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تقديم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين ،و صلّى اللّه على نبيّنا محمّد و آله الطاهرين.
تعدّ مدينة حلب من أكبر المدن اإلسالمية منذ القرن األوّل الهجري إلى زماننا الحاضر ،و هي إحدى مراكز العلم التي
امتازت بتاريخ مشرق ،و كان فيها في القرن الثاني رجال كبار من أصحاب اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم؛ و قد وثّقهم و
عظّمهم الرجاليّون و ذكروهم بالتكريم و التبجيل ،أمّا في القرن الرابع فكان للتشيّع في حلب دور مشعّ ،و ال نبالغ إذا قلنا

إنّه كان المذهب الغالب آنذاك ،ألنّ سيف الدولة يتشيّع ،فغلب على أهل حلب التشيّع لذلك.1

نقل ابن العديم كالما يظهر منه أنّ التشيّع كان المذهب الوحيد في حلب في القرن الخامس ،و إليك نصّه :أنبأنا أبو محمّد
عبد اللطيف بن يوسف ،عن أبي الفتح بن البطي قال :أخبرنا الحميدي قال :أخبرنا محمّد بن هالل بن المحسّن الصابي و
قال:
كتب المختار بن الحسن بن بطالن المتطبّب كتابا إلى والدي هالل بن المحسّن في سنة أربعين و أربعمائة يذكر فيها خروجه
من بغداد و ما دخل من البالد .قال فيها :رحلنا من الرصافة إلى حلب في أربع مراحل ،و حلب بلد مسوّر بحجر أبيض ،فيه
ستّة أبواب ،و في جانب السور قلعة في أعالها مسجد و كنيستان ،و في إحداهما كان
(  )1بغية الطلب .06 :1
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المذبح الذي قرّب عليه إبراهيم عليه السّالم ،و في البلد جامع ،و ستّ بيع ،و بيمارستان صغير ،و الفقهاء يفتون على مذهب
اإلمامية.
و أيضا أورد حكاية حصر الفرنج لحلب في سنة  815ه و استنصار ثالثة من كبار حلب من آق سنقر البرسقي أمير
الموصل ،و هم :أبو غانم قاضي حلب من آل أبي جرادة ،و ا لشريف ابن زهرة ،و ابن الجلي ،و نصرة آق سنقر للحلبيّين و
دفع الفرنج عن حلب.
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و يظهر منه أنّه كان لبني زهرة الشيعة في حلب دور بارز و للتشيّع موقع ممتاز في تلك السنين.
و هل كان ابن الجلي من الشيعة أم من السنّة؟ لم أجد ترجمته في بغية الطلب و ال في كتب التراجم من الشيعة ،و لكنّ
صاحب رياض العلماء أورد ترجمة البن الجلي ،فهل كان لهذا أم لغيره؟ قال :الشيخ أبو الفتح ابن الجلي كان من أجلّة
علماء أصحابنا ،و يروي عنه الشيخ محمّد بن الحسين المرزباني صاحب كتاب المجموع على ما رأيته بخطّ السيّد ابن
طاوس في بعض فوائده التي أ لحقها بكتاب الفتن و المالحم لنفسه ،قال قدّس سرّه فيها :و من المجموع ،قال :سمعت الشيخ
أبا الفتح ابن الجلي رحمه اللّه بحلب يقول :أصل قول الناس «كأنّما على رؤوسهم الطير» أنّ سليمان بن داود عليهما السّالم
...
ثمّ احتمل صاحب الرياض ،أن يكون «ابن الجلي» تصحيف «ابن الجندي» أبي الفتح الذي كان من أجلّة تالمذة تالميذ
السيّد المرتضى ،ألنّ ابن الجندي قرأ على السيّد أبي يعلى الهاشمي تلميذ المرتضى.

1

أقول :و ممّا يبعّد اتّحادهما و يقوّي أن يكون نفس ابن الجلي ثالث الثالثة الذين
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استنصروا آق سنقر لنجاة حلب ،أنّ أبا الفتح ابن الجلي الذي ترجمه صاحب الرياض كان من حلب كما صرّح به المرزباني
صاحب المجموع ،فإن صحّ ذلك االحتمال فيكون اثنان من الثالثة من الشيعة ،و يكفي ذلك أمارة على غلبة الشيعة بحلب
آنذاك.
و قد ترجم السيد عبد العزيز الطباطبائي للشيخ أبي الفتح عبد اللّه بن الجلي و قال:
من علماء الشيعة الحلبيين هو و أبوه و جدّه ،روى عن أبيه في شهر رمضان سنة  164ه فتكون والدته حدود سنة  896ه

ثم أشار الى مصادر الترجمة للشيخ أبي الفتح ابن الجلي .8و ترجم أيضا ألحمد بن إسماعيل الجلي من معاصري سيف

الدولة.6

(  )1بغية الطلب .01 :1
(  )2بغية الطلب . 1600 -1604 :4
(  )3رياض العلماء  ،465 -464 :5و عنه أعيان الشيعة .363 :3
(  )1معجم أعالم الشيعة ،246 -242 :رقم الرتمجة . 316
(  )2معجم أعالم الشيعة ،33 :رقم الرتمجة . 26

و لكن من ولد سنة  896ه لم يعش حتى سنة  815ه التي وقع فيها محاصرة الفرنج لحلب ،و كذلك من عاصر سيف الدولة
الذي توفّي سنة  886ه ،فيمكن أن يكون أحد الثالثة الذين استنصروا من آق سنقر من ذرية الشيخ أبي الفتح.
و إنّ ابن العديم 4و أبا شامة 5أخبرا أنّ بعد وفاة نور الدين في سنة تسع و ستّين و خمسمائة تملّك دمشق و أعماله ابنه
الملك الصالح و كان صبيّا ،و كان أبو الفضل ابن الخشاب من الشيعة رئيس حلب آنذاك ،و اضطرب البلد ،ثمّ سكّنه ابن
الخشاب ،و كوتب من دمشق بحفظ البلد ،و لمّا استولى أوالد الداية عل ى حلب اختفى ابن الخشاب ،إلى أن ورد الملك
الصالح بحلب في سنة  846ه فتآمر رجاله على قتل ابن الخشاب ،فتحدّثوا مع الملك الصالح ،و أخذوا خاتمه أمانا البن
الخشاب و نودي عليه ،فحضر ابن الخشاب ،و أخذ و قتل و علّق رأسه على أبراج قلعة حلب.
فيظهر من هذه الواقعة األلي مة أنّه كان للتشيع دور بارز بحلب في تلك السنين،
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و لذا نرى أنّ الملك الصالح نفسه الذي قتل ابن الخشاب الشيعي استمال قلوب الشيعة لنجاة حلب من محاصرة سلطان
مصر ،و إليك نصّ الحكاية:
ذكر أبو شامة في كتاب الروضتين في حوادث سنة سبعين و خمسمائة أنّ الملك الناصر سلطان مصر لمّا استولى على
دمشق و بالد أخرى من الشام أراد التغلّب على حلب أيضا ،و كانت حلب بيد الملك الصالح ابن نور الدين ،فأشير على
الملك الصالح أن يجمع الحلبيين في الميدان و يقبل عليهم بنفسه ،و يخاطبهم بلسانه أنهم الوزر و الملجأ .فأمر أن ينادى
با جتماع الناس إلى ميدان باب العراق ،فاجتمعوا حتى غصّ الميدان بالنّاس ،فنزل الصّالح من باب الدرجة و صعد من
الخندق ،و وقف في رأس الميدان من الشمال و قال لهم :يا أهل حلب ،أنا ربيبكم و نزيلكم ،و الالجىء إليكم ،كبيركم
عندي بمنزلة األب ،و شابّكم عندي بمنزلة األخ ،و صغيركم عندي يحلّ محلّ الولد .قال :و خنقته العبرة ،و سبقته الدمعة ،و
عال نشيجه ،فافتتن النّاس و صاحوا صيحة واحدة ،و رموا بعمائمهم ،و ضجّوا بالبكاء و العويل ،و قالوا :نحن عبيدك و عبيد
أبيك ،نقاتل بين يديك ،و نبذل أموالنا و أنفسنا لك .و أقبلوا على الدّعاء له ،و الترحّم على أبيه.
و كانوا قد اشترطوا على الملك الصّالح أنه يعيد إليهم شرقية الجامع يصلّون فيها على قاعدتهم القديمة ،و أن يجهر بحيّ
على خير العمل ،و األذان و التذكير في األسواق ،و قدّام الجنائز بأسماء األئمة االثني عشر ،و أن يصلّوا على أمواتهم
خمس تكب يرات ،و أن تكون عقود األنكحة إلى الشريف الطّاهر أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني ،و أن تكون العصبية
مرتفعة ،و النّاموس و ازع لمن أراد الفتنة ،و أشياء كثيرة اقترحوها مما كان قد أبطله نور الدين رحمه اهلل تعالى .فأجيبوا إلى
ذلك.
قال ابن أبي طيّ :فأذّن المؤذّنون في منارة الجامع و غيره بحيّ على خير العمل،
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(  )3بغية الطلب .1223 :4
(  )4كتاب الروضتني.332 -320 :2 :

و صلّى أبي في الشّرقية مسبال ،و صلّى وجوه الحلبيين خلفه ،و ذكروا في األسواق و قدّام الجنائز بأسماء األئمة ،و صلّوا
على األموات خمس تكبيرات ،و أذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من اإلماميّة إليه ،و فعلوا جميع ما وقعت

األيمان عليه.9

أقول :فيظهر من هذه القضية كثرة جماعة الشيعة الحلبيين آنذاك.
و قد أخبر ابن العديم عن تنافر كان بين الفقيه أبي الحسن سالم بن عليّ بن تميم و بين الشاعر أبي محمّد الخفاجي و كانا
من أهل السنّة ،فصنع أبو محمّد الخفاجي قصيدة و أرسلها من قسطنطنية إلى أهله و أصدقائه و فيها:
أبلغ أبا الحسن السالم و قل له

هذا الجفاء عداوة للشيعة

فألطرفنّ بما صنعت مكابرا

و أبثّ ما القيت منك لبنكة

و ألجلسنّك للقضية بيننا

في يوم عاشوراء بالشرقية

حتى اثير عليك فيها فتنة

تنسيك يوم خزانة الصوفية

و قال :قرأت بخطّ أبي الحسن عليّ بن عبد اللّه بن أبي جرادة قال :هو الفقيه أبو الحسن سالم بن تميم ،و بخطّه :مكابر و
بنكة من غوغاء الشيعة ...
ثمّ أورد حكاية أخرى تحكي عن تنافر بين الرجلين السنّيين أبي الفضل الناظر التنوخي الشاعر ،و بين الفقيه سالم بن عليّ
بن تميم ،فعمل الناظر التنوخي قطعة و أنشدها للشيعة يوم عاشوراء و هي:
البن تميم في الكفر معضلة

لم يأتها قبله من البشر

لقوله في اإلمام جعفر الصادق

زين األئمّة الزّهر

بأنّه كان في إمامته يوقع

مثل القيان بالوتر

بذا برى اللّه قبح صورته

فأصبحت عبرة من العبر
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(  )1كتاب الروضتني . 346 -342 :2

بلحية غثة النبات حكت

شعر است من قد خصي على كبر

يودّ من بغضه الوصيّ بأن

تغرق للنسك في خرا عمر

ثمّ قال الشاعر :فرأى الفقيه ابن تميم من الشيعة كلّ مكروه .و كان ابن تميم من رجال القرن الخامس.
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و يظهر من الحكايتين أنّه كان للشيعة في القرن الخامس بحلب دور بارز.
و نقل أيضا كالما يدلّ على انحسار التشيّع إلى الضعف في حلب في أوائل القرن السادس ،ثمّ عادت قوّته في أواسط هذا
القرن ،و إليك نصّ ما قال:
أمير أميران بن زنكي بن آق سنقر الملقّب نصرة الدين أخي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق سنقر و اسمه
محمّد دخل حلب ،و ملك المدينة دون القلعة ،و كان أخوه نور الدين مريضا بالقلعة ،و أرجف بموته ،و مال إليه جماعة
من الشيعة و أعادوا األذان إلى ما كان الحلبيّون عليه قديما ،بزيادة «حيّ على خير العمل» فلمّا عوفي نور الدين خرج من
حلب ،و سنذكر قصّته في المحمّدين إن شاء اللّه تعالى ،توفي سنة ستّين و خمسمائة.

11

أقول :أمّا ترجمة المحمّدين من الكتاب لم تطبع ،و يظهر من كالمه أنّ جلّ الحلبيّين قديما -إن لم نقل الكلّ -كانوا من
الشيعة ،أمّا في القرن السادس الهجري فكانت جماعتهم كثيرة فيها.
*** إنّ مؤلّف كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب» هو كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اللّه  ...ابن أبي جرادة،
المشهور بابن العديم ( 666 -855ه) ولد بحلب في أسرة عريقة جمعت بين العلم و القضاء و الحكم و السياسة و التجارة و
النشاط الزراعي،
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و قد أخذ العلم في هذا البلد الذي كان آنذاك أحد مراكز العلم في العالم اإلسالمي و قد وفر فيه العلماء و االدباء و الفقهاء
و الشعراء و القرّاء و الخطّاطون ...
قال الدكتور سهيل زكّار الذي تحمّل مشاقّ تحقيق هذا الكتاب :دانت أسرة ابن أبي جرادة بالتشيّع حسب مذهب اإلمامية ،و
ظلّت هكذا حتى بدأ التشيع باالنحسار في حلب ،و ذلك منذ النصف الثاني للقرن الخامس الهجري ،هذا و إن كنّا ال نعرف
بالتحديد تاريخ أخذ هذه األسرة بمذاهب السنّة أمكننا أن نقدّر ذلك بحكم سقوط سلطة الشيعة في حلب مع عصر
السلطان السلجوقي ألب أرسالن  ...و نظرا لعالقات أسرة آل أب ي جرادة الخاصّة مع سلطات حلب ،ال بدّ أنّ الحال اقتضى

(  )1راجع :بغية الطلب .4150 -4155 :6
(  )2بغية الطلب .2624 :4

المسايرة و التحوّل إلى السنّة ،و لربما حسب المذهب الحنفي 1 .و يعرف الجدّ األعلى للمؤلّف باسم ابن أبي جرادة ،و كان
صاحبا ألمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّالم.
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و قال القمي :أبو جرادة عامر بن ربيعة  ...صاحب أمير المؤمنين عليه السّالم و هو جدّ بني جرادة ،و آل أبي جرادة طائفة
كبيرة مشهورة بحلب ،و فيهم العلماء و الفضالء و الشعراء و الكتّاب و القضاة ،و أهل حلب كان الغالب عليهم التشيّع إلى
القرن الثامن.

11

مع هذا ،فإنّ مؤلّف هذا الكتاب كان سنّيا ال يعتقد بم ا تؤمن به الشيعة اإلمامية ،كما أنّ كلّ ترجمة من آل أبي جرادة
موجودة في الكتاب تختصّ برجالهم السنيّين.
و لمّا بلغ المؤلّف سنّ الشباب أخذ يشارك في الحياة السياسية و العلمية لمدينة حلب ،فقد ولي التدريس بمدارسها و سفر
عن ملوك حلب إلى ملوك الدول المجاورة في بال د الشام و الجزيرة و آسية الصغرى و إلى سالطين القاهرة و خلفاء
بغداد ،و في كلّ مكان يلتقي بالعلماء و شيوخ العصر.
##PAGE=14##
و ظلّ نجم ابن العديم يسطع في سماء السياسة في حلب حتى وصل إلى مرتبة الوزير في الدولة المحلّية ،و برزت نشاطاته
العلمية في مجاالت التأليف ،و ممّا ألّفه كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب» و في هذا الكتاب قد حذا حذو أستاذه ابن
عساكر الدمشقي في «تاريخ دمشق»  ،فإنّه أوّال كتب حول حلب و أعمالها و توابعها ،ثمّ أخذ في تراجم الرجال ممّن عاشوا
في حلب أو مرّوا به أو بأحد توابعه .فقد ترجم الحاضرين بحرب صفّين المعروفين من جند اإلمام أمير المؤمنين عليّ بن
أبي طالب عليه السّالم كما ترجم الذين كانوا في عسكر معاوية بن أبي سفيان في هذه الحرب ،بما أنّ صفّين من توابع
حلب.
احتوى هذا الكتاب على تراجم عدّة من العلماء من الشيعة اإلمامية الذين لم يترجموا سابقا ال في كتب الشيعة و ال في
كتب السنّة ،كما أكمل ترجمة اآلخرين.
و التعريف بحلب و توابعها قد مأل المجلّد األوّل من الكتاب المطبوع ،ثمّ أخذ بتراجم األشخاص ،فبدأ المجلّد الثاني بترجمة
«أحمد بن جعفر»  ،و ذلك يقتضي أنّ تراجم األشخاص الذين كانت أسماؤهم قبله على ترتيب حروف الهجاء مفقودة ،و
مأل التراجم التي تبدأ ب «أحمد بن جعفر» و انتهى ب «أميّة بن عبد اللّه» في المجلّدات الثالثة :الثاني و الثالث و الرابع .و
بدأ الخامس بترجمة «الحجّاج بن هشام» فوقع سقط كثير بين الرابع و الخامس ،ألنّه فقدت تتمّة التراجم المبدوءة بحرف
األلف و تمام حروف الباء و التاء و الثاء و الجيم و من الحاء حتى «الحجاج بن هشام» ،و استمرت بقية التراجم حتى انتهى
المجلّد الخامس بترجمة «حويل بن ناشرة».
و بدأ المجلّد السادس بترجمة «خاقان المفلحي» و انتهى المجلّد التاسع بترجمة «سعيد بن سالم»  ،فمباحث هذه المجلّدات
األربعة مرتّبة كاملة ظاهرا .و أمّا التراجم التي كانت بعد «سعيد بن سالم» إلى نهاية حرف السين و تمام حروف الشين و
(  )1بغية الطلب  16 :1من مق ّدمة التحقيق.
(  )2بغية الطلب  6 :1من مق ّدمة التحقيق.

(  )3الكىن و األلقاب  ،21 :1رقم الرتمجة.34 :

الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و العين و الغين و الفاء و القاف و الكاف و اللّام و الميم و النون و الواو و الهاء و الياء فهي
أيضا مفقودة من هذا المطبوع .فكما ترى قد فقد كثير من أجزاء هذا الكتاب الكبير.
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و ابتدأ المجلّد العاشر بذكر المعروفين بالكنى و أوّلهم «أبو إبراهيم الزهري» و انتهى بترجمة «ابن عبد الرحمن الهاشمي» و
الظاهر أنّ تراجم المعروفين بالكنى و المنسوبين إلى اآلباء و المعروفين باأللقاب كاملة لم تسقط من المطبوعة.
فالمفقود من الكتاب أكثر بالنسبة إلى الموجود يقينا ،و قيل :إنّ الكتاب كلّه كان أربعين مجلّدا.
لعلّ اللّه تعالى يقيّض أصحاب الهمم العالية كي يعثروا على بقية الكتاب من خزائن المخطوطات و يطبعوه ،لتتمّ بذلك
نواقص الكتاب ،و تكمل معارف قرائه.
و ال يخفى أنّ ابن العديم في خالل مباحث الكتاب أورد كثيرا من فضائل أهل البيت و ال سيّما فضائل أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب عليه و عليهم السّالم ،كما أورد ترجمة وافية لإلمام الحسين بن عليّ عليهما السّالم لكونه من الحاضرين
بصفّين في عسكر أبيه ،و هو بحمد اللّه تعالى موجود في المطبوعة ،و إن لم يكن فيه شيء جديد زائد على ما في كتب
المقاتل و التواريخ ،و قد استلّ العلّامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي هذه الترجمة من هذا الكتاب و طبعه منفردا.
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و يلزم علينا و على الباحثين أن نشكر مساعي الدكتور سهيل زكّار في تحمّله المشاقّ الكثيرة لتحقيق عشر مجلّدات من
هذا الكتاب و تنظيم مجلدين آخرين لفهارسه ،و نسأل اللّه تعالى له السالمة و التوفيق إلتمام هذه المسيرة الثقافية الراقية.
و حيث إنّ ابن العديم قد تعرّض في خالل مباحث الكتاب للمطالب التي ترتبط بالشيعة اإلمامية فقد حاولت استخراجها
من كتابه و مراجعة المصادر األخرى للمزيد من المعلومات ،و دوّنت ثمرة جولتي على هذا الترتيب:
##PAGE=16##
 -1تسمية ثلّة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّالم الذين شهدوا صفّين معه ،فرتّبت أسماءهم على
ترتيب حروف الهجاء.
 إيراد تراجم  16شخصا من علماء الشيعة الحلبيين و غيرهم فقد استللتها من «بغية الطلب» و زدت عليها بعضالمعلومات ،و رتّبتها على ترتيب حروف الهجاء.
 -8بعض بيوت الشيعة بحلب.
 -1األشراف و نقبائهم بحلب ،فذكرت ما ذكره ابن العديم ،ثم نقلت قائمة تشمل خمسين رجال من نقباء حلب من كتاب
«موارد األتحاف» تأليف العالمة عبد الرزاق كمونة الحسيني تتميما للفائدة.

(  )1ترمجة اإلمام احلسني من كتاب بغية الطلب ،منشورات دليل ما ،قم 1423 ،ه 256 ،صفحة.

فأشكر اللّه تعالى على حسن توفيقه لهذا العمل المتواضع الذي أقدّمه إلى العلماء و المثقّفين ،و أشكر العلماء األماجد
إلرشاداتهم :الحجة السيد محمد رضا الحسيني الجاللي ،الحجة الشيخ رضا المختاري ،الشيخ رضا علي المهدوي ،و
األخوين الفاضلين محسن الصادقي و عبد الرضا االفتخاري ،و أسأل اللّه تعالى لهم التوفيق في مجال أعمالهم الثقافية
العميقة الرائقة.
و كتب
حسين الواثقي
 18شعبان المعظّم  11 6ه
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من حضر صفّين مع أمير المؤمنين عليه السّالم
جولة في رحاب صفّين
من المطالب الهامّة التي تعرّض لها المؤلّف في كتاب «بغية الطلب» ذكر من شهد حرب صفّين مع اإلمام أمير المؤمنين عليه
السّالم أو مع معاوية بن أبي سفيان ،قتل أو لم يقتل ،و صفّين بما هي من أعمال حلب و توابع جند قنسرين كانت من
موضوعات هذا الكتاب.
فقال في وصف أرض صفّين :هي قرية كبيرة عامرة على مكان مرتفع على شطّ الفرات ،و الفرات في سفحه ،و فيها مشهد
ألمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّالم ،و قيل بأنّه موضع فسطاطه ،و موضع الوقعة من غربيه في األرض السهلة ،و
قتلى عليّ رضى اللّه عنه في أرض قبلي المشهد و شرقيه ،و قتلى معاوية من غربي المشهد ،و جثثهم في تالل من التراب و
الحجارة ،كانوا لكثرة القتلى يحفرون حفائر و يطرحون القتلى فيها ،و يهيلون التراب عليهم ،و يرفعونه عن وجه األرض،
فصارت لطول الزمان كالتالل.

16

و قال أيضا :ال خالف بين أهل القبلة في أنّ عليّا رضى اللّه عنه إمام حقّ منذ ولي الخالفة إلى أن مات ،و أنّ من قاتل معه
كان مصيبا ،و من قاتله كان باغيا و مخطئا ،إلّا
.
##PAGE=18##
الخوارج فإنّ مذهبهم معلوم و ال اعتبار بقولهم.
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ثمّ أورد روايات متعدّدة دالّة على أنّ الحقّ كان مع اإلمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّالم في حربه مع معاوية
بن أبي سفيان.
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(  )1بغية الطلب 226 :1
(  )1بغية الطلب .224 :1

فيكون كتاب «بغية الطلب» مصدرا أساسيّا هامّا لمعرفة وقعة صفّين و الحوادث الواقعة فيها ،و نحن ننتظر ظهور بقية
الكتاب من المكتبات و طبعه حتى تتمّ الفائدة في هذا المجال .و معلوم أنّ المؤلف لم يحص الحاضرين في صفّين من
الطرفين عامّة ،ألنّ كثيرا منهم ليس له ذكر في الكتب ،بل ذكر ما وجده ،و نحن نذكر من وجدنا ذكرهم في مطاوي مطبوعة
هذا الكتاب من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّالم ،و جدير بالذكر أنّ بعض علمائنا قد تعرّض لهذا الموضوع ،و فهرس
أسماء من شهد صفّين من أصحاب الرسول مع اإلمام عليهما السّالم ،و منهم:
 -1عبيد اللّه بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السّالم تمام مدّة خالفته بالكوفة ،فله كتاب «تسمية من شهد مع أمير
المؤمنين عليه السّالم حروبه الجمل و صفّين و النهروان من الصحابة و التابعين» ،19و قد حقّق هذا الكتاب العالمة السيد
محمد رضا الحسيني الجاللي ،و أضاف إليه ما وجده في مصادر أخرى ،و يبلغ عدد من سمّاه قريبا إلى األلف ،نسأل اللّه
تعالى له التوفيق لطبع الكتاب.
 -الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المتوفى  888ه المعروف ب ابن عقدة الزيدي الجارودي ،فإنّه ألّف كتاب

«تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السّالم في حروبه». 6

 -8الشيخ محمد علي النجار التويسركاني نزيل الكاظمية المولود  1811ه ،له كتاب «صحابة النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و
سلّم في ركاب الوصي» ، 1و هو اآلن قاطن بقم ،و جعل كتابه على طبقات ،نسأل اللّه تعالى له التوفيق لطبع هذا الكتاب و

غيره من مؤلفاته.
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 -1العلّامة الشيخ محمّد قوام الدين الوشنوي القمي ،و سمّى كتابه المطبوع بقم «أصحاب رسول الثقلين في حرب صفّين».
و نقل ابن العديم بإسناده عن أبي إسحاق أنّه قال :حدّثنا عقبة بن مكرم الكوفي قال :حدّثنا يونس ،عن عمرو بن شمر ،عن
جابر ،عن محمّد بن عليّ و محمّد بن المطّلب و زيد بن حسن قالوا :شهد مع عليّ بن أبي طالب في حربه من أصحاب بدر
سبعون رجال ،و شهد معه ممّن بايع تحت الشجرة سبعمائة رجل فيما ال يحصى من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
ال ه و سلّم ،و شهد معه من التابعين ثالثة بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم شهد لهم بالجنّة ،أويس القرني ،و
زيد بن صوحان ،و جندب الخير ،فأمّا أويس القرني فقتل في الرجّالة يوم صفّين ،و أمّا زيد بن صوحان فقتل يوم الجمل.
و قال :أخبرنا أبو حفص عمر بن محمّد طبرزد المؤدّب إذنا قال :أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنّاء إجازة قال:
أخبرنا أبو غالب بن بشران إجازة قال :أخبرنا أبو الحسين المراعيشي و أبو العالء الواسطي قاال :أخبرنا أبو عبد اللّه إبراهيم
بن محمّد بن عرفة نفطويه قال :أخبرني محمّد بن عيسى األنصاري ،عن عبيد اللّه بن محمّد التيمي ،عن إسماعيل بن عمرو
البجلي ،عن حبّان بن عليّ ،عن سعد بن طريف ،عن األصبغ بن نباتة ،عن عليّ بن أبي طالب رحمه اللّه أنّه قال يوم صفّين:

(  )2راجع بغية الطلب .263 -224 :1
(  )3الذريعة .121 :4
(  )4رجال النجاشي 64 :رقم 233؛ الذريعة . 121 :4
(  )5الذريعة  ،16 :15و ج  (20مستدركاهتا) ص .252

من يبا يعني على الموت؟ فقام تسعة و تسعون رجال فبايعوه ،فقال :أين التمّام الذي وعدت؟ فقام إليه رجل من اخريات
الناس محلوق الرأس ،عليه أطمار من صوف فبايعه ،فإذا هو أويس القرني ،فقاتلوا فقتلوا.
و قال أيضا :أخبرنا أبو نصر محمّد بن هبة اللّه فيما أذن لنا أن نرويه عنه قال:
أخبرنا الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن قال :أخبرنا أبو عبد اللّه البلخي قال:
أخبرنا أبو الحسن عليّ بن الحسين بن أيّوب قال :أخبرنا أبو علي بن شاذان قال:
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أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن ننجاب الطيبي قال :حدّثنا إبراهيم بن الحسين ابن عليّ الكسائي قال :حدّثنا يحيى
بن سليمان الجعفي قال :حدّثنا أحمد بن بشير ،عن عوانة بن الحكم .قال أحمد :و سمعت غيره ذكره قال :تسمية من شهد
على كتاب الحكمين بصفّين بين عليّ و معاوية :عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطّلب ،األشعث بن قيس الكندي ،سعيد بن
قيس الهمداني ،عبد اللّه بن الطفيل العامري ،حجر بن يزيد الكندي ،و رقاء بن سميّ العجلي ،و عبد اللّه بن فالن العجلي ،و
عقبة بن زياد األنصاري ،و يزيد بن حجية التيمي ،و مالك بن كعب الهمداني .قال :هؤالء شهود عليّ عشرة من أهل العراق.
قال :و شهود معاوية عشرة من أهل الشام :أبو األعور عمرو بن سفيان السلمي ،حبيب بن مسلمة الفهري ،عبد الرحمن بن
خالد بن الوليد المخزومي ،مخارق ابن الحارث الزبيدي ،زامل بن عمرو العذري ،علقمة بن يزيد الحضرمي ،حمزة بن مالك
الهمداني ،سبيع بن يزيد الحضرمي ،عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن اميّة ،يزيد بن الحرّ العبسي .و كتبوا كتاب شهود
الحكومة سنة سبع و ثالثين.
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و قبل التعرض ألسماء من صحب ا إلمام عليّ بن أبي طالب عليه السّالم بصفّين المذكورين في هذا الكتاب ننقل من
الكتاب ثالثة أحاديث ترتبط بحرب صفّين:
[ثالثة احاديث التى ترتب بحرب صفين]
[االول :اعتراف الخصم بحقانية اميرالمؤمنين عليه السالم]
األوّل :في االعتراف ممّن نجّى معاوية بن أبي سفيان م ن يد مالك األشتر في المعركة ،بحقّانيّة أمير المؤمنين عليه السّالم و
كيفيّة سلوك معاوية في حكومته.
فقال ابن العديم :أخبرنا القاضي أبو عبد اللّه محمّد بن هبة اللّه بن الشيرازي -فيما أذن لنا أن نرويه عنه -قال :أخبرنا
الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن إذنا ،قال:
أخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد بن عليّ قال :أخبرنا أبو بكر محمّد بن عليّ المقرئ قال:
(  )1بغية الطلب .312 :1
(  )1بغية الطلب .4120 :6

أخبرنا أحمد بن عبد اللّه بن الخضر قال :أخبرنا أحمد بن أبي طالب قال :حدّثني عليّ
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ابن محمّد قال :حدّثني أبو عمرو السعيدي قال :حدّثني جعفر بن أحمد بن معدان قال :حدّثنا الحسن بن جهور قال :حدّثنا
القاسم بن عروة مولى أبي أيّوب المكّي عن ابن داب قال :بلغني أنّ شابّا من قريش من بني جمح ابنا لخلف الجمحي و كان
مع معاوية بصفّين ،و كان فارس أهلها ،و الذي ردّ األشتر عن معاوية بعد ما غشيه.
دخل على معاوية و قال :يا أمير المؤم نين إنّا تركنا الحقّ عيانا ،و عليّ بن أبي طالب يدعونا إليه في المهاجرين و األنصار،
و بايعناك على ما قد علمت ،ثمّ طاعنت عنك أسد أهل العراق بعد ما غشيك ،حتى إذا نلت ما رجوت و أمنت ما خفت
جعلت الدهر أربعة أيّام :يوما لسعيد بن العاص ،و يوما لمروان بن الحكم ،و يوما لعمرو بن العاص ،و يوما للمغيرة بن شعبة،
و صرنا ال في عير و ال في نفير ،ثمّ خرج من عنده و هو يقول:
أظنّ قريشا باعثي الحرب مرّة

عليك ابن هند أو تجرّ الدواهيا

أيوم لمروان و يوم لصهره

سعيد و يوم للمغير معاويا

و يوم لعمرو و الحوادث جمّة

و قد بلغت منّا النفوس التراقيا

أتنسى بالئي يوم صفّين و القنا

رواء و كانت قبل ذاك صواديا

إذ األشتر النخعي في مرجحنّة

1

يمانية يدعو رئيسا يمانيا

فطاعنت عنك الخيل حتى تبددت

بداد بنات الماء أبصرن ناريا

تركنا عليّا في صحاب محمّد

و كان إلى خير الطريقة داعيا

فلمّا استقام األمر من بعد فتله

و زحزح ما تخشى و نلت األمانيا

دعوت االولى كانوا لملكك آفة

و خلت مقامي حيّة أو أفاعيا

فلمّا بلغ معاوية قوله ،بعث إليه و عنده وجوه قريش ،فقال :يابن أخي إنّي مثّلت بين تركي إيّاك و بين معاشك ،فوجدت
معاشك أبقى لك ،و أيم اللّه ما أخاف عليك نفسي ،و لكنّي أخاف عليك من بعدي ،فإنّي رأيتك رحب الذراعين بمساءة
عمل
##PAGE=22##
(  )1أي كتيبة.

شديد التقحّم عليه ،فليضق به ذرعك ،و ليقل عليّ تقحّمك فإنّك لست كلّ ما شئت تجد من يحمل سفهك ،فخرج الفتى
من عنده و استحى و ارتدع ،و أنشأ معاوية يقول:
أيا من عذيري من لؤي بن غالب
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[الثاني :قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لعمّار :تقتلك الفئة الباغية].
قال ابن العديم :أخبرنا أبو الحجّاج يوسف بن خليل الدمشقي قال :أخبرنا ناصر بن محمّد قال :أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء
قال :أخبرنا أحمد بن محمّد بن النعمان و إبراهيم بن منصور سبط بحرويه قاال :أخبرنا ابن المقرئ قال :حدّثنا أبو يعلى
الموصلي قال :حدّثنا عمرو بن مالك النصري قال :حدّثنا يوسف بن عطيّة السعدي قال :حدّثنا كلثوم بن جبر قال :سمعت
أبا عادية الجهني يقول :حملت ع لى عمّار بن ياسر يوم صفّين ،فدفعته فألقيته عن فرسه و سبقني إليه رجل من أهل الشام،
فاحتزّ رأسه فاختصمنا إلى معاوية في الرأس ،و وضعناه بين يديه كالنا يدّعي قتله ،و كالنا يطلب الجائزة على رأسه ،و
عنده عبد اللّه بن عمرو بن العاص ،فقال عبد اللّه بن عمرو :سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم يقول لعمّار:
تقتله الفئة الباغية ،بشّر قاتل عمّار بالنار .فتركته من يدي فقلت :لم أقتله ،و تركه صاحبي من يده فقال :لم أقتله ،فلمّا رأى
ذلك معاوية أقبل على عبد اللّه بن عمرو فقال :ما يدعوك إلى هذا؟
قال :إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال قوال ،فأحببت أن أقوله.

6

[الثالث :توصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أبا أيّوب األنصاري بمصاحبة عليّ عليه السّالم بصفين].
قال ابن العديم :أخبرنا الشريف أبو حامد محمّد بن عبد اللّه بن عليّ الحسيني قال :أخبرني عمّي أبو المكارم حمزة بن عليّ
بن زهرة الحسيني قال :أخبرنا
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أبو الحسين عليّ بن عبد اللّه بن أبي جرادة قال :أخبرنا أبو الفتح عبد اللّه بن إسماعيل ابن أحمد بن الجلي قال :حدّثني
أبي قال :أخبرنا أبو الحسين محمّد بن جعفر بن أبي الزبير القاضي المنبجي قال :حدّثنا عليّ بن الحسين العبدي ،عن
األعمش بن إبراهيم ،عن علقمة بن قيس و األسود بن يزيد قاال :أتينا أبا أيّوب األنصاري بعد ما انصرف مع عليّ عليه
السّالم من صفّين فقلنا :يا أبا أيّوب إنّ اللّه جلّ و عزّ أكرمك بنبيّه إذ أوصى إلى راحلته فبركت على بابك ،و كان رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ضيفا لك فضيلة من اللّه فضّلك بها ،أخبرنا عن مخرجك مع عليّ بن أبي طالب عليه
السّالم .فقال أبو أيّوب :فإنّي أقسم لكما باللّه لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم معي في هذا البيت الذي أنتما
فيه و عليّ عن يمينه و أنا عن يساره ،و أنس بن مالك قائم بين يديه إذ تحرّك الباب فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و
سلّم:
(  )1بغية الطلب . 4026 -4022 :16
(  )2بغية الطلب . 4462 :16

انظر من بالباب ،فخرج أنس فنظر فقال :يا رسول اللّه هذا عمّار ،فقال :افتح لعمّار الطيّب المطيّب ،ففتح أنس ،فدخل عمّار،
فسلّم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ،فرحّب به ثمّ قال :يا عمّار إنّه سيكون من بعدي في أمّتي هنات حتى
يختلف السيف فيما بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا ،فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني -يعني عليّا عليه السّالم-
فإن سلك الناس واديا و عليّ واديا فاسلك وادي علي ،و خلّ عن الناس ،إنّ عليّا ال يزول عن هدى و ال يدلّك ردى ،يا
عمّار طاعة عليّ طاعتي ،و طاعتي طاعة اللّه عزّ و جلّ.

4

*** أسماء الحاضرين بصفين مع اإلمام علي عليه السّالم
 -1األحنف بن قيس السعدي التميمي ...
أدرك النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و أسلم على عهده و لم يره  ...شهد صفين مع عليّ عليه السّالم. 5
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 أدهم أبو الفضيل بن أدهم ،روى عن األشتر النخعي خطبته بصفّين ،و شهدها مع عليّ رضى اللّه عنه ،روى عنه ابنه الفضيل بن أدهم.
أنبأنا أحمد بن شاكر بن عبد اللّه بن سليمان ،عن عبد اللّه بن أحمد بن أحمد البغدادي قال :أخبرنا أبو الحسين بن الفرّاء
قال :أخبرنا أبو طالب الباقالني قال:
أخبرنا أبو عليّ بن شاذان قال :أخبرنا أبو الحسن بن ننجاب قال :حدّثنا إبراهيم بن ديزيل قال :حدّثنا يحيى بن سليمان
قال :حدّثنا نصر بن مزاحم قال :حدّثنا عمرو ابن شمر ،عن جابر الجعفي ،عن الفضيل بن أدهم قال :حدّثني أبي أنّ األشتر
قام فخطب الناس بقناصرين و هو يومئذ على فرس أدهم مثل الغراب ،فقال:
الحمد للّه الذي خلق السماوات العلى ،الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى* لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما

تَحْتَ الثَّرى  9أحمده على حسن بالئه و تظاهر النعماء حمدا كثيرا بكرة و أصيال ،من يهد اللّه فقد اهتدى و من يضلل فقد
غوى ،و أشهد أن ال إله إلّا اللّه وحده ال شريك له ،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و الصواب ،و أنزل

عليه الكتاب بيانا عن العمى ،و إزالة عن الردى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ،86صلّى اللّه عليه.

ثمّ إنّه كان ممّا قضى اللّه عزّ و جلّ أن ساقتنا المقادير إلى هذه البلدة من األرض و لفت بيننا و بين عدوّنا ،فنحن بحمد اللّه
و نعمته و فضله قريرة أعيننا ،طيّبة أنفسنا ،نرجو في قتالهم حسن الثواب ،و األمن من العقاب ،معنا ابن عمّ رسول اللّه و
سيف من سيوف اللّه
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(  )1بغية الطلب .3632 :2
(  )2بغية الطلب  1362 :3و  .1326ذكره املنقري يف وقعة صفني. 532 ،530 ،513 ،562 ،561 ،460 ،322 ،346 ،265 ،112 ،110 ،22 ،24 :
(  )1سورة طه -اآلية.0 -5 :
(  )2سورة التوبة -اآلية.33 :

عليّ بن أبي طالب أوّل المؤمنين ،و سيّد المسلمين ،من صلّى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أوّال لم يسبقه

بالصالة معه ذكر حتى صار شيخا ،لم يكن له صبوة و ال نبوة 81و ال سقطة ،فقيه في دين اللّه ،عالم بحدود اللّه ،حافظ
لكتاب اللّه ،ذو رأي أصيل ،و صبر جميل ،و عفاف قديم ،و فعل كريم ،فاتّقوا اللّه و عليكم بالصبر و الحزم و الجدّ ،و

اعلموا أنّكم على الحقّ ،و أنّ القوم على باطل ،يقاتلون مع معاوية الطليق بن الطليق ،و بئيس  8األحزاب ،و قائد األعراب،
و أنتم مع ابن عمّ رسول اللّه و أخيه في دينه عليّ بن أبي طالب ،و البدريّون معكم قريب من مائة رجل من أهل بدر ،و مع

أصحاب نبيّكم  ، 88و معكم رايات قد كانت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ،قاتل بها أعداء اللّه ،و مع معاوية
رايات قد كانت مع المشركين على رسول اللّه و المؤمنين ،فما يشكّ في [قتال] هؤالء إلّا ميّت القلب ،ضعيف النفس ،و أنتم
على إحدى الحسنيين :إمّا الفتح و إمّا الشهادة ،ففي أيّهما كان فلكم فيه الحظّ و الظفر و الغبطة و السرور ،عصمنا اللّه و
إيّاكم بما عصم به من أطاعه و اتّقاه ،و ألهمني و إيّاكم طاعته و تقواه ،و أستغفر اللّه لي و لكم.

81

 -8أبو رافع أسلم
 ،و قيل اسمه إبراهيم ،مولى النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم  ...شهد صفين مع عليّ عليه السّالم 88.و شهد معه الجمل و

النهروان أيضا.86
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 -1أسماء بن الحكم الفزاري
 ،شهد صفين مع علي رضوان اللّه عليه ،و روى عنه ،و حكى عن وقعة صفين .84
 -8األسود بن حبيب بن حماية بن قيس بن زهير الغطفاني العبسي
 ،شهد صفين مع عليّ عليه السّالم و كان من رؤساء قومه و اولي الذكر و النباهة.

85

 -6األسود بن ربيعة ...
صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و قتل مع عليّ بن أبي طالب بصفّين.

89

 -4األسود بن قيس
(  )1أي :مل يكن له ما يكون للشباب عادة.
(  )2أي :شجاع.
(  )3أي سوى البدريّني.
(  )4بغية الطلب  .1346 -1336 :3و كذلك أيضا يف وقعة صفني بتفاوت يسري يف نقل اخلطبة ،و فيه :الفضل بن أدهم موضع :الفضيل بن أدهم :ص.236 -232 :
(  )5بغية الطلب .1064 :4
(  )0بغية الطلب . 4440 :16
(  )1بغية الطلب  ،1064 :4ذكره املنقري يف وقعة صفني.321 :
(  )2بغية الطلب  .1251 :4ذكره املنقري يف وقعة صفني.206 :
(  )3بغية الطلب .1251 :4

 ،ذكر المدائني أنّه شهد صفين مع عليّ عليه السّالم.

16

 -5األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اللّه ...
أحد التابعين ،و قيل أدرك النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و لم يره ،شهد صفين مع عليّ عليه السّالم  ...و يقال إنّه حجّ و
اعتمر ثمانين حجّة و عمرة.

11

 -9أسيد بن ثعلبة األنصاري
 ،صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و شهد معه بدرا ،و شهد صفين مع عليّ عليه السّالم.

1

 -16أسيد بن مالك أبو عمرة األنصاري ...
شهد مع عليّ عليه السّالم صفّين و قتل بها.
و يقال :إنّ أبا عمرة أعطى عليّا رضى اللّه عنه يوم صفين مائة ألف درهم ،أعانه بها يوم الجمل ،و قتل بصفّين.

18

 -11أشعث بن قيس الكندي ...
صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم  ...و شهد صفين مع
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عليّ رضى اللّه عنه.

11

 -1أشهب النخعي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و قال شعرا يومئذ ذكره أبو مخنف لوط في كتابه و قال :و حدّثني الحارث بن حصير،
عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود أنّ عليّا سار من النخيلة في أكثر من تسعين ألفا ،فكثر فيهم الكالم ،و جعلوا يسألونه
عمّا ال ينبغي أن يسألوه ،و ظ هر االختالف ،فكانوا ال يرتحلون من منزل إلّا نقصوا ،و كان جلّ القوم على ما يحبّ عليّ،
فقال النجاشي:
أرانا نخالف أمر اإلمام

و في كلّ منزلة ننقص

(  )4بغية الطلب  ،1252 :4ذكره املنقري يف وقعة صفني.452 -450 :
(  )5بغية الطلب .1250 :4
(  )0بغية الطلب .1204 :4
(  )2بغية الطلب . 1205 -1204 :4
(  )1بغية الطلب  ،1266 -1226 :4ورد ذكره يف وقعة صفني كثريا و منها... 124 ،121 ،106 ،102 ،105 ،146 ،132 ،24 ،26 :

و ذكر أبياتا ،و قال :فلمّا سمع عليّ قول النجاشي شقّ عليه ،و لم يكن مع عليّ حيّ أجمع على ما يريد من النخع ،فلمّا
رأت النخع ثقل ما قاله النجاشي على عليّ ،و كانوا جماعة كثيرة غدا األشهب النخعي على عليّ و الناس مجتمعون فقال:
يا أمير المؤمنين إنّي ال أقول قول صاحبي و لكنّي أقول:
إذا جعل الناس أهل العراق

فإنّ رجال العراق النخع

هم هامة الحيّ من مذحج

و حاموا الظعائن عند الفزع

يضرون يوما كما ينفعون

و من ضرّ في حال ضر نفع

دعانا عليّ فلم نأته غداة

دعانا لحبّ الطمع

و لكن أجبنا إلى دعوة بها

نفع اللّه أهل البدع

أطعنا فلم نعصه جمّة

و كان متى يدع فينا نطع

فكم فئة قد فقا عينها

و عزّ أذلّ و عات قمع

و خطّة حقّ دعا منهضا

إليها و خطّة ضيم منع

و غاية حقّ جرى سابقا

إليها فلمّا أتاها نزع
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و أمر يشاد بنا دونه

حواه و أنف أشمّ جدع

فلوال و ال ليت في أمره

لدين و دنيا و كلّا جمع

 -18أصبغ بن نباتة ...
شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه.

16

 -11أعين بن ضبيعة المجاشعي
(  )1بغية الطلب .1621 :4
(  )2بغية الطلب  ،1622 :4و ذكره املنقري يف وقعة صفني. 423 ،422 ،460 ،322 ،231 ،152 ،140 ،120 ،5 :

18

 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و جعله أميرا على بني عمرو و حنظلة البصرة ،و قيل على رجّالة البصرة.

14

 -18أفلح أبو كثير
 ،و قيل أبو عبد الرحمن ،مولى أبي أيّوب األنصاري ،كان مع مواله بصفين.

15

 -16أويس القرني
 ،و هو تمام المائة التي وعد النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عليّا عليه السّالم حضور هم و شهادتهم في ركابه بصفّين.19
 -14جندب الخير.
86

 -15جندب بن زهير.
81

 -19الحارث بن جمهان الجعفي.
8

 - 6حجر بن عدي ...
شهد صفين مع عليّ عليه السّالم أميرا على كندة و قضاعة و حضر موت و مهرة ،و كان أحد الشهود على كتاب التحكيم ،و
قد أورد ابن العديم ترجمة وافية له.

88

 - 1حجر بن عنبس الكوفي ...
أدرك زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و آمن به و لم يره  ...شهد
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(  )3بغية الطلب  ،1644 :4ذكره املنقري يف وقعة صفني 24 :و . 265
(  )4بغية الطلب .1644 :4
(  )5بغية الطلب .312 :1
(  )0بغية الطلب  .312 :1و اختلفوا أن جندب اخلري هل هو جندب بن عبد اللّه بن سفيان البجلي ،أو جندب بن عبد اللّه بن األخرم األزدي الغامدي .راجع :أسد الغابة
.306 :1
(  )2بغية الطلب  ،3126 :0ذكره املنقري يف وقعة صفني.462 ،362 ،203 ،202 ،265 ،121 :
(  )2بغية الطلب  ،2223 :5و ذكره املنقري يف وقعة صفني. 255 ،254 ،154 :
(  )6بغية الطلب  ،2132 -2165 :5و قد ذكره املنقري يف وقعة صفني.562 ،321 ،243 ،265 ،165 ،112 ،164 ،163 :

مع عليّ عليه السّالم صفين و النهروان ،و قيل إنّه قتل بصفين و قبره بالرقة.

81

 حجر بن قحطان الوداعي ...شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه.

88

 - 8حجر بن يزيد بن سلمة
 ،و يعرف بحجر الشرّ  ...وفد على النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و شهد صفين مع علي رضي اللّه عنه ،و هو أحد من
شهد من أصحاب علي على كتاب تحكيم الحكمين.

86

 - 1حدير السلمي و يقال األسلمي ...
و قيل إنّ له صحبة  ...شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و ذهبت عينه يومئذ.

84

 - 8حرملة بن زيد الجهني
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و كان على راية جهينة.

85

 - 6حريش السكوني
 ،شاعر شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و قال يومئذ شعرا يخاطب به معاوية.
أنبأنا أبو الحسن عليّ بن محمود بن أحمد الصابوني ،عن أبي محمّد عبد اللّه بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب قال :أخبرنا
أبو الحسين بن الفرّاء قال :أخبرنا أبو طاهر الباقالني قال :أخبرنا أبو عليّ بن شاذان قال :حدّثنا أبو الحسن بن ننجاب قال:
حدّثنا إبراهيم بن الحسين قال :حدّثنا يحيى بن سليمان قال :حدّثني نصر بن مزاحم ،عن عمرو بن شمر ،و عمر بن سعد
في إسنادهما قال :و فرح أهل الشام بقتل هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص و عمّار بن ياسر ،فقال رجل من السكون ،يقال له
حريش ،و كان مع عليّ عليه السّالم:
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معاوي ما أفلتّ إلّا بجرعة من

الموت رعبا تحسب الشمس كوكبا

(  )1بغية الطلب . 2133 -2132 :5
(  )2بغية الطلب  ،2134 :5ذكره املنقري يف وقعة صفني.432 :
السالم يوم اجلمل .وقعة صفني.244 :
عليه
علي
مع
كان
نعم
صفني،
يوم
معاوية
عسكر
يف
كان
الشر
حجر
(  )3بغية الطلب  ،2130 :5و ليكن يظهر من كالم املنقري أن
ّ
(  )4بغية الطلب .2146 :5
(  )5بغية الطلب .2122 :5

89

تخب و قد أدميت بالسوط بطنه

دؤوما على فاس اللجام مشذّبا

فال تكفرنه و اعلمن أنّ مثلها

إلى جنبها عالى بك الجري أو كبا

فإن تفخروا بابني بديل و هاشم

فنحن قتلنا ذا الكالع و حوشبا

فإنّهم ممّن قتلتم على الهدى

أصيبوا فكفوا القول نسفي التحوّبا

صبرنا لكم و األمر قد جدّ جدّه

و قد كان يوما يترك الطفل أشيبا

صبرنا لكم تحت العجاج نفوسنا

و كان خالف الصبر جذعا و موعبا

فلم نلق فيها خاشعين أذلّة

و لم يك فيها حبلنا متذبذبا

كسرنا القنا حتى إذا ذهب القنا

ضربنا فغالبنا الصفيح المجرّبا

فلم تر في الجمعين صارف وجهه

و ال صارفا من خشية الموت منكبا

و لم تر إلّا قحف رأس و هامة

و ساقا طنونا 6أو ذراعا مخضبا

كأنّا و أهل الشام أسد مشيحة

68

إذا الخيل حالت بينها قصد القنا

66

61

بخفان 61ال يبقين نابا و مخلبا
نثرت عجاجا ساقطا متنقّبا

6866

 - 4الحرّ بن سهم بن طريف الربعي التميمي
من ربيعة تميم ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و قال رجزا بين يدي عليّ.
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(  )1املشذب :الفرس الطويل ليس بكثري اللحم.
التوجع.
(  )2أي نزيل التغيّظ و ّ
(  )3اجلذع :الشباب ،و وعب :مجع و استوعب.
(  )4مقطوعا.
(  )5حذرة.
(  )0خفان موضع قرب الكوفة ،و هو مأسدة .معجم البلدان.
(  )2النقاب :ما تتن ّقب به املرأة ،و النقبة :اللون و الصدأ.
(  )2بغية الطلب  .2222 -2221 :5و يف وقعة صفني :جريش باجليم ،و قد أورد األبيات و لكن مل يرد البيتني اآلخرتني ،و بينهما اختالف يف بعض الكلمات-461 :
.462

أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمود الصابوني كتابة قال :أنبأنا أبو محمّد عبد اللّه بن أحمد بن الخشّاب قال :أخبرنا القاضي
أبو الحسين محمّد بن الفرّاء قال :أخبرنا أحمد بن الحسن بن أحمد الباقالني قال :أخبرنا أبو عليّ الحسن بن أحمد بن
شاذان قال:
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن ننجاب الطيّبي قال :حدّثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال :حدّثنا يحيى بن
سليمان الجعفي قال :حدّثنا نصر بن مزاحم قال:
حدّثنا عمرو بن شمر الجعفي عن جابر ،ح.
قال ابن ديزيل :و حدّثنا عمر بن سعد األسدي قال :حدّثني رجل من األنصار ،عن الحارث بن كعب الوالبي ،عن أبي
الكنود ،و أحدهما يزيد على اآلخر :أنّ عليّا لمّا أراد الشخوص إلى الشام عسكر بالنخيلة ،64و ذكر خطبة خطبها ،و أنّه نزل
فدعا بدابته فأتي بها فركبها ،ثمّ مضى و مضى أمامه الحرّ بن سهم بن طريف الربعي و هو يقول:
يا فرسي سيري و أمّي الشاما

و قطّعي األحزان 65و األعالما

و نابذي من خالف اإلماما

إنّي ألرجو إن لقيت العاما

جمع بني اميّة الطغامى

أن نقتل العاصي و الهماما

و أن نزيل من رجال هاما

46

 - 5الحرّ بن الصباح النخعي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و روى شيئا من خبرها ،روى عنه عمر بن سعد األسدي.
 - 9حريث بن جابر الحنفي و قيل الخثعمي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و كان
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أميرا على لهازم البصرة ،و له رجز و شعر قاله يوم صفين.

4

(  )1موضع قرب الكوفة على مست الشام .معجم البلدان.
(  )2احلزن :ما غلظ من األرض .القاموس.
(  )3املنار و اجلبل .النهاية البن األثري.
(  )4بغية الطلب  ،2222 :5و كذلك يف وقعة صفني 133 :و أيضا ص .143 -142
احلر بن الصيّاح».254 :
(  )5بغية الطلب  ،2223 :5ذكره املنقري باسم« ّ

41

69

 -86حسّان بن مخدوج الذهلي
 ،كان سيّد ربيعة ،و شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و كان على ذهل الكوفة ،و قيل على الذهليين مع رئاسة الحيّين-
يعني حيّ كندة و ربيعة ،و قيل إنّ عليّا عليه السّالم عزل األشعث بن قيس و استعمل عليها حسّان بن مخدوج الذهلي ،و
كان فاضال ناسكا.

48

 -81الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهما السّالم ...
شهد صفين مع أبيه عليّ عليه السّالم و كان أميرا على القلب يومئذ.

41

أقول :قد ذكر المؤلّف ترجمة طويلة للسبط الشهيد الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهما السّالم (ج  6ص - 86
 ) 641و أورد فيه مثل ما ورد في كتب التواريخ و المقاتل ،إلّا أنّه لم يتعرّض إلّا قليال ليزيد بن معاوية الذي هو المجرم
األصلي في فاجعة كربالء ،و انتهى كالمه بذكر عمر اإلمام يوم قتل ،و أورد له مرثيتين ،و لم يتعرّض إلسارة عائلته و
مرورهم بحلب في مسيرهم إلى دمشق .و قد استلّ العالمة السيد عبد العزيز الطباطبائي هذه الترجمة و طبعه مستقال.

48

 -8الحسين بن نجي بن سلمة جشم ...
شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها يومئذ.

46

 -88الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف
 ،و قيل :الحصين بن الحارث بن المطلب ،شهد بدرا مع النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و شهد صفين مع علي رضى اللّه
عنه و مشاهده كلّها.

44
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 -81حضين  45بن المنذر أبو ساسان الرقاشي ...
شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ...
و كان حضين فارسا شجاعا مبجّال شاعرا ،و ولّاه عليّ رضى اللّه عنه اصطخر .و قال فيه أبو عبد الرحمن النسائي في

«كتاب التمييز في أحوال الرجال» حضين بن منذرثقة.49

مكررا ،وقعة صفني. 422 -425 ،361 -266 ،265 ،132 ،132 :
(  )1بغية الطلب  ،2162 :5ذكره املنقري ّ
(  )2بغية الطلب  ،2232 :5ذكره املنقري يف وقعة صفني.136 -132 :
(  )3بغية الطلب  ،2502 :0ورد امسه يف وقعة صفني مرارا.552 ،536 ،562 ،403 ،425 ،246 ،141 ،114 :
السالم من كتاب بغية الطلب ،منشورات دليل ما ،قم 1423 ،ه 256 ،صفحة.
(  )4ترمجة اإلمام احلسني عليه ّ
(  )5بغية الطلب .2263 :0
(  )0بغية الطلب  ،2212 :0و يف وقعة صفني :احلصني بن احلارث بن مطّلب.560 :
صرح به يف تاج العروس يف مادّة« حضن» و قد أورد له ترمجة.
(  )1بالضاد املعجمة ،كما ّ

و كان صاحب شرطة عليّ .56و حضين أبو ساسان أدرك خالفة سليمان بن عبد الملك 51.و قد أورد ابن العديم ترجمة
وافية له.

5

 -88الحكم بن أزيهر الحميري
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ذكره المدائني في وقعة صفين.

58

 -86حكيم بن حزام بن خويلد ...
صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم  ...و قيل إنّه شهد صفّين مع عليّ رضى اللّه عنه.51
 -84الحمارس
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

58

 -85حمزة بن نجي بن سلمة ...
شهد مع عليّ رضى اللّه عنه صفين هو و إخوته السبعة ،و قتلوا كلّهم.

56

 -89حيّان بن أبجر ،له صحبة
 ،و شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه.

54

 -16حيّان بن هوذة النخعي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و كانت معه راية علي ليلة
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الهرير ،و قتل هو و أخوه بكر بن هوذة ،و قد ذكرنا ذلك في ترجمة أبان بن قيس.

55

(  )2بغية الطلب  2222 :0و ج . 4452 :16
(  )3بغية الطلب .2232 :0
(  )4بغية الطلب .2241 :0
(  )5بغية الطلب  ،2241 -2222 :0ورد ذكره كثريا يف وقعة صفني. 422 -425 ،331 ،366 ،365 ،364 ،366 ،266 ،226 ،222 ،265 ،264 :
(  )0بغية الطلب .2206 :0
(  )2بغية الطلب . 2665 -2262 :0
(  )2بغية الطلب .2621 :0
(  )6بغية الطلب .2602 :0
(  )16بغية الطلب .2662 :0
(  )1بغية الطلب  ،3662 -3662 :0و ذكره املنقري يف وقعة صفني.425 ،222 ،220 :

 -11خالد بن الحارث بن أبي خالد ...
شهد العقبة و بدرا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها  ...و ابناه خالد و
مخلّد صحبا النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و حضرا صفين فقتال يومئذ.

59

أقول :الظاهر أنّهما أيضا كانا من عسكر أمير المؤمنين مع أبيهما.
 -1خالد بن زيد بن كليب أبو أيّوب األنصاري
 ،صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نزل عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حين قدم المدينة ،و شهد
معه بدرا و العقبة و احدا و المشاهد كلّها ،و شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و كان على مقدّمته 96.و أورد له ترجمة

وافية.
 -18خالد بن المعمّر بن سلمان الذهلي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و أبلي بالء حسنا.

91

 -11خالد بن ناجذ األزدي الغامدي
شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها يومئذ مع جندب بن زهير هو و أخوه عبد اللّه بن ناجذ.

9

 -18خالد بن الوليد األنصاري
 ،له ذكر في وقعة صفين شهدها مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه.

98

أقول :هو غير خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي الذي مات قبل صفين في سنة إحدى و عشرين بحمص.
 -16خالد بن أبي خالد
 ،له ذكر في وقعة صفين ،شهدها مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها،
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و هو في غالب ظنّي خالد بن الحارث بن أبي خالد األنصاري.
(  )2بغية الطلب .3625 :2
(  )3بغية الطلب  ،3626 :2ذكره املنقري يف وقعة صفني. 302 ،300 ،63 :
(  )4بغية الطلب .3113 :2
(  )5بغية الطلب  .3126 :2ذكره املنقري يف وقعة صفني.203 :
(  )0بغية الطلب .3123 :2
(  )2بغية الطلب  ،3622 :2و . 3135

98

91

 -14خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ...
شهد مع النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فتح مكّة  ...و شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه ،و قتل بها ليلة

الهرير 96.ثم أورد ابن العديم ترجمة وافية له.
 -15الخندف

 ،رجل من أصحاب عليّ رضى اللّه عنه ،و كان شديدا شهد معه صفين ،و قيل إنّه قاتل ذي الكالع.

94

 -19خلّاد بن رافع
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و له ذكر.

95

 -86داود بن بالل بن مالك ...
صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و روى عنه و كان خصّيصا بعلي بن أبي طالب رضى اللّه عنه و شهد معه صفين،
و كان يسمر معه و ينقطع إليه .و هو والد عبد الرحمن بن أبي ليلى.

99

 -81دبية بن عدي بن زيد بن عامر ...
شهد صفين مع عليّ عليه السّالم  ...و قتل بها.

166

 -8راشد
 ،غالم كان لعمّار بن ياسر ،شهد صفين مع عمّار رضى اللّه عنه.

161

 -88رافع بن خديج ...
صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و شهد معه احدا و الخندق و أكثر مشاهده  ...شهد صفين مع عليّ رضى اللّه
عنه.

16

 -81الربيع بن خثيم ...
(  )1بغية الطلب .3212 :2
(  )2بغية الطلب  ،3244 :2و ذكره املنقري يف وقعة صفني.442 ،362 ،305 ،303 ،243 ،63 :
(  )3بغية الطلب  ،3320 :2ذكره املنقري يف وقعة صفني. 364 ،362 ،262 :
(  )4بغية الطلب .3322 :2
(  )5بغية الطلب .3436 :2
(  )0بغية الطلب .3463 :2
(  )2بغية الطلب  .3552 :2ذكره املنقري يف وقعة صفني.342 :
(  )2بغية الطلب  ،3552 :2ذكره املنقري يف وقعة صفني.562 :

شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

168
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 -88ربيعة بن شرحبيل
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

161

 -86رفاعة بن رافع بن مالك ...
صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و روى عنه و شهد معه بدرا و احدا و سائر المشاهد بعدهما ،و شهد مع عليّ
رضى اللّه عنه الجمل و صفين.

168

 -84رفاعة بن شداد أبو عاصم البجلي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و كان أميرا على بجيلة و كان رفيق عمرو بن الحمق.
 -85رفاعة بن ظالم الحميري
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

164

 -89رياح بن الحارث النخعي
 ،شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه.

165

 -66رويم الشيباني
 ،و قيل يزيد بن رويم ،أحد وجوه أصحاب عليّ رضى اللّه عنه و شهد معه صفّين.

169

 -61رئاب بن حنيف
 ،قيل إنّ له صحبة ،و إنّه شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل يومئذ.

116

السالم إىل ثغر الري ،و ذلك بعد شكّه يف قتال صفني.
(  )6بغية الطلب  ،3505 :2و لكن قال املنقريّ :
وجهه علي عليه ّ
وقعة صفني.115 :
(  )1بغية الطلب  ،3012 :2ذكره يف وقعة صفني. 562 :
(  )2بغية الطلب  ،3006 :2ذكره يف وقعة صفني. 560 :
(  )3بغية الطلب  ،3022 :2ذكره يف وقعة صفني و نقل عنه خطبة و شعرا ،422 :و أيضا .265
(  )4بغية الطلب  ،3024 :2ذكره يف وقعة صفني. 244 :
(  )5بغية الطلب .3223 :2
(  )0بغية الطلب .3222 :2

166

 -6ريّان بن صبرة بن هوذة الحنفي
 ،روى عن عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه ،و قيل إنّه شهد معه بصفين.

111

 -68زبيد بن عبد الخوالني المصري
 ،شهد صفين مع معاوية و كان معه راية خوالن ،فلمّا قتل عمّار بن ياسر لحق بعلي بن أبي طالب.

11
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 -61زحر بن قيس الجعفي الكوفي ...
كان فارسا شر يفا خطيبا بليغا ،شهد مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه صفين.

118

 -68زهرة بن حوية السعدي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

111

 -66زهير بن عوف الكندي ...
شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها.

118

 -64زياد بن حفص التيمي
 ،شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه و قتل بها.

116

 -65زياد بن حنظلة التميمي
 ،له من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صحبة  ...شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه  ...كان منقطعا إلى عليّ رحمه
اللّه ،و شهد معه مشاهده كلّها.

114

 -69زياد بن خصفة التيمي البكري

(  )2بغية الطلب .3222 :2
(  )2بغية الطلب .3220 :2
(  )6بغية الطلب .3240 :2
(  )1بغية الطلب  ،3223 :2ذكره املنقري مرارا يف وقعة صفني. 563 ،402 ،462 ،132 ،26 -15 :
(  )2بغية الطلب .3206 :2
(  )3بغية الطلب .3221 :2
(  )4بغية الطلب .3612 :6
(  )5بغية الطلب .3612 :6

 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عن ه و كان على ربيعة الكوفة ،و وجّهه عليّ إلى معاوية مع عديّ بن حاتم و شبث بن
ربعي و يزيد بن قيس ،يدعونه إلى الجماعة.

115

 -46زياد بن كعب بن مرحب البجلي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

119

 -41زياد بن النضر ...
شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه و أمّره على مذحج و األشعريّين ،و سيّره على مقدّمته عند توجّهه إلى
صفين.

1 6

 -4زيد بن أرقم
 ،صحب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سبع عشرة غزوة ،و روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايات متعدّدة ،و
قال :إنّ عليّا أنشد الناس :من سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول :من
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كنت مواله فعليّ مواله ،اللّهمّ و ال من وااله و عاد من عاداه .فقام ستة عشر رجال فشهدوا بذلك ،و كنت فيهم  ...شهد

صفين مع عليّ رضى اللّه عنه 1 1.و قد أورد له ترجمة وافية.
 -48زيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف األنصاري

 ،صحب النبي .صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و استصغره يوم أحد  ...شهد صفين مع عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه.

1

 -41زيد بن حصن الطائي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه  ...و قيل إنّه أمّره على طيء.

1 8

 -48زيد بن عتاهية الفقيمي
 ،شاعر كان مع عليّ رضى اللّه عنه بصفين ،و لمّا عظم البالء انهزم عنها.

1 1

(  )0بغية الطلب  ،3610 :6ذكره املنقري يف وقعة صفني.262 ،222 ،201 ،166 ،162 :
(  )2بغية الطلب .3634 :6
(  )2بغية الطلب  ،3643 :6ذكره املنقري يف وقعة صفني.533 ،306 ،226 ،254 ،253 ،214 ،165 ،153 ،152 ،123 ،121 ،112 ،112 ،111 ،161 :
(  )1بغية الطلب  ،3603 :6ذكره يف وقعة صفني.442 ،212 :
(  )2بغية الطلب .3662 :6
(  )3بغية الطلب  ،4613 :6ذكره يف وقعة صفني باسم« زيد بن حصني الطائي. 466 ،426 ،166 ،66 :
(  )4بغية الطلب .4625 :6

 -46زيد بن عدي بن حاتم الجواد ...
شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

1 8

 -44زيد بن وهب أبو سليمان الجهني
 ،أسلم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و توجّه إليه فأدركته وفاته في الطريق  ...و شهد مع عليّ رضى
اللّه عنه صفين.

1 6

 -45السائب بن بشر بن عمرو الكلبي
 ،شهد الجمل و صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

1 4

 -49سالم بن عبيد األشجعي
 ،صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و روى عنه و كان من أصحاب الصفّة  ...و شهد مع عليّ رضى اللّه عنه
صفين.

1 5

 -56السرطان جدّ سعد اللّه بن هبة بن نصر ...
كان السرطان مع عليّ عليه السّالم
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بصفين و قتل معه و دفن بالرقة.

1 9

 -51سعد بن الحارث بن الصمة ...
صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و شهد يوم حنين و المشاهد كلّها بعدها ،و شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه
فقتل بها ،و كان أبوه الحارث بن الصمّة من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
 -5سعد بن زيد بن وديعة

(  )5بغية الطلب  ،4620 :6ذكره يف وقعة صفني. 524 -522 :
(  )0بغية الطلب  ،4650 :6ذكره يف وقعة صفني. 456 ،361 ،320 ،250 ،246 ،242 ،234 ،232 :
(  )2بغية الطلب .4122 :6
(  )2بغية الطلب .4151 :6
(  )1بغية الطلب .4232 :6
(  )2بغية الطلب .4244 :6

186

 ،قيل إنّ له صحبة ،و أنّه شهد خيبر مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المشاهد بعدها ،و كان مع عليّ رضى اللّه عنه
بصفين.

181

 -58سعد بن عبد اللّه األزدي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و قتل بها  ...و له ذكر في حديث صفين و ألخيه عجل.

18

 -51سعد بن عمرو األنصاري ...
قيل إنّ له صحبة ،و شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.
ذكره الكلبي و غيره في من شهد صفين من الصحابة.

188

 -58سعد بن مسعود الثقفي الكوفي
 ،شهد صفين مع عليّ ر ضى اللّه عنه و كان من أمراء األسباع من أهل الكوفة على قيس و عبد القيس.

181

 -56سعد أبو الحسن مولى الحسن بن عليّ رضى اللّه عنه
 ،شهد صفين مع عليّ.

188

 -54سعيد بن حذيفة بن اليمان ...
بايع عليّ بن أبي طالب هو و أخوه بوصية أبيهما إيّاهما بذلك ،و قتل بصفين.

186

 -55صفوان بن حذيفة بن اليمان ...
بايع عليّ بن أبي طالب بوصية أبيه و شهد
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184

(  )3بغية الطلب .4240 :6
(  )4بغية الطلب .4256 :6
(  )5بغية الطلب .4250 :6
(  )0بغية الطلب  ،4224 :6ذكره يف وقعة صفني. 112 ،11 :
(  )2بغية الطلب .4222 :6
(  )2بغية الطلب  2156 :5و ج . 4266 :6
واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.

صفين معه و قتل بها .و أمّا حذيفة اليمان أبوهما مات سنة ستّ و ثالثين بعد قتل عثمان في أوّل خالفة عليّ .و قيل :سنة
خمس و ثالثين ،و األوّل أصحّ ،و كان موته بعد أن أتى نعي عثمان إلى الكوفة ،و لم يدرك الجمل.
العديم لحذيفة ترجمة وافية.

189

185

و قد أورد ابن

 -59عبد اللّه بن أوفى
 ،ابن الكوّاء شهد صفين مع عليّ عليه السّالم.

116

 -96عبد اللّه بن ناجذ األزدي الغامدي.
111

 -91عبد اللّه بن نجي بن سلمة بن جشم
 ،قتل مع عليّ عليه السّالم بصفّين.

11

 -9عمّار بن ياسر
 ،قتل بصفّين و كان مع عليّ عليه السّالم.

118

أقول :إنّ لقتل عمار بصفين أثرا عظيما في تمييز الحق و الباطل ،ألنّه وردت روايات كثيرة من طرق شتى بل صارت من
المتواتر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال لعمار:
تقتلك الفئة الباغية.
فتمّت الحجة على أولى النباهة بأنّ الحق مع علي عليه السّالم و جنده ،و أنّ معاوية و عسكره على الباطل حتى تنبّه لهذا
ذو الكالع من رجال معاوية ،و فحص عن حقيقة األمر ،و لكن استحوذ عليه الشيطان و لم يرجع عن الباطل .فقد نقل ابن
العديم بسند مذكور عن أبي نوح الحميري أنه قال :كنت في خيل علي ،فبينا أنا واقف إذ نادى رجل من أهل الشام من
دلّني على أبي نوح الحميري ،قال أبو نوح :فقلت:
أيّهم تريد؟ فقال :الكالعي .فقلت :قد وجدته ،فمن أنت؟ فقال :أنا ذو الكالع فسر

(  )1بغية الطلب  2106 :5و ج . 4266 :6
(  )2بغية الطلب . 2122 -2142 :5
(  )3بغية الطلب  ،4062 :16ذكره يف وقعة صفني.562 ،265 :
(  )4بغية الطلب .3126 :2
(  )5بغية الطلب .2263 :0
(  )0ة بغية الطلب  ،3255 :2ذكره املنقري كثريا يف وقعة صفني، 263 ،203 ،232 ،224 ،210 ،214 ،262 ،265 ،166 ،162 ،161 ،04 ،54 ،15 :
. 455 ،465 ،463 ،324 ،304 ،345 -333 ،322 ،320 -316
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إليّ ،قال أبو نوح :فقلت :معاذ اللّه أن أسير إليك إال في كتيبة ،فقال :سر و لك ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم ،و ذمة ذي الكالع حتى ترجع ،فإنما أريد أن أسالك عن أمر فيكم ،فسار اليه أبو نوح ،و سار إليه ذو الكالع حتى
التقيا ،فقال له ذو الكالع ،إنما دعوتك أحدّثك حديثا حدثناه عمرو بن العاص في إمارة عمر ،فقال أبو نوح :و ما هو؟
فقال ذو الكالع :حدثنا عمرو بن العاص أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال« :يلتقي أهل الشام و أهل العراق
في إحدى الكتيبتين الحق -أو قال :الهدى -و معها عمار بن ياسر» ،فقال أبو نوح :نعم و اللّه إنّ عمارا لمعنا و فينا .و قال:
أجادّ هو على قتالنا؟ فقال أبو نوح:
نعم و ربّ الكعبة ،لهو أجدّ على قتالكم مني ،و لودّ أنكم حلق واحد فذبحه .111
و مع األسف ليست ترجمته الخاصة في مطبوعة الكتاب.
 -98مالك بن الحارث األشتر النخعي
 ،فارس شهير و شاعر خطيب ،و أمير كبير لجند االمام عليه السّالم خ طب بصفين ،و نقلنا خطبته عند ذكر أدهم أبي الفضيل
بن أدهم ،و قال ابن العديم :سنذكر ترجمته إن شاء اللّه تعالى في حرف الميم ،في من اسمه مالك ،و مع األسف حرف

الميم غير موجود في مطبوعة الكتاب.118.
 -91مسلم بن نجي بن سلمة بن جشم
 ،قتل مع عليّ عليه السّالم بصفين.

116

 -98أبو األسود الدؤلي ...
و هو أوّل من وضع علم النحو  ...و شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

114

 -96أبو أسيد بن ربيعة األنصاري
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

115
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 -94أبو أمامة الباهلي
 ،صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ،و اسمه صدى بن عجالن شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.
(  )1بغية الطلب .222 :1
(  )2بغية الطلب  ،1225 :4و ذكره كثريا يف وقعة صفني. 544 ،560 ،525 ،402 ،446 ،304 ،226 ،252 ، 256 ،125 ،123 ،154 ،02 :
(  )3بغية الطلب .2263 :0
(  )4بغية الطلب  ،4325 :16ذكره يف وقعة صفني.112 :
(  )5بغية الطلب  ،4320 :16ذكره يف وقعة صفني باسم« أبو أسيد مالك بن ربيعة األنصاري.560 :

119

 -95أبو أيّوب مولى عثمان بن عفّان
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و غيرها.

186

 -99أبو بردة بن عوف األزدي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

181

 -166أبو بردة بن نيار
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

18

 -161أبو الجنوب
 ،رجل مذكور من أصحاب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه ،شهد معه صفين.188
 -16أبو جهمة األسدي
شاعر شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قال يومئذ شعرا يجيب به كعب بن جعيل.

181

 -168أبو حيّة بن عبد عمرو
 ،قيل إنّ له صحبة  ...شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.188
 -161أبو دجانة األنصاري
 ،صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.
 -168أبو الدنيا األشجّ عثمان بن خطّاب ...
ذكر أنّه لقى عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه بصفّين.
(  )1بغية الطلب  ،4322 :16ذكره يف وقعة صفني.166 :
(  )2بغية الطلب . 4322 :16
(  )3بغية الطلب  ،4336 :16ذكره يف وقعة صفني.203 ،2 ،4 :
(  )4بغية الطلب . 4336 :16
(  )5بغية الطلب . 4326 :16
(  )0بغية الطلب  ،4321 :16ذكره يف وقعة صفني.302 ،301 :
(  )2بغية الطلب . 4436 :16
(  )2بغية الطلب . 4444 :16
(  )6بغية الطلب . 4444 :16

184

186

 -166أبو زهير العبسي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و روى شيئا من خبرها.

185
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 -164أبو زينب بن عوف
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها.

189

 -165أبو سعيد التيمي
 ،شهد صفين مع عليّ عليه السّالم.

166

 -169أبو السفر
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و روى شيئا من خبرها.

161

 -116أبو سفيان بن حويطب بن عبد العزّى
 ،شهد مع عليّ رضى عنه اللّه صفين.

16

 -111أبو سماك األسدي
 ،شهد صفين مع عليّ عليه السّالم.

168

 -11أبو شجاع الحميري
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و كان من ذوي البصائر.

161

 -118أبو شيخ بن عمرو الجهني
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه  ...و أظنّه قتل يومئذ.

168

(  )16بغية الطلب  ،4455 :16ذكره يف وقعة صفني. 542 ،256 ،65 ،55 :
(  )1بغية الطلب  ،4452 :16ذكره يف وقعة صفني باسم« أبو زبيب بن عوف».203 ،161 ،166 :
(  )2بغية الطلب  ،4400 :16قال املنقري :أبو سعيد التيمي املعروف بعقيصا 144 :و .145
(  )3بغية الطلب  ،4421 :16ذكره املنقري يف وقعة صفني.326 :
(  )4بغية الطلب . 4422 :16
(  )5بغية الطلب  ،4426 :16ذكره يف وقعة صفني.336 :
(  )0بغية الطلب  ،4421 :16ذكره يف وقعة صفني.362 :
(  )2بغية الطلب . 4425 :16

 -111أبو عبد الرحمن السلمي عبد اللّه بن حبيب
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

166

 -118أبو عمرة األنصاري
 ،صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها.
 -116أبو عمرة المازني
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها.

165

 -114أبو فاختة
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

169

 -115أبو فضالة األنصاري
 ،صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بدريّ شهد صفّين مع
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عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها.

146

 -119أبو قتادة بن ربعي األنصاري
 ،صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شهد صفّين مع عليّ رضى اللّه عنه.
 -1 6أبو القعقاع الجرمي
 ،شهد صفّين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و حكى عن الوقعة.
 -1 1أبو كامل األحمسي

(  )2بغية الطلب . 4512 :16
(  )6بغية الطلب . 4543 :16
(  )16بغية الطلب  4544 :16و . 3255 :2
(  )11بغية الطلب .4552 :16
(  )1بغية الطلب . 4521 :16
(  )2بغية الطلب . 4560 :16
(  )3بغية الطلب . 4566 :16

14

141

164

 ،شهد صفّين مع عليّ رضى اللّه عنه.

148

 -1أبو كعب الخثعمي
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها ،و كان رأس الخثعميّين من الكوفة.

141

 -1 8أبو الكنود
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و روى خبرها.

148

 -1 1أبو ليلى األنصاري
صاحب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ...شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و شهد الجمل ،و يقال :كانت راية عليّ
رضى اللّه عنه معه.

146

 -1 8أبو مصبح األعشى
 ،أعشى همدان ،من الخطباء البلغاء و الشعراء الفصحاء شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و له فيها أشعار مذكورة.
 -1 6أبو موسى األشعري عبد اللّه بن قيس
 ،صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.
 -1 4أبو نوح الحميري
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.

149
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 -1 5أبو اليسر
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.
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(  )4بغية الطلب . 4066 :16
(  )5بغية الطلب  ،4063 :16ذكره يف وقعة صفني.252 :
(  )0بغية الطلب  ،4064 :16ذكره يف وقعة صفني.455 -454 :
(  )2بغية الطلب . 4062 :16
(  )2بغية الطلب  ،4025 :16و ج . 4212 :16
(  )6بغية الطلب  ،4032 :16ورد ذكره مرارا يف وقعة صفني ،و منها.553 -544 ،532 -534 ،565 -562 :
(  )16بغية الطلب  ،4045 :16ذكره يف وقعة صفني.330 -333 :
(  )1بغية الطلب  ،4050 :16ذكره يف وقعة صفني :أبو اليسر بن عمرو األنصاري.560 :
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 -1 9ابن أبي الحصين
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه و قتل بها.
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 -181 -186ابنا مالك األسلميان
 ،شهدا صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و قتال بها مع هاشم المرقال.

15

 -188 -18أبناء نجي بن سلمة بن جشم
 ،و هم ثمانية أشخاص ،شهدوا صفين مع عليّ عليه السّالم و قتلوا بها.

158

أقول :قد ذكرنا منهم سابقا :حمزة بن نجي و حسين بن نجي و عبد اللّه بن نجي و حمزة بن نجي ،و أمّا األربعة اآلخرون
لم نجد أسماءهم.
 -184 -186ابنا هاشم األسلميان
 ،قيل :كانا من القرّاء الذين شهدوا مع عليّ رضى اللّه عنه صفين ،و قتال بها مع هاشم المرقال.
أنبأنا أبو البركات األمين عن أبي محمّد عبد اللّه بن أحمد بن أحمد قال :أخبرنا أبو الحسين بن الفرّاء قال :أخبرنا أبو طاهر
الباقالني قال :أخبرنا أبو عليّ بن شاذان قال :حدّثنا ابن ننجاب قال :حدّثنا إبراهيم بن ديزيل قال :حدّثنا يحيى بن سليمان
قال :حدّثني نصر بن مزاحم ،عن عمر بن سعد ،عن رجل ،عن أبي سلمة قال :و لمّا أصيب هاشم أصيب معه عصابة من
القرّاء ،فمرّ عليهم عليّ بن أبي طالب عليه السّالم فترحّم عليهم ثمّ أنشأ يقول:
جزى اللّه خيرا عصبة أسلميّة

صباح الوجوه صرّعوا حول هاشم

يزيد و عبد اللّه منهم و معبد

و سلمان و ابنا هاشم ذي المكارم

و عزرة ال يبعد ثناه و ذكره

إذا اخترط البيض الخفاف الصوارم
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 -185جدّ أبي عمرو بن العالء
(  )2بغية الطلب . 4263 :16
(  )3بغية الطلب . 4064 :16
(  )4بغية الطلب .2602 :0
(  )5بغية الطلب  ،4266 :16ذكره املنقري باختالف يف وقعة صفني.350 :

151

 ،شهد صفين و الجمل مع عليّ رضى اللّه عنه.

158

 -189عمّ يحيى بن سعيد األنصاري
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.
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 -116ابن عم لألشعث بن قيس
 ،شهد صفين مع عليّ رضى اللّه عنه ،و قال شعرا يوم منعهم أهل الشام الماء بصفّين.

154

 -111الشباميون من بني شبام
 ،شهدوا صفين مع عليّ رضى اللّه عنه.
قرأت بخطّ أبي عليّ البرداني قال :و المشارق بطن من همدان ،و هم إخوة شبام الذين قتل منهم يوم صفين ثمانمائة ،فلمّا
رجع عليّ رضى اللّه عنه إلى الكوفة سمع النوح عليهم فقال:
مررت على شبام فلم تجبني

و عزّ عليّ ما لقيت شبام

155

##PAGE=47##
تراجم أربعين عالما من علماء الشيعة الحلبيّين و غيرهم
من طالع التاريخ يظهر له أنّ حلب كانت من المدن اإلسالمية العلمية عبر القرون الماضية ،و المدارس بها كانت كثيرة عامرة
بمشايخ العلم و طلّاب المعرفة ،و العلماء و المتعلّمون كثيرون مشتغلون بمذاكرة اآلداب العربية من النظم و النثر و الصرف و
النحو و فقه اللغة ،و بالعلوم الدينية بأنواعها من الفقه بشتّى المذاهب و بالحديث و التاريخ و الرجال و علوم القرآن من
القراءات و التفسير ...
و في القرون الرابع و الخامس و السادس الهجرية كان علماء اإلمامية في حلب كثيرين ،و مع األسف الشديد لم تترجم كتب
التراجم إلّا للقليل منهم .و حيث إنّ التشيّع بحلب منذ القرن السابع إلى القرن الحاضر كان ضعيفا ،و لم يتّصل سلسلة علماء
الشيعة الحلبيّين نسال بعد نسل و جيال بعد جيل إلى زماننا ،فلم يظهر منهم من ثبّت أسماء علماء بلدهم في التاريخ ،و
المصنّ فون الشيعة من بالد أخرى و إن ذكروا من عرفوا من علماء الشيعة في حلب إلّا أنّ الكاتب لو كان من أهل حلب
لكان أعرف و أجدر ،ألنّ أهل كلّ بلد أعرف بعلماء وطنهم و بتاريخ أرضهم.
(  )1بغية الطلب . 4262 :16
(  )2بغية الطلب . 4262 :16
(  )3بغية الطلب . 4212 :16
(  )4بغية الطلب . 4203 :16

و المطبوع من «بغية الطلب» على الرغم من فقدان الكثير من أجزائه ،فهو غنيمة عظيمة لمعرفة بعض علماء الشيعة من
الحلبيّين و غيرهم ،و نحن ننتظر ظهور بقية المجلّدات و طبعها ألنّها تكون مصدرا هامّا لالطّالع على علمائنا الحلبيّين.
و إليك ما وجدناه في هذا القسم المطبوع:
##PAGE=48##
 -1إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني أبو العتاهية
 ،كان فريد زمانه و و حيد أوانه في طالقة الطبع و رشاقة النظم خصوصا في الزهديات ،و أنشد شعره لإلمام الرضا عليه
السّالم ،و القمي و المدرّس لم يتعرّضا لمذهبه ،و قال السيّد األمين :كان يتشيّع بمذهب الزيدية.

159

و لكن ابن العديم نقل عن محمّد بن أبي العتاهية أنّه قال في وصف أبيه :كان يتشيّع آلل الرسول صلّى اللّه عليه و اله و
سلّم غير أنّه لم يكن يتنقّص أحدا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و ال من أمّهات المؤمنين.

196

و قال أيضا :كان انقطاع أبي العتاهية لمّا آثر االتّصال بالسلطان إلى أبي عصمة حمّاد بن سالم الشيعي من أهل كرمان 191.و

قد أورد ابن العديم ترجمة وافية له  19و كذلك ابن خلّكان
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 إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ...أبو محمد ،و قيل أبو اسحق الكوفي ،ابن بنت السدي ،و السدي اسمه اسماعيل بن عبد الرحمن ،و قيل هو نسيب السدي و
ليس بابن ابنته.
سمع بالمصيصة عمر بن شاكر البصري ،و بدمشق الوليد بن مسلم ،و حدّث عنهما و عن مالك بن أنس ،و شريك بن عبد
اللّه النخعي ،و ابراهيم بن سعد الزهري ،و عبد السالم بن حرب المالئي ،و عبد الرحمن بن أبي الزناد ،و علي بن عابس
الكوفي ،و عدي بن ثابت ،و عباد بن أبي يزيد ،و عبد اللّه البجلي.
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روى عنه أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،و أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ،و أبو عبد اللّه بن ماجة
القزويني ،و أبو يعلى الموصلي ،و أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني ،و أبو بكر بن خزيمة ،و اسماعيل بن هارون
الكوفي ،و زكريا بن يحيى الساجي ،و الحسن بن الطيب  ،و قاسم بن زكريا المطرز ،و الحسن بن صالح ،و الوليد بن أبي ثور
الهمداني ،و دليل بن عبد الملك الحلبي ،و أبو الحسين علي بن الحسين بن بشير الدهقان ،و أبو لبيد محمد بن ادريس
السرخسي ،و أبو جعفر محمد بن الحسن الخثعمي ،و علي بن جعفر الرماني و أبو األصبغ محمد بن عبد الرحمن القرقساني،
و أبو محمد عبيد اللّه بن محمد بن معاوية و زائدة بن قدامة ،و اسماعيل بن هارون الكوفي.
(  )1راجع الكىن و األلقاب  103 :1رقم الرتمجة  ،126رحيانة األدب  ،165 :2أعيان الشيعة .360 :3
(  )2بغية الطلب .1206 :4
(  )3بغية الطلب .1252 :4
(  )4بغية الطلب . 1264 -1246 :4
(  )5وفيات األعيان .220 -216 :1

أخبرنا األديب أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال :حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال :حدثنا اسماعيل بن
موسى الفزاري قال :أخبرنا ابراهيم بن سعد ،عن أبيه ،عن عبد اللّه بن جعفر قال :كان النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم
يأكل القثاء بالرطب.
أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد اللّه الدمشقي قال :أخبرنا أبو سعد بن بوش اآلزجي قال :أخبرنا أبو العزّ أحمد
بن عبيد اللّه بن كادش قال :أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال :أخبرنا أبو الفرج المعافى بن زكريا قال:
حدثنا علي بن محمد بن كاس النخعي قال :حدثنا علي بن جعفر بن الرماني قال :حدثنا اسماعيل بن ابنة السدي قال :كنت
في مجلس مالك أكتب عنه ،فسئل عن فريضة فيها اختالف بين أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فأجاب فيها
بجواب زيد بن ثابت ،فقلت :فما قال فيها علي بن أبي طالب ،و عبد اللّه بن مسعود؟ فأومأ إلى الحجبة ،فلما همّوا بي
حاضرتهم و حاضروني فأعجزتهم ،و بقيت محبرتي و كتبي بين يدي مالك ،فلمّا أراد أن ينصرف قال له الحجبة ،ما نعمل
بكتب الرجل و محبرته؟ قال :اطلبوه و ال تهيجوه بسوء حتى تأتوني به ،فجاءوا إليّ و رفقوا بي حتى جئت معهم فقال لي:
من أين
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أنت؟ فقلت من أهل الكوفة ،فقال لي :إنّ أهل الكوفة قوم معهم معرفة بأقدار العلماء ،فأين خلّفت األدب؟ قال :قلت :إنما
ذاكرتك ألستفيد ،فقال :إنّ عليّا و عبد اللّه ال ينكر فضلهما ،و أهل بلدنا على قول زيد ،و إذا كنت بين ظهراني قوم فال
تبدأهم بما ال يعرفون فيبدأك منهم ما تكره.
قال :ثم حججت في سنتي ،و قدمت الشام ،فدخلت دمشق فجلست في حلقة الوليد بن مسلم ،فلم أصبر أن سألته عن
مسألة ،فأصاب ،فقلت له :أخطأت يا أبا العباس ،فقال :تخطّئني في الصواب و تلحن في اإلعراب؟! فقلت له :خفضتك كما
خفضك ربك ،و داخلته باالحتجاج ،فمال الناس اليّ و تركوه ،و قالوا :أهل الكوفة أهل الفقه و العلم ،فخفت أن يبدأني منه
ما بدأني من مالك بن أنس ،فإذا رجل له حلم و دين ،و زعة عن االقدام.
أنبأنا أبو الحسن بن المقيّر قال :أنبأنا أبو الفضل محمد بن ناصر قال :أخبرنا أبو الفضل بن خيرون ،و أبو الحسين بن
الطيوري ،و أبو الغنائم بن النرسي ،و اللفظ له ،قالوا :أخبرنا أبو أحمد الغندجاني -زاد ابن خيرون :و أبو الحسين
االصبهاني -قاال:
أخبرنا أحمد بن عبدان قال :أخبرنا محمد بن سهل قال :أخبرنا محمد بن اسماعيل قال :اسماعيل بن موسى بن بنت
السدي الكوفي الفزاري ،أبو اسحاق ،سمع شريك توفي سنة خمس و أربعين و مائتين ...
أخبرنا أبو الفرج بن القبيطي في كتابه قال :أخبرنا أبو الحسن بن اآلبنوسي قال:
أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن مسعدة قال :أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي قال:
أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال :اسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ابن بنت السدي ،سمعت عبدان األهوازي يقول :سمعت
أبابكر بن أبي شيبة أن هناد بن السري أنكر علينا ذهابنا إلى اسماعيل هذا ،و قال ايش عملتم عند ذا الفاسق الذي يشتم
السلف.

قال ابن عدي :و اسماعيل هذا يحدث عن مالك و شريك و شيوخ الكوفة ،و قد
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أوصل عن مالك حديثين ،و قد تفرّد عن شريك بأحاديث ،و إنما أنكروا عليه الغلوّ في التشيع ،و أما في الرواية فقد
احتمله الناس و رووا عنه.
أنبأنا أبو حفص عمر بن طبرزد قال :أخ برنا أبو القاسم بن السمرقندي إجازة إن لم يكن سماعا قال :أخبرنا أبو علي بن
المسلمة و أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن فهد قال :أخبرنا أبو الحسن الحمامي قال :أخبرنا أبو القاسم الحسن بن
محمد بن الحسن قال :حدثنا محمد بن عبد اللّه بن سليمان الحضرمي قال :مات أبو محمد اسماعيل بن موسى الفزاري سنة
خمس و أربعين و مائتين ،و كان صدوقا ال يخضب.
أنبأنا أبو القاسم بن محمد القاضي عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن أبي محمد التميمي قال :أخبرنا مكي بن
محمد بن الغمر قال :أخبرنا أبو سليمان ابن زبر قال :قال الحسن بن علي :فيها -يعني سنة خمس و أربعين و مائتين -مات
اسماعيل بن موسى بن بنت السدي.
أخبرنا حسن بن أحمد األوقي إذنا قال :أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي قال:
أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال :أخبرنا أبو الحسن الحربي قال :أخبرنا أبو محمد الصفار قال :أخبرنا عبد الباقي بن قانع
قال :سنة ثالث و أربعين و مائتين -يعني مات فيها -ثم قال بعد ذلك :سنة خمس و أربعين و مائتين ،و قيل ابن بنت
السدي فيها.191

أقول :قال القمي :قيل إنّه كان ابن بنت السدّي ،يروي عنه المشايخ .و في ميزان االعتدال للذهبي :أنكروا منه غلوّا في
التشيّع ،توفي سنة  198. 18و ترجمه السيد األمين في أعيان الشيعة.
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 -8أحمد بن الحسن بن عيسى الخشّاب أبو الفتح الحلبي الكردي
 ،من بيوت حلب المذكورة القديمة ،و عيسى الخشّاب جدّهم كان مقدّما في دولة بني حمدان ،و تقدّم بنوه و عقبه بعده ،و
رأسوابها ،و اتّخذوا األمالك بحلب ،و مال إليهم الشيعة بها ،و تولّوا بها المراتب السنيّة ،و سيأتي في كتابنا هذا ذكر جماعة
منهم ،و كان أبو الفتح هذا من فقهاء الشيعة ،و من أعيان حلب ،و كان عنده تديّن و ورع ،سمع بحلب الحسين بن أحمد
القطّان البغدادي ،و أبا محمّد عبد الرحمن بن الحسن الواعظ النيسا بوري ،و أبا الحسن محمّد بن الحسين البصري ،و كتب
عنهم.

(  )1بغية الطلب . 1232 -1231 :4
(  )2ميزان االعتدال  251 :1رقم الرتمجة  ،652و عنه الكىن و األلقاب  ،512 :2رقم الرتمجة  ،532ذيل« الفزاري».
(  )3أعيان الشيعة .432 :3

قرأت بخطّ أبي الحسن محمّد بن أبي الفتح أحمد بن الحسن بن عيسى الخشّاب لنفسه أبياتا يرثي بها أباه أحمد ،و قد
توفي بحلب:
أتاني الدهر بما لم أزل

أحذره منه و أخشاه

بفقد مولى فعله دائما

للخير أدناه و أقصاه

مراقبا في كلّ أفعاله

للّه ذي العزّة مواله

تالي كتاب اللّه مستشعرا

بآيه قد فاز مسعاه

قوّام ليل صائم دهره

ذو غيرة للدين أوّاه

غزير علم عالم عامل

رجاه في أفعاله اللّه

كريم نفس باذل جهده

ينهب منه المال و الجاه

باك ألوالد نبيّ الهدى

قد ذهبت بالدمع عيناه

وصول أرحام على قطعها

يعطي بيمناه و يسراه

يا ربّ بلّغ أحمدا سؤله

أكرم غدا في البعث مثواه

194

أقول :قال منتجب الدين :الشيخ أبو الفتح أحمد بن عيسى بن محمد الخشاب الحلبي فقيه ديّن .195و الظاهر أنه أحمد بن
الحسن بن عيسى ،و سقط «الحسن» في كالم منتجب الدين.
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 -1أحمد بن الحسن المنبجي من رواة الشيعة
 ،يروي عن يعقوب بن شعيب ،روى عنه الحسن بن محمّد.

199

أقول :لم أعثر على ذكره في كتب الرجال ،حسب مراجعتي العاجلة.
 -8أحمد بن الحسين أبو الطيّب المعروف بالمتنبّي

(  )1بغية الطلب .026 -022 :2
(  )2فهرست منتجب الدين 12 :رقم  ،6و عنه أعيان الشيعة 52 :3؛ طبقات أعالم الشيعة( القرن السادس).13 :
(  )1بغية الطلب .031 :2

 ،هو الشاعر الشهير ،وفد على سيف الدولة .عدّه القاضي نور اللّه من شعراء الشيعة
الشيعة

61

و كذلك األمين

6

66

كما ترجمه الصنعاني في عداد شعراء

و قد ترجمه ابن خلّكان و لم يصرّح بتشيّعه ، 68و أمّا ابن العديم فقد أورد له ترجمة وافية و

نقل بعض أشعاره ،و منها أنّه كتب أبو الطيّب المتنبّي في حاجة كانت له بالرملة:
إنّي سألتك بالذي

زان اإلمامة بالوصي

و أبان في يوم الغدير

لكلّ جبّار غوي

فضل اإلمام عليهم

بوالية الربّ العلي

إلّا قصدت لحاجتي

و أعنت عبدك يا عليّ

و قال :و كان يتشيّع ،ثمّ قال :سنذكر في ترجمة طاهر بن الحسن بن طاهر حكاية عن الخالديّين تدلّ على أنّ المتنبّي كان
مخالفا للشيعة.

61

أقول :أمّا ترجمة طاهر بن الحسن فليست في المطبوعة من الكتاب لنرى ما قال ،و الظاهر أنّ المخاطب في هذا الشعر كان
سيف الدولة الحمداني؛ ألنّه المسمّى بعلي بن عبد اللّه ،و هو كان يتعصّب في التشيّع و يليق بأن يكون المخاطب بهذا الكالم
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في قضاء حاجة المتنبّي الذي كانت له حميّة و غيره ،و يتحاشى أن يلتمس قضاء حوائجه من غير سيف الدولة.
 -6أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح أبو الحسين االطرابلسي الشاعر
 ،و كان كثير التردّد إلى حلب و اإلقامة بها ،و بها مات ،و مدح ملوكها و أمراءها و رؤساءها ،و كان شاعرا مجيدا حسن
النظم كثير الهجاء و الفحش ،و ذكره أبو يعلي بن القالنسي في تاريخه الذيل في تاريخ دمشق و ذمّه :كان يصله بهجائه ما
ال يصله بمدحه و ثنائه.
و كان ابن منير عارفا باللغة ،و بلغني أنّه كان يحف ظ الجمهرة ألبي بكر بن دريد حفظا جيّدا ،روى عنه األمير أبو الفضل
إسماعيل بن سلطان بن منقذ ،و أبو عبد اللّه الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن أبي جرادة ،و الخطيب أبو طاهر هاشم بن
أحمد بن هاشم ،و أبو القاسم عيسى بن أحمد المعروف بالحنيك و كان راوية شعره ،و ابنه الوجيه بن الحنيك ،و عليّ بن
الحكم الحلبي ،و يحيى بن سعد بن ثابت الحلبي المعروف بابن المراوي ،و أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن نجا الدمشقي ،و
(  )2جمالس املؤمنني .536 :2
(  )3نسمة السحر بذكر من تشيّع و شعر .261 -126 :1
(  )4أعيان الشيعة .513 :2
(  )5وفيات األعيان .125 -126 :1
(  )0بغية الطلب .020 :2

مجد العرب العامري ،و روى لنا عنه شيئا من شعره الحكيم نافع بن أبي الفرج الحلبي ،و كان شيخا كبيرا مولعا بشعره مفتونا
به و جمع أشتات شعره ،و كان يخدمه أيّام شبابه.
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمّد قال :أخبرنا عليّ بن الحسن قال :حدّثنا أبو محمّد عبد اللّه بن أحمد الحميري
الكاتب أنّ مولد أبي الحسين بن منير سنة ثالث و تسعين و أربعمائة بأطرابلس.
أنبأنا أبو المحاسن سليمان بن ا لفضل بن الحسين بن إبراهيم بن سليمان بن البانياسي قال :أخبرنا الحافظ أبو القاسم عليّ
بن الحسن قال :أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح أبو الحسين األطرابلسي الشاعر الرفاء ،كان أبوه منير منشدا ينشد أشعار
العوني في أسواق أطرابلس و يغنّي ،و نشأ أبو الحسين و حفظ القرآن و تعلّم اللغة
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و األدب ،و قال الشعر و قدم دمشق فسكنها ،و كان رافضيا خبيثا ،يعتقد مذهب اإلمامية و كان هجّاء خبيث اللسان يكثر
الفحش في شعره ،و يستعمل فيه األلفاظ العامية ،فلمّا كثر الهجو منه سجنه بوري بن طغتكين أمير دمشق في السجن مدّة ،و
عزم على قطع لسانه ،فاستوهبه يوسف بن فيروز الحاجب جرمه ،فوهبه له و أمر بنفيه من دمشق ،فلمّا ولي ابنه إسماعيل
بن بوري عاد إلى دمشق ،ثمّ تغيّر عليه إسماعيل لشي ء بلغه عنه فطلبه ،و أراد صلبه ،فهرب و اختفى في مسجد الوزير
أيّاما ،ثمّ خرج عن دمشق و لحق بالبالد الشمالية ينتقل من حماة إلى شيزر ،و إلى حلب ،ثمّ قدم دمشق آخر قدمة في
صحبة الملك العادل لمّا حاصر دمشق الحصر الثاني ،فلمّا استقرّ الصلح دخل البلد ،و رجع مع العسكر إلى حلب فمات،
رأيته غير مرّة و لم أسمع منه.
أخبرني نافع بن أبي الفرج بن نافع الحلبي ،و كان أحد غلمان أب ي الحسين بن منير ،أنّ ابن منير انهزم من أتابك طغتكين
إلى بغداد ،و هرّبه الحاجب يوسف بن فيروز ،و كان سبب ذلك أنّه شبّب في قصيدة له ببعض أقارب طغتكين ،و كان صبيّا
أمرد ،و هو حسام الدين دلق بن أبق ،و القصيدة هي التي أوّلها:
من ركّب البدر في صدر الرديني

......

قال :و أركبه الحاجب يوسف على خيل البريد فهرب إلى بغداد.
و حكى لي القاضي أبو عبد اللّه محمّد بن يوسف بن الخضر قاضي العسكر ،أنّ سبب طلب صاحب دمشق ابن منير و
استتاره منه و خروجه من دمشق أنّ ابن منير مدحه بقصيدة فيها بيت أوّله:
منّي و منك استفاد الناس ما كسبوا

......

و كان ابن منير كثير األعداء عنده ،فقال له بعض األعداء عنده بعد خروج ابن منير :انظر أيّها األمير إلى قول ابن منير لك
يهددك في هذا البيت «منّي و منك» و كان
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رجال تركيّا ،و قد سمع الناس يقولون عند تهديد بعضهم بعضا «منّي و منك» فوقع ذلك في نفسه و غضب و طلبه ،فاختفى
و خرج عن دمشق ،هذا معنى ما حكى لي قاضي العسكر ،و يحتمل أن يكون خوفه و اختفاؤه لمجموع األمرين و اللّه
أعلم.
أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعيل بن أبي الحجّاج المقدسي قال :أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن حامد
األصبهاني المعروف بالعماد الكاتب في كتاب «خريدة القصر و جريدة العصر» قال :المهذّب أبو الحسين أحمد بن منير
الطرابلسي كان شاعرا مجيدا مكثرا هجّاء ،معارضا للقيسراني في زمانه ،و هما كفرسي رهان ،و جوادي ميدان ،و كان
القيسراني سنيّا متورّعا و ابن مني ر مغاليا متشيّعا ،سمعت األمير مؤيّد الدولة اسامة بن منقذ بدمشق سنة إحدي و سبعين و
هو يذكره ،و جرى حديث شعر ابن مكنسة المصري و قوله:
ال تخد عنّك و جنة محمرّة

رقّت ففي الياقوت طبع الجلمد

فقال :من هذا أخذ ابن منير حيث يقول:
خدع الخدود تلوح تحت صفائها

فحذارها إن موّهت بحيائها

تلك الحبائل للنفوس و إنّما

قطع الصوارم تحت رونق مائها

فقلت له :هذا شعر جيّد ،و أنت ألهل الفضل سيّد ،فاحكم لنا كيف كان في الشعر ،و هل كان قادرا على المعنى البكر؟ فقال:
كان مغوارا على القصائد يأخذها و يعول في الذبّ عنها على ذمّه للناقد أو للجاحد.
قال :و سمعت زين الدين ابن نجا الواعظ الدمشقي يذكره و يفضله و يقرضه و يبجله ،و يقول ما كان أسمح بديهته ،و
أوضح طريقته ،و أبرع بالغته ،و أبلغ براعته و رأيته يستجيد نثره و يستطيب ذكره ،و يحفظ منه رسائل مطبوعة ،يتبع له في
اإلحسان طرائق م تبوعة ،و يقول كانت الجمهرة على حفظه ،و جمّة المعاني تتوارد من لفظه ،و يصف ترفّعه على القيسراني،
و استنكافه في الوقوع في مرعى مناقضته ،و لقد
##PAGE=57##
كان مقيما بدمشق إلى أن أحفظ أكابرها ،و كدّر بهجوه مواردها و مصادرها ،فأوى إلى شيزر ،و أقام بها و روسل مرارا
بالعودة إلى دمشق ،فضرب بالردّ وجه طلبها و كتب رسائل في ذمّ أهلها ،و بين عذره في تنكّب سبلها ،و اتّصل في آخر

عمره بخدمة نور الدين محمود بن زنكي رحمه اللّه ،و وافى إلى جلق رسوال من جانبه قبل استيالئه عليها ،و تملّكه لها ،و
ارتدى عنده من الوجاهة و الكرامة حللها ،و محاسن أبي الحسين بن منير منيرة ،و فضائله كثيرة ،و ذكر مجد العرب
العامري بأصفهان لما سألته عن شعراء الشام فقال:
ابن منير ذو خاطر منير ،و له شعر جيّد لطيف ،لو ال أنّه يمزجه بالهجو السخيف قال :و أنشدني يوما قصيدة له ،فما عقدت
خنصري إلّا على هذا البيت:
أنا حزب و الناس و الدهر حزب

فمتى أغلب الفريقين وحدي

شعره ككنيته حسن ،و نظمه كلقبه مهذّب ،أرقّ من الماء الزالل ،و أدقّ من السحر الحالل ،و أطيب من نيل االمنية ،و أعذب
من األمان من المنيّة ،وقع القيسراني في مباراته و معارضته و مجاراته في مضمار القريض و مناقضته ،فكأنّما جرير العصر
و فرزدقه ،و هما مطلع النظم و مشرقه ،و شى بالشام عرفهما ،و فشا عرفهما ،و كثر رياشهما و توفّر معاشهما ،و عاشا في
غبطة و رفعة و بسطة و كنت أنا بالعراق أسمع أخبارهما ،ثمّ اتّفق انحداري إلى واسط سنة اثنتين و خمسين و خمسمائة،
فانحدر بعض الوعّاظ الشاميّين إليها طالبا منتجعا جدوى أعيانها ،راغبا في إحسانها ،فسألته عنهما ،فأخبر بغروب النجمين
و افول الفرقدين في أقرب مدّة من سنتين ،قال :و اتّفق انتزاح ابن منير من دمشق بسبب خوفه من رئيسها ابن الصوفي ،و
مقامه بشيزر عند بني منقذ.

68

قرأت بخطّ مؤيّد الدولة أبي المظفّر أسامة بن مرشد بن عليّ بن منقذ في جزء كتبه
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البن الزبير بأسماء جماعة من الشعراء ،سأله عنهم ليودع ذكرهم كتابه المعروف ب «جنان الجنان و رياض األذهان» قال:
و منهم شرف األدباء أبو الحسين أحمد بن منير الطرابلسي ،أوحد عص ره ،و لسان دهره ،تأخرّ زمانه و تقدّم فضله و بيانه،
فهو زهير الفصاحة ،و ابن حجّاج الملح و الطرافة ،في أشعاره لطافة تستخفّ القلب ،و تملك السمع و كلّ فنّ من فنون
الشعر يقصده يستولي على محاسنه و فنونه ،و يحرز أبكار معانيه و عونه ،فمن شعره في الغزل:
يا غريب الحسن ما أغ

ناك عن ظلم الغريب

أترى اإلفراط في حب

بك أضحى من ذنوبي

حلّ بي من حبّك

الخطب الذي ال كالخطوب

و عجيب أن ترى فع

لك بي غير عجيب

ال تغالطني فما تخ

فى أمارات المريب

(  .)1اخلريدة -قسم شعراء الشام .26 -20 :1

أين ذاك البشر يا مو

الي من هذا القطوب

يا هالال يلبس

األرض نقابا من شحوب

ما بدا إلّا و نادى

وجهه يا شمس غيبي

أيّها الظبي الذي مر

تعه أرض القلوب

و الذي قادني الحي

ن له قود الجنيب

سقمي من سقم جف

نيك و في فيك طبيبي

و سنا وجهك مص

باحي و أنفاسك طيبي

أنا خير الناس إذ

كنت من الناس نصيبي

عشقوا قبلي و لكن

ما أحبّوا كحبيبي

بأبي برد ثناياك

و إن أذكى لهيبي

ال بالك اللّه إن أح

ببت يوما بالذي بي
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أنشدني القاضي أبو محمّد الحسن بن إبراهيم بن سعيد الخشّاب الحلبي قال:
أنشدني الوجيه بن أبي القاسم الحنيك بحلب قال :انشدني ابن منير لنفسه ،و قد اجتمعت بالوجيه ابن حنيك في دار قاضي
العسكر محمّد بن يوسف بن الخضر و هو يذاكره بأقطاع من شعر ابن منير ،فال أتحقّق هل كانت هذه األبيات فيها أم ال ،و
هذه األبيات مدح بها ابن منير نور الدين محمود بن زنكي ،و قد كسر عسكر الفرنج بالروج و قتل ملكهم البرنس:
صدم الصليب على صالبة عوده

فتفرّقت أيدي سبا خشباته

و سقى البرنس و قد تبرنس ذلّة

بالروج ممقر ما جنت غدراته

تمشي القناة برأسه و هو الذي

نظمت مدار النيّرين قناته

قال لي القاضى أبو محمّد :قال لي ابن حنيك حين أنشدني هذه األبيات :ما يقدر ابن عويدان السقّاء يقول مثل هذا ،يعني
أبا الطيّب المتنبّي.
حدّثني الحكيم نافع بن أبي الفرج بن نافع الحلبي و كان شيخا مسنّا قال :كنت يوما مع أبي الحسين بن منير و قد مرّ به
غالم حسن الصورة يقال له عمر بوبلة ،و كان من أحسن الناس وجها ،و أدركته أنا و قد هرم و هو يستعطي ،قال :فناوله
ابن بوبلة وردة و مضى ،قال :فارتجل أبو الحسين بن منير:
كأنّما قطفت من خدّ مهديها

كأنّما قطفت من حدّ مهديها

رقّت فراقت فأحيت قلب ناشقها

كأنّ عبقة فيه أفرغت فيها

و أنشدنا نافع بن أبي الفرج قال :أنشدني ابن منير لنفسه:
أصغى لهينمة الواشي فقال :سال

و كاذب في الهوى من يحتوي العذال

كان الصبا مزنة هبت عليه صبا

هزّ الصال مرها ثمّ استحال صال

و تمامها نذكره إن شاء اللّه تعالى في ترجمة الحكيم نافع.
أنشدني الرئيس بهاء الدين أبو محمّد الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن الخشّاب
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قال :أنشدنا الشيخ الرئيس أبو زكرى يحيى بن سعد بن ثابت الحلبي قال :أنشدني مهذّب الملك أبو الحسين أحمد بن منير
بن أحمد بن مفلح األطرابلسي لنفسه في سنة ست و أربعين و خمسمائة:
جعل القطيعة سلّما لعتابه

متجرّم جان على أحبابه

ما زال يضمر غدره متعلّال

بوشاته متستّرا بكذابه

حتى تحدّث ناظراه فحلال

ما كان أوثق من عرى أعتابه

و اللّه لو ال ما يقوم بنصره

من نار وجنته و ماء شبابه

ألبحت ما حظر الهوى من هجره

ليصح أو حرمت حلّ رضا به

و لكان من دين المروءة تركه

فالصبر أعذب من أليم عذابه

حتّام أقبل و هو ثان عطفه

و الحبّ يحملني على استجذابه

و أقول :غرّ ظنّ غيّ و شاته

رشدا فأرجو أن يضيق لما به

و إذا تغيره لمعنى باطن

ال خوف عاتبه و ال مغتابه

يا ظالما أعطى مواثق عهده

بوفائه و الغدر ملء ثيابه

زينت لي وجه الغرور بموعد

كذب فوا ظمأي للمع سرابه

و نبذتني نبذ الحصاة مضيعا

ودّا بخلت به على خطابه

ما كان وصلك غير هجعة ساهر

غضّ الجفون فريع في أهبابه

آها لهذا القلب كيف خدعته

متصنّعا فسكنت سرّ حجابه

و لناظر كتبت إليك جفونه

خبرا فما أحسنت ردّ جوابه

هذا هواك محكما ما ضرّه

ما قطع الحسّاد من أسبابه

و مكانك المأهول لم يحلل به

أحد سواك و ال أقام ببابه

و أنا الذي جرّبته فوجدته

ماء تقرّ النّفس باستعذابه

فإن استقمت فأنت أنت و إن تزغ

فالبغي مصرعه على أربابه
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أنشدني الحسن بن أبي طاهر الحلبي قال :أنشدني يحيى بن سعد الحريري قال:
أنشدني أحمد بن منير لنفسه:
إذا غضب األنام و أنت راض

عليّ فما أبالي من جفاني

و كيف أذمّ لأليّام فعال

و قد وهبتك ياكلّ األماني

فقل للحاسدين ثقوا بكبت

يقودكم إلى درك التفاني

صفا ورد الصفاء و رقّ روح ال

وفاء و أينعت ثمر التداني

و واصل من أحبّ فبتّ منه

أرود اللحظ في روض الجنان

و يا عين الرقيب سخنت عينا

فما أغنى سهادك إذ رعاني

وصلت إلى مناي و أنت عبرى

تضللك المدامع عن مكاني

فمن لقي الزمان بوجه سخط

فإنّي قد رضيت على الزمان

قرأت بخطّ أبي الحسين أحمد بن منير في رقعة كتبها إلى جدي أبي الفضل هبة اللّه بن محمّد بن أبي جرادة يقتضيه موعده
بإعارة كتاب الوساطة بين المتنبّي و خصومه للقاضي أبي الحسن الجرجاني:
يا حائزا غاي كلّ فضل

تضلّ في كنهه اإلحاطه

و من ترقى إلى محلّ

أحكم فوق السها مناطه

إلى متى أوسط التمنّي

و ال ترى المنّ بالوساطه

أخبرني تاج الدين أبو المعالي الفضل بن عبد المطّلب بن الفضل الهاشمي قال:
سمعت الوجيه بن أبي القاسم الحنيك يحكي قال :كان ابن منير مقيما بشيزر في جوار صاحبها أبي العساكر سلطان بن
منقذ ،فخلع عليه ابنه يوما ثوبا فاخرا ،و اتّفق أنّه دخل ذلك اليوم مع أبي العساكر إلى الحمّام فأخذ رجله يحكّها ،فدخل
عليه حاجبه و قال له :األمير فالن ولدك يطلب منك الثوب الفالني ،و أشار إلى ثوب فاخر له ،فقال له :أعطه و قل له :ال
تعطه لنحس آخر ،ثمّ ارتأى على نفسه و رأى ابن منير
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فاعتذر إليه و قال له :و اللّه ما خطر لي أنّك هاهنا ،فرمى برجله و قال :و اللّه إنّك أمير نحس ،فاحتملها ابن منقذ منه و
لم يبد له ما يكره.
سمعت والدي رحمه اللّه يقول :كان بلغ نور الدين محمود بن زنكي أنّ ابن منير يسبّ الصحابة ،فقال له يوما :ما تقول في
الشيخين؟ فقال :مدبران ساقطان سفلتان ،فقال نور الدين و قد غضب :من هما ويلك؟ قال :أنا و القيسراني ،فسرّي عنه و
ضحك.

ذكر أبو يعلى بن القالنسي في تاريخه المذيل به على تاريخ دمشق :أنّ ابن منير توفي في جمادى اآلخرة من سنة ثمان و
أربعين و خمسمائة.
و أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمّد بن الحسن قال :أخبرنا الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن قال :و بلغني أنّ أبا الحسين
بن منير مات بحلب في سنة ثمان و أربعين و خمسمائة في جمادى اآلخرة.
و وقع إليّ نسخة من شعر ابن منير بخطّ أبي المكارم عبد الوهاب بن سالم بن أبي الحسن و بخطّه ،في آخرة :وجدت على
ظهر األصل المن قول منه هذا الديوان أنّ الشيخ أبا الحسين أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح مرض بحلب في دار ابن
عمرون يوم األربعاء ثالث عشر جمادى األولى سنة ثمان و أربعين و خمسمائة بالمائنترا ،و كان سببه أنّه أكل تينا أخضر و
جلس في الشمس ففصد في الحال ،و ورم وجهه و بقي إلى يوم األربعاء العشرين من جمادى ،و توفي إلى رحمة اللّه و
صلّي عليه بالجامع ،و دفن بظاهر باب قنّسرين بالقرب من تربة مشرق رحمه اللّه.
قلت :يعني مشرق بن عبد اللّه العابد ،و رأيت قبر ابن منير من قبلي قبر مشرق و بينهما بعد ،و على قبره بيتان من شعر ذكر
لي أنّه قالهما حين احتضر ،و أوصى أن يكتبا على قبره فنقشا على أحجار قبره و هما:
من زار قبري فليكن موقنا

أنّ الذي ألقاه يلقاه

فيرحم اللّه امرءا زارني

و قال لي يرحمك اللّه
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و لمّا حرّر السلطان الملك الظاهر رحمه اللّه خنادق حلب و وضع ترابها على المقابر القريبة منها خارج باب قنسرين
خاف الحكيم نافع بن أبي الفرج بن نافع أن يوضع التراب على قبر ابن منير فيمحى و يدرس أثره ،فنبشه و نقل عظامه و
حوّل قبره إلى سفح جبل جوشن بالقرب من مشهد الحسين ،و قبره اآلن ظاهر هناك ،و كان في تربة بني الموصول بالقرب
من قبر ابن أبي نمير العابد.
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمّد بن الحسن فيما أذن لنا في روايته عنه قال :أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمّد قال:
قرأت بخطّ صديقنا أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أحمد القيسي و كان صديقا البن منير و عنده اختفى لما اختفى
بمسجد الوزير قال :حدّث ني الخطيب السديد أبو محمّد عبد القاهر بن عبد العزيز خطيب حماة قال:
رأيت أبا الحسين بن منير الشاعر في النوم بعد موته و أنا على قرنة بستان مرتفعة ،فسألته عن حاله و قلت له :اصعد إليّ
عندي فقال :ما أقدر من رائحتي ،فقلت:
تشرب الخمر؟ قال شرّ من الخمر يا خطيب ،فقلت :ما هو؟ فقال :تدري ما جرى عليّ من هذه القصائد التي قلتها في مثالب
الناس؟ فقلت له :ما جرى عليك منها؟

فقال :لساني قد طال و ثخن و صار مدّ البصر ،و كلّما قرأت قصيدة منها قد صارت كالبا يتعلّق في لساني ،و أبصرته حافيا
عليه ثياب رثّة إلى غاية ،و سمعت قارئا يقرأ من فوق :لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ

66

اآلية ،ثمّ انتبهت مرعوبا.

 ...و قال شيخنا بدر الدين يونس بن محمّد بن محمّد بن محمّد الفارقي بدمشق:
مات ابن منير سنة ثالث و خمسين و خمسمائة ،و هذا و هم اشتبه عليه ما قبل الخمسين بسنتين بما بعدها بثالث ،و
الصحيح ما ذكرناه أوّال أنّ وفاته كانت في سنة ثمان و أربعين و خمسمائة.
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و قال ابن العديم أيضا :أخبرني تاج الدين أبو المعالي الفضل بن شيخنا أبي هاشم بن الفضل الهاشمي قال :أخبرني الوجيه
عيسى المحنّك ،ح.
و أخبرني بهاء الدين أبو محمّد الحسن بن إبراهيم بن الخشّاب قال :أخبرني الشريف أبو جعفر عبد اللّه بن محمّد الهاشمي
قال :كان لملك النحاة بحلب تلميذ يقال له الذباب ،و كان راوية شعره ،و كان أبو الحسين بن منير كثيرا ما يمزح معه إذا
لقيه و يقول له :إيش خري الملك على لسانك اليوم و ما يشبه ذلك ،و كان بين ملك النحاة و بين ابن منير مهاجاة ،فمرّ
الذباب يوما بابن منير و هو جالس على حانوت بباب الجامع الغربي تجاه مدرسة الحالويّين ،و كان يجلس بها كثيرا عند
خيّاط بها و بيده قضيب يعبث به ،فقال ابن منير لراوية ملك النحاة :إيه إيش عمل الملك اليوم؟ فقال له :ما تريد أن تسمع:
فقال :ال بد ،فقال :اتركني باللّه ،فقال :ال بدّ أن تقول ،فقال :قال فيك:
لبغضك الصدّيق يا ذا الخنا

تقدح في كلّ أبي بكر

يعرض بأنّه يهجو مجد الدين أبا بكر بن الداية ،و كان نائب نور الدين محمود بن زنكي بحلب ،و كان مبسوط اليد فيها،
قال :فألقى ابن منير القضيب من يده و قال:
لعنه اللّه ،و لعن ساعة عرفناه فيها ،و قام من وقته ،و كان ابن منير شيعي المذهب . 65
أقول :ترجمه المدرّس في ريحانة األدب  85 :5؛ و كذلك األمين و نقل بعض أشعاره في أعيان الشيعة  .158 -149 :8و
كذلك ابن خلكان في وفيات األعيان :1
 .166 -186و قد جمع عمر عبد السالم التدمري شعر ابن منير في «ديوان ابن منير الطرابلسي» ط االولى دار الجيل
بيروت -مكتبة السائح طرابلس ،و أيضا أثبت معظمه في ترجمته له في كتابه :الحياة الثقافية في طرابلس الشام خالل
العصور الوسطى ،ط بيروت  194م ص  ،196 -161و يحوي كتاب الروضتين في أخبار الدولتين
(  )1سورة الزمر -اآلية.10 :
(  )2بغية الطلب . 1104 -1154 :3
(  )1بغية الطلب .2362 :5

##PAGE=65##
مجموعة كبيرة من قصائد ابن منير.
 -4أحمد بن يوسف بن أيّوب بن شاذي بن مروان
 ،أبو العبّاس الملقّب بالملك المحسن يمين الدين بن الملك الناصر صالح الدين (رحمهما اللّه) ،و أمّه أمّ ولد.
أخبرني أنّ مولده في شهر ربيع اآلخر سنة سبع و سبعين و خمسمائة بدمشق ،و ذكر العضد مرهف بن أسامة في تعليق له،
و نقلته من خطّه ،أنّ مولده بمصر.
و نقلت من خطّ أبي المحامد القوصي ،و ذكره و قال :و مولده بالقاهرة المعزية في شهور سنة سبع و سبعين و خمسمائة،
قال :أخبرنا بذلك شيخنا الوزير ،ذو البالغتين ،عماد الدين األصبهاني الكاتب.
اشتغل الملك المحسن بالعلم ،و خرج عن لبس األجناد ،و تزيّا بزيّ أهل العلم ،و اشتغل بالحديث و سماعه ،و االستكثار
منه ،و تحصيل االصول الحسنة بخطوط المشايخ ،و سمع بالديار المصرية أبا القاسم البوصيري ،و أبا عبد اللّه محمّد بن
حمد ب ن حامد األرتاحي و غير هما ،و سمع بدمشق أبا عبد اللّه محمّد بن عليّ بن محمّد بن الحسن الحرّاني ،و شيوخنا:
أبا اليمن الكندي و أبا القاسم بن الحرسناني و أبا القاسم العطّار ،و داود بن مالعب ،و غيرهم ،و سير إلى بغداد و حمل منها
أبا الحفص بن طبرزد ،و حنبل بن عبد اللّه المكبّر ،و سمع منهما عامّة حديثهما ،و أفاد الناس بالشام حديثهما.
ثمّ قدم علينا حلب وافدا إلى أخيه الملك الظاهر رحمه اللّه ،فأكرمه و أحسن إليه ،و ملّكه قرية من بلد حلب يقال لها
قذاران ،و هي التي ذكرها امرؤ القيس في قصيدته الرائية ،و سمع بحلب من شيخنا افتخار الدين أبي هاشم عبد المطّلب بن
الفضل الهاشمي ،و شيخنا أبي بكر بن روزبه البغدادي.
و حجّ إلى مكّة مرّتين فسمع بمكّة أبا الفرج يحيى بن ياقوت بن عبد اللّه الفرّاش نزيل مكّة ،و بالمدينة أبا محمّد عبد
الرحيم بن المفرج بن عليّ بن مسلمة؛ و عاد في
##PAGE=66##
الحجّة الثانية على طريق بغداد ،فسمع بها من جماعة من الشيوخ الذين أدركهم.
و وصل إلى حلب و أقام بها إلى أن مات ،و حدّث بها عن أبي عبد اللّه محمّد بن عليّ الحرّاني ،و سمعت منه عنه ،و كان
يميل أوّال إلى مذهب أهل الظاهر ،ثمّ مال إلى التشيّع عند مقامه بحلب رحمه اللّه.
أخبرنا الملك المحسن أبو العبّاس أحمد بن الملك الناصر يوسف بن أيّوب بحلب بالمسجد الجامع بين يدي المحراب قال:
أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن عليّ بن محمّد بن الحسن الحرّاني قال :أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن الفضل بن أحمد بن
محمّد الفراوي قال :أخبرن ا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الواعظ قال :أخبرنا أبو سعيد بن محمّد الصوفي قال :أخبرنا
محمّد بن أيّوب البجلي قال :أخبرنا مسلم قال :حدّثنا هشام قال :حدّثنا قتادة ،عن زرارة بن أوفى ،عن أبي هريرة رضى

اللّه عنه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال :إنّ ا للّه تعالى تجاوز لي عن أمّتي ما لم تتكلّم به و لم تعمل به أو ما
حدّثت به أنفسها.
توفي الملك المحسن أحمد بن يوسف بحلب يوم األحد الخامس و العشرين من محرّم سنة أربع و ثالثين و ستمائة وقت
الظهر ،و أوصى أن يصلّي عليه القاضي زين الدين أبو محمّد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علوان قاضي حلب،
فصلّى عليه بالجامع بحلب؛ و أوصى أن يحمل إلى الرقة و يدفن بها بالقرب من عمّار بن ياسر صاحب رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و اله و سلّم ،فحمل إليها بعد أن صلي عليه و حضرت الصالة عليه و دفن إلى جانب قبر عمّار رضى اللّه عنه ،لمّا
مررت بالرقة و زرت بها عمّارا ،رأيت قبره إلى جانبه رحمه اللّه و إيّانا.

69

أقول :لم أعثر على ترجمة في كتب الرجال الشيعية ،و لكن الطهراني أورد ترجمة ألخيه علي بن يوسف بن شادي بن
مروان ،الملك نور الدين و صرّح بتشيّعه ،ثم قال :حكي عن الذهبي أنه قال :إنّ أخاه المحسن بن صالح الدين أيضا كان
شيعيّا
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 -5اسفنديار بن الموفّق بن أبي عليّ بن محمّد
 ،أبو الفضل البوشنجي األصل ،الواسطي مولدا ،قدم حلب ،و سمع بها أبا سعد عبد اللّه بن محمّد بن أبي عصرون و قرأ
القرآن بوجوه القراءات ،و تكلّم في الوعظ و وعظ الناس ...
أخبرني أبو السعادات المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلي أنّ اسفنديار هذا قدم حلب ،و كان صاحب فكاهات و
محاضرات و كان غاليا في التشيّع ،و له شعر حسن  ...ولد بواسط سنة سبع أو ثمان و ثالثين و خمسمائة منتصف رجب ،و
قيل إنّ له ستين مصنّفا ...

11

و قال ابن العديم أيضا :أنشدني أبو السعادات الموصلي قال :أنشدني أسفنديار لنفسه:
قد كنت مغرى بالزمان و أهله

و لم أدر أن الدهر بالغدر دائل

أرى كلّ من طارحته الودّ صاحبا

و لكنّه مع دولة الدهر مائل

و ربّ أناس كنت أمحض ودّهم

و ما نالني منهم سوى المزق طائل

تعاطوا و الئي ثمّ حالوا سآمة

و حال بني األيّام ال شكّ حائل

و أعدم شيء سامه المرء دهره

حبيب مصاف أو خليل مواصل

(  )1بغية الطلب . 1256 -1252 :3
(  )2طبقات أعالم الشيعة( القرن السابع).121 :
(  )1بغية الطلب .1561 :4

أسادتنا قد كنت أحظى بانسكم

و أجني ثمار العيش و الدهر غافل

و ما خلت أن البين يصدع شملنا

و ال أنّني عنكم مدى الدهر راحل

و تاللّه ما فارقتكم عن ماللة

و لكن نبت بي بالمقام المنازل

قطعت الفال عنهنّ حتى أضعنني

فأقفرن عن مثلى و هنّ أواهل

و إنّي إذا لم يعل جدي ببلدة

هدتني إلى أخرى السرى و العوامل

إذا الحرّ لم يظمأ لورد مكدّر

فال بدّ يوما أن تروق المناهل

سيعلم قومي قدر ما بان عنهم

و تذكرني إن عشت تلك المعاقل
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قال لي أبو السعادات :و أنشدني أسفنديار لنفسه:
الدّهر بحر و الزمان ساحل

و الناس ركب راحل و نازل

كأنّهم سيّارة في مهمه

مكاره الدهر لهم مناهل

أنبأنا أبو عبد اللّه بن الدبيثي قال :أسفنديار بن الموفّق بن أبي عليّ البوشنجي األصل ،الواسطي المولد ،البغدادي الدار ،أبو
الفضل الكاتب الواعظ ،قرأ القرآن الحبيب بواسط بالقراءات الكثيرة على جماعة منهم أبو الفتح المبارك بن أحمد بن رزين
الحدّاد ،ثمّ قدم بغداد و استوطنها ،و صحب الشيخ صدقة بن وزير و سمع معه بها من جماعة منهم :أبو الفتح محمّد بن عبد
الباقي بن سلمان ،و أبو المعالي عمر بن بنيمان ،و أبو األزهر محمّد بن محمود بن حمّود ،و قاضي القضاة أبو طالب روح
بن أحمد الحديثي و غيرهم ،و تكلّم في الوعظ مدّة و تولّى كتابة ديوان اإلنشاء في محرّم سنة أربع و ثمانين و خمسمائة،
و صرف عنه في شهر رمضان من السنة المذكورة ،و كان وافر الفضل ،حسن الخطّ مليح العبارة ،جيد الترسّل ،يقول الشعر
الجيّد ،و ينشئ الفصول الحسنة ،سمعنا منه.
قال لي أبو السعادات بن حمدان :توفي إسفنديار ببغداد في الليلة التي صبيحتها يوم الخميس تاسع ربيع األوّل سنة خمس
و عشرين و ستمائة.
و سألت حفيده عليّ بن عليّ بن أسفنديار عن وفاة جدّه فقال :توفي ببغداد بالرباط العتيق المعروف بالقيساوية في ذي
الحجّة من سنة أربع و عشرين و ستمائة ،و دفن بمشهد عبيد اللّه ،و الصحيح هو األوّل.

و قد أنبأنا الحافظ أبو محمّد عبد العظيم بن عبد القويّ قال في ذكر من مات سنة خمس و عشرين و ستمائة في كتاب
التكملة لوفيات النقلة :و في ليلة التاسع من شهر ربيع األوّل توفي الشيخ األجل الفاضل أبو الفضل أسفنديار بن موفّق بن
أبي عليّ البوشنجي األصل ،الواسطي المولد ،البغدادي الدار ،المقرئ الواعظ الكاتب ببغداد،
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و دفن من الغد بمشهد عبيد اللّه .قرأ القرآن الكريم بواسط على جماعة منهم أبو الفتح المبارك بن أحمد بن زريق الحداد،
و قرأ الوعظ على أبي المجد عليّ بن المبارك ،و سمع ببغداد من أبي الفتح محمّد بن عبد الباقي بن أحمد ،و أبي المعالي
بن بنيمان ،و أبي األزهر محمّد بن محمود بن حمّود ،و قاضي القضاة أبي طالب روح بن أحمد الحديثي ،و غيرهم.
و حدّث و تكلّم في الوعظ مدّة ،و كان وافر الفضل ،مليح العبارة حسن الخطّ ،و له شعر جيّد ،و ترسّل جيّد ،و مولده في
رجب سنة ثمان و ثالثين و خمسمائة.

1

أقول :لم أعثر على ذكره في كتب التراجم الشيعية حسب مراجعتي العاجلة.
 -9األشرف بن األعزّ بن هاشم بن القاسم
بن محمد بن سعد اللّه بن أحمد األزرق بن محمد بن عبيد اللّه بن محمد األدرع بن األمير عبيد اللّه بن عبد اللّه بن الحسن
بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ،أبو هاشم ،و قيل أبو األعزّ ،و قيل أبو العز ،الحسني الرملي النسابة،
المعروف بتاج العلى ،و ابن النافلة.
و قيل في نسبه :أبو األعز األشرف بن األعز بن هاشم بن القاسم بن أبي الفضل أحمد بن أبي البركات سعد اللّه بن أبي
طالب األزرق بن أبي جعفر األدرع بن األمير عبيد اللّه بن عبد اللّه بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن
أبي طالب.
ذكر العماد أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن حامد األصبهاني أنه ذكر له نسبه هكذا.
حدّث عن أبي القاسم بن فضالن الطرسوسي ،و سمع أسامة بن مرشد المنقذي ،و كان يدّعي أنّه سمع مسند الترمذي من
الكروخي ،و سمعته يقول أنه سمع من أبي محمد الحريري المقامة الكرجية من إنشائه.
روى عنه :أبو عبد اللّه الحسين بن أبي المكارم أحمد بن الحسين بن بهرام القزويني ،والد شيخنا أبي المجد محمد ،و العماد
أبو عبد اللّه محمد بن محمد الكاتب ،و سمعته يعظ في مجلس الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب بحلب ،و سمعت
شيئا
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(  )1بغية الطلب . 1561 -1522 :4

من شعره من لفظه غير مرة ،و كان شيخا مسنا فاضال فصيحا عارفا بالتواريخ و أيّام العرب ،حسن المذاكرة ،جيد الشعر،
عالما باألنساب ،قدم حلب في جمادى اآلخرة سنة ستمائة ،فأكرمه الملك الظاهر ،و نفق عليه ،و أجرى له معلوما يكفيه،
و استكتب ولده األكبر المعروف بشرف العلى في ديوان اإلنشاء ،و كان أصله من الكوفة ،و انتقل بعض سلفه إلى الرملة.
و كان يذكر أنّ مولده في شهر ربيع الثاني سنة سبع و تسعين و أربعمائة ،و أظنني سمعته يذكر ذلك .و أخبرني ولده شرف
العلى هاشم بن األشرف أن مولد أ بيه في هذا التاريخ ،و كان كثير من الناس يكذّبونه في زعمه ذلك ،فانه كان يدّعي أن
عمره مائة و ثالث عشرة سنة ،و كان غير مأمون على ما ينقله ،كثير الكذب فيما يخبر به ،و شاهدت نسخته من مسند
الترمذي و قد بيعت بعد موته ،و هي بخط بعض المغاربة ،و في آخرها تسميع يتضمّن سماعه للكتاب على الكروخي ،ذكر
كاتبه أنه بخط الكروخي و هو مزوّر بغير شك ،فانه ذكر تاريخ التسميع ،و تصفّحت األجزاء من النسخة ،فرأيت تاريخ كتابة
النسخة قد كشط في مواضع عدة و أصلح ،و ظهر لي في النسخة أنها كتبت بعد تاريخ طبقة السماع التي شاهدتها ،و عزاها
أنه ا بخط الكروخي ،بمدة ،و غطّى فضائله التي جمعها بما كان يستعمله من الكذب.
أخبرنا الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين بن أحمد القزويني إذنا ،و ناولني الجزء بخطه ،و نقلت الحديث منه ،و سمعت
منه بعضه قال :أخبرنا والدي و سيدي اإلمام أبو عبد اللّه الحسين بن القاضي اإلم ام زين الدين أبي المكارم أحمد بن
الحسين بن بهرام القزويني في شوال سنة إحدى و ثمانين و خمسمائة قال :حدثني األمير السيد تاج العلى األشرف بن
األعز بن هاشم الطالبي النسابة بميافارقين في ربيع األول سنة سبع و سبعين و خمسمائة قال :حدثنا اإلمام الصدوق أبو
القاسم ب ن فضالن الطرسوسي الكناني بمكة حرسها اللّه سنة ثالث و خمسين و خمسمائة قال :أخبرنا نقيب النقباء
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أبو القاسم علي بن طراد الزينبي رحمة اللّه عليه قال :حدثنا والدي السيد األجل الكامل طراد بن محمد بن علي الزينبي
إمالء من لفظه قال :أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي الشيخ الصالح قال :حدثنا محمد بن عمرو
البختري الرزاز إمالء قال :حدثنا يحيى بن جعفر قال :حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال :حدثنا سليمان بن المغيرة ،عن
ثابت البناني عن أنس بن مالك قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم« :آتي يوم القيامة باب الجنّة فأستفتح ،فيقول لي الخازن :من أنت؟ فأقول:

محمد ،فيقول :بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك». 18

ظفرت بكتاب كتبه مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني إلى أخيه أبي المغيث منقذ بن مرشد على يد تاج
العلى إلى آمد ،دفعه إلي القاضي بهاء الدين أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الخشّاب يتضمّن التنبيه على فضل تاج العلى و
ذكر مناقبه ،فنقلت من خط أسامة في أثناء الكتاب:
ينهي عبدك أنه اجتمع باألمير السيد األجل األوحد العالم عالء الدين أبي العزّ األشرف بن األعزّ الحسني ،أدام اللّه علوه،
فرأى آذي

11

بحر لجميع العلوم ،زاخر ،مضاف إلى النسب الشريف الفاخر ،جليسه منه بين روضة و غدير ،و أدب بارع ،و

فضل غزير ،قد احتوى على فنون األدب ،و أحكم معرفة السير و النسب ،و ما أصف لك يا موالي فضله غير أنني و اللّه
(  )1انظره يف كنز العمال  465 :11ح .31266
(  )2االذي -بامل ّد و التشديد -املوج الشديد .النهاية البن األثري.

ما رأيت مثله ،و ما أنت يا موالي جعلت فداءك ممن ينبّه على فضيلة ،و ال يحثّ على مكرمة ،فاصرف همتك الى ما
تلقاه به من اإلكرام و التبجيل لفضل علمه الغزير ،و شرفه األصيل.
نقلت من خط العماد أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن حامد األصبهاني في كتاب السيل و الذيل الذي ذيّل به على خريدة
القصر و أجاز لنا ذلك عنه جماعة منهم:
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أبو الحسن محمد بن أبي جعفر القرطبي قال :الشريف شرف الدين ،االشرف بن األعز بن هاشم الحسني الرملي ،المعروف
بالناقلة

18

النسابة ،المقيم بحصن كيفا ، 16مولده بحمران بين مكة و المدينة ،و قد سافر إلى بالد المغرب و المشرق و

األندلس و صقلية و مصر و آذربيجان و غيرها ،حضر عندي بالخيمة على آمد في خامس المحرم سنة تسع و سبعين و
خمسمائة ،و رأيته مفوّها منطقيا ،و رأيته بسيماء الشباب ،فسألت عن سنه ،فقال :أربيت على الخمسين.
فهذا يدلّ على أنّ مولده كان في حدود الثالثين قبلها ،و قد كان العماد يظنّ أنّ سنّه أصغر ممّا ادّعاه ،و تدرّج بعد ذلك إلى
أن ادّعى أنّ مولده سنة سبع و تسعين و أربعمائة ،و آفة الكذب النسيان.
حدثني شيخنا عز الدين علي بن محمد بن محمد بن األثير قال :حدثني أخي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد
بن محمد الشيباني قال :كنت يوما جالسا بالموصل مع حمزة بن مضر العلوي و قد مرّ علينا تاج العلى و هو شابّ ،و ابن
مضر شيخ أنقى ،فقال :انظر الى هذا الفاعل الصانع ،و اللّه الذي ال إله إلّا هو ،أعرفه و أنا صبي لم ينبت وجهي ،و صورته
كما تراه ،و ها هو على تلك الحالة و أنا أنقى.
و سمعت شيخنا ابن األثير المذكور يقول لي :كان تاج العلى عندنا بالموصل ،فاتفق أن حضر عند أخي مجد الدين ،و عنده
ذو النسبين المعروف بابن دحية ،فالتفت أخي إلى تاج العلى فقال له :هذا السيد ذو النسبين ابن دحية و الحسين فقال:
أسمعني فاني قليل السمع ،فقال له :هو ينتسب إلى دحية ،فقال :حاشى هذا السيد أن ينتسب إلى دحية الكلبي و دحية لم
يعقب ،فإنّ النسابين كلّهم قالوا إنّ دحية كان له عقب ،و امتدّ عقبه إلى ما بعد الثالثمائة ،ثم انقطع ،فلم يبق منهم أحد على
وجه
##PAGE=73##
األرض ،فقال له ابن دحية :تكذب يا شيخ السوء ،فقال له من غير اكتراث و ال انزعاج ،على تؤدة من القول ،من غير
غضب :ال تسفه ،أنا ال أقول هذا من تلقاء نفسي ،و إنما أنقله عن الناس ،فانّ فالنا قد ذكر ذلك ،و ذكره فالن و فالن،
فاحتد ابن دحية و سبّه ،و هو ال يرد عليه ،و يكلمه كالم عاقل ثابت من غير اكتراث بقوله ،ثم قال له في أثناء كالمه :و أي
فخر لك ف ي االنتماء الى هذا النسب ،فانّ دحية لم يتميز على الصحابة إلّا بالجمال ،فهلّا انتسبت إلى أبي بكر ،أو عمر ،أو
عثمان ،أو علي ،أو غيرهم من كبار الصحابة ،ثم أورد تاج العلى حكاية ،فقال ابن دحية :أنا و اللّه أحفظها خيرا منك ،فقال:

(  )1كذا و ذكره قبل قليل« ابن الناقلة».
(  )2بلدة و ق لعة عظيمة مشرفة على دجلة بني آمد و جزيرة ابن عمر .معجم البلدان.

أنا ما أوردت الحكاية و ادّعيت أنّ أحدا ال يحفظها ،فهل لحنت فيها؟ قال :ال ،قال :فهل زدت فيها؟ قال :ال ،قال :فهل
نقصت منها؟ قال :ال ،قال :فأي حفظ هو خير من هذا؟
و سمعت شيخنا عزّ الدين يقول لي فيما يحكيه عن تاج العلى ،لمّا قدم تاج العلى إلى الموصل لم يوفه أوالد النقيب بنو
عبيد اللّه حقّه من الكرامة ،و جرى له معهم أمر أوجب أن لبس ثوبا أزرق ،و عمامة صغيرة ،و كحل عينيه .و قصّ شاربه و
انتمى إلى مذهب الحنابلة ،و جعل يجلس في مجالس الوعظ ،و يذكر مناقب بني أمية ،و يغضّ من الطالبيين ،فشقّ ذلك
على أوالد النقيب ،و لم يقدروا على مقابلته ،و عظم أمره ،و ا نتمى إليه خلق من أهل السنة ،ثم رحل من الموصل .و في
قلوبهم منه شي ء عظيم ،ثم عاد إليها ،و دخل على أخي مجد الدين ،و أقام أياما ،و عزم على الرحيل ،فقال له أخي :إن
أتابك صاحب الموصل على شرف الموت ،و ستحضر عزيته ،فاصبر حتى تعظ في عزيته ،فقال :مبارك إن شاء اللّه ،فقال
له :هل أن أصلح بينك و بين أوالد النقيب ،و يرضخوا لك بشيء ،فأعجبه ذلك و أجاب إليه ،قال :فاجتمع أخي بأوالد
النقيب و قال لهم إن تاج العلى قد قدم ،فهل لكم في مصالحته؟ فقالوا :نعم ،فقال:
و ال بدّ أن يصل إليه منكم شيء ،فقالوا :أي شيء رسمته فعلناه ،قال :فأصلح بينهم،
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و جلس مجلسا ذكر فيه مناقبهم و فضائلهم ،فلما انفصل المجلس أرسل كلّ منهم إليه بشيء من الثياب و الذهب و غير
ذلك.
قال :و مات أتابك صاحب الموصل ،فجلس في عزيته و تكلّم ،و حصل له شي ء ،و سافر عن الموصل ،و حصل في آمد،
و جرى بينه و بين ضياء الدين ابن شيخ السالمية وزير صاحبها ،و كان مكينا عنده خماشة ،فنال من ضياء الدين ،و تسمج
في عرضه ،فأخذه ضياء الدين و أركبه حمارا و ضربه في أسواق آمد مشهورا ،فكان كلما جاء إلى مكان من األسواق قال
لمن حوله :اصبروا بارك اللّه فيكم ،ثم يقول :يا أهل آمد أتدرون لم فعل بي ابن شيخ السالمية هذا؟ إنما فعل ذلك ألنني
نهيته عن االنتماء إلى نسبه الملعون ،فإنه من أوالد الشمر قاتل الحسين عليه السّالم ،و لعن اللّه قاتله العنو الشمر و أوالده،
قال :فيضجّ أهل البلد باللعنة على الشمر و على من أولد ،ففعل ذلك في كلّ محلة و سوق يمرّون به فيه ،قال :فحصل البن
شيخ السالمية من التأذي و الشهرة أكثر مما حصل له ،ثم حبسه فلم يزل في الحبس حتى سير الملك الظاهر غازي رحمه
اللّه من حلب رسوال إلى صاحب آمد و شفع فيه ،و استخرجه من السجن ،و أحضره الى حلب المحروسة.
أخبرني القاضي عز الدين أبو علي الحسن بن محمد القيلوي قال :لما حبس تاج العلى بآمد كلّم الوزير نظام الدين محمد
بن الحسين الملك الظاهر في أمره ،و أشار عليه أن يرسل رسوال إلى صاحب آمد بشفاعة من عنده في تاج العلى .فأجابه
الملك الظاهر الى ذلك ،و سير الشريف أبا محمد العلوي الحلبي الى صاحب آمد رسوال ،فشفع فيه و أخرجه من السجن.
قال القيلوي :فحكى لي الشريف أبو محمد قال :لمّا سرت من حلب و وصلت إلى آمد تنكّرت و لبست غير زيي ،و دخلت
آمد و سألت عن السجن الذي فيه تاج العلى ،و كان في برج من أبرجة آمد ،فدللت عليه ،فجئت اليه و اجتمعت به ،ثم
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عدت إلى مكاني الذي نزلت فيه خارج البلد ،و لبست ثيابي ،و أخذت غلماني ،و دخلت آمد ،فاستحضرني صاحبها،
فأدّيت اليه رسالة الملك الظاهر و ما قاله من الشفاعة فيه ،فقال لي صاحب آمد :مالي به علم منذ سجنه ضياء الدين ابن
شيخ السالمية ،فقلت له :الساعة كنت عنده ،و هو محبوس بالمكان الفالني .و ما زلت به حتى أخرجه من السجن و سلّمه
إليّ ،فأخذته و جئت به إلى حلب.
حضرت مجلس الملك الظاهر رحمه اللّه مرارا و أنشده تاج العلى لنفسه قصائد من شعره يمدحه فيها ،و سمعتها من لفظه
في تلك المجالس ،و كان ينشد عنه في األحيان ولده زيد ألنه أ ضرّ في آخر عمره ،فمما سمعته من لفظه ينشد السلطان
الملك الظاهر رحمه اللّه قصيدة رثى بها أخاه الملك األشرف محمد بن الملك الناصر يوسف بن أيوب رحمهم اللّه ،و كان
قد اقترح عليه هذا الروي ،و ما أودع القصيدة من ذكر الكوائن ،و القصيدة:
داء المنيّة ما له من آس

عقد اليقين حباهم بالياس

راجع نهاك فأنت اهدى

و التفت نظرا إلى اآلثار و األرماس

تاللّه ما الدنيا بدار إقامة

لمسوّف أو ذاكر أو ناس

هي ما رأيت و ما سمعت و هل

ترى إلّا معالم أربع أدراس

و معاهدا كانت حمى فتنكرت

بعد األنيس و بهجة اإليناس

شربوا على العلّات كأسا فرّقت

جمع الفريق فيالها من كاس

أو ماهي الدنيا و حاصلها المنى

و المستفاد مصائد األنفاس

يا بؤس ما صنعت بسادة معشر

غرّ االسرّة قادة أشواس

بسط األكف على انقباض زمانهم

وضح المكارم غير ما أجباس
ختال بهيئة مومس

لبست مالبسها على ألباس

##PAGE=76##

حتى إذا النت لهم و تلوّنت
(  )1اجلبس :اجلامد الثقيل الروح و الفاسق .القاموس.
(  )1التفحج :التفريج بني الرجلني دليل على التكرب يف املشي .القاموس.

و أرت تفحّج

15

غير ذات شماس

14

عرضت لهم

و سقت لهم و هي النّوار بمريها

فمروا حواسكها على استيناس

زبنتهم  19فهووا و كم زبنت

و ما ألوت على مسح و ال إبساس

عطفت على الجعدي

1

عطفة ثائر

6

ففرته باألنياب و األضراس

لم ينجه منها النجاء و ما اجتنى

لفراره من سبق األفراس

قد كان يفترس األسود فمزّعت

أشالءه بالمخلب الفرّاس

سل بالفوارس من ذؤابة هاشم

حلب العلى و القصر من بطياس

و سل الليالي عن مدى العرب األولى

حطموا الصليب بجانبي بغراس

عقدوا بأمراس االماني سعيهم

و مناهم حلّت عرى األمراس

ضربت لك المثل القريب و إنما

ضرب اآللى األمثال لألكياس

و أرتك أمس قصور مصر و ملكها

متوالي األعياد و األعراس

تتلو مواكبه مواكب سادر

في اللهو بين المقس و المقياس

حتى إذا بلغ المدى و تتابعت

إحن الخالف على هوى السوّاس

طلعت عليه بواصب مستأصل

أصل الجميع و حاصب رجّاس

فهوت مراتبه و شتت شمله

و خلت مجالسه من الجلّاس

ما شئت من غير و حسبك ما ترى

بعد المشيب بغصنك المياس

من يعر عن ثوب الشباب و من

يعش كأل و من يحجب عن األنّاس
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تقصر خطاه فما يجيء بطائل

أين المناسم من سمو الرّاس

(  )2حرب زبون :يدفع بعضها بعضا كثرة.
(  )3أي مل تبق قليال أو كثريا أو مل متيز بني الطري و اليابس .انظر القاموس( بسس -مسح).
(  )4مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية.
(  )5كتب ابن العدمي يف احلاشية :يريد قصر بطياس الذي ابتناه صاحل بن علي بن عبد اللّه بن العباس و سكنه هو و بنوه بظاهر حلب.

من جاوز الستين أغلق رهنه

و أتت عليه هواجس الوسواس

من صاحب األيام مصّت عوده

و حسا حشاشته الرغيب الحاسي

أعسوت بعد هنيدة و إلى متى

آن انتقالك أيّهذا العاسي

ماذا طوت منك الليالي من أخي

ثقة عديم الروع و االيحاس

ريّان من ماء المرؤة عازف

بالطبع عن مستحقب األدناس
8

ذي مرّة و ذكاء مجتمع القوى

أربى و زاد على ذكاء إياس

يا دهر أين غضارتي و نضارتي

و معاشري و معاشري و أناسي

ال تكذبن هبوب عاصفة الردى

تأتي على المشكاة و النّبراس

يشفي البكاء عليل قلبك فابكهم

ما في البكاء عليهم من باس

هي فرقة األبد التي أخلى بها

من ألفة اآلرام كل كناس

أمحمّد إن متّ مات محمد خير

الورى و أبوك خير الناس

و لكافل األيتام أطول مدّة

تعطيه نافلة الندى و الباس

غازي و قل ما شئت في الملك

الذي هو صبغة جبل اإلله الراسي

بالظاهر الملك الغياث زماننا

خضر يروق نضارة كاآلس

بالطيّب المحيي الرجاء ألنه

من طيّب األعراق و األجناس

عار عن العار الذي و صموا به

و من المحامد و المكارم كاس

غرس زكا و نما فنور غصو

نه و ثماره من أكرم األغراس

يا كافل األيتام في زمن به

قلب العقوق على القرابة قاس

أنت المراد لها و رافع طرفها

عند انتكاس مكايد األنكاس
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(  )1اياس بن معاوية بن ّقرة املزين ،أبو وائلة(  )246 -000 /122 -40قاضي البصرة و أحد أعاجيب الدهر يف الذكاء و الفطنة و الفراسة .األعالم للزركلي.

بأبيك أرسى الدين في مصر

على تلك الحوادث ثابت األساس

أو ما أبوك أغاث دين محمّد

و أعاد مصر الى بني العباس

و استنقذ البيت المقدس

رافعا علم النبوة من يد األنجاس

و أذلّ في حطين عزّ صليبهم

بالمشرفية و القنا الدّعاس

و إليك تالدها يحنّ و إنما

تمحو الطريف عواقب األبالس

يا منتهى اآلمال أنت كفلتني

فسروت ثوب معرة اإلفالس

و لبست في حلب من العمر الذي

جددت لي بالبر خير لباس

و غفرت ما جنت النوى و حللت

عن ظهر المطي معاقد األحالس

فألبقين لك الثناء و إنما

تتلو الثناء صحائف األحراس

أنشدني نجيب الدين داود بن أحمد الطيبي التاجر ،و كتبه لي بخطه قال :أنشدنا تاج العلى األشرف بن األعز الرملي لنفسه:
أتعرف رسم الدار من أم سالم

برامة أقوت بعد بيض نواعم

عهدنا بها الشمّ األنوف فبدّلت

عراص رباها بالمها و النعائم

و نحن ندير الكأس صرفا و نجتني

جنى ثمرات الوصل من آل فاطم

كأن ليالينا برجعاء مالك

و طرف الصبي يقظان أضغاث حالم

و لما رأينا الدار قفرا تبادرت

دراكا مدوالت الدموع السواجم

على معشر شطت بهم غربة النوى

نعمنا بهم و الشمل عذب المناسم

فواكبدي من العج الشوق و الهوى

إلى الرملة الغناء ذات الرواسم

لقد حكم البين المشتت بصرفه

عليّ و صرف البين أجور حاكم

و قائلة يابن األعز اصطبر فقد

رمتك العدا بالموبقات القواصم

أجدك ما أصبحت إال أكيلة

تروح و تغدو بين الح و الئم

أنشدني القاضي زين الدين أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن
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علوان األسدي قاضي حلب قال :أنشدنا تاج العلى لنفسه ،و ال يبعد أنني سمعتهما من تاج العلى فيما سمعته من شعره و
شذ عن خاطري:
بنو زمانك هذا فاخش نقلهم

فإنهم كشرار بثّه لهب

إن يسمعوا الخير يخفوه و إن سمعوا

شرا أذاعوا و إن لم يسمعوا كذبوا

قرأت بخط أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن حامد الكاتب األصبهاني قال:
و أنشدني -يعني األشرف بن األعز -لنفسه وصية لولده:
بني بارك فيك اللّه من ولد

نماه للخير جدّ صالح و أب

تعلّم العلم و ابغ الخير مجتهدا

فالعلم ينفع ما ال ينفع النسب

توفّي تاج العلى النسابة بحلب في يوم األحد سلخ صفر من سنة عشر و ستمائة. 1
أقول :لم يصرّح ابن العديم بتشيع هذا العالم الشريف ،و لكن المدرس التبريزي

8

و السيد محسن األمين

و قد أورد له األمين ترجمة وافية و ذكر أربعة كتب من مؤلفاته ،و نقل الطهراني ترجمته عن الصفدي
 -16حمّاد بن منصور بن حمّاد بن خليفة بن عليّ

(  )1بغية الطلب . 1224 -1225 :4
(  )2رحيانة األدب  326 :1ذيل« تاج العلى».
(  )3أعيان الشيعة .401 -406 :3
(  )4طبقات أعالم الشيعة( القرن السابع).16 :

4

6

صرّحا بتشيّعه،

 ،و قيل علوان أبو الثناء البزاعي األستاذ من أهل بزاعا ،قرأت نسبه هكذ ا بخطّ أبي غالب بن الحصين ،و قال في جدّ جدّه
عليّ :و أخبرني عليّ بن محمود بن عليّ البزاعي ،و ذكر لي أنّه نسيب لحمّاد أن جدّ جدّه اسمه علوان ،بدل عليّ ،و كان
األستاذ حمّاد شاعرا مجيدا فاضال عارفا بالقرآن و علومه و اللغة و النحو ،حسن الخطّ ديّنا ،سمع الحافظ أبا بكر محمّد بن
عليّ بن ياسر الجياني .روى عنه شيئا من شعره الحافظ أبو محمّد القاسم بن الحافظ أبي القاسم عليّ بن الحسن و أبو عبد
اللّه محمّد بن حمزة بن أبي الصقر القرشي الدمشقي
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و ذكره في معجم شيوخه ،و عماد الدين أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد الكاتب ،و سمعوا منه كلّهم بحلب.
و روى لنا عنه أبو الحسن عليّ بن فضل اللّه الدقّاق ،و أبو الفتح بن بيان بن عليّ ،و أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي غانم
بن إبراهيم بن سندي ،و هبة اللّه بن أحمد بن جعفر البزاعي و أبو عبد اللّه محمّد بن أبي سعد الحلبي ،و القاضي أبو محمّد
الحسن بن إبراهيم بن الخشّاب ،و كان يعلّم الصبيان بحلب ،و انتفع به جماعة من الحلبيّين.
قرأت بخطّ الوزير جمال الدين أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين البغدادي في كتابه في ذكر الشعراء على
حروف المعجم ،و أنبأنا به إجازة عنه أبو عبد اللّه محمّد بن محمود النجّار البغدادي قال :حمّاد بن منصور بن حمّاد بن
خليفة بن عليّ البزاعي ،مولده بحلب في سنة ثمان عشرة و خمسمائة ،و كان رجال صالحا ،كثير العبادة ،قيّما بتالوة القرآن،
و خبيرا بالقراءات و وجوهها و تعليلها ،و له أشعار كثيرة مشحونة بالحكمة و الوعظ و اآلداب ،لم يسأل قطّ في شعره و ال
رغب به إلى ملك و ال سوقة.
سمعت مهذّب الدين أبا الحسن عليّ بن فضل اللّه بن الدقّاق الحلبي يثني على حمّاد البزاعي كثيرا ،و يقول :كان حمّاد
مكمال قد جمع بين حسن الكتابة و الشعر و النحو و القرآن و اللغة ،و أخذ من كلّ علم بطرف حسن ،و كان عنده دين
متين ،و له بركة على من يعلّمه ،و نفس صالح رحمه اللّه.
سمعت الشريف شمس الدين أبا عليّ الحسن بن زهرة العلوي الحلبي النقيب بها يقول :لمّا قدم القاضي الفاضل -يعني عبد
الرحيم بن عليّ البيساني -حلب اجتمع به األستاذ حمّاد البزاعي و امتدحه ،و رأى ما عنده من الفضائل فاحترمه و أكرمه و
عظّمه ،و تظلّم الدهر له كيف ألجأه إلى التعليم و خلع عليه و وصله صلة أعانته على دهره و عاش بها مدّة.
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سألت الشيخ أبا عبد اللّه محمّد بن أبي سعد الحلبي الزاهد عن األستاذ حمّاد بن منصور البزاعي فقال :هو مؤدّبي تأدّبت به
و كان عقله يغلب عليه ،و ذكر لي كالما معناه أنّه كان ينسب إلى التشيّع.
أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعيل بن أبي الحجاج الصويتي إجازة ،قال:
أخبرنا عماد الدين أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد الكاتب قال في خريدة القصر :حمّاد الخرّاط ،و هو حمّاد بن منصور
ال بزاعي ،و بزاعا بين حلب و منبج ،ليس بالشام في عصرنا هذا مثله رقة شعر و سالسة نظم ،و سهولة عبارة و لفظ ،و لطافة
و معنى و حالوة ،مغرى بأسلوب سالب للب ،خالب للخلب و صنعة عارية عن التكلّف ،باينة من التعسّف ،تترنّح له أعطاف

السامعين و تتبع رقّته في رياض اللطف لل ماء المعين ،لمّا كنت بحلب و عند ترددي إليها في عهد نور الدين سقاه اللّه عهاد
الرحمة ما زلت أسمع من شعره ما يزيدني طربا و يفيدني عجبا و عجبا ،و ذكر له أشعار حسنة.

5

أنشدني مهذّب الدين أبو الحسن عليّ بن فضل اللّه بن الدقّاق الحلبي بمنزله بها قال :أنشدني األستاذ حمّاد بن منصور بن
حمّاد البزاعي لنفسه:
يا ضرّة القمر المدلّه

بجمالها باللّه باللّه

جودي فليس البخل حل

ية من الحسن جلّه

و تعطّفي عطف الكر

يم على معنّاك المدلّه

وياله كم تتقلّد ي

ن دماءنا يا مستحلّه

و بأيّ حكم شريعة

لك سفكها أم أيّ ملّه

يا شمس حسن بين أت

راب حففن بها أهلّه

تغدو بملك الحسن

فيهم و المالحة مستقلّه

لو ال هواك لما تح

وّل عزّه المشتاق ذلّه
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و لكلّ شيء كائن

سبب يقوم به و علّه

أنشدني زكيّ الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي غانم بن إبراهيم بن سندي الحلبي قال :أنشدني األستاذ حمّاد البزاعي
لنفسه:
و اقلقي و أناريه

تهتّكت أستاريه

قلبي قليب طافح

و العين عين جاريه

(  )1خريدة القصر -قسم شعراء الشام. 152 -136 :2 -

ساروا بمن أهوى

فويلي للحمول الساريه

كيف احتيالي إن نأت

ديارهم عن داريه

وا حربا أقضي أسى

و ما انقضت أو طاريه

أنشدني تاج الدين أبو الفتح بن بيان بن عليّ الحلبي بياقد -قرية من جبل سمعان -قال :أنشدني حمّاد البزاعي لنفسه:
لي مالك كلّ من يراه

يقول سبحان من براه

أمير حسن و حاجباه

في سدة الملك حاجباه

أسقمني سقم ناظريه

و ذوّبتني ذؤابتاه

جبينه صبحه إذا ما

بدا و أصداغه دجاه

و بأبي وجهه المفدّا

و أيّ شيء ترى فداه

فاه بعذلي عليه من لم

يذق و ذاك الحياء فاه

يا غصنا هان ما جناه

على محبّ له جناه

سواي يسلو و أنت حقّا

من كلّ شيء يسلى سواه

أنشدني أبو الفضل هبة اللّه بن أحمد بن حامد الكالبي العبّاسي البزاعي بحلب قال :أنشدني االستاذ حمّاد البزاعي بحلب
لنفسه في مكتبه بالقرب من درب الديلم:
تعلّموا الجود تسودوا به

ما الجود موقوف على حاتم

و بادروا و الحال معمورة

قبل تفاجئها يد الهادم
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فالدهر دوّال و أيّامه

تدول و الناس مع القائم

ال تخدعوا باليوم و اخشوا غدا

ما أقرب العرس من المأتم

سمعت الشيخ الصالح أبا عبد اللّه محمّد بن أبي سعد الحلبي يقول :أرسلني والدي إلى األستاذ حمّاد البزاعي و قال له على
لساني :إنّني قد عملت منطقة لداري و أريد أن أكتب عليها أبياتا من الشعر فاكتب لي شيئا تقوله على البديهة حاضر الوقت.
قال :فكتب في رقعة هذه األبيات و أنفذها ،قال لي أبو عبد اللّه و أخذتها عنه:
يا عامر الدار الذي قلبه

فيها بذكر اللّه معمور

بمثل ما أسّست منها

على التقوى بحقّ ترفع الدور

أوضحت في الدنيا طريقا إلى

االخرى به سعيك مشكور

فاسعد و دم و ابق مهنّا

بها دار لها البهجة و النور

محروسة بالخير مأنوسة

من رحمة اللّه لها سور

سمعت القاضي أبا محمّد الحسن بن إبراهيم بن الخشّاب يقول لي :مدح األستاذ حمّاد البزاعي و الدك لما ولي قضاء حلب
بقصيدة ضاديّة ،و دخل إلى والدي و عرضها عليه بعد أن أنشدها و الدك ،فأخذها والدي منه و هي بخطّه فناولنيها ألكتب
على خطّه و أنا إذ ذاك صبيّ ،و سمعتها من لفظه و هو ينشدها والدي ،فلم يبق على خاطري منها غير بيت واحد و هو
يقول:
و غدا بنجم الدين و ابن جماله

متوليّا أمر الشريعة و القضا

قرأت بخطّ غالب بن الحسين ،و أنبأنا به عنه أبو عبد اللّه بن النجّار قال :و وفاته بها -يعني وفاة حماد بحلب -في سنة
ثمانين و خمسمائة.
و قال لي نسيب حمّاد المهذّب عليّ بن محمود بن عليّ البزاعي :مات حمّاد بعلّة السل.

(  )1بغية الطلب . 2610 -2612 :0

9
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 -11الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمّد بن الخشّاب
أبو محمّد الحلبي القاضي الرئيس الفاضل ،أحد الصدور الذين تعقد عليهم الخناصر ،و تفخر بذكر محاسنهم الدفاتر ،كان لي
صديقا صادقا ،و رفيقا موافقا ،و كان رحمه اللّه حسن الصورة ،تامّ الخلقة ،دمث األخالق ،جميل الصحبة ،صحيح المودّة،
حسن ال محاضرة حلو المجاورة ،كثير المحفوظ عند المذاكرة ،وجيها عند الملك الظاهر غازي خصيصا به.
روى لنا عن القاضي محي الدين بن أبي المعالي محمّد بن عليّ القرشي قاضي دمشق ،و عن أبيه القاضي أبي طاهر ،و أبي
زكرى يحيى بن سعد بن ثابت بن المراوي ،و عليّ بن الحكم الحلبي ،و جماعة من شعراء عصره ،و سمع الحديث من
شيوخنا:
قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ،و أبي هاشم عبد المطّلب بن الفضل بن عبد المطّلب الهاشمي ،و أبي
حفظ عمر بن طبرزد البغدادي ،و غيرهم ،صحبته حضرا و سفرا ،و علقت عنه فوائد و أناشيد ،و كان شيعيّ المذهب ال
يقدح في أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ،فسألته عن مولده فقال :في ثامن عشر شهر رمضان من سنة
ثمان و ستين و خمسمائة بحلب ،و جمع تاريخا ابتداه من سنة خمسمائة إلى أن توفي ...
توفي أبو محمّد الحسن بن إبراهيم بن الخشّاب رحمه اللّه ليلة السبت الثامن عشر من جمادى اآلخرة من سنة ثمان و
أربعين و ستمائة بحلب ،و دفن ليال في التربة المعروفة بسلفه داخل مدينة حلب بمحلّة الجرن األصفر ،و دفن على والده
أبي طاهر ،و صلّيت عليه ،و كان قد طلبني قبل وفاته بثالثة أيّام ،و قال لي :أنا راحل إلى اآلخرة ،و و اللّه ال أكتمك شيئا،
و أنا أشهد أن ال إله إلّا اللّه ،و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ،و ال أقدّم أحدا من الصحابة على عليّ عليه السّالم ،و ما
تنقّصت أحدا من الصحابة في باطني و ال في ظاهري و ال بخطّي و إنّني أعتقد أنّهم سادة أئمّة قدوة ،ذكر لي هذا أو قريبا
من
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معناه رحمه اللّه.
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أقول :و في تاريخ الذهبي أنه قال في وفيات سنة « »615في حقه :من كبراء الحلبيين ،و هم بيت حشمة و تشيّع . 81

8

 -1الحسن بن أحمد بن عليّ بن المعلم أبو عليّ الحلبي
 ،فقيه من فقهاء الشيعة ،أديب شاعر متكلّم ،قرأ الفقه على أبي الصالح الحلبي ،و اشتغل بعلم األصول و األدب و علم
العرب ،و صنّف للشيعة كتابين أحدهما يعرف ب «التاجي» و اآلخر يعرف ب «معالم الدين» و له كتاب في األصول شرح
(  )1بغية الطلب . 2242 -2240 :5
(  )2تاريخ االسالم ،وفيات  042ه ،ص  ،361و عنه أعيان الشيعة .020 :4
واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.

فيه «الملخص»  ،و الزم المسجد الجامع بحلب ،و قرأ عليه الحلبيّون الفقه و األدب ،و كان له شعر جيّد فصيح و رسائل
حسنة ،و كتب في صباه لسبكتكين مملوك أمير الجيوش الدزبري ،و كان ولّاه مواله قلعة حلب حين ملكها -أعني
سبكتكين -و كان مولد أبي عليّ الحلبي بمعرة النعمان في حدود األربعمائة قبلها ،و انتقل مع أبيه إلى حلب ،قرأ عليه
األدب جدّ أبي أبو غانم محمّد بن هبة اللّه بن أبي جرادة ،و ا لوزير أبو نصر بن النحّاس ،و قرأ عليه الفقه و األصول أبو
محمّد عبد اللّه بن محمّد بن سعيد الخفاجي الحلبي ،و إيّاه عنى أبو محمّد بقوله في القصيدة التي كتبها من القسطنطينية
يعتب فيها أهله و أصدقاءه:
و اقرأ السالم على الفقيه و قل له

و هو العتاد لدفع كلّ ملمّة

حاشاك أن تصف الوداد و أهله

و يكون حبّك كلّه بالقوّة

ما كان ضرّك لو بعثت تحيّة

و كتبت خمسة أسطر في رقعة

أبمثل هذا يخصب البستان

أو يزداد حسن الدار في السهلية
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السهلية محلّة من محالّ حلب ،كانت دار أبي علي بها ،و البستان هو بستان
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الميدان خارج باب قنسرين ،و كان قد مدح أبو عليّ بن المعلم سديد الدولة بن الرعباني بقصيدة حسنة أوّلها:
دعاني فتلك الدار دار بعيدها

أراجع أشواقي لها و أعيدها

فكان ثواب أبي علي من سديد الدولة أن ينجز توقيعا من صاحب حلب معزّ الدولة ثمال بن صالح صاحب حلب ببستان
الميدان هذا المذكور ،و أبيات الخفاجي أنشدنا إيّاها الخطيب أبو عبد الرحمن محمّد بن هاشم بن أحمد بن هاشم قال:
أنشدني أبي هاشم قال :أنشدني أبي أحمد قال :أنشدني أبو محمّد الخفاجي إن لم أكن سمعتها منه.
و قرأت بخطّ أبي البيان نبأ بن محفوظ األديب الدمش قى ،و ذكر أنّه نقله من نسخة نقلت من خطّ عبد الودود بن عيسى
النحوي من شعر أبي محمّد الخفاجي ،و عليها بخطّ عبد الودود النحوي عند ذكر أبيات أبي محمّد عند قوله« :و اقرأ السالم
على الفقيه» إلى آخر األبيات األربعة :هذا هو الشيخ الفاضل أبو عليّ المعروف بابن المعلم و لم يكن فقيها فقط ،لكن كان
ذا فضائل ،من جملتها شعر و كتابة و هو ممّن يتجمّل به الشيعة.

(  )3طبع ديوان ابن سنان اخلفاجي يف بريوت عام  1202م.

قرأت بخطّ أبي المكارم محمّد بن عبد الملك بن أحمد بن أبي جرادة في أوّل جزء يتضمّن قصائد و أقطاعا من شعر أبي
عليّ بن المعلم :ولد بمعرة النعمان و انتقل أبوه إلى حلب و هو معه ،و لزم المسجد الجامع ،و قرأ علم األصول و مذهب
أهل البيت عليهم السّالم ،و األدب و علم العرب ،فمال إليه الناس ،و أحبّوه لواضح طريقته ،و تنقّلت به الحال و كتب
لسبكتكين في عنفوان شبابه ،ثمّ انتقل إلى اللزوم للجامع.
قرأت بخطّ أسامة بن مرشد بن عليّ بن منقذ في كتابه الذي علّقه للرشيد بن الرشيد ،و أنبأنا به أبو عبد اللّه محمّد بن أبي
جعفر عنه ،قال :و من شعراء الشام الفقيه أبو عليّ الحسن بن أحمد المعلم ،ولد بمعرة النعمان ،و انتقل أبوه إلى حلب و هو
معه،
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و لزم الجامع و قرأ علم األصول ،و مذهب أهل البيت عليهم السّالم و األدب و علم العرب ،و تنقّلت به الحال ثمّ لزم
الجامع.
قرأت بخطّ أبي الحسن عليّ بن عبد اللّه بن أبي جرادة الحلبي في شعر جدّ جدّي أبي الفضل هبة اللّه بن أحمد بن أبي
جرادة الذي رواه عنه أبياتا كتبها إلى الفقيه أبي عليّ بن المعلم في غرض له ،و أخبرنا بها المؤيّد بن محمّد بن عليّ بن
الحسن الطوسي كتابة ،قال أنبأنا أبو الحسن عليّ بن عبد اللّه بن أبي جرادة قال :أنشدنا القاضي أبو الفضل هبة اللّه بن أبي
جرادة ،و كتبها إلى أبي عليّ بن المعلم يستنهضه في ولده أبي غانم محمّد ،و كان يعلّمه األدب:
أبا عليّ هو الدهر الخؤون و ما

يحظى بجدواه إلّا الجاهل الغمر

و لست أنكر إن عريّت من نشب

و قد أطافت بك اآلداب و الفقر

كالطود ال يرتقي يوما أعاليه

سيل و إن كان محفوفا به الزهر

أغناك فضلك عن مال تجمعه

لقد تنوّق في تعويضك القدر

من كلّ قافية فالنجم سائرة

ما عاق إدالجها أين  81و ال ضجر

نتاج فكر حال ممّا يقسمه

كأن ألفاظها من حسنها درر

تطوّف األرض من سهل إلى جبل

حتى لقد ملّ من تطوافها السفر

أو خطبة لضروب العلم جامعة

و للفصاحة في تأليفها أثر

جعلتها حجّة للدين قاهرة

لمعشر أظهروا ضدّ الذي ستروا

غلو النفاق و لو ال الخوف كان لهم

إلى التظاهر إسراع و مبتدر

(  )1األين :اإلعياء و التعب .النهاية البن األثري.

تحيي القلوب بذكر بها إذا تليت
أغنى كالمك عن عبد الحميد
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كاألرض أحيت بها العراصة
كما

88

الهمر

أغنى عن النجم يستضوي به القمر
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تقوم كتبك في إصالح منحرف

ما ال تقوم به الخطية السمر

كم موقف لك في القرآن قد شهدت

به المحاريب و اآليات و السور

و من يد لك لم تقصد بها عوضا

و ال تخلّلها منّ و ال كدر

أسديتها طلبا لألجر في نفر

فبعضهم شكروا و بعضهم كفروا

حقّا فما أنت إلّا روضة أنف

و ما لسانك إلّا الصارم الذكر

و من يجاريك يكبو دون مطلبه

أنّى يساوى الحضيض األنجم الزهر

أنبأنا أبو محمّد عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علوان و غيره عن أبي المظفّر أسامة بن مرشد بن عليّ بن منقذ في ما اختاره
من شعر أبي عليّ بن المعلم و كتبه للرشيد بن الزبى ،و وقع إليّ أيضا في جزء من شعر أبي عليّ بن المعلم بخطّ أبي
المكارم محمّد بن عبد الملك بن أبي جرادة:
خذ من زمانك و اغتنم امكانه

و دع التعلّل و األماني جانبا

و اصبر ألحكام الزمان فانّها

نوب تجيء نوائبا و مواهبا

ما ذا أفدت بما جمعت و ما الذي

أغناك صنعك أن بكيت الذاهبا

فتعمّد الحسنى و مال على التقى

و سم النجاة و كن مجدّا طالبا

ما مرّ مرّ و ما تبقى فرصة

و هي الليالي تستجدّ مذاهبا

قد أنذرتك الحادثات و بصّرت

و أرتك فيك من الزمان عجائبا

كل بقعة بني الدور ،و عرصت السماء دام برقها .القاموس.
(  )2العرصةّ :
حممد آخر خلفاء بين اميّة.
(  )3عبد احلميد الكاتب ،كاتب مروان بن ّ

حاال تحول و عيشة مربوبة

و نوى تشطّ و شعر فود شائبا

فعالم تختال الليالي ضلّة

و تعدّ أحكام الوجود نوائبا؟

فتغنم األيّام غير مراجع أسفا

و ال مبق لديك مآربا

قاال :و كان له صديقان توفيا في يوم واحد فقال فيهما:
تقاسما العيش رغدا و الردى رنقا
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و ما علمت المنايا قبل تقتسم
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و حافظا الودّ حتى في حمامهما

و قلّ ما في المنايا تحفظ الذمم

نقلت من خطّ الرئيس حمدان بن عبد الرحيم األثاربي ألبي عليّ بن المعلم:
و من عجب أنّي عليك محسّد

و أنّي على دعوى هواك مالم

و لم تسلني األيّام عنك بمرّها

و ال كفّ من وجد عليك مالم

غرام على عهد الصبي و الى النهى

و شوق على شيب العذار غالم

حلوم توقّاها الهوى و بقيّة من

الصبر عفاها جوى و غرام

و يستام رشدي فيك لو كنت واجدا

سبيال إلى ما في هواك أسام

و قرأت بخطّ حمدان بن عبد الرحيم في تعليق له ألبي عليّ الحسن بن أحمد بن المعلم الحلبي:

(  )1رنق املاء :كدر .القاموس.

استأثر الحسنى بعزم صادق

و إذا قدرت فعلت فعل الجاهل

ال العلم رادعي الغداة و ال التقى

أبدا قرين اإلثم حلف الباطل

أتبصر األمر الجلي و أنثني عنه

بصورة جاهل أو غافل

و ألوم إن بخل الصحاب و إنّني

من بينهم نفس الضنين الباخل

يا للرجال و للطباع تحكّمت

فتملّكت قود اللبيب العاقل

فدع التعلّل و اقتبلها عزمة

فالسيف يقطع عند قصد الحامل

و تعمّد الصنع الجميع مواصال

عمل العليم به و علم العامل

ال عذر إن أنصفت نفسك جاهدا

و طلبت واضحة الطريق السابل

و قرأت بخطّه ألبي عليّ أيضا:
أما غرامي فهو حيث ترينه من

سقم جسمي و اختالف عوائدي

أصبو لعارضة النسيم و أنثني

ظمآن أشرق بالزالل البارد

و عجبت من ليلي و زعمي طوله

عجب الخلي من المعنّى الواجد

ما طال ليلي فيك لكن خالفت

حال المسهّد فيه حال الراقد
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وقع إليّ بخطّ بعض الحلبيّين كرّاسة من شعر أبي عليّ بن المعلم ،فاخترت منها قوله ،و كتب به إلى الشيخ أبي محمّد عبد
اللّه بن سنان الخفاجي يعاتبه:
يا صاحبي و ما عرفت مصاحبا

إلّا قضية دهره تتقلّب

أما نظرت صوب غمامة

و إذا انتجعت حيّا فبرق خلّب

كالروضة الغنّاء عاقرها الندى

و إذا ظللت به فقفر سبسب

ال للجميل و ال لدفع ملمّة

يوما و ال لسماع شكوى تقرب

ال تذكرنّ لي الصديق فإنّه

قول يقال و مذهب مستغرب

عزّت مطالبه فأعوز نيله

إلّا منى من ضلّة تتطلّب

و إذا جهلت الناس لم أك

جاهال نفسي و ال من حالها استعصب

عجماء عن فهم الجميل و إنّها

عجماء تعرب في القبيح و تغرب

و مريضة اآلراء طوع ضاللها

ال ترعوي جهال و ال تستعتب
85

لليالي يعزب

89

واخ على حكم الصفاء اتّخذته

لألمر عرف

ضاقت عن الحسنى عوارف طوله

و ثناه طوع هواه قلب قلّب

تبع الليالي شيمة و خليقة

و على مذاهبها يجيء و يذهب

متمرّض طوع الحفيظة عاتب

ما بتّ من هفواته أتعتب

أضحي أسير هواه و هو طليقه

و أجدّ و هو بودّه متطرب

و إذا هززت هززت من ال يرعوي

و إذا عتبت عتبت من ال يعتب

أحنو عليه بعزة مأثورة

عندي و عاطفة ترقّ و تعذب

فإذا جفا واصلته و إذا هفا

أوجدته أنّي المسيء المذنب

هذي لعمرك يا أخي سجيّة

فينا و دين للزمان و مذهب
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فاعدل إذا جار الزمان و كن

على حكم البصيرة عاذرا من تصحب

و سم الصديق مسام نفسك و اقتصد

فاألمر مرّ و أيسر و المنية أقرب

(  .)1العرف :اجلود و ض ّد النكر .القاموس.
(  .)2عزب :بعد و غاب .القاموس.

ما أجهل األقوام جدوا في السرى

طلبا لمن ال يستبان فيطلب

و أقلّ توفيق الفتى مع طوله

ال مورد عذب و ال مستعذب

فإذا عجبت من الزمان و أهله

فانظر بأمرك فالقضية أعجب

تدعو إلى الحسنى و أنت مجانب

أبدا لها و ألهلها تتجنب

فاعذر أخاك و كن بما هذّبته

و رجوت صالحه به يتهذب

سيّان ما أصبحتما تريانه

شرّقت و هو على هواه مغرب

و من شعره أيضا:
خليلي هل ماء العذيب كعهده

برود و هل ظالل األراك عليل

و كيف أغالي الرمل منذ تقابلت

تمرّ عليه شمأل و قبول

فقد طال عهدي بالديار و أهلها

فعهدي و ليلى و السقام طويل

قفا تعلما صوب الغمام فإنّني

أميل مع األشواق حيث تميل

و ال تنكرا أنّ الديار تنكّرت

فللشوق فيها و النزاع دليل

رسوم تبقاها البلى لصبابة

تراجع فيها أو يبل غليل

مواثل قد عرّى الزمان عراصها

فما يختفي سقم بها و نحول

فيا ساكني أرض الحمى إن جوّه

رطيب و إن الريح فيه بليل

فما لعيون تجتليه مريضة

و ما لفؤاد بطيبة عليل

و ما لدموع العاشقين تجوده

و أقذاؤها طوع الغرام محول

و ممّا نقلته من الجزء المذكور من شعره:
عالقة تستجدّ الشوق عارضة

و صبوة تستزلّ الحلم و الرشدا

ظللت منها على علم و بيّنة

أرى الغواية رشدا و الضالل هدا
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و من شعره أيضا منه:
أهجرا و قد مالت بكم غربة النوى

و بات غراب البغ للبغ يتعب

دعوا للنوى هجرانكم و پنبوا

مع القرب منكم أن يكون پنب

و قال و قد سار معزّ الدولة ثمال بن صالح إلى مصر ثمّ عاد إلى حلب:
مضيت و خلفت المطامع جمّة

تفيض و أنباء األماني طواميا

و أقبلت إقبال السحاب تبسّمت

بوارقه ثمّ انثنين بواكيا

فما كان ذاك العيش إلّا تعلة

و ال كانت األيّام إلّا لياليا

و لمّا استبان الرأي فيها إمامها

و لم ير في كفّ الحوادث كافيا

أعاد إلى الطرف المسهّد غمضه

و ردّ على مرضى البالد العواقبا

كان أبو عليّ بن المعلم حيّا في سنة ثالث و خمسين و أربعمائة ،فإن معزّ الدولة ثماال عاد إلى حلب من مصر في هذه
السنة ،فقد توفي بعد ذلك.
وقع إليّ رسالة للوزير أبي نصر محمّد بن الحسن بن النحّاس الحلبي ،كتبها إلى أبي طاهر محمّد بن الحسن المعروف
بالجدي و ذكر فيها أبا عليّ بن المعلم ،و قال بعد ذكره :و على ذكره نضر اللّه وجهه ،فعند اللّه يحتسب ذلك الشيخ الجامع
ألشتات الفضائل ،و ضرائر المحاسن ،فلقد كان أثبت شيوخ زمانه فهما ،و إن لم يفتهم علما ،و أقواهم تصوّرا و نفسا ،و إن
أوفوا عليه مطالعة و درسا ،و أنّى إلخوانه الغابرين من بعده ،الذين البدّ أن يردوا ،و إن أنظرهم األجل ورده مثله ،و ال مثل
له ،طيب معاشره ،و حسن مذاكرة و حفظا للغيب و مثابرة على ستر العيب:

سقاه و لو ال دينه و عفافه

لقلت شآبيب الشرب المشعشع

16

أقول :لم يترجمه المدرّس التبريزي في ريحانة األدب ،و ال الطهراني في طبقات أعالم الشيعة ،و ال السيد األمين في أعيان
الشيعة ،و لم ترد أسماء كتبه الثالثة في الذريعة.
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 -18الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة
بن عليّ بن محمّد بن محمّد أبي إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن الحسين بن إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمّد
الباقر بن عليّ زين العابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب ،أبو عليّ بن أبي المحاسن بن أبي عليّ بن
أبي الحسن بن أبي سالم بن أبي إبراهيم الكلبي العلوي الحسيني اإلسحاقي النقيب الكاتب ،كتب اإلنشاء للملك الظاهر
غازي بن يوسف بن أيّوب ،و تقدّم و ولّاه نقابة العلويّين بحلب ،و كان يكتب خطّا حسنا ،و عنده فضل و أدب ،و تفنّن في
علوم شتّى ،و له معرفة و بالقراءات و الفقه و الحديث و التواريخ و اخبار الناس ،و عنده من العربية و اللغة طرف حسن ،و
له شعر حسن و رسائل ،و كان جميل الصورة ديّنا ،حلو الحديث لبق الرئاسة ،سيّره الملك الظاهر غازي رسوال إلى أماكن
متعدّدة.
سمع بحلب محمّد بن أسعد الجواني النسّابة و شيخنا أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ،و غيرهما ،و حاضرته كثيرا ،و
لم أكتب عنه شيئا ،و أخبرني ولده عليّ النقيب بعده ،أنّ والدته بحلب سنة أربع و ستين و خمسمائة ،و من شعره ما قاله و
قد نزل بالمعشوق مقابل سرّ من رأى ،و كان قد حجّ في تلك السنة و أنشدنيها ولده عليّ عنه:
قد رأيت المعشوق و هو من الهجر

بحال تنبو النواظر عنه

أثر الدهر فيه آثار سوء

و أدالت يد الحوادث منه

عاد مستبذال و مستبدال عزّا

بذلّ كأنّه لم يصنه

و أنشدني أيضا قال :أنشدني أبي لنفسه و قد نزل بحاجر:
من شاقة حاجر و بقعتها

فلست أشتاق حاجرا أبدا

و ال زرودا أو الثعلبية و الجفر

و نجدا و ذلك البلدا

(  .)1بغية الطلب .2224 -2220 :5

فال سقى حيها و ال جيد مغناها

و أضحت طرائقا قددا

توفي الشريف النقيب أبو عليّ الحسن بن زهرة في جمادى األولى من سنة
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عشرين و ستمائة بعد وصوله من الحجر ،و دفن بسفح جبل جوشن ،و حضرت دفنه و الصالة عليه.

11

أقول :ترجمه السيد األمين و الطهراني و قاال في حقه :رأس الشيعة بحلب و عزّهم و جاههم و عالمهم  ، 1و قد قام من هذا
البيت العظيم علماء كبار لتبليغ مذهب أهل البيت عليهم السّالم.
 -11الحسن بن سليمان بن الخير
 ،أبو عليّ األنطاكي المقرئ المعروف بالنافعي ،من أهل أنطاكية ،و سكن مصر و تصدّر بها إلقراء القرآن ...
ذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني أنّ أبا عليّ كان من أحفظ أهل عصره للقراءات و الغرائب من الروايات ،و
الش اذّ من الحروف و مع ذلك يحفظ تفسيرا كثيرا ،و معاني و إعرابا و علال و اختالف الناس في ذلك ،ينصّ ذلك نصّا
بطالقة لسان و حسن منطق ،و ال يلحن ،و كانت له اشارات يشير بها لمن قرأ عليه تفهم عنه في الكسر و الفتح و المدّ و
القصر و الوقف ،ربّما كان يبتدئ بالمسألة من غير أن يسأل عنها فينصّ أقوال العلماء فيها ليرى حفظه ،و كان يظهر مذهب
الروافض ،و يشير إلى القول بالتشيّع بسبب السلطان ،شاهدت ذلك منه.

18

أقول :ترجمه األمين و نقل تشيّعه عن المصادر المختلفة ،و قد قتله صاحب مصر سنة  899ه.

11

 -18الحسن بن طارق بن الحسن بن عوف
 ،أ بو عليّ الحلبي التاجر ،المعروف بابن الوحش ،و يلقّب بالزكيّ ،تاجر من أهل حلب و أولي النهى و الوقار ،و ذوي
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المال و اليسار ،انقرض بيتهم ،و لم يبق منه أحد إلّا من ذرّية البنات ،و كان له شعر حسن ،و عنده فضل و أدب ،و كان
سافر إلى خراسان ،و سمع بها الحديث من السيّد أبي الرضا فضل اللّه بن عليّ بن عبيد اللّه الحسيني الراوندي األديب ،و
حدّث عنه بحلب ،و روى عن أبي نصر المسلم بن أبي الخرجين الدميك الحلبي.

(  .)1بغية الطلب .2356 -2346 :5
(  .)2أعيان الشيعة  ،123 :5طبقات أعالم الشيعة( القرن السابع).32 :
(  .)3بغية الطلب .2320 -2324 :5
(  .)4أعيان الشيعة .146 :5

روى عنه الشريف أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبي شيئا من الحديث ،و سمع منه بحلب ،و روى عنه أبو الرضا
فضل اللّه الراوندي شيئا من شعره سمعه منه بقاشان ،و أبو الخطّاب عمر بن محمّد العليمي و سمع منه بالموصل.
أنبأنا أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعيل بن أبي الحجّاج المصري ،قال أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن حامد الكاتب
في كتابه الموسوم بخريدة القصر قال:
الشيخ الزكي أبو عليّ الحسن بن طارق الحلبي من المتأخرين ،ذو نظم كاسمه حسن حال ،و علم عال و ذكاء ذكي و أصل
زكي ،سافر إلى بالدنا تاجرا ببضاعتي أدبه و نسبه ،عارضا في سوق الفضل عقود درره و غرره ،ذكره السيّد الشريف أبو
الرضا الراوندى ،فقال :أنشدني ابن طارق ا لحلبي لنفسه ،في الدار التي بناها بهاء الدين عبد اللّه بن الفضل بن محمود
بقاشان ،و من العجيب أنّ ابن طارق لم يخرج من قاشان إلّا بعد موته ،و كان بين نظمه هذه األبيات و موت بهاء الدين
أشهر قريبة:
عمرت دار فناء ال بقاء لها

ظنّا بأنّك عنها غير منتقل

أتعبت نفسك ال الدنيا ظفرت بها

و أنت ال شكّ في األخرى على وجل

دار اإلقامة أولى بالعمارة من

دار نعيمك فيها غير متّصل

فاعمل لنفسك ما ترجو النجاة به

فليس ينجيك إلّا صالح العمل

18

أنبأنا بهذه األبيات أبو حفص عمر بن عليّ بن محمّد بن قشام الحلبي قال:
أخبرنا أبو الرضا فضل اللّه الراوندى إجازة قال :أنشدني ابن طارق لنفسه و ذكرها.
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قرأت بخطّ أبي الخطّاب عمر بن محمّد العليمي .أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن النسابة الدمشقي
عن العليمي قال :أنشدني أبو عليّ الحسن بن طارق بن الحسن التاجر لنفسه بالموصل و كتبه لي بخطّه:
و لقد أقول لمشعر ودّعتهم يوم

الفراق و دمع عيني يسكب

لو كان لي حزم و عزم صادق

لعرفت ما آتي و ما أتجنب

لهفي على شرخ الشباب و عصره

ولّى ففارقنا الزمان المذهب

هل بعد شيب الرأس إلّا رحلة

عمّن صحبناه و دار تخرب

(  .)1اخلريدة -قسم الشام.152 :2 -

و المرء يأمل أن يعيش مخلّدا

و العمر يذهب و المنية تقرب

فتغنموا الساعات إن سمعت بما

ترجونه أو بعض ما تتطلب

فلخير زادكم التقى لمعادكم

يوم مهول و ليس منه مهرب

و نقلت من خطّ العليمي ما أخبرنا به أبو عبد اللّه محمّد بن تاج األمناء بن عساكر ،قراءة عليه بدمشق عنه قال :أنشدنا أبو
عليّ الحسن بن طارق بن الحسن الحلبي من لفظه لنفسه بالموصل و كتبه لي بخطّه:
لمّا رأيت المشيب قد نزال

و أنّ شرخ الشباب قد رحال

عاتبت نفسي و قلت ويك

أما يكفيك أن المشيب قد نزال

و قد مضت دولة الشباب

فهل آمل من بعده به بدال

و قرأت بخطّ العليمي و أخبرنا به أبو عبد اللّه بن أحمد عنه قال :أنشدني أبو عليّ الحسن بن طارق بن الحسن المجهز
لنفسه و كتبه لي بخطّه:
لم أستر الشيب بالخضاب

ألبتغي صبوة التصابي

و ال تزيّنت للغواني أستر

عن مثلهنّ مابي

لكن لبست السواد لمّا

سلّط شيبي على شبابي

قرأت بخطّ الشريف أبي الرضا فضل اللّه بن عبيد اللّه الحسيني الراوندي في ديوان شعره ،و أنبأنا عنه أبو حفص عمر بن
عليّ بن قشام الحلبي قال :و كتب إليّ
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الشيخ األجل زكي الدين أبو عليّ الحسن بن طارق بن الحسن الحلبي أدام اللّه نعمته ،و قد بعث إليّ طبقا من الحلوى
القاهرية و شيئا من السعترية:
قد أتى الصعتر يسعى

خادما للقاهرية

هو من صحراء حمص

و أراضي سلمية

و هي من أكرم أرض

في البالد الساحلية

صنعت من كلّ فنّ

فهي حلواء هنيّة

و هي من أجمل شيء

يتهادى في الهديّة

و الهدايا سنّة قد

سنّها خير البرية

فكتبت إليه:
مرحبا بالقاهرية

خدمتها السعترية

بين هاضوم لطيف

و حالوات شهية

لزكي الدين فيها

صنعة جدّ سوية

أصبحت تحكي حاله

و سجاياه الرضية

سيد بين جميع الن

اس جودا و حمية

حاطه اللّه إلهي

من أذى كلّ بلية

قرأت بخطّ أبي المكارم محمّد بن عبد الملك بن أحمد بن أبي جرادة الحلبي في جزء أحضره إليّ رفيقنا أبو الفتح بن
الصفّار ذكر فيه جماعة من شيوخ حلب و أحوالهم و مواليدهم و وفاتهم فقرأت فيه بخطّ الشيخ :أبو عليّ الحسن بن طارق
بن الحسن رحل في التجارة و أقام بخراسان ثالثي ن سنة أو أكثر من ذلك ،و سمع شيئا من الحديث ،مولده سنة أربع و
سبعين و أربعمائة ،و توفي في عامنا هذا ليلة االثنين الثالث عشر من المحرّم سنة سبع و خمسين -يعني و خمسمائة -و
اللّه سبحانه و تعالى المسؤول حسن الخاتمة و صالح العاقبة ،و إجزال الثواب و العفو و الصفح عن الزلل و التوبة.
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سمعت القاضي أبا محمّد الحسن بن إبراهيم بن الخشّاب يقول :أخبرني ابن اليحمولي أنّ سبب موت الحسن بن طارق أنّه
كان نائما فانتبه فوجد على صدره حيّة فمات.
(  )1بغية الطلب . 2462 -2465 :5

16

أقول :إنّ ابن العديم لم يصرّح بتشيّعه ،و لكن تتلمذه من العالم الكبير السيد أبي الرضا فضل اللّه الراوندي الذي هو من كبار
علماء الشيعة و أخذ الحديث عنه ،و كذا أخذ ابن زهرة الحديث عن الحسن بن طارق قرينتان على تشيّعه ،و قد ترجمه

السيد األمين و الطهراني مختصرا. 14

 -16الحسن بن طاهر بن الحسين أبو عليّ الصوري الفقيه
 ،فقيه من فقهاء الشي عة و متكلّميهم ،و له مصنّف في مذهبهم ،و تصدّر في حلب إلقراء الفقه و األصول ،قرأ عليه أبو
المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني ،و محمّد بن عبد الملك بن أبي جرادة الحلبيان.

15

أقول :ترجمه السيد األمين و الطهراني. 19
[ -14الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين ]...
 -14الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين أبي الجن بن علي بن محمد بن علي بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّالم أبو محمد الحسيني ،القاضي القمي ،انتقل أبوه العباس بن الحسن من
قم إلى حلب ،و انتقل معه ابنه الحسن و إخوته البا قون في أيام سيف الدولة بن حمدان ثم انتقل أبو محمد و إخوته إلى
دمشق و ولي أبو محمد قضاء دمشق ،ثم إنّ الحاكم
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أرسله عنه إلى حلب إلى أبي نصر منصور بن لؤلؤ السيفي فتوفّي بها ،و كان رئيسا نبيال جوادا ممدّحا  ...و مات بحلب سنة

أربعمائة و حمل الى دمشق فدفن بها. 86

أقول :ذكرنا كالم ابن العديم باالختصار و ترجمه األمين في األعيان.

81

 -15الحسن بن عبد الواحد بن أحمد ،أبو محمّد األنصاري العين زربي
من أهل عين زربه ،فقيه له تصانيف على مذهب الشيعة ،منها «عيون األدلة» ،قرأ الفقه على ابن الميراج [كذا ،و الصحيح أنه
ابن البراج] و على أبي جعفر الطوسي ،مولده سنة ستّ و عشرين و أربعمائة ،توفي ليلة االثنين السادس من صفر سنة أربع
و تسعين و أربعمائة.

8

(  )2أعيان الشيعة  ،125 :5طبقات أعالم الشيعة( القرن السادس).56 :
(  )3بغية الطلب .2462 :5
(  )4أعيان الشيعة  ،125 :5طبقات أعالم الشيعة( القرن السادس).56 :
(  )1بغية الطلب .2415 :5
(  )2أعيان الشيعة .122 :5
(  )3بغية الطلب . 2456 -2452 :5

أقول :ترجمه الطهراني
الذريعة

88

88

و السيد األمين

81

أيضا ،و لكن ترجمته في بغية الطلب أكمل منهما و كالم الطهراني في

حول كتاب «عيون األدلة» مضطرب ،و لكن كالم ابن العديم صريح في المقصود .و قال ابن شهر آشوب :ابن

عين زربي من غلمان المرتضى رضي اللّه عنه ،له كتاب «عيون األدلة» اثنا عشر جزءا في الكالم

86

 -19الحسين أبو أحمد والد الشريفين المرتضى و الرضي
 .قال ابن العديم :حكى لي أيضا والدي فيما يأثره عن سلفه قال :سار أبو العالء من المعرة إلى بغداد ،فاتّفق عند وصوله
إليها موت الشريف أبي أحمد الحسين والد المرتضى و الرضي ،فدخل إلى عزيته ،و الناس مجتمعون ،فخطا الناس في
المجلس،
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فقال له بعضهم و لم يعرفه :إلى أين يا كلب؟ فقال :الكلب من لم يعرف للكلب كذا و كذا اسما ،ثمّ جلس في أخريات
الناس إلى أن أنشد الشعراء ،فقام و أنشد قصيدته الفائية التي أوّلها:
أودى فليت الحادثات كفاف

مال المسيف و عنبر المستاف

يرثي بها الشريف المتوفى ،فلمّا سمعها الرضي و المرتضى قاما إليه و رفعا مجلسه إليهما و قاال له :لعلّك أبو العالء
المعرّي؟ فقال :نعم ،فأكرماه و احترماه ،و طلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد ،فأدخل إليها و جعل ال يعرض
عليه كتاب إلّا و هو على خاطره ،فعجبوا من حفظه.
و زادني غير والدي أنّه لمّا أنشد:
أودى فليت الحادثات كفاف

.......

قيل له :كفاف فأعادها كفاف ،فتأمّلوا ذلك و عرفوا أن الصواب ما قال.

84

أقول :هو الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن االمام موسى الكاظم عليه السّالم النقيب المتوفى سنة 166
ه ،ترجمه الطهراني ، 85و لكن ذكره السيد األمين باالختصار. 89
(  )4طبقات أعالم الشيعة ،القرن اخلامس.52 :
(  )5أعيان الشيعة .152 :5
(  )0الذريعة  ،320 :15رقم .2326
(  )2معامل العلماء ،156 :رقم الرتمجة. 620 :
(  )1بغية الطلب .221 -226 :2

 - 6الحسين بن أحمد أبو عبد اللّه المعروف بابن خالويه
قال النجاشي :الحسين بن خالويه أبو عبد اللّه النحوي ،سكن حلب و مات بها ،و كان عارفا بمذهبنا مع علمه بعلوم العربية
و اللّغة و الشعر .و له كتب ،منها :كتاب األوّل و مقتضاه ذكر إمامة أمير المؤمنين عليه السّالم .حدّثنا بذلك القاضي أبو
الحسين النصيبي قال :قرأته عليه بحلب .و كتاب مستحسن القراءات و الشواذّ ،كتاب حسن
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في اللّغة ،كتاب اشتقاق الشهور و األيّام.

66

أقول :و ذكر بعض العلماء موضع كتاب األوّل ،كتاب اآلل ،و هذا معروف و ذكروا في وصفه :إنّه قسم اآلل خمسة و
عشرين قسما ،و ذكر األئمّة االثنى عشر و تواريخ مواليدهم و وفياتهم و أمّهاتهم في بيان آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم.

61

و ترجم له ابن خلّكان في وفيات األعيان

6

و النديم في الفهرست

68

و السيوطي في بغية الوعاة

61

و قال آغا بزرگ

الطهراني :ترجم له السيوطي في البغية ،و القاضي في مجالس المؤمنين و اليافعي في مرآة الجنان ،و ذكر اليافعي و ابن
النديم أنّه توفّي  846ه.

68

و ترجمه األمين بالتفصيل.

66

و كذلك األفندي االصفهاني . 64

و ال يخفى أنّ عالمين كبيرين من علماء الشيعة معروفان ب «ابن خالويه»:
أحدهما :الحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني الذي نقلنا كالم النجاشي حوله.
ثانيهما :و هو الذي قال النجاشي أيضا في حقّه :عليّ بن محمّد بن يوسف بن مهجور ،أبو الحسن الفارسي ،المعروف ب
«ابن خالويه» شيخ من أصحابنا ،ثقة ،سمع الحديث فأكثر ،ابتعت أكثر كتبه ،له كتاب عمل رجب ،و كتاب عمل شعبان ،و
كتاب عمل رمضان ،أخبرنا عنه عدّة من أصحابنا.
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(  )2طبقات أعالم الشيعة ،القرن الرابع. 122 -121 :
(  )3أعيان الشيعة .224 :2
(  )1رجال النجاشي ،02 :رقم الرتمجة.101 :
(  )2وفيات األعيان .126 -122 :2
(  )3املصدر.
(  )4الفهرست.62 :
(  )5بغية الوعاة  526 :1رقم الرتمجة.1666 :
(  )0طبقات أعالم الشيعة ،القرن الرابع.165 :
(  )2أعيان الشيعة .423 -416 :5
(  )2رياض العلماء .22 -23 :2
(  )6رجال النجاشي ،202 :رقم الرتمجة.066 :

65

أقول :و الظاهر أنّهما متعاصران ،ألنّ النجاشي روى عنهما بواسطة واحدة ،فالواسطة بينه و بين الحسين بن أحمد بن خالويه
هو القاضي أبو الحسين النصيبي ،و الواسطة بينه و بين عليّ بن محمّد بن يوسف عدّة من أصحابنا .و تصريح النجاشي و
قلّة الواسطة بينه و بينهما تنفي وحدة المسمّى.
و قال آقا بزرگ الطهراني :الظاهر أنّ مناجاة شعبان و أوّلها « اللّهمّ صلّ على محمّد و آله ،و اسمع دعائي إذا دعوتك»
مذكور في كتاب عمل شعبان لهذا [أي عليّ بن محمّد بن يوسف] ال البن خالويه النحوي مؤلّف كتاب اآلل ،كما سبق إلى
ذهن ابن النجّار و تبعه ابن طاوس في اإلقبال.

69

و المتوقّع أن يكون كتاب «بغية الطلب» مصدرا بارزا لحياة الشيخ ابن خالويه النحوي الهمداني ،ألنّه قضى القسم النهائي من
عمره بحلب مفيدا و شيخا و أستاذا و مرجعا لطلّاب األدب ،و مات بها ،و كان مقرّبا في حضرة األمير الشيعي سيف الدولة
أبي الحسن عليّ بن عبد اللّه الحمداني ،و كان نديمه و مجالسه
ينعقد كلّ أسبوع مرّة واحدة ،كما كان معلّم بعض أوالده.

41

46

و شيخ مجلسه األدبي الذي كان ينعقد كلّ ليلة و أحيانا

و لكن مع األسف الشديد لم نجد ترجمته في المطبوع من البغية ،و الحال أنّ ابن العديم صرّح في الموضعين -على األقل-

بأنّه ترجم لهذا الشيخ في كتابه  . 4و الشيخ ابن خالويه الهمداني من مفاخر الشيعة كما ذكرنا قول النجاشي في حقّه ،و نقل
ابن حجر العسقالني عن ابن أبي طيّ أنّه قال في حقّ ابن خالويه الهمداني :كان إماميّا
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عالما بالمذهب .ثمّ قال ابن حجر :قد ذكر في «كتاب ليس» ما يدلّ على ذلك.

48

أقول :بعد الفحص في «كتاب ليس» ما وجدنا مطلبا يدلّ على تشيّعه ،و التعبير عن علي عليه السّالم ب «أمير المؤمنين»
ال يدلّ عليه ،ألن التعبير عنه عليه السّالم بهذا اللقب رائج بين علماء السنّة أيضا ،و إن لم نجد تعبير ابن خالويه عن غيره
بهذا اللقب.
و قد ترجمه الطهراني و المدرّس الخياباني في عداد علماء الشيعة ،هذا و إن كان الوجه البارز و الميز الظاهر منه األدب
العربي ال الف قه و الحديث و العقائد ،فهو فارس ميدان األدب و يمكن أن نقول :هو أكبر األدباء و النحويّين في عصره و إن
كان شعره قليال ،و في هذا المقال ننقل ما وجدنا حوله في مطاوي كتاب بغية الطلب ،و يلزم علينا أن نصرّح أنّ المراد من
ابن خالويه في هذا الكتاب هو الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد بن خالويه ،و قد صرّح ابن العديم بهذا مرارا في كتابه،
و لم يذكر اسم ابن خالويه اآلخر عليّ بن محمّد بن يوسف مرّة واحدة و لم ينقل عنه.
و ليعلم أنّ بعض من كتب مقدّمة لبعض كتب ابن خالويه استدلّ على سنّيّته بأنّه كان مقرّبا عند سيف الدولة الحمداني األمير
السنّي ،فكيف يمكن أن يكون ابن خالويه مقرّبا عنده و معلّما ألوالده و في الحال يكون شيعيّا؟! و قد غفل أنّ سيف الدولة
(  )1طبقات أعالم الشيعة( القرن الرابع).262 :
(  )2بغية الطلب .002 :2
(  )3بغية الطلب .036 :2
(  )4بغية الطلب  3625 :2يف ترمجة خالد بن عبد اللّه القسري ،و ج  4216 :16يف ترمجة ابن بنت حامد.
(  )1لسان امليزان  ،202 :2رقم الرتمجة . 1110

بل بني حمدان كلّهم من الشيعة ،كما صرّح بذلك ابن العديم و قال :كان سيف الدولة يتشيّع ، 41فانعكس دليل هذا القائل
على خالف مدّعاه .و ليس في المطبوع من الكتاب ترجمة سيف الدولة ،فإن طبعت بقية المجلّدات نجد ترجمته بالتفصيل.
قال ابن العديم :قرأت في جزء وقع إليّ من أمالي أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد ابن خالويه ،مكتتب من إمالئه و عليه
خطه :سأل سيف الدولة جماعة العلماء
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بحضرته ذات ليلة فقال :هل تعرفون اسما ممدودا و جمعه مقصور؟ فقالوا :ال ،فقال البن خالويه :ما تقول أنت؟ قلت :أنا
أعرف اسمين ممدودين و جمعهما مقصور ،قال:
ما هما؟ قلت :ال أقول لك ذلك إلّا بألف درهم ،ثم كتبت رقعة فقلت :إنما لم أقلهما ألن ال تؤخذ بغير شكر ،و هما صحراء
و ص حارى ،عذراء و عذارى ،فلما كان بعد شهر كتبت إليه إني قد أصبت حرفين آخرين ذكرهما الجرمي في كتاب التنبيه،
و هما صلفاء و صالفى و هي األرض الغليظة ،و خبراء و خبارى و هي أرض فيها ندوّة ، 48فلما كان بعد عشرين سنة من

هذا الحديث أمليت هذه األحرف على أبي القاسم العقيقي أيده اللّه ،فلمّا مضى إلى دمشق كتبت اليه :إنه بإقبال الشريف و
يمنه لما استغرب هذه األحرف وجدت حرفا خامسا ذكره ابن دريد في الجمهرة و هو سبتاء و سباتى و هي األرض
الخشنة.
قرأت في جزء وقع إليّ بخط أبي القاسم حمزة بن عبد اللّه بن الحسين االطرابلسي يتضمّن تعاليق و أمالي عن أبي عبد اللّه
ابن خالويه ،و ذكر أنه قرأه على ابن خالويه و نقله من خطه؛ نسخة كتاب كتبه أبو عبد اللّه ابن خالويه إلى أبي القاسم
أحمد بن الحسين العقيقي الحسيني:
هنّأتني برّا ملكت به

شكري و شكرك واجب فرض

لم يبتلل وجه و ال شفعت

شفعاء لي في منّها حض

ففداك منّاعون لو ملكوا

عدد البحار إذا لما بضّوا

سالم اللّه عليك و صلواته و مغفرته و رحمته و ريحانه أيها السيد الكريم و الشريف ذا الحكمة ،يا زينة الدنيا و بهجتها،
أطال اللّه بقاءك و وهب والدك

46

ابن خالويه و قاك و فداك ،فلقد تقيلت آباءك الطاهرين و تسنّمت جدّك و أسالفك
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(  )2بغية الطلب .06 :1
(  )1منقع املاء و ما الن من األرض و اسرتخى .القاموس.
(  )2كذا باألصل.

المنتجبين و أشبهتهم خلقا و خلقا ،و مضيت على أساسهم ،و قفوت حميد أفعالهم ،فأصبحت فذّ الدهر ،و قريع العصر ،و
واحد السمحاء و سيد األدباء براعة و فصاحة ،و كريم الكرماء سخاء و سماحة ،و تبعت جدّيك محمدا سيد المرسلين و
عليّا سيد الوصيّين صلوات اللّه على ذكراهما كلما ذرّ شارق و طرق أثناء الليل طارق ،و نزعت إليهما حذو القذّة
بالماء ،تهذيب خلق و محض ضريبة ،و دماثة شمائل ،و كرم سجيّة ،أقول من قس
إذا خطب .و أسخى من الالفظة كفا ،و أجود من السحاب جودا ،و أبهى من فخت

49

45

44

و الماء

إذا نطق ،و أفصح من سحبان وائل
56

القمر ،و أسنى من الهالة  ،فأنسأ اللّه

أجلك ،و بلّغك أكأل األعمار يد المسند و سمير الليالي ما بلّ بحر صوفه ،و نعمت ظبية في تنوفه و استدار من رمل عالج
كوفه ،و ظهرت في أطفور ناشىء فوفه.
كتبت غرّة الشهر إلى غرّة الزمان عن سالمة تتم بسالمته ،و نعمة من اللّه جلّ و عزّ ال أقوم بشكرها ،و توق إلى الشريف
العقيقي ال أصفه.
فأيهات أيهات العقيق و من به

و أيهات و هل بالعقيق تواصله

و هيهات هيهات أين للعقيقي شروى و نظير.
عقم النساء فما يلدن شبيهه

إن النساء بمثله عقم

و عن لوعة ال تطفى حرارتها إال باجتماع و شيك لدى موالنا الشريف بن الشريف ،و السيد بن السيد شريف بن سيف
الدولة أطال اللّه حياته و أعاشه عمر نصر بن دهمان ،إذ كان ال يقطع مجالسه إال بذكر مناقبك و صفاتك أتاح اللّه من

ذلك ما تحبه. 51
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من أخذ العلم من ابن خالويه
إنّ ابن خالويه كان عالما كبيرا و أديبا فذّا شهيرا بحلب ،بل كان أشهر نحوي و لغويّ في عصره ،و كانت حلب آنذاك مركز
العلم و قبلة طلّاب األدب من أقاصي البالد ،و ال نبالغ إن قلنا قد أخذ عن ابن خالويه مئات األشخاص من مبتغي العلم و
األدب ،و لكنّا نذكر هنا من وجدنا أسماءهم في كتاب بغية الطلب المطبوعة.
(  )1القذة :ريش السهم ،و القذ :الصادق القذذ بالسهم.
(  )2أي قس بن ساعدة االيادي.
(  )3الفخت :ضوء القمر -القاموس.
(  )4كتب ابن العدمي يف احلاشية :يعين الشمس.
(  )5بغية الطلب .030 -034 :2

 )1أحمد بن الحسين بن أحمد  ...أبو القاسم الحسيني الشريف العقيقي ،و بعضهم يسمّيه محمّدا  ...هو صاحب الدار و
الحمام المعروفين بالعقيقي بناحية باب البريد بدمشق و كان من وجوه األشراف بدمشق  ...سمع بحلب أبا عبد اللّه بن
خالويه اللغوي.

5

) أحمد بن خلد أبو العباس المعروف ب ابن حياة أمّها ،فهو رجل أديب فاضل ،قرأ بحلب على الحسين بن خالويه ،و
تصدّر بعده بحلب إلفادة علم األدب ،و قرأ عليه جماعة من األدباء بها.

58

 )8أحمد بن الصقر العابد الذي توفي سنة ستّ و ستّين و ثالثمائة ،أجازه ابن خالويه.

51

 )1أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس  ...أبو النمر األطرابلسي األديب اللغوي  ...قرأ بحلب على ابن خالويه كتاب الجمهرة
ألبي بكر بن دريد و غيرها.

58

 )8أحمد بن محمّد السهلي أبو الحس ن ،و قيل أبو الحسين الخوارزمي الذي يؤدّب بني عمّ الوزير أبي القاسم الحسين بن
عليّ المغربي بحلب ،سمع بها ابن خالويه سنة
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ستّ و ستين و ثالثمائة ،و السهلي هذا عالم كبير و شهير ،و هو الذي صنّف له ابن سينا كتابه «دفع المضارّ الكلية
لألبدان».

56

 )6أحم د بن يحيى بن سهل السري الطائي أبو الحسن المنبجي الشاهد المقري النحوي األطروشي ،سمع ابن خالويه و
يحفظ من أخباره.

54

 )4إسحاق بن عمّار بن جش أبو يعقوب األزدي المهلبي ،شيخ المصيصة و أميرها ،سمع ابن خالويه.
 )5الحسن بن سليمان ،أخذ عنه.

55

59

 )9الحسن بن عبد اللّه النهاوندي الشاعر.

96

 )16الحسين بن عليّ بن عبيد اللّه أبو القاسم األسامي ،كان أديبا فاضال شاعرا محدّثا ،أخذ األدب عن ابن خالويه.
(  )1بغية الطلب .033 :2
(  )2بغية الطلب .225 :2
(  )3بغية الطلب .262 -261 :2
(  )4بغية الطلب .621 :2
(  )1بغية الطلب .1162 :3
(  )2بغية الطلب .1222 :3
(  )3بغية الطلب .1466 :3
(  )4لسان امليزان  202 :2رقم الرتمجة . 1110
(  )5بغية الطلب .2454 :5
(  )0بغية الطلب .2021 :0

91

 )11الحسين بن محمّد بن الحسين ،أبو عبد اللّه الضرّاب الصوري النحوي ،قرأ بحلب على األستاذ الحسين بن خالويه ،و
توفي سنة أربع عشر و أربعمائة ،و أنّه كان في وقته نحوي البلد و مدرّسه و أنّه من أهل السنّة.
 )1حميد بن جعفر بن زهير المعرّي ،أكثر النقل عن ابن خالويه.
 )18الخضر بن الحسن بن يوسف الحلبي المقرئ.

9

98

91
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 )11الخلب التنوخي المعرّي ،أديب فاضل قرأ بحلب على ابن خالويه الكثير.
 )18سعيد بن سعيد الفارقي ،أديب فاضل سمع بحلب ابن خالويه.

98

96

 )16عبد اللّه بن سليمان والد أبي العالء المعرّي ،فإنّه سمع الجمهرة من ابن خالويه.
 )14عبد المنعم بن غلبون ،أخذ عنه ،قاله ابن حجر العسقالني.

95

 )15عقيل بن الحسين بن حمّاد الموصلي ،قرأ بحلب على ابن خالويه.
 )19عمّار بن الحسين بن حمّاد الموصلي ،قرأ بحلب على ابن خالويه.
 ) 6محمّد بن إسحاق بن عمّار بن جش ،سمع ابن خالويه.

94

99

866

861

 ) 1يونس بن عبد اللّه أبو صالح بن نانا ،الملقّب بالسديد كاتب األمير شريف بن سيف الدولة بحلب ،كان يتولّى أمر
مملكته بعد موت أبيه و يحلّ منه محل الوزارة ،قرأ الجمهرة على ابن خالويه.

86

) أبو الحسين النصيبي القاضي ،قرأ على ابن خالويه بحلب ،كما قال النجاشي.

868

من أخذ ابن خالويه عنه العلم ،أو نقل عنه ،أو حضر عنده أو كان بينهما مكاتبة ،أو قال فيه شعرا
(  )2بغية الطلب .2242 :0
(  )2بغية الطلب .2602 :0
(  )6بغية الطلب .3312 :2
(  )1بغية الطلب . 4225 :16
(  )2بغية الطلب .4361 :6
(  )3بغية الطلب .225 :2
(  )4لسان امليزان  202 :2رقم الرتمجة . 1110
(  )5بغية الطلب . 4323 :16
(  )0بغية الطلب . 4323 :16
(  )2بغية الطلب .1466 :3
(  )2بغية الطلب . 4420 :16
(  )6رجال النجاشي 02 :رقم الرتمجة. 101 :

 )1أحمد بن الحسين بن حمدان ،أبو العباس التميمي الشمشاطي ،كانت بينه و بين ابن
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خالويه مودّة ،ثناه أحمد و رثاه بعد وفاته.

861

) أحمد بن عبد الكريم األنطاكي ،روى عنه ابن خالويه و هو يروي عن ابن قتيبة.
 )8أحمد بن محمّد بن سعيد أبو العباس ابن عقدة ،سمع عليه ابن خالويه.

868

866

 )1أحمد بن محمد ،أبو الحسن المعنوي ،سمع أبا عبد اللّه ابن خالويه ،و روى عنه ابن خالويه شيئا من شعره.

864

 )8األنطاكي ،شاعر كان في عصر ابن خالويه و مدحه بأبيات ،منها:
و ما ماتوا و كيف يقول ماتوا

و فينا المقدّم ابن خالويه

فإن حقّقت موتهم فحقّق

حصول علومهم في قبضيه

يريد بذلك الخليل و سيبويه و ابن درستويه.

865

 )6الجفني ،شاعر كان في عصر ابن خالويه و مدحه و هجا خصمه ابن صدقة و منها:
و أيّدك اإلله عليه نصرا

بقدرته و أدحض حجّتيه

و أشبهت الخليل و كان طبّا

و سرت على مذاهب سيبويه

869

 )4الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  ...الفسوي أبو عليّ الفارسي النحوي اللغوي ،قدم حلب على سيف الدولة و اجتمع بأبي
عبد اللّه ابن خالويه ،و كان يسمّي ابن خالويه الجاهل ،ذكر ذلك في غير موضع من كتاب التذكرة و ألفّ كتابه «نقض
الهاذور» ردّا
(  )1بغية الطلب .022 -020 :2
(  )2بغية الطلب .1666 :2
(  )3لسان امليزان  202 :2رقم الرتمجة . 1110
(  )4بغية الطلب .1663 :3
(  )5بغية الطلب . 4246 :16
(  )0بغية الطلب . 4252 :16
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البن خالويه.816
 )5الحسين بن محمّد أبو القاسم الهبيري الفزاري الحلبي ،كان شاعرا مجيدا و كاتبا بليغا و له معرفة تامّة باللغة و األدب ،و
كان بينه و بين ابن خالويه مكاتبة و مشاعرة ،و له إلى األمير سيف الدولة الحمداني رقاع حسنة تشتمل على نثر و نظم.
 )9عمّار بن الحسين بن عليّ بن حمّاد الموصلي.

811

81

 )16محمّد بن الحسن بن دريد ،أبو بكر صاحب الجمهرة ،أخذ عنه ابن خالويه و روى الجمهرة عنه 818و قد ترجم القمي
البن دريد و عدّه من علماء الشيعة.

811

 )11ابن صدقة الموصلي النحوي ،كان من النحاة المتصدّرين بحلب في أيّام سيف الدولة ،و اجتمع به ابن خالويه.

818

 )1ابن صدقة الهاشمي ،شاعر و له أبيات في أبي عبد اللّه الحسين بن خالويه يمدحه و هي:
إذا ما المرء أشبه والديه

فأيّة حجّة بقيت عليه

و ما زال الحسين له سجايا

تذكّر مخايل خالويه

شأى 816كبراء أهل العلم طرّا

بفطنته و حدّة أصغريه

814

 )18أبو إسحاق بن شهرام ،و ذكر ابن خالويه مشاعرة جرت بحضرته بين أبي إسحاق بن شهرام و أبي الحسن المعنوي و
أبي العبّاس بن كاتب البكتمرى و عمّار بن الحسين
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الموصلي.

815

 )11أبو سعيد العطاردي ،فاضل شاعر كان بحلب ،يذكر في أبياته ابن خالويه.
(  )1بغية الطلب .2205 :5
(  )2بغية الطلب .2224 :0
(  )3بغية الطلب .1663 :3
(  )4بغية الطلب  225 :2و . 623
(  )5الكىن و األلقاب .335 :1
(  )0بغية الطلب . 4025 :16
(  )2شأى :سبق.
(  )2أصغريه :قلبه و لسانه .بغية الطلب .4025 :16
(  )1بغية الطلب . 4323 :16

819

 )18أبو العبّاس بن كاتب البكتمري.

8 6

 )16أبو عليّ ال صقلي ،أديب فاضل ،حضر بحلب مجلس أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن خالويه و قال :كنت في مجلس
ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة رحمه اللّه مسائل تتعلّق باللغة ،فاضطرب لها ،و دخل خزانته و أخرج كتب
اللغة و فرّقها على أصحابه يفتّشونها ليجيب عنها .تركته و ذهبت إلى أبي الطيّب اللغوي ،و هو جالس و قد وردت عليه
تلك المسائل بعينها ،و بيده قلم الحمرة ،فأجاب به و لم يغيّره ،قدرة على الجواب.

8 1

 )14أبو القاسم القاضي .روى عنه ابن خالويه ،عن محمّد بن كامل ،عن أبي زيد عن عمرو بن جميع ،عن جويبر ،عن
الضحّاك ،عن النزال بن سبرة ،عن عليّ عليه السّالم قال :مسألة الرجل السلطان مسألة الولد والده ،و ال عار فيه و ال
منقصة.

8

 )15ابن بنت حامد ،فإنّه ناظر الحسين بن خالويه على خلق القرآن ،فقال ابن خالويه :فلمّا كان تلك الليلة نمت ،فأتاني
آت فقال :لم لم تحتجّ عليه بأوّل القصص:
طسم* تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ* نَتْلُوا عَلَيْكَ 8 8و التالوة ال تكون إلّا بالكالم.

8 1
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ذكر مصنّفات ابن خالويه في «بغية الطلب»
 )1صرّح ابن العديم بأنّه قرأ كتاب «أطرغش» تأليف ابن خالويه ،و نقل عنه.8 8
أقول :فكان هذا الكتاب موجودا و متداوال في عهده.
) قال ابن العديم :وقع إليّ أمالي ابن خالويه ،فقرأت على ظهرها  8 6...و نقل عنه.

8 4

أقول :فعلى هذا كان األمالي موجودا في عصر ابن العديم و متداوال بين العلماء.
 )8قال ابن العديم :في فوائد عن ابن خالويه قال :و ممّا تخطئ فيه العامّة:
«شغب الجند ،و ثغر طرسوس ،و جبل وعر ،و رجل سمح» هؤالء األربع سواكن و العامّة تحركهنّ.
(  )2بغية الطلب . 4421 :16
(  )3بغية الطلب .1664 :3
(  )4بغية الطلب . 4531 :16
(  )5بغية الطلب . 4562 :16
(  )0سورة القصص.3 -1 :
(  )2بغية الطلب .252 :2
(  .)1بغية الطلب  4246 :16و  ،4252و ج .022 :2
(  .)2بغية الطلب .4566 :16
(  .)3بغية الطلب .4025 :16

8 5

أقول :فيظهر منه أنّ الفوائد كتاب مستقل البن خالويه كان موجودا في القرن السابع.
 )1شرح ابن خالويه للرقعة األدبية التي كتبها أبو القاسم الحسين بن محمّد الهبيري إلى وكيله .و هذا المتن و الشرح في
أربع صفحات أوردها ابن العديم.8 9

أقول :يمكن أن يكون هذا فائدة من بعض كتبه.
 )8صرّح ابن العديم بأنّه قرأ آخر كتاب البديع في القراءات البن خالويه.886
أقول :فعلى هذا كان الكتاب موجودا بتمامه في عهده.
 )6يظهر من كالم ابن العديم أنّ ابن خالويه جمع شعر أبي فراس الحمداني
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و شرحه ،و كان هذا مدوّنا ،رآه ابن العديم و قرأه
العالء التغلبي الحمداني ،و شرحها.

881

88

و نقل عنه القصيدة الرائية التي أنشأها أبو فراس في وصف والده أبي

أقول :قد رأيت من كتبه المطبوعة:
 .1ليس في كالم العرب.
 .إعراب ثالثين سورة.
 .8مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع.
 .1الحجة في القراءات السبع.
 .8ديوان أبي فراس الحمداني على رواية ابن خالويه و روايات اخر ،و قد طبع طبعتين ،888و ال أثر للشرح فيهما ،و لعلّه
مفقود ،سوى شرحه للقصيدة الرائية التي قالها أبو فراس مدحا ألبيه أبي العالء التغلبي فهو موجود في بغية الطلب :9
.1 96 -1 91
***  - 1الحسين بن عليّ بن الحسين أبو القاسم
(  .)4بغية الطلب .120 :1
(  .)5بغية الطلب .2222 -2224 :0
(  .)0بغية الطلب .2433 :5
(  )1بغية الطلب .2025 :0
(  )2بغية الطلب . 4264 -4261 :6
(  )3ديوان أيب فراس احلمداين على رواية ابن خالويه و روايات أخر ،طبع املستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق ،بتحقيق الدكتور حممود اخلاجني .و طبع
أيضا بدار صادر يف بريوت.

 ،المعروف بالوزير المغربي ،و كانت أمّه فاطمة بنت أبي عبد اللّه محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني صاحب كتاب الغيبة ،و
قد ترجمه النجاشي و ترحّم عليه و ذكر له ثمانية كتب

881

فهو عالم فذّ كبير من علماء الشيعة و سبط الشيخ النعماني

صاحب كتاب الغيبة.
و ابن العديم و إن لم يصرّح بتشيّعه لكن أورد له ترجمة وافية و ذكر بعض أشعاره ،و قال :هذا الوزير الملقّب بالكامل ذي
الجاللتين ولد بحلب في سنة سبعين
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و ثالثمائة و كان أبوه و جدّه من كتّاب األمير سيف الدولة  ...و كان الوزير أديبا فاضال عارفا باللغة و النحو ،فصيحا حسن
النظم و النثر ،عارفا بالحساب ،و له كتاب في تفسير القرآن أحسن فيه على اختصاره ،و اختصر كتاب إصالح المنطق
فأجاد في ذلك ...
ثمّ أورد كالما مختصره أنّه توفّي مسموما بميافارقين في شهر رمضان سنة ثماني عشرة و أربعمائة ،و أوصى أن تحمل
جثّته إلى جوار قبر أمير المؤمنين عليّ عليه السّالم بظاهرة الكوفة و يدفن هناك فحملت ،و بين الموضعين مسيرة شهر.

888

أقول :ترجمه ابن خلّكان و الطهراني 886و السيد األمين تفصيال ،و ذكر بعض أشعاره.884
 الحسين بن عليّ بن محمّد بن عبد الصمد أبو إسماعيل الدئلي المنشئ الطغرائي األصبهانيمن ولد أبي األسود الدئلي ،كان كاتبا شاعرا حسن النظم و النثر ،عارفا باللغة و األدب ،و علوم األوائل ،خدم السلطان
ملكشاه ،و وصل صحبته إلى حلب في سنة تسع و سبعين و أربعمائة ،ثمّ كتب بعده البنه السلطان محمّد على ديوان
اإلنشاء و الطغراء ،فعرف بالطغرائي لذلك ،و ولّاه اإلشراف على المملكة ثمّ عزله ،ثمّ كتب الطغراء للسلطان غياث الدين
مسعود بن محمّد ،ثمّ استوزره بعد ذلك ،و أسر معه في الوقعة التي كانت بينه و بين أخيه محمود ،فقتله محمود ،و كان
مولده بعد الخمسين و األربعمائة.
روى بحلب شيئا من شعر غيره ،رواه عنه أبو المظفّر أسامة بن مرشد بن عليّ ابن منقذ ،و روى عن أبي نصر الكشاني
المقرئ شيئا من الحديث ،رواه عنه الحافظ أبو طاهر السلفي االصبهاني ،و روى عنه من شعره جماعة منهم أبو الفتح محمّد
بن عليّ
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ابن محمّد النطنزي ،و أبو بكر محمّد بن القاسم بن المظفّر الشهرزوري ،و أبو الحسن عليّ بن الدردائي ،و أبو السعادات هبة
اللّه بن عليّ بن حمزة بن الشجري ،و أبو الفضل هبة اللّه بن الحسين الدبّاس ،و أبو طاهر محمّد بن الفضل بن محمّد بن

(  )4رجال النجاشي ،06 :رقم الرتمجة.102 :
(  )1بغية الطلب . 2555 -2532 :0
(  )2وفيات األعيان  ،122 -122 :2طبقات أعالم الشيعة( القرن اخلامس).05 :
(  )3أعيان الشيعة .110 -111 :0

منصو ر العروضي األصبهاني ،و أبو المظفّر محمّد بن أسعد بن الحليم الحنفي ،و عبد الرحمن بن األخوة ،و ولده محمّد بن
الحسين بن عليّ.
ثمّ أورد بعض أشعار الطغرائي ،و منها الميّته المشهورة بالميّة العجم.
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أقول :لم يصرّح مؤلّف «بغية الطلب» بتشيّع الطغرائي ،و كذلك ابن خلّكان فقد ترجمه و ذكر بعض أشعاره ،و لم يصرّح
بتشيّعه

889

باختصار.

و لكن بعض علمائنا صرّح بهذا ،منهم المحدّث القمي ،و الحرّ العاملي و األفندي االصفهاني و ترجمه الطهراني
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و قد طبع ديوان الطغرائي ببغداد سنة  1946و ألّف علي جواد الطاهر حوله كتاب «الطغرائي حياته ،شعره ،الميّته» و طبع
ببغداد  1968م ،كما قال الدكتور سهيل زكّار.
 - 8الحسين بن عليّ بن محمّد
بن عليّ بن إسماعيل بن الحسين بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ،أبو عبد اللّه الحسني القمي المعروف بأميركا،
قدم حلب وافدا على األمير سيف الدولة أبي الحسن بن حمد ان ،و كان شيخا مسنّا ،له ذكر ،و يعرف أبوه بشكنبه ،ذكره
الحسين بن جعفر بن خداع النسّابة في كتاب «المعقبين من ولد الحسن و الحسين رضوان اللّه عليهما» فقال :و كان الحسين
بن عليّ بفرغانة ،و أمّه أمّ ولد ،قدم أبو عبد اللّه المعروف بأميركا و هو الحسين بن عليّ بن محمّد بن عليّ ابن إسماعيل بن
الحسن بن زيد بن الحسن إلى حلب و أنا بها ،في سنة سبع و أربعين
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و ثالثمائة ،ثمّ توجّه إلى مصر فقدمها ،و هو بها يعرف بالقمي ،فأقام بها نحوا من أربع سنين ،و خرج إلى الشام متوجّها إلى
بلده.
قرأت بخطّ محمّد بن أسعد الجواني في ذكره :الحسين بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن
أمير المؤمنين عليّ ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ،أبو عبد اللّه أميركا القمي ،قدم حلب في أيّام سيف
الدولة أبي الحسن عليّ بن حمدان سنة سبع و أربعين و ثالثمائة ،و هو أوّل من أذّن في الليل و قال في أذانه :محمّد و عليّ
خير البشر ،فتوفي بمنبج سنة أربع و ثمانين و ثالثمائة و له فوق المائة سنة ،أبوه عليّ يعرف بشكنبه تفسيره بالعربية
الكرش .هكذا وجدته في هذا الموضع بخطّ ابن أسعد ،و قد أسقط زيدا بين الحسن و الحسين و هو و هم ،ثمّ قرأت بخطّه
في كتاب «الجوهر المكنون» من تأليفه :شكنبة في بني الحسن بن عليّ ،ولد عليّ شكنبه و من الناس من يقول إشكنبه و
هو اسم عجمي ،و هو اسم الكرش ،و هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن إسماعيل بن الحسين بن زيد بن الحسن بن عليّ بن
(  )1راجع بغية الطلب . 2261 -2023 :0
(  )2وفيات األعيان .166 -125 :2
(  )3الكىن و األلقاب  ،436 :2أعيان الشيعة  136 -122 :0عن أمل اآلمل؛ طبقات أعالم الشيعة( القرن السادس) 26 :رياض العلماء .106 -100 :2
واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.

أبي طالب عليه السّالم ،و من ولده الحسين المعروف بأميركا بن شكنبه ،فذكره هاهنا على الصحّة في نسبه ،فبان أنّ ذلك
كان سهوا من القلم ،و اللّه أعلم.
ال نعلم أنّ األذان المشروع غيّر في أيّام سيف الدولة ،و إنّما كان ذلك في أيّام ولده سعد الدولة أبي المعالي شريف ،فقد
كان أميركا أوّل من أذّن في أيّام سعد الدولة.
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أقول :و يطلق أيضا لفظ شكنبه في اللغة الفارسية على انسان بطين.
 - 1الحسين بن عليّ بن يوسف ...
جدّ أبي القاسم المغربي الوزير ،ولد ببغداد و نشأ بها و قدم حلب و استكتبه سيف الدولة أبو الحسن بن حمدان ،و حظي
عنده و مات في أيّامه بحلب ،و كان كاتبا مجيدا شاعرا حسن النظم و النثر ...
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نقل عنه حفيده أبو القاسم الوزير المغربي مقالة في وصف النخلة في صفحتين و قال في آخره« :فتبارك اللّه أحسن
الخالقين و الحمد للّه ربّ العالمين و صلى اللّه على سيّد المرسلين محمّد و آله الطاهرين» و نقل عنه أيضا ثالثة أبيات
شعر و هي:
إنّ شكوى المرء فيما نابه

خور في نفسه ممّا نزل

و اطراح الفكر في دفع األذى

خور في عقل من عنه عدل

فانف عنك الهمّ بالعزم ودع

عقلك الجمّ معدّا للحيل

و لمّا عقد سيف الدولة الفداء مع الروم و اشترى أسرى المسلمين بجميع ما كان معه من المال ،و اشترى الباقين رهن عليهم
أبا القاسم الحسين كاتبه و بدنته الجوهر المعدومة المثل و كان ذلك سنة أربع و خمسين و ثالثمائة ،فقد توفي في هذه
السنة أوفي التي بعدها.
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أقول :و إن لم يصرّح ابن العديم بتشيّعه و لكنّه محتمل التشيّع؛ ألنّ الوزير المغربي حفيده ،فكان ابنه صهرا للنعماني صاحب
كتاب الغيبة ،و صالته على النبيّ و اآلل في آخر مقالته ،و تقرّبه عند سيف الدولة المشهور بالتشيّع قرينتان أخريان على
تشيّعه.
 - 8حمزة بن عليّ بن زهرة
(  .)1بغية الطلب  ،2262 -2261 :0و مل أعثر على ترمجته يف أعيان الشيعة.
(  .)1راجع بغية الطلب .2260 -2262 :0

بن عليّ بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن عليّ زين
العابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّالم الحسيني اإلسحاقي أبو المكارم بن أبي سالم بن أبي الحسن الحلبي
المعروف بالشريف الطاهر ،كان شريفا فاضال عالما فقيها من فقهاء الشيعة و متكلّميهم ،و له تصانيف على مذهب اإلمامية و
رأيهم ،منها كتاب «غنية النزوع إلى علمي األصول و الفروع» و وقفت له على مقدّمة مختصرة في النحو و سمها بكتاب
«النكت».
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حدّث بحلب عن أبي الحسن عليّ بن عبد اللّه بن أبي جرادة ،و أبي الحسن بن طارق بن الحسن الحلبي ،روى عنه بمصر

أبو  811...بن االرفادي ،و روى لنا عنه بحلب ابن أخيه الشريف أبو حامد محمّد بن عبد اللّه بن عليّ الحسيني.

أخبرنا الشريف أبو حامد محمّد بن عبد اللّه قراءة عليه قال :أخبرنا عمّي أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني قال:
أخبرنا أبو الحسن عليّ بن عبد اللّه ابن أبي جرادة الحلبي قال :أخبرنا أبو الفتح عبد اللّه بن إسماعيل بن الجلي الحلبي قال
...
سألت شيخنا أبا حامد بن عبد اللّه بن زهرة من مولد عمّه أبي المكارم حمزة فأخبرني أنّه ولد في سنة إحدى عشرة و
خمسمائة.
و قرأت بخطّ الشريف إدريس بن حسن اإلدريسي في نسب بني إسحاق المؤتمن ،قال :أبو المكارم حمزة الفقيه رأيته و
ناظرته على مذهبه .و قال :ولد الفقيه أبو المكارم حمزة في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة.
نقلت من خطّ محمّد بن أسعد الجواني النسّابة ،و أخبرنا إجازة عنه أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ و غيره قال :و من
البيت -يعني بيت الشريف أبي إبراهيم محمّد بن أحمد اإلسحاقي -الشريف القاضي األجلّ اإلمام الفقيه الصدر العالم الطاهر
عزّ الدين أبو المكارم حمزة بن عليّ بن أبي الحسن زهرة بن عليّ بن محمد بن أبي إبراهيم الممدوح محمّد بن أحمد بن
محمّد بن الحسين بن إسحاق الثقة المؤتمن بن اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم.
قرأت في تعليقي من الفوائد :توفي الشريف أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة
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بحلب في سنة خمس و ثمانين و خمسمائة ،و أظنّ أنّي علّقته من خطّ شيخنا أبي حامد.
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أقول :ترجمه األمين و القمي 816،و كذلك الطهراني ،و ليكن يظهر من ك المه أن ابن العديم أسقط بعض األسماء عن سلسلة

النسب .814

(  .)1هكذا بياض باألصل.
(  .)1بغية الطلب .2642 -2640 :0
(  .)2الكىن و األلقاب  ،351 :1رقم الرتمجة332 :؛ طبقات أعالم الشيعة( القرن السادس)22 :؛ أعيان الشيعة . 256 -246 :0
(  .)3طبقات أعالم الشيعة ،القرن السادس.22 -22 :

 - 6حيدرة بن الحسن بن أحمد بن عليّ بن عبيد اللّه بن محمّد بن عبد اللّه ابن محمّد بن بهلول الحلبي
 ،أبو تراب العدل الخطيب ابن أبي أسامة من ولد أسامة ابن زيد من بيت مشهور بحلب ،و فيهم جماعة من أهل العلم و
الحديث و األدب و الخطابة بحلب ،و قد ذكرنا جدّه أحمد و عمّ أبيه أبا القاسم الحسين ،و سنذكر جدّ جدّ جدّه الخطيب أبا
أسامة عبد اللّه ،و أباه محمّد بن بهلول ،و كان أبو تراب هذا خطيبا بليغا له ديوان خطب حسنة اإلنشاء ،و له شعره ،و كان
إمامي المذهب ،خطب بجامع ح لب سنة ثالث و ستّين و أربعمائة وقت حصار العادل ألب أرسالن بحلب محمود بن نصر
بن صالح ،ثمّ عزل ،ثمّ خطب ثانيا بحلب للمصريّين حين خطب الملك رضوان بن تتش للمصريّين و قطع خطبة بني
العبّاس ،و عزل جدّ أبي القاضي أبا غانم عن القضاء و الخطابة في سنة تسعين و أربعمائة ،و قيل إن أبا تراب لم يعش بعد
ذلك إلّا مدّة يسيرة ،و مات و كان قد أسنّ ،و وقفت على شهادته في كتاب من كتب أوقاف الحلبيّين مؤرّخة بسنة خمس
و ثالثين و أربعمائة ،فيدلّ على أنّ مولده كان في حدود األربعمائة بعدها.
و ذكر لي بعض بني أسامة الحلبيّين أنّه ما زال مستمرّا في الخطابة للمصريّين بالبياض إلى آخر سنة خمس و سبعين و
أربعمائة و ليس كذلك ،بل خطب لبني العباس بالسواد في سنة اثنتين و ستين و أربعمائة في أيّام محمود ،ثمّ أعاد الخطبة
للمصريّين
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حين حصره ألب أرسالن ،ثمّ أعادها لبني العبّاس في سنة ثالث و ستّين حين خرج إلى ألب أرسالن و أطاعه ،و استمرّت
الخطبة لبني العبّاس إلى زمن رضوان كما ذكرناه.
و سمع أبو تراب الخطيب الحديث من أبي عبيد اللّه عبد الرّزاق بن أبي نمير العابد األسدي ،سمع منه ولداه :أبو القاسم عبد
اللّه بن حيدرة ،و أبو الفرج عبد الواحد بن حيدرة ،و عبد اللّه بن عبد السالم النائب بحلب.
قرأت بخطّ أبي عبد اللّه محمّد بن عليّ العظيمي ،و أخبرنا به أبو اليمن الكندي إذنا عنه قال :و في هذه السنة -يعني سنة
تسعين و أربعمائة -خطب الملك رضوان بحلب للمصريّين ،و كان الخطيب أبو تراب له حكاية معروفة ،و كان هذا الخطيب
رأى مناما أنّه ال يموت حتى يعود يخطب للمصريّين دفعة ثانية ،ألنّه خطب لهم بحلب في حصار السلطان العادل فكان
كذلك.
قرأت في خطب أبي تراب حيدرة من نسخة بخطّ ولده و قرأها عليه:
أيّها الناس العجل العجل قبل مرافصة
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األجل ،و ظهور القلق و الوجل ،و مقام التوبيخ و الخجل ،عند الوقوف بين يدي

اللّه عزّ و جل ،فكأنّكم بطارق المنية قد قطع األمنية ،و نزل الحقّ الصراح ،فنادى بعزّ ال براح ،فلو أنّ له ما في األرض
جميعا و مثله معه ما دفع عنه ما نزل به و ال نفعه ،فعلت الضجّة عند تلف المهجة ،و أرملت الصاحبة و ندبت النادبة و
وجبت نقلته من منزله و إزعاجه ،و قال أحبّ الناس إليه:

(  .)1الرفصة :النوبة .القاموس.

كرامته إخراجه ،فأصابه من جميع ما ملكه أكفانه و ما حوته من الطيب أجفانه ،و شيّعه األماثل إلى أن أودعوه لحده و
خلفوه مفردا وحده ،فعاين هنا لك أحواله ،فإذا كلّ ما هو فيه عليه ال له ،فرحم اللّه امرءا سمع فوعى ،و كان بما يسمعه
منتفعا قبل فوت اإلمكان ،و اشتمال الندامة على ما أسلفه من عمله و رآه قدامه.
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و من خطبة أخرى:
أيّها الناس ما للقلوب حائدة عن سبل الخشوع ،و ما لألبصار جامدة عن فيض الدموع ،و ما لألنصار قد أهلكها طول
الهجوع ،أتحقّقتم النجاة في ا لمآب ،أم تيقّنتم األمان في معادكم من العقاب ،أم رضيتم بأعمالكم لمسائلة ربّ األرباب ،أم
عدلتم على بصيرة عن نهج السبيل ،أم رضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.
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و من أخرى:
أيّها الناس إنّ بقاءكم في هذه الدنيا الفانية قطع مسافة إلى مدى ،و اشتغالكم بجمع حطامها إقدام على مرافصة الردى ،و
إهمالكم طاعة ربّكم في يومكم أمان ممّا يحدث غدا ،كأنّكم ال تعلمون أنّ أرواحكم لدعوة الحمام صدى ،أو تجهلون أنّ
الموت ال يبقى منكم أحدا.
أنبأنا أبو اليمين زيد بن الحسن الكندي عن أبي الحسن عليّ بن عبد اللّه بن أبي جرادة قال :أنشدني القاضي أبو الفضل هبة
اللّه بن أحمد بن يحيى بن أبي جرادة لنفسه من أبيات كتبها إلى الخطيب أبي تراب حيدرة بن أبي أسامة:
يا أوحد الخطباء غير منازع

و جمال منبره و عالم عصره

و مهجّن الفصحاء في أقوالهم

و مصرّف الكلم الفصاح بأمره

عزّت على طلّابها فكأنّها

جعلت حبائس نظمه أو نثره

تهدي لسامعها لشدّة عجبه

سكرا و فيها صحوة من سكره

سلب البالغة كلّ ناطق

فاغتدى ربّا لها لما غدت في أسره

و سما فحطّ الشهب في أفالكها

نثرا فنظّمها طرائق شعره

ضلّ الذي جاراه في علمه

يرجو اللحاق به و ال في قدره
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(  .)1سورة التوبة -اآلية.32 :

هنّاه من أعطاه بارع فضله

و أبان كلّ غريبة من فكره

توفي أبو تراب الخطيب في سنة تسعين و أربعمائة ،أو بعدها بقليل على ما ذكرناه.
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أقول :قال ابن شهر آشوب :أبو تراب حيدرة بن أسامة الخطيب ،له «الحدائق في مناقب أمير المؤمنين عليه السّالم».881
 - 4خليل بن خمرتكين الحلبي
 ،كان فقيها من فقهاء الشيعة ،وصل إلى خراسان و قرأ على القطب الراوندي ،و صنّف كتابا في األصول ،و روى عن عبد
العزيز بن سهل الخوارزمي ،و أبي الفوارس سعد بن محمّد بن الصيفي المعروف بالحيص بيص.
روى عنه يحيى بن أبي طي النجّار ،و قرأت بخطّ يحيى المذكور في تعليق له:
خليل بن خمر تكين من أهل حلب ،و هو فقيه من فقهاء اإلمامية ،وصل إلى خراسان و دخل إلى الريّ ،و تفقّه و أجاد في
علم األصول ،و عاد إلى حلب ،و كان مقدّما عند الملوك ،و رحل إلى مصر إلى طالئع بن رزيك وزير مصر فأعطاه ألف
دينار ،فعاش بها إلى أن مات ،و لقي القطب الراوندي ،و روى عنه جميع مؤلّفاته و رواياته ،و روى عن الملك الصالح
طالئع بن رزيك كتابه الذي ألّفه ،و لم يخرج عنه شيء من التصنيف غير مقدّمة في األصول ،و لقيته و قرأت عليه و أذن
لي في الرواية عنه ،و كان يروي ديوان الطغرائي عن عبد العزيز بن سهل الخوارزمي عن الطغرائي ،و قد روى شعر الحيص
بيص سماعا منه ،و روى الكتاب الذي ألّفه الوزير ابن هبيرة عنه ،و أنشدني بها -يعني بحلب -أبياتا فسألته أهي لك؟
فسكت ،فلمّا مات وجدتها بخطّه و قد
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عزاها لنفسه و هي:
ما أحبّ النبيّ من مال عن

حبّ عليّ أخيه خير األنام

كيف ال و النبيّ قد قال :حبّي

حبّ صنوي المهذّب القمقام

و قبيح تهوى من الناس شخصا

ثمّ ترمي محبوبه بانصرام

(  .)1بغية الطلب .3615 -3612 :0
(  .)2معامل العلماء ،02 :و عنه أعيان الشيعة .222 :0

قال ابن أبي طي :و توفي في -و بيض و كتب بعده -و تسعين و خمسمائة ،و دفن بالتربة المستجدّة بمشهد الحسين عليه
السّالم -يعني بحلب.-
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 - 5دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد اللّه بن بديل بن ورقاء الخزاعي
 .و قيل دعبل بن علي بن رزين بن سليمان بن تميم بن بهز بن جواس بن خلف بن عبد بن دعبل بن أنس بن مالك بن
خز يمة بن مالك بن مازن بن الحارث بن سالمان بن أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر ،و يقال في جدّ
جدّه :تميم بن نهشل ،و قيل بهنس بن خراش بن خالد بن عبد بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سالمان بن أسلم بن أفصى
بن حارثة بن عمر بن عامر بن مزيقيا ،أبو علي الخزاع ي الشاعر المشهور ،و قيل ان اسمه الحسن و كنيته أبو علي ،و قيل
ان اسمه محمد و كنيته أبو جعفر و قيل اسمه عبد الرحمن ،و دعبل لقب له ،والد عبل البعير المسنّ ،و قيل إن دايته لقبته
ذعبال لدعابة كانت فيه ،فأقلبت الذال المعجمة بالدال ،و كان به طرش ،و قدم الثغر ،و حضر الجهاد ،و قدم حلب أو بعض
عملها ،و قيل هو واسطي ،و قيل إن أصله من قرقيسيا ،و قيل من الكوفة ،و له شعر مجموع و منصف في طبقات الشعراء.
روى عن مالك بن أنس ،و سفيان الثوري ،و شعبة بن الحجاج ،و هارون بن
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محمد الرشيد ،و عبد اللّه بن هارون المأمون ،و يحيى بن سعيد األنصاري ،و سالم بن نوح الطائي ،و الحكم بن عبد اللّه
البصري ،و جرير بن عبد الحميد ،و شريك بن عبد اللّه النخعي ،و موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ،و عبد
اللّه بن كلثوم البصري الخزاعي ،و شعبة بن الورد الواسطي ،و أبي سفيان بن العالء أخي أبي عمرو بن العالء ،و خالد بن
شعبة ،و مجمع بن يحيى ،و عبد اللّه بن عبد اللّه بن حسن بن علي ،و محمد بن عمر الواقدي ،و خزيمة بن خازم األسدي،
و الحسن بن قتيبة الخزاعي ،و أبي نواس الحسن بن هانئ ،و نصر بن مزاحم ،و حفص بن غياث ،و موسى بن سهل
الراسبي ،و سليم بن سفيان السعدي و أبي خالد القرشي.
روى عنه أخوه علي بن علي بن رزين الواسطي ،و القاضي أحمد بن أبي داود ،و محمد بن موسى بن حماد البربري ،و عبد
السالم بن رغبان الحمصي ديك الجن ،و أبو عبد اللّه بن أسباط ،و محمد بن ميمون المصيصي ،و أبو بكر أحمد بن القاسم
بن نصر بن ز ياد النيسابوري أخو أبي الليث الفرائضي ،و الحسن بن عبد السالم الخطيب ،و عون ابن محمد ،و أبو هفان ،و
أبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة ،و أبو العباس المبرد ،و محمد بن يحيى بن أبي المغيرة ،و هارون بن عبد اللّه المهلبي،
و أبو محمد عبد اللّه بن محمد األنصاري ،و أبو القاسم بن مهرويه ،و ابنه الحسن بن دعبل.
أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد اللّه الهاشمي قال :أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور
السمعاني قال :أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد اللّه الخطيب بمرو بقراءتي عليه قال :أخبرنا الفرج بن ابراهيم
المرجئ بفيد قراءة عليه قال :أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن الحسين الحنائي بمصر قال :أخبرنا عبد العزيز بن أحمد
الدمشقي قال :حدثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد اللّه بن عمر قال :حدثنا أبو سليمان محمد بن عبد اللّه بن زبر الربعي
الحافظ قال :حدثنا عثمان بن عبد الرحمن البزاز ببغداد قال :حدثنا علي بن ابراهيم الشاعر قال :حدثنا محمد بن

(  .)1بغية الطلب  ، 3322 -3322 :2و مل أعثر على ترمجته يف أعيان الشيعة ،و مل أجده يف لسان امليزان البن حجر العسقالين الذي يروي كثريا عن حيىي بن أيب طي.
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حفص الصفار الشاعر قال :حدثنا عبد السالم بن رغبان ديك الجن الشاعر قال:
حدثنا دعبل بن علي الشاعر قال :حدثنا أبو نواس الحسن بن هانئ قال :حدثنا والبة بن الحباب الشاعر قال :حدثنا
الكميت بن زيد الشاعر قال :حدثني خالي همام بن غالب أبو فراس الفرزدق الشاعر ،قال :حدثنا الطرماح بن عدي الشاعر
قال :لقيت نابغة بني جعدة الشاعر فقلت :لقيت النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ فقال :نعم و أنشدته قصيدتي التي أقول
فيها:
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا

و إنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال :إلى أين يا أبا ليلى؟ قلت :إلى الجنة يا رسول اللّه ،قال :إلى الجنة إن شاء اللّه.
أخبرنا عمر بن محمد المكتب كتابة قال :أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن الزاغوني قال :أخبرنا الشريف أبو نصر محمد
بن محمد بن علي الزينبي قال :أخبرنا أبو الحسن بن الحمامي قال :أخبرنا أبو محمد الحسن بن بدر بن عبد اللّه السالمي
قال:
حدثنا محمد بن القاسم بن سليمان البزاز قال :حدثنا اسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي قال :حدثني أبي قال :حدثني
أخي دعبل بن علي الخزاعي قال :حدثنا هارون الرشيد قال :حدثنا سفيان بن عيينة ،عن ابن جريج ،عن عطاء ،عن يعلى
ابن منبه إنّ رجال جاء الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متلطخ بزعفران فقال :إنّي أهللت بعمرة فكيف أصنع فيها؟
فأوحي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتى رؤي البشر في وجهه ثم قال :أين السائل ،اطرح عنك هذه الجبة و
اغسل عنك هذا الزعفران ،و اصنع فيها كما تصنع في الحج ....
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب إذنا قال :أخبرنا أبو منصور بن عبد الملك قال :أخبرنا أحمد بن علي قال:
أخبرني عبيد اللّه بن أبي الفتح قال :أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال :حدثن ا محمد بن خلف بن المرزبان المحولي قال:
حدثني إسحاق بن محمد بن أبان قال :كنت قاعدا مع دعبل بن علي بالبصرة ،و على رأسه
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غالم يقال له نفنف ،فمرّ به أعرابي يرفل في ثياب خزّ ،فقال لغالمه :ادع هذا األعرابي إلينا ،فأومأ الغالم اليه فجاء ،فقال له
دعبل :ممّن الرجل؟ قال :رجل من بني كالب ،قال :من أي بني كالب؟ قال :من ولد أبي بكر ،قال :أتعرف الذي يقول:
و نبّئت كلبا من كالب تسبّني

و محض كالب يقطع الصلوات

فإن أنا لم أعلم كالبا بأنها

كالب و أني باسل النقمات

فكان إذا من قيس عيالن والدي

و كانت إذا أمي من الحبطات

888

يعني بني تميم هم أعدى الناس لليمن ،قال أبو يعقوب :و هذا الشعر لدعبل في بني عمرو بن عاصم الكالبي.
فقال له األعرابي :ممّن أنت؟ فكره أن يقول له من خزاعة فيهجوه ،فقال :أنا أنتمي إلى القوم الذين يقول فيهم الشاعر:
أناس عليّ الخير منهم و جعفر

و حمزة و السجاد ذو الثفنات

إذا افتخروا يوما أتوا بمحمّد

و جبريل و القرآن و السورات

و هذا الشعر أيضا له.
قال :فوثب األعرابي و هو يقول :محمد و جبريل و القرآن و السورات ما إلى هؤالء مرتقى ،ما إلى هؤالء مرتقى.
أخبرنا أبو الفضل المرجا بن أبي الحسن محمد بن هبة اللّه بن شقيرة الواسطي قراءة مني عليه بحلب قال :أخبرنا القاضي
أبو طالب محمد بن علي الكتاني الواسطي عن أبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي قال :أنشدنا القاضي أبو القاسم
علي بن المحسن التنوخي قال :أنشدنا أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان من لفظه قال :أنشدنا أبو
بكر أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد النيسابوري أخو أبي الليث الفرائضي قال :أنشدنا أبو علي الحسن بن علي الخزاعي
دعبل لنفسه:
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مدارس آيات خلت من تالوة

و منزل وحي مقفر العرصات

آلل رسول اللّه بالخيف من منى

و بالبيت و التعريف و الجمرات

ديار عليّ و الحسين و جعفر

و حمزة و السجاد ذي الثفنات

قفا نسأل الدار التي خفّ أهلها

متى عهدها بالصوم و الصلوات

و أين االلى شطت بهم غربة النوى

أفانين في األطراف مختلفات

(  )1شعر دعبل بن علي اخلزاعي -ط .دمشق  1604ص . 22

هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا

و هم خير سادات و خير حماة

و ما الناس إلّا غاصب و مكذب

و مضطعن ذو إحنة و ترات

إذا ذكروا قتلى ببدر و خيبر

و يوم حنين أسبلوا العبرات

و كيف يحبّون النبي و رهطه

و قد تركوا أحشاءهم و غرات

لقد ال ينوه في المقال و أضمروا

قلوبا على األحقاد مشتمالت

قبور بكوفان و أخرى بطيبة

و أخرى بفخّ نالها صلواتي

و أخرى بأرض الجوزجان محلّها

و أخرى ببا خمرى لدى الغربات

و قبر ببغداد لنفس زكيّة

تضمّنها الرحمن في الغرفات

فأمّا المصيبات التي لست بالغا

مبالغها مني بكنه صفاتي

قبور لدى النهرين من بطن كربال

معرّسهم منها بشطّ فرات

أخاف بأن أزدارهم و يشوقني

معرّسهم بالجزع ذي النخالت

تقسّمهم ريب المنون فما ترى

لهم عقوة 888مغشية الحجرات

خال أنّ منهم بالمدينة عصبة

مذودون أنضاء 886من األزمات

قليلة زوّار خال أن زوّرا

من الضبع و العقبان و الرخمات

لها كل حين نوبة بمضاجع

لها في نواحي األرض مختلفات
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و قد كان منهم بالحجاز و أرضها

مغاوير نحارون في الشتوات

تنكب ألواء السنين جوارهم

فما تصطليهم جمرة الجمرات

(  )1الوغر :احلقد و الغيظ الشديد.
(  )2عقوة :ساحة.
(  )3النضو :املهزول.
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حمى لم تطره المنديات و أوجه

تضيء من األستار في الظلمات

إذا أوردوا خيال تمطر بالقنا

شارع موت أفرجوا الغمرات

و إن فخروا يوما أتوا بمحمد

و جبريل و القرآن ذي السورات

أولئك ال منتوج هند و خدنها

سميّة من نوكى و من قذرات

مالمك في أهل النبي فإنّهم

أحبّاي مازالوا 884و أهل ثقاتي

تخيّرتهم رشدا ألمري فإنّهم

على كل حال خيرة الخيرات

نبذت إليهم بالمودّة طائعا

و سلّمت نفسي طائعا لوالتي

فيا ربّ زدني في يقيني بصيرة

و زد حبّهم يا ربّ في حسناتي

بنفسي أنتم من كهول و فتية

لفكّ عناة أو لحمل ديات

و للخيل لما قيد الموت خطوها

فأطلقتهم منهن بالذربات

أحبّ قصيّ الرحم من أجل حبّكم

و أهجر فيكم زوجتي و بناتي

و أكتم حبّكم مخافة كاشح

عنيف بأهل الحق غير موات

و كيف أداوي من جوى و بي الجوى

أمية أهل الكفر و اللعنات

و آل زياد في الحرير مصونة

و آل رسول اللّه في الفلوات

و آل رسول اللّه نحف جسومها

و آل زياد غلّظ الرقبات

ألم تر أني مذ ثالثون حجة

أروح و أغدو دائم الحسرات

أرى فيئهم في غيرهم متقسّما

و أيديهم من فيئهم صفرات
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إذا وتروا مدّوا إلى واتريهم

(  .)1أثبت ابن العدمي يف النهاية اهلامش انه يف رواية ثانية :عاشورا.

أكفّا عن األوتار منقبضات

885

فلو ال الذي أرجوه في اليوم أو غد

تقطّع نفسي دونهم قطعات

خروج إمام ال محالة خارج

يقوم على اسم اللّه و البركات

يبيّن فينا كلّ حق و باطل

و يجزي على اإلحسان و النقمات

فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري

فغير بعيد كل ما هو آت

و ال تجزعي عن مدة الجور 889إنني

كأني بها قد آذنت ببتات

فإن قرّب الرحمن من تلك مدّتي

و أخرّ من عمري و وقت وفاتي

شفيت و لم أترك لنفسي ريبة

و روّيت منهم مقصلي 866و قناتي

عسى اللّه أن يرتاح للخلق إنه

إلى كل نفس دائم اللحظات
861

سأقصر نفسي جاهدا عن جدالهم

كفاني ما ألقى من العبرات

أحاول نقل الشمس عن مستقرها

و إسماع أحجار من الصلدات

فمن عارف لم ينتفع أو معاند

تميل به األهواء في الشهوات

فإن قلت عرفا أنكروه بباطل

86

و غطوا على التحقيق بالشبهات

فقصري 868منهم أن أموت بغصة

تردّد بين الصدر و اللهوات

كأنك باألضالع قد ضاق رحبها

لما ضمنت من شدة الحسرات

لقد خفت في الدنيا و أيام سعيها

و إني ألرجو األمن بعد وفاتي

أخبرنا أبو الفضل المرجا بن أبي الحسن بن هبة اللّه بن غزال قراءة عليه قال:
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(  )1اثبت ابن العدمي يف اهلامش أنه يف رواية ثانية :حسرات.
(  .)2قال ابن العدمي :و يروى :و ال تستطيلي مدة اجلور.
(  )3يف اهلامش أنه يف رواية ثانية :منصلي.
(  )4يف اهلامش أنه يف رواية أخرى :الغمرات.
(  )5قال ابن العدمي :و يروى :مبثله.
(  )0يف اهلامش أنه يف رواية أخرى :فحسيب.
(  )2أقول :كذا ذكرها ابن العدمي ،و بني املصادر اليت نقلت القصيدة فوارق ،و منها :شعر دعبل ص .22 -22

861

أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن أحمد الكتاني في كتابه قال :أنبأنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي
المعروف بابن الطيوري قال :أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي قال :حدثني أبي أبو علي
المحسن بن علي ابن محمد التنوخي قال :حدثني علي بن شيزان بن سهل القاضي بعسكر مكرم قال:
حدثني أبو الحسين عبد الواحد بن محمد الخصيبي ابن بنت المدبر ببغداد قال :حدثني محمد بن علي قوس قال :حدثني
الحسين بن دعبل بن علي الخزاعي الشاعر قال:
حدثني أبي قال :لما قلت « :مدارس آيات خلت من تالوة» قصدت بها أبا الحسن علي بن موسى الرضا سالم اللّه عليهما و
هو بخراسان وليّ عهد المأمون ،فوصلت اليه فأنشدته إياها فاستحسنها ،و قال لي :ال تنشدها أحدا حتى آمرك ،و اتصل
خبري بالمأمون فأحضرني و سألني عن خبري ،ثم قال لي :يا دعبل أنشدني «مدارس آيات» فقلت :ال أعرفها يا أمير
المؤمنين ،فقال :يا غالم أحضر أبا الحسن علي بن موسى ،قال :فلم يكن بأسرع من أن أحضر ،فقال :يا أبا الحسن سألت
دعبال «عن مدارس آيات» فذكر أنه ال يعرفها ،قال :فالتفت إليّ أبو الحسن و قال :أنشدنا دعبل ،فأنشدت القصيدة و لم
ينكر ذلك المأمون الى أن بلغت الى بيت منها:
فآل رسول اللّه هلب رقابهم

و آل زياد غلظ القصرات

فقال :و اللّه ألهيّننّها ،ثم تمّمتها الى آخرها فاستحسنها ،و أمر لي بخمسين ألف درهم ،و أمر لي علي بن موسى بقريب منها
فقلت له :يا سيدي أريد أن تهب لي ثوبا يلي بدنك أتبرك به و أجعله كفنا ،فوهب لي ثوبا قد ابتذله و منشفة ،و أظنه قال:
و سراويل قال :و وصلني ذو الرئاستين و حملني على برذون أصفر خراساني عجيب ،و كنت أسايره في يوم مطير و عليه
ممطر خزّ و برنس منه ،فأمر لي به و دعا بغيره جديد فلبسه ،و قال :إنما آثرتك باللبيس ألنه خير الممطرين ،قال:
فأعطيت به ثمانين دينارا فلم تطب نفسي ببيعه ،و قضيت حاجاتي و كررت راجعا إلى العراق ،فلما
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صرت ببعض الطريق خرج علينا أكراد يعرفون بالها و نخان فسلبوني و سلبوا القافلة ،و كان ذلك في يوم مطير فاعتزلت
في قميص خلق قد بقي عليّ و أنا متأسف من جميع ما كان معي على القميص و المنشفة اللذين و هبهما لي علي بن
موسى الرضا إذ مرّ بي واحد من األكراد تحته األصفر الذي حملني عليه ذو الرئاستين و عليه الممطر الخز ،ثم وقف بالقرب
مني و ابتدأ ينشد «مدارس آيات» و يبكي ،فلما رأيت ذلك عجبت من لصّ يتشيّع ،ثم طمعت في القميص و المنشفة،
فقلت :يا سيدي لمن هذه القصيدة؟ فقال :ما أنت و ذاك ويلك ،فقلت لي فيه سبب أخبرك به ،فقال :هي أشهر بصاحبها من
أن يجهل ،فقلت :من هو؟ قال :دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل محمّد جزاه اللّه خيرا ،فقلت له :يا سيدي فأنا و اللّه دعبل
و هذه قصيدتي ،فقال:

ويلك ما تقول؟ قلت :األمر أشهر من ذلك ،فاسأل أهل القافلة تخبر بصحة ما أخبرتك به ،قال :ال جرم و اللّه ال يذهب
ألحد من أهل القافلة خاللة فما فوقها ،ثم نادى في الناس :من أخذ شيئا فليردّه على صاحبه ،فردّ على الناس أمتعتهم و
عليّ جميع من كان معي حتى ما فقد أحد عقاال ،ثم بذرق بنا الى مأمننا.
فقال لي قوس :فحدثت بهذا الحديث علي بن بهرام الكردي فقال :ذاك و اللّه أبي الذي فعل هذا ...
و كان الرشيد أول من ضراه على قول الشعر و بعثه عليه ،فو اللّه ما كان إال بعد ما غيّب هارون في حفرته إذ أنشأ يمتدح
آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يهجو الرشيد ،فمن ذلك قوله:
و ليس حيّ من األحياء تعرفه

من ذي يمان و ال بكر و ال مضر

إلّا و هم شركاء في دمائهم

كما يشارك أيسار على جزر

قتال و أسرا و تحريقا و منهبة

فعل الغزاة بأهل الروم و الخزر

أرى أمية معذورين ان قتلوا

و ال أرى لبني العباس من عذر
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أبناء حرب و مروان و أسرتهم

بنو معيط والة الحقد و الوغر

قوم قتلتم على االسالم أولهم

حتى اذا استمكنوا جازوا على الكفر

اربع بطوس على القبر الزكي به

إن كنت تربع من دين على وطر
868

قبران في طوس خير الناس كلهم

و قبر شرهم هذا من العبر

ما ينفع النحس من قرب الزكي و ال

على الزكي بقرب النحس من ضرر

هيهات كل امرىء رهن بما كسبت

يداه حقا فخذ ما شئت أو فذر

قال العباس :و القبران اللذان ذكرهما بطوس :قبر هارون ،و اآلخر قبر الرضا علي بن موسى.864.
(  )1القرب االول قرب علي الرضا ،و القرب الثاين قرب هارون الرشيد.
السالم  251 :2مع فوارق.
(  )2شعر دعبل140 -114 :؛ عيون أخبار الرضا عليه ّ

866

أقول :انقطاع دعبل الخزاعي إلى أهل البيت عليهم السّالم مشهور و معروف ،و يظهر أيضا من جوابه لألعرابي الذي سأله

عن نسبه و قراءة البيتين في جوابه ،و ترجمه المدرس التبريزي 865و السيّد الخوئي 869و السيّد األمين 846و كثير من أرباب
التراجم الشيعية ،و أمّا قصيدته الرائية فمشهورة و متداولة من عهده إلى زماننا ،و مذكورة في الكتب التاريخية و األدبية.

 - 9سداد بن إبراهيم بن محمّد ،أبو النجيب ...
كان شاعرا مطبوعا ،حلو األلفاظ و سهلها ،لطيف المعاني .دخل حلب و مدح بها األمير سيف الدولة أبا الحسن عليّ بن عبد
اللّه بن حمدان ،و ظفرت بأبيات يتشوّق فيها حلب ،و مدح عضد الدولة ابن بويه ...
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و قال في األمير سيف الدولة عليّ بن عبد اللّه بن حمدان:
و حاجة قيل لي نبّه لها عمرا

و نم فقلت عليّ قد تنبّه لي

حسبي عليّان إنّ ناب الزمان

و إن جاء المعاد بها في القول و الفعل

فلي عليّ بن عبد اللّه منتجع

ولي عليّ أمير المؤمنين وليّ

841

أقول :يظهر من شعره أنّه كان من الشيعة ،و لم أعثر على ترجمته في مصدر آخر.
 -86سعد بن أبي سالم الحلبي
شاعر من أهل حلب ظفرت له بقصائد يمدح بها أهل البيت (رضوان اللّه عليهم) ،منها:
هم قصد منهاج السراط المقوّم

و نفس نفيس العلم من كلّ محكم

هم العالم العلوي و الجوهر الذي

تصفى و بسط النور في العالم العمي

و خزّان علم اللّه و النبأ الذي

تضمّنه وصف الكتاب المكرّم

صفوا من صفاء ماء الصّفا

و تجوهروا فليس لهم في عالم الكون من سمي

(  )3بغية الطلب . 3562 -3460 :2
(  )4رحيانة األدب . 133 -122 :2
(  )5معجم رجال احلديث .151 -142 :2
(  )0أعيان الشيعة  466 :0و مستدركاهتا .22 :3
(  )1بغية الطلب . 4165 -4161 :6

فهم فيض ماء المزن لذّ طهارة

و قصد وجود الماء عند التيمم

و هم سرّ لطف اللّه و الخلق و الهدى

و طود الحجى و العلم للمتعلم

و هم فلك النور المحيط شعاعه

و كنه بسيط الحقّ للمتفهم

لهم طود فخر من ذرى المجد شامخ

و هيهات طول النجم يرقى بسلم

سما مجدهم فوق السماك جاللة

إلى جهة الرحمن بالذكر ينتمي

فهم قدو و هم الدين الحنيفي في الورى

و مهيع ارشاد الطريق المقوم

و هم حجج اللّه الذين يفضلوا

و صيب ماء القطر في المحل ينهمي

84

أقول :يظهر من شعره هذا أنه من الشيعة ،و لم أعثر على ترجمته في مصدر آخر،
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حسب مراجعتي العاجلة.
 -81محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحسين بن إسحاق المؤتمن بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم
[ كذا ،و الصحيح إسحاق المؤتمن بن اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم] أبو إبراهيم المعروف بالحرّاني ،كان عالما فاضال
أديبا لبيبا عاقال شجاعا مقدّما ،تقدّم بحرّان و نبغ بها و اشتهر ذكره و عال صيته  ...من شعره القصيدة التي كتبها إلى أبي
العالء المعرّي و أجاب عنها المعرّي  ...توفي السيّد أبو إبراهيم بحلب و رثاه المعرّي .قاله السيّد عليخان المدني.

848

و قال ابن العديم وصفا لمذهب الحلبيّين :كانت اعتقاداتهم مثل ما كان عليه أهل الشام قديما ،مذهب أهل السنّة ،و كذلك
كان مذاهب أهل حلب حتى هجمها الروم في سنة إحدى و خمسين و ثالثمائة ،و قتلوا معظم أهلها ،فنقل إليها سيف الدولة
من حرّان جماعة مثل الشريف أ بي إبراهيم العلوي و غيره ،و كان سيف الدولة يتشيّع ،فغلب على أهل حلب التشيّع
لذلك.

841

(  )2بغية الطلب . 4222 -4220 :6
(  )1الدرجات الرفيعة.522 -525 :
(  )2بغية الطلب .06 :1

أقول :نستفيد من هذين القولين أنّ أبا إبراهيم العلوي الحرّاني انتقل من حرّان إلى حلب ،و مات فيها ،و أنّ له تأثيرا
تأسيسيّا لتبليغ مذهب أهل البيت عليهم السّالم في تلك المدينة و قد ذكره األمين باختصار ،848و كذلك الطهراني و قال:

روى عنه المفيد كثيرا كما في أسانيد أمالي ابن الطوسي بعنوان الشريف الفقيه محمد.846
[ -8محمّد بن الحسن] أبو يعلى الجعفري الشريف

 ،رجل من أهل الفضل ورد حلب بعد األربعمائة هاربا من العراق ،روى عنه أحمد بن الحسن بن عيسى ابن الخشّاب.

844
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أقول :أبو يعلى الجعفري الشريف األجل محمّد بن الحسن بن حمزة ،خليفة الشيخ محمّد بن النعمان المفيد البغدادي و
صهره و الجالس مجلسه ،متكلّم فقيه ...
توفّي يوم السبت السادس عشر من شهر رمضان سنة  168ه و دفن في داره.845
و الظاهر أنّه مدفون بداره في بغداد .ثمّ إن كان هربه من العراق صحيحا فيمكن أن يكون هذا حين أحرقوا كرسي التدريس
للشيخ أبي جعفر الطوسي ببغداد ،و انتقل إلى النجف األشرف و أسّس الحوزة العلمية بجوار مرقد أمير المؤمنين عليه
السّالم.
 -88محمّد بن عبد اللّه بن عليّ الحسيني
 ،الشريف أبو حامد ،هو ابن أخ أبي المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبي مؤلّف غنية النزوع إلى علمي األصول و
الفروع .و أبو حامد محمّد بن عبد اللّه من مشايخ مؤلّف بغية الطلب و قد أكثر ذكره بالتبجيل و نقل عنه في مطاوي
الكتاب.

849

و مع األسف لم نجد ترجمته في المطبوع من كتاب بغية الطلب ،فإن وجدت بقية المجلّدات و طبعت -إن شاء اللّه تعالى،-
حصلنا على ترجمته ،فهو من بيت جليل من علماء الشيعة و السادة العلويين ،و يظهر من هذا أنه حتى القرن السابع الهجري
بقي من هذا البيت و في هذا البلد عالم كبير من علماء الشيعة و جماعة كثيرة من الشيعة.
و قد ذكره الذهبي من المتوفّين في سنة ستّ و عشرين و ستّمائة ،و قال :مات في جمادى األولى ،و له ستّون سنة ،و كان

فقيها يعدّ من علمائهم.856

(  )3أعيان الشيعة .116 :6
(  )4طبقات أعالم الشيعة ،القرن الرابع.243 :
(  )5بغية الطلب . 4052 :16
(  )1رجال النجاشي 464 :رقم الرتمجة  ،1626و ترمجه األمني باالختصار يف أعيان الشيعة 251 :0؛ طبقات أعالم الشيعة( القرن اخلامس).156 :
(  )2على سبيل املثال راجع بغية الطلب  ،3632 :2ج  ،2640 :0ج  ،262 :2ج  1123 :3و  ،1246ج :4
. 1015
(  )3تاريخ اإلسالم ،السنوات  036 -021ه ،ص  241رقم الرتمجة. 322 :
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851

أقول :ترجمه السيد األمين و الطهراني .
 -81محمّد بن عليّ بن المحسن أبو جعفر الحلبي
 ،الفقيه الشاعر ،من أهل حلب ،كان فقيها على مذهب اإلمامية ،و رحل إلى العراق ،و اشتغل على أبي جعفر الطوسي ،و
روى عنه ،روى عنه سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي.
أخبرنا أبو المؤيّد محمّد بن محمود بن محمّد ،قاضي خوارزم ،قال أخبرنا محمّد بن محمّد بن سعيد الراوندي قال :أخبرني
والدي محمّد بن سعيد بن هبة اللّه الراوندي قال :أخبرني والدي قطب الدين سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي قال:
أخبرنا الشيخ أبو جعفر الحلبي قال :أخبرنا الشيخ الفقيه الثقة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قال :أخبرنا الشيخ المفيد
محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي قال :أخبرنا أبو الطيب الحسين بن عليّ بن محمّد التمّار ،عن محمّد بن أحمد ،عن
جدّه ،عن عليّ بن حفص المدائني ،عن إبراهيم بن الحارث ،عن عبد اللّه بن دينار ،عن ابن عمر قال :قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم :ال تكثروا الكالم بغير ذ كر اللّه ،فإنّ كثرة الكالم بغير ذكر اللّه قسوة القلب ،و إنّ أبعد الناس من اللّه
القلب القاسي.
قرأت بخطّ بعض أدباء حلب ،في تعليق له :أبو جعفر بن عليّ بن المحسن الحلبي ،شاعر من أهل حلب ،و قيل إنّه كان
فقيها على مذهب اإلمامية و رحل إلى العراق و اشتغل على أبي جعفر الطوسي ،و عاش بعده إلى حدود السبعين و
أربعمائة ،و قيل إن له مصنّفات على مذهبهم و ذكر أنّ له من قصيدة يمدح بها بعض الملوك:
مليك على هام الثريا مهاده

و فوق متون الصافنات مهوده

تمطّق ثدي الملك و هو ابن يومه

و ما جال في خيط التميم وريده

و سار على النهج الذي سلكت به

مسالكه آباؤه و جدوده

يعد المذاكى و هي جرد صواهل

ليوم يذيب الصافنات وقوده
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و يدخر المرّان حتى يردّه

و أملوده ما طوره أو قصيده

سليل مليك في العالء معرق

يمت بمجد ال تردّ شهوده

(  )1أعيان الشيعة 322 :6؛ و قال :له كتاب األربعني حديثا يف حقوق اإلخوان؛ طبقات أعالم الشيعة( القرن السابع).106 :

فيذعن بالتقصير كلّ منادد

و ما الفخر إلّا ما رواه نديده

يقول فيها:
فيا ملكا تضحي الملوك أذلّة

لديه كما ذلّت لمولى عبيده

و يسجد ربّ التاج خوفا لبأسه

و قلّ له من ربّ تاج سجوده

بقيت على رغم الحسود مبلغا

من العمر ما تختاره و تريده

85

أقول :قد ذكره ابن العديم باسم «أبو جعفر علي بن المحسن الحلبي» ثم أورد له هذه الترجمة ،و لكن ذكره الرجاليون باسم
« أبو جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي» و كذلك كتب العالمة السيد عبد العزيز الطباطبائي على نسخته المطبوعة
من البغية .و قال الطهراني في حقّه :محمّد بن عليّ بن محسن ،أبو جعفر المقرئ الحلبي ،من تالميذ الطوسي ،كما صرّح به
بحر العلوم في «الفوائد الرجالية» و مرّ بعنوان محمّد بن عليّ بن الحسن كما عن منتجب ابن بابويه ،و أنّه أدرك الطوسي و
روى عنه و عن ابن البرّاج ،و يروي عنه اإلمامان ضياء الدين و قطب الدين الراونديان ،و من قراءة القطب المتوفى سنة
 848عليه يظهر أنّه بقي إلى المائة السادسة ،و صرّح القطب بروايته عنه في أوّل «منهاج البراعة في شرح نهج البالغة»
له.

858

و قال منتجب الدين :الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن المحسّن الحلبي ،فقيه صالح ،أدرك الشيخ أبا جعفر الطوسي رحمه

اللّه و قرأ عليه السيّ د اإلمام ضياء الدين أبو الرضا و الشيخ اإلمام قطب الدين أبو الحسين الروانديان 851.و ترجمه السيد

األمين.

858
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 -88المطهّر بن عليّ بن محمّد  ...المشهور بالمرتضى
قال ابن العديم :نقلت من خطّ اإلمام الحافظ أبي الفضل محمّد بن طاهر المقدسي ،و أخبرنا به أبو الحجّاج يوسف بن خليل
بن عبد اللّه الدمشقي قراءة عليه بحلب و أنا أسمع ،قال أخبرنا أبو جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن محمّد الطرسوسي ،عن
أبي الفضل محمّد بن طاهر قال سمعت أبا الحسن المطهر بن عليّ العلوي المعروف بالمرتضى بالري يقول :سمعت أبا سعد
السمان يقول :من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحالوة اإلسالم.
(  )1بغية الطلب . 4320 -4325 :16
(  )2طبقات أعالم الشيعة ،القرن اخلامس.121 :
(  )3فهرست منتجب الدين ،155 :رقم الرتمجة.352 :
(  )4أعيان الشيعة .433 :6

قال أبو الفضل المقدسي :المرتضى رحمه اللّه كان إمام الشيعة في وقته ،و أبو سعد إمام المعتزلة ،و له في الحديث رحلة
حسنة و معرفة ،و اللّه تعالى وفقه االنصاف حتى جرى على لسانه هذا الكالم.

856

أقول :مراده من المرتضى السيّد ا ألجل المرتضى ذو الفخرين أبو الحسن المطهّر بن أبي القاسم عليّ بن أبي الفضل محمّد
الحسيني الديباجي من سادات العراق و صدور األشراف ،و انتهى منصب النقابة و الرئاسة في عصره إليه ،و كان علما في
فنون العلم و له خطب و رسائل لطيفة ،و قرأ على الشيخ الموفّق أبي جعفر الطوسي في سفره الحجّ .قاله منتجب الدين في

الفهرست ،و كذلك الطهراني؛ 854ورآه الباخرزي بالريّ.
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و قال السيّد عليخان المدني في حقه :كان نقيبا على الرّي و قم و آمل ،ذا ثروة و نعمة عظيمة مع كمال الفضل و علوّ
النسب و الحسب ،له مدرسة عظيمة بقم 859.فعلى ما ذكرنا كان ب الريّ إماما للشيعة و مرجعا لطلّاب العلم و المعرفة .و ليعلم

أنّ
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أبا سعد اسماعيل بن علي بن الحسين السمّان أيضا من علماء اإلماميّة.896
 -86أبو زياد الحلبي
 ،من رواة الشيعة ،روى عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق رضى اللّه عنه ،روى عنه ابن محبوب.

891

أقول :لم أجده بهذا العنوان في كتب التراجم الشيعية ،و هل هو علي بن أبي شعبة الحلبي الذي صرّح النجاشي بروايته عن
اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم و جاللة بيته؟ لم يرد تكنّيه بأبي زياد كما لم ترد رواية ابن محبوب عنه.
 -84أبو عبد اللّه األقساسي العلوي
 ،شريف فاضل ،قدم حلب وافدا على األمير سيف الدولة أبي الحسن عليّ بن حمدان ،و حضر وفاته و صلّى عليه و كبّر
خمسا ،و إسمه ...

89

أقول :الظاهر أنّه من علماء الشيعة ،ألنّ الشيعة اإلمامية يكبّرون في صالة الميّت على موتاهم خمس تكبيرات .و لم ينقل
عنه ابن العديم أكثر من هذا ،و قد ذكره في قسم المعروفين بالكنى ،و قد عقد الطهراني ترجمتين مستقلّتين لرجلين ملقّبين
باألقساسي:

(  )1بغية الطلب .1212 :4
(  )2الفهرست ،153 :رقم الرتمجة 353؛ طبقات أعالم الشيعة( القرن اخلامس).162 :
(  )3دمية القصر  424 :1كما ورد يف احلاشية يف الفهرست.
(  )4الدرجات الرفيعة.462 :
(  )1راجع :الفهرست ملنتجب الدين ،2 :رقم الرتمجة.2 :
(  )2بغية الطلب . 4455 :16
(  )3موضع امسه فراغ باألصل ،بغية الطلب .4512 :16

أحدهما :محمد بن الحسن األقساسي ،الشريف أبو يعلى بن أبي القاسم ،صاحب تفسير «قصيدة السالمي» في مدح األمير
عليه السّالم ،و يروي هذا األقساسي عن الشريف أبي ا لحسن محمد بن جعفر بن المحمدي الذي هو في طبقة التلعكبري
المتوفى .858
ثانيهما :محمد بن الحسن بن علي بن حمزة ،الذي كان نائب السيد المرتضى
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في إمارة الحج عدّة سنين .و قد استظهر الطهراني أنّه نفس األقساسي األول ،فالمترجم له في كال الترجمتين شخص
واحد

898

فهذا األقساسي كان من رجال النصف الثاني من القرن الرابع و أوائل القرن الخامس ،و الظاهر أنه هو الذي صلّى

على سيف الدولة ،و لم نجد غيره من األقساسيّين في هذا الزمان ،و ال يخفى أنّه ال يكون قطب الدين نقيب الطالبيّين أبا

عبد اللّه الحسين بن األقساسي الذي روى عنه ابن أبي الحديد 891كالما حول قبر مغيرة بن شعبة ألنّ الغسّاني قال :و في
هذه السنة «أي  618ه» توفّي النقيب الطاهر أبو عبد اللّه الحسين بن الحسن بن عليّ ...
الكوفي األصل و المولد و المنشأ ،البغدادي الدار و الوفاة ،و كان مولده شهر ربيع األوّل سنة  841ه 898.و الحال أنّ سيف
الدولة الذي صلّى عليه أبو عبد اللّه األقساسي توفي سنة  886ه ،و ال يمكن القول بأنّ من كان في القرن الرابع عاش إلى
القرن السابع.
 -85أبو الفتح بن بيان بن عليّ الحلبي الملقّب بالتاج
 ،ابن أخت األستاذ ثابت بن شقويق األمّان ،و اسمه أحمد ،و هو معروف بالكنية ،رجل كيّس ،حسن المحاضرة ،طيّب
المذاكرة ينظم الشعر ،و هو متستّر متديّن ،و كان متشيّعا .روى لنا عن األستاذ حماد البزاغي ،و أبي جعفر بن المؤيّد بن
الحواري المعرّي ،و المؤيّد محمّد بن يوسف بن الدخوار ،و روى عن الشريف النسابة محمّد بن أسعد الجواني.
سأ لته عن مولده في الحادي و العشرين من شعبان سنة أربع و عشرين و ستمائة ،فقال لي :خمسة و ستون سنة .فيكون
مولده تقديرا في سنة ثمان أو سنة تسع و خمسين و خمسمائة.
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أنشدني أبو الفتح بن بيان بن عليّ الحلبي بياقد 896قال :أنشدني حماد البزاعي لنفسه:
يا بدر متّعت باشراقك

يا غصن منيت بأوراقك

يا حسن الوجه عسى خلقك البد

يع يعدي سوء أخالقك

يا نائم الليل هنيئا و إن

حرمت فيه نوم عشاقك

(  )1طبقات أعالم الشيعة( القرن اخلامس) 152 :و . 106
(  )2شرح هنج البالغة .124 :2
(  )3العسجد املسبوك.555 :
(  )1قرية من نواحي حلب.

فداء عينيك و حاشا هما

ممّا تالقي عين مشتاقك

فاحذر على بعدك من داره

إذا بكى سرعة اغراقك

أنشدني أبو الفتح بن بيان الحلبي قال :أنشدني أبو جعفر بن المؤيّد بن حواري المعرّي لنفسه ... :توفي أبو الفتح بن بيان

بحلب  894...و خمسين و ستمائة.

895

 -89أبو الفضل ابن الخشاب
القاضي و الرئيس بحلب مرّة في سنة  815ه 899و كان من علماء الشيعة و قتل سنة  846ه .بعد وفات نور الدين في سنة
 869ه تملك دمشق و أعماله ابنه الملك الصالح و كان صبيّا و كان أبو الفضل ابن الخشاب من الشيعة رئيس حلب
آنذاك ،و اضطرب البلد ،ثمّ سكّنه ابن الخشاب و كوتب من دمشق بحفظ البلد ،و لمّا استولى أوالد الداية على حلب اختفى
ابن الخشّاب ،إلى أن ورد الملك الصالح بحلب في سنة  846ه فتآمر رجاله على قتل ابن الخشاب فتحدّثوا مع الملك
الصالح ،و أخذوا خاتمه أمانا البن الخشاب و نودي عليه ،فلمّا حضر ابن الخشاب اخذ و قتل و علّق رأسه على أبراج قلعة

حلب.166
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و وقعت عقيب قتل ابن الخشاب فتنة عظيمة بين الشيعة و السنّة.161
 -16أبو المجد ابن فضالن
الضرير الدقي البغدادي الشطرنجي ،شاعر من أهل بغداد ،قدم حلب ،و امتدح السلطان الملك الظاهر غازي ،كتب عنه شيئا
من شعره عليّ بن سنان السرّاج المعروف باللطيف ،و كان شيعيّا غاليا.
قرأت بخطّ المنتجب يحيى بن أبي طي النجّار في مجموعه قال :أبو المجد بن فضالن الضرير الدقي البغدادي الشطرنجي،
ورد إلى حلب ،و امتدح السلطان الملك الظاهر ،و ذلك في سنة خمسة و ثمانين و خمسمائة ،و كان طبقة ال يلحق في
لعب الشطرنج و له شعر لطيف ،منه ما أنشدنيه اللطيف السرّاج ،قال :أنشدني ابن فضالن لنفسه يمدح أهل البيت عليهم
السّالم:
يا الئمي في حبّ آل أحمد
(  )2كذا فراغ باألصل.
(  )3بغية الطلب  ،4506 :16مل أعثر على ترمجته يف مصدر آخر.
(  )4بغية الطلب .02 :1
(  )5بغية الطلب  ،1223 :4كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني . 332 -320 :2
(  )1بغية الطلب .2431 :5

ما يبغض الخمسة غير مشرك

أقصر فما لي في سواهم حاجة

إن أنا أخلصت لهم تنسّكي

هم جنّتي في هذه و جنّتي

في تيك و اللّه ضمين الدرك

لو كان في األرض لهم من سادس

ما سدسوا تحت العبا بالملك

16

*** العلماء المحتمل تشيّعهم
حين قراءتي لكتاب «بغية الطلب» خطر ببالي أنّ عدّة من العلماء المترجمين فيه كانوا من الشيعة اإلمامية و إن لم يصرّح
المؤلف بهذا ،و ما وجدت التصريح بتشيّعهم في المصادر األخرى حسب مراجعتي العاجلة ،فأذكر أسماء بعضهم ،لعلّ اللّه
تعالى يفتح علينا باب العلم بأحوالهم.
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 -1أبو الفضل بن أبي منصور القمي

168

شاعر كان بحلب في سنة ثالث و ستين و أربعمائة مع عسكر السلطان العادل ألب أرسالن ،و مدح نظام الملك في منزلة
العسكر خارج باب قنسرين ،ذكره أبو الطيب الباخرزي في كتاب دمية القصر فقال :أبو الفضل بن أبي منصور القمي ريحانة
الظراف ،و لهزة الشراف ،فيه أثر النسيم في القضب اللطاف ،و له شعر حسن كوجهه ،و فضل يضعف الوصف عن بلوغ كنهه،
و ليس يحضرني من شعره إلّا ما مدح به الصاحب نظام الملك على باب قنسرين في رجب سنة ثالث و ستين و أربعمائة:
ماذا على طيف الكرى لو

عادا دنفا تناهى سقمه و تمادى

فنهاية المأمول منه لمامه لو

كان في إلمامه منقادا

إلى آخر األبيات المذكورة.161
 -أحمد بن الحسين بن حمدان ،أبو العباس التميمي الشمشاطي

(  )2بغية الطلب  ،4066 :16و مل أعثر على ترمجته يف مصدر آخر.
واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.
(  )1بغية الطلب . 4520 :16

 ،أديب فاضل شاعر ،له معرفة بالنحو و اللغة ،قدم حلب في أيام سيف الدولة ،و كتب عنه بعض أفاضل الحلبيين و قد كان
بينه و بين ابن خالويه مودّة ،و كتب إجازة ألبي الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بشاطئ دجلة في شوال سنة إحدى

و سبعين و ثالثمائة ،فتكون وفاته بعد ذلك  .168قد ذكرنا كالمه باالختصار.

 -8أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن الحكم بن عبد اللّه ،أبو زرعة الرازي
 ،رحل في طلب الحديث و دخل حلب  ...كان حافظا متقنا ثقة ،رحل في الحديث ،و سافر الكثير ،و جالس الحفّاظ و
جمع التراجم األبواب ،و حدّث ببغداد  ...فقد أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي في طريق مكة سنة خمس
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و سبعين و ثالثمائة 166اختصرنا كالم ابن العديم ،و له ترجمة في تاريخ بغداد 164و التدوين في أخبار قزوين.165
 -1أمجد بن عبد الملك
 ،أبو المجد الوركاني القاضي ،قاضي بالد الروم ،و وركان قرية من قرى قاشان ،و كان فاضال أديبا شاعرا واعظا متفننا في
علوم شتى ،و دخل حلب أو عملها في طريقه إلى بالد الروم ،و وقع إليّ من شعره قوله:
169

يؤرقني ذكر عهودي و مشهدي

متى الح برق ببرقة ثهمد

و تذري غروبي كلما هبت الصبا

دموعا كمن فض الجمان المبدد

إذا نشرت أيدي الظالم فروعه

طويت على جمر الغضا المتوقد

116

 -8الحسين بن علي بن عبيد اللّه بن محمد بن عبد اللّه أبي أسامة بن محمد بن بهلول أبي أسامة ،أبو القاسم األسامي
الحلبي
 ،من ولد أسامة بن زيد ،من بيت مشهور بحلب ،كان فيهم الفضالء و الخطباء و المحدثون ،و أبو القاسم هذا كان أديبا
فاضال شاعرا محدّثا ،أخذ األدب عن أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي و أبي العباس أحمد بن فارس

األديب المنبجي ،و أبي الحسين سعيد بن زيد الحمصي و روى الحديث عن  ...إلى آخر كالمه.111
(  )2بغية الطلب .026 -020 :2
(  )1بغية الطلب .066 :2
(  )2تاريخ بغداد .166 :4
(  )3التدوين يف أخبار قزوين .100 :2
(  )4الثهمد :العظيمة ،الثمينة .القاموس.
(  )5بغية الطلب .1666 :4
(  )0بغية الطلب . 2023 -2021 :0

أقول :و كان من هذا البيت العلمي حيدرة بن الحسن بن أحمد بن علي أبو تراب العدل الخطيب األسامي الذي ذكرنا

ترجمته  ،11و صرّح ابن العديم بأنه إمامي المذهب .و الظاهر أنّ حيدرة حفيد أخ الحسين بن علي.
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فوائد شتّى
 -1إقامة العزاء للحسين عليه السّالم يوم عاشوراء بالمدينة النبوية

إنّ ابن العديم حكى حكاية يظهر منها أنّ الشيعة اإلمامية القاطنين في المدينة المنوّرة في أوائل القرن السادس الهجري
كانوا يجتمعون يوم عاشوراء في مقبرة البقيع عند قبور األئمّة األطهار عليهم السّالم إلقامة العزاء لسيّد الشهداء الحسين بن
عليّ عليهما السّالم و قراءة مقتل شهداء كربالء.

118

 قبر محمد بن عبد اللّه بن عمار بن ياسرنقل ابن العديم عن ياقوت الحموي أنه قال :بمعرّة النعمان قبر محمد بن عبد اللّه بن عمار بن ياسر.111
 -8عناية الشيعة بدفن موتاهم بالرقة
إنّ أحمد بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان ،الملقّب بالملك المحسن يمين الدين بن الملك الناصر صالح الدين كان
يميل أوال إلى مذهب أهل الظاهر ،ثم إلى التشيّع ،توفّي يوم ال خامس و العشرين من محرّم سنة أربع و ثالثين و ستمائة
بحلب ،و أوصى أن يحمل إلى الرقّة و يدفن بها بالقرب من عمّار بن ياسر صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

فحمل إليها و دفن إلى جانب قبر عمّار رضي اللّه عنه.118

فيظهر من هذا عناية الشيعة بدفن موتاهم قرب عمار بن ياسر.
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 -1االحتفال يوم غدير خم ببغداد
يظهر من حكاية ذكرها ابن العديم في ترجمة أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار بن بغاطر األموي المعروف بأبي العبرطن أنّ
في أوائل القرن الرابع من الهجرة كان من عادات أهل بغداد االحتفال بمناسبة يوم غدير خم.
 -8رؤيا رجل سنّي أمير المؤمنين عليه السّالم و حزنه ألسرى كربالء

(  )2راجع ص . 122 -116
(  )1راجع بغية الطلب .1621 :2
(  )2بغية الطلب .126 :1
(  )3بغية الطلب .1256 :3
(  )1راجع :بغية الطلب .1256 -1242 :3
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قال ابن العديم في ترجمة سعد بن محمّد بن سعد بن الصيفي المعروف بالحيص بيص الشاعر الشيعي الشهير :قرأت بخطّ
أبي غالب بن الحصين في تاريخه ،و قرأته على رفيقنا أبي عبد اللّه محمّد بن محمود البغدادي عنه ،قال:
حدّثني الشيخ نصر اللّه بن مجلي مشارف الصناعة بالمخزن ،و كان من الثقات األمناء أهل السنّة ،قال :رأيت في المنام عليّ
بن أبي طالب عليه السّالم فقلت :يا أمير المؤمنين تفتحون مكّة فتقولون :من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ،ثمّ يتمّ على
ولدك الحسين يوم الطفّ ما تمّ!! فقال لي :أما سمعت أبيات الجمال بن الصيفي في هذا؟ فقلت :ال ،فقال :اسمعها منه .ثمّ
استيقظت فباكرت إلى دار الحيص بيص ،فخرج إليّ ،فذكرت له الرؤيا ،فشهق و أجهش بالبكاء ،و حلف باللّه إن كانت
خرجت من فمي أو خطّي إلى أحد ،و إن كنت نظمتها إلّا في ليلتي هذه و هي:
ملكنا فكان العفو منّا سجيّة

فلمّا ملكتم سال بالدم أبطح

و حلّلتم قتل األسير و طالما

غدونا عن األسرى نعف و نصفح

و ال غرو فيما بيننا من تفاوت

فكلّ إناء بالذي فيه ينضح

أنشدني هذه األبيات الثالثة أبو الطليق معتوق بن أبي السعود المقرئ البغدادي قال :أنشدنيها جمال الدين أبو غالب بن
الحصين قال :أنشدنيها الحيص بيص لنفسه.
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 -6مزارات الشيعة بحلب
قال ابن العديم :جبل جوشن ،هو جبل من غربي مدينة حلب ،و في لحفه نهر قويق ،و يسمّى قويق في ذلك الموضع
العوجان؛ و هذا الجبل فيه معدن النحاس.
و أخبرني والدي رحمه اللّه قال :إنّما امتنعوا من عمل النحاس به ألنّهم عملوه فما حصل فيه فائدة ،و قيل :إنّ سبب عدم
الفائدة فيه قلّة الحطب بحلب.
و قرأت بخطّ بعض الحلبيّين و أظنّه بعض أعيان بني الموصول ،قال :و يقال إنّه بطل منذ عبر عليه سبي الحسين و نساؤه و
أوالده عليهم السّالم ،و أنّ زوجة الحسين كانت حامال ،و أنّها أسقطت هناك و طلبت من الضيّاع في ذلك الجبل خبزا أو
ماء ،و أنّهم شتموها و منعوها فدعت عليهم ،و إلى اآلن من عمل فيه لم يربح سوى التعب.
سمعت بعض شيوخ الشيعة بحلب يقول :كان دعاؤها عليهم ،ال أربح اللّه لكم تجارة ،فما ربحوا بعدها.
و قبلي الجبل فيه مشهد يعرف بالسقط ،و هو يسمّى مشهد الدكّة ،و السقط يسمّى المحسن بن الحسين عليه السّالم.
(  )2بغية الطلب . 4202 -4200 :6
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ثم قال ابن العديم :و للشيعة بحلب فيه اعتقاد عظيم ،و ينذرون له النذور ،و تسمية السقط بالمحسن ال أصل له ،ألنّ السقط
ال يسمّى ،و إن كان استهلّ و سمّي فكان ينبغي أن يذكره النسّابون في كتبهم ،و مع هذا لم يذكر ،اللّهمّ إلّا إن كان الحسين
عليه السّالم عزم على تسمية ما في بطن امرأته المحسن ،فلمّا أسقطت أطلق عليه هذا االسم ،لكن هذا و غيره لم يذكر في
كتاب يعتمد عليه ،و إنّما يتداول الحلبيّون ما ذكرناه.
و لمّا نزل الفرنج على حلب و حصروها في سنة ثمان عشر و خمسمائة نبشوا الضريح الذي يقال به السقط في المشهد
المذكور ،و نزلوا فيه ،فلم يروا فيه شيئا
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فأحرقوه ،و كان أبو الفضل بن الخشّاب حينئذ يتولّى تدبير أمر المدينة في الحصار فغيّر كنائس النصارى بحلب ،و اتّخذ
فيها محاريب إلى جهة القبلة ،و جعلها مساجد؛ أخبرني بذلك والدي رحمه اللّه عن أبيه.
و إنّما عرف هذا المشهد مشهد الدكّة ألنّ في سطح جبل جوشن من شمالي المشهد المذكور في مكان مشرف صخرة نائتة
في الجبل تشبه الدكّة المبنية.
و وقفت يوما عليها و معي رضي الدين أبو سالم بن المنذر ،و كان شيخا حسنا من أعيان الحلبيّين فقال لي :هذه الدكّة كان
يجلس عليها األمير سيف الدولة بن حمدان كثيرا و يتفرّج على مدينة حلب و ما حولها ،فال يستتر عنه شيء منها؛ و هذا
المشهد جدّد عمارته قسيم الدولة أق سنقر والد زنكي ،و اسمه عليه.
و في سفح جبل جوشن من شمالي مشهد الدكّة مشهد آخر يسمّى مشهد الحسين ،بناه الحلبيّون لمنام زعموا أنّه رؤي ،و
تنوّقوا في بنائه و إحكامه و منجوره ،و تبرّع جماعة من الصنّاع في عمارة شيء منه ،و أظهر صنعته فيه؛ و وقف الملك
الظاهر غازي رحمه اللّه عليه وقفا حسنا ،استمالة لقلوب الشيعة من أهل حلب.

119

و في ترجمة آق سنقر بن عبد اللّه الذي تولّى حلب سنة ثمانين و أربعمائة قال ابن العديم :و أمر [أي آق سنقر] بتجديد
مشهد الدكّة.

1 6

و قال ابن العديم أيضا :في سنة ثمان عشرة و خمسمائة حين حصر الفرنج حلب ،و بعثروا الضريح الذي بمشهد الدكّة ،و

يقال :إنّ به سقطا للحسين بن عليّ رضى اللّه عنه.1 1

أقول :إنّ مشهد الدكّة و مقبرة السقط المحسن بن اإلمام الحسين عليه السّالم بسفح
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(  )1قريب ممّا قاله ابن العدمي إىل هنا موجود يف معجم البلدان . 150 -155 :2
(  )1بغية الطلب .412 -411 :1
(  )2بغية الطلب .1655 :4
(  )3بغية الطلب .02 :1

جبل جوشن ،و هذه األرض كانت مقبرة للشيعة من قديم األيّام ،و دفنوا موتاهم هناك ،و بها مقبرة العالم الكبير ابن شهر
آشوب و ابن منير و أبي المكارم ابن زهرة و غيرهم ،و يظهر من مطاوي بغية الطلب أنّ بعض أهل السنّة أيضا دفنوا موتاهم
هناك ،فليست مقبرة خاصة بالشيعة.

1

 -4الدفاع عن أمير المؤمنين عليه السّالم
إنّ ابن العديم أورد في خالل مباحثه األ حاديث التي تحكي فضائل اإلمام عليّ عليه السّالم في مناسبات شتّى ،و كذلك
دفع عنه عليه السّالم ما اختلق أهل الحقد و الجهالة في تنقيصه عليه السّالم .فعلى سبيل المثال روى بسنده عن يحيى بن
صالح الوحاظي أنّه قال:
أملى عليّ حريز بن عثمان ،عن عبد الرحمان بن ميسرة ،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حديثا في بغض عليّ،
حديثا منكرا منكرا جدّا ،ال يروي مسلم ،و ال يصلح أن يذكر في الكتاب .قال الوحاظي :فلمّا حدّثني بذلك قمت عنه و
تركت الكتاب عنه.
ثمّ نقل بسنده عن عبد الوهّاب بن الضحّاك ،عن إسماعيل بن عيّاش ،عن حريز ابن عثمان ،تقليب حديث المنزلة و
تحريفه ،حتى يكون تنقيصا فاحشا في أمير المؤمنين عليه السّالم ،ثمّ نقل عن الخطيب في تاريخ بغداد :إنّ عبد الوهّاب بن
الضحّاك كان معروفا بالكذب في الرواية ،فال يصحّ االحتجاج بقوله.

1 8

##PAGE=150##
بعض بيوت الشيعة بحلب
ألف -بنو زهرة
إنّ من بيوت الشيعة بحلب أسرة بني زهرة األشراف ،هذه شجرة مباركة أصلها ثابت و فرعها في السماء ،فقد قام منها
رجال كبار ،و نقباء أخيار ،و علماء أبرار ،و ورد ذكرهم في كتب التراجم و التواريخ و الرجال ،و أما في المطبوعة من بغية
الطلب ورد ذكر ثالثة منهم:
 -1حمزة بن علي بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادق عليه
السّالم ،أبو المكارم الفقيه المشهور بابن زهرة و هو كبير هذه األسرة و فخرهم و أشهرهم ،و من مؤلّفاته :غنية النزوع إلى
علمي األصول و الفروع ،و النكت في النحو .ولد سنة إحدى عشرة و خمسمائة ،و توفي بحلب سنة خمس و ثمانين و

خمسمائة.1 1

 محمد بن عبد اللّه بن علي الحسيني ،أبو حامد ،هو ابن أخي أبي المكارم حمزة الفقيه ،قال الذهبي :توفي سنة ستّ وعشرين و ستمائة ،و له ستّون سنة.
(  .)1راجع بغية الطلب .1260 :3
(  .)2بغية الطلب .2266 :5
(  )1بغية الطلب  ،2642 -2640 :0و كتابنا هذا.116 -112 :

و هو عالم كبير ،و أستاذ ابن العديم ،و قد أكثر النقل عنه في بغية الطلب ،و لكن ليست ترجمته في المطبوعة.1 8
 -8الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد أبي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسين بن
إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق عليه السّالم أبو علي اإلسحاقي ،ولد بحلب سنة أربع و ستين و خمسمائة ،و توفي
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سنة عشرين و ستمائة ،و دفن بسفح جبل جوشن .
و قد ورد ذكر رجال من بني زهرة في قائمة الخمسين التي نقلناها من كتاب موارد األتحاف ،في هذا الكتاب ،راجع
الترجمات 84 ،86 ،88 ،81 ،88 ،8 ،81 ،86 ، 9 ، 5 ، 4 ، 6 ،19 ،15 ،14 ،16 ،18 ،11 :و .11
و قد أجاز العلّامة على اإل طالق الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي إجازة كبيرة لخمسة من رجال هذا البيت في
خامس عشر من شعبان سنة ثالث و عشرين و سبعمائة ،و ذكر فيها مشايخه و طرقه إلى كتب اإلمامية و أهل السنة ،و
هؤالء الخمسة :عالء الدين علي أبو الحسن بن أبي ابراهيم محمد بن أبي علي الحسن بن أبي المحاسن زهرة بن أبي
المواهب علي بن أبي سالم محمد بن أبي إبراهيم محمد النقيب بن أبي علي أحمد بن محمد بن الحسين بن اسحاق
المؤتمن بن اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم ،و ولده شرف الدين الحسين أبو عبد اللّه ،و أخوه بدر الدين أبو عبد اللّه
محمّد ،و و لداه أبو طالب أحمد أمين الدين ،و أبو محمد عزّ الدين الحسن ،و أورد اإلجازة بتمامه العالمة المجلسي في
البحار.1 4

ب -بنو حمدان
كان بنو حمدان أسرة شيعية حاكمة على حلب و الموصل و توابعهما في القرن الرابع الهجري ،و في برهة من الزمان و سعت
سلطتهم على دمشق أيضا ،و قد الّف حولهم كتبا عديدة و منها :الدولة الحمدانية في الموصل و الحلب ،للدكتور فيصل
السامر ،ط بغداد 1946 ،م .و يصلح أن يكون «بغية الطلب» مصدرا هامّا لمعرفة أخبار هذه األسرة و رجالهم األمراء و
األدباء و الشعراء ،و سيرتهم االجتماعية و السياسية و األدبية ،و نحن نذكر من وجدنا أسماءهم في المطبوعة من الكتاب.
 .1الحارث بن سعيد بن حمدان ،أبو فراس الحمداني ،األمير الشاعر الشهير.
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قال ابن العديم :قدّمنا ذكره في حرف الحاء،

1 5

و ليكن ليست في المطبوعة.

(  )2انظر كتابنا هذا :ص .135
(  )1بغية الطلب  ،2356 -2346 :5و كتابنا هذا ،ص .64 -63
(  )2حبار األنوار .132 -06 :164
(  )1بغية الطلب . 4500 :16

 .حرب بن سعيد بن حمدان بن حمدون ،أبو الهيجاء التغلبي ،قدم حلب في عسكر ابن عمّه األمير ناصر الدولة أبي محمد
الحسن بن عبد اللّه بن حمدان أمير الموصل ،حين وفد على أخيه األمير سيف الدولة أبي الحسن علي بن عبد اللّه و كان
أميرا شجاعا جوادا ممدّحا .ثم أورد في مدحه أبياتا.

1 9

 .8الحسن بن الحسين بن الحسن بن عبد اللّه بن حمدان  ،أبو محمد بن أبي عبد اللّه بن أبي محمد بن أبي الهيجاء ،ولي
امرة دمشق في أيام المستنصر الفاطمي في جمادى اآلخرة سنة ثالث و ثالثين و أربعمائة .ثمّ أورد ترجمة وافية له.

186

 .1الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان ،أبو العشائر الحمداني ،أمير فارس مشهور شاعر مجيد كان بحلب في خدمة ابن
عمّه سيف الدولة ،و ولّاه أنطاكية .ثم أورد ترجمة له.

181

 .8حمدان بن الحسين بن عبد اللّه بن حمدان التغلبي  ،أبو المظفّر ابن األمير ناصر الدولة ،قدم مع أبيه حلب إلى عمّه األمير
سيف الدولة.

18

 .6حمدان بن حمدون بن الحارث ،إليه ينتسب بنو حمدان كلّهم ،و أورد ترجمة له.

188

 .4سعيد بن حمدان بن حمدون ،أبو العالء التغلبي الحمداني  ،والد األمير أبي فراس الحارث بن سعيد ،ولي ملطية و
سميساط في سنة تسع عشرة و ثالثمائة ،و قد أورد ابن العديم ترجمة وافية له.

181
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 .5علي بن عبد اللّه أبو الحسن سيف الدولة  ،غرّة هذه األسرة الحاكمة و فخرهم ،و هو الذي خلّد اسم آل حمدان في
التاريخ ،فهو أديب شاعر محبّ للعلماء و األدباء و كان له مجلس أدبي في كل ليلة و أحيانا في كل أسبوع يحضره العلماء
و الشعراء ،و له محامد كثيرة ،و مع األسف ليست ترجمته الخاصة في المطبوعة من الكتاب .فهي من قسم مفقودات
الكتاب ،و لكن ورد خالل مباحث الكتاب أسماء جمع من الواردين عليه من شتّى البالد من الشعراء و األدباء و العلماء و
األشراف ،كما ورد أسماء جمع من الشعراء الذين مدحوه أو حضر مجلسه األدبي ،و أيضا ورد ذكر بعض الوقايع و الحوادث
التي حدث ت في أيّامه من النصر و الفتح و الهزيمة ،و قد نقل ابن العديم مرارا عن كتاب أبي الحسن علي بن الحسين الزرّاد
الديلمي في أخبار سيف الدولة.

188

أقول :كان في قزوين أسرة كبيرة مشهورة ببني حمدان ،و ظهر منها علماء عظام ،و قد أورد أسماءهم منتجب الدين في

الفهرست ،و الظاهر أنّهم من سلسلة أخرى غير الحلبيين .186

(  )2بغية الطلب .2121 :5
(  )3بغية الطلب . 2332 -2326 :5
(  )4بغية الطلب . 2532 -2522 :0
(  )5بغية الطلب .2624 :0
(  )0بغية الطلب .2624 :0
(  )2بغية الطلب . 4260 -4261 :6
(  )1منها :بغية الطلب  2522 :0و .2531
(  )2راجع شهداء الفضيلة.50 :

ت -بنو الخشّاب
أقول :يظهر من مطاوي كتاب «بغية الطلب» أنّ بني الخشّاب بيت كبير ،و قد ظهر منهم كثير من العلماء و القضاة بحلب ،و
قد صرّح المؤلّف بتشيّع بعضهم .و هذا الموضوع يتطلّب دراسة واسعة و بحث و تحقيق عميقين ،ألنّ الذهبي قال في ترجمة
« الحسن بن أبي طاهر إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمّد الخشّاب الحلبي» في وفيات سنة  615في حقّه :من كبراء
الحلبيّين و هم بيت حشمة و تشيّع  .184و قال الطباخ الحلبي :لبني الخشّاب تربة أخرى  ...و لم يبق من آثار التربة المذكورة

سوى جدارها الشرقي ،و هناك حجرة قديمة كتب عليها بعد البسملة :إِنَّما وَلِيُّكُمُ
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185

اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ .
فممّن ذكر ابن العديم من بني الخشاب:
 -1القاضي بهاء الدين أبا محمّد حسن بن إبراهيم بن سعيد الخشّاب.

189

 أبو محمّد عبد اللّه بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب.116أقول :الظاهر هو مؤلف تاريخ مواليد و وفيات أهل البيت الذي طبع ضمن مجموعة نفيسة و منفردا ،و هو الذي التمس من
ابن الشجري سماع أماليه فلم يجبه إلى ذلك ،فعاد اه و ردّ عليه ،فوقف أبو السعادات ابن الشجري على ذلك الردّ فردّ عليه

و بيّن وجوه غلطه 111.و ترجم القمي في الكنى و األلقاب  11لعبد اللّه هذا و لم يصرّح بتشيّعه.
 -8أبو الحسين القاضي أحمد بن ميمون بن عبد اللّه الخشّاب.

118

 -1أبو الفتح الحلبي الكردي أحمد بن الحسن بن عيسى الخشّاب.
قال ابن العديم في حقه :من بيوت حلب المذكورة القديمة ،و عيسى الخشاب جدّهم كان مقدّما في دولة بني حمدان و تقدّم
بنوه و عقبه بعده ،و رأسوا بها ،و اتخذوا األمالك بحلب ،و مال إليهم الشيعة بها ،و تولّوا بها المراتب السنية و سيأتي في
كتابنا هذا ذك ر جماعة منهم ،و كان أبو الفتح هذا من فقهاء الشيعة ،و من أعيان حلب ،و كان عنده تديّن و ورع.
و قال منتجب الدين :الشيخ أبو الفتح أحمد بن عيسى بن محمد الخشاب الحلبي فقيه ديّن.
العديم أو رجل آخر؟
(  )3تاريخ اإلسالم ،وفيات سنة  042ه ،ص .361
(  .)1إعالم النبالء  ،366 -362 :4و عنه أعيان الشيعة  ،020 :4و اآلية الكرمية وردت يف سورة املائدة«  »5اآلية.55 :
(  .)2بغية الطلب  3662 :2و ج  1156 :3و ج  2610 :0و  2620و  .2636و ترمجته يف ج .2240 :5
(  .)3بغية الطلب  ،4161 :6و ج  2206 :0و ج  222 :1و  366و . 366
(  .)4وفيات األعيان .45 :0
(  .)5الكىن و األلقاب  322 :1رقم الرتمجة . 365
(  .)0بغية الطلب .1123 :3
(  .)2بغية الطلب .022 :2

118

111

و هل هو من ذكره ابن
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 -8أبو الحسن محمد بن أبي الفتح أحمد بن الحسن بن عيسى الخشاب.
 -6أبو الحسن أحمد بن محمّد.

116

114

 -4أبو جعفر أحمد بن عيسى الخشّاب.
 -5القاضي أبو الفضل ابن الخشّاب.

115

119

 -9أبو العبّاس منير بن أحمد بن الحسن بن منير الخشّاب.

186

أقول :إنّ أبا العبّاس هذا لم يكن ابن منير الشاعر الشيعي الشهير ،فإنّه أ بو الحسين أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح العاملي
الطرابلسي.

181

و قد ترجم العالمة السيد عبد العزيز الطباطبائي لعالمين كبيرين من بني الخشاب و هما:
ألف -أبو طاهر إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الخشّاب الحلبي المتوفّى سنة  859ه .18
ب -أبو القاسم علي بن عبد العزي ز بن محمد بن عبد العزيز بن إسحاق بن يعقوب ،الذي ولد في شهر رمضان سنة  855و
توفي في شهر ربيع األول سنة  145ه.188

و إنّي إذ أذكر هذه األسماء و غيرها لعلّ ذوي الهمم العالية و األفكار الصافية حقّقوا حول بيت بني الخشّاب شيعيّهم و
سنّيهم.
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األشراف و نقباؤهم بحلب
يظهر من مطاوي كتاب «بغية الطلب» أنّ األشراف الهاشميين سيّما العلويّين كانوا بحلب كثيرين و كان لهم نقباء عصرا بعد
عصر ،و معلوم أنّ جلّهم لو ال الكلّ كانوا من الشيعة الكرام ،أمّا ذكر األشراف الكبار فعلى سبيل المثال:
(  .)2الفهرست ،12 :رقم الرتمجة . 6
(  )1بغية الطلب .022 :2
(  )2بغية الطلب .1112 :3
(  )3بغية الطلب .2621 :0
(  )4بغية الطلب .02 :1
(  )5بغية الطلب .06 :1
(  )0رحيانة األدب .230 :2
(  )2معجم أعالم الشيعة 24 :رقم الرتمجة  ،2عن الوايف بالوفيات  ،355 /5و عن إعالم النبالء بتاريخ احللب الشهباء .316 /4
(  )2معجم أعالم الشيعة 361 :رقم الرتمجة  ،366عن منتخب السياق رقم الرتمجة  ،1362و عن لسان امليزان:
.241 /4

 -1الشريف أبو عليّ محمّد بن محمّد بن هارون الهاشمي.

181

 الشريف أبو إبراهيم العلوي الذي سيّره سيف الدولة مع جماعة من الشيعة من حرّان إلى حلب. -8أبو القاسم بن األبيض العلوي.

188

186

 -1أبو يعلى حمزة بن محمّد العلوي.

184

 -8بعض أشراف الهاشميّين بحلب 185و لم يسمّه.
 -6أبو هاشم عبد المطّلب بن الفضل الهاشمي.

189

 -4أبو الطيب أحمد بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن الحسين  ...تولّى أبوه
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أبو محمّد القضاء بحلب في أيّام سعد الدولة شريف بن سيف الدولة بن حمدان.
 -5أبو الغنائم الزيدي النسّابة أخ أبي الطيب المذكور.

166

161

 -9أبو محمّد الحسن ،أبوهما الذي تو لّى القضاء بحلب في أيّام سعد الدولة أبي المعالي شريف بن سيف الدولة بن

حمدان 16 .و هل كانوا زيدي المذهب أو زيدي اللقب بسبب جدّهم األعلى زيد بن عليّ بن الحسين ،أو كالهما؟

 -16أحمد بن الحسين بن أحمد بن عليّ  ...أبو القاسم الحسيني الشريف العقيقي ،و بعضهم يسمّيه محمّدا ،و هو صاحب
الدار و الحمام المعروفين بالعقيقي بناحية باب البريد بدمشق و كان من وجوه األشراف بدمشق و أولي المراتب العالية و
الممدّحين بها ،و كان قدم إلى حلب وافدا على األمير سيف الدولة ،و كان مكرما له محترما عنده.

168

 -11أحمد بن الحسين بن عليّ بن محمّد السكران  ...أبو القاسم الحسيني األنطاكي الشاعر ،كان هذا شاعرا مجيدا ،جليل
القدر فاضال أديبا  ...و أسر الروم في سنة  881امرأته فاطمة العلوية فخلّصها اللّه تعالى من األسر بغير سعي  ...وفد على
سيف الدولة إلى حلب و كان عنده بها في سنة إحدى و خمسين و ثالثمائة.
(  )1بغية الطلب .4155 :6
(  )2بغية الطلب .06 :1
(  )3بغية الطلب .1120 :3
(  )4بغية الطلب .2212 :0
(  )5بغية الطلب .2262 :3
(  )0بغية الطلب .2266 :5
(  )1بغية الطلب .026 :2
(  )2بغية الطلب .026 :2
(  )3بغية الطلب .026 :2
(  )4بغية الطلب .033 :2

161

 -1أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد  ...أبو بكر العلوي المروزي.
 -18محمّد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد.

168

166

 -11إدريس بن الحسن بن عليّ بن عيسى بن عليّ ،أبو الحسن بن أبي عليّ
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اإلسكندراني المعروف بالشريف اإلدريسي سكن حلب و بها مات.

164

 -18األشرف بن األعزّ بن هاشم بن القاسم  ...الحسني الرملي النسّابة المعروف بتاج العلى و ابن النافلة.

165

 -16الحسين بن عليّ بن محمّد بن عليّ  ...أبو عبد اللّه الحسني القمي المعروف بأميركا قدم حلب وافدا على األمير سيف
الدولة.

169

 -14داود بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي بن الحسين  ...أبو الحمد بن أبي الحسن الحسني قدم حلب وافدا على األمير
سيف الدولة  ...و انتقل أخواه أبو الفضل الرشيد و أبو القاسم محمّد إلى حلب.

146

 -15حمزة بن أحمد بن الحسين بن عليّ  ...أبو يعلى بن أبي القاسم العلوي الحسيني األفطسي  ...كان مع أبيه و أمّه بحلب
عند األمير سيف الدولة.

141

 -19الحسين بن عبيد اللّه بن الحسين بن إبراهيم  ...أبو عليّ بن أبي أحمد العلوي النصيبي ،أبوه شريف مذكور من أعيان
الشرفاء ،وفد إلى حلب على أميرها سيف الدولة.

14

 - 6الحسن بن طاهر بن يحيى بن الحسن  ...أبو محمّد بن أبي القاسم بن أبي الحسين النسّابة العلوي شريف حسيني
رئيس جواد ،و هو الذي أصلح بين اإلخشيد محمد بن طغج و بين سيف الدولة ،و حصل ثروة عظيمة.

148
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 - 1الحسن بن العبّاس بن الحسن بن الحسين أبي الجنّ  ...أبو محمّد الحسيني القاضي القمي ،انتقل أبوه العبّاس بن
الحسن من قم إلى حلب ،و انتقل معه ابنه الحسن و إخوته الباقون في أيّام سيف الدولة.
(  )5بغية الطلب .061 :2
(  )0بغية الطلب .602 -600 :0
(  )2بغية الطلب .602 -600 :0
(  .)1بغية الطلب .1324 :3
(  .)2بغية الطلب .1225 :4
(  .)3بغية الطلب .2261 :0
(  .)4بغية الطلب .3432 :2
(  .)5بغية الطلب .2606 :0
(  .)0بغية الطلب .2524 :0
(  .)2بغية الطلب .2462 :5

141

 سالم بن هبة اللّه بن عليّ بن المبارك ،أبو المجد الهاشمي الحارثي من ولد الحارث بن عبد المطّلب ،ولد بحلب وكان مقيما بها إلى أن مات و كان أبو المجد مموّال فاضال أديبا شاعرا مجيدا  ....و له أوقاف بحلب على أوالده ،و شرط
أنّهم متى انقرضوا عاد ذلك وقفا على أوالد الحسن و الحسين عليهما السّالم بحلب.

148

 - 8حمزة بن علي بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن اسحاق بن جعفر الصادق
عليه السّالم أبو المكارم مؤلف كتاب «غنية النزوع إلى علمي األصول و الفروع».

146

نقباء العلويّين بحلب
يظهر من مطاوي الكتاب أنّ منصب النقابة كان موجودا بحلب على مرّ القرون ،فأبو المجد سالم بن هبة الحارثي إذا وقف
أمالكا على أوالده شرط عليهم إن انقرضوا عاد ذلك الوقف إلى أوالد الحسن و الحسين عليهما السّالم بحلب ،قال ابن
العديم:
فانقرض عقبه ،و عاد الوقف إلى أوالد الحسن و الحسين عليهما السّالم و هو اآلن جار عليهم في يد من يتولّى نقابة
العلويّين بحلب.

144

و أمّا نقباؤهم على سبيل المثال:
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 -1الشريف النقيب الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد أبي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن
الحسين بن اسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السّالم النقيب الكاتب كتب االنشاء للملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب ،و تقدّم و ولّاه نقابة العلويّين بحلب ،و
توفي في جمادى األولى من سنة عشرين و ستّمائة و دفن بسفح جبل جوشن.

145

بل أشخاص متعدّدون من بني زهرة تولّوا هذا المنصب بحلب.
 أبو إبراهيم العلوي الحرّاني ،و اسمه محمّد بن أحمد ،و اشتهر بالشريف أبي إبراهيم ،و عقبه بحلب و ما زالت فيهم نقابةالعلويّين بعده ،و قد ذكرنا ترجمته في باب األحمدين أيضا.
أقول :لم أجد ترجمته في باب األحمدين من المطبوعة.

(  .)1بغية الطلب .2415 :5
(  .)2بغية الطلب .4122 :6
(  .)3بغية الطلب .2640 :0
(  .)4بغية الطلب .4122 :6
(  )1بغية الطلب .2346 :5
(  )2بغية الطلب . 4315 :16

149

 -8أبو طالب الشريف النقيب ،أحمد بن محمّد بن جعفر اإلسحاقي نقيب العلويّين بحلب ،و كان مشهورا بكنيته ،و قد تقدّم
ذكره في األحمدين.

156

أقول :تكميال للبحث عن نقباء العلويين بحلب ،ننقل ما كتبه العالمة السيد عبد الرزاق كمونة الحسيني حول نقباء األشراف
بحلب في كتابه «موارد األتحاف في نقباء األشراف» فإنّه قال:
قدم حلب جماعة من الطالبيين منهم :السادة األشراف بنو زهرة و غيرهم ،و صارت لهم بها الوجاهة و نال منهم النقابة على
األشراف و أوّل من وليها:
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[ ]1الشريف أبو إبراهيم محمد بن أبي علي أحمد بن محمد الصوفي بن الحسين بن إسحاق بن اإلمام جعفر الصادق عليه
السّالم المعروف بالحراني ،كان عالما فاضال أديبا لبيبا عاقال شجاعا مقدما بحران و نبغ بها و اشتهر ذكره و عال صيته ،و هو
أوّل من تو لّى نقابة الطالبيين بحلب في أيام سيف الدولة ،و هو ممدوح أبي العالء المعري ،فزوّجه الحسين الحراني بن عبد
اللّه بن الحسين بن عبد اللّه بن علي الطيب العلوي بنته خديجة المعروفة بأم سلمة فأمدّ أبو عبد اللّه الحسين الحراني أبا
إبراهيم بماله و جاهه ،فتقدّم أبو اب راهيم ،و خلف أوالدا سادة فضالء ،قاله أبو الحسن العمري في المجدي ،و ذكره
السخاوي

151

في ترجمة أحمد بن أحمد بن محمد نقيب األشراف بحلب ،و ذكره السيد علي خان المدني  15و قال :و من

شعر أبي ابراهيم القصيدة التي كتبها إلى أبي العالء المعري و أجاب عنها المعري ،و أول قصيدة أبي إبراهيم قوله:
غير مستحسن وصال الغواني

بعد ستين حجة و ثمان

فصن النفس عن طالب التصابي

و ازجر القلب عن سؤال المغاني

ان شرح الشباب بدله شيبا

و ضعفا مقلّب األعيان

و انفض الكفّ عن صبا الحميّا

و امعن الفكر في اطراح المعاني

و بيمن بساعة البين فاجعل

خير فأل تناعب الغربان

اترجى ماال رحيبا فأسعاد

سعاد و قد مضى األطيبان

فاألديب األريب يعرف ما

ضمن طي الكتاب بالعنوان

علق الدهر عارضيك بشيب

انكرت عرفه أنوف الغواني

(  )3بغية الطلب . 4462 :16
(  .)1الضوء الالمع .216 :1
(  .)2الدرجات الرفيعة.525 :
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و تحامت حماك نافرة عنك

نفار المهى من السرحان

ورد الغائب البغيض اليهن

و ولى حبيبهن المداني

و أخو الحزم مغرم بحميد

الذكر يوم الندى و يوم الطعان

همة المجد و اكتساب المعالي

و نوال العافي و فكّ العاني

ال يعير الزمان طرفا و ال يجمل

صبرا بطارق الحدثان

و هذه قصيدة طويلة غرّاء جيدة ،و في هذا القدر منها كفاية ،و قصيدة المعري أوّلها:
علّالني فإنّ بيض الغواني

فنيت و الظالم ليس بفاني

إن تناسيتما و داد أناس

فاجعالني من بعض من تذكراني

ربّ ليل كأنه الصبح في الحسن

و إن كان أسود الطيلسان

قد ركضنا فيه إلى اللّهو لما

وقف النجم وقفة الحيران

و قال فيه:
كم أردنا ذاك الزمان بمدح

فشغلنا بذمّ هذا الزمان

يا أبا إبراهيم قصر عنك الشعر

لما وصفت بالقرآن

و مع شهرة ديوانه فال حاجة إلى إثبات أكثر من هذا ،و ما أحسن قوله فيها:
و على الدهر من دماء الشهيدين

علي و نجله شاهدان

فهما في أواخر الليل فجران

و في أوليائه شفقان

و أشار إلى الحمرة التي في أوائل الليل و أواخره لم تكن إلّا منذ قتل الحسين عليه السّالم إعالما من اللّه تعالى.
قال العالمة جالل الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء :كان قتله يوم عاشوراء و كسفت الشمس ذلك اليوم و احمرّت آفاق
السماء
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ستّة أشهر بعد قتله ،ثمّ ال زالت ترى الحمرة بعد ذلك ،و لم تكن ترى فيها قبله ،و توفّي أبو إبراهيم بحلب ،فرثاه المعري
بقصيدته التي خاطب بها أوالده:
بني الحسب الوضاح و الشرف الجمّ

لساني إن لم أرث والدكم خصمي

و هي طويلة أحسن فيها كلّ اإلحسان.
و قال أبو الحسن العمري في المجدي :كان أبو إبراهيم لبيبا عاقال ،و لم تكن له حال واسعة ،فزوّجه أبو عبد اللّه الحسين
الحراني بن الحسين بن عبد اللّه بن الطيب العلوي العمري ابنته خديجة المعروفة بأم سلمة ،و كان أبو عبد اللّه الحسين
ا لعمري متقدما بحرّان مستوليا عليها و قوي أمر أوالده حتى استولوا على حرّان و ملكوها على آل و ثاب ،قال فأمدّ أبو
عبد اللّه الحسين أبا ابراهيم بماله و جاهه و نبغ أبو ابراهيم و تقدّم و خلّف أوالدا سادة فضالء علماء أتقياء و قضاة ذوي و
جاهة و تقدّم و جاللة ،و عقب ه اآلن من رجلين أبي عبد اللّه جعفر نقيب حلب ،و أبي سالم محمد ،و ألعقابهما توجّه و علم
و سيادة ،فهم سادة أجلّاء نقباء حلب و علماؤها و قضاتها ،و لهم تربة معروفة مشهورة .ذكره شمس الدين محمد بن تاج

الدين علي الطقطقي 158و السيد علي خان المدني 151و السخاوي .158و الحرّاني -بفتح الحاء و تشديد الراء المهملتين و بعد
األلف نون -نسبة إلى حرّان ،و هي مدينة عظيمة مشهورة بين الموصل و الشام ،قيل سمّيت بهاران أخي اسماعيل عليه
السّالم ألنّه أوّل من بناها فعرّبت فقيل حرّان ،و اللّه أعلم.
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[ ] أبو عبد اللّه جعفر بن أبي إبراهيم محمد الحراني بن أبي علي أحمد الحسيني ،تقدّم باقي نسبه في ترجمة والده،
الفاضل الشاعر األديب ،كان نقيب حلب ،ذكره ابن عنبة في العمدة و أبو طالب اسماعيل المروزي في أنساب الطالبية.
[ ]8أبو الفوارس موسى بن أبي عبد اللّه جعفر بن أبي ابراهيم الحراني ،تقدم باقي نسبه في ترجمة جدّه ،و كان عالما فاضال
شاعرا ،و كان نقيب حلب و قاضيها ،قاله أبو طالب المروزي في أنساب الطالبية.
(  )1غاية األختصار.63 :
(  )2الدرجات الرفيعة.525 :
(  )3الضوء الالمع .216 :1

[ ]1أبو ابراهيم محمد بن أبي عبد اللّه جعفر بن أبي ابراهيم محمد الحراني الحسيني ،تقدّم باقي نسبه في وصف جده ،قال
أبو الحسن العمري في المجدي :كان فارسا شاعرا جليال و كان صديقي سنين ،جيّد الصوت و له أعقاب و ذيل ،و عقب أبي
ابراهيم المعروف اآلن من رجلين أبي عبد اللّه جعفر نقيب حلب و أبي سالم محمد ،و ألعقابهما توجّه و علم و سيادة ،و
كان أبو إبراهيم محمد ولي نقابة حلب ،قاله ابن عنبة في العمدة و العميدي في مشجره.
[ ]8أبو عبد اللّه جعفر بن أبي ابراهيم محمد بن أبي عبد اللّه جعفر الحسيني ،ولي نقابة حلب بعد أبيه أبو إبراهيم محمد،
قاله أبو الحسن العمري و ابن عنبة و العميدي.
[ ]6أبو طالب أحمد بن محمد بن أبي عبد اللّه جعفر بن أبي ابراهيم محمد بن أبي عبد اللّه جعفر الحسيني الشريف النقيب
أمين الدين ،أحد نقباء حلب و علمائها ،و أحد مشايخ الرواية ،يروي عنه السيد أبو حامد محمد بن عبد اللّه بن زهرة
الحسيني ابن أخي السيد أبي المكارم
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حمزة بن علي الحسيني صاحب الغنية ،و يروي هو عن القاضي عن أبي الحسن ع لي بن عبد اللّه بن محمد بن أبي جرادة،

و المترجم هو خال والد أبي حامد المذكور ،قاله السيد محسن العاملي.156

[ ]4أبو الفتوح عزّ الدين أحمد بن محمد بن جعفر بن أبي تراب زيد بن أبي عبد اللّه جعفر بن أبي ابراهيم محمد الحراني
الحسيني ،تقدّم باقي نسبه في ترجمة أبي ابراهيم محمد الحراني ،ولد بحلب سنة  849و توفّي بها سنة  688في شوال و
دفن بمشهد جوشن ظاهر حلب ،و يلقّب المرتضى ،كان صدرا رئيسا وافر الحرمة ،و هو الذي شهر ابن العود لمّا تكلم على
الصحابة .سمع من النسابة أبي محمد بن أسعد الحراني و االفتخار الهاشمي و أبي محمد بن علوان ،و توفي بحلب فجأة ليلة

الخميس  16شوال .قاله السيد محسن العاملي.154

و ذكر السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيني في تعليقه على المشجر الكشاف للعميدي :أبو الفتوح المرتضى نقيب حلب،
حدّث عن أبي الفرج الثقفي ،و عنه الشرف الدمياطي ،و ذكر والدته و وفاته كما تقدم.
[ ]5أبو علي عبد اللّه بن جعفر بن أبي تراب زيد بن أبي عبد اللّه جعفر بن أبي إبراهيم محمد الحرّاني الحسيني ،تقدّم باقي
نسبه في ترجمة أبي إبراهيم محمد الحراني ،كان نقيب حلب ،ذكره ابن عنبة و العميدي.
[ ]9محمد بن أبي علي عبد اللّه بن جعفر بن أبي تراب زيد الحراني الحسيني ،ولي نقابة حلب بعد والده ،ذكره العميدي في
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مشجر الكشاف.

(  .)1أعيان الشيعة .61 :3
(  .)2أعيان الشيعة .61 :3

[ ]16أبو الفضائل محمد بن أبي القاسم الفضل شرف الدين بن يحيى بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي تراب زيد بن أبي عبد
اللّه جعفر بن أبي إبراهيم الحراني الحسيني عز الدين األديب ،يعرف بابن حاجب الباب كان أديبا فاضال ،و كان هو شابّ
فاضل جميل السيرة حسن األخالق فصيح العبارة مليح الخط ،رأيت بخطه:
استودع اللّه أحبابا لنا سلفوا

أفناهم حادثات الدهر و األبد

غدهم كل يوم من بقيتنا

و ال يؤوب الينا منهم أحد

و كانت وفاته في يوم الثالثاء تاسع عشر شوال سنة خمس عشرة و ستمائة ،و قد روي لنا عنه .قاله عبد الرزاق بن
الفوطي

155

و ذكره ابن مهنا العبيدلي أنه نقيب حلب ،و أما والده فذكره ابن عنبة بالسيد شرف الدين أبو القاسم الفضل بن

يحيى العالم حافظ كتاب اللّه ،كان حاجبا لباب الفتوى بدار الخالفة ببغداد.
[ ]11أبو المجد محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أبي علي محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي تراب زيد بن
أبي عبد اللّه جعفر بن أبي ابراهيم الحراني الحسيني ،تقدّم باقي نسبه في ترجمة أبي إبراهيم الحراني .قال السيد ضامن بن
شدقم في تحفة األزهار:
كان عالما فاضال كامال نقل عن أبي عبد اللّه الضرير ،و أجازه الوادياشي و غيره ،و سمع الحديث من الجمال بن الشهاب
محمود ،و كان له اطّالع على التواريخ و السير ،و له يد في الشعر و النثر ،و كان رئيسا مهيبا ذاعفة و صيانة و لطف و ديانة،
مسموع الكلمة باذل الجهد
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ف ي قضاء حوائج المسلمين من غير تردّد ،تولّى منصب نقابة سادة األشراف ،و كانت وفاته في رجب سنة  .468قاله السيد
محسن العاملي 159عن السيد ضامن بن شدقم.

[  ]1ركن الدين أبو سالم محمد بن أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي إبراهيم محمد الحراني الحسيني ،و باقي نسبه تقدم
في ترجمة أبي إبراهيم محمد الحراني العالم الفاضل الزاهد الورع ،و ترك حلب و كان يومئذ نقيبها و ابن نقيبها ،فسكن
الفوعة قرية من أعمال حلب ،و عقبه بها ،من ولده محمد شمس الدين ،و له ذريّة فضالء ،و لهم بقية بحرّان ،و قد مال آل
ركن الدين بالفوعة إلى التشيع و التف ضيل ،هذا مع حفظ مقادير األصحاب الكرام ،قاله شمس الدين محمد بن تاج الدين

علي ابن الطقطقي 196و ركن الدين أبو سالم محمد هو جدّ السادة األجلّاء بني زهرة الحلبيين.

(  .)1جممع اآلداب . 331 :1
(  )1أعيان الشيعة .26 :6
(  )2غاية االختصار.62 :

[ ]18أبو المواهب علي بن أبي سالم محمد بن ابراهيم بن محمد بن جعفر بن أبي ابراهيم محمد الحراني الحسيني ،ولي
نقابة حلب و من ولده بنو زهرة و هو أبو الحسن زهرة بن أبي المواهب علي المذكور ،و هم بحلب سادة نقباء علماء فقهاء

متقدمون كثّرهم اللّه ،قاله ابن عنبة .191و ذكر شمس الدين محمد  19أنه نقيب حلب.

[ ]11أبو الحسن زهرة بن أبي المواهب علي بن أبي سالم محمد ،و باقي نسبه في ترجمة جده األعلى أبي ابراهيم محمد
الحراني ،محيى
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الدين نجم االسالم العالم الفاضل الفقيه الحلبي المولد و المنشأ و الوفاة ،عدّ المؤرّخون وفاته من الحوادث العظيمة توفّي
بجمادى األولى سنة عشرين و ستمائة تفرع أوالده ،فمنهم بحلب و منهم بحرّان ،قاله شمس الدين محمد بن تاج الدين
الطقطقي.

198

و الظاهر أنه ولي نقابة حلب و عرف أوالده به ،و من أعيان آل زهرة الشريف حمزة بن علي بن زهرة أبو

المكارم السيد الجليل الكبير القدر العظيم الشأن العالم الكامل الفاضل المدرس المصنف المجتهد ،عين أعيان السادات و
النقب اء بحلب ،صاحب التصانيف الحسنة و األقوال المشهورة ،له عدة كتب قدّس اللّه روحه و نوّر ضريحه ،قبره بحلب بسفح
جبل جوشن عند مشهد الحسين ،له تربة معروفة مكتوب عليها اسمه و نسبه إلى الصادق عليه السّالم و تاريخ موته أيضا،
ذكره في غاية األختصار .و في رياض العلماء و معالم العلماء البن شهر آشوب :كان عالما فقيها أصوليا نظارا على مذهب
اإلمامية ،ألّف كتاب الغنية في أصول الدين و الفقه ،توفّي سنة  ،858ذكره عبد الرزاق بن الفوطي.191

[ ]18عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحلبي النقيب بحلب ،روى عن الشيخ المكين أبي منصور بن الحسن
بن منصور النقاش الموصلي ،روى عنه ابن أخيه محيى الدين أبو حامد عبد اللّه بن علي بن زهرة الحسيني.
[ ]16الحسن بن أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة بن أبي المواهب الحسيني .قال السيد ضامن بن شدقم فيه :النقيب
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النسابة .و ذكر السيد محمد مرتضى الزبيدي في تعليقه على المشجر الكشاف :أنه قرأ على والده بحلب سنة  ،88و روى
عن أبي هاشم عبد المطلب بن أبي الفضل العباس ،و عنه الدمياطي ،و توفي بها سنة  ،686و خلف النقيب بحلب عالء
الدين علي.
[ ]14عالء الدين علي بن أبي المكارم حمزة ،كان نقيب حلب.
ذكره الزبيدي في تعليقه على المشجر.

(  )3عمدة الطالب.231 :
(  )4غاية االختصار.62 :
(  )1غاية االختصار.62 :
(  )2جممع اآلداب . 144 :1

[ ]15محمد بن علي بن حمزة بن عالء الدين علي بن أبي المكارم حمزة ،الشريف بدر الدين نقيب األشراف بحلب ،ولد
بالقاهرة و قدم حلب بعد موت أبيه ،فباشر الوظيفة إلى مات سنة  .46قاله ابن حجر العسقالني.198

[ ]19أبو عبد اللّه الحسين بن شمس الدين حسن بن عالء الدين علي بن الحسن بن أبي المكارم حمزة ،المتقدم باقي نسبه،
قطب الدين نقيب األشراف بحلب .قاله العميدي في مشجره.
[ ] 6أبو المجد محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن زيد بن جعفر بن أبي ابراهيم
محمد الحراني بن أ حمد بن الحسين بن اسحاق بن جعفر الصادق عليه السّالم شمس الدين نقيب األشراف بحلب .ذكره
طاهر بن حبيب في ذيل تاريخ أبيه ،و أثنى عليه بالفضل الوافر و حسن المحاضرة و مات في الطاعون الكائن بحلب ،توفي

سنة تسع و ثمانين و سبعمائة ،و اتفق انه قبضت روحه و هو يقرأ سورة يس .قاله ابن العماد الحنبلي.196
##PAGE=170##

[ ] 1أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن زيد بن جعفر بن
أبي إبراهيم محمد الحراني الحسيني ،المتقدم باقي نسبه في ترجمة والده شهاب الدين ابن أبي المجد ،نقيب األشراف
بحلب ،ولد بعد سنة سبعمائة تقريبا ،و ولي نقابة األشراف و كان حسن الطريقة جميل األخالق ،مات سنة  ،445و هو والد

شيخنا باإلجازة أحمد بن أحمد بن محمد نقيب األشراف بحلب .قاله ابن حجر العسقالني المتوفى سنة  19458و يوسف

األتابكي.195

[ ] علي بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحسيني ،تقدم باقي نسبه في
ترجمة أخيه زين الدين ،نقيب االشراف .قال ابن حبيب :فيه سمت و سكون و مواظبة على فعل الخير ،و مات في سنة
 469عن ست و ستين سنة.
و يقال :إنه كان بهيّ المنظر حسن الشكل رحمه اللّه .و فيه يقول األديب عبد الرحمن بن الحسن السخاوي قوله:
أبا الحسن المرضي سرت من التقى

بأحسن سير يا أبا الحسنين

و ال عجب إن قام بالحق أهله

و سار على سيرة العمرين

قاله ابن حجر العسقالني.199

(  )1الدرر الكامنة .04 :4
(  )2شذرات الذهب .362 :0
(  .)1الدرر الكامنة .244 :1
(  .)2املنهل الصايف.106 :
(  .)3الدرر الكامنة .66 :3

[ ] 8أبو جعفر أحمد بن أبي العباس أحمد بن أبي المجد محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن زيد
بن جعفر بن أبي ابراهيم محمد الحراني الحسيني ،تقدم باقي نسبه في ترجمة جدّه
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أبو المجد محمد السيد الرئيس الجليل نقيب األشراف بحلب .قال السخاوي

866

و ابن العماد الحنبلي  :861عز الدين نقيب

األشراف و ابن نقيبهم و سب ط االمام الجمال أبي اسحاق إبراهيم بن الشهاب محمود الكاتب ،ولد في سنة إحدى و أربعين و
سبعمائة بحلب ،و نشأ بها ،فحفظ القرآن و اشتغل كثيرا في النحو و غيره على شيوخ وقته كأبي عبد اللّه المغربي الضرير ،و
سمع على جده ألمّه و القاضي ناصر الدين ابن العديم و غيرهما  ،و كان أوحد وقته زهدا و ورعا و صيانة و عفة و جمال
صورة ،ذا وقار و سكينة و مهابة و جاللة و سمت حسن ،ال يشك من رآه أنه من الساللة الطاهرة و اقتفاء آلثار السلف
متمسكا بالسنة ،استقرّ في النقابة بعد والده ،و انفرد برياسة حلب حتى قضاتها و أكابرها يترددون اليه و ال يردّون له كلمة،
كلّ ذلك مع مشاركة جيدة في الفضل و يد في العربية و نظم جيد و نثر رايق و حسن محاضرة في أيام الناس و التاريخ و
حالوة الحديث ،و هو من حسنات الدهر ،و من نظمه ممّا أنشدناه البهاء بن المصري عنه:
يا رسول اللّه كن لي

شافعا في يوم عرضي

و أولوا األرحام نصّا

بعضهم أولى ببعض

و قوله:
و ذوي ضغن تفاخر إذ وردنا

لزمزم ال بجدّ بل بجدّ

فقلت تنحّ ويح أبيك عنها

فإنّ الماء ماء أبي و جدّي
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و قوله:
يا سائلي عن محتدي و أرومتي

البيت محتدنا القديم و زمزم

و الحجر و الحجر الذي أبدا يرى

هذا يشير له و هذا يلثم

(  )1الضوء الالمع .216 :1
(  )2شذرات الذهب .23 :2

في أبيات .قال البرهان الحلبي :نشأ نشأة حسنة إلى أن مات مالزما للخير محافظا على الصالة ،و كان أديبا بليغا كامال ذا
سمت و هيبة و حشمة مفرطة ،لم أر بحلب أكثر أدبا و ال أحشم منه ،ال من األشراف و ال من غيرهم مع الذكاء و حسن
الخلق و حسن الخط و الفهم الحسن ،مات بعد كائنة التتار بحلب في شهر رجب سنة ثالث و ثمانمائة بمدينة تبرين ،ثم
نقل الى حلب فدفن بمشهد الحسين ،ظاهرها بسفح جبل جوشن عند أقاربه و أجداده .ذكره ابن خطيب الناصرية مطوال ،و

تبعه شيخنا في أنبائه و معجمه باختصار ،و ذكره السيد محسن العاملي  86و جمال الدين يوسف األتابكي.868

[ ] 1أبو عبد اللّه محمد بن أبي جعفر أحمد بن أبي العباس أحمد ،الماضي أبوه مع سياق نسبه في ترجمة جدّه ،و هو
الحسيني الحلبي نقيب األشراف بها و كاتب سرّها معا ،كان انسانا حسنا بارعا يستحضر شيئا من التاريخ و يذاكر به ،مات
بالطاعون في جمادى اآلخرة سنة خمس و عشرين و ثمانمائة ،و قد جاوز األربعين ،و كان الجمع في جنازته مشهودا،

أثنى عليه البرهان الحلبي و ابن خطيب الناصرية .قاله السخاوي.861

[ ] 8عبد اللّه بن بدر الدين محمد بن أبي جعفر أحمد بن أبي العباس
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أحمد بن أبي المجد محمد الحسيني السيد العفيف نقيب األشراف بن البدر ابن العز أبي جعفر الحلبي ،ولد في ربيع اآلخر
سنة عشر و ثمانمائة بحلب ،و نشأ بها فقرأ القرآن على الشهاب الساعي و غيره ،و حفظ المنهاج الفرعي و حضر دروس
البدر بن سالمة في العربية بل قرأ عليه البخاري ،و أجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادي و الشهاب بن حجي ،و ولي نقابة
األشراف بعد أبيه كأسالفه ،و كان من بيت علم و فضل و دين ،له شرف من جهة أبويه لقيته بحلب و هو مفلوج ،فأنشدني
قوله:
يا رسول اللّه إني ألرجو

أن تكفّل يوم عرضي

بإدخال الجنان بال حساب

إذا كنت النوافل لي و فرضي

و ها أنت المؤمّل للبرايا

فحقّا بعضنا أولى ببعض

قيل و لو قال:
عبيدك يا رسول اللّه يرجو

(  .)1أعيان الشيعة .422 :2
(  .)2املنهل الصايف.106 :
(  .)3الضوء الالمع .261 :0

شفاعتك العميمة يوم عرضي

لكان أحسن ،مات بعد ستين و ثمانمائة .قاله السخاوي.868
[ ] 6أبو علي الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة بن أبي المواهب علي بن أبي سالم محمد بن إبراهيم بن محمد بن
جعفر بن أبي ابراهيم محمد الحراني بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن االمام جعفر الصادق عليه السّالم كان
أديبا فاضال ولي نقابة الطالبية بحلب في بيت رياسة ،و كان رأس الشيعة بحلب و عزّهم و جاههم و عالمهم ،كان عارفا
بالقراآت و العربية و األخبار و الفقه على رأي القوم ،و يعرف فقه اإلمامية و القراءة و غير ذلك ،و كان متعيّنا للوزارة ،و نفذ
رسوال
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إلى العراق و غيرها ،مات سنة أربعين و ستّمائة و له ستّ و خمسون سنة .قاله ابن حجر العسقالني
بن العماد المتوفى سنة 1659

864

866

و ذكره عبد الحي بن

أنه توفّي سنة عشرين و ستّمائة ،و ذكر السيد محمد مرتضى الزبيدي في تعليقه على

المشجّر الكشاف عن تتمة إكمال األكمال للحافظ أبي حامد بن أبي الحسن علي بن أبي الفتح الصابوني المحمودي ترجمته:
ب :النقيب أبو علي الكاتب د خل بغداد و احترم بها و كتب اإلنشاء للملك الظاهر غازي بن الناصر صالح الدين ،و كان
يكتب خطّا حسنا ،و عنده فضل و أدب ،سمع بحلب من النقيب الجواني و القاضي أبي المحاسن ابن رافع بن تميم و
الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي و عبد اللّه ،و مولده حلب سنة  ،861و توفّي بها سنة  ،6 6و دفن
بسفح جبل جوشن.
[ ] 4أبو إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي إبراهيم محمد بن أبي علي الحسن بن أبي المحاسن زهرة بن الحسن بن زهرة
الحسيني ،تقدّم باقي نسبه في ترجمة جدّه ،كان فارسا شاعرا جليال ،و له أعقاب و ذيل ،قاله ابن عنبة في العمدة .و قال أبو
الحسن العمري في المجدي :و هو المعروف بابن الزيدية الفاضلة ،نقيب حلب سيّد خيّر جيّد الصوت صديقي سنين.
[ ] 5الحسن بن علي بن أبي المحاسن زهرة الحسيني الحلبي ،تقدّم باقي نسبه في ترجمة جدّه ،قال ابن حجر العسقالني

865

العسقالني  865فيه :نقيب األشراف بحلب ،أثنى عليه ابن حبيب ،و مات سنة  ،411و قد جاوز
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السبعين ،و هو أخو حمزة والد عالء الدين .و ذكره محمد راغب الطباخ.869

[ ] 9الحسين بن علي بن أبي علي الحسن بن أبي المحاسن زهرة الحلبي الحسيني ،الشريف شمس الدين نقيب األشراف
بحلب ،مات بعد عوده من الحج في المحرم سنة  ،411قاله ابن حجر العسقالني .816

(  .)1الضوء الالمع .43 :5
(  .)1لسان امليزان .262 :2
(  .)2شذرات الذهب .22 :5
(  .)3الدرر الكامنة .21 :1
(  .)1إعالم النبالء .466 :4
(  .)2الدرر الكامنة .06 :2

فمن ولده محمد بن الحسين الشريف ولي توقيع الدست بمصر لمّا ولي أبوه كتابة السرّ بحلب ،و كان يكتب من إنشاء أبيه،

و كانت وفاته في ربيع األول سنة  ،568قاله ابن حجر العسقالني 811و ذكره السيد محسن العاملي  81و ذكره محمد راغب

الطباخ.818

[ ]86محمد بن الحسن بن علي بن أبي المحاسن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي ،يلقّب بدر الدين بن شمس
الدين ،السيد النقيب الشريف كان وكيل بيت المال بحلب مكان شيخنا القاضي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن الخطيب زين
الدين علي الجبريني ،و كان حسن الشكل وافر النعمة معظما عند الناس شهما ذكيا ،مات بحلب في خامس عشر شعبان من
سنة ثالث و ثالثين و سبعمائة عن نيف و ستين سنة ،و كان نقيب األشراف بحلب ،أثنى عليه ابن حبيب.
ذكره ابن حجر العسقالني 811و أبو الفداء 818و محمد راغب الطباخ.816
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[ ]81الحسن بن محمد بدر الدين بن الحسن بن علي بن الحسن ابن أبي المحاسن زهرة الحسيني ،شمس الدين بن بدر
الدين نقيب األشراف بحلب ،و كان أمير طبلخاناة ثم عزل و مات في سنة  ،466أرّخه ابن حبيب ،قاله ابن حجر

العسقالني  814و ذكره محمد راغب الطباخ.815

[  ]8علي بن حمزة بن علي بن الحسن بن أبي المحاسن زهرة الحسيني الحلبي ،الشريف عالء الدين نقيب األشراف
بحلب ،ولد سنة بضع و ثمانين و ستّمائة ،و باشر ديوان اإلنشاء بالقاهرة ،و ولي وكالة بيت المال .أثنى عليه ابن حبيب .و

مات بها في سنة  488عن نيف و سبعين سنة ،قاله ابن حجر العسقالني 819و محمد راغب الطباخ.8 6

[ ]88أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي ،ولي نقابة األشراف
بحلب ،توفى حوالي سنة  646و ابنه عز الدين أحمد نقيب األشراف.
[ ]81أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني ،عز الدين المصري

الحافظ المؤرخ النسابة نقيب حلب ،المتوفى سنة  ،698قاله جمال الدين يوسف األتابكي 8 1و السيد محسن العاملي  ،8و

العميدي في مشجره
(  .)3الدرر الكامنة .436 :3
(  .)4أعيان الشيعة .161 :0
(  .)5إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء .466 :4
(  .)0الدرر الكامنة .421 :3
(  .)2تاريخ أيب الفداء  111 :4و  126و . 131
(  .)2إعالم النبالء .522 :4
(  )1الدرر الكامنة .35 :1
(  )2اعالم النبالء .512 :4
(  )3الدرر الكامنة .40 :3
(  )4اعالم النبالء .26 :5
(  )5املنهل الصايف.145 :
(  )0أعيان الشيعة .122 :3
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و السيد محمد مرتضى الزبيدي في تاج العروس في مادة زهرة.
[ ]88بدر الدين حسن بن أبي إبراهيم محمد بن أبي ا لحسن علي ابن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني ،تقدّم
باقي نسبه ،كان نقيب األشراف بحلب و ناظر البيمارستان ،و كان عالما جليال ،قتل بها غيلة في المحرم سنة االثنين و
الثالثين و سبعمائة ،و تخرّج على يده حفيده شمس الدين الحسن بن محمد بن بدر الدين حسن المذكور ،ولد شمس الدين
الحسن في حدود سنة  ،416سمع من جده و درس بالجوزية ،توفي في ربيع األول سنة  446عن ستين سنة ،أمّا بدر الدين
حسن ذكره ابن حجر العسقالني

التبريزي.8 1

8 8

و أمّا حفيده شمس الدين الحسن ذكره في الدرر الكامنة و الشيخ محمد علي

[ ]86أحمد بن عبد اللّه بن حمزة بن عبد اللّه بن محمد بن محمد بن عبد المحسن بن الحسن بن زهرة الحسيني ،النقيب
بحلب المتوفى سنة  .918قاله محمد راغب الطباخ.8 8

[ ]84أبو جعفر محمد بن عبد اللّه بن حمزة الزاهد بن محمد بن أبي المحاسن محمد بن زهرة بن حسن بن أبي المكارم
حمزة بن علي بن زهرة بن أبي المواهب علي الحسيني ،تقدّم باقي نسبه في أبي علي الحسن بن زهرة السيد الشريف نقيب
حلب ،قاله السيد ضامن بن شدقم في تحفة األزهار.
[ ]85ناصر الدين بن أبي جعفر محمد بن عبد اللّه ،ولي نقابة حلب بعد أبيه .قاله ابن شدقم في التحفة.
##PAGE=178##
[ ]89يوسف بن منصور بن ناصر الدين بن أبي جعفر محمد المتقدم ذكره ،النقيب بحلب .ذكره ابن شدقم في التحفة.
[ ]16أحمد بن يوسف بن منصور بن ناصر الدين الحسيني مولده و منشأه بحلب ،و كان نقيبا بها و بمرعش و عينتاب ،ثم
عزفت نفسه عن منصب النقابة ،و في سنة  1618اختار المهاجرة إلى المدينة المنورة ،فلم يزل بها إلى أن توفّي .قاله السيد
ضامن بن شدقم في التحفة.
[ ]11بهاء الدين بن زهرة بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن عبد اللّه بن حمزة بن عبد اللّه بن محمد بن محمّد بن عبد
المحسن بن الحسن بن زهرة الحسيني المتوفى سنة  ،16 1ولي نقابة األشراف بحلب .قاله محمد راغب الطباخ.8 6

[  ]1عبد القادر بن محمد المعروف بابن قضيب البان ،و كان قضيب البان هو الحسين الموصلي من أبناء موسى الجون
الحسني ،محيى الدين أبو محمد المولود سنة  941و المتوفى سنة  ،1616أديب شاعر صوفي ولد بحماة ،و جاور بمكة ،و
أقام مدة بالقاهر ة ولي نقابة حلب و ديار بكر و ما واالهما ،و توفّي بحلب في حدود سنة  ،1616و من تآليفه نهج السعادة

(  )1الدرر الكامنة .32 :2
(  )2رحيانة األدب .556 :2
(  )3اعالم النبالء .346 :5
(  .)1اعالم النبالء .166 :0

في التصوف ،و مقاصد القصائد البانية ،و ديوان شعر شعائر المشاعر ،و حديقة الآلل في وصف اآلل ،و ناقوس الطباع في

أسرار السماع ،و الفتوحات المدنية ،ذكره الزركلي 8 4و عمر رضا كحالة 8 5و نقل المحبي وصفه.8 9
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[ ]18محمد الحجازي بن عبد القادر بن محمد الشهير بابن قضيب البان الحلبي ،نقيب حلب ،كان عالما فاضال كثير العرفان
فصيح اللسان في اللغات العربية و الفارسية و التركية ،ولي بعد أبيه نقابة األشراف بحلب مدة و قصده الناس في المهمات ،و
كان ينظم الشعر فمن ذلك قصيدة يمدح بها البهائي المفتي لمّا كان قاضيا بحلب و مستهلّها:
أال منجدا في أرض نجد من الوجد

فما عند أهليها سوى لوعة تجدى

وقفت بها مستأنسا بظبائها

كما يأنس الصب المتيم بالوجد

أسائل عمن حلّ بالجزع و الحمى

و أنشد عمن حاز بالجزع الفرد

خليلي إن الصدر ضاق عن الجوى

فال تعجبا من طفرة النار في الزند

ففي الجسم من سعدى جروح من األسى

و في القلب من أجفانها كل ما يعدى

إلى آخرها ،و قوله من أخرى في مدح البهائي المذكور:
قطب السماء هو الطريق األقصد

دارت عليه نجومه و الفرقد

و المشتري و الزهرة الزهراء في

أوج السعود هبوطها و المصعد

و الشمس ما شرفت على أقرانها

إال بنسبته إليها العسجد

و اللّه ال تحصى شؤون كماله

فالويل ثمّ على الذي ال يشهد

و لقد أبيت الدهر غير مغادر

في حالة منها أقوم و أقعد

فسألته من بالحمى فأجابني

مفتي األنام أبو البهاء محمد

(  .)2األعالم .106 :4
(  .)3معجم املؤلفني .160 :2
(  .)4خالصة األثر  ،404 :2و إعالم النبالء .236 :0

و له غير ذلك ،و كانت والدته بمكة سنة إحدى بعد األلف ،و توفّي بحلب في صفر سنة تسع و ستين و ألف ،قاله

المحبي .886

[ ]11السيد محمد البيمارستاني الحسيني ،كان نقيب األشراف
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بحلب ،و بعد وفاته وليها ابنه السيد حسين.
[ ]18السيد حسين بن محمد البيمارستاني الحسيني ،تولى نقابة حلب بعد موت والده ،و نازعه الشمس الرام حمداني فانه
كان نقيبا قبل والد السيد حسين ،فتقرب السيد حسين إلى المولى يحيى بن سنان حتى قرّرها عليه ،و للسيد حسين هذا أخ
اسمه لطفي فنازعه عليها حتى قتل حسين بن محمد في سنة ثالث عشرة بعد األلف ،و كان صاحب أموال جزيلة حصلها
من التجارات و كان يبذل األموال لألشراف و يقضي مهمات مصالحهم .قاله المحبي .881

[ ]16عبد القادر بن يوسف النقيب الحلبي ،و يقال له نقيب زاده فقيه حنفي ولد و نشأ حلب ،و سكن المدينة سنة  1666و
توفّي فيها ،له كتب منها لسان الحكام فقه ،و معرفة الرمي بالسهام ،و شرح شواهد الرضي على الكافية .قاله الزركلي .88

[ ]14يوسف بن حسين الحسيني الدمشقي الحلبي المولود سنة  1648و المتوفى سنة  1188النقيب جمال الدين أبو
المحاسن محدث مسند فقيه أديب ناثر شاعر ،ولد بدمشق و تولّى نقابة األشراف و اإلفتاء بحلب ،و توفّي بها ،من آثاره

ديوان شعر .قاله عمر رضا كحالة.888

[ ]15الشريف محمد بن إبراهيم الطرابلسي الحنفي مفتي حلب
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881

و نقيبها ،قاله محمد خليل المرادي .888
[ ]19مصطفى بن طه الحلبي نقيب األشراف بحلب و أحد رؤسائها ،و كان شهما جسورا خبيرا بأمور الناس له أنفة و حرمة،
رأس بحلب مدة و كان يراجع في المهمات و ولي قسمة العسكر و كان الباعث لسموّه مصاهرته للمولى صالح رئيس

األطباء و نديم السلطان محمد .قاله المحبي .886

حممد هباء الدين العاملي.
(  .)1خالصة األثر 14 :4؛ و ليعلم أ ّن هذا املفيت غري الشيخ ّ
(  .)1خالصة األثر .162 :2
(  .)2األعالم .123 :4
(  .)3معجم املؤلفني .155 :4
واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.
(  .)1سلك الدرر .25 :1
(  .)2خالصة األثر .325 :4

[ ]86أبو الهدى محمد بن حسن وادي الصيادي الرفاعي الخالدي المعروف بأبي الهدى المولود سنة  1 66و المتوفى سنة
 18 4المنتهي نسبه إلى عز الدين أحمد الصياد ،كان أبو الهدى نقيب األشراف بحلب و أما السلطان عبد الحميد الثاني
العثماني ،ولد بقصبة خان شيخون من أعمال معرة النعمان ،و قد صدرت اإلرادة السلطانية سنة  1 96بتعيينه لقراءة درس
العقائد و الحديث في الحضور الشريف ،و كانت وفاته بالقسطنطنية ،و ذكر له صاحب معجم المطبوعات ص 886 -888
سبعة و ثالثين مؤلفا كلها مطبوعة ،و كان بينه و بين السيد سليمان الكيالني نقيب األشراف في بغداد منافرة ،و سعى في
طبع مختصر أخبار الخلفاء البن الساعي و كتاب غاية االختصار ،و دسّ فيهما ما يوجب الطعن في الشيخ عبد القادر
الكيالني و إثبات نسب السيد أحمد الرفاعي ،و هو غير خفي على من أمعن و تبصر.884
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فهرس اآليات القرآنية
سورة المائدة /اآلية /الصفحة
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا 188 /88 /...
(  .)3موارد األحتاف يف نقباء األشراف . 123 -154 :1

سورة التوبة
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ1 /88 /
فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ1 1 /85 /
سورة طه
الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى* لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ 1 /6 -8 /...
سورة القصص
طسم* تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ* نَتْلُوا عَلَيْكَ111 /8 -1 /
سورة الزمر
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ68 /16 /
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فهرس األحاديث الشريفة
آتي يوم القيامة باب الجنّة فأستفتح ،فيقول لي الخازن :من أنت؟ فأقول :محمّد ،فيقول :بك امرت أن ال أفتح ألحد قبلك.
(قاله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) 41
إنّ رجال جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متلطّخ بزعفران ،فقال :إنّي أهللت بعمرة فكيف أصنع فيها؟
فأوحي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتّى رؤي البشر في وجهه ،ثم قال :أين السائل ،اطرح عنك هذه الجبّة و
اغسل عنك هذا الزعفران ،و اصنع فيها كما تصنع في الحج1 8 ،
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شهد بالجنّة ألويس القرني و زيد بن صوحان و جندب الخير 19
إنّ عليّا أنشد الناس :من سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول :من كنت مواله فعلي مواله ،اللّهمّ و ال من
وااله ،و عاد من عاداه .فقام ستة عشر رجال ،فشهدوا بذلك 85 -84
إنّ اللّه تعالى تجاوز لي عن أمّتي ما لم تتكلّم به و لم تعمل به أو ما حدّثت به أنفسها (قاله النبي صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم) 66
تقتله الفئة الباغية ،بشّر قاتل عمّار بالنار (قاله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حق عمار بن ياسر)

قال نابغة بني جعدة :أنشدت النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قصيدتي التي أقول فيها :بلغنا السماء مجدنا وجدودنا /و إنّا
لنرجو فوق ذلك مظهرا .فقال :إلى أين يا أبا ليلى؟ قلت :إلى الجنة يا رسول اللّه ،قال :إلى الجنة إن شاء اللّه 1 8
كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يأكل القثّاء بالرّطب 19
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ال تكثروا الكالم بغير ذكر اللّه ،فإنّ كثرة الكالم بغير ذكر اللّه قسوة القلب ،و إنّ أبعد الناس من اللّه القلب القاسي( .قاله
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) 186
لمّا قال دعبل (مدارس آيات خلت من تالوة) القصيدة ،و أنشدها ألول مرة اإلمام علي بن موسى الرضا عليهما السّالم قال
االمام له :ال تنشدها أحدا حتى آمرك 186 ...
مسألة الرجل السلطان مسألة الولد والده ،و ال عار فيه و ال منقصة( .قاله علي عليه السّالم) 111
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن( .قاله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم فتح مكة) 116
من يبايعني على الموت؟ فقام تسعة و تسعون رجال فبايعوه ،فقال :أين التمام الذي وعدت؟
فقام إليه أويس القرني ،فقاتلوا فقتلوا( .قاله علي عليه السّالم يوم صفين) 19
يا عمّار إنّه سيكون من بعدي في أمّتي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا ،فإذا رأيت ذلك
فعليك بهذا الذي عن يميني -يعني عليّا -فإن سلك الناس واديا و عليّ واديا فاسلك وادي علي ،و خلّ عن الناس ،إنّ
عليّا ال يزول عن هدى و ال يدلّك ردى ،يا عمّار طاعة عليّ طاعتي ،و طاعتي طاعة اللّه عزّ و جلّ (قاله النبي صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم لعمّار بن ياسر) 8
يلتقي أهل الشام و أهل العراق ،في إحدى الكتيبتين الحقّ -،أو قال :الهدى -و معها عمّار بن ياسر (قاله النبي صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم) 11
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فهرس األشعار
شطر البيت األول /القافية /القائل /عدد اإلبيات /الصفحة
الف
ماذا على طيف الكرى لو

 /تمادى /أبو الفضل بن أبي منصور القمي11 / /
و غدا بنجم الدين و ابن جماله

 /القضا /حمّاد البزاعي58 /1 /
ب
يا غريب الحسن ما أغناك

 /الغريب /ابن منير85 /16 /
بنو زمانك هذا فاخش نقلهم

 /لهب /تاج العلى49 / /
بنيّ بارك فيك اللّه من ولد

 /أب /تاج العلى49 / /
يا صاحبي و ما عرفت مصاحبا

 /تتقلّب /أبو علي ابن المعلّم96 -91 / 6 /
أهجرا و قد مالت بكم غربة النوى

 /يتعب /أبو علي ابن المعلّم9 / /
و لقد أقول لمعشر ودّعتهم يوم

 /يسكب /ابن الوحش الحسن بن طارق96 /4 /
خذ من زمانك و اغتنم امكانه

 /جانبا /أبو علي ابن المعلم55 /9 /
معاوي ما أفلتّ إلّا بجرعة من

 /كوكبا /حريش السكوني86 /18 /
ت
و نبّئت كلبا من كالب تسبّني

 /الصلوات /دعبل الخزاعي1 6 /8 /
أناس عليّ الخير منهم و جعفر

 /ذو الثفتات /دعبل الخزاعي1 6 / /

فآل رسول اللّه هلب رقابهم

 /القصرات /دعبل الخزاعي186 /1 /
مدارس آيات خلت من تالوة

 /العرصات /دعبل الخزاعي1 4 -1 9 /88 /
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ح
ملكنا فكان العفو منّا سجيّة

 /أبطح /الحيص بيص116 /8 /
د
ال تخد عنّك وجنة محمرّة

 /الجلمد /ابن مكنسة المصري86 /1 /
أما غرامي فهو حيث ترينه من

 /عوائد /أبو علي ابن المعلم59 /1 /
عالقة تستجدّ الشوق عارضة

 /الرشدا /أبو علي ابن المعلّم91 / /
من شاقة حاجر و بقعتها

 /أبدا /الحسن بن زهرة98 /8 /
يؤرّقني ذكر عهودي و مشهدي

 /ثهمد /أمجد بن عبد الملك118 /8 /
قطب السماء هو الطريق األقصد

 /الفرقد /محمد الحجازي149 /6 /
أال منجدا في أرض نجد من الوجد

 /تجد /محمد الحجازي149 /8 /
و ذوي ضغن تفاخر إذ وردنا

 /جدّ /أحمد بن أبي العباس141 / /
استودع اللّه أحبابا لنا سلفوا

 /األبد /محمد ابن حاجب الباب166 / /
ر
البن تميم في الكفر معضلة

 /البشر /الناظر التنوخي11 -1 /6 /
لبغضك الصديق يا ذا الخنا

 /أبي بكر /ملك النحاة61 /1 /
يا عامر الدار الذي قلبه

 /معمور /حمّاد البزاعي58 /8 /
أبا علي هو الدهر الخؤون و ما

 /الغمر /هبة اللّه بن أبي جرادة54 -55 /15 /
بلغنا السماء مجدنا و جدودنا

 /مظهرا /نابغة بني جعدة1 8 /1 /

و ليس حيّ من األحياء تعرفه

 /مضر /دعبل الخزاعي181 -18 /16 /
قد أتى الصعتر يسعى

 /القاهرية /ابن الوحش الحسن بن طارق94 /6 /
مرحبا بالقاهرية

 /السعترية /أبو الرضا فضل اللّه الراوندي94 /6 /
س
داء المنيّة ماله من آس

 /الياس /تاج العلى48 -45 /86 /
ص
أرانا نخالف أمر اإلمام

 /ننقص /النجاشي4 /1 /
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ض

هنّأتني برّا ملكت به

 /فرض /ابن خالويه161 /8 /
ط
يا حائزا غاي كلّ فضل

 /اإلحاطه /ابن منير61 /8 /
ع
إذا جعل الناس أهل العراق

 /النخع /األشهب النخعي4 - 5 /11 /
سقاه و لو ال دينه و عفافه

 /المشعشع /أبو نصر النحاس9 /1 /
أبلغ أبا الحسن السالم و قل له

 /الشيعة /أبو محمد الخفاجي11 /1 /
ف

أودى فليت الحادثات كفاف

 /المستاف /أبو العالء المعري166 /1 /
ك
يا بدر متّعت باشراقك

 /أوراقك /حمّاد البزاعي116 /8 /
يا الئمي في حبّ آل أحمد

 /مشرك /أبو المجد بن فضالن111 -11 /1 /
ل
قد كنت مغرى بالزّمان و أهله

 /دائل /إسفنديار64 /1 /
الدهر بحر و الزمان ساحل

 /نازل /إسفنديار65 / /
استأثر الحسنى بعزم صادق

 /الجاهل /أبو علي ابن المعلّم59 /5 /
خليلي هل ماء العذيب كعهده

 /عليل /أبو علي ابن المعلّم91 /16 /
عمرت دار فناء ال بقاء لها

 /منتقل /ابن الوحش الحسن بن طارق98 /1 /
لمّا رأيت المشيب قد نزال

 /رحال /ابن الوحش الحسن بن طارق96 /8 /
إنّ شكوى المرء فيما نابه

 /نزل /الحسين جدّ الوزير المغربي114 /8 /
أصغي لهينمة الواشي فقال سال

 /العذال /ابن منير89 / /
م

هم قصد منهاج السراط المقوّم

 /محكم /سعد بن أبي سالم188 /11 /
يا سائلي عن محتدي و أرومتي

 /زمزم /أحمد بن أبي العباس14 / /
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يا فرسي سيري و أمّي الشاما

 /األعالما /الحرّ بن سهم الربعي81 /8 /
جزى اللّه خيرا عصبة أسلمية

 /هاشم /اإلمام علي عليه السّالم18 /8 /
مررت على شبام فلم تجبني

 /شبام /اإلمام علي عليه السّالم16 /1 /
أتعرف رسم الدار من أمّ سالم

 /نواعم /تاج العلى45 /16 /
تعلّموا الجود تسودوا به

 /حاتم /حمّاد البزاعي5 -58 /1 /
تقاسما العيش رغدا و الردى رنقا

 /تقتسم /أبو علي ابن المعلّم55 -59 / /
و اقرأ السالم على الفقيه و قل له

 /ملمّة /أبو علي ابن المعلّم58 /1 /
و من عجب أنّي عليك محسّد

 /مالم /أبو علي ابن المعلّم59 /8 /
عقم النساء فما يلدن شبيهه

 /عقم /ابن خالويه168 /1 /
ما أحبّ النبيّ من مال عن

 /األنام /خليل بن خمر تكين1 8 /8 /
ن
غير مستحسن وصال الغواني

 /ثمان /الشريف أبو إبراهيم الحراني189 /18 /
أبا الحسن المرضي سرت من التّقى

 /أبا الحسنين /عبد الرحمن السخاوي146 / /
ه
يا أوحد الخطباء غير منازع

 /عصره /هبة اللّه بن أبي جرادة1 1 /5 /
فأيهات أيهات العقيق و من به

 /تواصله /ابن خالويه168 /1 /
و ما ماتوا و كيف يقول ماتوا

 /ابن خالويه /األنطاكي169 / /

و أيّدك اإلله عليه نصرا

 /حجّتيه /الجفني169 / /
إذا ما المرء أشبه والديه

 /عليه /ابن صدقة الهاشمي116 /8 /
أتاني الدهر بما لم أزل

 /أخشاه /محمد الخشاب8 /16 /
خدع الخدود تلوح تحت صفائها

 /حيائها /ابن منير86 / /
صدم الصليب على صالبة عوده

 /خشباته /ابن منير89 /8 /
كأنّما قطفت من خدّ مهديها

 /مهديها /ابن منير89 / /

جعل القطيعة سلّما لعتابه

 /أحبابه /ابن منير66 /19 /
من زار قبري فليكن موقنا

 /يلقاه /ابن منير6 / /
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يا ضرّة القمر المدلّه

 /اللّه /حماد البزاعي51 -5 /9 /
واقلقي و أناريه

 /أستاريه /حمّاد البزاعي5 /8 /
لي مالك كل من يراه

 /براه /حمّاد البزاعي5 /5 /
دعاني فتلك الدار دار بعيدها

 /أعيدها /أبو علي ابن المعلّم56 /1 /
قد رأيت المعشوق و هو من الهجر

 /عنه /الحسن بن زهرة98 /8 /
مليك على هام الثريا مهاده

 /مهوده /محمد بن علي أبو جعفر الحلبي186 -184 /16 /
ي
أنا حزب و الناس و الدهر حزب

 /وحدي /ابن منير84 /1 /
لم أستر الشيب بالخضاب

 /التصابي /ابن الوحش الحسن بن طارق96 /8 /
أظنّ قريشا باعثي الحرب مرّة

 /الدواهيا /ابن الخلف الجمحي1 /9 /
أيا من عذيري من لؤي بن غالب

 /عاويا /معاوية بن أبي سفيان/1 /
إنّي سألتك بالذي

 /الوصي /أبو الطيّب المتنبي88 /1 /
إذا غضب األنام و أنت راض

 /جفاني /ابن منير61 /5 /
مضيت و خلقت المطامع جمّة

 /طواميا /أبو علي ابن المعلم9 /8 /
و حاجة قيل لي نبّه لها عمرا

 /لي /سداد بن إبراهيم188 /8 /
علّالني فإنّ بيض الغواني

 /فاني /أبو العالء المعري16 /5 /
بني الحسب الوضاح و الشرف الجمّ

 /خصمي /أبو العالء المعري168 /1 /
يا رسول اللّه كن لي

 /عرضي /أحمد بن أبي العباس141 / /
يا رسول اللّه إنّي ألرجو

 /عرضي /عبد اللّه بن محمد148 /8 /
منّي و منك استفاد الناس ما كسبوا

 /ابن منير88 /
منّي ركّب البدر في صدر الرديني

 /ابن منير88 /
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فهرس الكتب المذكورة في الكتاب
القرآن الكريم1 5 ،1 6 :
الف
أخبار سيف الدولة ،ألبي الحسن علي بن الحسين الزراد الديلمي188 :

األربعون حديثا في حقوق اإلخوان ،ألبي حامد ابن زهرة186 :
أسد الغابة ،البن األثير1 5 :
اشتقاق الشهور و األيام ،البن خالويه الهمداني166 :
أصحاب رسول الثقلين في حرب صفين ،لحمد قوام الدين الوشنوي19 :
أطرغش ،البن خالويه النحوي11 :
إعراب ثالثين سورة ،البن خالويه118 :
األعالم للزركلي156 ،145 ،44 :
إعالم النبالء بتاريخ الحلب الشهباء ،للطباخ الحلبي145 ،144 ،146 ،148 ،188 ،181 :
أعيان الشيعة ،للسيد محسن األمين العاملي،111 ،161 ،166 ،99 ،95 ،91 ،9 ،58 ،49 ،61 ،88 ،8 ،81 ،15 ،5 :
،119 ،118

146 ،148 ،14 ،164 ،168 ،181 ،184 ،188 ،181 ،18 ،1 8 ،1

إقبال األعمال ،للسيد ابن طاووس16 :
األمالي ،البن خالويه11 ،161 ،168 :
األمالي ،ألبي السعادات ابن الشجري181 :
األمالي ،البن الطوسي181 :
أمل اآلمل ،للحرّ العاملي118 :
أنساب الطالبية ،للمروزي161 :
ب
بحار األنوار ،لمحمد الباقر المجلسي181 :
البديع في القراءات ،البن خالويه11 :
بغية الطلب (ما ورد في المتن ال في الهامش):
188 ،186 ،119 ،115 ،11 ،188 ،118 ،118 ،11 ،166 ،168 ،16 ،99 ،14 ،15 ،14 ،16 ،11 ،1 ،5

بغية الوعاة ،للسيوطي161 :
ت
تاج العروس ،للزبيدي144 :
التاجي ،ألبي علي الحسن بن أحمد الحلبي58 :
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تاريخ اإلسالم ،للذهبي188 ،188 ،58 :
تاريخ أبي الفداء148 :
تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي119 ،118 :
تاريخ الخلفاء ،للسيوطي16 :
تاريخ دمشق6 ،81 ،11 :
تاريخ مواليد و وفيات أهل البيت عليهم السّالم البن الخشاب181 :
تتمة إكمال األكمال ،للصابوني141 :
تحفة األزهار ،لضامن بن شدقم144 ،166 :
التدوين في أخبار قزوين ،للرافعي111 :
التذكرة ،ألبي علي الفارسي169 :
ترجمة اإلمام الحسين عليه السّالم من كتاب بغية الطلب8 ،18 :
تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السّالم في حروبه الجمل و صفين و النهروان من الصحابة ،البن أبي رافع15 :
تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السّالم في حروبه ،البن عقدة15 :
التعليق على المشجر الكشاف ،لمحمد مرتضى الزبيدي الحسيني141 ،169 ،168 :
تفسير قصيدة السالمي189 :
التكملة لوفيات النقلة ،لعبد العظيم بن عبد القوي65 :

التمييز في أحوال الرجال ،ألبي عبد الرحمن النسائي88 :
التنبيه للجرمي161 :
ج
الجمهرة البن دريد116 ،165 ،166 ،161 ،86 ،81 :
جنان الجنان و رياض األذهان ،البن الزبير85 :
الحجة في القراءات السبع ،البن خالويه118 :
الحدائق في مناقب أمير المؤمنين عليه السّالم ألبي تراب حيدرة بن أسامة الخطيب:
حديقة الآلل في وصف اآلل ،البن قضيب البان145 :
الحياة الثقافية في طرابلس الشام خالل العصور الوسطى ،لعمر عبد السالم التدمري61 :
خ
خريدة القصر و جريدة العصر ،للعماد الكاتب األصبهاني98 ،51 ،41 ،84 ،86 :
خالصة األثر ،للمحبي151 ،156 ،149 ،145 :
د
الدرجات الرفيعة ،للسيد علي خان المدني:
168 ،161 ،185 ،181
الدرر الكامنة ،البن حجر العسقالني:
144 ،146 ،148 ،141 ،146 ،169
دفع المضار الكلّية لألبدان ،البن سينا164 :
دمية القصر للباخرزي118 ،185 :
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الدولة الحمدانية في الموصل و الحلب ،للفصيل السامر181 :

1

ديوان ابن سنان الخفاجي58 :
ديوان شعائر المشاعر ،البن قضيب البان145 :
ديوان الطغرائي،118 :

1

ديوان أبي فراس الحمداني118 :
ديوان ابن منير الطرابلسي61 :
ذ
الذريعة ،للشيخ آقا بزرگ الطهراني99 ،9 ،5 :
الذيل لتاريخ دمشق ،ألبي يعلى بن القالنسي6 ،81 :
ر
الرجال للنجاشي188 ،118 ،165 ،161 ،15 :
الروضتين -كتاب الروضتين
رياض العلماء ،لألفندي اإلصفهاني165 ،118 ،161 ،9 ،5 :
ريحانة األدب ،للمدرس التبريزي144 ،188 ،18 ،9 ،49 ،61 ،15 :
س
سلك الدرر ،للمرادي151 :
السيل و الذيل ،للعماد الكاتب األصبهاني41 :
ش
شرح شواهد الرضي على الكافية ،لعبد القادر بن يوسف النقيب الحلبي الحنفي ،نقيب زاده156 :
شرح نهج البالغة ،البن أبي الحديد116 :
شذرات الذهب ،البن عماد الحنبلي141 ،141 ،169 :

شعر دعبل بن علي الخزاعي18 ،1 9 ،1 6 :
شهداء الفضيلة لألميني188 :
ص
صحابة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم في ركاب الوصي ،لحمد علي النجار التويسركاني15 :
صحيح البخاري148 :
ض
الضوء الالمع ،للسخاوي148 ،14 ،141 ،168 ،161 :
ط
طبقات أعالم الشيعة ،للشيخ آقا بزرگ الطهراني،119 ،118 ،111 ،16 ،161 ،166 ،99 ،95 ،91 ،9 ،49 ،66 ،8 :
116 ،185 ،184 ،186 ،181
الطغرائي حياته ،شعره ،الميّته ،لعلي جواد الطاهر118 :
ع
العسجد المسبوك ،للغساني116 :
عمدة الطالب ،البن عنبة141 ،164 ،168 ،161 :
عيون األدلّة ،للحسن بن عبد الواحد بن أحمد ،أبو محمد األنصاري العين زربي99 :
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عيون أخبار الرضا عليه السّالم.18 :
غ
غاية االختصار ،البن الطقطقي151 ،165 ،164 ،168 :
غنية النزوع إلى علمي األصول و الفروع ،ألبي المكارم ابن زهرة165 ،189 ،186 ،188 ،114 :
الغيبة ،للنعماني118 :

ف
الفتن و المالحم ،للسيد ابن طاووس5 :
الفتوحات المدينة ،البن قضيب البان145 :
الفوائد ،البن خالويه النحوي11 :
الفوائد الرجالية ،لبحر العلوم184 :
فهرست علماء الشيعة ،لمنتجب الدين:
181 ،189 ،185 ،184 ،8
الفهرست ،للنديم161 :
ق
القاموس ،للفيروز آبادي118 ،1 6 ،168 ،161 ،96 ،55 ،54 ،46 ،48 :
ك
كتاب اآلل -األول البن خالويه الهمداني:
16 ،161 ،166
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ،ألبي شامة111 ،61 ،66 ،11 ،9 :
كتاب عمل رجب ،لعلي بن محمد بن يوسف بن مهجور ،ابن خالويه161 :
كتاب عمل رمضان ،لعلي بن محمد بن يوسف بن مهجور ،ابن خالويه161 :
كتاب عمل شعبان ،لعلي بن محمد بن يوسف بن مهجور ،ابن خالويه16 ،161 :
الكنى و األلقاب ،للشيخ العباس القمي:
181 ،119 ،118 ،116 ،81 ،15 ،18
كنز العمال ،للمتقي الهندي41 :

ل
لسان الحكّام ،لعبد القادر بن يوسف النقيب الحلبي الحنفي156 :
لسان الميزان ،البن حجر العسقالني141 ،188 ،1 8 ،169 ،165 ،164 ،168 :
ليس في كالم العرب ،البن خالويه118 ،168 :
م
مجالس المؤمنين ،للقاضي نور اللّه التستري الشهيد161 ،88 :
المجدي ،ألبي الحسن العمري141 ،161 ،168 ،161 :
مجمع اآلداب ،البن الفوطي165 ،166 :
المجموع ،لمحمد بن الحسين المرزباني9 ،5 :
مختصر أخبار الخلفاء ،البن الساعي151 :
مختصر شواذّ القرآن من كتاب البديع ،البن خالويه118 :
مرآة الجنان ،لليافعي161 :
مستحسن القراءات و الشواذ ،البن
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خالويه الهمداني166 :
مسند الترمذي -الجامع الصحيح46 ،69 :
المشجر الكشاف ،للعميدي146 ،169 ،168 ،161 :
معالم الدين ،ألبي علي الحسن بن أحمد الحلبي58 :
معالم العلماء ،البن شهر آشوب المازندراني،99 :

165 ،1

معجم أعالم الشيعة ،للسيد عبد العزيز الطباطبائي188 ،9 :
معجم البلدان ،لياقوت الحموي114 ،4 :

معجم رجال الحديث ،للسيد الخوئي18 :
معجم المؤلفين ،لعمر رضا كحالة156 ،145 :
معجم المطبوعات151 :
معرفة الرمي بالسهام ،لعبد القادر بن يوسف النقيب الحلبي الحنفي156 :
المعقبين من ولد الحسن و الحسين عليهما السّالم ،للحسين بن جعفر الخداع118 :
مقاصد القصائد البانية ،البن قضيب البان145 :
الملخّص58 :
منتخب السياق188 :
منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ،لقطب الدين الراوندي184 :
المنهاج الفرعي148 :
المنهل الصافي ،ليوسف األتابكي146 ،141 ،146 :
موارد األتحاف في نقباء األشراف ،لعبد الرزاق كمونة الحسيني151 ،166 ،181 ،16 :
ميزان االعتدال ،للذهبي81 :
ن
ناقوس الطباع في أسرار السماع ،البن قضيب البان145 :
نسمة السحر بذكر من تشيّع و شعر ،للصنعاني84 ،88 :
نقض الهاذور ،ألبي علي الفارسي169 :
النكت ،ألبي المكارم ابن زهرة186 ،115 :
النهاية ،البن األثير54 ،41 :
نهج السعادة ،البن قضيب البان145 :

و
الوافي بالوفيات ،للصفدي188 :
الوساطة بين المتنبي و خصومه ،للقاضي أبي الحسن الجرجاني61 :
وفيات األعيان ،ألحمد بن خلّكان118 ،111 ،161 ،61 ،88 ،15 :
وقعة صفين ،للمنقري،11 ،18 ،1 ،11 ،16 ،89 ،85 ،84 ،86 ،88 ،81 ،88 ،8 ،81 ،86 ، 9 ، 5 ، 4 ، 6 ، 8 ، 8 :
18
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فهرس األماكن
الف
آذربيجان4 :
آسيا الصغرى18 :
آمد41 ،4 :
آمل185 :
اصطخر88 :
اصفهان84 :
األندلس4 :
أنطاكية18 :
ب
باب البريد بدمشق184 ،166 :
باب العراق16 :
باب قنّسرين118 ،56 ،68 ،6 :

باخمرى1 4 :
بحر صوفه168 :
بدر8 :
بزاعا51 ،49 :
البصرة1 8 ،8 ، 5 :
بطياس قصر بظاهر حلب46 :
بغداد151 ،141 ،166 ،116 ،118 ،188 ،1 4 ،1 1 ،116 ،99 ،69 ،65 ،66 ،68 ،88 ،18 ،4 :
البقيع118 :
البيت المقدس45 :
بيروت61 :
ت
تبرين14 :
تربة بني الخشاب بحلب51 :
التربة المستجدّة بمشهد الحسين عليه السّالم بحلب1 8 :
تربة مشرق بن عبد اللّه العابد بحلب6 :
تربة بني الموصول68 :
ج
جبل جوشن -115 ،114 :سفح جبل جوشن
الجزيرة18 :
الجمرات1 4 :

الجوزجان1 4 :
الجوزية144 :
ح
الحجاز1 5 :
حرّان165 ،168 ،161 ،186 ،181 :
حصن كيفا4 :
حلب،45 ،48 ،41 ،46 ،69 ،64 ،66 ،68 ،61 ،68 ،6 ،89 ،88 ،81 ،8 ،14 ،14 ،11 ،18 ،1 ،16 ،9 ،5 ،4 :
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،118 ،111 ،118 ،111 ،165 ،164 ،166 ،166 ،99 ،95 ،94 ،98 ،91 ،98 ،9 ،56 ،58 ،51 ،58 ،5 ،51 ،56 ،49
،119 ،115 ،114 ،116

،114 ،116 ،111 ،118 ،11 ،111 ،116 ،189 ،185 ،186 ،181 ،188 ،18 ،1 6 ،1

،141 ،146 ،169 ،165 ،164 ،168 ،161 ،168 ،161 ،166 ،189 ،185 ،184 ،186 ،181 ،18 ،181 ،186 ،115
151 ،156 ،149 ،145 ،144 ،146 ،148 ،141 ،148 ،14
حماة145 ،88 :
حمران (بين مكة و المدينة)4 :
حمص94 ،81 :
خ
خان شيخون151 :
خراسان:

186 ،1

الخزر181 :
خفان (موضع قرب الكوفة)86 :
الخيف1 4 :
د

دجلة118 :
درب الديلم بحلب5 :
دمشق151 ،156 ،184 ،181 ،111 ،161 ،99 ،95 ،96 ،51 ،68 ،68 ،84 ،86 ،88 ،86 ،15 ،8 ،16 ،9 :
ديار بكر145 :
ر
الرصافة4 :
الرقة118 ،66 ،89 ، 9 :
الرملة45 ،46 ،88 :
الروج89 :
الروم111 ،181 ،181 ،114 :
الرّي:

185 ،1

س
سرّ من رأى98 :
سفح جبل جوشن141 ،14 ،165 ،166 ،181 ،115 ،91 ،68 :
سميساط18 :
السهلية من محالّ حلب58 :
ش
الشام، 6 ،18 ،16 :

181 ،51 ،68 ،84 ،86 ،16 ،11 ،16 ،81 ،86 ، 9 ،

شرقية الجامع بحلب11 ،16 :
شطّ الفرات1 4 ،14 :

شيزر61 ،84 ،88 :
ص
صفين، 1 ، 6 ،19 ،15 ،14 ،16 ،18 ،11 :
11 ،18 ،1 ،11 ،16 ،89 ،85

885

،84 ،86 ،88 ،81 ،88 ،8 ،81 ،86 ، 9 ، 5 ، 4 ، 6 ، 8 ، 1 ، 8 ،

صقلية4 :
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ط
الطرابلس61 ،81 :
طوس18 :
طيبة المدينة1 4 :
ظ
ظاهرة الكوفة النجف األشرف
ع
العراق141 ،186 ،181 ،186 ،84 ،11 ، 1 ، 6 :
العوجان موضع من نهر قويق بحلب114 :
عينتاب145 :
عين زربة99 :
ف
فخّ بمكة1 4 :

واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.

فرغانة118 :
الفرنج114 ،5 :
الفوعة من نواحي حلب164 :
فيد1 1 :
ق
قاشان كاشان118 ،98 :
القاهرة145 ،146 ،169 ،68 ،18 :
قبر ابن منير68 ،6 :
قبر ابن أبي نمير العابد68 :
قذاران قرية بحلب68 :
قرقيسيا1 8 :
قسطنطنية151 ،58 ،11 :
قلعة حلب111 ،58 ،1 ،16 :
قم189 ،185 ،95 ،19 ،15 :
قنسرين قناصرين - 1 ،14 :باب قنسرين
قوس181 :
القيساوية رباط ببغداد65 :
ك
كربالء116 ،118 ،1 4 ،8 :
كرمان15 :

الكعبة11 :
كوفان -كوفة
الكوفة1 4 ،1 8 ،111 ،168 ،46 ،86 ،16 ،11 ،16 ،89 ،84 ،8 :
م
محلّة الجرن األصفر بحلب51 :
مدرسة الحالويّين61 :
المدينة المنوّرة156 ،145 ،118 ،1 4 ،4 ،68 ،81 :
مذبح إبراهيم عليه السّالم5 :
مرعش145 :
مرو1 1 :
مزارات الشيعة بحلب114 :
المسجد الجامع بحلب119 ،54 ،56 ،58 ،66 ،61 ،6 ،11 ،16 :
مشهد جوشن -مشهد الحسين
مشهد الحسين بحلب،16 ،68 :

14 ،165 ،168 ،115 ،114 ،1

مشهد الدكّة -مشهد الحسين
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مشهد السقط -،مشهد الحسين
مشهد عبيد اللّه65 :
مصر،115 ،116 ،91 ،9 ،45 ،4 ،68 :
المصيصة15 :
معرّة النعمان151 ،118 ،56 ،58 :

1 1 ،1

المعشوق مقابل سرّ من رأى98 :
مكة المكرمة149 ،145 ،116 ،118 ،4 ،46 ،68 ،88 :
ملطية18 :
منى1 4 :
منبج116 ،51 :
الموصل181 ،96 ،98 ،48 ،4 :
ميا فارقين46 :
ميدان باب العراق16 :
ن
النجف األشرف188 ،111 :
النخيلة81 ، 4 :
نهر قويق114 :
و
واسط64 ،84 :
وركان ،قرية بكاشان111 :
ي
ياقد ،قرية بنواحي حلب111 ،5 :
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فهرس األيّام
احد85 ،86 ،88 ،81 :
بدر1 4 ،86 ،81 ، 6 ،19 :

بيعة الشجرة19 :
الجمل16 ،85 ،86 ، 9 ، 6 ، 8 ،19 :
حنين1 4 ،89 :
الخندق88 ،16 :
خيبر1 4 ،89 :
الطّف -عاشوراء
عاشورا16 ،116 ،118 ،11 :
العقبة81 :
الغدير116 ،88 :
فتح مكة88 :
ليلة الهرير88 ،88 :
النهروان8 :
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فهرس المذاهب اإلسالمية
قد ورد في الكتاب ذكر «التشيّع» أو «الشيعة» كثيرا و لذا لم نذكرهما ،و كان المراد منهما الشيعة اإلماميّة
اإلماميّة،114 ،88 ،14 ،18 ،11 ،18 ،11 ،5 ،4 :
أهل البيت عليهم السّالم (المذهب)54 ،56 :
أهل السنة (المذهب)181 :
أهل الظاهر118 ،66 :
الحنابلة48 :
الحنفي18 :

148 ،165 ،118 ،11 ،189 ،186 ،1

الخوارج15 :
الزيدية15 :
المعتزلة185 :
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فهرس األعالم
لم نعتبر في الفهرسة الكلمات و األدوات من قبيل :آل ،أب ،ابن ،بنت ،عمّ ،جدّ ،ال التعريف ،الشيخ ،السيّد ،ابن عم.. ،
آ
آقا بزرگ الطهراني مؤلف الذريعة ،و طبقات أعالم الشيعة،111 ،168 ،16 ،161 ،166 ،99 ،95 ،91 ،9 ،49 ،66 :
116 ،189 ،185 ،186 ،119 ،118
أ
أبان بن قيس81 :
إبراهيم عليه السّالم5 :
إبراهيم بن الحارث186 :
إبراهيم بن الحسن9 :
إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي6 :
إبراهيم بن ديزيل18 ،81 ، 1 :
أبو إبراهيم الزهري18 :
إبراهيم بن سعد19 :
إبراهيم بن سعد الزهري15 :
إبراهيم بن سعيد  ...بن الخشاب ،أبو طاهر51 :
إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الخشاب الحلبي ،أبو طاهر188 :

أبو إبراهيم العلوي الشريف186 :
إبراهيم بن محمد بن أحمد القيسي ،أبو إسحاق68 :
إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه ،أبو عبد اللّه19 :
إبراهيم بن منصور سبط بحروية:
أبو بكر61 :
أبو بكر بن أبي قحافة48 :
أبو بكر بن الداية ،مجد الدين61 :
أبو بكر بن روزبه البغدادي68 :
أبو موسى األشعري11 :
أتابك صاحب الموصل41 ،48 :
أبو جرادة عامر بن ربيعة ،صاحب أمير المؤمنين عليه السّالم18 :
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األحنف بن قيس السعدي التميمي8 :
أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ،أبو بكر1 6 :
أحمد بن أحمد بن محمد نقيب األشراف بحلب146 ،161 :
أحمد بن إسحاق بن ننجاب الطيبي ،أبو الحسن81 ، 6 :
أحمد بن إسماعيل الجلي9 :
أحمد بن بشير6 :
أحمد بن بيان بن علي الحلبي -أبو الفتح بن بيان
أحمد بن جعفر11 :
أحمد بن الحسن بن أحمد الباقالني81 :

أحمد بن الحسن بن البنّاء ،أبو غالب19 :
أحمد بن الحسن بن عيسى الخشاب ،أبو الفتح الحلبي الكردي181 ،181 ،8 :
أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسين ،أبو الطيب186 :
أحمد بن الحسن المنبجي88 :
أحمد بن الحسين ،أبو الطيب المعروف بالمتنبّي -المتنبّي
أحمد بن الحسين بن حمدان ،أبو العباس التميمي الشمشاطي118 ،165 :
أحمد بن الحسين العقيقي الحسيني ،أبو القاسم184 ،166 ،168 ،161 :
أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن الحكم بن عبد اللّه ،أبو زرعة الرازي118 :
أحمد بن الحسين بن علي بن محمد السكران ،أبو القاسم الحسيني األنطاكي الشاعر184 :
أحمد بن خلد أبو العباس المعروف بابن حياة أمّها166 :
أحمد بن خلّكان ،مؤلف وفيات األعيان:
118 ،111 ،161 ،61 ،88 ،15
أحمد بن أبي داوود القاضي1 1 :
أحمد الرفاعي151 :
أحمد بن شاكر بن عبد اللّه بن سليمان1 :
أحمد بن شعيب النسائي ،مؤلف السنن88 :
أحمد بن الصقر العابد166 :
أحمد بن أبي طالب6 :
أحمد بن أبي العباس أحمد بن أبي المجد محمد بن أحمد ،أبو جعفر146 :
أحمد بن عبدان86 :

أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس ،أبو النمر
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األطرابلسي166 :
أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ،أبو بكر العلوي المروزي184 :
أحمد بن عبد الكريم األنطاكي169 :
أحمد بن عبد اللّه بن حمزة بن عبد اللّه بن محمد بن محمد بن عبد المحسن بن الحسن بن زهرة144 :
أحمد بن عبد اللّه بن الخضر6 :
أحمد بن عبيد اللّه بن كادش ،أبو العزّ19 :
أبو أحمد بن عدي86 :
أحمد بن علي1 8 :
أحمد بن علي بن ثابت ،الخطيب البغدادي ،مؤلف تاريخ بغداد119 :
أحمد بن علي بن الحسين ،ابن عنبة ،مؤلف عمدة الطالب141 ،164 ،166 ،168 ،161 :
أحمد بن علي بن عبيد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن بهلول الحلبي119 :
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني مؤلف الدرر الكامنة و لسان الميزان:
144 ،146 ،148 ،141 ،146 ،169 ،165 ،168 ،16
أحمد بن علي النجاشي189 ،118 ،165 ،16 ،161 ،166 ، 4 :
أحمد بن عيسى الخشاب ،أبو جعفر188 :
أحمد بن عيسى بن محمد الخشاب الحلبي ،أبو الفتح8 :
أبو أحمد الغندجاني86 :
أحمد بن فارس األديب المنبجي ،أبو العباس111 :
أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد النيسابوري ،أبو بكر ،أخو أبي الليث الفرائضي1 6 ،1 1 :

أحمد بن محمد ،أبو الحسن188 :
أحمد بن محمد ،أبو الحسن المعنوي116 ،169 :
أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي ،أبو نصر41 :
أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي ،أبو العباس146 :
أحمد بن محمد بن جعفر اإلسحاقي ،أبو طالب النقيب161 ،166 :
أحمد بن محمد بن جعفر بن أبي تراب زيد ،أبو الفتوح ،المرتضى168 :
أحمد بن محمد بن الحسن ،أبو الفضل6 :
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أحمد بن محمد بن سعيد ،أبو العباس ،ابن العقدة الزيدي الجارودي169 ،15 :
أحمد بن محمد السهلي ،أبو الحسن ،و قيل:
أبو الحسين الخوارزمي164 ،166 :
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن زهرة ،أبو القاسم عز الدين المصري146 :
أحمد بن محمد بن محمد أبي ابراهيم ،من الخمسة الذين أجازهم العالمة الحلي181 :
أحمد بن محمد بن النعمان:
أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح ،أبو الحسين االطرابلسي المهذّب الشاعر،68 ،6 ،61 ،66 ،89 ،85 ،84 ،86 ،88 ،81 :
188 ،115 ،68 ،61
أحمد بن ميمون بن عبد اللّه الخشاب ،أبو الحسين القاضي181 :
أحمد بن هاشم56 :
أحمد بن يحيى بن سهل السري الطائي ،أبو الحسن المنبجي الشاهد المقري النحوي األطروشي164 :
أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار بن بغاطر األموي المعروف بأبي العبرطن116 :
أحمد بن يوسف بن أيّوب بن شاذي بن مروان ،أبو العباس الملك المحسن ،يمين الدين بن الملك الناصر صالح الدين:

118 ،66 ،68
أحمد بن يوسف بن منصور بن ناصر الدين الحسيني145 :
اإلخشيد محمد بن طغج185 :
أدهم1 :
أدهم أبو الفضيل بن أدهم11 ، 1 :
إدريس بن حسن اإلدريسي184 ،115 :
بن األرفادي115 :
أسامة بن زيد111 ،119 :
بنو أسامة الحلبيين119 :
أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ ،مؤيّد الدولة أبو المظفر111 ،55 ،56 ،41 ،69 ،84 ،86 :
أسامة بن منقذ ،مؤيّد الدولة86 :
أبو إسحاق19 :
أبو إسحاق بن شهرام116 :
إسحاق بن عبد الرحمن الواعظ ،أبو يعلى66 :
إسحاق بن عمار بن جش ،أبو يعقوب األزدي المهلبي ،شيخ المصيصة و أميرها164 :
بنو إسحاق المؤتمن115 :
إسحاق بن محمد بن أبان1 8 :
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إسفنديار بن الموفق بن أبي علي بن محمد ،أبو الفضل البوشنجي الواسطي65 ،64 :
أسماء الحكم الفزاري6 :
اسماعيل عليه السّالم161 :

اسماعيل بن أحمد بن الجلي8 :
اسماعيل بن بوري88 :
إسماعيل بن سلطان بن منقذ ،أبو الفضل81 :
إسماعيل بن عبد الرحمن ،السدي15 :
إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي1 8 :
إسماعيل بن عمرو البجلي19 :
إسماعيل بن عيّاش119 :
إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ،أبو العتاهية15 :
إسماعيل المروزي ،أبو طالب161 :
إسماعيل بن مسعدة ،أبو القاسم86 :
إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ،ابن بنت السدي81 ،86 ،19 ،15 :
إسماعيل بن هارون الكوفي19 :
األسود بن حبيب بن حماية بن قيس بن زهير الغطفاني العبسي6 :
أبو األسود الدئلي111 ،11 :
األسود بن ربيعة6 :
األسود بن قيس6 :
األسود بن يزيد8 :
األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اللّه6 :
أسيد بن ثعلبة األنصاري6 :
أبو أسيد بن ربيعة األنصاري11 :

اسيد بن مالك ،أبو عمرة األنصاري6 :
األشرف بن األعزّ بن هاشم بن القاسم بن محمد بن سعد اللّه بن أحمد األزرق بن محمد بن عبيد اللّه بن محمد األدرع بن
األمير عبيد اللّه بن عبد اللّه بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السّالم ،أبو هاشم ،و
قيل:
أبو األعزّ ،و قيل :أبو العزّ ،الحسني الرملي ،النسابة ،المعروف بتاج العلى ،و ابن النافلة،48 ،41 ،48 ،4 ،41 ،46 ،69 :
185 ،49 ،45
األشعث بن قيس الكندي8 ، 6 ، 6 :
ابن عم األشعث بن قيس16 :
اشكنبه -علي بن محمد بن علي بن اسماعيل بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي
األشهب النخعي4 :
ابن شهر آشوب -محمد بن علي بن شهر آشوب
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األصبغ بن نباتة5 ،19 :
أبو طالب الباقالني18 ، 1 :
أبو طاهر الباقالني9 :
أبو عبد اللّه البلخي19 :
أبو العالء الواسطي19 :
األعمش بن إبراهيم8 :
أعين بن ضبيعة المجاشعي5 :
أبو غالب بن بشران19 :
أبو الفداء صاحب التاريخ148 :
أبو الفضل ابن الخشاب188 ،111 ،9 :

أبو الفضل الناظر التنوخي الشاعر11 :
أفلح ،أبو كثير ،أو أبو عبد الرحمن ،مولى أبي أيوب األنصاري5 :
آق سنقر البرسقي9 ،5 :
آق سنقر بن عبد اللّه115 :
آق سنقر ،قسيم الدولة ،والد زنكي115 :
ألب أرسالن السلجوقي118 ،1 6 ،119 ،18 :
آل محمّد -أهل البيت -آل أحمد -آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم11 ،18 ،181 ،1 5 :
أبو أمامة الباهلي ،صدى بن عجالن1 :
أمجد بن عبد الملك ،أبو المجد الوركاني الكاشاني قاضي بالد الروم111 :
أمّهات المؤمنين15 :
أمية بن عبد اللّه11 :
بنو أمية181 ،48 ،81 :
أمير أميران بن زنكي بن آق سنقر ،محمد نصرة الدين1 :
األمين ،مؤلف أعيان الشيعة -محسن األمين أنس بن مالك41 ، 8 :
األنصار1 :
األنطاكي169 :
أياس بن معاوية بن قرّة المزني ،أبو وائلة44 :
أويس القرني5 ،19 :
أبو أيوب األنصاري:

5، 8،

أبو أيّوب مولى عثمان بن عفّان1 :

ب
الباخرزي185 :
بحر العلوم184 :
البدر بن سالمة148 :
ابنا بديل86 :
ابن البراج184 ،99 :
أبو بردة بن نيار1 :
أبو البركات األمين18 :
البرهان الحلبي14 :
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البرنس ملك الفرنج89 :
أبو بكر بن أبي شيبة86 :
أبو بكر بن خزيمة19 :
بكر بن هوذة81 :
أبو بكر من بني كالب1 6 :
بنكة11 :
بوري بن طغتكين ،أمير دمشق81 :
بهاء الدين بن زهرة بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن عبد اللّه بن حمزة145 :
البهاء بن المصري141 :
البهائي ،المفتي القاضي بحلب149 :
ت

بنو تميم1 6 :
تاج العلى -األشرف بن األعزّ التلعكبري189 :
ث
ثابت البناني41 :
ثمال بن صالح ،معزّ الدولة9 ،56 :
ج
جابر الجعفي81 ، 1 ،19 :
جبرئيل1 5 ،1 6 :
بنو جرادة -آل أبي جرادة18 :
ابن جريج8 :
جرير84 :
جرير بن عبد الحميد1 1 :
الجرمي161 :
الجعدي -مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية
جعفر بن أحمد بن معدان1 :
أبو جعفر الحلبي186 :
جعفر الصادق اإلمام عليه السّالم148 ،165 ،189 ،11 ،4 :
أبو جعفر الطوسي -الطوسي
جعفر الطيار1 4 ،1 6 :

889

أبو جعفر بن المؤيّد بن الحواري المعرّي116 :
واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.

جعفر بن محمد بن أحمد ،أبو عبد اللّه نقيب حلب161 :
أبو جعفر بن محمد بن إسماعيل بن محمد الطرسوسي185 :
جعفر بن محمد بن جعفر ،نقيب حلب161 :
الجفني169 :
جالل الدين السيوطي مؤلف بغية الوعاة:
16 ،161
الجمال بن الشهاب محمود166 :
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الجمال بن الصيفي -سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي
جندب الخير5 ،19 :
جندب بن زهير81 ، 5 :
ابن الجندي5 :
ابن الجلي5 :
أبو الجنوب1 :
الجواني141 :
جويبر111 :
أبو جهمة األسدي1 :
ح
الحارث بن جمهان الجعفي5 :
الحارث بن حصير4 :
الحارث بن سعيد بن حمدان ،أبو فراس الحمداني181 :

الحارث بن الصمّة89 :
الحارث بن عبد المطّلب189 :
الحارث بن كعب الوالبي81 :
ابن بنت حامد111 :
أبو حامد -محمد بن عبد اللّه بن علي الحسيني ،ابن زهرة
أبو حامد بن أبي الحسن علي بن أبي الفتح الصابوني المحمودي141 :
حبّان بن علي19 :
حبيب بن مسلمة الفهري6 :
ابن الحجّاج85 :
الحجاج بن هشام11 :
حجر بن عدي5 :
حجر بن عنبس الكوفي5 :
حجر بن قحطان الوداعي9 :
حجر بن يزيد بن سلمة ،حجر الشرّ9 :
حجر بن يزيد الكندي6 :
حدير السلمي ،أو األسلمي9 :
حذيفة اليمان16 :
حرب18 :
بنو حرب18 :
حرب بن سعيد بن حمدان ،أبو الهيجاء التغلبي18 :

الحر بن سهم بن طريف الربعي التميمي:
81 ،86
الحرّ بن الصباح النخعي81 :
الحرّ العاملي118 :
حرملة بن زيد الجهني9 :
حريث بن جابر الحنفي أو الخثعمي81 :
حريز بن عثمان119 :
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حريش السكوني9 :
حسّان بن مخدوج الذهلي8 :
أبو الحسن بن اآلبنوسي86 :
الحسن بن إبراهيم بن سعيد الخشاب الحلبي ،أبو محمد القاضي181 ،95 ،51 ،58 ،56 ،41 ،61 ،89 :
حسن بن أحمد األوقي81 :
الحسن بن أحمد بن شاذان ،أبو علي81 :
الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار  ..الفسوي ،أبو علي الفارسي169 :
الحسن بن أحمد بن علي بن المعلّم ،أبو علي الحلبي9 ،96 ،59 ،55 ،54 ،56 ،58 :
الحسن بن بدر بن عبد اللّه السالمي ،أبو محمد1 8 :
أبو الحسن الجرجاني القاضي61 :
الحسن بن جهور1 :
أبو الحسن الحربي81 :
الحسن بن الحسين بن الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ،أبو محمد18 :

أبو الحسن الحمامي1 8 ،81 :
الحسن بن دعبل الخزاعي1 1 :
الحسن بن زهرة بن ا لحسن بن زهرة بن علي بن محمد بن أبي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق المؤتمن
بن جعفر الصادق عليه السّالم ،أبو علي العلوي الحسيني اإلسحاقي النقيب148 ،166 ،186 ،98 ،56 :
الحسن بن سليمان164 :
الحسن بن سليمان بن الخير ،أبو علي األنطاكي المقرىء المعروف بالنافعي91 :
الحسن بن صالح19 :
الحسن بن طارق بن الحسن بن عوف ،أبو علي الحلبي التاجر ،المعروف بابن الوحش ،و يلقّب بالزكي،94 ،96 ،98 ،91 :
115 ،95
الحسن بن أبي طاهر إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمد الخشاب الحلبي188 ،61 :
الحسن بن طاهر بن الحسين ،أبو علي الصوري95 :
الحسن بن طاهر بن يحيى بن الحسن ،أبو محمد بن أبي القاسم بن أبي الحسين النسّابة العلوي الحسيني185 :
الحسن بن الطيّب19 :
الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين
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أبي الجنّ بن علي بن محمد بن علي بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم
السّالم أبو محمد الحسيني القاضي القمي189 ،95 :
الحسن بن عبد السالم الخطيب1 1 :
الحسن بن عبد اللّه النهاوندي الشاعر164 :
الحسن بن عبد الواحد بن أحمد ،أبو محمد األنصاري العين زربي99 :
الحسن بن علي81 :
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السّالم189 :

الحسن بن علي بن عبد اللّه بن أبي جرادة ،أبو عبد اللّه81 :
الحسن بن علي بن أبي المحاسن زهرة الحسيني الحلبي141 :
أبو الحسن العمري141 ،161 ،168 ،161 :
الحسن بن قتيبة الخزاعي1 1 :
الحسن بن محمد88 :
الحسن بن محمد بدر الدين بن الحسن بن علي بن الحسن بن زهرة ،شمس الدين:
144 ،146
الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم81 :
الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسين ،أبو محمد القاضي بحلب في أيام سعد الدولة شريف بن سيف الدولة184 :
الحسن بن محمد بن محمد بن الحسن ،من الخمسة الذين أجازهم العالمة الحلي181 :
الحسن بن محمد القيلوي ،عزّ الدين أبو علي41 :
أبو الحسن بن المقيّر86 :
الحسن بن أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة بن أبي المواهب الحسيني165 :
أبو الحسن بن ننجاب9 ، 1 :
الحسن بن هانىء ،أبو نواس1 8 ،1 1 :
الحسن بن يوسف ،العالمة الحلّي181 :
الحسين بن أحمد بن القطّان البغدادي8 :
الحسين بن أحمد الهمداني ،المعروف بابن خالويه ،أبو عبد اللّه،169 ،165 ،164 ،166 ،161 ،168 ،16 ،161 ،166 :
111 ،118 ،118 ،11 ،111 ،116
أبو الحسين االصبهاني86 :
الحسين بن األقساسي ،أبو عبد اللّه189 :

الحسين بن جعفر بن خداع النسابة118 :
الحسين بن الحسن بن علي النقيب الطاهر أبو عبد اللّه116 :
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الحسين بن دعبل بن علي الخزاعي186 :
الحسين بن شمس الدين حسن بن عالء الدين علي بن الحسن بن أبي المكارم حمزة ،أبو عبد اللّه ،قطب الدين ،نقيب
األشراف169 :
أبو الحسين بن الطيوري86 :
الحسين بن عبد اللّه بن الحسين بن عبد اللّه بن علي الطيب العلوي الحرّاني ،أبو عبد اللّه168 ،161 :
الحسين بن عبيد اللّه بن الحسين بن إبراهيم ،أبو علي بن أبي أحمد العلوي النصيبي185 :
الحسين بن علي بن الحسين ،أبو القاسم ،الوزير المغربي114 ،116 ،118 :
الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان ،أبو العشائر الحمداني18 :
الحسين بن علي بن عبيد اللّه بن محمد ،أبو القاسم األسامي الحلبي111 ،119 ،164 :
الحسين بن علي بن أبي طالب اإلمام عليهما السّالم16 ،189 ،115 ،114 ،116 ،118 ،1 4 ،41 ،4 ،8 ،18 :
الحسين بن علي بن أبي علي الحسن بن أبي المحاسن زهرة141 :
الحسين بن علي بن محمد التمار ،أبو الطيب186 :
الحسين بن علي بن محمد بن الحسن ،من الخمسة الذين أجازهم العالمة الحلّي181 :
الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد ،أبو إسماعيل الدئلي المنشي الطغرائي األصبهاني118 ،111 :
الحسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ،أبو عبد اللّه الحسني
القمي المعروف بأميركا185 ،116 ،118 :
الحسين بن علي المغربي ،أبو القاسم الوزير166 :
أبو الحسين بن الفرّاء18 ، 9 ، 1 :
حسين بن محمد البيمارستاني الحسيني149 :

الحسين بن محمد ،أبو القاسم الهبيري الفزاري الحلبي11 ،116 :
الحسين بن محمد بن الحسين ،أبو عبد اللّه الضرّاب الصوري النحوي164 :
أبو الحسين المراعيشي19 :
الحسين بن أبي معشر الحرّاني ،أبو عروبة19 :
الحسين بن أبي المكارم أحمد بن الحسين بن بهرام القزويني ،أبو عبد اللّه46 ،69 :
الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن
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إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم ،أبو أحمد النقيب ،والد المرتضى و الرضي:
166 ،99
الحسين الموصلي -قضيب البان145 :
الحسين بن نجي بن سلمة جشم8 :
أبو الحسين النصيبي القاضي165 ،16 ،166 :
ابن أبي الحصين18 :
الحصين بن الح ارث بن عبد المطّلب بن عبد مناف ،أو الحصين بن الحارث بن المطّلب8 :
حضين بن المنذر ،أبو ساسان الرقاشي88 :
أبو الحفص بن طبرزد68 :
حفص بن غياث1 1 :
الحكم بن أزيهر الحميري88 :
الحكم بن عبد اللّه البصري1 1 :
حكيم بن حزام بن خويلد88 :
حمّاد البزاعي116 :

حماد بن سالم ،السلطان ،أبو عصمة15 :
حمّاد الخرّاط -حمّاد بن منصور بن حماد بن خليفة
حماد بن منصور بن حمّاد بن خليفة بن علي و قيل علوان ،أبو الثناء البزاعي ،حمّاد الخرّاط58 ،5 ،51 ،56 ،49 :
الحمارس88 :
بنو حمدان188 ،18 ،181 ،168 ،8 :
حمدان بن الحسن بن عبد اللّه بن حمدان التغلبي ،أبو المظفر بن ناصر الدولة18 :
حمدان بن حمدون بن الحارث18 :
حمدان بن عبد الرحيم األثار بي الرئيس59 :
حمزة بن أحمد بن الحسين بن علي ،أبو يعلى بن أبي القاسم العلوي الحسيني األفطسي185 :
حمزة بن عبد اللّه بن الحسين االطرابلسي ،أبو القاسم161 :
حمزة بن عبد المطّلب1 4 ،1 6 :
حمزة بن علي بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق المؤتمن بن اإلمام جعفر
الصادق عليه السّالم ،أبو المكارم ،ابن زهرة الحلبي ،مؤلف كتاب غنية النزوع إلى علمي األصول و الفروع،11 ،16 :
165 ،161 ،189 ،186 ،119 ،115 ،114 ،95 ،98
حمزة بن مالك الهمداني6 :
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حمزة بن محمد العلوي ،أبو يعلى186 :
حمزة بن مضر العلوي4 :
حمزة بن نجي بن سلمة88 :
حمزة بن يوسف السهمي86 :
حميد بن جعفر بن زهير المعرّي164 :
الحميدي4 :

،

حنبل بن عبد اللّه المكبّر68 :
حوشب86 :
حويل بن ناشرة11 :
حيّان بن أبجر88 :
حيّان بن هوذة النخعي88 :
أبو حيّة بن عبد عمرو1 :
حيدرة بن الحسن بن أحمد بن علي بن عبيد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن بهلول الحلبي ،أبو تراب العدل
الخطيب ابن أبي أسامة ،من ولد أسامة بن زيد:
،1 1 ،1 6 ،119

111 ،1

الحيص بيص -سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي
خ
خاقان المفلحي11 :
خالد بن الحارث بن أبي خالد األنصاري:
88 ،81
خالد بن خالد بن الحارث81 :
خالد بن زيد بن كليب -أبو أيوب األنصاري
خالد بن شعبة1 1 :
أبو خالد القرشي1 1 :
خالد بن المعمّر بن سلمان الذهلي81 :
خالد بن ناجذ األزدي الغامدي81 :
خالد بن الوليد األنصاري81 :

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي81 :
ابن خالويه -الحسين بن أحمد الهمداني خديجة المعروفة بأم سلمة بنت الحسين الحرّاني168 ،161 :
خزاعة1 6 :
خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين88 :
خزيمة خازم األسدي1 1 :
بنو الخشاب188 ،181 ،188 :
الخضر بن الحسن بن يوسف الحلبي المقرئ164 :
ابن خطيب الناصرية14 :
الخفاجي أبو محمد56 :
الخلب التنوخي المعرّي165 :
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خالد بن رافع88 :
ابن الخلف الجمحي القرشي1 :
الخليل169 :
خليل بن خمر تكين الحلبي:

1

الخندف88 :
الخوئي ،السيد أبو القاسم18 :
د
ابن داب1 :
داود بن أحمد الطيبي التاجر ،نجيب الدين45 :
داود بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي بن الحسين ،أبو الحمد بن أبي الحسن الحسني185 :

داود بن بالل بن مالك ،والد عبد الرحمن بن أبي ليلى88 :
داود بن مالعب68 :
أوالد الداية111 ،9 :
دبية بن عدي بن زيد بن عامر88 :
أبو دجانة األنصاري1 :
ابن دحية48 ،4 :
ابن درستويه169 :
ابن دريد -محمد بن الحسن بن دريد الدزبري ،أمير الجيوش58 :
دعبل بن علي بن رزين  ...الخزاعي الشاعر الشهير18 ،181 ،186 ،1 6 ،1 8 ،1 8 :
دلق بن أبق ،حسام الدين88 :
دليل بن عبد الملك الحلبي19 :
الدمياطي169 :
أبو الدنيا األشجّ ،عثمان بن خطّاب1 :
ديك الجن الشاعر -عبد السالم بن رغبان1 8 :
ذ
الذباب تلميذ ملك النحاة61 :
ذو الرئاستين181 ،186 :
ذو الكالع11 ،16 ،88 ،86 :
ذو النسبين -ابن دحية
الذهبي66 :

ر
رئاب بن حنيف86 :
راشد غالم عمار بن ياسر88 :
أبو رافع ،أسلم أو إبراهيم ،مولى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم8 :
رافع بن خديج88 :
الرام حمداني ،الشمس156 :
الربيع بن خثيم88 :
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ربيعة بن شرحبيل86 :
الرشيد بن أحمد الناصر ،أبو الفضل185 :
الرشيد بن الرشيد56 :
الرشيد بن الزبي55 :
أبو الرضا -فضل اللّه بن علي الراوندي
رضا علي المهدوي16 :
رضا المختاري16 :
الرضي ،الشريف166 ،99 :
رفاعة بن رافع بن مالك86 :
رفاعة بن شداد ،أبو عاصم86 :
رفاعة بن ظالم الحميري86 :
روح بن أحمد الحديثي ،أبو طالب69 ،65 :
رويم الشيباني ،و قيل :يزيد بن رويم86 :

رياح بن الحارث النخعي86 :
ريان بن صبرة بن هوذة الحنفي86 :
ز
زائدة بن قدامة19 :
زامل بن عمرو العذري6 :
أبو زبيب بن عوف -أبو زينب بن عوف
زبيد بن عبد الخوالني المصري86 :
الزبيدي -محمد مرتضى الزبيدي
ابن الزبير85 :
زحر بن قيس الجعفي الكوفي86 :
زرارة بن أوفى66 :
أبو زرعة الرازي -أحمد بن الحسين بن علي
الزركلي156 ،145 :
زكريا بن يحيى الساجي19 :
زنكي بن آق سنقر115 :
بنو زهرة164 ،166 ،181 ،186 ،5 :
زهرة بن حوية السعدي84 :
زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم ،أبو
الحسن الحلبي114 :
زهرة بن أبي المواهب علي ،أبو الحسن164 :
زهير85 :

أبو زهير العبسي1 :
زهير بن عوف الكندي84 :
آل زياد1 5 :
زياد بن حفص التيمي84 :
أبو زياد الحلبي189 :
زياد بن حنظلة التميمي84 :
زياد بن خصفة التيمي البكري84 :
زياد بن كعب بن مرحب البجلي84 :
زياد بن النضر84 :
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أبو زيد111 :
زيد بن أرقم84 :
زيد بن ثابت86 ،19 :
زيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف األنصاري85 :
زيد بن حسن19 :
زيد بن الحسن الكندي ،أبو اليمن1 1 :
زيد بن حصن الطائي85 :
زيد بن صوحان19 :
زيد بن عتاهية الفقيمي85 :
زيد بن عدي بن حاتم الجواد85 :
زيد بن علي بن الحسين عليهما السّالم184 :

زيد بن وهب الجهني ،أبو سليمان85 :
أبو زينب بن عوف ،و قيل :أبو زبيب بن عوف18 :
زين الدين بن نجا الواعظ الدمشقي86 :
س
السائب بن بشر بن عمرو الكلبي85 :
سالم بن عبيد األشجعي85 :
سالم بن علي بن تميم أبو الحسن الفقيه11 :
أبو سالم بن المنذر ،رضي الدين115 :
سالم بن نوح الطائي1 1 :
سالم بن هبة اللّه بن علي بن المبارك ،أبو المجد الهاشمي الحارثي189 :
سبكتكين مملوك أمير الجيوش الدزبري:
56 ،58
سبيع بن يزيد الحضرمي6 :
سداد بن إبراهيم بن محمد ،أبو النجيب18 :
السدي -اسماعيل بن عبد الرحمن
ابن بنت السدي -إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي
سديد الدولة بن الرعباني56 :
السرطان جدّ سعد اللّه بن هبة بن نصر85 :
سعد19 :
أبو سعد بن بوش اآلزجي19 :

سعد بن الحارث بن الصمة89 :
سعد الدولة -شريف بن سيف الدولة
سعد بن زيد بن وديعة89 :
سعد بن أبي سالم الحلبي الشاعر188 :
أبو سعد السمّان185 :
سعد بن طريف19 :
سعد بن عبد اللّه األزدي89 :
سعد بن عمرو األنصاري89 :
سعد بن محمد بن الصيفي المعروف بالحيص
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بيص ،أبو الفوارس:

116 ،1

سعد بن مسعود الثقفي الكوفي89 :
سعد بن مولى اإلمام الحسن بن علي عليهما السّالم أبو الحسن89 :
أبو سعيد التيمي18 :
سعيد بن حذيفة اليمان89 :
سعيد بن حمدان بن حمدون ،أبو العالء التغلبي الحمداني والد أبي فراس18 :
سعيد بن أبي الرجاء:
سعيد بن زيد الحمصي ،أبو الحسين111 :
سعيد بن سعيد الفارقي165 :
سعيد بن سالم11 :
سعيد بن العاص1 :

أبو سعيد العطاردي111 :
سعيد بن قيس الهمداني6 :
أبو سعيد بن محمد الصوفي66 :
سعيد بن هبة اللّه بن الحسن ،قطب الدين الراوندي:

184 ،186 ،1

أبو السفر18 :
أبو سفيان بن حويطب بن عبد العزّي18 :
أبو سفيان بن العالء1 1 :
سفيان بن عيينة1 8 :
سلطان بن منقذ ،أبو العساكر ،حاكم شيزر:
6 ،61
سلمان18 :
أبو سلمة18 :
سليم بن سفيان السعدي1 1 :
سليمان بن األشعث السجستاني ،أبو داود19 :
سليمان بن داود النبي عليهما السّالم5 :
أبو سليمان بن زبر81 :
سليمان بن عبد الملك88 :
سليمان بن الفضل بن الحسين بن إبراهيم بن سليمان بن البانياسي81 :
سليمان الكيالني151 :
سليمان بن المغيرة41 :

أبو سماك األسدي18 :
سميّة1 5 :
سهيل زكّار118 ،18 ،18 :
سيبويه169 :
سيف الدولة ،علي بن عبد اللّه بن حمدان،114 ،116 ،118 ،111 ،111 ،116 ،169 ،168 ،16 ،95 ،81 ،88 ،9 ،4 :
189 ،185 ،184 ،186 ،188 ،18 ،115 ،118 ،116 ،189 ،181 ،188 ،18
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ابن سينا164 :
ش
أبو شامة16 ،9 :
الشباميون16 :
شبث بن ربعي84 :
أبو شجاع الحميري18 :
الشرف الدمياطي -168 :الدمياطي
شرف العلى -األشرف بن األعزّ
الشريف الرضي -الرضي
شريف بن سيف الدولة ،سعد الدولة:
184 ،116 ،168
الشريف المرتضى -المرتضى
شريك86 :
شريك بن عبد اللّه النخعي1 1 ،15 :

شعبة بن الحجاج1 8 :
شعبة بن الورد الواسطي1 1 :
الشهاب بن حجي14 :
الشهاب الساعي14 :
شكنبه -علي بن محمد
شمر ،قاتل الحسين41 :
أبو شيخ بن عمرو الجهني18 :
ص
صدى بن عجالن -أبو أمامة الباهلي
ابن صدقة169 :
ابن صدقة الموصلي النحوي116 :
الصفدي49 :
صدقة بن وزير65 :
ابن صدقة الهاشمي116 :
صفوان بن حذيفة اليمان89 :
أبو الصالح الحلبي58 :
الصنعاني88 :
ابن الصوفي ،رئيس دمشق84 :
ض
ضامن بن شدقم ،مؤلف تحفة األزهار:

144 ،165 ،166
الضحّاك111 :
ضياء الدين بن شيخ السالمية48 ،41 :
ط
أبو طاهر -ابراهيم بن سعيد بن الخشاب
أبو طاهر الباقالني18 ، 9 ، 1 :
طاهر بن حبيب146 ،148 ،141 ،146 ،169 :
طاهر بن الحسن بن طاهر88 :
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أبو طاهر السلفي111 ،81 :
أبو طاهر القاضي51 :
ابن طاوس -علي بن طاوس
الطباخ -محمد راغب الطباخ الحلبي
طراد بن محمد بن علي الزينبي41 :
الطرماح بن عدي الشاعر1 8 :
طغتكين88 :
الطغرائي:

1

طالئع بن رزيك ،وزير مصر:

1

الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن185 ،184 ،186 ،188 ،99 :
أبو الطيب الباخرزي118 :
أبو الطيب اللغوي111 :

أبو الطيب المتنبي -المتنبي
ابن أبي طي1 8 ،16 ،16 :
ع
عائشة ابنة ابن عبد الهادي148 :
أبو عادية الجهني:
عامر بن ربيعة -أبو جرادة
عباد بن أبي يزيد15 :
بنو العباس1 6 ،119 ،181 ،45 :
العباس بن الحسن بن الحسين  ....القمي:
189 ،95
العباس القمي مؤلف الكنى و األلقاب181 ،119 ،118 ،116 ،81 ،15 ،18 :
أبو العباس بن الكاتب البكتمري111 ،116 :
أبو العباس المبرد1 1 :
عبدان األهوازي86 :
عبد الباقي بن قانع81 :
عبد الحميد الثاني العثماني ،السلطان151 :
عبد الحميد كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية54 :
عبد الحميد بن هبة اللّه بن أبي الحديد مؤلف شرح نهج البالغة189 :
عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي ،مؤلف شذرات الذهب141 ،141 ،169 :
عبد الرحمن بن األخوة118 :

عبد الرحمن بن الحسن السخاوي146 :
عبد الرحمن بن الحسن الواعظ النيسابوري ،أبو محمد8 :
عبد الرحمن بن الحسين الحنائي1 1 :
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي6 :
عبد الرحمن بن أبي الزناد15 :
عبد الرحمن السخاوي مؤلف الضوء
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الالمع148 ،14 ،141 ،168 ،161 :
أبو عبد الرحمن السملي ،عبد اللّه بن حبيب18 :
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علوان ،أبو محمد55 :
عبد الرحمن بن عبيد ،أبو الكنود11 ،81 ، 4 :
عبد الرحمن بن محمد ،أبو منصور81 :
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ،أبو منصور68 :
ابن عبد الرحمن الهاشمي18 :
عبد الرحمن بن أبي غانم بن إبراهيم بن سندي ،أبو الفضل5 ،56 :
عبد الرحمان بن ميسرة119 :
عبد الرحمن بن أبي ليلى119 :
عبد الرحيم بن علي البيساني القاضي56 :
عبد الرحيم بن المفرج بن علي بن مسلمة ،أبو محمد68 :
عبد الرزاق بن الفوطي ،مؤلف معجم األلقاب165 ،166 :
عبد الرزاق كمونة الحسيني166 ،16 :

عبد الرزاق بن أبي نمير العابد األسدي ،أبو عبد اللّه1 6 :
عبد الرضا االفتخاري16 :
عبد السالم بن حرب الملّائي15 :
عبد السالم بن رغبان الحمصي ،ديك الجنّ ،الشاعر1 8 ،1 1 :
عبد العزيز بن أحمد الدمشقي1 1 :
عبد العزيز بن سهل الخوارزمي:

1

عبد العزيز الطباطبائي188 ،8 ،18 ،9 :
عبد العظيم بن عبد القوي ،أبو محمد65 :
عبد القادر الگيالني151 :
عبد القادر بن محمد المعروف بابن قضيب البان ،محي الدين أبو محمد145 :
عبد القاهر بن عبد العزيز خطيب حماة ،أبو محمد68 :
عبد القادر بن يوسف النقيب الحلبي ،نقيب زاده156 :
عبد الكريم بن حمزة السلمي ،أبو محمد81 :
عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ،أبو سعد1 1 :
عبد اللطيف بن يوسف ،أبو محمد4 :
عبد اللّه18 :
عبد اللّه بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب ،أبو محمد181 ،18 ،81 ، 9 :
عبد اللّه بن أحمد بن أحمد البغدادي1 :
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عبد اللّه بن أحمد الحميري الكاتب ،أبو محمد81 :
أبو عبد اللّه بن أسباط1 1 :

عبد اللّه بن إسماعيل بن أحمد بن الجلي ،أبو الفتح115 ، 8 :
عبد اللّه األفندي االصفهاني ،مؤلف رياض العلماء118 ،161 :
أبو عبد اللّه األقساسي العلوي189 :
عبد اللّه بن أوفى ،ابن الكوّاء16 :
عبد اللّه البجلي15 :
عبد اللّه بن بدر الدين محمد بن أبي جعفر أحمد146 :
عبد اللّه بن جعفر19 :
عبد اللّه بن جعفر بن زيد ،أبو علي168 :
عبد اللّه بن الجلي أبو الفتح9 ،5 :
عبد اللّه بن حبيب -أبو عبد الرحمن السلمي
عبد اللّه بن حيدرة ،أبو القاسم1 6 :
أبو عبد اللّه بن الدبيثي65 :
عبد اللّه بن دينار186 :
عبد اللّه بن سليمان ،والد أبي العالء المعرّي165 :
عبد اللّه بن سنان الخفاجي ،أبو محمد96 :
أبو عبد اللّه الضرير141 ،166 :
عبد اللّه بن الطفيل العامري6 :
عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب6 :
عبد اللّه بن عبد السالم النائب بحلب1 6 :
عبد اللّه بن عبد اللّه بن حسن بن علي عليهما السّالم1 1 :

عبد اللّه بن عمر186 :
عبد اللّه بن عمرو بن العاص:
عبد اللّه بن الفضل بن محمود ،بهاء الدين98 :
عبد اللّه بن فالن العجلي6 :
عبد اللّه بن قيس -أبو موسى األشعري
عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علوان قاضي حلب ،زين الدين أبو محمد49 ،66 :
عبد اللّه بن كلثوم البصري الخزاعي1 1 :
عبد اللّه بن محمد األنصاري ،أبو محمد1 1 :
عبد اللّه بن محمد بن بهلول الحلبي ،أبو أسامة الخطيب119 :
عبد اللّه بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلبي ،أبو محمد58 :
عبد اللّه بن محمد بن أبي عصرون ،أبو سعد64 :
عبد اللّه بن محمد الهاشمي ،أبو جعفر61 :
عبد اللّه بن مسعود86 ،19 :
عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة ،أبو محمد1 1 :
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عبد اللّه بن ناجذ األزدي الغامدي16 ،81 :
أبو عبد اللّه بن النجّار58 :
عبد اللّه بن نجي بن سلمة بن جشم16 :
عبد اللّه بن هارون ،المأمون ،الخليفة1 1 :
عبد المحسن بن محمد بن علي ،أبو منصور1 6 :
عبد المطلب بن الفضل بن عبد اللّه الهاشمي ،افتخار الدين ،أبو هاشم141 ،168 ،186 ،1 1 ،51 ،68 :

عبد المنعم بن غلبون165 :
أبو العبرطن -أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار بن بغاطر األموي
عبد الواحد بن حيدرة ،أبو الفرج1 6 :
عبد الواحد بن محمد الخصيبي ابن بنت المدبر ،أبو الحسين186 :

816

عبد الواحد بن محمد بن فهد ،أبو القاسم81 :
عبد الواحد بن مسعود بن الحصين البغدادي ،جمال الدين أبو غالب56 :
عبد الودود بن عيسى النحوي56 :
عبد الوهاب بن سالم بن أبي الحسن ،أبو المكارم6 :
عبد الوهاب بن الضحّاك119 :
عبد الوهاب بن عبد اللّه بن عمر ،أبو نصر1 1 :
عبيد اللّه بن أبي رافع15 :
عبيد اللّه بن أبي الفتح1 8 :
عبيد اللّه بن محمد التيمي19 :
عبيد اللّه بن محمد بن معاوية ،أبو محمد19 :
عبيد اللّه النقيب48 :
بنو عبيد اللّه النقيب48 :
أبو العتاهية -إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني
عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن اميّة6 :
عثمان بن خطّاب -أبو الدنيا األشجّ
عثمان بن الخطيب زين الدين علي
واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.

الجبريني ،القاضي فخر الدين أبي عمرو148 :
عثمان بن سعيد بن عثمان الداني ،أبو عمرو91 :
عثمان بن عبد الرحمن البزاز1 1 :
عثمان بن عفان48 ،16 :
عجل بن عبد اللّه األزدي89 :
ابن عدي86 :
عدي بن ثابت15 :
عدي بن حاتم84 :
ابن العديم ،مؤلف بغية الطلب، 6 ،19 ،15 ،16 ،18 ،11 ،18 ،1 ،11 ،9 ،4 :
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،189 ،185 ،184 ،181 ،119 ،118 ،11 ،168 ،16 ،99 ،95 ،49 ،64 ،61 ،88 ،15 ،11 ،16 ،88 ،88 ، 5 ،
189 ،181 ،188 ،186 ،119 ،115 ،114 ،116 ،118 ،111 ،118
عز الدين أحمد الصياد151 :
عزرة18 :
ابن عساكر -علي بن الحسن بن هبة اللّه
أبو عصمة -حماد بن سالم
عضد الدولة بن بويه18 :
عطاء1 8 :
عقبة بن زياد األنصاري6 :
عقبة بن مكرم الكوفي19 :
عقيل بن الحسين بن حمّاد الموصلي165 :

أبو العالء التغلبي الحمداني118 :
أبو العالء المعرّي16 ،161 ،181 ،99 :
علقمة بن قيس8 :
علقمة بن يزيد الحضرمي6 :
علي بن إبراهيم الشاعر1 1 :
علي بن إبراهيم بن نجا الدمشقي ،أبو الحسن81 :
أبو علي البرداني16 :
علي بن بهرام الكردي181 :
علي بن جعفر الرماني19 :
علي جواد الطاهر118 :
علي بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة ،النقيب98 :
علي بن الحسن بن هبة اللّه ،ابن عساكر الدمشقي ،مؤلف تاريخ مدينة دمشق:
6 ،81 ، 6 ،19 ،11
علي بن الحسين بن أيوب ،أبو الحسن19 :
علي بن الحسين بن بشير الدهقان ،أبو الحسين19 :
علي بن الحسين ،زين العابدين عليه السّالم1 4 ،1 6 :
علي بن الحسين العبدي8 :
علي بن حفص المدائني186 :
علي بن الحكم الحلبي51 ،81 :
علي بن حمزة بن علي بن الحسن بن زهرة ،عالء الدين146 :

علي خان بن أحمد الحسيني المدني ،مؤلف الدرجات الرفيعة168 ،161 ،185 ،181 :
علي بن الدردائي ،أبو الحسن118 :
علي بن رزين الخزاعي1 8 :
علي بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن
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اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم ،أبو سالم114 :
علي بن سنان السرّاج المعروف باللطيف11 :
أبو علي بن شاذان18 ، 9 ، 1 ،19 :
علي بن أبي شعبة الحلبي189 :
علي بن شيزان بن سهل ،القاضي بعسكر مكرم186 :
أبو علي الصقلي111 :
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين االمام عليه السّالم:
، 1 ، 6 ،19 ،15 ،14 ،16 ،18 ،11 ،18

،84 ،86 ،88 ،81 ،88 ،8 ،81 ،86 ، 9 ، 5 ، 4 ، 6 ، 8 ، 1 ، 8 ،

،111 ،111 ،168 ،168 ،166 ،51 ،48 ،86 ،19 ،18 ،16 ،18 ،11 ،18 ،1 ،11 ،16 ،89 ،85
16 ،119 ،116 ،188
علي بن طاوس ،مؤلف إقبال األعمال165 ،5 :
علي بن طراد الزينبي ،أبو القاسم نقيب النقباء41 :
أبو علي ،ابن الطوسي181 :
علي بن عابس الكوفي15 :
علي بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن إسحاق بن يعقوب ،أبو القاسم188 :
علي بن عبد اللّه -سيف الدولة
علي بن عبد اللّه بن أبي جرادة168 ،1 1 ،115 ،54 ، 8 ،11 :

،188 ،1 6 ،1

علي عالء الدين بن أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة169 :
علي بن علي بن إسفنديار65 :
علي بن علي بن رزين الواسطي أخو دعبل1 1 :
علي بن فضل اللّه الدقاق ،أبو الحسن51 ،56 :
علي بن المبارك ،أبو المجد69 :
علي بن المحسن التنوخي ،أبو القاسم القاضي186 ،1 6 :
علي بن محمد6 :
علي بن محمد بن إبراهيم ،أبو المواهب164 :
علي بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد146 :
علي عالء الدين بن أبي إبراهيم محمد بن الحسن بن أبي المحاسن زهرة بن أبي المواهب ،صاحب اإلجازة من العالمة
الحلي181 :
علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السّالم -شكنبه -اشكنبه:
116 ،118
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علي بن محمد بن كاس النخعي19 :
علي بن محمد بن محمد بن األثير ،عزّ الدين:
48 ،4
علي بن محمد المدائني88 ، 6 :
علي بن محمود بن أحمد الصابوني ،أبو الحسن81 ، 9 :
علي بن محمود بن علي البزاعي58 ،49 :
علي بن محمد بن يوسف بن مهجور ،أبو الحسن الفارسي ،المعروف بابن خالويه168 ،16 ،161 :

أبو علي بن المسلمة81 :
علي بن يوسف ،الملك نور الدين66 :
علي بن موسى الرضا عليهما السّالم18 ،181 ،186 ،15 :
العماد الكاتب اإلصفهاني -محمد بن محمد بن حامد
عمّار بن الحسين بن حمّاد الموصلي116 ،165 :
عمار بن ياسر:

118 ،66 ،11 ،16 ،86 ،88 ، 9 ، 8 ،

عمر188 :
عمر بن أحمد بن هبة اللّه  ...ابن أبي جرادة ،كمال الدين -ابن العديم
عمر بن بنيمان ،أبو المعالي65 :
عمر بوبلة89 :
عمر بن الخطّاب48 ،16 :
عمر رضا كحالة156 ،145 :
عمر بن سعد18 ، 9 :
عمر بن سعد األسدي81 :
عمر بن شاكر البصري15 :
عمر عبد السالم التدمري61 :
عمر بن علي بن محمد بن قشام الحلبي ،أبو حفص96 ،98 :
عمر بن محمد طبرزد المؤدب ،أبو حفص:
51 ،81 ،19
عمر بن محمد العليمي ،أبو الخطّاب96 ،98 :

عمر بن محمد المؤدب ،أبو حفص1 8 :
عمر بن محمد المكتب1 8 :
أبو عمرة األنصاري18 :
أبو عمرة المازني18 :
عمرو بن جميع111 :
عمرو بن الحمق86 :
أبو عمرو السعيدي1 :
عمرو بن سفيان السلمي ،أبو األعور6 :
عمرو بن شمر81 ، 9 ، 1 ،19 :
عمرو بن العاص11 ، 1 :
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بنو عمرو بن عاصم الكالبي1 6 :
أبو عمرو بن العالء1 1 :
جدّ أبي عمرو بن العالء16 :
عمرو بن مالك النصري:
ابن عمرون6 :
العميدي -محمد بن أحمد بن عميد الدين
عوانة بن الحكم6 :
ابن العود168 :
عون بن محمد1 1 :
العوني81 :

ابن عويدان السقاء -أبو الطيب المتنبي
عيسى بن أحمد المعروف بابن الحنيك ،أبو القاسم81 :
عيسى الخشّاب8 :
غ
غازي بن يوسف -الملك الظاهر
غالب بن الحسين58 :
أبو غالب بن الحصين116 ،49 :
أبو غانم ،من آل أبي جرادة ،قاضي حلب:
119 ،5
الغسّاني116 :
أبو الغنائم الزيدي النسابة أخو أبي الطيب184 :
أبو الغنائم بن النرسي86 :
ف
أبو فاختة18 :
فاطمة العلوية زوجة أحمد بن الحسين بن علي بن محمد السكران184 :
أبو الفتح بن البطي4 :
أبو الفتح بن بيان بن علي الحلبي الملقّب بالتاج ،ابن أخت ثابت بن شقويق األمّان ،اسمه أحمد ،معروف بالكنية،5 ،56 :
111 ،116
أبو الفتح بن الصفّار94 :
أبو الفداء148 :
أبو فراس -همام بن غالب

أبو فراس الحمداني11 :
الفرج بن إبراهيم بن المرجئ1 1 :
أبو الفرج الثقفي168 :
أبو الفرج بن القبيطي86 :
الفرزدق الشاعر -همام بن غالب
الفرنج114 ،89 ،9 ،5 :
أبو فضالة األنصاري18 :
أبو الفضل بن الخشّاب القاضي بحلب:
188 ،115 ،111
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أبو الفضل بن خيرون86 :
الفضل بن عبد المطلب بن الفضل الهاشمي ،تاج الدين أبو المعالي61 ،61 :
فضل اللّه بن علي بن عبيد اللّه الحسيني الراوندي ،السيد أبو الرضا184 ،95 ،96 ،98 :
أبو الفضل بن أبي منصور القمي118 :
الفضل بن يحيى العالم ،شرف الدين أبو القاسم166 :
الفضيل بن أدهم1 :
ق
أبو القاسم بن األبيض العلوي186 :
أبو القاسم البوصيري68 :
أبو القاسم بن الحرسناني68 :
قاسم بن زكريا المطرز19 :

أبو القاسم بن السمرقندي81 :
القاسم بن عروة ،مولى أبي أيّوب المكي1 :
أبو القاسم العطار68 :
القاسم بن علي بن الحسن ،أبو محمد49 :
أبو القاسم بن فضالن الطرسوسي46 ،69 :
أبو القاسم القاضي111 :
أبو القاسم بن محمد القاضي81 :
أبو القاسم بن أبي محمد68 :
أبو القاسم بن مهرويه1 1 :
قتادة66 :
أبو قتادة بن ربعي األنصاري11 :
ابن قتيبة169 :
قريش1 :
قضيب البان -الحسين الموصلي
ابن قضيب البان -عبد القادر بن محمد
قطب الدين الراوندي -سعيد بن هبة اللّه ابن الحسن
أبو القعقاع الجرمي11 :
القمي -الحسين بن علي بن محمد ...
أميركا القمي
القيسراني معارض البن منير6 ،84 ،86 :

ك
أبو كامل األحمسي11 :
الكروخي46 ،69 :
كعب بن جعيل1 :
أبو كعب الخثعمي11 :
بنو كالب1 6 :
الكلبي89 :
كلثوم بن جبر:
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الكميت بن زيد الشاعر1 8 :
أبو الكنود -عبد الرحمن بن عبيد
ل
لطفي بن محمد البيمارستاني156 :
لوط -أبو مخنف
أبو ليلى األنصاري11 :
أبو ليلى -نابغة بني جعدة1 8 :
م
مالك81 ،19 :
ابنا مالك األسلميان18 :
مالك بن أنس1 8 ،86 ،15 :
مالك بن الحارث األشتر النخعمي11 ، 1 ، 1 ، 6 :

مالك بن كعب الهمداني6 :
المأمون ،عبد اللّه ،الخليفة186 :
المؤيد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي54 :
المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلي ،أبو السعادات65 ،64 :
المبارك بن أحمد بن زريق الحدّاد ،أبو الفتح:
69 ،65
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن الطيوري أبو الحسين186 ،81 :
المبارك بن محمد بن محمد الشيباني ،مجد الدين أبو السعادات48 ،4 :
المتنبّي ،أبو الطيب89 ،88 :
مجد العرب العامري84 ،81 :
أبو المجد بن فضالن الضرير الدقي البغدادي الشطرنجي11 :
مجمع بن يحيى1 1 :
أبو المحاسن بن رافع بن تميم ،القاضي141 :
أبو المحامد القوصي68 :
ابن محبوب189 :
المحبّي -محمّد أمين المحبي
محسن األمين ،مؤلف أعيان الشيعة،181 ،18 ،119 ،111 ،161 ،166 ،99 ،95 ،91 ،9 ،49 ،61 ،88 ،81 ،15 :
146 ،148 ،14 ،164 ،168 ،184 ،186
المحسن بن الحسين عليه السّالم115 ،114 :
محسن الصادقي16 :
المحسن بن علي بن محمد التنوخي ،أبو علي186 :

محمّد ،رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، 1 ،19 ،15 :

،86 ،88 ،81 ،88 ،8 ، 9 ، 5 ، 6 ، 8 ، 1 ، 8 ،

،11 ،89 ،85 ،84
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119 ،186 ،181 ،1 5 ،1 4 ،1 6 ،1 8 ،168 ،94 ،51 ،45 ،44 ،41 ،66 ،19 ،15 ،18 ،11 ،18 ،1
محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني صاحب كتاب الغيبة114 ،118 :
محمد بن إبراهيم الطرابلسي الحنفي156 :
محمد بن أحمد186 :
محمد بن أحمد ،أبو إبراهيم اإلسحاقي115 :
محمد بن أحمد الذهبي ،مؤلف ميزان االعتدال188 ،188 ،81 :
محمد بن أحمد بن علي ،أبو الحسن115 :
محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن النسابة الدمشقي ،أبو عبد اللّه96 :
محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي ،أبو المجد169 ،166 :
محمد بن أحمد بن عميد الدين علي ،مؤلف المشجر الكشاف146 ،169 ،168 ،161 :
محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق المؤتمن بن اإلمام جعفر الصادق عليه السّالم ،أبو إبراهيم الحرّاني،181 :
168 ،161 ،166
محمد بن أحمد الناصر ،أبو القاسم185 :
محمد بن إدريس السرخسي ،أبو لبيد19 :
محمد بن إسحاق بن عمار بن جش165 :
محمد بن أسعد الجواني النسابة116 ،115 ،116 ،98 :
محمد بن أبي سعد الحلبي ،أبو عبد اللّه58 ،51 ،56 :
أبي محمد بن أسعد الحراني168 :
محمد بن أسعد بن الحليم الحنفي ،أبو المظفر118 :

محمد بن إسماعيل86 :
محمد بن إسماعيل بن أبي الحجاج المقدسي ،أبو عبد اللّه98 ،51 ،86 :
محمد أمين المحبي ،مؤلف خالصة األثر:
156 ،149 ،145
محمد بن أيوب البجلي66 :
محمد الباقر المجلسي181 :
محمد بهاء الدين العاملي149 :
محمد بن بهلول الحلبي119 :
محمد بن البيمارستاني الحسيني149 :
محمد بن تاج األمناء بن عساكر ،أبو عبد اللّه96 :
أبو محمد التميمي81 :
محمد بن أبي جعفر ،أبو عبد اللّه56 :
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محمد بن أبي جعفر أحمد بن أبي العباس أحمد ،أبو عبد اللّه14 :
محمد بن جعفر بن أبي الزبير القاضي المنبجي ،أبو الحسين8 :
محمد بن أبي جعفر القرطبي ،أبو الحسن4 :
محمد بن جعفر بن محمد الحرّاني الحسيني ،أبو إبراهيم161 :
محمد بن جعفر المحمدي ،أبو الحسن189 :
محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن ،بن أبي المحاسن زهرة ،أبو إبراهيم ،ابن الزيدية الفاضلة141 :
محمد الحجازي بن عبد القادر بن محمد الشهير بابن قضيب البان الحلبي149 :
أبو محمد الحريري69 :

محمد بن الحسن األقساسي189 :
محمد بن الحسن ،الجدي ،أبو طاهر9 :
محمد بن الحسن الخثعمي ،أبو جعفر19 :
محمد بن الحسن بن دريد ،أبو بكر صاحب الجمهرة116 ،166 ،161 ،81 :
محمد بن الحسن الطوسي -الطوسي ،أبو جعفر
محمد بن الحسن بن علي بن أبي المحاسن زهرة بن الحسن بن زهرة ،بدر الدين بن شمس الدين148 :
محمد بن الحسن بن النحاس الحلبي الوزير ،أبو نصر9 :
محمد بن حسن وادي الصيادي الرفاعي الخالدي ،أبو الهدى151 :
محمد بن الحسن ،أبو يعلى الجعفري الشريف188 ،181 :
محمد بن الحسين البصري ،أبو الحسن8 :
محمد بن الحسين الجازري ،أبو علي19 :
محمد بن الحسين بن علي بن الحسن148 :
محمد بن الحسين بن علي الطغرائي118 :
محمد بن الحسين المرزباني9 ،5 :
محمد بن الحسين بن أبي المكارم ،أبو المجد:
46 ،69
محمد بن الحسين الوزير نظام الدين41 :
محمد بن حفص الصفار الشاعر1 8 :
محمد بن حمد بن حامد األرتاحي ،أبو عبد اللّه68 :
محمد بن حمزة بن أبي الصقر القرشي الدمشقي ،أبو عبد اللّه49 :

أبو محمد الخفاجي11 :
محمد بن خلف بن المرزبان المحولي1 8 :
محمد خليل المرادي151 :
محمد راغب الطباخ الحلبي ،مؤلف إعالم النبالء بتاريخ الحلب الشهباء145 ،144 ،146 ،148 ،165 ،188 :
محمد رضا الحسيني الجاللي15 ،16 :
محمد بن سعيد بن هبة اللّه الراوندي186 :
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محمد بن سهل86 :
محمد شمس الدين بن تاج الدين علي بن الطقطقي ،مؤلف غاية االختصار164 ،168 :
محمد شمس الدين بن ركن الدين أبي سالم محمد بن أبي ابراهيم164 :
أبو محمد الصفار81 :
محمد بن طاهر ،أبو الفضل185 :
محمد بن العباس الخزاز1 8 :
محمد بن عبد الباقي بن أحمد ،أبو الفتح69 :
محمد بن عبد الباقي بن سلمان ،أبو الفتح65 :
محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد184 :
محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن زهرة ،أبو عبد اللّه146 :
محمد بن عبد الرحمن القرقساني ،أبو األصبغ19 :
محمد بن عبد اللّه بن حمزة الزاهد بن محمد بن أبي المحاسن محمد بن زهرة ،أبو جعفر144 :
محمد بن عبد اللّه بن الزاغوني ،أبو بكر:
1 8

محمد بن عبد اللّه بن زبر الربعي الحافظ ،أبو سليمان1 1 :
محمد بن عبد اللّه بن سليمان الحضرمي81 :
محمد بن عبد اللّه بن علي الحسيني الحلبي ،أبو حامد ،ابن أخي أبي المكارم ابن زهرة:
165 ،161
محمد بن عبد اللّه بن عمار بن ياسر118 :
محمد بن عبد الملك بن أحمد بن أبي جرادة ،أبو المكارم95 ،94 ،55 ،56 :
محمد بن عبد الملك بن محمد ،أبو الحسن118 :
محمد بن أبي العتاهية15 :
أبو محمد بن علوان168 :
أبو محمد العلوي الحلبي الشريف41 :
محمد بن علي الباقر االمام عليه السّالم19 :
محمد بن علي بن حمزة بن عالء الدين علي بن أبي المكارم حمزة ،بدر الدين النقيب169 :
محمد بن علي بن شهر آشوب ،مؤلف معالم العلماء:

165 ،119 ،1

محمد بن علي العظيمي ،أبو عبد اللّه1 6 :
محمد بن علي الكتاني الواسطي ،أبو طالب القاضي186 ،1 6 :
محمد بن علي قوس186 :
محمد بن علي بن المحسن أبو جعفر الحلبي:
184 ،186
محمد بن علي بن محمد بن الحسن الحرّاني ،أبو عبد اللّه66 ،68 :
محمد علي المدرّس الخياباني التبريزي ،مؤلف ريحانة األدب18 ،168 ،9 ،49 ،61 ،15 :
محمد بن علي المقري ،أبو بكر6 :

،186 ،188 ،119 ،115 ،

محمد علي النجار التويسركاني15 :
محمد بن علي بن النطنزي ،أبو الفتح111 :
محمد بن علي بن ياسر الجياني ،أبو بكر49 :
محمد بن عمر الواقدي1 1 :
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محمد بن عمرو البختري الرزاز41 :
محمد بن عيسى األنصاري19 :
محمد بن عيسى الترمذي ،أبو عيسى ،مؤلف الجامع الصحيح69 ،19 :
محمد بن أبي الفتح أحمد بن الحسن بن عيسى الخشاب ،أبو الحسن188 ،8 :
محمد بن الفراء ،أبو الحسين81 :
محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الفراوي ،أبو عبد اللّه66 :
محمد بن الفضل شرف الدين بن يحيى بن عبد اللّه بن جعفر ،أبو الفضائل ،ابن حاجب الباب166 :
محمد بن الفضل بن محمد بن منصور العروضي األصبهاني ،أبو طاهر118 :
محمد بن القاسم بن سليمان البزاز1 8 :
محمد بن القاسم بن المظفر الشهرزوري ،أبو بكر118 :
محمد قوام الدين الوشنوي القمي19 :
محمد بن كامل111 :
محمد بن محمد بن أحمد ،أبو سالم168 :
محمد بن محمد بن جعفر ،أبو سالم164 ،161 :
محمد بن محمد بن حامد ،أبو عبد اللّه ،العماد الكاتب االصبهاني98 ،51 ،56 ،49 ،4 ،41 ،69 ،68 ،84 ،86 :
محمد بدر الدين بن محمد أبي إبراهيم بن الحسن ،من الخمسة الذين أجازهم العالمة الحلي181 :

محمد بن محمد بن سعيد الراوندي186 :
محمد بن محمد بن عبد اللّه الخطيب ،أبو طاهر1 1 :
محمد بن محمد بن علي ،أبو بكر6 :
محمد بن محمد بن علي الزينبي ،أبو نصر1 8 :
محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المفيد:
186 ،188 ،181
محمد بن محمد بن هارون الهاشمي ،الشريف أبو علي186 :
محمد بن محمود البغدادي ،أبو عبد اللّه116 :
محمد بن محمود بن حمّود ،أبو األزهر69 ،65 :
محمد بن محمود بن محمد ،أبو المؤيّد قاضي خوارزم186 :
محمد بن محمود النجار البغدادي ،أبو عبد اللّه56 :
محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ،صاحب التعليق على المشجر الكشاف146 ،141 ،168 :
محمد بن المطّلب19 :
محمد بن ملكشاه ،السلطان111 :
محمد بن موسى بن حماد البربري1 1 :
محمد بن ميمون المصيصي1 1 :
محمد بن ناصر :أبو الفضل86 :
محمد النديم ،صاحب الفهرست161 :
محمد بن هاشم بن أحمد بن هاشم ،أبو عبد الرحمن الخطيب56 :
محمد بن هبة اللّه بن أبي جرادة ،أبو غانم:
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54 ،58
محمد هبة اللّه بن الشيرازي ،أبو عبد اللّه6 :
محمد بن هبة اللّه ،أبو نصر19 :
محمد بن هالل بن المحسن الصابي4 :
محمد بن يحيى بن أبي المغيرة1 1 :
محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ،مؤلف السنن19 :
محمد بن يوسف بن الخضر ،قاضي العسكر89 ،88 :
محمد بن يوسف بن الدخوار ،المؤيّد116 :
محمود بن زنكي ،نور الدين61 ،6 ،89 :
محمود بن محمد بن ملكشاه111 :
محمود بن نصر بن صالح119 :
محي الدين بن أبي المعالي محمد بن علي القرشي ،قاضي دمشق51 :
مخارق بن الحارث الزبيدي6 :
المختار بن الحسن بن بطالن المتطبب4 :
مخلّد بن خالد بن الحارث81 :
أبو مخنف ،لوط4 :
المدرس التبريزي -محمد علي المدرس
امرؤ القيس68 :
المرتضى ،الشريف189 ،166 ،99 ،5 :
المرجا بن أبي الحسن محمد بن هبة اللّه أبو الفضل1 9 ،1 6 :

مروان18 :
مروان بن الحكم1 :
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية46 :
مرهف بن أسامة ،العضد68 :
المستنصر الفاطمي18 :
مسعود بن محمد بن ملكشاه ،السلطان غياث الدين111 :
مسلم66 :
المسلم بن أبي الخرجين الدميك الحلبي ،أبو نصر98 :
مسلم بن نجي بن سلمة بن جشم11 :
مشرق بن عبد اللّه العابد6 :
أبو مصبح األعشي ،أعشى همدان11 :
مصطفى بن طه الحلبي156 :
ابن مضر4 :
المطهر بن علي بن محمد  ...المشهور بالمرتضى ،أبو الحسن185 :
المعافي بن زكريا ،أبو الفرج19 :
أبو المعالي بن بنيمان69 :
معاوية بن أبي سفيان، 1 ، 6 ،15 ،14 ،11 :
معبد18 :
معتوق بن أبي السعود المقرئ ،أبو الطليق116 :
بنو معيط18 :

16 ،84 ،86 ،86 ، 9 ، 8 ،

مغيرة بن شعبة189 ، 1 :
ابن المقريء:
مكابر11 :
أبو المكارم ابن زهرة -حمزة بن علي بن زهرة
ابن مكنسة المصري86 :
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مكي بن محمد بن الغمر81 :
الملك األشرف محمد بن الملك الناصر يوسف بن أيوب48 :
ملكشاه ،السلطان111 :
الملك رضوان1 6 ،119 :
الملك الصالح بن نور الدين111 ،16 ،9 :
الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيّوب:
141 ،115 ،11 ،98 ،51 ،44 ،48 ،41 ،46 ،69 ،68 ،68
الملك الناصر سلطان مصر16 :
ملك النحاة61 :
منتجب الدين ،مؤلف فهرست علماء الشيعة و مصنّفيهم181 ،185 ،184 ،8 :
أبو منصور بن الحسن بن منصور النقاش الموصلي165 :
أبو منصور بن عبد الملك1 8 :
منصور بن لؤلؤ السيفي ،أبو منصور99 :
بنو منقذ84 :
منقذ بن مرشد ،أبو المغيث41 :

منير بن أحمد بن الحسن بن منير الخشاب ،أبو العباس188 :
منير بن أحمد بن مفلح ،والد أحمد بن منير81 :
ابن منير الطرابلسي -أحمد بن منير
موسى بن جعفر بن أبي ابراهيم الحراني ،أبو الفوارس161 :
موسى بن جعفر اإلمام عليهما السّالم1 1 :
موسى الجون الحسيني145 :
موسى بن سهل الراسبي1 1 :
بنو الموصول114 ،68 :
مولى صالح رئيس األطباء و نديم السلطان محمد151 :
المهاجرين1 :
ن
نابغة بني جعدة الشاعر ،أبو ليلى1 8 :
ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان18 :
ناصر الدين بن أبي جعفر محمد بن عبد اللّه144 :
ناصر الدين بن العديم ،القاضي141 :
ناصر بن محمد:
نافع بن أبي الفرج بن نافع الحلبي ،أحد غلمان ابن منير68 ،89 ،88 ،81 :
ابن النافلة -األشرف بن األعزّ
نبأبن محفوظ األديب الدمشقي ،أبو البيان56 :
أبناء نجيّ بن سلمة بن جشم18 :

ابن النديم -محمد النديم
النزال بن سبرة111 :
نصر بن دهمان168 :
نصرة الدين -أمير أميران بن زنكي
أبو نصر الكشاني111 :
نصر اللّه بن مجلي116 :
نصر بن مزاحم1 1 ،18 ،81 ، 9 ، 1 :
أبو نصر بن النحاس الوزير58 :
نظام الملك118 :
النعماني صاحب كتاب الغيبة -محمد بن ابراهيم النعماني
نفنف ،غالم دعبل الخزاعي1 6 :
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ابن أبي نمير العابد68 :
ابن ننجاب18 :
أبو نواس -الحسن بن هانىء
أبو نوح الحميري11 ،16 :
نور الدين محمود بن زنكي111 ،1 6 ،51 ،88 ،1 ،16 ،9 :
نور اللّه ،القاضي التستري الشهيد ،مؤلف مجالس المؤمنين88 :
و
الوادياشي166 :
والبة بن الحباب الشاعر1 8 :

آل و ثاب168 :
الوجيه عيسى المحنّك61 :
الوجيه بن أبي القاسم الحنيك61 ،89 ،81 :
ورقاء بن سمي العجلي6 :
الوزير المغربي -الحسين بن علي بن الحسين
الوليد بن أبي ثور الهمداني19 :
الوليد بن مسلم86 ،15 :
ه
هاران ،أخو اسماعيل168 :
هارون الرشيد ،الخليفة18 ،181 ،1 8 ،1 1 :
هارون بن عبد اللّه المهلبي1 1 :
هاشم18 :
هاشم بن أحمد بن هاشم56 ،81 :
ابنا هاشم األسلميان18 :
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص86 ، 9 :
هاشم بن القاسم ،أبو النضر41 :
هاشم المرقال18 :
هبة اللّه بن أحمد بن جعفر البزاعي56 :
هبة اللّه بن أحمد بن حامد الكالبي العباسي البزاعي5 :
هبة اللّه بن الحسين الدبّاس ،أبو الفضل118 :

هبة اللّه بن علي بن حمزة بن الشجري ،أبو السعادات181 ،118 :
هبة اللّه بن محمد بن أبي جرادة ،أبو الفضل:
1 1 ،54 ،61
ابن هبيرة الوزير:

1

أبو هريرة66 :
هشام66 :
أبو هفان1 1 :
هالل بن المحسن4 :

811

همام بن غالب ،أبو فراس الفرزدق الشاعر:
1 8 ،84 ،1
هناد بن السري86 :
هند1 5 :
الهيثم بن كليب الشاشى ،أبو سعيد19 :
ي
اليافعي161 :
ياقوت الحموي118 :
ابن اليحمولي95 :
يحيى بن جعفر41 :
يحيى بن الحسن العبيدلي مؤلف أنساب
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واثقى ،حسني ،الشيعه ىف كتاب بغيه الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي ( 006 - 522ق)1 ،جلد ،دليل ما  -قم ،چاپ :اول 1324 ،ه.ش.

آل أبي طالب166 :
يحيى بن سعد األنصاري1 1 :
يحيى بن سعد بن ثابت بن المراوي:
أبي زكرى51 ،66 ،81 :
يحيى بن سعد الحريري61 :
عمّ يحيى بن سعيد األنصاري16 :
يحيى بن سليمان18 ،81 ، 9 ، 1 ، 6 :
يحيى بن سنان156 :
يحيى بن صالح الوحاظي119 :
يحيى بن أبي طي النجار،16 :

11 ،1 8 ،1

يحيى بن ياقوت بن عبد اللّه الفرّاش ،أبو الفرج ،نزيل مكة68 :
يزيد18 :
يزيد بن حجية التيمي6 :
يزيد بن الحرّ العبسي6 :
يزيد بن رويم -رويم الشيباني
يزيد بن قيس84 :
يزيد بن معاوية8 :
أبو اليسر18 :
أبو يعقوب1 6 :
يعقوب بن شعيب88 :

أبو يعلى بن القالنسي6 ،81 :
يعلى بن منبه1 8 :
أبو يعلى الموصلي:

19 ،

أبو يعلى الهاشمي ،تلميذ المرتضى5 :
أبو اليمن الكندي1 6 ،68 :
يوسف األتابكي ،مؤلف المنهل الصافي:
146 ،14 ،146
يوسف بن حسين الحسيني الدمشقي الحلبي ،جمال الدين ،أبو المحاسن156 :
يوسف بن خليل الدمشقي ،أبو الحجاج:
185 ،19 ،
يوسف بن رافع بن تميم ،أبو المحاسن98 ،51 :
يوسف بن عطية السعدي:
يوسف بن فيروز الحاجب88 :
يوسف بن منصور بن ناصر الدين بن أبي جعفر محمد145 :
يونس19 :
يونس بن عبد اللّه ،أبو صالح نانا السديد ،كاتب شريف بن سيف الدولة165 :
يونس بن محمد بن محمد بن محمد الفارقي ،بدر الدين68 :
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المرعشي ،قم  1161ه.
 -1ريحانة األدب ،لمحمد علي المدرّس الخياباني التبريزي ( 1848 -1 96ه) ط الثانية ،تبريز ،مطبعة شفق.
 -18شعر دعبل بن علي الخزاعي ( 16 -115ه) ،صنعة :عبد الكريم األشتر ،ط الثانية ،مجمع اللغة العربية بدمشق،
 1168ه.
 -11شهداء الفضيلة ،لعبد الحسين أحمد األميني.
 -18طبقات أعالم الشيعة ،للشيخ آقا بزرگ الطهراني ( 1859 -1 98ه) ط الثانية،
##PAGE=240##
اسماعيليان ،قم.
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اإلسالمية ،قم 1161 ،ه ،بتحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي.
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 1114ه.
 - 1معجم البلدان ،لياقوت الحموي ،ط األسدي ،طهران ،افست من طبعة ال يبزيك  1566م.
 - 8موارد األتحاف في نقباء األشراف ،للسيد عبد الرزاق كمونة الحسيني ،مطبعة اآلداب ،النجف األشرف 1855 ،ه.
 - 6ميزان االعتدال في نقد الرجال ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م  415ه) دار إحياء الكتب العربية ،ط األولى
 185ه.
 - 4نسمة السحر بذكر من تشيّع و شعر ،ليوسف بن يحيى الحسيني اليمني (م  11 1ه) ط األولى 11 6 ،ه ،دار المؤرخ
العربي ،بيروت.
 - 5وفيات األعيان ،ألبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلّكان ( 651 -665ه) ط الثانية ،الشريف الرضي،
 1861ه ش ،قم.
 - 9وقعة صفين ،لنصر بن مزاحم المنقري ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،مكتبة المرعشي ،قم 1168 ،ه.
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فهرس المحتوى
تقديم 4
من حضر صفّين مع أمير المؤمنين عليه السّالم جولة في رحاب صفين 14
ثالثة أحاديث التي ترتبط بحرب صفّين:
األوّل :اعتراف الخصم بحقّانية أمير المؤمنين عليه السّالم 6
الثاني :قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعمّار :تقتلك الفئة الباغية

الثالث :توصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أبا أيّوب األنصاري بمصاحبة عليّ عليه السّالم بصفين
أسماء الحاضرين بصفين مع اإلمام علي عليه السّالم  -1األحنف بن قيس السعدي التميمي 8
 أدهم أبو الفضيل بن أدهم الذي روى خطبة األشتر بصفّين 1 -8أبو رافع 8
 -1أسماء بن الحكم الفزاري 6
 -8األسود بن حبيب بن حماية بن قيس بن زهير الغطفاني العبسي 6
 -6األسود بن ربيعة 6
 -4األسود بن قيس 6
 -5األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اللّه 6
 -9أسيد بن ثعلبة األنصاري 6
 -16أسيد بن مالك أبو عمرة األنصاري 6
 -11أشعث بن قيس الكندي 6
 -1أشهب النخعي 4
 -18أصبغ بن نباتة 5
 -11أعين بن ضبيعة المجاشعي 5
##PAGE=242##
 -18أفلح أبو كثير ،و قيل أبو عبد الرحمن ،مولى أبي أيّوب األنصاري 5
 -16أويس القرني 5
 -14جندب الخير 5
 -15جندب بن زهير 5
 -19الحارث بن جمهان الجعفي 5

 - 6حجر بن عدي 5
 - 1حجر بن عنبس الكوفي 5
 حجر بن قحطان الوداعي 9 - 8حجر الشر 9
 - 1حدير السلمي و يقال األسلمي 9
 - 8حرملة بن زيد الجهني 9
 - 6حريش السكوني 9
 - 4الحرّ بن سهم بن طريف الربعي التميمي 86
 - 5الحرّ بن الصباح النخعي 81
 - 9حريث بن جابر الحنفي و قيل الخثعمي 81
 -86حسّان بن مخدوج الذهلي 8
 -81الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهما السّالم 8
 -8الحسين بن نجي بن سلمة جشم 8
 -88الحصين بن الحارث بن عبد المطلب 8
 -81حضين بن المنذر أبو ساسان الرقاشى 88
 -88الحكم بن أزيهر الحميري 88
 -86حكيم بن حزام بن خويلد 88
 -84الحمارس 88
 -85حمزة بن نجي بن سلمة و إخوته السبعة 88
 -89حيّان بن أبجر 88

 -16حيّان بن هوذة النخعي 88
 -11خالد بن الحارث بن أبي خالد 81
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 -1خالد بن زيد بن كليب أبو أيّوب األنصاري 81
 -18خالد بن المعمّر بن سليمان الذهلي 81
 -11خالد بن ناجذ األزدي الغامدي 81
 -18خالد بن الوليد األنصاري 81
 -16خالد بن أبي خالد 81
 -14خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 88
 -15الخندف 88
 -19خلّاد بن رافع 88
 -86داود بن بالل بن مالك 88
 -81دبية بن عدي بن زيد بن عامر 88
 -8راشد ،غالم كان لعمّار بن ياسر 88
 -88رافع بن خديج 88
 -81الربيع بن خثيم 88
 -88ربيعة بن شرحبيل 86
 -86رفاعة بن رافع بن مالك 86
 -84رفاعة بن شداد أبو عاصم 86
 -85رفاعة بن ظالم الحميري 86
 -89رياح بن الحارث النخعي 86

 -66رويم الشيباني ،و قيل يزيد بن رويم 86
 -61رئاب بن حنيف 86
 -6ريّان بن صبرة بن هوذة الحنفي 86
 -68زبيد بن عبد الخوالني المصري 86
 -61زحر بن قيس الجعفي الكوفي 84
 -68زهرة بن حوية السعدي 84
 -66زهير بن عوف الكندي 84
 -64زياد بن حفص التيمي 84
 -65زياد بن حنظلة التميمي 84
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 -69زياد بن خصفة التيمي البكري 84
 -46زياد بن كعب بن مرحب البجلي 84
 -41زياد بن النضر 84
 -4زيد بن أرقم 84
 -48زيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف األنصاري 85
 -41زيد بن حصن الطائي 85
 -48زيد بن عتاهية الفقيمي 85
 -46زيد بن عدي بن حاتم الجواد 85
 -44زيد بن وهب أبو سليمان الجهني 85
 -45السائب بن بشر بن عمرو الكلبي 85
 -49سالم بن عبيد األشجعي 85

 -56السرطان جدّ سعد اللّه بن هبة بن نصر 85
 -51سعد بن الحارث بن الصمة 89
 -5سعد بن زيد بن وديعة 89
 -58سعد بن عبد اللّه األزدي 89
 -51سعد بن عمرو األنصاري 89
 -58سعد بن مسعود الثقفي الكوفي 89
 -56سعد أبو الحسن مولى اإلمام الحسن بن عليّ عليهما السّالم 89
 -54سعيد بن حذيفة بن اليمان 89
 -55صفوان بن حذيفة بن اليمان 89
 -59عبد اللّه بن أوفى ،ابن الكوّاء 16
 -96عبد اللّه بن ناجذ األزدى الغامدي 16
 -91عبد اللّه بن نجي بن سلمة بن جشم 16
 -9عمّار بن ياسر16 ،
 -98مالك بن الحارث األشتر النخعي 11
 -91مسلم بن نجي بن سلمة بن جشم 11
 -98أبو األسود الدؤلي 11
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 -96أبو أسيد بن ربيعة األنصاري 11
 -94أبو أمامة الباهلي 1
 -95أبو أيّوب مولى عثمان بن عفّان 1
 -99أبو بردة بن عوف األزدي 1

 -166أبو بردة بن نيار 1
 -161أبو الجنوب 1
 -16أبو جهمة األسدي 1
 -168أبو حيّة بن عبد عمرو 1
 -161أبو دجانة األنصاري 1
 -168أبو الدنيا األشجّ عثمان بن خطّاب 1
 -166أبو زهير العبسي 1
 -164أبو زينب بن عوف 18
 -165أبو سعيد التيمي 18
 -169أبو السفر 18
 -116أبو سفيان بن حويطب بن عبد العزّى 18
 -111أبو سماك األسدي 18
 -11أبو شجاع الحميري 18
 -118أبو شيخ بن عمرو الجهني 18
 -111أبو عبد الرحمن السلمي عبد اللّه بن حبيب 18
 -118أبو عمرة األنصاري 18
 -116أبو عمرة المازني 18
 -114أبو فاخته 18
 -115أبو فضالة األنصاري 18
 -119أبو قتادة بن ربعي األنصاري 11

 -1 6أبو القعقاع الجرمي 11
 -1 1أبو كامل األحمسي 11
 -1أبو كعب الخثعمي 11
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 -1 8أبو الكنود 11
 -1 1أبو ليلى األنصاري 11
 -1 8أبو مصبح األعشى ،أعشى همدان 11
 -1 6أبو موسى األشعري عبد اللّه بن قيس 11
 -1 4أبو نوح الحميري 11
 -1 5أبو اليسر 18
 -1 9ابن أبي الحصين 18
 -181 -186ابنا مالك األسلميان 18
 -188 -18أبناء نجي بن سلمة بن جشم 18
 -184 -186ابنا هاشم األسلميان 18
 -185جدّ أبي عمرو بن العالء 16
 -189عمّ يحيى بن سعيد األنصاري 16
 -116ابن عم لألشعث بن قيس 16
 -111الشباميون من بني شبام 16
تراجم أربعين عالما من علماء الشيعة الحلبيّين و غيرهم  -1إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني أبو العتاهية 15
 إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي 15 -8أحمد بن الحسن بن عيسى الخشّاب أبو الفتح الحلبي الكردي 8

 -1أحمد بن الحسن المنبجي 88
 -8أحمد بن الحسين أبو الطيّب المعروف بالمتنبّي 88
 -6أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح أبو الحسين االطرابلسي الشاعر 81
 -4أحمد بن يوسف بن أيّوب بن شاذي بن مروان 68
 -5اسفنديار بن الموفّق بن أبي عليّ بن محمد 64
 -9األشرف بن األعز ،تاج العلى ،ابن النافلة 69
 -16حمّاد بن منصور بن حمّاد بن خليفة بن عليّ 49
 -11الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمّد بن الخشّاب 51
 -1الحسن بن أحمد بن عليّ بن المعلم أبو عليّ الحلبي 58
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 -18الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة بن عليّ بن محمّد 98
 -11الحسن بن سليمان بن الخير ،أبو عليّ األنطاكي 91
 -18الحسن بن طارق بن الحسن بن عوف 91
 -16الحسن بن طاهر بن الحسين أبو عليّ الصوري 95
 -14الحسن بن العباس ،أبو محمد الحسيني ،القاضي القمي 95
 -15الحسن بن عبد الواحد بن أحمد ،أبو محمّد األنصاري العين زربي 99
 -19الحسين أبو أحمد والد الشريفين المرتضى و الرضي 99
 - 6الحسين بن أحمد أبو عبد اللّه المعروف بابن خالويه 166
من أخذ العلم من ابن خالويه 166
من أخذ ابن خالويه عنه العلم ،أو نقل عنه ،أو حضر عنده 165
مصنّفات ابن خالويه 11

 - 1الحسين بن عليّ بن الحسين الوزير المغربي 118
 الحسين بن عليّ بن محمّد بن عبد الصمد ،الطغرائي األصبهاني 111 - 8الحسين بن عليّ بن محمّد أميركا القمي 118
 - 1الحسين بن عليّ بن يوسف جدّ أبي القاسم المغربي الوزير 116
 - 8حمزة بن عليّ بن زهرة أبو المكارم 114
 - 6حيدرة بن الحسن األسامي أبو تراب الخطيب 119
 - 4خليل بن خمرتكين الحلبي

1

 - 5دعبل بن علي الخزاعي 1 8
 - 9سداد بن إبراهيم بن محمّد 18
 -86سعد بن أبي سالم الحلبي 188
 -81محمّد بن أحمد بن محمّد أبو إبراهيم الحرّاني 181
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