يف ذلك، 
ه،  جدِّ عن  أبيه،  عن  حّدثني  املهدّي،  أيب  حتسبونه  أحسبكم  إينِّ  الرشيد:  فقال 
عن ابن عّباس، عن أبيه العّباس بن عبد املطَّلب: أّن النبّي، قال له: »يا عّم، 
يملك ِمن ولدي اثنا عرش خليفة، ثّم تكون ُأمور كرية وشّدة عظيمة، ثّم خيرج 
املهدّي من ولدي، ُيصلح اهللُ أمره يف ليلة، فيمأل األرض عدالً كام ُملئت جورًا، 

ال«)210(. جَّ ويمكُث يف األرض ما شاء اهلل، ثم خيرج الدَّ
 : العّلة التي من أجلها صارت اإلمامة يف ولد احُلسني دون احلسن -

ثنا أبو عبد اهلل، حمّمد  رّي، قال: حدَّ كَّ ثنا أبو سعيد، احلسن بن علٍّ السُّ »حدَّ
ثنا  ثنا عّل بن حاتم، قال: حدَّ ابن زكرّيا بن دينار، الَغاليّب، البرصّي، قال: حدَّ
اإلمامة،  بن احلسن كالم يف  اهلل  بيني وبني عبد  قال: وقع  اهلل،  ابن عبد  الربيع 
، فقلُت: بل  إّن اإلمامة يف ولد احلسن واحلُسني  فقال عبد اهلل بن احلسن: 
هي يف ولد احلُسني إىل يوم القيامة دون ولد احلسن، فقال يل: وكيف صارت يف 
ولد احلُسني دون احلسن ومها سيِّدا شباب أهل اجلنّة، ومها يف الفضل سواء، إاّل 
أّن للحسن عىل احلُسني فضاًل بالكرب، وكان الواجب أْن تكون اإلمامة إذن يف 
األفضل؟ فقلُت له: إّن موسى وهارون كانا نبّيني مرسلني، وكان موسى أفضل 
ة واخلالفة يف ولد هارون دون ولد  النبوَّ اهللُ عزَّ وجلَّ  من هارون، فجعَل 
موسى، وكذلك جعل اهلل اإلمامة يف ولد احلُسني دون ولد احلسن، لُيجرَي يف 
هذه األُّمة ُسنن َمن قبلها من األُمم حذو النَّعل بالنَّعِل، فام أجبَت يف أمر موسى 
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وهارون بيشٍء، فهو جوايب يف أمر احلسن واحلُسني، فانقطع، ودخلُت 
عىل الّصادق ، فلاّم برُص يب، قال يل: أحسنَت يا ربيع فيام كلَّمت به عبد اهلل 

ابن احلسن، ثبَّتك اهلل«)211(.
- مدح الفرزدق يف ميميَّته املشهورة يف اإلمام عيّل بن احلسني  عندما أنكر 

هشام بن عبد امللك معرفته به
ثنا  »روى أبو احلسني، حمّمد بن حمّمد بن جعفر بن كنكك، الّلغوّي، قال: حدَّ
ابن  -يعني:  حمّمد  بن  اهلل  عبد  حّدثنا  دينار،  بن  زكرّيا  بن  حمّمد  اهلل،  عبد  أبو 
ثني أيب وغريه، قال: حّج هشام بن عبد امللك يف زمن عبد امللك  عائشة-، حدَّ
أو الوليد، فطاف بالبيت، فجهد أْن يصَل إىل احلجر فيستلمه، فلم يقدر عليه، 
فنُصب له منرب، وجلس عليه ينظر إىل النّاس، ومعه أهل الّشام؛ إذ أقبل علُّ بن 
وأطيبهم  وجهًا،  النّاس  أحسن  ِمن  وكان   ، طالب  أيب  بن  عّل  بن  احلسني 
فقال  النّاس حّتى يستلمه،  له  تنّحى  بلغ إىل احلجر،  فلاّم  بالبيت،  أرجًا، فطاف 
رجل من أهل الّشام: َمن هذا الذي قْد هابه النّاس هذه اهليبة؟ فقال هشام: ال 
أعرفه؛ خمافة أْن يرغب فيه أهل الّشام، وكان الفرزدق حارضًا، فقال الفرزدق: 

: َمن ُهو يا أبا فراس؟ فقال الفرزدق:  لكنِّي أعرفه، قال الّشاميُّ
واحَلرُمهذا الَّذي تعرُف البطحاُء وطأَته واحللُّ  يعرُفه  والبيُت 
كلِِّهم اهللِ  ِعباِد  خرِي  ابُن  الَعَلُم.هذا  الطَّاهُر  النقيُّ  التَّقيُّ  هذا 

إىل آخر القصيدة)212(.
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- التَّف�صري

د بن عبد اهلل اجلُنيد،  ثناه أبو بكر، حممَّ له روايٌة يف تفسري سورة براءة، »حدَّ
ثنا يعقوب بن جعفر بن سليامن اهلاشمّي،  ا بن دينار، حدَّ د بن زكريَّ ثنا حممَّ حدَّ
أبيه، عن عّل بن عبد اهلل بن عّباس، قال: سمعُت أيب يقول:  ثني أيب، عن  حدَّ
محِن  الرَّ اهللِ  »بِْسِم  براءة  ُتكتب يف  مَل  مِلَ  سألُت علَّ بن أيب طالٍب ريض اهلل عنه: 
يف ليَس  حيِم« أمان، وبراءة نزلت بالسَّ محِن الرَّ حيِم«؟ قال: ألنَّ »بِْسِم اهللِ الرَّ الرَّ

فيها أمان«)213(.

- االأخالق

بنصحهم  وبدأ  أوالده،  مجع  عندما  اإليادّي  ساعدة  بن  قسِّ  عن  روايُتُه 
د  وإرشادهم،»أخربنا أبو احلسن، عّل بن احلسني بن إسامعيل، قال: أخربنا حممَّ
ثني مهدي بن سابق، عن عبد اهلل بن عّباس، عن  ا بن دينار، قال: حدَّ ابن زكريَّ
أبيه، قال: مجع قّس بن ساعدة ُولده، فقال: إنَّ املعا تكفيه البقلة، وترويه امُلذقة، 
عىل  عدلَت  متى  يظلمه،  َمن  وجد  ظلمك  وَمن  مثله،  ففيه  شيئًا،  ك  عريَّ وَمن 
نفِسَك ُعِدَل عليك ِمْن فوِقَك، فإذا هنيَت عن يشء فابدأ بنفسك، وال جتمع ما 
ال تأكل، وال تأكل ما ال حتتاج إليه، وإذا ادَّخرت، فال يكوننَّ كنزك إالَّ فعلك، 
كان  وإْن  مشغوالً،  تشاورنَّ  وال  قومك،  تُسد  الغنى  مشتك  العيلة  عّف  وكن 
حازمًا، وال جائعًا وإْن كان فِهاًم، وال مذعورًا وإْن كان ناصحًا، وال تضعنَّ يف 
وإذا  فاعدل،  خاصمَت،  وإذا  نفسك،  بشقِّ  إاّل  نزعه  يمكنك  ال  طوقًا  عنقك 
قلَت، فاقتصد، وال تستودعنَّ أحدًا دينك، وإْن قربت قرابته، فإنَّك إذا فعلَت 
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ذلك مل تزل وجاًل، وكان املستودع باخليار يف الوفاء بالعهد، وكنَت له عبدًا ما 
بقيت، فإْن جنى عليك كنَت أوىل بذلك، وإْن َوف كان املمدوح دونك، عليك 

ر اخلطيئة«)214(. دقة، فإهّنا تكفِّ بالصَّ

ع�ء  - الدُّ

دائد 1- روايُتُه دعاء عند الكرب والشَّ
التيمّي، عن  الَغاليّب، عن عبيد اهلل بن حمّمد بن عائشة  ا  د بن زكريَّ ذكر حممَّ
، قالت: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه ]وآله[  أبيه، عن أسامء بنت عميس 
وسّلم: »إذا نزل بك غّم، أو هّم، أو ألواء، أو أمر فظيع، أو استقبلِت املوت، 

فقويل: اهلل اهلل ريبِّ ال ُأرشُك به شيئًا«)215(. 
2- روايُتُه دعاء يف طلب العافية

رجاء  بن  اهلل  عبد  ثنا  حدَّ البرصّي،  الغاليّب  دينار  بن  زكرّيا  بن  حمّمد  ثنا  حدَّ
ثنا إرسائيل، عن احلارث بن حصرية، عن عبد اهلل بن بريدة، عن  ايّن، حدَّ الغدَّ
أبيه، عن النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسّلم أّنه رأى إنسانًا به بالء، فقال: »لعلَّك سألَت 
نا  ربَّك فليتعّجل لك البالء، قال: نعم، قال: فهالَّ سألَت ربَّك العافية، وقلت: ربَّ
نيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وِقنا عذاب النَّار«، ال يروي عن ُبريدة  آتِنا يف الدُّ

د به عبد اهلل بن رجاء)216(.  إاّل هبذا اإلسناد، تفرَّ

- احِلَكم واملواعظ

حّدثني أبو حمّمد حييى بن ثاممة بن حجر القريّش، ثنا حمّمد بن زكرّيا بن دينار، 
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النبّي صىّل اهلل عليه وسّلم ذات يوم،  ثنا ابن عائشة، عن أبيه، قال: خطب  حدَّ
فقال: »ليأُخذ العبد من نفسه لنفسه، وِمن ُدنياه آلخرته، وِمن الشبيبة قبل الكرب، 
نيا  الدُّ النّار، كونوا يف  إاّل اجلنّة أو  نيا من دار  الدُّ ومن احلياة قبل املامت، فام بعد 

أضيافًا«)217(.

 روايُتُه عن اأخالق النبّي -

ثنا حمّمد بن زكرّيا بن  ثني أبو حمّمد حييى بن ثاممة بن حجر، القريّش، حدَّ حدَّ
ثنا بن عائشة، عن أبيه، قال: خطب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسلَّم،  دينار، حدَّ
ونظري  فكرًا،  وصمتي  ذكرًا،  ُنطقي  يكون  أْن  أمرين  ريبِّ  »إنَّ  خطبته:  يف  فقال 

عربة، إّنام أنا رمحة مهداة«)218(.
»إمالًء )نا( أبو عّل احلسني بن عّل، عن حمّمد بن زكرّيا بن دينار، عن عبيد 
بعثني  قال:  الربيع احلاجب،  القريّش، حّدثني أيب، عن  بن عائشة  بن حمّمد  اهلل 
د، فقال: جئني به، فو اهلل،ألقتلنَّه، فأتيُت  أمري املؤمنني املنصور إىل جعفر بن حممَّ
قم،  فقال:  به،  تكلَّم  بام  وأخربته  املؤمنني،  أمري  أجب  فقلُت:  د،  حممَّ بن  جعفر 
املنصور:  له  قال  فلاّم دخل سلَّم،  ك شفتيه،  فرأيته حيرِّ فجاء،  بأس،  فليس علَّ 
، حّتى أجلسه إىل جنبه، ثّم أقبل يسأله عن حاله وأمره، ثّم  مرحبًا مرحبًا إيلَّ إيلَّ
له من احلبس قومًا من أهله،  له غري حاجة، وأخرج  دعا بطيب فطيَّبه، وقىض 
وأمر له بامل، فقلُت له: يا أمري املؤمنني، حلفَت لتقتلنَّه، ثمَّ فعلَت به ما فعلَت، 
، فرأيت وجهه أجد شيئًا له رّقة مل أقدر عىل  قال: وحيك يا ربيع، إنَّه مّلا دخل إيلَّ
ك شفتيه، فاسأله عاّم يقول، فأتيت جعفرًا، فسألته،  غري ما رأيت، وقد رأيته حيرِّ
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فقال: عىل أن ال تعلِّمه، فقلت: ذلك لك، فقال يل: يا ربيع، إذا أصبحت وإذا 
أمسيت قل: اللَّهمَّ احرسني بعينك التي ال تنام، واكنفني بركنك الذي ال ُيرام، 
أنعمَت هبا  ، ال أهلك وأنت رجائي، ربِّ كم ِمن نعمٍة  واغفر يل بقدرتك علَّ
علَّ قلَّ لك عندها ُشكري، فلْم حترمني، وكم ِمن بليٍَّة ابتليتني هبا قلَّ لَك عندها 
صربي، فَلْم ختذلني، بادئ النِّعم التي ال حُتىص أبدًا، وبادئ املعروف الذي ال 
د، وبك أدفع يف نحر كلِّ باٍغ وحاسد  د وعىل آل حممَّ ينقيض أبدًا، صلِّ عىل حممَّ
نيا، وعىل آخريت  هم، اللَّهمَّ أعنِّي عىل ديني بالدُّ وظاعن وظامل، وأعوذ بك ِمن رشِّ
بالتَّقوى، واحفظني فيام غبت عنه، وال تكلني إىل نفيس فيام حضت، يا َمن ال 
ك  ه الذنوب، وال تنقصه املغفرة، أعطني ما ال ينقصك، واغفر يل ما ال يضُّ تضُّ
اب، اللَّهمَّ إينِّ أسألك فرجًا عاجاًل، ورزقًا واسعًا، واملعافاة من  إنَّك أنت الوهَّ

نيا واآلخرة، إنَّك عىل كلِّ يشٍء قدير«)219(. مجيع البالء يف الدُّ
ثنا العتبّي،  ثنا أبو عّل احلسني بن عّل، )نا( حمّمد بن زكرّيا بن دينار، حدَّ »حدَّ
ثنا أيب سليامن، قال: كان عاّمر بن يارس يقول: كفى باملوت موعظة، وكفى  حدَّ

باليقني غنًى، وكفى بالعبادة شغاًل«)220(.
ثنا احلسن  ثنا حمّمد بن زكرّيا بن دينار، حدَّ ثنا فهد بن إبراهيم بن فهد، حدَّ »حدَّ
ّي، عن أبان، قال، قال: عامر بن عبد قيس:  ثنا صالح املرِّ ابن حّسان العبدّي، حدَّ
نيا بعد ثالث آيات ذكرهنَّ اهلل تعاىل يف القرآن، فقيل: ما  ما أبايل ما فاتني من الدُّ
ٍة يف األرِض إالَّ َعىل اهللِ ِرزُقَها، قيل له: فام الثانية؟ قال:  ، قال: وَما ِمْن َدابَّ ُهنَّ
ا، قيل: فام الثالثة؟ قال: وإْن ُيِرْدَك  َما َيفتِح اهللُ للنَّاِس ِمن رمحٍة َفال ُمِْسَك هَلَ

.)221(»بخرٍي َفال رادَّ لَِفْضلِِه
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- التَّ�ريخ

أّما َما خيصُّ التَّاريخ، فله أحاديث كثرية يف األحداث التارخييَّة، منها حديث 
املهاجرين،  ونساء   املؤمنني أمري  مع  فاطمة  هاجرت   ،فاطمة هجرة 
وكانت عائشة فيَمن هاجر معها، فقدمت املدينة، فأنزهلا النبيُّ  عىل ُأمِّ أّيوب 

األنصارّية)222(.
 ، ذكر اخلطبة التي خطبها رسول اهلل  عن زواج الّسيِّدة فاطمة من علٍّ
من  املرهوب  سلطانه،  البالغ  بقدرته،  املعبود  بنعمه  املحمود  هلل  »احلمُد  قائاًل: 
النافذ أمره يف سامئه وأرضه، الذي خلق اخللق  عذابه، املرغوب إليه فيام عنده، 
بنبيِّهم  بدينه، وأكرمهم  هم  ته، وأعزَّ بعزَّ بأحكامه، وأحكمهم  بقدرته، وميَّزهم 
وأمرًا  الحقًا،  نسبًا  املصاهرة  جعل  تعاىل  اهلل  إنَّ  وسّلم.  عليه  اهلل  صىّل  حمّمد 
: َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن  مفرتضًا، وَشج به األرحام وألزمها األنام، فقال عزَّ وجلَّ
- يري إىل  ا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّك َقِديًرا، فأمر اهلل -عّز وجلَّ امْلَاِء َبرَشً
قضائه، وقضاؤه يري إىل قدره، وقدره يري إىل أجله، ولكلِّ قضاٍء قدر، ولكلِّ 
 ،َيْمُحو اهللُ َما َيَشاُء َوُيثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ الكَِتاِب ،قدر أجل، ولكلِّ أجٍل كتاب
جته عىل أربعامئة  ج فاطمة ِمن عيٍل، وقْد زوَّ - أمرين أْن ُأزوِّ ثمَّ إنَّ اهلل -عزَّ وجلَّ
ة إْن ريَض بذلك، ثمَّ دعا بطبٍق ِمن ُبرس، فوضعه بني أيدينا، ثّم قال:  مثقال من فضَّ
، فقال النبيُّ صىّل اهلل عليه وسلّم: يا  انتهبوا، فبينا نحن ننتهب إذ دخل علٌّ
جتكها عىل  جك فاطمة، وقْد زوَّ - أمرين أْن ُأزوِّ ، أَما علمَت أنَّ اهلل -عزَّ وجلَّ عيلُّ
 ،- : قْد رضيُت عن اهلل -عزَّ وجلَّ أربعامئة مثقاِل فّضة إْن رضيَت؟ قال علٌّ
كام،  وعن رسوله، فقال النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسّلم: مجع اهلل بينكام، وأسعد جدَّ
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اهلل منهام كثريًا  لقد أخرج  قال جابر:  وبارك عليكام، وأخرج منكام كثريًا طيِّبًا. 
.)223(»طيِّبًا: احلسن واحلسني

يِّدة فاطمة الزهراء، وما  وذكر ابن اجلوزّي تفاصيل عن زواج علٍّ  بالسَّ
كان من استدعاء الرسول أليب بكر وعمر وعثامن وطلحة والزبري، وعدد من 
بفاطمة)224(،  زواج علٍّ  الّصادر عن  اإلهلّي  األمر  فيهم عن  األنصار، وخطبته 
ها من املوضوعات، قائاًل: »هذا حديث موضوع، وضعه  لكنَّ ابن اجلوزّي عدَّ
ا، فوضع الطريق األّول إىل جابر، ووضع هذا الطريق إىل أنس.  حمّمد بن زكريَّ
ه، فقال:  قال الدارقطنّي: كان يضع احلديث، وراوي الطريق الثانية نسبة إىل جدِّ

حمّمد بن دينار، وهو حمّمد بن زكرّيا بن دينار«)225(.
أحداث هذه  اجلوزّي هو  ابن  به  قال  الذي  والوضع  التكذيب  وسبب هذا 
يِّدة فاطمة  كان بأمٍر من اهلل تعاىل،  واية، وهي أّن زواج اإلمام عّل بالسَّ الرِّ
ج النّور بالنّور، لكنَّ  وقد أخرب جربائيل النبّي حمّمدًا  هبذا األمر؛ إذ قال: زوِّ
 وآل بيته، فهم  البعض ال يستوعب هذا األمر اإلهلّي؛ وذلك لبغضه لعلٍّ 

وايات. بون هذه األحاديث والرِّ بذلك يكذِّ
ويف روايٍة ُأخرى عن عقد النِّكاح وخطبة علٍّ لفاطمة  أّنه» مّلا أراد رسول 
ج فاطمة علّيًا  أمر علّيًا  أْن يسبقه إىل املسجد، فيخرج يف  اهلل  أْن يزوِّ
رهم بفضل علٍّ ، قال علٌّ : فخرجُت  جه بحضة النّاس، مذكِّ أثره ويزوِّ
من عند رسول اهلل ، وأنا ال أعقل فرحًا ورسورًا، واستقبله أبو بكر وعمر، 
جني رسول اهلل  فاطمة، وأخربين  قاال: ما وراءك يا أبا احلسن؟ فقلت: يزوِّ
جنيها، وهذا رسول اهلل  خارج يف أثري، ليذكر بحرضة النّاس،  أنَّ اهلل قد زوَّ
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طناه حّتى  ا، فدخال معي يف املسجد، قال عّل : فو اهلل، ما توسَّ ففرحا ورُسَّ
حلق بنا رسول اهلل ، وأّن وجهه يتهلَّل فرحًا ورسورًا، فقال: أين بالل؟ قال: 
لبَّيك وسعديك يا رسول اهلل، ثمَّ قال: أين املقداد؟ فأجاب: لبَّيك يا رسول اهلل، 
ثّم قال: أين سلامن؟ فأجاب: لبَّيك يا رسول اهلل، ثمَّ قال: أين أبو ذر؟ فأجاب: 
لبَّيك يا رسول اهلل، فلاّم مثلوا بني يديه، قال: انطلقوا بأمجعكم، فقوموا يف جنبات 
 ، املدينة، وامجعوا املهاجرين واألنصار واملسلمني، فانطلقوا ألمر رسول اهلل
 ، اهلل  رسول  قام  بأهله،  املسجد  حشد  فلاّم  منربه،  درجة  أعىل  عىل  فجلس 
فحمد اهلل وأثنى عليه، فقال: احلمُد هلل الذي رفع الّسامء فبناها، وبسط األرض 
فدحاها، فأثبتها باجلبال فأرساها، أخرج منها ماءها ومرعاها، الذي تعاظم عن 
صفات الواصفني، وجتلَّل عن تعبري لغات الناطقني، وجعل اجلنَّة ثواب املتَّقني، 
عباد  للمؤمنني،  ورأفة  ورمحة  للكافرين  نقمة  وجعلني  الظاملني،  عقاب  والنّار 
أحوال،  وتقّلب  زوال  دار  وِعلل،  ٍة  وصحَّ وأجل،  وعدٍّ  أمل،  دار  يف  إّنكم  اهلل، 
وأنفق  عمله،  يف  وجدَّ  أمله،  من  قرصَّ  امرًأ  اهلل  فرحم  لالرحتال،  سببًا  ُجعلت 
الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوته، ليوم فاقته، يوم حُيرش فيه األموات، 
هات، وترى النّاس ُسكارى وَما هم  وختشع له األصوات، وتذكر األوالد واألمَّ
يهم اهلل دينهم احلّق، ويعلمون أنَّ اهلل هو احلّق املبني، َيْوَم جَتُِد  بسكارى، يوم يوفِّ
َوَبْينَُه  َبْينََها  َأنَّ  َلْو  َتَودُّ  َوَما َعِمَلْت ِمن ُسوٍء  ا  ْرَضً ِمْن َخرْيٍ حمُّ ا َعِمَلْت  َنْفٍس مَّ ُكلُّ 
 ،َيَرُه ًا  رَشَّ ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن  َيَرُه  ا  َخرْيً ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َبِعيًداَفَمْن  َأَمًدا 
يوم يبطل فيه األنساب، ويقطع فيه األسباب، ويشتدُّ فيه عىل املؤمنني احلساب، 
َياُة  احْلَ َوَما  َفاَز  َفَقْد  نََّة  اجْلَ َوُأْدِخَل  النَّاِر  َعِن  ُزْحِزَح  َفَمن  العذاب  وُيدفعوَن عن 
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الناطقون  إّن األنبياء حجج اهلل يف أرضه،  النّاس،  ا  اْلُغُروِر؛ أيُّ َمَتاُع  إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ
ج كريمتي فاطمة بأخي وابن  بكتابه، العاملون بوحيه، وإنَّ اهلل أمرين أْن ُأزوِّ
امء بشهادة  جه يف السَّ ي وأوىل النّاس يب، عيّل بن أيب طالب ، وأّن اهلل قد زوَّ عمِّ
، ثّم  جه وُأشهدكم عىل ذلك، ثّم جلس رسول اهلل  أْن ُأزوِّ املالئكة، وأمرين 
حارض،  وأنت  أخطب  اهلل،  رسول  يا  قال:  لنفسك،  فاخطب   ، عيلُّ يا  ُقم  قال: 
، أْن آمرك أْن ختطَب لنفسك، ولوال أنَّ اخلطيب  قال: ُأخطب، فهكذا أمرين ريبِّ
ا النّاس، اسمعوا قول  ، ثّم قال النبّي : أيُّ يف اجلنان داود، لكنَت أنَت يا عيلُّ
نبيِّكم إّن اهلل بعث أربعة آالف نبيٍّ لكلِّ نبيٍّ ويّص، وأنا خري األنبياء، ووصيِّي 
خري األوصياء، ثمَّ أمسك رسول اهلل ، وابتدأ عيلٌّ ، فقال: احلمُد هلل الذي 
أهلم بفواتح علمه الناطقنَي، وأنار بثواقب عظمته قلوب املتَّقنَي، وأوضح بدالئل 
دعوته  وعلت  العاملني،  املصطفى  ي  عمِّ بابن  وأهنج  الفاضلنَي،  طرق  أحكامه 
دواعي امللحديَن، واستظهرت كلمته عىل بواطل املبطلنَي، وجعله خاتم النبّينَي 
وسيِّد املرسلنَي، فبلَّغ رسالة ربِّه، وصدع بأمره، وبلَّغ عن اهلل آياته، واحلمد هلل 
هم بدينه، وأكرمهم بنبيِّه حمّمد ، ورحم وكرم  الذي خلق العباد بقدرته، وأعزَّ
اهلل شهادة  إالَّ  إله  اَل  أْن  وأياديه، وأشهد  نعامئه  ورشف وعظم، واحلمد هلل عىل 

تبلغه وُترضيه، وصىّل اهلل عىل حمّمد وآل حمّمد صالة ُتربحه وحُتظيه«)226(.
ثنا  وروايته عن مهر فاطمة  عن الَتْلُعْكرَبي ّ، قال: أخربين أيب، قال: حدَّ
أبو عّل أمحد بن حمّمد بن جعفر الّصويّل، قال: حّدثنا حمّمد بن زكرّيا بن دينار 
ثنا جعفر بن حمّمد بن عامرة، قال: حّدثني احلسن بن عامرة،  الَغاليّب، قال: حدَّ
وسيِّدنا،  إهلنا  فقالوا:  -تعاىل-،  اهلل  إىل  املالئكة  ت  »ضجَّ  :اهلل رسول  قال 
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تعاىل  اهلل  فأوحى  عليك،  اخللق  أكرم  ا  أهنَّ ونتبنيَّ  لنعلم  فاطمة،  مهر  ما  أعلمنا 
د نصف  ان ساموايت، ُأشهدكم أّن مهر فاطمة بنت حممَّ إليهم: يا مالئكتي، وسكَّ

نيا«)227(.  الدُّ
وحديثه يف تسمية اإلمام احلسن واحلسني : »مّلا وَلَدَت فاطمة صىلَّ اهلل 
ما كنُت ألسبَق باسمه رسول اهلل،  ه، فقال:  َسمِّ  :  قالت لعلٍّ عليها احلسن 
أمَلْ  فقال:  صفراء،  خرقة  يف  إليه  فُأخرج  وآله،  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  فجاء 
ه فيها،  وه يف خرقة صفراء؟! ثمَّ رمى هبا، وأخذ خرقة بيضاء، فلفَّ أهنكم أْن تلفُّ
ما كنُت ألسبَقك باسمه، فقال صىّل اهلل  يته؟ فقال:  هل سمَّ  : ثمَّ قال لعلٍّ 
عليه وآله: وما كنُت ألسبَق باسِمه ريبِّ ، فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل جربئيل: 
الم، وهنِّه، وُقل له: إنَّ عليًَّا منك بمنزلة  ٍد ابن، فاهبط، فاقرأه السَّ أّنه ُولد ملحمَّ
ه باسِم ابِن هارون، فهبط جربئيل، فهنَّاه ِمن اهلل تعاىل،  هارون من موسى، فسمِّ
َيه باسم ابن هارون، قال: وما كان  ثمَّ قال: إنَّ اهلل -جلَّ جالله- يأمرك أْن ُتسمِّ
ه احلسن، فلاّم ُولد  ه احلسن، فسامَّ ، قال: سمِّ اسمه؟ قال: شرب، قال: لساين عريبٌّ
د ابن، فاهبط إليه  احلسني، أوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل : أّنه قْد ُولد ملحمَّ
ه باسم ابن هارون،  فهنِّه، وقل له: إنَّ علّيًا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمِّ
َيه باسم  فهبط جربئيل، فهنَّاه من اهلل تعاىل، ثمَّ قال: إّن اهلل  يأمرك أْن تسمِّ
ه  سمِّ قال:   ، عريبٌّ لساين  قال:  شبريًا،  قال:  اسُمه؟  كان  وما  فقال:  هارون،  ابن 

احُلسني«)228(.
قال النبّي : »يا فاطمة، اسم احلسن واحلسني يف ابني هارون شرب وشبري؛ 

يت ابني هذين باسم ابني هارون شربًا وشبريًا«)229(. لكرامتهام عىل اهلل ، سمَّ
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وأيضًا ذكر حادثة استشهاد اإلمام علٍّ ، يف قوله:
ت  »مّلا استشهد أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب ، أتى النّاعي املدينة، فضجَّ

.املدينة بالبكاء والنحيب، كاليوم الذي ُقبض فيه رسول اهلل
إليها،  سبق  قْد  اخلرب  فوجدوا  عائشة،  منزل  باب  إىل  ُيرعون  النّاس  فأقبل 
املؤمنني عائشة غادية إىل  ُأّم  إنَّ  فلاّم كان غداة غٍد، قالوا:  فخرجوا من عندها، 
قرب رسول اهلل، فأقبل النّاس ُيرعون إليها، وهي ال ُتطيق الكالم، وال تردُّ 
إىل  أتت  والنّاس حوهلا حمدقون، حّتى  الَعربة،  ة  معة وشدَّ الدَّ كثرة  اجلواب من 
باب حجرة رسول اهلل، فأخذت بُعضاديت الباب، ونادت: الّسالم عليك يا 
ص  سيَّد األنبياء، الّسالم عليك يا سيِّد الشفعاء، الّسالم عليك يا أحسن َمن تقمَّ
بكر  أيب  صاحبيك  وعىل  عليك  الّسالم  واحتذى،  انتعل  َمن  وأكرم  وارتدى، 
وعمر، أنا واهلل ناعية أحّب اخللق إليك، ونادبة أقرب النّاس لديك، ُقتِل -واهلل- 
ك الذي فضُله ال ُينسى، ُقتل -واهلل- حبيبك املرتىض، ُقتِل -واهلل- َمن  ابن عمِّ
زوجته سيِّدة النِّساء فاطمة الزهراء، فلو ُكشف عنك يا رسول اهلل الثرى لرأيتني 

واهلة َعربى، باكية َحريى. ثّم استجعت، وقالت: إّنا هلل وإّنا إليه راجعون.
ثّم أمرت أْن ُيضب بينها وبني النّاس حجاب.

ا النّاس ما لكم، وملاذا أنتم جمتمعون، وما أنتم قائلون؟ ثّم قالت: أيُّ
قالوا: يا ُأّم املؤمنني ما تقولني يف علِّ بن أيب طالب؟

سيِّد  -واهلل-  كان   : علٍّ يف  أقول  أْن  عسى  وما  النّاس،  معارش  قالت: 
البتول  وزوج  واألصفياء،  األتقياء  وإمام  األنبياء،  خاتم  عّم  وابن  األوصياء، 
وأحد  الكفرة،  وقاتل  الربرة،  أمري  األعداء،  عىل  املسلول  اهلل  وسيف  الزهراء، 
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ومعدن  الّسهر،  حليف  اجتهادًا،  وأسبقكم  جهادًا،  أقدمكم  املبرّشة،  العرشة 
كني، القوّي يف  ين، وموىل املؤمنني، واألنزع البطني املعقل الرَّ الدِّ الفكر، مشيِّد 

دين اهلل، القائم بأمر اهلل.
معارش النّاس، ولقْد كان بيني وبني علٍّ هنات وهنات، يف لياٍل مظلامت يف 
امها، فوطئُت  ة، استوسق ظالمها، وهجع نوَّ ة وأّية كرَّ حماّل البرصة، فيا هلا من كرَّ
الكثبان، وركبُت القضبان، حّتى أتيُت خلل عسكره، فرأيُته بعد كثيبني أمحرين 

هر. فر عن السَّ ال يمنعه ُبعد السَّ
يبكي  اب  التُّ عىل  ه  خدَّ واضٌع  هو  فإذا  يديه،  بني  رصُت  حّتى  فدنوُت 
يقول: سجد لك وجهي، وخضع لك  الثكىل، وهو  ويتململ متلمل  وينتحب 
قلبي، واستسلم ألمرك نفيس، فكيف املفرُّ غدًا ِمن أليم عذابك، وشديد عقابك، 
قالت: فدنوُت منه حّتى رصُت بني يديه، وأخذُت رأَسه يف ِحجري، ومسحُت 
عوارضه من الّتاب، ثّم رجعُت ِمن عنده، وال أحد من خلق اهلل أحّب إيلَّ منه.

نفسها عىل قرب رسول اهللتبكي وتنتحب،  ألقت  ثّم  ُزّر بن حبيش:  قال 
ي يا نبيَّ اهلدى، ُقتل -واهلل- حامل لوائك غدًا. وهي تقول: بأيب أنت وُأمِّ

ا النّاس، ابكوا، فاليوم -واهلل- طاب  ثّم نظرت إىل النّاس يبكون، فقالت: أيُّ
يبكون،  النّاس  ثّم رأت  الزهراء،  ُقبض حمّمد املصطفى وفاطمة  فاليوم  البكاء، 
فتنفَّست الّصعداء، ورمْت بنفسها عىل القرب ]فو اهلل[ ما ظننُتها إاّل أهّنا فارقت 

نيا، فحملتها نساء قريش إىل منزهلا، وهي تقول: الدُّ
عجبُت لقوٍم يسألوين عن الذي فضائُلُه مشهورٌة يف املشاهِد

د ُحزين واستهلَّت مدامعي دائد«)230(.فجدَّ لوجِهَك يا َمن ُيرجَتى للشَّ
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هذه  استنتجنا  وقد  كذلك،  ليس  واية  الرِّ متن  لكنَّ  صحيح،  واية  الرِّ سند 
التي  املصادر  أكثر من مصدٍر، وهي مصادر قديمة وُتعدُّ من أهم  املعلومة من 
واية سوى ابن بابويه  يرجع إليها الباحثون، فضاًل عن أنَّ املصادر مل تذكر هذه الرِّ
ذكرت  التي  املصادر  ومن  غريه.  عن  بذكرها  انفرد  إذ  حديثًا(؛  )األربعون  يف 
عكس هذه الّرواية: الطربّي، وابن سعد، وابن األثري، وغريها تذكر أنَّ عائشة 
 ، ٍّكانت فِرحًة مستبرشًة، وسجدت شكرًا هلل عندما علمت بقتل اإلمام عل
وقْد متثَّلت بأبياٍت للبيد بن ربيعة؛ إذ اتَّفقت املصادر عىل أنَّه »مّلا بلغ عائشة قتل 

، قالت: علٍّ
املســافُرفألقت عصاها واستقرَّ با النَّوى باإليــــاِب  عينًا  قرَّ  كام 

ثمَّ قالت: َمن قتله؟ فِقيَل: رجٌل من ُمراد، فقالت:
نعاُه فلقد  نائيًا  يُك  نِعيٌّ ليَس يف فيه الرتاُبفإن 

؟! فقالت: إّنني أنسى، فإذا  فقالت زينب بنت أيب سلمة: أتقولني هذا لعلٍّ
روين...«)231(، وبذلك ُيعدُّ النصُّ الّسابق مبالغ فيه، وال يتوافق مع  نسيُت فذكِّ

 . مواقفها العدائيَّة الرّصحية واملعَلنة من أمري املؤمنني

- االأخب�ُر واملن�قُب

ثنا عبيد اهلل بن حمّمد  ثنا حمّمد بن زكرّيا، قال: حدَّ ويف األخبار واملناقب »حدَّ
عن  موسى،  بن  عمر  عن  البجّل،  عمرو  بن  إسامعيل  ثنا  حدَّ قال:  عائشة،   ابن 
ثتني أسامء بنت عميس،  ، قالت: حدَّ زيد بن عّل، عن أبيه، عن زينب بنت علٍّ
قالت: قال يل رسول اهلل ، وقْد كنُت شهدُت فاطمة قد ولدْت بعَض ولدها، 
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فقال  دمًا!  هلا  نَر  فلم  ولدْت،  فاطمة  إّن  اهلل،  رسول  يا  فقلُت:  دمًا،  هلا  نَر  فَلم 
ة إنسيَّة«)232( رسول اهلل : يا أسامُء، إّن فاطمة ُخلقْت حوريَّ

كذلك ذكر شعر سليامن بن قتَّة يف احلسني  وأصحابه عندما كان واقفًا يف 
ثنا حمّمد بن زكرّيا  مصارعهم، قال: »أخربنا احلسن بن حمّمد بن إسحق، قال: حدَّ
ثنا ابن عائشة، قال: وقف سليامن بن قنّة بمصارع احلسني  ابن دينار، قال: حدَّ

وأصحابه بكربالء، فاتَّكأ عىل قوسه، وجعل يبكي، ويقول:
هاشٍم آِل  ِمن  الطفِّ  قتيَل  َفذلَِّتوإّن  ُقريٍش  ِمن  رقابًا  أذلَّ 
ٍد حممَّ آِل  أبياِت  عىل  حلَِّتمررُت  يوَم  أمثاهلا  أَرها  فَلم 
وأهَلها ياَر  الدِّ اهللُ  ُيبعد  وإْن أصبحْت منهم برغمي ختلَِّتفال 
ِتأملْ تَر أنَّ األرَض أمسْت مريضًة اقشعرَّ والبالد  حسنٍي  لفقِد 
رزّيًة عادوا  ثّم  رجاًء  زايا وجلَِّت«)233(.وكانوا  لقْد عُظمت تلَك الرَّ
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اخلامتة

والتاريخ  واآلثار  ري  السِّ أهل  إمام  الغاليّب،  دينار  بن  زكرّيا  بن  حمّمد   -1
، راٍو للحديث. واألشعار، من علامء البرصة ووجهائها، أخباريٌّ

 ،ة التي كانت ِمن أتباع أهل البيت ة املهمَّ 2- ُيعّد من الشخصّيات البرصيَّ
يعة يف البرصة. وكان من شيوخ ووجهاء الشِّ

ري،  والسِّ واآلثار  التاريخ  يف  جماالت،  ة  عدَّ يف  العلميَُّة  إسهاماُته  كانت   -3
وكذلك علوم احلديث، وله العديد من املصنَّفات العلميَّة، جاء أغلبها يف أهل 
 ،احلسني اإلمام  ومقتل  املخترص،  واجلمل  الكبري،  كاجلمل   ،البيت

وأخبار فاطمة  ومنشؤها ومولدها، وغريها من املصنَّفات.
مكانُته  اختلفت  لذلك  والتعتيم؛  التغييب  الشخصيَّة  هذه  واجهت   -4
املصادر  وثَّقه، ومنهم من جرَحه، لكنَّ أغلب  َمن  العلامء، فمنهم  العلميَّة عند 
ري واألحداث  توثِّقه كابن النَّديم؛ إذ يقول: إّنه ثقة صادق، وهو أحد ُرواة السِّ
الرأي، وتشمل  الفئة املخالفة هلذا  أّما  الّثقات،  ابن حبَّان من  ه  واملغازي، ويعدُّ
الذهبّي وابن َحجر، فيجعلونه يف الضعفاء؛ ألَنَّ حمّمد بن زكرّيا الَغاليّب يروي 

األحاديث اخلاّصة بأهل البيت ، فُهم بذلك يتَّهمونه بالكذب والتشيُّع.
بالفقه  برَع  َمن  ومنهم  باحلديث،  برَع  َمن  ومنهم  الثِّقات،  من  شيوُخه   -5
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ري، وغريها.  واللُّغة والتاريخ والسِّ
واألخالق،  والتفسري،  العقائد،  يف  دة:  متعدِّ اته  ومرويَّ أحاديثه  كانت   -6

والتاريخ، واألخبار، واملناقب. 
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يف أنساب الطالبّيني: ص188.

17- ُينظر: أبو الفرج األصفهانـّي، مقاتل الطالبّيني: ص209.
18- ُينظر: املصدر نفسه.

اث: 262/1. 19- ُينظر: اجلاللـّي، فهرست التُّ
ركلـّي، األعالم: 191/1. 20- ُينظر: الزِّ

21- الّشاهرودّي، مستدركات علم رجال احلديث: 394/1.
اث: 262/1. 22- ُينظر: اجلاللـّي، فهرست التُّ

23- ُينظر: املصدر نفسه.
يف  املجدي  العمرّي،  ص209،  الطالبّيني:  مقاتل  األصفهانـّي،  الفرج  أبو  ُينظر:   -24

أنساب الطالبّيني: ص188.
25- ُينظر: العمرّي، املجدي يف أنساب الطالبّيني: ص188.

26- عبادان: نسبة إىل عباد بن حصني؛ ُينظر: ياقوت احلموّي، معجم البلدان: 189/1، 
.74/4

بالوفيات:  الوايف  الصفدّي،  ُينظر:  النبالء: 293/9؛  أعالم  اسري  الذهبّي،  ُينظر:   -27
.178/7

28- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 178/7.
29- ُينظر: الذهبّي، سري أعالم النبالء: 293/9.

30- ُينظر: الّشاهرودّي، مستدركات علم رجال احلديث: 394/1.
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31- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 178/7.
، املجدي  32- ُينظر: أبو الفرج األصفهانـّي، مقاتل الطالبّيني: ص209؛ ُينظر: العمريُّ

يف أنساب الطالبّيني: ص188.
33- ُينظر: الّشاهرودّي، مستدركات علم رجال احلديث: 394/1.

الوايف  الصفدّي،  ُينظر:  ص188؛  الطالبّيني:  أنساب  يف  املجدي   ، العمريُّ ُينظر:   -34
، مستدركات علم رجال احلديث: 394/1. بالوفيات: 178/7، الّشاهروديُّ

، املجدي يف أنساب الطالبّيني: ص188. 35- ُينظر: العمريُّ
، مستدركات علم رجال احلديث: 394/1. 36- ُينظر: الّشاهروديُّ

37- خّطة بني كليب بن عمر: هي مقربة بني كليب بن عمر؛ ُينظر: الّسمعانـّي األنساب: 
.517/1

، املجدي يف أنساب الطالبّيني: ص188. 38- ُينظر: العمريُّ
39- ُينظر: العقيلـّي، ضعفاء العقيلـّي: 151/1، الذهبّي، املغني يف الّضعفاء: 173/1، 

تاريخ اإلسالم: 116/16.
40- ُينظر: تاريخ اإلسالم: 116/16.

41- العقيلـّي، ضعفاء العقيلـّي: 151/1.
42- ُينظر: املغني يف الّضعفاء: 173/1، تاريخ اإلسالم: 116/16.

43- ُينظر: الّشاهرودّي، مستدركات علم رجال احلديث: 210-209/2. 
44- ُينظر: املصدر نفسه. 

45- ُينظر: ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 5-4/4.
وفيات  خلِّكان،  ابن   ،217-212/11 األدباء:  معجم   ، احلمويُّ ياقوت  ُينظر:   -46

األعيان: 379/2.
47- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 125/15.

، معجم األدباء: 213/11، ابن خلِّكان، وفيات األعيان:  48- ُينظر: ياقوت احلمويُّ
379/2، الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 126/15.

، معجم األدباء: 213/11، ابن خلِّكان، وفيات األعيان:  49- ُينظر: ياقوت احلمويُّ
.379/2
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50- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 125/15.
51- ُينظر: املصدر نفسه.

، معجم األدباء: 213/11. 52- ُينظر: ياقوت احلمويُّ
وفيات  خلِّكان،  ابن   ،215-214/11 األدباء:  معجم   ، احلمويُّ ياقوت  ُينظر:   -53

األعيان: 379/2.
، معجم األدباء: 216/11. 54- ُينظر: ياقوت احلمويُّ

، معجم األدباء: 216/11، ابن خلِّكان، وفيات األعيان:  55- ُينظر: ياقوت احلمويُّ
380/2، الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 126/15.

، معجم األدباء: 216/11. 56- ُينظر: ياقوت احلمويُّ
بالوفيات:  الوايف  الّصفدّي،   ،380/2 األعيان:  وفيات  خلِّكان،  ابن  ُينظر:   -57

.126/15
58- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 380/2.

، معجم األدباء: 217/11؛ ابن خلِّكان، وفيات األعيان:  59- ُينظر: ياقوت احلمويُّ
380/2؛ الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 126/15.

60- ُينظر: البهبهانـّي، تعليقة عىل منهج املقال: ص202.
احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي،   ،402/1 الرواة:  جامع  األردبيلـّي،  ُينظر:   -61

.38/10
62- ُينظر: اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 38/10.

63- املصدر نفسه.
64- ُينظر: األردبيلـّي، جامع الرواة: 402/1.

65- ُينظر: الّشاهرودّي، مستدركات علم رجال احلديث: 217/4.
66- ُينظر: املصدر نفسه.

67- ُينظر: العقيلـّي، ضعفاء العقيلـّي: 363/3.
68- ُينظر: ابن حّبان، املجروحني: 190/2؛ احلاكم النيسابورّي، املستدرك: 153/3.

69- ابن حّبان، املجروحني: 190/2.
70- ابن حّبان، املجروحني: 190/2؛ ُينظر: احلاكم النيسابورّي، املستدرك: 153/3.
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71- ُينظر: احلاكم النيسابورّي، املستدرك: 153/3.
االعتدال:  ميزان  الذهبّي،  ُينظر،  519/1؛  الضعفاء:  يف  املغني  الذهبّي،  ُينظر:   -72

.382/2
73- ُينظر: الذهبّي، ميزان االعتدال: 382/2.

74- ُينظر: ضعفاء العقيلـّي: 363/3؛ ُينظر، الذهبّي، ميزان االعتدال: 382/2.
75- العقيلـّي، ضعفاء العقيلـّي: 363/3، ابن حّبان، املجروحني: 190/2، الذهبّي، 

ميزان االعتدال: 382/2.
76- ُينظر: العقيلـّي، ضعفاء العقيلـّي: 363/3، الذهبّي، ميزان االعتدال: 382/2.

77- ميزان االعتدال: 382/2.
78- املصدر نفسه: 382/2.

ركلـّي، األعالم: 259/3. 79- ُينظر: الزِّ
80- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 87/17.

81- ُينظر: العجلـّي، معرفة الّثقات: 29/2؛ الذهبّي، املغني يف الّضعفاء: 536/1.
82- ُينظر: الذهبّي، املغني يف الّضعفاء: 536/1، الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 87/17.

83- ُينظر: املغني يف الّضعفاء: 536/1.
84- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 87/17.

85- ُينظر: أمحد بن إبراهيم الدورقّي البغدادّي، مسند سعد بن أيب وّقاص: ص8.
86- ُينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب: 638/1.

ركلـّي، األعالم: 87/8. 87- ُينظر: العجلـّي، معرفة الثِّقات: 330/2، الزِّ
88- ُينظر: البخارّي، التاريخ الكبري: 195/8.

ركلـّي، األعالم: 87/8. 89- ُينظر: الزِّ
90- ابن أيب حاتم الرازّي، اجلرح والتعديل: 66/9.

91- ُينظر: العجلـّي، معرفة الثِّقات: 330/2.
ركلـّي، األعالم: 87/8. 92- ُينظر: الزِّ
93- ُينظر: تقريب التهذيب: 267/2.

94- ُينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب: 42/11.
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د حياة األنصارّي، معجم الّرجال واحلديث: 200/2. 95- ُينظر: حممَّ
96- ُينظر: معرفة الثِّقات: 330/2.

97- ُينظر: الطبقات الكربى: 300/7.
98- ُينظر: األنصارّي، معجم الّرجال واحلديث: 200/2.

99- ُينظر: العجلـّي، معرفة الثِّقات: 330/2.
100- ُينظر: ابن أيب حاتم الرازّي، اجلرح والتعديل: 65/9؛ األنصارّي، معجم الّرجال 

واحلديث: 200/2.
101- ُينظر: اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 141/21.

يعة: 273/6. 102- ُينظر: مستدركات أعيان الشِّ

103- ُينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 259/21.
104- ُينظر: الطوسـّي، رجال الطوسـّي: ص416، التفرشـّي، نقد الّرجال: 102/1.

105- ُينظر: التفرشـّي، نقد الّرجال: 102/1.
، معجم األدباء: 226/2. 106- ُينظر: ياقوت احلمويُّ

اأُلدباء:  معجم   ، احلمويُّ ياقوت  ص416؛  الطوسـّي:  رجال  الطوسـّي،  ُينظر:   -107
طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف  الربوجردّي،  102/1؛  الّرجال:  نقد  التفريّش،  226/2؛ 

الّرجال: 154/1.
اأُلدباء:  معجم   ، احلمويُّ ياقوت  ص416؛  الطوسـّي:  رجال  الطوسـّي،  ُينظر:   -108

226/2؛ التفرشـّي، نقد الّرجال: 102/1؛ الربوجردّي، طرائف املقال: 154/1.
اأُلدباء:  معجم   ، احلمويُّ ياقوت  ص416؛  الطوسـّي:  رجال  الطوسـّي،  ُينظر:   -109

226/2؛ التفرشـّي، نقد الّرجال: 102/1.
، معجم االدباء: 226/2. 110- ُينظر: ياقوت احلمويُّ

اأُلدباء:  معجم   ، احلمويُّ ياقوت   ،102/1 الّرجال:  نقد  التفرشـّي،  ُينظر:   -111
.226/2

112- ُينظر: التفرشـّي، نقد الّرجال: 102/1.
، معجم اأُلدباء: 226/2. 113- ُينظر: ياقوت احلمويُّ

ركلـّي، األعالم: 259/3. 114- ُينظر: الزِّ
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، رجال النّجاشـّي: ص84، الطوسـّي، الفهرست: ص78. 115- ُينظر: النّجاشـيُّ
116- مستدركات علم رجال احلديث: 33/3.

، الكنى واأللقاب: 83/1. 117- ُينظر: عّباس القميُّ
118- ُينظر: املصدر نفسه: 83/1.

119- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 342/11.
، الكنى واأللقاب: 83/1. 120- ُينظر: عّباس القميُّ

121- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 342/11.
، الكنى واأللقاب: 83/1. 122- ُينظر: عّباس القميُّ

123- ُينظر: التستّي، قاموس الّرجال: 346/11.
، الكنى واأللقاب: 83/1؛ ُينظر: الصفدّي، الوايف بالوفيات:  124- ُينظر: عّباس القميُّ

.342/11
، الكنى واأللقاب: 83/1. 125- ُينظر: عّباس القميُّ

126- الصفدّي، الوايف بالوفيات: 342/11.
127- ُينظر: أبو يعىل، طبقات احلنابلة: 49/2؛ ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ 

، الكنى واأللقاب: 444/2. ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 212/15، عّباس القميُّ
، الكنى واأللقاب:  128- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ عّباس القميُّ

.444/2
129- ُينظر: أبو يعىل، طبقات احلنابلة: 51/2؛ ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ 

الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 212/15.
130- ُينظر: أبو يعىل، طبقات احلنابلة: 51/2؛ ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ 

، الكنى واأللقاب: 444/2. الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 212/15، عّباس القميُّ
، الكنى واأللقاب:  131- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ عّباس القميُّ

.444/2
واأللقاب:  الكنى   ، القميُّ عّباس  50/2؛  احلنابلة:  طبقات  يعىل،  أبو  ُينظر:   -132

.444/2
133- ُينظر: املصدران الّسابقان نفسهام.
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، الكنى واأللقاب:  134- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ عّباس القميُّ
.444/2

135- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2.
، الكنى واأللقاب:  136- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ عّباس القميُّ

.444/2
137- ُينظر: أبو يعىل، طبقات احلنابلة: 51/2؛ ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ 

، الكنى واأللقاب: 444/2. عّباس القميُّ
138- ُينظر: الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 213/15.

، الكنى واأللقاب:  139- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ عّباس القميُّ
.444/2

140- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2.
141- ُينظر: أبو يعىل، طبقات احلنابلة: 51/2؛ ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ 

، الكنى واأللقاب: 444/2. الصفدّي، الوايف بالوفيات: 212/15؛ عّباس القميُّ
142- ُينظر: ابن خّلكان، وفيات األعيان: 407/2.

143- ُينظر: محمة الدوسـّي: هو محمة بن أيب محمة، الدوسـّي، من الّصحابة، غزا أصبهان 
يف أّيام عمر بن اخلّطاب، وتويّف هناك، ُينظر: ابن األثري، ُأسد الغابة: 53/2.

144- ُينظر: أبو يعىل، طبقات احلنابلة: 51/2؛ ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 407/2؛ 
، الكنى واأللقاب: 444/2. عّباس القميُّ

، رجال النّجاشـّي: 129، 347.  145- ُينظر: النّجاشـيُّ
الطوسـّي:  رجال  الطويّس،  ص128؛  النّديم:  ابن  فهرست  النّديم،  ابُن  ُينظر:   -146

ص435.
147- ُينظر: املصدران نفسهام.

148- ُينظر: ابُن النّديم، فهرست ابن النّديم: ص128. 
149- ُينظر: الطوسـّي، رجال الطوسـّي: ص435.

150- ُينظر: ابُن النّديم، فهرست ابن النّديم: ص246.
151- ُينظر: املصدر نفسه: ص128. 



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 289

اد يا�سر العامرّي م.د. ذكرى عوَّ

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

152- ُينظر: املصدر نفسه: ص128. 
153- ُينظر: املصدر نفسه: ص246. 
154- ُينظر: املصدر نفسه: ص128. 

155- قّس بن ساعدة بن عمرو اإليادّي، خطيب العرب وشاعرها وحكيمها وحليمها 
يف عرصه، وهو أّول َمن عال عىل رُشف وخطب عليه، وأّول َمن اتَّكأ يف خطبته عىل سيف أو 
ة ورآه بعكاظ...؛ ُينظر  عصا، وأّول َمن قال يف كالمه أّما بعد، وأدركه رسول هلل  قبل النبوَّ

الصفدّي، الوايف بالوفيات: 180/24.
، رجال النجاشـّي: ص347. 156- ُينظر: النّجاشـيُّ

خالصة   ، احللِّّ العالَّمة  ُينظر:  ص439؛  النّجاشـّي:  رجال   ، النّجايشُّ ُينظر:   -157
الّرجال:  نقد  التفرشـّي،  ص199،  داود:  ابن  رجال   ، احللِّ داود  ابن  ص290؛  األقوال: 

.40/5
خالصة   ، احللِّّ العاّلمة  ُينظر:  ص439؛  النّجاشـّي:  رجال   ، النّجايشُّ ُينظر:   -158
جال:  الرِّ نقد  التفرشـّي،  ص199؛  داود:  ابن  رجال   ، احللِّ داود  ابن  ص290؛  األقوال: 

.40/5
، خالصة األقوال: ص290؛ التفرشـّي، نقد الّرجال: 40/5. 159- ُينظر: العاّلمة احللِّّ

، رجال النّجاشـّي: ص439؛ التفرشـّي، نقد الّرجال: 40/5. 160- ُينظر: النّجاشـيُّ
161- ُينظر: املصدران نفسهام.

، رجال ابن  ، خالصة األقوال: ص290؛ ُينظر، ابن داود احلّلّ 162- ُينظر: العاّلمة احلّلّ
داود: ص199؛ التفرشـّي، نقد الّرجال: 40/5.

األنساب:  هتذيب  يف  اللُّباب  األثري،  ابن  70/5؛  األنساب:   ، معانـيُّ السَّ ُينظر:   -163
.98/3

164- ُينظر: املصدران نفسهام.
األنساب:  هتذيب  يف  اللُّباب  األثري،  ابن  70/5؛  األنساب:   ، معاينُّ السَّ ُينظر:   -165

98/3؛ حاجي خليفة، كشف الظنون: 590/1.
األنساب:  هتذيب  يف  اللُّباب  األثري،  ابن  70/5؛  األنساب:   ، معانـيُّ السَّ ُينظر:   -166

.98/3
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، رجال النّجاشـّي: ص347؛  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 167- ُينظر: اجلوهريُّ
كاشف  141/5؛  الذريعة:  الطهرايّن،  بزركـ  آقا  ص153؛  البالغة:  هنج  رشوح  العامّل، 
273/6؛  يعة:  الشِّ أعيان  مستدركات  األمني،  ص372؛  وُأصوهلا:  يعة  الشِّ أصل  الغطاء، 
يعة وفنون اإلسالم: ص100. اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 94/17؛ حسن الّصدر، الشِّ

، رجال النجاشـّي: ص347؛  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 168- ُينظر: اجلوهريُّ
كاشف  141/5؛  الذريعة:  الطهرايّن،  بزركـ  آقا  ص153؛  البالغة:  هنج  رشوح  العامّل، 
 ،273/6 يعة:  الشِّ أعيان  مستدركات  األمني،  ص372؛  وُأصوهلا:  الشيعة  أصل  الغطاء، 
يعة وفنون اإلسالم: ص100. اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 94/17؛ حسن الّصدر، الشِّ

، رجال النجاشـّي: ص347؛  ، السقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 169- ُينظر: اجلوهريُّ
الشيعة وُأصوهلا: ص373؛  الغطاء، أصل  البالغة: ص152؛ كاشف  العامّل، رشوح هنج 
94/17؛  احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي،   ،273/6 يعة:  الشِّ أعيان  مستدركات  األمني، 

يعة وفنون اإلسالم: ص100. حسن الّصدر، الشِّ
، رجال النجاشـّي: ص347،  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 170- ُينظر: اجلوهريُّ
يعة وُأصوهلا: ص373،  الشِّ الغطاء، أصل  البالغة: ص152؛ كاشف  العامّل، رشوح هنج 
94/17؛  احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي،  273/6؛  يعة:  الشِّ أعيان  مستدركات  األمني، 

يعة وفنون اإلسالم: ص100. حسن الّصدر، الشِّ
ص121؛  الفهرست:  النّديم،  ابُن  ص17؛  وفدك:  الّسقيفة   ، اجلوهريُّ ُينظر:   -171
البغدادّي،  ص152؛  البالغة:  هنج  رشوح  العامّل،  ص347؛  النّجايّش:  رجال   ، النّجايشُّ
األمني،  ص373؛  وُأصوهلا:  الّشيعة  أصل  الغطاء،  كاشف  540/2؛  املكنون:  إيضاح 
حسن  94/17؛  احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي،  273/6؛  يعة:  الشِّ أعيان  مستدركات 

يعة وفنون اإلسالم: ص100. الّصدر، الشِّ
، رجال النّجاشـّي: ص347؛  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 172- ُينظر: اجلوهريُّ
، رجال  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ ُينظر: النّجايشُّ كّحالة، معجم املؤلِّفني: 6/10؛ اجلوهريُّ
يعة وفنون اإلسالم: ص100؛ العامّل، رشوح هنج  النجايّش: ص347، حسن الّصدر، الشِّ
يعة: 273/6؛ اخلوئّي، معجم رجال احلديث:  البالغة: 154؛ األمني، مستدركات أعيان الشِّ

يعة وفنون اإلسالم: 100. 94/17، حسن الّصدر، الشِّ
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ص121؛  الفهرست:  النّديم،  ابُن  ص17؛  وفدك:  الّسقيفة   ، اجلوهريُّ ُينظر:   -173
إيضاح  البغدادّي،  130/6؛  األعالم:  ركّل،  الزِّ ص347؛  النجايّش:  رجال   ، النّجايشُّ
أعيان  مستدركات  األمني،  275/1؛  ريعة:  الذَّ الطهرايّن،  بزركـ  آقا  286/2؛  املكنون: 
يعة وفنون  يعة: 273/6؛ اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 94/17؛ حسن الّصدر، الشِّ الشِّ

اإلسالم: ص100.
، رجال النّجاشـّي: ص347؛  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 174- ُينظر: اجلوهريُّ
94/17؛  احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي،  273/6؛  يعة:  الشِّ أعيان  مستدركات  األمني، 

يعة وفنون اإلسالم: ص100. حسن الّصدر، الشِّ
ص121؛  الفهرست:  النّديم،  ابُن  ص17؛  وفدك:  الّسقيفة   ، اجلوهريُّ ُينظر:   -175
ص373؛  وُأصوهلا:  يعة  الشِّ أصل  الغطاء،  كاشف  ص347؛  النّجايّش:  رجال   ، النّجايشُّ
94/17؛  احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي،  273/6؛  يعة:  الشِّ أعيان  مستدركات  األمني، 

يعة وفنون اإلسالم: ص100. حسن الّصدر، الشِّ
، رجال النجاشـّي: ص347؛  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 176- ُينظر: اجلوهريُّ
يعة: 273/6؛ اخلوئّي،  آقا بزركـ الطهرايّن، الّذريعة: 332/1؛ األمني، مستدركات أعيان الشِّ

يعة وفنون اإلسالم: ص100. معجم رجال احلديث: 94/17؛ حسن الّصدر، الشِّ
، رجال النّجاشـّي: ص347؛  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 177- ُينظر: اجلوهريُّ
ركّل، األعالم: 130/6؛ آقا بزركـ الطهرايّن، الّذريعة: 344/1؛ مؤّسسة آل البيت، جمّلة  الزِّ
يعة  تراثنا: العدد 14، ص61؛ اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 94/17؛ حسن الّصدر، الشِّ

وفنون اإلسالم: ص100.
، رجال النجاشـّي: ص347؛  ، الّسقيفة وفدك: ص17؛ النّجايشُّ 178- ُينظر: اجلوهريُّ

يعة وفنون اإلسالم: ص100. آقا بزركـ الطهرانـّي، الذريعة: 287/7؛ حسن الّصدر، الشِّ
ثقة يف  البرصة. كان  نزيل  ريافـّي،  السِّ العّباس بن نوح،  ُينظر: أمحد بن علـّي بن   -179
واية، وله كتب كثرية: كتاب املصابيح يف  حديثه، متقنًا ملا يرويه، فقيهًا، بصريًا باحلديث والرِّ
ذكر َمن روى عن األئمة لكّل إمام، كتاب القايض بني احلديثني املختلفني، كتاب التعقيب 
والتعفري، كتاب الزيادات عىل أيب العّباس بن سعيد يف رجال جعفر بن حمّمد عليه )عليهام( 

، رجال النّجاشـّي: ص87. الّسالم، مستوف أخبار الوكالء األربعة. النّجاشـيُّ
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180- النّجاشـّي، رجال النّجاشـّي: ص347؛ بحر العلوم، الفوائد الرجالّية: 59/2؛ 
املكابرات:  وتفنيد  املراجعات  تشييد  املياليّن،  230/3؛  الرجالّية:  الرسائل  الكلبايّس، 

164/1؛ جمّلة تراثنا: العدد 41، ص73-72.
الرجاليَّة:  الفوائد  العلوم،  بحر  ص347؛  النّجاشـّي:  رجال  النجاشـّي،  ُينظر:   -181
59/2، الكلبايّس، الرسائل الرجالّية: 230/3؛ اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 94/17، 
تراثنا:  جمّلة  البيت،  آل  مؤّسسة  164/1؛  املكابرات:  وتفنيد  املراجعات  تشييد  املياليّن، 

.73-72/41
البغدادّي، إيضاح املكنون: ص714؛  الفهرست: ص121؛  النّديم،  ابُن  ُينظر:   -182

كّحالة، معجم املؤلِّفني: 6/10.
183- ُينظر: ابن شهر آشوب، معامل العلامء: ص152.

184- ُينظر: املصدر نفسه.
185- ُينظر: ابُن النّديم، الفهرست: ص121.

186- ُينظر: آقا بزركـ الطهرانـّي، الذريعة: 51/3، 392/6؛ مؤّسسة آل البيت، جمّلة 
تراثنا: 90/61.

187- ُينظر: ابن شهر آشوب، معامل العلامء: ص152؛ مؤّسسة آل البيت، جمّلة تراثنا: 
 .90/61

188- ُينظر: ابُن النّديم، الفهرست: ص121؛ مؤّسسة آل البيت، جمّلة تراثنا: 90/61.
189- ُينظر: ابُن النّديم، الفهرست: ص121؛ البغدادّي، إيضاح املكنون: ص289؛ آقا 

بزركـ الطهرايّن، الذريعة: 392/6، مؤّسسة آل البيت، جمّلة تراثنا: 90/61. 
190- ُينظر: األمني، مستدركات أعيان الّشيعة: 273/6.

191- ُينظر: مؤّسسة آل البيت، جمّلة تراثنا: 90/61.
فهرست  اجلاللـّي،  ص17؛  وفدك:  الّسقيفة  اجلوهرّي،  ص121؛  الفهرست:   -192

الّتاث: 313/1.
الوايف  الّصفدّي،  259/21؛  اإلسالم:  تاريخ  الذهبّي،  154/9؛  الثِّقات:   -193

بالوفيات: 63/3؛ احلنبلـّي، شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب: 206/2.
يعة: 273/6. 194- ُينظر: األمني، مستدركات أعيان الشِّ
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يعة وفنون اإلسالم: ص100. 195- اجلوهرّي، الّسقيفة وفدك: ص17؛ الّصدر، الشِّ
196- اجلاللـّي، فهرست الّتاث: 313/1.

 ،259/21 اإلسالم:  تاريخ  الذهبّي،  ص148؛  احلاكم:  سؤاالت  ُينظر:   -197
الّصفدّي، الوايف بالوفيات: 63/3، احلنبلـّي، شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب: 206/2.

198- الوايف بالوفيات: 63/3.
199- تنزيه الرّشيعة املرفوعة عن األخبار الّشنيعة املوضوعة: 105/1.

يعة: 6/.273 200- ُينظر: مستدركات أعيان الشِّ
201- ُينظر: امليالنـّي، تشييد املراجعات وتفنيد املكابرات: 164/1 ،165؛ مؤّسسة آل 

البيت، جمّلة تراثنا: 75/41.
يعة: 273/6. 202- مستدركات أعيان الشِّ

203- ُينظر: امليالنـّي، تشييد املراجعات وتفنيد املكابرات: 164/1؛ مؤّسسة آل البيت، 
جمّلة تراثنا: 74/41.

معاوية  أمره  والعبادة،  الزهد  أهل  ومن  علـّي،  خواّص  من  ضمرة:  بن  رضار   -204
ضًا  بتوصيف عّل، وقْد وصفه رضار هبذا الوصف البالغ يف اخلطورة من نواٍح شّتى، معرِّ
البالغة:  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  اخلوئّي،  له،  وواعظًا  وناصحًا  معاوية،  عىل  بذلك 

.113/21
205- ُينظر: أبو الفتح الكراجكّي، كنز الفوائد: ص271-270.

206- األصفهانـّي، مناقب علـّي بن أيب طالب: ص73.
207- املرعشـّي، رشح إحقاق احلّق: 218/15، وِذْكُره بـ )العالئّي( لعّله تصحيف.

بحار  املجلسـّي،  ص198؛  املصطفى:  بشارة  الطربّي،  القاسم  أيب  بن  حمّمد   -208
األنوار: 133/65.

209- األصفهانـّي، مناقب علـّي بن أيب طالب: ص73.
األنبياء:  الراوندّي، قصص  اهلدى: 165/2؛  بأعالم  الورى  إعالم  الطربسـّي،   -210

ص367.
211- الّصدوق، علل الرّشائع: 209/1.

رشح  املرعشـّي،  ص551؛  الّشيعة:  طبقات  يف  الرفيعة  الدرجات  ريازّي،  الشِّ  -212
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احقاق احلّق: 144/12.
213- احلاكم النيسابورّي: 330/2.

عود: ص234. 214- ابن طاوس، سعد السُّ
215- الطربانـّي، الّدعاء: ص313.

216- ُينظر: الطربانـّي، املعجم الّصغري: 35/2.
هاب: 425/1. 217- القضاعّي، مسند الشِّ

218- املصدر نفسه: 189/2.
219- ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 88/18.

220- املصدر نفسه: 453/43.
221- املصدر نفسه: 35/26.

يعّي، دالئل االمامة: 81. 222- ُينظر: الطربّي الشِّ
223- ابن اجلوزّي، املوضوعات: 417-416/1. 

224- ُينظر: املوضوعات: 417-416/1.
225- املصدر نفسه: 419-418/1.

226- الطربسـّي، مستدرك الوسائل: 206-204/14. 
227- الطربّي، دالئل اإلمامة: ص91.

228- الّصدوق، علل الرّشائع: 137/1.

229- الّصدوق، علل الرّشائع: 138/1.
230- ابن بابويه، األربعون حديثًا: ص94-93.

231- تاريخ الطربّي: 115/4؛ الكامل يف التاريخ: 394/3.
232- الطربّي، دالئل االمامة: 148، 150.

233- ابن العديم، ُبغية الطلب يف تاريخ حلب: 2668/6.
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امل�صادُر واملراجُع

ليَّة  امل�ص�در واملراجع االأوَّ
عبد  بن  الكريم  عبد  بن  د  حممَّ الكرم  أيب  بن  عيّل  احلسن،  أبو  ين،  الدِّ عّز  األثري:  ابن   -

الواحد، الشيبايّن )ت630#/1232م(. 
1- ُأسد الغابة يف معرفة الّصحابة، بريوت، دار الكتب العلمّية، )ب، ت(. 

الكتاب  دار  بريوت،  ط1،  تدمري،  الّسالم  عبد  عمر  تح:  التاريخ،  يف  الكامل   -2
العريّب،1417# -1997م. 

3- اللُّباب يف هتذيب األنساب، دار صادر- بريوت.
- األردبييّل، حمّمد عيّل )ت #1101(. 

واة، مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي - قم- إيران، #1403. 4- جامع الرُّ
ين )ت#585(. - ابن بابويه، منتجب الدِّ

5- األربعون حديثًا، حتقيق: مؤّسسة اإلمام املهدّي، ط1، أمري- قم، النارش: مؤّسسة 
اإلمام املهدّي  - قم، أمري - قم، #1408.

- التفريّش )ت ق 11(. 
آل  مؤّسسة  ط1،  الّتاث،  إلحياء    البيت  آل  مؤّسسة  حتقيق:  جال،  الرِّ نقد   -6

البيت إلحياء الّتاث - قم، ستارة - قم، شّوال #1418.
- ابن اجلوزّي، أبو الفرج، عبد الّرمحن بن عيّل بن حمّمد ) ت597#/1200م(.

7- املوضوعات، حتقيق: ضبط وتقديم وحتقيق: عبد الّرمحن حمّمد عثامن، ط1، النارش: 
رة، سنة الطبع: 1386#- 1966م.  املكتبة الّسلفّية - املدينة املنوَّ

- اجلوهرّي، أبو بكر، أمحد بن عبد العزيز، البرصّي)ت323ه /934م(.
يخ حمّمد هادي األمينّي، ط2،  قيفة وفدك، تح: تقديم ومجع وحتقيق: الدكتور الشَّ 8- السَّ
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، املتوّفى )298هـ( ، الب�صريُّ ُد بُن زكرّيا بِن ديناٍر، الَغالبيُّ حممَّ

رشكة الكتبّي للطباعة والنرش- بريوت- لبنان، سنة الطبع: 1413#- 1993م.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل الّشهري بحاجي خليفة وبكاتب چلبي )#1067(.

9- كشف الظنون، دار إحياء الّتاث العريّب- بريوت - لبنان، )د، م(، )د.ت(. 
- ابن أيب حاتم، أبو حمّمد، عبد الّرمحن بن حمّمد بن إدريس بن املنذر، التميمّي، احلنظيّل، 

الرازّي )ت327#/938م(.
10- اجلرح والتعديل، ط1، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنّية - بحيدر آباد الّدكن- 

اث العريّب- بريوت. اهلند دار إحياء التُّ
- احلاكم النيسابورّي، أبو عبد اهلل، حمّمد بن عبد هلل )ت405#/1014م(.

11- املستدرك، إرشاف: يوسف عبد الرمحن املرعشّل، )د. م(، )د.ت(. 
- ابن حّبان: أبو حاتم، حمّمد بن حّبان بن أمحد، التميمّي، البستّي )ت354#/965م(.

اهلند،  الّدكن  آباد  بحيدر  العثامنّية،  املعارف  دائرة  جملس  ط1،  الثِّقات،   -12
1393#/1973م.

ثني والّضعفاء واملتوكني، تح: حممود إبراهيم زايد، دار الباز  13- املجروحني من املحدِّ
مة ، )د.ت(. للنرش والتوزيع - عّباس أمحد الباز- مّكة املكرَّ

ر )ت726#/1325م(.  ، احلسن بن يوسف بن املطهَّ - احليّلّ
اإلسالمّي،  النرش  مؤّسسة  ط1،  القّيومّي،  جواد  الّشيخ  تح:  األقوال،  خالصة   -14

مؤّسسة نرش الفقاهة، عيد الغدير، #1417.
اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة  ط1،  احلّسون،  حمّمد  الّشيخ  حتقيق:  االشتباه،  إيضاح   -15

فة، شّوال املكّرم #1411. سني بقم املرشَّ التابعة جلامعة املدرِّ
ين أمحد بن حمّمد بن إبراهيم بن أيب بكر، الربمكّي،  - ابن خلِّكان، أبو العّباس، شمس الدِّ

اإلربيّل )ت681#/1282م(.
16- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عّباس، لبنان - دار الثقافة. 

الدارقطنّي، أبو احلسن، عّل بن عمر، البغدادّي )ت385#/995م(. 
العارف-  مكتبة  ط1،  القادر،  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  موّفق  تح:  احلاكم،  سؤاالت   -17

الرياض، 1404#- 1984م.
ّ )ت#740(. - ابن داود احليلِّ

منشورات  العلوم،  بحر  آل  صادق  حمّمد  يِّد  السَّ وتقديم:  حتقيق  داود،  ابن  رجال   -18
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مطبعة احليدرّية - النجف األرشف، منشورات الريض-قم- إيران، 1392#- 1972م. 
- الذهبّي، أبو عبد اهلل، حمّمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز )ت748#/1347م(. 

العريّب،  الكتاب  دار  ط1،  تدمري،  الم  السَّ عبد  عمر  د.  تح:  اإلسالم،  تاريخ   -19
بريوت- لبنان، 1407#- 1987م. 

20- سري أعالم النّبالء، إرشاف وختريج: شعيب األرنؤوط/حتقيق: كامل اخلّراط، ط9، 
سالة- بريوت- لبنان، 1413#- 1993م.  مؤّسسة الرِّ

املرصّية،  الكتب  بدار  املخطوطات  أمني  سيِّد،  فؤاد  تح:  َغرب،  َمن  خرب  يف  الِعرب   -21
الكويت، 1961م. 

 - العلمّية  الكتب  دار  ط1،  القايض،  حازم  الزهراء  أيب  تح:  عفاء،  الضُّ يف  22-املغني 
بريوت- لبنان، 1418#- 1997م. 

 - املعرفة  دار  ط1،  البجاوّي،  حمّمد  عّل  تح:  الّرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان   -23
بريوت- لبنان، 1382- 1963م. 

- ابن سعد، حمّمد بن سعد بن منيع، البرصّي )ت230#/844م(.
الكتب  دار  بريوت،  ط1،  عطا،  القادر  عبد  حمّمد  تح:  الكربى،  الطبقات   -24

العلمّية،1410هـ- 1990م. 
معايّن، أبو عبد الكريم بن حمّمد بن منصور، التميمّي )562#/116م(.  - السَّ

لبنان،  بريوت-   - اجلنان  دار  ط1،  البارودّي،  عمر  اهلل  عبد  تعليق:  األنساب،   -25
1408#- 1988م.

- ابن شهر آشوب، أبو عبد اهلل، حمّمد بن عيّل، املازندرايّن )ت588#/1192م(.
26- معامل العلامء ، قم، )د.م(، )د.ت(. 

- الّصدوق، أبو جعفر، حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه )ت381#/991م(.
يِّد حمّمد صادق بحر العلوم، منشورات املكتبة احليدرّية  ائع، تقديم: السَّ 27- علل الرشَّ

ومطبعتها - النجف األرشف، 1385#-1966م. 
ين خليل أيبك عبد اهلل )ت764#/1362م(.  فدّي، صالح الدِّ - الصَّ

اث- بريوت،  28- الوايف بالوفيات، تح: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التُّ
1420#- 2000م. 
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- الطربّي، أبو جعفر، حمّمد بن جرير، الطربّي )ت310#/923م(. 
اث، #1387. سل وامللوك، ط2، بريوت، دار التُّ 29-تاريخ الرُّ

يعّي، أبو جعفر، حمّمد بن جرير بن رستم )ت: أوائل القرن #4(. - الطربّي الشِّ
30- دالئل اإلمامة، تح: قسم الدراسات اإلسالمّية - مؤّسسة البعثة - قم، ط1، مركز 

الطباعة والنرش يف مؤّسسة البعثة، #1413.
- الطويّس، أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )ت460#/1067م(.

النرش  مؤّسسة  اإلصفهايّن، ط1،  القّيومّي  تح: جواد  الطويّس(،  )رجال  األبواب   -31
فة، رمضان املبارك #1415.  سني بقم املرشَّ اإلسالمّي التابعة جلامعة املدرِّ

- العجيّل، أبو احلسن، أمحد بن عبد اهلل بن صالح، العجيّل )ت261 #/874م(.
مذاهبهم  ذكر  الّضعفاء،  ومن  واحلديث  العلم  أهل  رجال  من  الثِّقات  معرفة   -32

رة، 1405#/1985م. وأخبارهم، ط1 مكتبة الدار - املدينة املنوَّ
ّي  املكِّ العقييّل،  مّحاد،  بن  موسى  بن  عمرو  بن  حمّمد  جعفر،  أبو  العقييّل،   -

)ت322#/933م(. 
33- ضعفاء العقيّل، تح: عبد املعطي أمني قلعجي، ط2، دار الكتب العلمّية، بريوت-

لبنان، 1418#/1998م.
- ابن العامد احلنبيّل، أبو الفالح، عبد احلّي، العكرّي، الدمشقّي )ت1089#/1678م(. 
اث العريّب- بريوت، )د.ط(،  34- شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب، دار إحياء التُّ

)د.ت(.
، عيّل بن حمّمد، العلوّي )ت#709(. - العمريُّ

الدامغايّن/إرشاف:  املهدوي  أمحد  الدكتور  تح:  الطالبّيني،  أنساب  يف  املجدي   -35
املرعيّش  العظمى  اهلل  آية  مكتبة   ، الشهداء  سيِّد  ط1،  املرعيّش،  حممود  يِّد  السَّ الدكتور 

النجفّي العاّمة- قم املقّدسة، #1409.
- أبو الفرج األصفهايّن، أمحد عيّل بن احلسني )ت356#/966م(.

ة  ر، ط2، منشورات املكتبة احليدريَّ 36- مقاتل الطالبّيني، تقديم وإرشاف: كاظم املظفَّ
للطباعة والنرش-  الكتاب  دار  النجف األرشف، 1385#- 1965م، مؤّسسة  ومطبعتها - 

قم- إيران، 1385#- 1965م.
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- القفطّي، عيّل بن يوسف )ت#624(.
واة عىل أنباه النُّحاة، تح: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، املطبعة العرصّية،  37- إنباه الرُّ

1424#- 2004م. 
- القمّي، اخلّزاز )ت#400(.

يِّد عبد اللَّطيف احلسينّي، الكوهكمرّي، اخلوئّي، اخليام- قم،  38 - كفاية األثر، تح: السَّ
.#1401

- الكراجكّي، أبو الفتح )ت#449(.
39- كنز الفوائد، ط2، غدير، مكتبة املصطفوّي - قم، 1369 ش.

- الكنايّن، عيّل بن حمّمد بن عيّل بن عبد الّرمحن، ابن عراق )ت963#/1555م(.
بن  اهلل  عبد  يِّد  السَّ تح:  املوضوعة،  الّشنيعة  األخبار  عن  املرفوعة  الرّشيعة  تنزيه   -40
الّلطيف، ط1، مطبعة عاطف- مرص، مكتبة القاهرة  الّصديق الغامري - عبد الوّهاب عبد 

- عّل يوسف سليامن. 
- ابن مردويه األصفهايّن، أمحد بن موسى )ت410#/1019م(.

م له:  به وقدَّ 41- مناقب عّل بن أيب طالب  وما نزل من القرآن يف علٍّ ، مجعه ورتَّ
ين، ط2، دار احلديث- قم، 1424#- 1382ش. عبد الرّزاق حمّمد حسني حرز الدِّ

- النجايّش، أبو العّباس، أمحد بن عيّل بن أمحد بن العّباس )ت450#/1058م(. 
يعة )رجال النّجايّش(، ط5، مؤّسسة النرش اإلسالمّي  42- فهرست أسامء مصنِّفي الشِّ

فة، #1416. سني بقم املرشَّ التابعة جلامعة املدرِّ
اق  بالورَّ املعروف  إسحق  يعقوب  أيب  بن  حمّمد  الفرج،  أبو  البغدادّي،  النّديم  ابن   -

)ت438#/1046م(.
43- فهرست ابن النّديم، تح: رضا جتّدد املازندرايّن، طهران- مهر، 1391#/1971م.
الرومّي  اهلل،  عبد  بن  ياقوت  اهلل،  عبد  أبو  ين  الدِّ شهاب  احلموّي،  ياقوت   -

)ت626#/1228م(.
44-معجم األُدباء، ط3، دار الفكر، بريوت، 1400#/1980م. 
- ابن أيب يعىل، أبو احلسني، حمّمد بن حمّمد )ت526#/1131م(.

45- طبقات احلنابلة، دار املعرفة - بريوت - لبنان، )د.ت(. 
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امل�ص�در الث�نويَّة 
- آقا بزرگ الطهرايّن )ت#1389(.

46- الّذريعة، ج3 وج5، ط3، دار األضواء، بريوت- لبنان، 1403- 1983م. 
- الّذريعة، ج6، ط1، چاپخانه بانك مل - طهران، 1365- 1325ش.

- األمني، حسن)ت#1399(.
يعة، دار التعارف للمطبوعات، 1409#- 1989م. 47 -مستدركات أعيان الشِّ

- األنصارّي، حمّمد حياة. 
48 -معجم الّرجال واحلديث، )ب، ط(، )ب، م(، )ب، ت(.

- بحر العلوم، مهدي )ت#1212(.
العلوم،  بحر  حسني  العلوم،  بحر  صادق  حمّمد  وتعليق:  حتقيق  الّرجاليَّة،  الفوائد   -49

ط1، آفتاب، مكتبة الّصادق- طهران، 1363 ش.
- الربوجردّي، عيّل )ت#1313(.

يِّد مهدي الرجائّي، ط1، هبمن- قم، مكتبة آية اهلل العظمى  50-طرائف املقال، تح: السَّ
سة، #1410. املرعيّش النجفّي العاّمة- قم املقدَّ
- البغدادّي، إسامعيل باشا )ت#1339(. 

اث العريّب- بريوت  51-إيضاح املكنون، تصحيح: رفعت بيلگه الكلييس، دار إحياء التُّ
- لبنان )د.م(، )د.ت(.

البهبهايّن، حمّمد باقر الوحيد )ت#1205(.
52- تعليقة عىل منهج املقال، )ب، ط(، )ب، م(، )ب، ت(.

- التسرتّي، حمّمد تقي )ت #1415(. 
بقم  سني  املدرِّ جلامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة  ط1،  الّرجال،  قاموس   -53

فة، #1419.  املرشَّ
- اجلاليّل، حمّمد حسني احلسينّي )ت 2020م -#1442(. 

اث، تح: حمّمد جواد احلسينّي اجلاليّل، ط1، نگارش، دليل ما، #1422-  54-فهرس التُّ
1380ش.



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 301

اد يا�سر العامرّي م.د. ذكرى عوَّ

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

- احلّر العاميّل )ت#1104(. 
  البيت  آل  الشيعة، تح: حمّمد رضا اجلاليّل، ط2، مهر- قم، مؤّسسة  55- وسائل 

فة، #1414. إلحياء الّتاث بقم املرشَّ
أيب  الّشيخ  الرازي/تعليق:  حمّمد  الّشيخ  وتذييل:  وتصحيح  حتقيق  يعة،  الشِّ وسائل   -

اث العريّب- بريوت - لبنان، #1414. احلسن الشعرايّن، دار إحياء التُّ
- اخلوئّي، )ت#1413(.

واة، ط5، 1413#- 1992م. 56-معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرُّ
ين )ت#1410(. ركيّل، خري الدِّ - الزِّ

57-األعالم، ط5، دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، 1980م. 
اهرودّي، عيّل النامزّي )ت#1405(. - الشَّ

58- مستدركات علم رجال احلديث، ط1، شفق - طهران، ربيع اآلخر #1412. 
- مستدركات علم رجال احلديث، ط1، حيدري- طهران، #1414.

در، حسن )ت #1354(.  - الصَّ
يعة وفنون اإلسالم، )ب، ط(، )ب، م(، )ب، ت(. 59-الشِّ

- الطربيّس، مريزا حسني النورّي )ت#1320(.
اث، ط2، نرش: مؤّسسة  60-مستدرك الوسائل، تح: مؤّسسة آل البيت  إلحياء التُّ

آل البيت  إلحياء الّتاث - بريوت - لبنان.
- العاميّل، حسني مجعة. 

61- رشوح هنج البالغة، ط1، مطبعة وزنكوغراف الفكر، بريوت- لبنان، #1403- 
1983م.

- القمّي، عّباس )ت#1359(.
)د.ط(،  األمينّي،  هادي  د  حممَّ تقديم:  طهران،  الّصدر-  مكتبة  واأللقاب،  الكنى   -62

)د.ت(. 
63-كاشف الغطاء، حمّمد حسني )ت#1373(. 

 ، 64-أصل الشيعة وُأصوهلا، تح: عالء آل جعفر، ط1، ستارة، مؤّسسة اإلمام عّل
.#1415
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، املتوّفى )298هـ( ، الب�صريُّ ُد بُن زكرّيا بِن ديناٍر، الَغالبيُّ حممَّ

- كّحالة، عمر رضا )ت #1408(. 
65- معجم قبائل العرب، دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، 1388#- 1968م. 

66- معجم املؤلِّفني، مكتبة املثنّى و دار إحياء الّتاث العريّب- بريوت - لبنان. 
الكلبايّس، حمّمد بن حمّمد إبراهيم )ت#1315(.

الدرايتّي، ط1، رسور، دار احلديث للطباعة  جاليَّة، تح: حمّمد حسني  الرِّ 67-الرسائل 
والنرش- قم- شارع آية اهلل املرعيّش النجفّي، 1422#- 1380ش. 

- املازندرايّن، حمّمد بن إسامعيل )ت#1216(. 
الّتاث، ط1،  البيت إلحياء  جال، تح: مؤّسسة آل  الرِّ املقال يف أحوال  68-منتهى 

ستاره - قم، مّؤسسة آل البيت إلحياء الّتاث، #1416.
- املياليّن، عيّل احلسينّي. 

69-تشييد املراجعات وتفنيد املكابرات، ط4، وفا - قم، نرش: مركز احلقائق اإلسالمّية، 
1427#- 1385ش.

- النراقّي، مريزا أبو القاسم )ت#1319(.
جال، تح: الّشيخ حمسن األمحدّي، ط2، مؤّسسة النرش  70- ُشعب املقال يف درجات الرِّ

ق النراقّي، #1422. اإلسالمّي، نرش: مؤمتر املحقِّ

ت  املجالَّ

- مؤّسسة آل البيت 
قم  اث-  التُّ إلحياء    البيت  آل  مؤّسسة  قم،  مهر-   ،14 اجلزء:  تراثنا،  جملَّة   -71

فة، العدد األّول - الّسنة الرابعة، حمّرم، #1409. املرشَّ
اث- قم  التُّ  إلحياء  البيت  آل  تراثنا، اجلزء: 41، ستارة- قم، مؤّسسة  72- جملَّة 

فة، العدد األّول- الّسنة احلادية عرش، حمّرم، #1416.  املرشَّ
اث- قم  التُّ  إلحياء  البيت  آل  تراثنا، اجلزء: 61، ستارة- قم، مؤّسسة  73- جملَّة 

املرّشفة، العدد األّول- الّسنة الّسادسة عرشة، حمّرم، #1421. 


