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  : املسلمني عند املذهيب التحول
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 . تراجم المستبصرين األوائل في القرن األول في هذه الموسوعة:  انظر)١(

، سـير أعـالم النـبالء للـذهبي     )٢٤٥٩( رقـم  ٢٩ ص١٤المنتظم البن الجـوزي ج    راجع   )٢(
، األعـالم   )٢٢٢( رقـم    ٣٤٧ ص ٣ ج ة للـسبكي  ، طبقات الـشافعي   )٥١( رقم   ٨٥ ص ١٥ج

�  
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 . ، وغيرها٢٦٣ ص٤للزركلي ج

، كـان  �   ( ٤٦٣ت(  بالخطيـب البغـدادي    المعـروف  أبو بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت       )١(
 . حنبلياً ثم تشفع

  ( ٧ق( المصري   أبي الطاعة القشيري    بن  مطيع  بن  وهب  بن  علي  بن   الفتح، محمد  بو أ )٢(
 . ، قاضي ومحدث وفقيه، كان مالكياً ثم تشفّع� 

جزيـل المواهـب فـي      : كما حاول جاهـداً الـسيوطي فيمـا ألّفـه لهـذا الغـرض بعنـوان                )٣(
 . اختالف المذاهب
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 االستبصار فزاعة
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 ). ١٩٥٦( رقم٤٩٩ ص٢آقا بزرك الطهراني جللشيخ  الذريعة في تصانيف الشيعة، )١(

 ). ٢٧٦( رقم٦٩ ص٢آقا بزرك الطهراني جللشيخ ذريعة في تصانيف الشيعة،  ال)٢(

رافـضي  :  النخعـي األحمـر  محمـد  ـ إسحاق بن  ٣٤٧: نماذج من كتاب ديوان الضعفاء)٣(
  مارق، كذاب

   ٢٨ص ١جديوان الضعفاء 
  عن ابن فضيل، رافضي متروك:  ـ زكريا بن يحيى الكسائي١٤٧٦

   ١٤٥ ص١ جديوان الضعفاء
  رافضي ال يصح حديثه، قاله العقيلي: ـ سفيان بن الليل ١٦٧٠

   ١٦٤ص ١جديوان الضعفاء 
   ـ عمرو بن شمر الجعفي٣١٨٣
  عن إسرائيل، كوفي رافضي جلد:  ـ مخول بن إبراهيم٤٠٦٦

   ٣٨٢ص ١جديوان الضعفاء 
�  
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 �  
  كذاب رافضي: عن أبي خليفة، قال األزهري:  ـ سهل بن أحمد الديباجي١٨٠٣

   ١٧٨ص ١جديوان الضعفاء 
قـال  : تـوفي بعـد األربعمائـة   :  النـوبختي، الكاتـب  محمـد  ـ الحسن بـن الحـسين، أبـو     ٨٩٣

  معتزلي: رافضي، رديء المذهب، وقال البرقاني: األزهري
  ٧٩ص ١جديوان الضعفاء 

 جواب القرضاوي على رسالة أمين مجلس حقوق اإلنسان المـصري الـدكتور أحمـد              )١(
 . كمال أبو المجد
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 . المقدمة: عبد الستير آل حسين للبرية من نشاط الشيعة في سوريةتحذير ا )١(

 . فتوى في حكم ذبيحة الشيعي ١٠٢ صي سورية فتحذير البرية من نشاط الشيعة )٢(

، مؤيـداً بيـان أحمـد    عميد كلية العلـوم اإلسـالمية بـاألزهر   ، المنعم فؤاد عبد: دكالم  )٣(
 . الطيب
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 . )مغالطات حول التبشير الشيعي ١٠: (نمقال أسامة شحادة بعنوا:  انظر)١(

 . المقدمة: مسألة التشيع في الجزائر:  مقال للكاتب بلقاسم القطعة بعنوان)٢(

نقال عن ، حملة شيعية شرسة تستهدف الجزائريين إلسماعيل ضيفمقال بعنوان :  انظر)٣(
 . الحفيظ غرس اهللا عبد الجزائريالباحث 

 . ألبي القاسم)  فلسطينالتغلغل الشيعي في(مقال بعنوان :  انظر)٤(
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يحيــى ل) مــسلمو الــصين بــين مطرقــة الــشيوعية وســندان التــشيع(مقــال بعنــوان :  انظــر)١(

 . البوليني

 .٢٣: ١٦ ةالساع/٢٠٠٩ مارس ٢٥األربعاء /)بي بي سي( إذاعة )٢(
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عالشيعة والتشي  

  : لغة واصطالحاًالشيعة
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 .٥٤ اآلية: سبأسورة  )١(

  .كتاب العين )٢(

 .١٢٤٠ ص٣، ج�   ( ٣٩٣ت(صحاح اللغة للجوهري  )٣(
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 .باب ذكر ألقاب الفرق في اإلسالم ٤٨٧ ص١ ج كتاب الزينة)١(

 ).٤٨( رقم٢٨ فرق الشيعة ص)٢(

 صـاحب   �    ( ١٣٧٢ت(علي  ، كُرد    من المتأخّرين، كمحمد بن عبد الرزاق بن محمد        )٣(
 يطلـق علـى الواحـد والمثنـى         ،الـشيعة لفـظ معنـاه األتبـاع واألنـصار         " :)خطط الـشام  (

 وهـن شـيعة وجمعـه شـيع          هـو شـيعة وهمـا وهـم        ، تقـول  والجمع والمـذكر والمؤنـث    
  .× بن أبي طالب بالغلبة على أتباع عليماً صار علَ، ثموأشياع

مان الفارسـي    مثل سـل   � في عصر رسول اهللا    ليعرف جماعة من كبار الصحابة بمواالة ع      
 بن أبي طالب والمـواالة      بايعنا رسول اهللا على النصح للمسلمين واإلئتمام بعلي       : القائل

وا بـأربع وتركـوا     لـ مأمـر النـاس بخمـس فع      :  ومثل أبي سعيد الخدري الذي يقـول       .له
:  قيـل .والحـج الصالة والزكاة وصوم شهر رمضان      :  قال ؟ا سئل عن األربع   ولم. واحدة

ا لمفروضـة   هـ وإنّ:  قيـل لـه    . بن أبـي طالـب     والية علي : ؟ قال فما الواحدة التي تركوها   
قال ؟معهن  :  ومثل أبي ذ  . هي مفروضة معهنالغفاري ر ، وحذيفة بـن  ،ار بن ياسر وعم 
 وخالد بن سعيد بـن      ، وأبي أيوب األنصاري   ، وذي الشهادتين خزيمة بن ثابت     ،اليمان

ومن أرادهم فليراجع كتاب الـدرجات      .  وكثير أمثالهم  ،سعد عبادة  وقيس بن    ،العاص
�  
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 �  
  .الرفيعة البن معصوم

        عرف هـؤالء باسـم شـيعة علـي،  ٦خطـط الـشام ج   (." شـيعة  : غلـب فـأطلق فقيـل لهـم         ثـم 
  .)٢٤٥ص

حيث ’ أن بعض المؤرخين أرجع نشوء التشيع لما بعد وفاة النبي: والجدير بالذكر هنا
 خلط بين نشوء العقيـدة وبروزهـا كحركـة          ، وهو ةريخية عام حوادث تا بنى رأيه على    

ة سياسية ذات صدى اجتماعي، فاختالفهم في ذلـك ألجـل اخـتالف القـراءات بأهميـ      
 .الوقائع ونتائجها على اشتهار هذا المذهب وأتباعه

 . ٥ اآلية: المائدةسورة  )١(

 . ٦٥اآلية :  سورة الزمر)٢(
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 . ١٠٧ ص١الكافي ج: انظر )٤(
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 . ١٤٦ ص التوحيد)٨(

 . ١٢٧صالتوحيد : انظر )٩(
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 . ٤٧ ص التوحيد)٣(

 . ٤٠٦ ص التوحيد)٤(

 . ٤٦١تحف العقول البن شعبة الحراني ص )٥(
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 . ٣٦٠ ص، التوحيد١٥٩ ص١الكافي ج:  نظر)٧(

 . ٤٦٩تحف العقول ص )٨(
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 . ٢٦٦ ص١الكافي ج: انظر )١(

 . ٢٨١ صنهج البالغة )٢(

 . الصحاح للجوهري. الحبل، والجمع مرس، وجمع المرس أمراس: المرسة )٣(

 . ٢٠٧نهج البالغة ص )٤(

 . ٢١٠ نهج البالغة ص)٥(

 . ٢٠٤نهج البالغة ص )٦(

 . ٧٧نهج البالغة ص )٧(

 . ١٤٦نهج البالغة ص )٨(

 . ٤٤نهج البالغة ص )٩(
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 . ٤٤ البالغة صنهج: انظر )١(

 . أحاديثه متواترة ومجمع عليها لدى جميع المسلمين )٢(

 . ٣١٥نهج البالغة ص: انظر )٣(

 . ٣٥٨نهج البالغة ص: انظر )٤(

 . ٣٩٨ ص١، الكافي ج٣٢بصائر الدرجات ص: انظر )٥(
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 . ٤٧نهج البالغة ص )١(

 . ٣٨: سورة األنعام )٢(

 . ٣: سورة المائدة )٣(

 . ١٩٩ ص١الكافي ج: انظر )٤(

 . ١٨٨ ص١الكافي ج:  انظر)٥(

 . ٢٢٨ ص١الكافي ج )٦(
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 . ١٩٢ ص١الكافي ج: انظر )١(

 . ١٩١ ص١الكافي ج: انظر )٢(

 . ٣٥١قرب اإلسناد للحميري القمي ص )٣(

 . ١٨٠ ص١الكافي ج )٤(

 . ٢٢٤ ص١الكافي ج: انظر )٥(

 . ٢٦٣ ص١الكافي ج )٦(
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 . ٢٦١ ص١الكافي ج: انظر )٢(

 . ٢٦٢ ص١الكافي ج: انظر )٣(

 . ٢٦٢ ص١الكافي ج: انظر )٤(

 . ٢٦٤ ص١الكافي ج: انظر )٥(

 . ٢٥٦ ص١الكافي ج: انظر )٦(

 . ٤٠٠ ص١الكافي ج: انظر )٧(

 . ٣٩٩ ص١الكافي ج: انظر )٨(
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 . )٧(اآلية : سورة الحشر )٢(

 ١ج، الكـافي    ٤٠٥،  ٤٠٢،  ٤٠١،  ٤٠٠،  ٣٩٩،  ٣٩٨الـدرجات للـصفّار ص    بـصائر   :  انظر )٣(
 . ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٢، ١٩٧ص

 . ٢٦٩ ص١الكافي ج: انظر )٤(
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,��O ��3+ �2�1 :�    ُُفآمنوافآمنوافآمنوافآمنوا ُُ ِِ ِِ ََ ِِورسو�ورسو�ورسو�ورسو�    ِِِِباهللاباهللاباهللاباهللا    ََ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ ََ ِِوا�وروا�وروا�وروا�ور    ََ ِِ

J َJ َJ َJ ِِاyياyياyياyي    َ ِِ
.. ..

ََأنز�اأنز�اأنز�اأنز�ا     ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ�)٣(،  !3����d
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.. ..
ُُآمنواآمنواآمنواآمنوا     ُُ ََ ُايقواايقواايقواايقوا    ََ .ُ .ُ .ُ ََاهللاهللاهللاهللا    . ُُوآمنواوآمنواوآمنواوآمنوا    ََ ُُ ِِ ِِ ََ ِِبرسو�برسو�برسو�برسو�    ََ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ْْيؤتكميؤتكميؤتكميؤتكم    ِِ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ    bكفلbكفلbكفلbِِكفل ِِ

ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ    
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)١(المراد بذلك نظرة السوء وطمع العدو  . 
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 . ٤١٣ ص١الكافي ج: انظر )٤(
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  ٧١ ........................................................العبسي الصمصام أبو

  العبسي الصمصام أبو

 )١(العبسي الصمصام أبو

  :االسم والنسب

 �>��S� !F�Q�� �O�ms�*�Q�Q�� 3�$�)٢( ��G�� ,�Ù�����§ ¦�)٣( C�r ��1 ,
5k �ms `�3���� p�~ !F�Q�� Ç�� t� ,���$ �5� k� ���K����$�)٤( t� ,

�)!���$ �1 ¨�� �F3� ��$ n�.$# # d)٥(4 
                                                 

في أواخر عمره الشريف، مبعوثاً من قبل قومه يسأله       ’  من الذين التقوا برسول اهللا     )١(
بن حمزة الطوسي ال  في المناقبالثاقب: انظر. عن قيام الساعة، وعرف بصاحب النوق

مناقب آل أبي ، ٣٧ ـ ٣٦ ص٤٢ مجلسي جللعالمة البحار األنوار وعنه  ،١٣٢ ـ ١٢٩ص
 .٣٣٣ ـ ٣٣٢ ص٢  جبن شهرآشوبال^ طالب

 ).الضمضام العبسي أبو (:^مناقب آل أبي طالب في )٢(

بـن   أبو قبيلة من قيس، وهو عـبس بـن بغـيض بـن ريـث              : وعبس.  إلى بني عبس   ةنسب )٣(
 ).لجوهريل الصحاح. (غطفان بن سعد بن قيس عيالن

 ١ للراونـدي ج  الخـرائج والجـرائح  ،١٥٤ ـ  ١٥٣لخـصيبي ص  لالهدايـة الكبـرى  :  انظر)٤(
خــصائص ، ١٣٤ ـ   ١٣٣بــن حمــزة الطوســي صال، الثاقــب فــي المناقــب ٨ ح١٧٥ص

٢٨٠ ـ ٢٧٩ ص٢  جلديلميلإرشاد القلوب  ،٥٠للشريف الرضي ص^ ةاألئم. 

بن ال× الروضة في فضائل أمير المؤمنين ،١٣٢ ـ ١٣٠بن شاذان صالالفضائل :  انظر)٥(
  .٣٠٣ صمشغري ال بن حاتمال الدر النظيم ،١١٧ ـ ١١٥شاذان ص

علماً أن مسألة يهوديته ال تتعارض مع أصله العربي ـ بني عبس ـ بعد مـا ذكـره أصـحاب       
ا متأثّرين باليهود المهاجرة على التاريخ من أن كثيراً من سكان الجزيرة العربية تهودو    

 �     (١٤٠٨ت(جواد علي ل مفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم     ال:انظرمثالً. مدى قرون 
�  
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  :هحكاية استبصار
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ُُويعلمويعلمويعلمويعلم ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ِِاألرحاماألرحاماألرحاماألرحام    ppppِِِِ    ََََماماماما    ََ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ
ََوماوماوماوما     ََ ََ ِِتدريتدريتدريتدري    ََ ِِ
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أأأأ
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ََ ََ    �)٣(4 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
 .١٠٨ ص١٢ج

)١(       ة       ١٠في حدود سـنة     ’  لما ورد في المصادر من لقائه بالنبيللهجـرة، وقدومـه مـر 
 . للهجرة١١أُخرى في خالفة أبي بكر سنة 

 مـشغري،  ال بن حـاتم  ال والدر النظيم  ،بن شاذان الالروضة   و فضائلال انظر ما تقدم من      )٢(
بــن حمــزة ال ، والثاقــب فــي المناقــببــن شهرآشــوبال ×مناقــب آل أبــي طالــبو

 .الطوسي

 .٣٤: اآلية: لقمانسورة  )٣(
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 ي ومنـه سـم  فيـه، فـي شـيء فقـد انكثـب       مـا انـصب   وكـلّ . انكثب الرمل، أي اجتمع    )١(
، وهـي تـالل     الكثبـان :  والجمـع  ،صب في مكان فاجتمع فيـه     ، ألنّه ان  من الرمل  الكثيب

  ).الصحاح للجوهري(.الرمل
إلى وادي سر بهذا الرجل ( :بن حمزة الطوسيال )١٣٤ـ ١٣٣ص قب في المناقبالثا (وفي

 ).العقيق

 ).لسان العرب(.ه مستدير، وقد لَملَمه إذا أدارب مدملَك صُل:حجر ملَملَم )٢(

 الـدر ، و بن شاذان الالروضة  و الفضائل: ، انظر )جت النوق من الجبل   خر: ( وورد بلفظ  )٣(
�  
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 .بن حاتمالالنظيم 

بن ال ×الروضة في فضائل أمير المؤمنين ،١٣٢ ـ ١٣٠بن شاذان صال الفضائل:  انظر)١(
 الدر النظيم ،٢٤ ح٢٧٠: ٤١مجلسي للعالمة ال، عنه بحار األنوار ١١٧ ـ  ١١٥شاذان ص

، ١٣٢ ـ  ١٢٩بن حمـزة الطوسـي ص  ال ب في المناقبالثاق ،٣٠٣ الشامي ص بن حاتمال
٢٣٥ ـ ٢٣٢ ص٢ وج ،٥٢٣ ـ ٥٢١ ص١ ج ة االثني عشرمدينة معاجز األئم. 
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  )عليه السالم( املؤمنني أمري صاحب اجلاثَليق؛

  :االسم والنسب
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: ملـة كهـو حـاكم، وفـي الت      : ل الصاغاني وقا،   بفتح الثاء المثلّثة   الجاثليق:  قال الزبيدي  )١(

وهـو  : قلـت . سالمصارى في بـالد اإلسـالم بمدينـة الـ      هو رئيس الن  : حكيم، وقال غيره  
ثـم المطـران تحـت      ويكون تحت يد بطريق أنطاكية،      ،  المعروف اآلن بالقنثل، كقنفذ   

ــقف  ــم األس ــده، ث ــي ي ــون ف ــلّ  يك ــران   ك ــت المط ــن تح ــد م ــ بل ــم الق ــمس، ث  يس، ث
  ). ج العروستا.(اسمالش

فارس  العراق ولكهنة السريانيين في بالد المشرق؛رياسة رؤساء ا: ليقالجاثَ: وقال الزركلي
         ٥ج األعـالم .(يـان فِروما إليهما، ويقال لـصاحب هـذه الرتبـة عنـد رجـال الكنيـسة الم 

  ).١١٧ص
سـاقفة،  مقـدم األ : ئـف المـسيحية الـشرقية   يق عند بعض الطوا   الجاثَل: المعجم الوسيط وفي  

 . جثالقة: والجمع

م تقـد م(وتعنـي   .  معـرب  ،)كـاثوليكوس (جاثليق أرمينية من أصل يوناني هـو         كلمة ال  )٢(
 أو الشامل، ويكون طران عام ية أو م  ة محلّ  أي المشرف على أكثر من أسقفي      )األساقفة

كنائس السريان فـي الـشرق   كي السرياني الذي هو رئيس جميع     للبطريرك األنطا  اًتابع
�  
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 �  
  .إدارياً وعقائدياً) العراق وبالد فارس(

بــين مقــرهم ومقــر وكانــت تُطلَــق علــى كبــار األســاقفة الــذين يمــنعهم طــول المــسافات 
ف فـي تـدبير     أمـر، فـصار لهـم التـصر        كلّ   صال به في  بعونه من االتّ  البطريرك الذي يتّ  

 ٤١٠سنة  ) المدائن(ففي مجمع ساليق     .تهمشؤون رعي       ت م ونتيجة للمـشاكل التـي مـر
م بين الرومان والفرس ومقتل بعض الرهبان عند ذهابهم إلى ٣٦٣بها الكنيسة منذ سنة 

ق مطران المشرق في كنيسة كوخي في اسحإوبة االتصاالت، منح مار أنطاكية، ولصع 
، ولم يطلق المجتمعون فـي مجمـع سـاليق علـى مـار            )جاثليق( لقب   )المدائن(سلوقية  

  ونظـراً ألن ع في وحـدة كنيـسة المـسيح    ق لقب بطريرك خوفاً من حصول تصد      اسحإ
ن هو الرئيس األعلى إجراء كهذا سوف يلغي سيادة وسلطة بطريرك أنطاكية الذي كا   

  .والمباشر للكنيسة في هذه المناطق
 البطريرك األنطاكي كان له سلطان إن): م١٧٩٤م ـ  ١٧٢٤(م لومون الفرنسي ويقول المعلّ

الـبالد الـسريانية، وكـان       كـلّ    الشرق المسيحي، ولم يكن بطريركاً غيره في       كلّ   على
ى  األنطــاكي يــسمللــبالد الــشرقية علــى الخــصوص أســقف كبيــر خاضــع للبطريــرك 

ه مدينة سلوقية أو المدائنالجاثليق وكرسي.  
 بطرس نصري الكلداني   ويقول القس  :علـى شـرف أو    جثالقة المدائن لم يحوزوا قـطّ إن 

لقب البطريرك بحققانوني هم اختلسوا اسم البطريرك والبطريركية ل األمر، لكنّ في أو
وا بهواستبد.  

 الجاثليق هو رئيس النـساطرة فـي   ن، إ)م١٩٩٢م ـ  ١٩٠٨(ويذكر المؤرخ كوركيس عواد 
م اســتبدل لقــب الجــاثليق إلــى مفريــان مــع مــار ماروثــا ٦٢٨وفــي ســنة . ديــار الــشرق

وهـو لقـب مفريـان الهنـد اليـوم،          التكريتي، ومفريان، كلمـة سـريانية معناهـا المثمـر،           
  .سمان الجاثليق والمفريان اسمان مترادفانواال

كانـت الكنيـسة تنتخـب الجـاثليق، ويـصدق الخليفـة العباسـي علـى                وفي العهد العباسـي     
وفـي العـصر الحـديث معظـم الكتـب          . الانتخابه، ويكتب له كما يكتب للوالة والعمـ       

�  
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  :الوالدة والوفاة
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  :حكاية استبصاره
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.يدييدييدييدي َ. َ. َ. َََ ََمنمنمنمن    ََ ََ ِِ ِِا�وراةا�وراةا�وراةا�وراة    ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ .. ومب¨اومب¨اومب¨اومب¨ا    ..
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 �  
، يـستبدل   )الكلدان واآلشوريين (القديمة التي تُعاد طباعتها من ِقبل السريان الشرقيين         

الرتـب الكنـسية واأللقـاب    :  مقـال انظـر .(فيها لقب الجـاثليق القـديم بلقـب البطريـرك        
 ).م٢٠١٤الدينية، لموفق نيسكو، أيلول 

 .وذلك نظراً للرتبة التي بلغها في النظام الكنسي) ١(

 .٦اآلية :  سورة الصف)٢(
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)١(ورد أن  كــذّب ’ النبــي)صــحيح ابــن  (ملــك الــروم وأكّــد نــصرانيته    ) هرقــل
 وحـارب المـسلمين فـي       يمـان ، وأنّه آثـر ملكـه علـى اإل        ٣٥٧ ص ١٠ ج )٣٥٤ت(حبان

 ).٧٦٠ ص٢ للواقدي جمغازيال: انظر. (غزوة مؤتة سنة ثمان

: والبـرق، بالتحريـك   . له ولم يحسن عملـه    جِه: خَِرق بالشيء يخْرق  : عن لسان العرب   )٢(
نكَل الرجل عن اَألمر ينْكُل نُكوالً ِإذا : ويقال. جبان: ورجل ِرعديد. الحيرة والدهش

 .جبن عنه

 .٢٩٩ص ٢ ديلمي جللإرشاد القلوب  )٣(
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محمـد بـن عبـداهللا    إنّا وجدنا في اإلنجيل رسوالً يخرج بعد عيسى، وقد بلغنا خـروج            )١(

 ٢  ج لراونــدي لالجــرائح و الخــرائج.كنا، فأنفــذَنا فــي التمــاس الحــقففزعنــا إلــى ملـــِ
 .٥٥٦ ـ ٥٥٤ص
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� a��R7 ,h5�1 :�� k�  �G1# ََََكذبكذبكذبكذب    ََََماماماما�: # ََ ََ ََ ََالفؤاالفؤاالفؤاالفؤا    ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ
    ُُُُدددد

رأىرأىرأىرأى    ََََماماماما
ََ ََ ََ ََ�)١( 4�2+�y�1 9.$� p����0� �� �O�1;� 8q�$� :�¶ؤم¶�ؤم¶�ؤم¶�ؤم�.. .. ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ِِبهبهبهبه    ََ ِِ ِِ ِِ    

ُُو�ن�نهو�ن�نهو�ن�نهو�ن�نه ُُ .. .. ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ,�p����Ø� 8�+ �N# :ْْأأقرريمأأقرريمأأقرريمأأقرريم� ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ
ْْوأخذيموأخذيموأخذيموأخذيم     ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ    zzzzََََََََ    ْْذلكمذلكمذلكمذلكم ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ

ََ ِِِِإ·يإ·يإ·يإ·ي    ََ
ْْ ْْ

ِِ ُُقالواقالواقالواقالوا    ِِ ُُ ََ ََأقررناأقررناأقررناأقررنا    ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ
    

                                                 
 .١١اآلية :  سورة النجم)١(
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ََقالقالقالقال ََ ََ ُُفاشهدوافاشهدوافاشهدوافاشهدوا    ََ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََوأناوأناوأناوأنا    ََ ََ ََ ََ ََ ْْمعكممعكممعكممعكم    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََمنمنمنمن    ََ ََ ِِ ََالشاهدينالشاهدينالشاهدينالشاهدين    ِِ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِ .. ُُوجدونهوجدونهوجدونهوجدونهيييي� :, �+�8)١(�.. ُُ ََ ََ ُُ ُُ
ِِ ِِ ََ مكتوبامكتوبامكتوبامكتوبا    ََ

ً ًْ ًْ ًْ ُُْ ُُ ََ ْْعندهمعندهمعندهمعندهم    ََ ْْ ُ َُ َُ َُ َ ْْ ْْ ِِ ِِ    

ppppِِِِ    ِِا�وراةا�وراةا�وراةا�وراة ِِ ََ ََ ْْ ْْ .. ِِواإل¸يلواإل¸يلواإل¸يلواإل¸يل    .. ِِ ِِ ِِ
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

ِِ ِِ ََ ْيأمرهميأمرهميأمرهميأمرهم    ََ َْ َْ َْ َُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ
ِِبالمعروفبالمعروفبالمعروفبالمعروف     ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ْوينهاهموينهاهموينهاهموينهاهم    ِِ َْ َْ َْ َُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ِِِِعنعنعنعن    ََ
ََ ِِالمنكرالمنكرالمنكرالمنكر    ََ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ
JJJJوºلوºلوºلوºل     ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ُُلهملهملهملهم    ََ ُُ ُُ ُُ ََ ِِالطيباتالطيباتالطيباتالطيبات    ََ ِِ ََ ََ �� �� .. ..    

ُُوºرموºرموºرموºرم ُُ �� �� ََ ََ ُُ ُُ ََ ُُعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ ُُ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ََ ََا�بائثا�بائثا�بائثا�بائث    ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ْْ ُويضعويضعويضعويضع    ْْ َُ َُ َُ َََ ََ ََ ْْقنهمقنهمقنهمقنهم    ََ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ْْْْإ·همإ·همإ·همإ·هم    ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ََواألغاللواألغاللواألغاللواألغالل    ِِ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ِِال�ال�ال�ال�    ََ ِِ
.. ْْْْ�نت�نت�نت�نت    .. ََ ََ ََ ََعلعلعلعل    ََ ََ ََ ْْيهميهميهميهمََ ْْ ِِ ِِ

ْْ ََفاyينفاyينفاyينفاyين    ْْ ََ ِِ ِِ
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 .٨٠اآلية :  سورة النساء)٣(
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���� ُُ ٍٍأمةأمةأمةأمة    ُُ ٍٍ .. .. ُُ ُُ
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ََ ََ ِِ ِِ
ْْ ْْ�)٢( 4 
� ,-� ���- %'�53�� T���$� 
� �+�� �+�#
8�G7 ,h~� q�# ياكياكياكياك�: #
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 �1� ,��1B1 `�m :���$ ��7 ,¯�_��� h)$� �_S�� h)$� `z(<� h)$ �H #
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�� W''b k� ,K  9m k� W�9m k� W�9m �1 ¦ Ò Ò ¦d d ¦d d
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� ���7 W�$ �1$�#
 ����'� q����>�� %�7��1� h�G��� Y�r3'�� Y�1$ ���� ��1 Y�~��. ���# #
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ِيأييهيأييهيأييهيأييه     ِِ ِِ ِِ ِ
ْْ ْْ ََ ُُاÀاطلاÀاطلاÀاطلاÀاطل    ََ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْمنمنمنمن    ْْ ْْ ِِ ِِ    bنbنbنbِِن ِِ

ْْ ْْ ََ ِِيديهيديهيديهيديه    ََ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ والوالوالوال    ََ
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ِِِِخلفهخلفهخلفهخلفه ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ٌٌي¥يلي¥يلي¥يلي¥يل    ََ ٌٌ

ِِ ِِ
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ِِ ..اباباباب    ِِ ُُفمسكفمسكفمسكفمسك    .. ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ِِالسماواتالسماواتالسماواتالسماوات    ُُ ِِ ََ ََ ََ ََ .. ََواألرضواألرضواألرضواألرض    .. ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ْْأنأنأنأن    ََ ْْ ََ ََ
تزوالتزوالتزوالتزوال    

ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ    

ْْول�ول�ول�ول� ْْ ِِ ِِ
ََ ََ ََ ََزا�ازا�ازا�ازا�ا    ََ ََ ََ ََ ََ ْْإنإنإنإن    ََ ْْ

ِِ ََأمسكهماأمسكهماأمسكهماأمسكهما    ِِ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ
ْْمنمنمنمن     ْْ ِِ ٍٍأحدأحدأحدأحد    ِِ ٍٍ ََ ََ ََ ََ

ْْمنمنمنمن     ْْ ِِ ِِنعدهنعدهنعدهنعده    ِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ُُإنهإنهإنهإنه    ََ ُُ .. ..
ِِ ََََ�ن�ن�ن�ن    ِِ ََ حليماحليماحليماحليما    ََ

ًً ًً
ِِ ِِ ََ ُُُُلفورلفورلفورلفور    ََ ََ ااااََ
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ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ....قماقماقماقما    ََ ََ ََفقولونفقولونفقولونفقولون    ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ علواعلواعلواعلوا    ََ

ًً ًً ّّ ّّ ُُ ُُ ُُ كب�اكب�اكب�اكب�ا    ُُ
ًً ًً

ِِ ِِ
ََ ََ�)١(4 

8�+ :?3) �($ h~� q� 
� �� �¨.R7 
8�+× :��)�) 3) 44��)�)� 44��)�)� 44��)�)�44 W�� ¯37 3)� ,

ُُُُيكونيكونيكونيكون    ََََماماماما�: ���¶ ��� �1���, �(3 +��3 ُُ ُُ ََ ْْمنمنمنمن    ََ ْْ ِِ ََََ¸وى¸وى¸وى¸وى    ِِ ْْ ْْ ََ ََ
ٍٍثالثةثالثةثالثةثالثة     ٍٍ َ ََ ََ ََ َََ إالإالإالإال    ََ
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ِِ ََهوهوهوهو    ِِ ََ ُُ ْْرابعهمرابعهمرابعهمرابعهم    ُُ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ

ِِ ِِ
ََ والوالوالوال    ََ

ََ ََ ََ ََ    

ÄÄÄÄْْْْ ََ ٍٍٍٍسةسةسةسةََ ََ إالإالإالإال    ََ
.. ..
ِِ ََهوهوهوهو    ِِ ََ ُُ ْسادسهمسادسهمسادسهمسادسهم    ُُ ُْ ُْ ُْ ُُُ ُُ ِِ ِِ ََ والوالوالوال    ََ

ََ ََ ََ ََ    ÅأدÅأدÅأدÅأد
ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

ْْمنمنمنمن     ْْ ِِ ََذلكذلكذلكذلك    ِِ ََ ِِ ِِ
ََ والوالوالوال    ََ

ََ ََ ََ ََ    ÆأكÆأكÆأكÆََأك ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ
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.. ..
ِِ ََهوهوهوهو    ِِ ََ ُُ ْْمعهممعهممعهممعهم    ُُ ْْ ُ َُ َُ َُ َ ََ ََأفنأفنأفنأفن    ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

ُُ�نوا�نوا�نوا�نوا    ََََماماماما     ُُ ََ ..عمعمعمعم    ََ .. ُُ ُُ    

ْْينبئهمينبئهمينبئهمينبئهم ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُ �� �� ََ ََ ُُ ََبمابمابمابما    ُُ ََ
ِِ ُُعملواعملواعملواعملوا    ِِ ُُ
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.... ََ ْْلولولولو    ََ ْْ ََ ََيعلمونيعلمونيعلمونيعلمون    ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََعلمعلمعلمعلم    ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ    bق�ِِا�قbا�قbا�قbا ِِ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ..لÌونلÌونلÌونلÌون    *    ْْ .. ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََاªحيماªحيماªحيماªحيم    ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ..عمعمعمعم    *    ْْ .. ُُ ََلÌوغهالÌوغهالÌوغهالÌوغها    ُُ ََ .. .. ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ    

bقbقbقbََََق ْْ ْْ ََ ََ    bق�ِِا�قbا�قbا�قbا ِِ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ..عمعمعمعم        ْْ .. ُُ ..لتسألنلتسألنلتسألنلتسألن    ُُ .. ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ٍٍيومئذيومئذيومئذيومئذ    ََ ٍٍ ِِ ِِ ََ ََ ْ َْ َْ َْ ِِِِعنعنعنعن    َ
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    ppppِِِِ    ٍٍٍٍغطاءغطاءغطاءغطاء ََ ََ ِِ ْْْْقنقنقنقن    ِِ ََ ِِذكريذكريذكريذكري    ََ ِِ

ْْ ْْ
ِِ ُُوiنواوiنواوiنواوiنوا    ِِ ُُ ََ ََ ََ الالالال    ََ

ََََ
ََيستطيعونيستطيعونيستطيعونيستطيعون     ََ ُُ ُُ ِِ ِِ َ ََ ََ ََ َْْ سمعاسمعاسمعاسمعا    ْْ
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 ٣٠حـار األنـوار ج   وب ٢٩٩ ص ٢ن نـسختي إرشـاد القلـوب للـديلمي ج         مزجاً بـي  انتهى   )١(

 . نقال عن اإلرشاد٥٣ص
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  مشعون الراهب

 :االسم والنسب
�� %��!�>�� !F�Q�� W�[$��� �>����O ��� %��y(�"�`3���?�)١( t� ,

��>�� D(��>��� ���$ �5�� ��5� F!� �2�1 Ç��� :`3�	 ��� `3��?# � ��1
a��� :���� A� �_Q�� `3��? h��# #×)٢(4 

  :والدته ووفاته

 C1$ �&�G� ��� ���� t ����J �V�? `�m ��$ Cr ,�OFk� �� pÝ F�( ¥# H H #
�1B�� × *����»6���2'� )٣($ , ,�(��GO h�+$ ��� Z������ T��G� t �#

                                                 
 ،٢٥٢ ص  الـصدوق للـشيخ    مـالي األ،  ٢٥٢ كتاب سـليم، لـسليم بـن قـيس الهاللـي ص            )١(

. ٢٥٨بن حمـزة ص ال الثاقب في المناقب    ،١١٤ص ال النيسابوري لفتّلروضة الواعظين   
 ٢، مناقب آل أبي طالب البن شهرآشوب ج  ٨٦٤ ص ٢لراوندي ج لالخرائج والجرائح   

 .١٢٤لخصائص العلوية للنطنزي ص، ا١٢٣ص

ة  واألئمـ ^ة عـن الرسـول واألئمـ      × اهللا عيـسى   نبوءات نبـي   ٢٥٢ كتاب سليم ص   )٢(
بخيـر يـا   :  فقال...ون يا أخي شمعون بن حم مرحباً :×فقال له علي  «: ، وفيه ينالمضلّ

  .»... عيسى بن مريموصي  وأنا من نسل شمعون بن يوحنا...أمير المؤمنين
: فيـه و ،١٠٤ صشـاذان فـي الفـضائل   وابـن   ،٩ ح٤ بـاب  ٧٩ ص فـي الغيبـة    انيالنعم: هعنو

 ...×راهب من نسل الحواريين يلتقي بأمير المؤمنين

، الثاقـب   ١١٤، روضة الواعظين للفتـال النيـسابوري ص       ٢٥٢ /٢٥٠أمالي الصدوق ص  ) ٣(
 .٨٦٤ ص٢للراوندي ج ، الخرائج والجرائح٢٥٨في المناقب البن حمزة الطوسي ص
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%(3���� %y���� h�+ �OFk� `3SO Y�9��4 
 �O�7� �1$#���'� 
� `�3b!��1B��� C1$ Z1 hO�+ �G7 , ×  ��� t

p��2f�� Z1 �7F� �2f>5�� ,6��2'� N;N� Z�5 %�5 _�#)١( 4 
  :حكاية استبصاره

�1B�� C1$ Ì�. ��# × 8�>G� _� ,- �f���# *�f��� h�)$� %(���1
 �± 8�G( %(�G� 8q��p�F����¦ § ¦¦ §�)٢( �1$ �N ,# ×w���� �2�� ��¨�7#)١( �� 

                                                 
، ٥٠، خـصائص األئمـة للـشريف الرضـي ص         ٢٥٠الـصدوق ص  للـشيخ   مالي  األ: انظر) ١(

الورى  إعالم ،٢٢٢ ص١، الخرائج والجرائح للراوندي ج١٠٤الفضائل البن شاذان ص
ــي ص ــزاحم ص  ١٧٨للطبرس ــن م ــفّين الب ــة ص ــال  ١٤٤، وقع ــواعظين للفت ــة ال ، روض

 .١١٤النيسابوري ص

)٢( ار، خربــت، وبهــا مــشهد لعلــ الفــرات فــوق األنبــقريــة كانــت فــي غربــيبــن أبــى ي 
 ٢مراصد االطالع على أسماء األمكنـة والبقـاع لـصفي الـدين الحنبلـي ج              .(×طالب

  ).٨٥٣ص
 منطقـة تقـع فـوق األنبـار، أي مـا بـين مدينـة األنبـار          )صـندوداء ( يظهر من المـصادر أن    و

نبـار  القديمة ومدينة هيت اليوم علـى الـضفة الغربيـة مـن الفـرات، وكانـت مدينـة األ                  
 منطقـة صـندوداء كانـت    نإالقديمة قريبة من مدينة الفلوجة في عصرنا الحاضر، ثـم           

 يعرف بمسجد علي    مسجد اكان فيه ،  ^عامرة وآهلة بالسكان في عهد المعصومين     
فـي عـصرنا     اال وجود له  ف فيما بعد    تاندثرو ،×و بمشهد علي  أ،  ×بن أبي طالب  

  .الحاضر
 ، منطقة صندوداء×أمير المؤمنيناإلمام دخول من ز في تختلفا الروايات أنعلماً 

 ا في روايةـ كم، صفّينن ـم× كان حين رجوعه ها أن الدخول بعضي ـورد فف
ا انصرفنا من  لم: قال، عن أبيه،ثني عبد الرحمن بن جندب حد:قال أبو مخنف": ريـالطب

�  



  موسوعة املستبصرين...................................................... ١٠٨ 

ZG'� ½!$ tÁ ¦ § ¦ Á)٢(4 
8�G7 ,�?0� �!�"� �� Y��1 ���- *�G7 : w����� 8q�O$ ,�1B�� C1$ �(

?p�1 Cr ��! 
8�G7 :Y��1 �( !��$ p��1 `�S�� �9) t ���G��5 h~� q� 
� `-# # # ��1  9

|3+���� �1 a_�$� ,�'y�� �1 F��$� ,8kq�� ��q�� �1 �$� ,�2f��4 
�����>7# !�1B�� C1$ 83+ �1 I�� k�×4 

8��G7 ;Z�G'� ½!$ ��� D+� a>� ,�_�5 T���� Tp�F! �Ë h�+$ �NÁ ¦ § ¦ # # # : ��(
Y��1 !Y��P�$� W�$ �_>��4 

Y��1 8�G7 :�2�7 %���� p�F35 6�VQ� �P� �sl7 ,���_>��� ¯¨O %G'� 
�'��m° ° Ã ¦4 

��� 8�G7 :�)31�!d d4 
 ;�2��b31 ��� �2'(q� `$ Z�>�� �'7 ;h~! %&�1 �P�� ���[R� �)��1�7¦ § d ¦
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
 حتّىلى شاطئ الفرات  ع أخذنا على طريق البر،ين أخذنا غير طريقنا الذي أقبلنا فيهصفّ

 ثم أخذنا على صندوداء فخرج األنصاريون بنو سعد بن حرام فاستقبلوا ،انتهينا إلى هيت
فبات فيهم، فعرضوا عليه النزولاًعلي ،إذا جزنا النخيلة ورأينا حتّى غدا وأقبلنا معه  ثم 

 .)٤٣ ص٤ج تاريخ الطبري( ." ...بيوت الكوفة

وأعرسوا  . يقعون وقعة ثم يرتحلونلسفر من آخر الليل، ثمنزول القوم في ا: التعريس )١(
 ).الصحاح/ العين.(سعرس ومرعوالموضع م. لغة فيه قليلة

، فإن كـان   يقال منزل بلقع، ودار بلقع بغير هاء إذا كان نعتاً         .  ال شيء فيه   ،القفر: البلقع )٢(
 .)الصحاح/ العين.( قلت انتهينا إلى بلقعة ملساءاسماً
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كتاب سليم ( .»مرحباً يا أخي شمعون بن حمون    «: ×فقال له علي  : في رواية سليم  و) ١(

�  
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 �  
ة واألئمــ، ^ة عــن الرســول واألئمــ× اهللا عيــسىنبــوءات نبــي ٢٥٢بــن قــيس ص

 ).ينالمضلّ

 ٢كتـاب سـليم بـن قـيس الهاللـي ج          ،  ٢٥٢ــ    ٢٥٠ ص  لـصدوق اللـشيخ    الياألم:  انظر )١(
بن ال الثاقب في المناقب     ،١١٥ ـ ١١٤ص ريال النيسابو لفتّلروضة الواعظين   ،  ٧٠٥ص

  .٨٦٤ ص٢لراوندي ج ل الخرائج والجرائح،٢٥٨حمزة الطوسي ص
الـشيخ   و ،٥٠ ص  في خصائص األئمـة    الرضي  من لفظ كلّ لاختالف في ا  ب قصّةنقل هذه   و

الـشيخ  و،  ١٠٤ ص وابـن شـاذان فـي فـضائله       ،  ٣٣٨ ــ  ٣٣٤ ص ١ج اإلرشـاد المفيد فـي    
�  
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  :تنبيه
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 �  
، ١٤٤ ص، وكذلك نصر بن مزاحم في وقعة صفّين١٧٨ ص  في إعالم الورى   الطبرسي

 ،٧٨١ ص ٢ الغـارات ج   فـي    والثقفـي ،  ٣٠٢ـ   ٣٠١ ص ١٢ ج تاريخ بغداد الخطيب في   و
 .٢٠٦ـ  ٢٠٤ ص٣ ج نهجالشرح  في ابن أبي الحديدو
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  يخِلبال راهب

  :سم والنسباال

¥ �}O# !F�Q�� %���!�>�� �`�3���� F!� z��-� ,������ ���5�# : I�)�!
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�1B�� × �� ����X�0� nCP�å ¦°�) ٣(4 
  :الوالدة والوفاة

hP� �ms !F�Q�� t F�( ¥# �V��? `��m ���$ k- ,��O�7�� �OFk� =(!�O� H # #

                                                 
 خبـر  ٥٥٦: ٢ حـديث راهـب البلـيخ، الفتـوح البـن أعـثم       ١٤٧:  وقعة صفّين للمنقـري  )١(

فـي بيـان قتـال أهـل        ) ٢٤٠ (٢٤٢: المناقـب للخـوارزمي   الراهب ونزوله من صـومعته،      
  .الشام

ينبع مـن قريـة عـين العـروس الواقعـة علـى       ، )كم( ١١٠ هنهر في سوريا يبلغ طول  : والبِليخ
ة بـالقرب مـن الحـدود        فـي محافظـة الرقّـ      جنوب مدينة تل أبـيض    ) كم(مسافة ثالث   

ع هناك إلى فـرعين   يتفريصب في نهر الفرات، حيث ، و )شمال شرقي سوريا  (التركية  
  .ة مدينة الرقّ الواقعة شرقيةة سمرفي قرية رقّ

  .في الكتب] ×[ فصل في ذكره ٩٢ ص٢جآشوب  البن شهرطالبمناقب آل أبي  )٢(
 لـم يبـق   في سـوريا قديمة  ةبلد، )كركيسيوم(القديم الالتيني اسمها  ـقرقيسياء  وقرقيسا ـ  

معجـم  : انظـر .(عند ملتقى الخابور بالفراتالزور منها إالّ أطالل أثرية قرب مدينة دير    
 ).٣٢٨ ص٤ للحموي جالبلدان

 . المصدر نفسه)٣(



  ١١٣ ...............................................................البِليخ راهب

�1B�� C1$ �&�G� ��� × %�5 _� %�+�� ����$ t#��» )    � Y�9��� ,
*�m0� :���� %y�� h�+ �F3�31 `3S(# H’)١(4 

 *��� C�]� �_�� �2�? t �$ ;_��  �� t �2f>5� �G7 6�73�� �1$# #
�») p��2f�� Z1 �7F� ,) ٢(4 

  :حكاية استبصاره

O =�'��� I)�! !�Q�>5� %Q+ $��#�CP�° ¦nå�X�0�  � *��1<� 83�� ���
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 ��J�+ _� ,-H #F;� 6�(q��) ٤ (%#���+ )�)� )٣( ,a>�# 8q�  ×��� ÞJ��? 
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علـى جانـب ديـر      × نـزول أميـر المـؤمنين      ١٣٥: المعيار والموازنة لإلسكافي  :  انظر )١(
 .بليخال

 خبـر  ٥٥٧: ٢ حـديث راهـب البلـيخ، الفتـوح البـن أعـثم       ١٤٧: وقعة صفّين للمنقري )٢(
 . في بيان قتال أهل الشام٢٤٣:  من صومعته، المناقب للخوارزميالراهب ونزوله

إقلـيم  (بــ  ياًتاريخوفة ، المعر وادي الرافدين  الجزء الشمالي من      في جزيرة الفرات  أي   )٣(
تركيـا،  شـرق  وجنـوب   العـراق وشـمال غـرب    سـوريا متد عبر شمال شـرق  وت ،)أقور

باديـة  إلـى الجنـوب     جبال طوروي، و  من الشمال   جبال زاكروس، و  يحدها من الشرق    
 الموصـل وصـالح الـدين    محافظـة   من تضم كالّ.الثرثار والحبانيةومنخفضات  الشام

 .وكركوك والحسكة وأورفا وديار بكر وغيرها

لفـرات، بـالقرب    على الضفة الشرقية لنهـر ا  في شمال شرقي سوريا   تقع  ة   محافظة الرقّ  )٤(
 .كم شرق مدينة حلب١٦٠، وتبعد حوالي  التركيةمن الحدود
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بـاب ذكـره عنـد الخـالق وعنـد      ، ٩٢ ص٢ مناقب آل أبي طالـب البـن شهرآشـوب ج      )١(
  .، فصل في ذكره في الكتبالمخلوقين

إنّه كان عند أبي كتاب قديم كتبـه        ،  يا أمير المؤمنين  «: وبرواية اإلسكافي أن الراهب قال    
. قـد شـئت   : صحاب عيسى، وكنّا أهل بيت نتوارثه، فإن شئت أتيتك بـه؟ فقـال            بعض أ 

 .»...بسم اهللا الـرحمن الـرحيم الـذي قـضى فيمـا قـضى             : فأتاه به فقرأه عليهم، وإذا فيه     
  ).١٣٤المعيار والموازنة ص(

  توارثنـاه عـن آبائنـا، يـذكرون أن          عندنا كتابـاً   إننين،  يا أمير المؤم  : قال«: وعن ابن أعثم  
فرجع الراهب إلى . نعم فهاته: �قال علي ؟ أفأعرضه عليك كتبه،×عيسى بن مريم

           الصومعة وأقبل بكتاب عتيق قد كاد أن ينـدرس، فأخـذه علـيلـه  وقب، دفعـه إلـى    ثـم 
بـسم اهللا الـرحمن   :  فـإذا فيـه  ،�فقـرأه الراهـب علـى علـي    ! قـرأه علـي   ا: الراهب فقال 

  ).٥٥٦ ص٢توح جالف( .»...الرحيم الذي قضى فيما قضى
 .الفصل الثالث/  الفصل السادس عشر٢٤٢وكذا في المناقب للخوارزمي ص
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، ٥٥٦ ص ٢، وابن أعـثم فـي الفتـوح ج        ١٣٤المعيار والموازنة لإلسكافي المعتزلي ص     )١(

 .٢٤٢والخوارزمي في المناقب ص

لمعروف ته بشاطئ هذا النهر، يأمر بام رجل من أُفيمر" :١٣٤ صالمعيار والموازنة في )٢(
  وال يرتشي في الحكم، الدنيا عليه أهـون مـن شـرب    وينهى عن المنكر، يقضي بالحق 
أخذه في  وينصح هللا في العالنية، وال ت في السر وجلّالماء على الظمآن، يخاف اهللا عزّ

 خـاتم األنبيـاء،     ه وصـي   فإنّـ  ، ومن أدرك ذلك العبـد الـصالح فلينـصره         ...اهللا لومة الئم  
  .٥٥٦ ص٢ومثله في الفتوح ج. "ةوالقتل معه شهاد

 يـأمر  ،تـه بـشاطئ هـذا الفـرات    م رجـل مـن أُ   يمـر ثم": ٢٤٢وفي المناقب للخوارزمي ص  
     وال يوكس الحكم، الدنيا أهون عليه من      بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضى بالحق 

 . والموت أهون عليـه مـن شـرب المـاء علـى الظمـاء              ،الرماد في يوم عصفت به الريح     
 ومـن أدرك    ... ال يخاف في اهللا لومـة الئـم        ، وينصح له في العالنية     في السر  يخاف اهللا 

 ." القتل معه شهادةنفلينصره فإذلك العبد الصالح 

: عثم في الفتوح  أابن  ، وفي رواية    ٢٤٢، والخوارزمي ص  ١٣٤صسكافي   في رواية اإل   )٣(
 ." ...صاحبك ي إنّمنين،يا أمير المؤ: ، فقاله أقبل هذا الراهب على علي إنّثم":  ه٣١٤

  . إلى هنا انتهى نص رواية ابن شهرآشوب في مناقبه)٤(
�  
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 �  
:  قـال  ثـم ،� فبكـى علـي  ": ٢٤٢، والمناقب للخـوارزمي ص   ٥٥٦ ص ٢وفي الفتوح ج  

 ."الحمد هللا الذي ذكرني عنده في كتب األبرار

 .٢٤٢، والمناقب للخوارزمي ص٥٥٦ ص٢ الفتوح ج)١(

 .٣٦٧/٣٦٨ ص٢مان جللقاضي النعشرح األخبار  )٢(
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 :االسم والنسب
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 المتعبــد فــي الــصومعة، وأحــد رهبــان النــصارى، ومــصدره الرهبــة       :  الراهــب)١(

 ). لسان العرب.(والرهبانية

، ةسبة إلى نسطور بطريرك القـسطنطيني     ن: يو المذهب النسطوري المسيح   أ ،اطرةـالنس )٢(
سنة (العرب  فنفي إلى البتراء في بالد       ،)م٤٣١سنة  (تعليم مجمع أفسس    الذي عارض   

ــوفّ) م٤٣٦ ــنة(ي وت ــسيحية (.)م٤٥١س ــة الم ــوعة العربي ــة  ، الموس ــوعة البريطاني الموس
 .)السريان، مجلّة المختصرة

فـي   مـا بـين النهـرين    تسـكن  مسيحية سامية عرقية دينية مجموعة :الكلدان /السريان )٣(
 .شمالية شرقية لغة ساميةوهي  السريانية مغتهم اُألل .إيرانو وتركيا وسوريا العراق

 جلـة على الـضفة اليـسرى لد  تقع  ،قرية نصرانية من أعمال بادوريا  قديماً  كانت بغداد    )٤(
اً فـي العاصـمة      تـدريجي  تنـدمج  ا اآلراميـين  سكانها من النـصارى      ضمن محالت جلُّ  
 معظم المحالت القديمة في النصف الجنوبي الذي أصبح فيما          نفإ العباسية فيما بعد،  

          هو  الكبير الذي    بعد الجانب الغربي للمدينة على الضفة الغربية لدجلة في نطاق الحي
، تحقيق إبـراهيم  سالميةموجز دائرة المعارف اإل: انظر.(باً وغر شرقاً هالكرخ وما جاور  

�  
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 �  
، معجـم   ٥٨ ص ١ي ج  تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـداد        ،١٧٠٨ ص ٦زكي خورشـيد ج   

 ).٤٥٥ ص١البلدان للحموي ج

 مـن القـرى العـامرة       ،)انظر تاج العروس   ( والقصر المثلثةالثاء  و فتح الباء والراء  ب: براثا )١(
 المعدود من المواقع التاريخية التراثية،) براثا(مسجدها  المشهورة بقبل تأسيس بغداد،

بتلـك   )م٦٥٤/ ه٣٧(عـام   ×أميـر المـؤمنين  مـام   بعد مرور اإل  المسجد  بني هذا    حيث
مـوجز دائـرة المعـارف      : انظـر . (بـالنهروان ) الخـوارج (تـه مـن قتـال       عند عود  المنطقة

 .)٣٦٢ ص١، معجم البلدان للحموي ج١٧٠٨ ص٦ج اإلسالمية،

من معركة النهروان التي    × عت المصادر على أن اللقاء كان عند رجوع اإلمام         أجم )٢(
، ومن هنا يكون االحتمال الراجح أن الراهب )م٦٥٩حوالي (للهجرة ) ٣٨(وقعت عام 

 لـصدوق لمن ال يحضره الفقيـه      : انظر.(الحباب كان في العقد الرابع من عمره أو أكثر        
ب بـن شهرآشـو   ال ^قب آل أبي طالـب     منا ،١٩٩لطوسي ص  ل ، األمالي ٢٣٢ ص ١ج
 .)٢٦٤ ص٢ ج

 ل يـز م فلـ ةوفـ الكلـى  إ  ينالمؤمن مير أ)الحباب (حقل": همناقبفي ابن شهرآشوب    قال   )٣(
�  
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  :حياته قبل االستبصار

¥ �m9O !F�Q�� I���3~ 6����  ���"�¦ d 73�2  %�Î���� ���� ��1 83�2^
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%'~F �Å �1 %���X�� %_e�� �� %�+�3�� %G���� t �f���)١( |�2>?� :>��� 

����N���¦ 4��13� a��7%H)٢(6p3����� Y�'O u�G� ©!���� ©���) #)٣(h��+� ; : `-#
 %�13Q����(��� �$ � W��m%�&�+ u�GP>� ��+�1� ���>�1 I)���� �2�7 �S5 # H # H

6p3����4 
  :هستبصارحكاية ا

 %�5�G1 6F3��31 %�Q�Vf� p��G'�� go��  ���"� I)���� a�Â :m# ¦ d
� %���X�� %_e�� t %�+�3�� %G���� �S5 p����0� %�q��� p���� h��+ � %'~F �2�

�1q��� �1 `�G� F��X� %�(�� ������ !3Q���#)٤(  n��+ ��� 6!���� :�)� ��
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
مناقـب آل  ( ."ببراثـا  سجدهلـى مـ  إحبـاب  ] الـ[ين فعاد  المؤمن ميرل أ قُتيماً حتّى   مقها  ب

 .)٢٦٤ ص٢  ج^أبي طالب

الطوسـي  للـشيخ   مالي  األ،  )٦٩٨( ح ٢٣٢ ص ١ق ج لصدوللشيخ ا  من ال يحضره الفقيه      )١(
بـن  لـسيد ا   ، اليقـين  ٢٦٤ ص ٢  ج البن شهرآشـوب  ^ مناقب آل أبي طالب   ،  ١٩٩ص
 .٤٢١س صوطا

 ).المعجم الوسيط، باب الصاد.( بيت العبادة عند النصارى ومتعبد النساك)٢(

 .١٩٩، أمالي الطوسي ص)٦٩٨( ح٢٣٢ ص١لصدوق جللشيخ ا من ال يحضره الفقيه )٣(

تـاريخ اليعقـوبي   .()م٧٦٢ ) ه١٤٥مدينة بغداد من ِقبل المنصور العباسي سنة      كان بناء    )٤(
�  
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6�J������ �P���� `��)�'� Z1�3�� 6�(F$ 6�� �3� %+�_>1 g�(!$�# #)١( ;
 *�� t��  %�(3���� 6��2'� � %��5 ��3��Ï¹æ* � T���>�( `��m ��1 u�G�#

�1B��� C�1$ ��1 ���� , ��"� I)����# d× 8��>+ ��1 ���~�! �f���� H
 I�)���� n$! z�'7 ,�2�7 ��� %G���� T9) t `���2��� t Ì!�3]�# # ¸����

 ,¸����� ������ ���� ����_>�1 �>�13��� ���1 8q���HC��?R7 *���1<� ,-  C��1$
�1B��×8�+� ,��'� �'5� ���- h�+R7 ,# :8�G7 ?:�� W�$ ���5 �(Õ # : :����� ,k#

|�1 �+ ,���5# 48�+ :A� W�R7#8�+ ?:�� # : ��� 8�+ �N ,���#«*;���� ���'�[: 
¿'~�,?�9) �� W�R5 D�m 8�+  : �9�) h�~$ ��1 %�13Q��� T9) W��� ��$

 Z�b3�� �9�) t LQ�( k ���$ %�q��� I>S�� t |$�+� ,�N��� 3)� ,Zb3��# # ¦ § ¦ ¦

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
 ).٣٧٣ ص٢ج

)١(      خون على أنبغداد لم ت   ينةمد أجمع المؤروذكـروا   د في إقليم خلو مـن الـسكان       شي ،
معظـم   ف .ة فيمـا بعـد    العاصـمة العباسـي   بت في الجاهلية أخذت تنـدمج تـدريجياً         محالّ

قديمة التي كان جلّ سكانها من النصارى اآلراميين في النـصف الجنـوبي        ت ال المحالّ
الذي أصبح فيما بعد الجانب الغربي للمدينة التي على الضفة الغربية لدجلة في نطاق              

.  وغربـاً  الحي الكبير الذي به السوق الكبيرة، أي في الكرخ ومـا جـاور الكـرخ شـرقاً                
رس الفـ عقـد اتفاقيـة سـالم بـين     لنصارى بعد ة سكنها ا  قُرى ساساني أصل هذا اإلقليم    و

تاريخ بغداد ...(ثال، ووردانية، وور   وسونايا ،واِنية، وشَر وسال  ،يبياور : منها ،والرومان
مــوجز دائــرة  ،٤٥٥ ص١، معجــم البلــدان للحمــوي ج٥٨ ص١للخطيــب البغــدادي ج

أصــول الثقافــة ، ١٧٠٨ ص٦، تحقيــق إبــراهيم زكــي خورشــيد جســالميةالمعـارف اإل 
 ).١٠٢ ـ ٩٩ صلفؤاد قزانجييانية في بالد ما بين النهرين السر
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L( zm ,n�.$ %(��! t  ��"� ¨. F!��d d: 
 �����"� ���� L��� ���� ����� ���_�~ K$ ����#^8���+ , : C��1$ `-#

�1B�� ×p�!�q���� {��>~� Ì!�3]� %�+� �1 Z~! ��# 444%���( a�O$ z�'7# 
�� 8�G7 ,�� %�13� t I)��� 3) �sl7 ,F�3��� :I)�! �( !?��)�) 8q�� 

I)���� �� 8�G7 :O kYf��� ½!0� T9) 8q�4 
8�+ :?¥� 
8�+ : q�� 
� h���5 t h�O�G( ,�f��� :�� A� �$ :�� k- �±q�( k ��0# # ## # #

���>m t ��� �9S) ,h~�#4 
�1B�� C1$ �� 8�G7 :p����0� ��5� ,p����0� ��5 A� ��R7# # #4 

I)���� �� 8�G7 :��� A�� ¸(�+ Z'�$ `s- W�R7# #’4 
� C1$ �� 8�+�1B� :Y�s ��$4 

8��G7 ,����- I)���� 8q�7 : t |��~� �- ,*;�5<� Z�&�¢ L�� 9�.# Ã ¦
 ½!$� �(����1 W����� ����N��� ½!$ 8q����O Y����$� ,Y���>�� h������<�¦ #

a���×444��)٢(4 
n�.$ %(��! t�d: 

                                                 
 .٢٣٢ ص١ جصدوقللشيخ ال  من ال يحضره الفقيه:  انظر)١(

 .٢٠٠ ـ ١٩٩ص أمالي الطوسي )٢(
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�� C��1$ ���� D��+� a��>� ,w������ a���V>( �!F����1  ����"� p����7# # H d
�1B��×8�G7 , :�� C1$ �( Y�'� *;����G� �G� �1BH # H #4 

�� 8�G7 :?�G� �G� �1B�� C1$ �R� Y�'� �1�H # H # # 
�� 8�+ :��!���$� ��&z'� ��¨.$ Y�9�4 

�� 8�G7 : ��� �(d! 
I)���� �� 8�G7 :?:�5�� Y�'� �1� 

8�G7 :
� 835! :���� Y�9� :��'�$’4 
 ��"� �� 8�G7d : ©�( �1#«Y��(��0¬k- ���- k `$ �2�?$ ���R7 ,# `$� 
� #


� 835! ����H #’���� I��J K$ �� L� Y�$� ,# # #444�� )١(4 
*��1<� %(��3� T!��+-�  ��"� I)���� %(��) `3SO Y�9��¦ d × ��O ��+#

�1B�� C1$ �( ��× Y�s ���� ,h�!�  ��1{k� ��P�� ,%73S�� ,- ��1
TF�2f>5� a>�# × %�5��� �6��2'�)٢ ( D��� >�5 %���+ �$ ��4 

 F�2f�>5� ��� F��  ��"� I)���� `$ �3Q��� Ç�� |�ms �+� �9)d #
�1B���� C��1$ *���1<� × �1R��� T����� ���+ �9���� �)�����1� ���N��� ,-¦

*�1<�×)٣(4 
                                                 

 ٥٢ ج المجلـسي فـي بحـار األنـوار       العالمـة    وعنـه  ،٤٢١ابـن طـاوس ص    للـسيد     اليقين )١(
 .٢٦ص٩٩ج، ٢١٧ص

 .١٠٠ ص٢ جآشوبالبن شهرمناقب آل أبي طالب  )٢(

فانزل يا حباب من هـذه الـصومعة وابـن        : ( أورد ابن شهرآشوب في مناقبه قول اإلمام       )٣(
 .)١٠٠ ص٢ جمناقب آل أبي طالب...). (هذا الدير مسجداً
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يزيد بن احلر الرياحي  

 :االسم والنسب
�(q( �� �"�#)١(��5 �� � %�~�� �� )٢(  :�1�) ���  ��>� �� I��+ �� �#

�� i3��( �� ��(! �� ,6��1 ��� ���¡ ��� 6���1 ��� �({ �� Y��1 �� %'��� #
:��(��� :�3�C�� L��"� :���>�� Ý�G��# # ## #)٣(4 

*;�5<�� %��')��� t g¢ |�s 6�$ �1# Á d)٤( 4 !32f���  ��>� T��~# #¦
���gF���  �>�§ Ò # ¦�`z����� ���� z�m ©3�'�� �7F�( `�m ��0 ,d #)٥( ���� ����� ,#

                                                 
المجلسي فـي بحـار األنـوار عـن المفيـد      العالمة رير بن يزيد، كما عن اسمه ج: وقيل )١(

 ، كمـا فـي مـرآة الجنـان    بـن يزيـد   حـارث   :  الزيارة الرجبية، وقيل أيضاً    ٣٤٠ ص ٩٨ج
  .٦٧ ص١ عماد الحنبلي ج  البنرات الذهب، وشذ١٠٨ ص١لليافعي ج
ــضاً ــساب األشــراف: وانظــر أي ــبالذري جأن ــسياسة٤٨٩، ٤٧٦، ٤٧٢ ص٢ لل ــة وال  ، اإلمام

 .٤٢٢ ص٥، تاريخ الطبري ج٢٤٩للدينوري ص

 .١٠٠الطوسي صالشيخ في رجال  )٢(

بطون من بني تميم ذو المآثر والخصال الحميدة التـي لـم   : ةبنو رياح ويربوع وحنظل )٣(
، فـصل فـي     ١٣١ ص ١٥ البن أبي الحديـد ج     شرح نهج البالغة  .(يشاركهم فيها غيرهم  

 .)٢٠١ ص٤ للزركلي ج، األعالمبني تميم وذكر بعض فضائلهم

 .٣ صللسماوي× العين في أنصار الحسينراجع إبصار  )٤(

، األغـاني ألبـي    بنـو ريـاح بـن يربـوع    ٢٢٧حـزم ص  بـن  الجمهرة أنساب العرب  : انظر )٥(
 .أخبار العتابي ونسبه ٨٩ ص١٣الفرج ج
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���f�� K�PQ�� �3.0� �>� �� ¿�+ �� ���� �� �({ ,#)١(4 
  :الوالدة والوفاة

 8��+� ,��Å�S1 k�  ����0�� �~����� I>m t �OFk� %�5 �ms F�( ¥
Ç�� :`��.� 8�+� ,%(3���� 6��±� h�+ ��� ��-# # : ,%�(3���� %�y���� h��+ ���#

�e($ h�+�H :%�')��� t ��� ��-# # 4 `��G�� *;�$ �1 ��$ �'��� �1 �S�# # 8�0�#
���±�4 

�OF�2? �1$�#� %���� *���"� *��� ��1 ¢����� *3���� t W��S7 #Ï� 
%(��)#4 

  :البيئة والنشأة

 ���� ��9.$ �sl7 ,�m3'5� `���<� %�QV? �� C�m �N$ %Î����� %N�!3'�
 ���X>��1 ¿��'7 ,�(q( �� �"� ��7 ��� �9�� W����� %'��G�� =(!�O !��>�k�H #

+ �Vf�� �9) ��� `$ ��q�O� ,%�73S�� |k��~! �� {¨��� *�G�� $3�O �# # #
 ��� a�2>�� `$ ,- ,��±���$� ���F�5� %73S�� g�¢$ �1 £��$ a>� ,�>'��+#

pz���� g�Q1 t ��b� �9�� ���]� !��G�� Y�s 9�� `$ g����# #4 
�1B��� C1$ *�1<� !�?$ `$ ��V7 ��¡ :�� :_S�7H × t �2'&�e�7 ,-

 ,- ���>m83�G( ��� ,6}��� �� �'1�� w��� ���# :¤ ©����O :��X'� ��+�#
 ��± Z�'J k- ���� ��± I�X( ¥ ���¡ :�� `-� ,�2�'� Y>�'r� ,��¡ :���# #

                                                 
 .١٣٣ صمخنفبي  أل×مقتل الحسين: انظر )١(
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�r3� �3G��( ¥ �Å-� ,�.�§ ¦ ¦ d #)١( %�5�1 �	! ��� �± `-� ,*;5- k� %�')�~ t # H #°
�+ �� `�!�{R1� ,�2>'� �� `�!3~R1 �P� %��. %���+�# H�2>��444ª)٢(4 

 ��2N!�3O :�>�� I�+����� �Nß��� h7�� h�5 �'7 ��7 ��� �9�� W���� �1$# #
p��/� �� p���0�4 
�(q( T���37)٣(����? �5!�7 `�m %�~�� �� H H)٤( ,���¡ w!�7 I��+ �9m� ,

�(�~ 83G( ��7�:  
`���2'���� I����+ h��y�� �3��Î�~

 

 ��S"� n��O *3(¦ § #���-`����1   

>� �1$�# ¦ #�_�� u�5 �+� �Å�5�7�  ���� |�F�5 �1 `�S7  �)٦(4 
 I��( ,`���� �1 ��¡ �1 C�m ��� T3�� ,L)�~ �~ ,i3��( �� ��(!�Õ

                                                 
والمراد أن سـيرتهم لـم تـستعِد      . دحقَ: م عليه أي  الِحقد، وجمعها أوغام، ووغِ   : الوغم )١(

 .الناس عليهم

 .، ط دار الذخائر، قم١٨كتاب  ال١٨ ص٣ عبده جمحمدنهج البالغة، شرح  )٢(

الـشيخ  المجلسي فـي بحـار األنـوار عـن     العالمة اسمه جرير بن يزيد، كما عند      : وقيل )٣(
بـن يزيـد، كمـا فـي مـرآة            حـارث   :  الزيارة الرجبية، وقيل أيـضاً     ٣٤٠ ص ٩٨المفيد ج 

 .٦٧ ص١ عماد الحنبلي ج ، وشذرات الذهب البن١٠٨ ص١ليافعي ج لالجنان

 .١٦٠ ص١٢ جلبالذري لشرافأنساب األ )٤(

 .وهمزة ابن في البيت للضرورة.١٦٥ ص١٢ جأنساب األشراف )٥

لزركلـي   ل بنو رياح بن يربوع، األعـالم ٢٢٧حزم ص   جمهرة أنساب العرب البن   : انظر )٦(
 .٢٠٠ ص٤ج
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Cym u'. ���-)١( ��1 3�)� ,`3��� 6��� T3��� L)��~ ��~ i3���( �9�m� ,# ##
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�'�'�� �Nß���� 6��(�_�� 8�Q]�� �37�� �(9�� %'��G�� T9) *;�$ �1�d% :
���'� t h�y�� ���  ��e( �9�� ¿�+ �� D��0�)٣( 4 ¿��+ ��� h�G�1�

:��(���)٤( 4 , ����� Z��?$ ��1 ���( �9��� :�3�C�� �!�"� �� %��>��# ¦ d
��7 h�+ a>�# : t ��O!�2� ,%���>� k- ��_G>�� �� ½!0� �� ��G�� Z+� 3� ��-# #

£1���)٥( 44Ý�G�� 6�1 �� ��¡ ,- `32>�( a>�# Ã d #)٦(4 
 K$ ���� T��ms ��1 ,- Z�~C'7 W����� �9�) �Nß�1 t h�Q_>�� F�!$ �1�
 ,���¡ :�� �Nß1 �� ���. ;Q7 ���>m t F�7$ ��� ,�2��� �¢ t �(�"�H # H

i3��( �� ��(! :��� �N ,i3��( :��� �N# #)٧(4 

                                                 
 .٣٧ ص٣ جلزركليلاألعالم  )١(

 .١٧٨ ص٨ جلزركلي األعالم ل)٢(

األعــالم : انظــر. �   ( ٧٢(ن، تــوفي بالكوفــة ســنة ســيد تمــيم، وأحــد العظمــاء الــشجعا )٣(
 .٢٧٦ ص١للزركلي ج

)٤( وأعمدة حربه، توفي سنة × أحد قادة جيش أمير المؤمنين علي)٣٩ )   �. 

، فصل فـي بنـي تمـيم وذكـر          ١٣١ ص ١٥بن أبي الحديد ج    ال شرح نهج البالغة  : انظر )٥(
 .٢٠١ ص٤لزركلي ج لبعض فضائلهم، األعالم

 .’النبيرشي من أجداد ومرة الق )٦(

، فصل في بنـي تمـيم وذكـر    ١٣٦ ـ  ١٢٦ ص١٥بن أبي الحديد ج الشرح نهج البالغة )٧(
 .بعض فضائلهم



يزيد بن احلر ١٢٧ ....................................................الرياحي  

  :واملميزات اخلصائص

����� u�'.�  F$ �s ,*;�5<�� %��')��� t �13+ t �_(¢ `�md H)١( ,
�Å���?� %73S�� h)$ |�F�5 �1 `�m�)٢( *��1<�  �P��$ !���m �1 �N ,# d

�"� ×D��� t#)٣( %������ *;�� g��f>�� ,p;~0� p��2f�� ��$� ,#
%5�G��#)٤(4 

  �P��$ ���� %�Q�V? �9�S) h�y� %�[�O ���� k ���$ I(�X�� �1�#
 I��Qm ,C���� �~�����%���X�� ��5$d�� ,� ���>�5k�� ,��%����<�� ,

                                                 
فـي كـربالء رغـم أنّـه        × يتجلّى هذا بوضوح في تصرفه وكالمه مع اإلمام الحسين         )١(

، ولـم يـرد   )عبـداهللا يا أبـا  (، و )بن رسول اهللا   يا(كان قائداً لجيش معاٍد، فكان يناديه بـ        
 مــع أصــحابه بــصالة   ى، وصــلّ)ك أُمــكثكلتْــ: (عنــدما قــال لــه  × علــى اإلمــام 

. إلـى العـراق   ×  ذكـر وصـول الحـسين      ،تذكرة الخواص، الباب التاسـع    .(×اإلمام
 الكامل فـي التـاريخ البـن        .، ذكر الحر بن يزيد الرياحي     ٧٦ ص ٥ البن أعثم ج   الفتوح

 .)× في ذكر مقتل الحسين٤٦ ص٤األثير ج

البــاب التاســع فـي ذكــر الحــسين بــن  : سبط ابــن الجـوزي  لــتــذكرة الخـواصّ : انظــر )٢(
 الحـر   ، المقصد الـسادس عـشر     ٢٠٣لسماوي ص  ل  ذكر مقتله، وإبصار العين    ،×علي

 .بن يزيد الرياحي

إن لهذا الرجل خصائص لم تذكر ولم تظهر من سائر األصحاب، مـع أن            ":  حتّى قيل  )٣(
د لـسي  لالقول السديد بشأن الحر الشهيد ،"لحر بمراتب فيهم من هو أجلّ وأفضل من ا      

 .�   ( ١٤٢٤ة قم  المكتبة الحيدري١ط.(١٠١صمحمد هادي الخراساني 

 .زيارة الشهداء) ١٨( القسم الرابع، الباب ٤٩٣لمشهدي ص لالمزار: انظر )٤(
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ترجمـة  (مـي  تـاريخ البلع : انظـر  .ما ادعاه البلعمي من كونـه شـيعياً أخفـى تـشيعه         عدا   )١(
٧٠٤ ص ٤ج) تاريخ الطبري ل ةفارسي       وال يتناسـب   : نقـول  .‘مقتل الحـسين بـن علـي

 .هذا القول مع سيرته التي عرفت قبل استبصاره

: ، ذكر الحر بن يزيد الرياحي لما بعثـه عبيـد اهللا، وانظـر    ٧٨ ص ٥بن أعثم ج   ال الفتوح )٢(
 .×قتل مع الحسين سنة إحدى وستين، ذكر أسماء من ٣٠٣ ص٤تاريخ الطبري ج

 منهـا   رواية مرسلة يمكن أن يستشف    ) التذكرة(هذا وقد أورد سبط ابن الجوزي في         )٣(
وكـان الحـر بـن يزيـد        ... " :×أن الحر كان من ضمن الذين كتبوا لإلمـام الحـسين          

بلى واهللا، لقد كاتبنـاك ونحـن الـذي أقـدمناك فأبعـد اهللا              : اليربوعي من ساداتهم فقال   
�  
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 �  

 .)ذكر مقتله، ‘يتذكرة الخواص، الباب التاسع في ذكر الحسين بن عل(." ...الباطل

، × سنة إحدى وستين، ذكر أسماء من قتل مع الحـسين  ٣٠٣ ص ٤تاريخ الطبري ج   )١(
 .، ذكر الحر بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد اهللا٧٨ ص٥بن أعثم ج الالفتوح

، تاريخ الطبـري  ٧٦ ص٥م جبن أعث ال الفتوح١٧٠ ص٣لبالذري ج ل نساب األشراف  أ )٢(
 سـنة إحـدى وسـتين،    ٤٦ ص٤بن األثيـر ج  ال سنة إحدى وستين، الكامل    ٣٠٣ ص ٤ج

 .، وغيرها٧٨ ص٢لمفيد جللشيخ ا اإلرشاد

 . الرجوع عن الخطأ فضيلة٦٧٩و٦٧٨ ص١لبيب بيضون ج لموسوعة كربالء: انظر )٣(

بـن نمـا     ال حـزان ، مثيـر األ   ٣٠ المجلـس  ٢٣٩ ح ٢١٨لـصدوق ص  للشيخ ا  األمالي: انظر )٤(
�  
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 �  
 .، وسوف يأتي٤٤الحلّي ص

، تـاريخ  ٩٩ ص ٢لمفيـد ج  للـشيخ ا   ، اإلرشـاد  ٤٧٣ ص ٢لـبالذري ج   ل أنساب األشراف  )١(
 .٦١ سنة١٩٥ ص٨كثير ج بن  ال، البداية والنهاية٦١ سنة٣٢٥ ص٤الطبري ج
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 ذكـر الـذين قتلـوا       ١٠٢ ص ٥بن أعثم ج   ال الفتوح: ، وانظر ١٤٠ص× مقتل الحسين  )٣(
 .بين يدي الحسين

 .� ذكر مقتل الحسين٦٩ ص٤الكامل في التاريخ ج )٤(

 .١٤ ص٤٥بحار األنوار ج )٥(
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  :والبشارة الشهادة 
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83G(� �2~� �� *��� £��(� :S�( 3)� T��� t ��b37 ,*�1<� :" 
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6�./� t ���5� ������ t �� 
�� W�R7 ,��� Y>�5 s- Y1$ |R�.$ �1Õ # # #H d §4 

83G( 3)�:   
����� ����"� ������7# #�����(! :����� �����1��� Y�>f���1 ������ !3�����  

�������� a���5�� s- ����"� �������H #��_Q����� ������ �����_�� F����~�Ò  

                                                 
 . ذكر الذين قتلوا بين يدي الحسين١٠٢ ص٥الفتوح ج )١(

 .×مقتل الحسين) ٣٠( المجلس٢٢٣لصدوق ص لاألمالي )٢
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������ ����Q�� �9��� ��{��7 �G�H;Q����� %��(��±�� ��{���7��ª" )١(  
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"�"� 8�+# :�"� 3P� �2~3>1 �q�1 �1 W~�. z'7H # # ×��N;N W�(F3�H :
�� �(# !W'G7 ,���$ !$ �'7 W_>��7 ,%���� o�$H # # : ,- Ì��� ,�1$ �"� W'SNÉ Ã


� 835! ��� 8�>+ ’?%���� o�(�# Ã!")٢(4 
� �~R� �P'� 6!�f��� WGG� ,���# # *��5� T�'G>� p�!3?�� *3( t �)!3#

 goO `$ a>� ,,��O 
� ��� F3�P�� *�G��� %��7��� %�q��� 8���� ,6F�2f��# #
�10� I��� ��1�1- ½!0� t 
� %_�'. �1 �3QÍ *;�� ×���3G� :

¤:��(��� �(q( �� �"� �� *;���#"
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  :شعرية بأبيات املوقف ثبات

�� �qE�1 �"� 8�+H #�"� *�1<� �� `s$ `$ � ×8�>G'�: 
D�e����� n�R���1� ����"� �����$ �-# ¦ Ò ·$° ¦�S��b���$ t d °)٤(D������� °  

                                                 
توبـة الحـر ومقتلـه    ، × مقتل أصـحاب الحـسين  ٧٦ ص ٣ينابيع المودة للقندوزي ج    )١

 ."لقد فازوا األولى نصروا حسيناً": ٦١٤ ص٤ كذا وفي أعيان الشيعة لألمين ج.وابنه

 .٣٠ المجلس٢٣٩ ح٢٢٠لصدوق صللشيخ ا األمالي )٢(

 .يوم عاشوراء زيارة الشهداء ٤٩٣بن المشهدي ص الالمزار )٣(

 .أعناِقكُم )٤
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]� F;��� h��� ���1 C��. ����¦ ¦° Ã ¦ ° ¦D�����S�·$° ¦D���� ���1 n!$ k � �° °¦ ¦)١(  
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;~�! hO�G( 3)� 8�+�H : 

$ k W������d$ a���>� h���>+¦ #;>���+
 

 *3������  �����$ ������k-#;����G1   

;Q��G1 ����· D������� ���·$¦ ° H
 

���'21 k� �2����� ;m����� k#;)٥(  

  
;1B�� �~��� �"� :	$#

                                                 
 ذكر الذين قتلوا بين يدي الحسين بن علي، مناقب آل ١٠١ ص٥بن أعثم ج الالفتوح )١

 .× الحسينعبداهللا باب في إمامة أبي ٢٥٠ ص٣آشوب ج البن شهرأبي طالب

 ذكر أسماء مـن قتـل   ٦١، سنة٣٣٣ ص٤ج: ، تاريخ الطبري١٤٠مقتل أبي مخنف ص )٢
، ٦١ ثم دخلت سنة     ١٩٧ ص ٨بن كثير ج   ال لحسين، البداية والنهاية  من بني هاشم مع ا    

 .× استبسال أصحاب اإلمام الحسين١٠٣لمفيد صللشيخ ا اإلرشاد

 .الجياد )٣

 .ي ذكر الذين قتلوا بين يدي الحسين بن عل١٠٢ ص٥بن أعثم ج الالفتوح )٤

اء مـن قتـل    ذكر أسم٦١، سنة٣٣٦ ص٤ج: ، تاريخ الطبري١٤٩مقتل أبي مخنف ص )٥
 .٦١ ثم دخلت سنة ١٩٩ ص٨بن كثير ج المن بني هاشم مع الحسين، البداية والنهاية

 .٣٧ بقية الباب ١٥ ص٤٥لمجلسي جللعالمة ا بحار األنوار )٦
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 القَني بن زهري
  :والنسب االسم

 ���� �� h)s �� Y��1 �� ��5 �� �1�� �� �!�"� �� G�� �� C){
 �z���� ,L����� ,��+ ��� �(9�� ��� ���5 �� L� �� �Sf( �� ���� ���# # #¦ ¦

t3S��)١(4 
  :والوفاة الوالدة

�� �1 �S� ,�Å�S1� �OFk� %�5 %��!�>�� !F�Q�� ��� F�� ¥# # ��$ �� i3�G#
���±� 8�0� `�G�� *;�$ �1#; 83�5! 6���� t ���� ���$ n3+0� Y�9m� #


�’)٢(4 
 �2f>5� �G7 �O�7� �1$�#���'� 
� `�3b! � *��� *��P�� ��1 ¢���� t#

�Ï� � p��2f��� 6¨�G1 t ��7F� ,p;���m t D���� %�+�3� %(3���� 6��2'�# #
�"� *�1<� �+�1 !�3��×4 

  

                                                 
 .، وهـؤالء بنـو بجيلـة المـذكورون        ٣٨٨ العـرب البـن حـزم ص       جمهـرة أنـساب   : انظر) ١(

 .لكوفةين بانسبة لنزوله مع قومه من البجلي: والكوفي

 للهجرة، فـال بـد مـن بلوغـه مبلـغ الرجـال،              ٢٢بعد ثبوت حضوره في فتح بلنجر عام         )٢(
 .’ والدته قبل وفاة الرسوليقوى احتمالوبذلك 



  ١٤٩ .............................................................القَني بن زهري

 :والنشأة البيئة
������ h&��+ �1 %'��� :�� �>'��G� ���O ����� ,- G�� �� C){ %���H)١( ,

 ¿��+ ��� %_Q. �� %1�S� �� !3Q�1 �� ��'5 �� %y �� %�'�N ��� �)�
À1 �� `;��)٢( 4 %�'��� :��� �13+ Z1 � �J3>5�� �±q� ��Ø7 t3S�� �1$# #

%�5F�G�� %�+�� ���)٣( 4 
>�3_J *�($ Ö��# 835��� :�5 �.��$ t �(�P>���� ,*;5<� D�m t �#

*�m0�’���- ��¢$ zm , 4 t `��S7 ����� i3��5� �>�QV? !3'�O �1$�# #
 go��� t �13+ ��5 £��$ `$ ,- ,%'��� :�� �13+ Z1 �±q� `$ ��� %73S��#

`������� ����- !�f�( %�73S�� h�)$ ��1 ��2~�� ,%���f���H 4 �3�>_�� t ���
 %�1;5<�����'� £>�7 �2? ��$ a>� ,6F32f1 �J�31� 6!32f1 D+�31# #)٤( 

L)���� `z'5 6F��G� %��PQ�� �1 %��[ Z1)٥(4 

                                                 
 .٣٦ص ١ ج المصباح المنير.بفتحتين) بجلي(بجيلة قبيلة من اليمن والنسبة إليها  )١(

 .٣١٥ ص١ جلفيروزآبادي لالقاموس المحيط )٢(

 .٤٧٥ ص٥ ج، تاريخ الطبري٣٢٨ ص٢ جلبلدان للبالذريفتوح ا )٣(

نّها تقع في بالد  إ:وقيل. نّها تقع في أرمينياإ:  للهجرة النبوية، قيل٢٢فتحت بلنجر عام  )٤(
ة، الواقعـة   إنّهـا كانـت مكـان مدينـة بوينَـاكْس الفعليـ           : وقال بعـض المـؤرخين    . الروم

ي دولة داغستان في شرق آسـيا قـرب         إنّها تقع ف  : وقال بعض آخر  . جنوبي بحر الخزر  
 .نهر سوالك

)٥( سلمان بن ربيعة الباهليكوفي ،سلمان : ، كان يلي الخيل لعمر، وكان يقال له صحابي
االسـتيعاب  .(وقتل فـي أرمينيـة زمـن عثمـان        .    ه٢٢الخيل، غزا بلنجر من قبل عمر عام        

�  
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  :واملميزات اخلصائص

  :الشرافة والسيادة

�� C){ %�QV? {¨O# �G��  Ç��� 8;�. ��1 %���z>~k� ��>��S1�#
�7� t �2���&!� �13+ ��5 327 ,�O��� 6C�1 t �)�3f��� D+�3��# ��� �#

*��"� 
� W��)١(��"� *��1<� �Q. �9�� {¨�� h~���� ,# # × 83�5��
T��� �1)٢( %�1�1<� ¸��~ %����1 6F��+ ���- |��5$ �9�� Y�P�� �&�G��� ,#
%��5����)٣( Æ�3�� �J�31 t �2��- w���� Z�>�( :>�� %�1;�� %�QVf��� ,#
£Q����)٤(4 

  :والبسالة الشجاعة

��? ;~! C){ `�mH 3�27 ,6F32f�1 D�+�31 8�q���� t ��� ,�1��G1 ��H H
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
 ١٠١١ (٦٢٣ ص٢جالبن عبد البر(.( 

 .٢٤ ص٤ جريخ البن األثيرالكامل في التا: انظر )١(

فـي ذكـره قـصّة خـروج        ) ١٦٧ ص ٣ ج أنـساب األشـراف   ( الـبالذري فـي      كالم: انظر )٢(
الكامل (، وكذا ابن األثير في "ي إتيانهن إليه فيأرسل الحس ...": من مكّة× الحسين

.، وغيرهما)٤٢ ص٤ جفي التاريخ
عد جيـشه فـي صـباح    تعبئة عمر بـن سـ   ١٨٧ ص٣ جأنساب األشراف، للبالذري  : انظر )٣(

 عبـداهللا  باب إمامة أبـي      ٢٥٠ ص ٣ ج آشوبراء، مناقب آل أبي طالب البن شهر      عاشو
 .الحسين

 مقتل الحسين بن علـي، خطبـة زهيـر وكالمـه فـي              ٢٤٤ ص ٢ ج تاريخ اليعقوبي : انظر )٤(
 .كربالء
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444|���0� �.� ,-)٣(4 
  :والبالغة الفصاحة

6F����� p�7o�� |z5 �1 %���]�� ��f�� `$ Y? k# #4 
��>O ��f����#�QV? �#T�(��. {¨O� `���<� %, ��V_�� ���� ��3Q. H

$ h�)$� :����� ¶���� pk3��� I"�� %P7�J C){ |���$ n�� �9� ,p��±� �# #
�>�� 4m*�1<� ��J�Í ��3GH: 
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444=�- 
��!�� ����. �C){ n��7 ,�'G� %���!� `���<� �'� £e>( %���]���H H H #, 

                                                 
 .٢٧٦ ص١للبكري جمعجم ما استعجم، : انظر )١(

 ."كانـت بجيلـة ربـع النـاس يـوم القادسـية        ": ذكر البالذري عن قيس بـن أبـي حـازم          )٢(
 ).يوم جلوالء) ٦٦٦ (٣٢٨ ص٢ جفتوح البلدان(

أنــساب األشــراف، : ، وانظــر٢٥٢ ص٣ جآشــوببــن شهرمناقــب آل أبــي طالــب، ال )٣(
 . سنة إحدى وستّين٣٣٦ ص٤ ج، تاريخ الطبري١٩٦ ص٣ جللبالذري
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  :الشهادة
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  :)٣(االستبصار قبل حاله

�!s;���m G�� �� C)q� �~�O �1 hm#)٤(C�N0� ����� ,)٥( ,���Cr� ,
 *�1<� Im�� �+�P>�� h�+ �>��zy�� �310� T�3) ���ms# # d�"�×4 

 F�3���� Z��! h���� 3�� £�1 *3( p�_']�� Ð��O!k�� 83��� 6!9� W��S7d
 :_7 ,T3�J3>5�7 %�5F�G�� %m��1 ���#��3>_�� :�" ,*{��� K$ ��� ¿�+ ��

                                                 
 . سنعرض أشعاره وخطبه عند سرد مواقفه)١(

 .٢٤ ص٢ جلخوارزميمقتل الحسين ل )٢(

إثبات حركة االستبصار وتجذيرها رداً على منكريها، ولو في الموسوعة غرضنا : تنبيه )٣
 . لدى محققينالتحقيقبغض النظر عما قد يكشف عنه ا هم من مصادرهم،إلزامقاعدة ب

 . مسير اإلمام الحسين إلى الزبالة١٦٧ ص٣ جفتوح البلدان )٤(

 . ذكر مسير الحسين إلى الكوفة٤٢ ص٤ جالكامل في التاريخ )٥(
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� ¿�+ �� 6!q� � �2'&�+ 8�+ a>�# :��C){ �( ! h�)$ %��? �1 ����� W�m �1

���zy� W�m z�- ,W���� �9)H #444��)٤( ¥ ��$ zm ,# `����$ ��1 I>m �1 Z1 I>S(
g3�$ �)� � %73S��d)٥(*�1®� %����� `;�l� �  ×;&�+ �}7H # :�� ,
�� ��1$

 ¼}�� ��O��� k� ,¶�+ k3�5! ����- W'5!$ k� ,¶+ ���>m ���- W�>m �1# # HH

                                                 
 فـتح  ٢٩٨ ص٤ ج يوم جلوالء، وانظر كتـاب اُألم للـشافعي     ٣٢٧ ص ٢ ج فتوح البلدان  )١(

 .السواد

 . إلى األشعث بن قيس، وغيره×كتاب علي ٢٠٦ ص٢ جالفتوح البن أعثم )٢(

 . ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان١٢٧ ص٥٩ جتاريخ مدينة دمشق البن عساكر )٣(

 . سنة إحدى وستّين٣١٦ ص٤ جتاريخ الطبري )٤(

 والحسين، مثير األحزان البن نما  أهل الكوفة٢٢٩ صريوينَاألخبار الطوال للِد: انظر )٥(
 .١٦ص
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¶+#��)١(�"� *�1<� p��� I'( ¥ zm ,# × %�(���� *3�( *���"� 
� W�� t
��"� �s �1 �1�y��#% � %�5Ï� ;��>1 %S1 �1 �>'7�G� Ì�. h� ,6��2'� H # #

�"� Im! %�PQ� �)!�mH× ���{��( `$ ��1 ����- ÇX�$ pÝ �S( ¥� ,
��"� *��1<� !�5 �sl7 ,8q�1 t ×*��1<� 8q�� �s-� ,3�) D�'�# ×

;&��+ (!�q�_�� ��1 ��"� t C�){ IP�� ��1 �m9�( zm ,*�GOH # # # :�� ���m#
Z1 C){ G�� �� � pÝ �S( �'7 ,�"� �(��� %S1 �1 ��'�+$ � L���#

D'� �"� !�5 �sl7 ,8q�1 t T�(��� `$ �1 ����- ÇX�$# C){ ��  ,G��
*�GO �"� 8q� �s-�# C){444��)٢( ���� ��Ë ¥ kq��1 8q� `$ a>� �9S)� ,H # #d H

�"� *�1<� T!F��7 ,��7 ��{��( `$ �1 × :�G'�� T��� �1 835�� %��"�#
 �±F �>~�{ ½�2�>5� k3� Y�s �� z�� C){ a�R7 ,���P�$ ��� ��'�¦ H

��'(F ��±3G� ���� W��§ ¦ :" 
� `�P�5 !
� 83�5! ���� Y���- ���(’ 
?���E ;7!" )٣(4 

 £��Q���� ¶�O��O p�3�)$� |���q� %(o��� ¿_�'� `$ I(! k� Y? k# # #
�9'�� t �2Q�>7 ,%(3����� Z7�����# # �9�� ,��G>��� Ð�}�� �� a��O a>� |#

%(��±�� %G�G"� }�>� �)q_Â� �22��( �� Ì�>�# #4 
�"� %�PQ� T!�S�� %'��� :�� ��5 �927# × ���>�� ��m31 6�(��1�#

                                                 
 . سنة إحدى وستّين٣١٦ ص٤ جتاريخ الطبري )١(

 . سنة ستّين٢٩٨ ص٤ جتاريخ الطبري )٢(

 .سين إلى الكوفة، وغيره خروج الح٢٤٦ري صوينَاألخبار الطوال للد: انظر )٣(



  ١٥٥ .............................................................القَني بن زهري

 ��>~�{ ��� ������� q�_P�� `�m G�� �� C){ %1��q�� I��� ,%73S�� ,-# #
2�5� |�'. :>�� ���� W�� �±F %"�Q��# ��)!�F� ��2_+3�� =(!��>�� t �

 z7 ,`���� t ���� |�~!��� �� ��3Q�� !���� �1 �2~�{ 6��� t C�S��
 ¶��5 63���� %���>�5k� ��� ��1���-� C�){ ��2~�{ FF�O |�)�? `$#

:����#’%�'&�+ �(·��"� Z�[� ��1��1 �� W��+$ *;S� �O!F�� a>� ,# :
"RO k �N ,
� 835! ��� Y��- ���($#?��O ! W����7 ��>�O$ 3�� ,
� `�P�5

W7}�� �N �1;m �1#"
 )١( ���G1 *;�S�� �9�± TF3�~�� C�){ `��m q>)�7 ,H # #

��$! F��5� �±3+ %PQ�#4 

� 835! W�� ��� %(×�� I)s� C){ Ç2�7’ F��� `$ ���� ��1� ,

 o�� %���zN h�+ �2��5 `�m :>�� 6!�f��� t �>��b �~� �+ �o�>�1 ���7# H H
%�5*�1<� `$ ���( k� � # × `z'�5 h��'�� K�PQ��� ��1 � �� T�ms �+#

`z'5 �± 8�G7 ,�&��X��� ©�s *3( `3�'��� ��7� ���'� £>7 *3( �!�_�� :
" ?�>��7$«�3��G7 :��� 4¬8�G7 : �3��3S7 ���� 8�  ���? ���5 �>m!F$ �s-# #

�&���X�� ��1 *3���� �>���$ �x �2�1 �S��>G� ���7 �?$# H #"�?- , 6}�� ,- 6!�
�"� ×p;��S�4 

 W���� h��)$ ,- %��(310� ���1 Tpk�� C��){ D��+31 83��P>( �9��S)�d #
63����#^ ,- ��'	 �����J ,½3�G�7 ���>1� �'�!� �'GN� �J���_� �1R�7 ,H #

�"� *�1<� Im!× ��2')R� ¯3�P'��� ¯;���� ��>~�{ �� �b!�� ,H
                                                 

 . سنة ستّين٢٩٨ ص٤ تاريخ الطبري ج)١(
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+ ���P�$ ��J�Í� ,T��� �)��S1 �2��Q( `$ %�f.H H;&�H :" �S��1 I��$ ��1#

� �S�F3>�5$ �l�7 ���$ ��1R7 ,��2��� ��.� ���l7 k-� :���>( `$# # # #444 " t� ,

%��(��! :" �- ,*���G>�'7 ���2)�m ���1� ,�G���'7 6F�2f���� �S���1 I���$ ���1# # #
�y(�� �SN��R5H # d444 "�!�_�� `z'5 6!�f� �± �m9(� ,)١(.  

  :كربالء إىل الطريق يف

� C�1� C){ �Å I'G�� ��+�P>�� *3�( ��1 �����0� i!��O Z1 �O��
�"� Im�� ×F�!{ 8q�1 t¦)٢(
� 835! �� �m9O� ,# ’ ,��1 ���S1�

 w$! ��� £���$ a�>� ,������ ���q�� T���� ���'� *�G��5 �x �G�O�# É # #
��P'� �(v����� 1�P�� × `���'��� %���5��� *��� ��� ��9����#

�1$ �1 6CQ�� |��N Z1 ,`������T4 
��"� %�'7�G� T���~� ��(q( �� �"� %���~ C){ �)�? �1���7# ×

T��5� �1�1< 8�+ ,p�1 �� `�S1 t 8q�O `$ �e7!�# :"
� 83�5! ��� �( ! `-#
�)��� �1 ���OR( �1 8�>+ �1 `3)$ pkB) 8�>+" 4��"� ���~R7× :¤ ��1

8�>G��� �)$��0 W�m«)٣(44 
                                                 

×  مالقاة الحسين٧٣ ص٢ ج سنة ستّين، اإلرشاد للمفيد   ٢٩٨ ص ٤جتاريخ الطبري    )١(
 ذكـر مـسير الحـسين إلـى      ٤٢ ص ٤ ج لزهير بن القين، الكامل في التاريخ البـن األثيـر         

 .الكوفة

وهو موضع سمي باسم . ةة والخزيميلبيموضع على طريق حاج الكوفة بين الثع      : زرود )٢(
 ).١٣٩ ص٣ جمعجم البلدان.(امرأة

 .٨٦ صألبي مخنف× مقتل الحسين )٣(



  ١٥٧ .............................................................القَني بن زهري

�"� *�1<� I�. �1���� ×���P�R���� �9� )١( 
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)��>( k hJ���� |3��� n!$ k �l�7 ,��G� 
� p�G� t �1B�� IrC� ,��� a# H #
�1�� k- ����� Z1 6��"� k� ,6F�2? k-H ¦ ¦ # #ª 8��+� L���� G�� �� C){ *�+ ,

���P�0 :�3��+ ?�'SO$ *$ `3�'S>O# # :�'SO h� k# 4 ,���'� a��N$� 
� ��P7
8�+ �N# :¤
� 835! ��� �( 
� ©��) � ����5 �+Y�>��G1 �  4 W���m 3�� 
��

 ����N/ ,YO��5�31� ©}� t �2+��7 `$ k- �(�'Í �2�7 ��m� %�+�� ��� ������# # # #
�2�7 %1�+<� �� Y�1 Ì��]�ª4 

*�1<� �� ���7 ×�C. �� 8�+ �NH #)٢(4 
  :الشهادة كربالء يف

��"� *��1<� n��� %���. %��q�1 %�1;�� C){ %�QV? W���#× ,
>')$ a>�# # ,D�+�3�� Ç�� t �($�� Cf�� T��7 ,�$��� p���-� 6!3f�� Z+3� �

*��1<� ���� %P�Q����� %����V'� *��G��� ,%��PQ��� ��5�� �'S>��# #× ,

                                                 
موضع في طريق مكّة من الكوفة بينه وبين عذَيب الِهجانات ثالث وثالثون : ذو حسم )١(

 ).٢٥٨ ص٢معجم البلدان ج.(ميالً

 ألبـي  وسـتّين، مقتـل الحـسين   سـنة إحـدى    ٣٣٢ ـ  ٣٣١ ص٤ جتـاريخ الطبـري  : انظـر  )٢(
 . خروج الحسين من مكّة إلى العراق٤٨ صسون طاللسيد اب، اللهوف ٨٦مخنف ص
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����  �S�� �1 Y�p;«)١(4 
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 ��"� 8q��� ,%�(3���� 6��±� �1 >5� n��- %��� *��"� *�P�� �2? �1# ##
w!�7 D�$ t Tp�9� �(q( ��44 

 ���5 ��� ���� 6F��G� �(q( ¸�~ Z��>5� *�P�� �1 Z5�>�� *3��� t�#
� *�1<� h5!R7 ,8�>G'� nF����" × Im�7 ,�2'2�>��� w����� T�.$

 �2N��� ,G�� �� C){� �)��1 �� I��� �2�1 �5!�7 �(o� t w�����# H
�"� ,- Z~!� w�����×*3�G�� `3�'S( ���P�$ D+�� ,# 4 �)$��>��7
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W��>5� �144 

                                                 
:  ذكر الحر بن يزيد الرياحي لمـا بعثـه عبيـد اهللا، وانظـر           ٨١ ص ٥ ج  البن أعثم   الفتوح )١(

ــري ــاريخ الطب ــوارزمي  ٣٠٩ ص٤ جت ــل الحــسين للخ ــتّين، مقت ــدى وس ــنة إح  ١ ج س
 .٢٣٥ص
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��"� *��1<� h2�>5� `$ ��� × ,*��P�� ��1 ¢����� %�'�� *3�G��#
;&�+ ���P�R� I�.H :¤ k� a�m{$ k� ���$ W��� h�)$ g���$ k �- �2'��# ## #

 ��+ ��1 K 8q�� �+� ,K�P�$ �1 C. �) ���P�$ k� ,:>�� h)$ �1 �2J$H
�1 h� t �>�$� ,`��OÛ:>���  4 �S��'� � k� ,%���� �S+����$ t � W���

%1s# 4;[ T�9��7 �S�fr �+ h�'�� �9)�¦ ¦ # 4 ���� �S��1 h�~! h�m 9.R�� �N# #
 `l�7 ,
� Ì��_( a�>� �S�&��1� �mF�35 t �3+�_O �N ,:>�� h)$ �1 h~!# # # #

                                                 
 سنة إحدى ٣١٦ ص٤ عنه ج، تاريخ الطبري١٠٥ ص ألبي مخنفتل الحسينمق:  انظر)١(

 .وستّين
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 ,�3�'�( z�- *3G��#�Cr I'J �� �3± �3���$ �+ 3��ª4 
�$� �O3.- �'S>7# *;�S� , �P�0� Y�9m� ,�>13��� ��.$ 3��� ,Tp��

8�G7 G�� �� C){ *�+ a>� ,�e�� �e�� ��f(# H :" ,W�'>+ �$ |FF3� ,
��d #
 h�>G�� Y�9�� Z7��( 
� `$� %�'>+ D�$ �9m h>+$ a>� ,W'>+ �N ,|o� �N# dd # d# #

Y>�� h)$ �1 %�>_�� pkB) ¿_�$ ��� Y�_� ��"4 
��P�0� �� *�1<� 8�G7� :¤�C. �>(q~H«)١(4 

�"� *�1<� a�1R7 × `3'Q( �'m h�'�� :�&�+ ���P�$�# #
$�G( *�1<� Z�5� ,`3�À>(� `3��(� `��_X>�(�d ََوال ºسÕ اyين وال ºسÕ اyين وال ºسÕ اyين وال ºسÕ اyين �: # ََ ِِ ِِ

.. .. .. .. ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

ُكفروا كغما غمÈ لهم خ� ألغفسهم إغما غمÈ لهم لÖدادوا إثما ولهكفروا كغما غمÈ لهم خ� ألغفسهم إغما غمÈ لهم لÖدادوا إثما ولهكفروا كغما غمÈ لهم خ� ألغفسهم إغما غمÈ لهم لÖدادوا إثما ولهكفروا كغما غمÈ لهم خ� ألغفسهم إغما غمÈ لهم لÖدادوا إثما وله ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ َُ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ ًً ًً ْْ ْْ
ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َِِ ِِ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْ
ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُ. .. .. .. .

ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ ٌٌَ ٌٌ ََ ََ ُُ ُُ ََ ٌٌم عذاب م عذاب م عذاب م عذاب ََ ٌٌ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ

 bمه bمه bمه bٌٌمه ٌٌ
ِِ ِِ
ُُ ََ ما �ن اب �ذر المؤمنz b ما أغتم عليه ح× يمÖ ا�بيث من  ما �ن اب �ذر المؤمنz b ما أغتم عليه ح× يمÖ ا�بيث من  ما �ن اب �ذر المؤمنz b ما أغتم عليه ح× يمÖ ا�بيث من  ما �ن اب �ذر المؤمنz b ما أغتم عليه ح× يمÖ ا�بيث من *ُُ ََ ِ ِِ ِِ ِِ َِ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ
َ َُ َُ َُ ُْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ َ ْ َُ ْ َُ ْ َُ ْ ُ. َ. َ. َ. ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْ َْ َْ َْ َََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ JJ JJ

ُُالطيب وما �ن اب �طلعكم z الغيب ولكن اب ¡تØ من رسله من يشاء الطيب وما �ن اب �طلعكم z الغيب ولكن اب ¡تØ من رسله من يشاء الطيب وما �ن اب �طلعكم z الغيب ولكن اب ¡تØ من رسله من يشاء الطيب وما �ن اب �طلعكم z الغيب ولكن اب ¡تØ من رسله من يشاء  ُُ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ ُ ْ ْ .ْ ُ ْ ْ .ْ ُ ْ ْ .ْ ُ ْ ْ .ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ُُِ ُُ ِِ ِِ ِِ ِِ
ْ َْ َْ َْ َََ ََ . J. J. J. J.. .. ِِ ِِ

ََ ََ َ ََ ََ ََ َِ ِِ ِِ ِِ ِ
ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ َ �َ �َ �َ �ُُ ُُ َ َْ َْ َْ ْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ

ََفآمنوا باب وفآمنوا باب وفآمنوا باب وفآمنوا باب و ََ �� ��
ِِ ِِ

ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ٌٌرسله وPن تؤمنوا ويتقوا فلكم أجر عظيمرسله وPن تؤمنوا ويتقوا فلكم أجر عظيمرسله وPن تؤمنوا ويتقوا فلكم أجر عظيمرسله وPن تؤمنوا ويتقوا فلكم أجر عظيمََ ٌٌ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ ََ ََ ْ ُْ ُْ ُْ ُُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ . ُ. ُ. ُ. َُ َْ َْ َْ َْ ََ ََ ََ َِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ
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، تــاريخ ×مقتــل الحــسين) ٣٠( المجلــس ٢٢٠ صلــصدوقللــشيخ امــالي األ: انظــر )١(

 .وغيرها سنة إحدى وستّين، ٣١٨ ص٤ جالطبري

 ).١٧٩، ١٧٨(اآلية : سورة آل عمران )٢(
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 ).لعربلسان ا(.أسره من غير حرب: أخذه سلَماً )١(



  موسوعة املستبصرين...................................................... ١٦٢ 

�"� h>+)١(
"4 

8�+� ,�2�� �?3�� �s �� ��? T�1�7 : ,Y�>1R� 
� WS�5$ WS�5�
Y1;m 6�yS� ��>1��$¦4 

C){ �� 8�G7 :" W��$ z��- ,I�J�.$ ©��(- ��1 ,����G� ��� 8�3��� �� �(# d # #
S� Y��$ �1 
�� ,%��° d # %�1��G�� *3�( �q]��� o�R7 ,>(� 
�  �>m �1 �§

���0�  �9����"4 
��? �� 8�G7 :%��5 �� Y����� Y'O�+ 
� `-¦ #4 

C){ 8�+ :"?:�73� |3���7$# ! ��']� ��1 �- I��$ ��1 |3�'� 
�37Ã # ¦
�S�1"4 

8�G7 ,�O3� ��7�! w���� �� h�+$ �NH # :"�S��(F �1 �S��X( k ,
� F���# # 
���� %��_�? 8��O k 
�37 ,�)��?$� t��� D'�� �9)# ’ �3�+�) ��13+H

�2�(�� ��  s� �)}� �1 �3'>+� ,�>�� h)$� �>(!s p�1F# #"4 
�� 8�+� h~! T�F��7 :Y� 83G( 
���� ��$ `-# : `��m �Î�� ����'7 ,h�+$

 WX'�$� pkB± WPQ� �G� ,p����� t U'�$� �13G� £Q� `3��7 8� �1B1
 3�â;�<�� £Q��� Z_�É)٢(4 

                                                 
والـشاهد  .  إنّما ادعى ذلك لصرفهم عما نووه بكلّ ما أمكـن، وإتمامـاً للحجـة علـيهم          )١(

 .على ذلك أنّهم لم يصدقوه ولم يرتدعوا

سـنة إحـدى     ٣٢٣ ص ٤ج ، وتاريخ الطبـري   ١٢٠ص مقتل الحسين ألبي مخنف   : انظر )٢(
 ٦٣ ص٤ جاألثيـر البـن  الكامل في التاريخ  ،٩٢ ص ٢ ج وستّين، اإلرشاد للشيخ المفيد   
 .، وغيره٥٦ص سبن طاولسيد الهوف ، الثم دخلت سنة إحدى وستّين
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 . سنة إحدى وستّين٣٣٦ ص٤ جتاريخ الطبري )١(

 .يوم عاشوراء× الحر بن يزيد الرياحي، أول شهيد سعيد بين يدي اإلمام الحسين )٢(

 . وغيره٣٣٤ ص٤تاريخ الطبري ج، ١٩ ص٣ أنساب األشراف ج: انظر)٣(

 .٦٦ صبن طاوسلسيد ا اللهوف، ٢٠ ص٢ مقتل الحسين للخوارزمي ج)٤(
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١(الشجاع:  الكمي).العين.( 

 .٢٤ ص٢ جمقتل الحسين للخوارزمي، ٣٣٦ ص٤تاريخ الطبري ج:  انظر)٢

 ). العين.(الكذب:  المين)٣

 . ذكر الذين قتلوا بين يدي الحسين، وغيره١٠٩ ص٥ ج البن أعثم الفتوح)٤
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ــب آل  )١( ــب ال مناق ــي طال ــن شهرأب ــوبب ــر٢٥٢ ص٣ جآش ــراف  : ، وانظ ــساب األش أن

 .١٩٦ ص٣ جللبالذري

 .٢٤ ص٢ جمقتل الحسين للخوارزمي )٢(

لـسيد   الشهداء، إقبال األعمـال  زيارة) ١٨( الباب ٤٩٣ ص المزار البن المشهدي  : انظر )٣(
 .فيما نذكره في زيارة الشهداء) ١٣( فصل ٧٧ ص٣ جوسبن طاا
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            )النصارى املستبصرين من جمموعة(

  

        الشام أهل من راهب استبصار

�! I)�!�1B�� C1$ �( �� �'5$ ,:1× %�1�1<�� %(���3��� �+$� #
*�m0� :���� %'�! ��� 6!3��� %�(��� t# #’4 

���>m t ��2f�� ��� n�!)١(`�_� �� `zy� �� ����1 �y(�� # H H: 
`zy� 8�+ : ���7 ��7� *����� F;�� ��1 ��'� �7� �+� �S� K$ ��� W�mÊ ¦¦ ¦¦

 aOR7 ,n!�Q��� `��)! �1 I)�!
� 83�5! ����1’:�>V� ���1� # d)٢( 

�+31Ã ¦ d)٣(  ��1 %���[ ���3� ��P�� �·��� ��S� 3��$ `��m� ,%e�7� ���)sH H
��)3~� £_QO� ,��� I�!� ������ ���'� h.F� ,!�Q�0�� �(�~�2��# # #4 
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 بـن  محمـد  بـن جعفـر بـن علـي بـن جعفـر المـشهدي المعـروف ب           مـد مح  عبـداهللا  أبو )١(

ــن المــشهدي فــي القــرن الخــامس  ةاإلماميــثي  مــن علمــاء ومحــد،المــشهدي أو اب
 .)ة األطهارق فيه من األخبار في فضل األئمفاتّ ما(: كتابه، وعنوان والسادس

 ).الضخم ذو السنامين ( تُنْتَج من بيِن عرِبيٍة وفاِلٍجاإلِبلُ الخُراساِنية:  البخْت)٢(

)٣(و على رأْسالثِّقْلُ يحمل على ظهر أ: الكسرب:  الِوقْر.  
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 طريقوكلّ : قال. اج وفجج وأفجف: ، يقالواسع في الجبل طريق: جالفَ: ال أبو الهيثم ق)١(

د فهو ف  بعطيخ وب ...ج تهـذيب اللغـة   .(يج إذا كان صـلباً غيـر نـض        فج.()  بـالفتح  ) الفـج
 يامالـش يخ  طـ بالكسر الب ) الفج(و. بالكسر) فجاج(ريق الواسع بين الجبلين والجمع      الط

 جيخ والفواكـه لـم ينـضج فهـو فـ         طـ  مـن الب   ءوكـلّ شـي   . ي الهند :ذي يسميه الفرس  ال
  .)مختار الصحاح.(لكسربا

ال : همأو أنّ . ق بعيدة عن اإلسالم   طُرأو ذووا   . غير ناضجي اإلسالم  : همريد أنّ ن ي فيحتمل أ 
 .فون بلباقة وال يتصر،داروني



  ١٦٩ ........................................)النصارى املستبصرين من جمموعة(

 ������L�#� :1$ ���� ,# d�6!����ª4 
8�+: ?�S��� �1 Y'� �1# # 
8�+ :¤:�� ���� ,��2�� ,:.$#ª4 

I)���� 8�+: a���  !� :���� W�$# 4 k� ,
 ¿�� pÝ �� �¨.$
 ,
� ��� �1¤
� ��'�( k pÝ ���ª4 

L� �� 8�+#× :¤W�G5 C�]� ��¦4 
Y�3+ �1$# :"
 ¿�� �1"`l7 ,# ,���O 
� «���$¬ k� %����� ��� ¿��� ,

���4 
Y�3+ �1$�#: "
� ��� �1 k�"F���'� �'� T��� ¿�'7 ,4 
Y�3+ �1$�#: "
� ��'�( k�"Y'�� t �S(¢ �� �'�( k 
� `l7 ,H #ª4 

T!��{ Z�G7 ,I)���� *�G7Ã d)١(8��+� ,������ �� ��1 h�+� �5$! 9.$� ,# :
"
� k- ��- k `$ �2?$# T9�) �1$� %�_�']� Y�$� ,
� 835! ���� `$� ,# H ##

%�"� � Z��1� ,%�S"�� �(��� `��1� ,%10�# # d4 
 ,���'� `���G�� t� ,���'(- h���<� t� ,���- 6�!3>�� t Y�5� |$�+ �G�H #
 ,����� 6!��1®�� ,����� :����� ���� YO�~�� ,6!��� %G����� I>S�� t�H H# # #

                                                 
م الـذي  زاالحـ : زنّار الراهـب  . زنانير: راني على وسطه والجمع   صحزام يشده الن  : لزُّنَّارا )١(

 . لخروجه من النصرانيةرمزوعالمة و ه إشهارزُنّار يبدو أن قطع الراهب. يشد به وسطه
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¿'��� �9 u�$ W�$�#©Cr �1  4?Y1�G1 �� k�q�1 Y�R? �1 �¨.R7H 
L� ���~R7#× pÄ�4 

L� ��� z7 ,��[R� ���- 8��� �'5� I)���� *�G7Õ #× a�>� ����S1 ��1 #
 ���')$ ,- I��)���� g}����� ,�2Ë������ %���(��� h��)$ m����1 t ���+�7#

z'�1H)١(4 
 

*** 
 

                                                 
ــر)١( ــالي :  انظ ــشيخ ااألم ــيلل ــاج الا، ٥٢٧ ح٢٧٥ص لطوس ــشيخ احتج ــي جلل  ١لطبرس

، الـصراط   ٢١٩ البـن جبـر ص     ، نهـج اإليمـان    ١٣٣، الفضائل البـن شـاذان ص      ٣٠٧ص
 .٣٥ ص٢المستقيم للبياضي ج



  ١٧١ ............يف طريق الشام) عليه السالم( احلسني رأس على راهب استبصار

  الشام يقطر يف) عليه السالم( احلسني رأس على راهب استبصار

  ×احلسني رأس على راهب استبصار
 الشام طريق يف

�(��+ %G��1 t ��}� I)�!# °)١(�(!35 t I'� Z��3O �1 4 
�{3�� ��� ¶�5 8�+ :  ��>m t *�f�) ��� Y�'�� ��� �ms�6C���� :�

��50� Ó�G�� ��¨.$ �9��  ��� ������ K$ ��� �3�G�� ���� |��m¨�� 3�$
nF�[ t ������ !��"�Z�O %�5 ,�0�   6p���+ %(}��� !�(����� %&z>�5�

 �P�� ��'��8�+ ,Z�� :�� 
���� ��� 3�$ ��R��$#  ������� �(�r �� %��7!
8�+ ,%&z�Ú� �Ú� ¿Ú %�5 ,�0� nF�[ t :��R��$  �� L� ��"� 3�$

w��V��� ����5 ��� ���� ��� �	��� ��� ��� 3�$ ��R��$ ,:�']� �"�# 
�P��� ,�F���X��� ��(3��{ ��� L�� �� �_�~ �� 
���� ��� 3�$ ��R��$ ,:�¦ #

���5 3�$ ��R��$  ��� Y'�� ��� ��� 3�$ ��R��$ ,:+¨�� 
���� �� ������ ���#
8�+ ,�}��� �3P��� *�f): 

�"� w$! F�({ ��� 9_�$ �� × ,n!��50� Z�1 %�(���1 ��� �(q( ,-
 p��� �2�1 ,8��"� t GN31##
� 83�5! |��� �1 |����� `�����’ ,

                                                 
لــه وفــتح ثانيــه بكــسر أوـ سرين   قنّــ": ١١٢٦ ص٣ للقطيعــي جالعفــي مراصــد االطّــ )١(

مدنية بينها وبين حلب مرحلة كانت عامرة ـ  سين مهملة  وتشديده، وقد كسره قوم ثم
سرين حدى وخمسين وثالثمائة خاف أهل قنّ     إا غلب الروم على حلب سنة       لموآهلة،  
 ."قوا في البالد ولم يبق منها إال خان تنزله القوافل عنها، وتفراوجلو
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w�×���� T3~3�� |�_fS1 GN31 ,8z��  �>+$ ��# ! kq��1 �3�q� z'm�H #
 83�J T3�5��� £1! �� T3�b37 ,�� T���$ ¯���� �1 w$��� �3~�.$#
 Ç��� �3��q�7 ,�3�'��(� ¯���Q��� ,- T����( �N ,h����� W+� ,- h�'��#

�(F 8q��� Y�s t� ,8{����Ê ,��F��� ��� w$���� �3~�.R�7 ,I�)�! ���7 
�(��� ,- £1��� ����5$� ,�OF�� �� w�"� �5��� £1��� �� T3�b��4 

 `���� ,- w$���� `��S1 ��1 �!3� I)���� n$! h�'�� DQ� t `�m z'7H #
pz��� !8�+� *3G�� �� g¢R7 :?�>�$ �1 

�3��+ :F�({ ���  �P�$ �P�4 
8�+ :?�1 w$! �9)�! 

�3��+: 83�5! W��� %��J�7 ���� ,I���J K$ ��� L�� �� �"� w$! #

�’4 

8�+ :?�S���#! 
�3��+ :���4 
8�+ :�>�$ *3G�� ¿Î� !��+���$ T��S50 ��� £���'� `�m 3�#! 

8�+ �N :?pÝ t �S� h) 
�3��+ :?3) �1� 
8�+ : ����� `3S( w$��� �3��O� �Å�9.RO ,!��(F gk� 6o� ����

s-� ,%'�'�� *�¡���9.RO �>'�! �4 
�3��+ :?��À( �1�#! 

 ��m�O� ,���J� �'�X7 I)���� T9.R7 ,C������ �±���� ,w$��� T3����7# #



  ١٧٣ ............الشام طريق يف )السالم عليه( احلسني رأس على راهب استبصار

�'m h�'�� :S�( ��+� ,T9V7 ��# !8�+ £�Q�� �_5$ z'7# :w$! �( ! Y'1$ k
 �2�?$� ,
� 835! ���� ©�~ `$� ,
� k- ��- k `$ �2?$ ��$� ,Ù_� k-d H ## # # #


�©���� ©k31 :��$ #4 
W���� h)$ *�� !��� ,��7 �1� �(��� �� Ì�. �N#)١(4 

 
*** 

                                                 
 ٢ ج لراونديلالخرائج والجرائح   : وانظر. ٢٦٣ ص سبط بن الجوزي  ل  تذكرة الخواصّ  )١(

 .٥٧٧ص
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        اهللا  لعنهما معاوية بن يزيد جملس يف الروم سفري استبصار

  الروم سفري استبصار

        )اهللا  لعنهما( معاوية بن يزيد جملس يف
F��F h�� �1 ��}� !�Q�>5�#× ,��2&z��� *����� g�¢$ ��1� ,

�� Y'1 835!�%(���1 �� �(q( ,- }�+ *��)١( 4t3O# %�5 Ï�%(��) 4 
�(������� ��({ ��"� ��� L�� *�1<� ��#×8��+ , : w$��� ¼$ ���#

�"� ×��"� w$��� ¼R(� , o�� ¿��^ 9V>( `�m ,�(q( ,-# ×
��'�  o(� �(�( � ��e�7 4 Y�'1 83�5! �����^ ��$ *3( |�s ÀP7
���� g�¢$ �1 `�m� ,*�����2&z��� * 4 

8�G7 : ���� Y'1 �( ! ?�9) �1 w$! 
�(q( �� 8�G7 :?w$��� �9±� Y� �1 ! 

8�G7 : `$ W����R7 ;�>($! pÝ hm �� :��R�( ,��S'1 ,- W�~! �s- �-d # #
!����� ��_�� t Ym!�f�� ,������ w$��� �9) %QG� T¨.$# 4 

�(q( 8�G7 :I��J K$ �� L� �� �"� w$! �9)#4 
8�G7:1����  : ?�1$ �1�# d 
8�+ :p��)q�� %�J�74 

                                                 
للـسيد  اللهوف على قتلى الطفـوف  ، )٣٣ (٨٠ ص٢ ج مقتل الحسين للخوارزمي  :  انظر )١(

 .١٩٠س صبن طاوا



  ١٧٥ ................اهللا  لعنهما معاوية بن يزيد جملس يف الروم سفري استبصار

8�+ : ?�1 W��  
8�+ :
� 835! W��4 

835��� 8�G7 :Y�(F �1 ¿.$ �(F �1 ,Y�(��� Y� g$# Û d 4 ��1 �$ �'��#
 `�9�.R(� ,:��3����( n!�Q����� ,6C�ym p���� ������ :���� ,F��F F�_�$#

�0 ,�m¨O :1�+ W� �1  ����# H #�$� ,F��F F�_�$ �1  W��� ���� `3'>GO �>
?�9) �(F �R7 ,6���� *$ k- �S��� �� ���� �1� 
� 835!# ## d #! 

835��� �� 8�+ �N  :�(q( �( ! ?�7�"� %���m �(�� W��5 h) 
�(q( 8�G7 :Z�5$ a>� h+# 4 

8�G7 : 6��'� k- `���� �2�7 ¿�� ,%�5 TC�1 ��P� Q��� `z� � `-# H #
 ��3J ,p��� ¶5� t 6���� ��~� ��� �1� ,Y�9m �2b��� �V5�7 `3�zNH
���2�1 ¨��m$ 6���'� ½!0� 4 ,¨������� |3+������� !37���S�� h���Â ���2�1�

 ,©3�'�� ��1 �2�7 ��0 Y'1 k n!�Q��� ��($ t :)� ,F3��� �)!��?$�
 ��1 %�G� ����� t ,�7��"� %����m �2���$ ,6Cym ¿&��m 6�'��� Y'O t�# d

3G( ,�7�� �2�7 %G'�1 ,I)s`3� : ��+� ,a���� ���m�( `��m !��	 �7�� ��-#
 *��� h�m t� ,���(��<�� Ì��(����� �)�3��� I)9��� %G"� ��3� W�({# ¦ # #
 ,��Å3'�G(� ��Å�!�q(� %�G"� 83�� `373��7 ,n!�Q��� �1 ¥�� �)�QG(# #

�2>m¨� ,��O 
� ,- �2�&�3� `3G7�(� 4 
`3��q( !�	 �7�P� �$F� �ÅR? �9) ��$ #  `�m !�	 �7��  a���� ��m�( 

�S��� W�� ��� `3'>GO �>�$� ,�2���# # !�S�(F t k� ,�S�7 ,��O 
� ©!�� k 4 
���P�0 �(q( 8�G7 : ,- Z�~! `- ��Pe�_( ���l7 ,��}���� �9) �3'>+�# #
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���'� Z�f(� TF;�#4 
8�+ ,h>G��� ��}��� ¿�$ z'7# # # :�(q( �( ! ?L>+ �(�O$ 

8�+ :��� 4 
+8� :� 83�G( 3�)� :1���1 t �S���� %��!���� W�($! �$ �'���7# # :" ��(

��}�# !%��� h)$ �1 W�$#" ���R7 ,�9�) :����� a�>� ��1;m ��1 W���7 ,#
��35!� T��� ���� `$� ,
� k- ��- k `$ �2?$H ## #4 

w$��� 9.$ �N# h>+ a>� :S�( h�~� ,���- ��b� d # #)١(4 
*** 

  

  

                                                 
وروى ": ، وذيل الخوارزمي الرواية بقولـه ٨١ ـ  ٨٠ ص٢جمقتل الحسين للخوارزمي  )١(

بداهللا الحداد أن النصراني اخترط سيفاً وحمل على مجد األئمة السرخسكي عن أبي ع
تـذكرة  : ، وانظر"الشهادة الشهادة: يزيد ليضربه، فحال الخدم بينهما وقتلوه وهو يقول    

 طـاوس   للـسيد ابـن   اللهوف على قتلى الطفوف     ،  ٢٦٣ابن الجوزي ص  سبط  ل الخواصّ
 .١٩٣  ـ١٩٠ص



  ١٧٧ ..........................................)اليهود املستبصرين من جمموعة(

 
        )اليهود يناملستبصر من جمموعة(

        اليهود رؤساء من أخوين استبصار

*�m0� :���� %'�! ��� %�(��� �1�+ F32��� p�5×! �1 `��N�#’ ,7 z'5R
�1B��� C1$ *�1<� �( ��× t �����$ �2f�>5� ,%�(k3��� ��� ���+$� ,#

 *�� h��� %�+����Ï )   � %�5 _� t �./�� ,#��» )   � 4 
  �>m t ¯��Q�� F!�$��8�Q] :�8��+ ,a�531 �� �	$ �� L� ��# :

8��+ ,`���G�� �(�m{ �� a�Â �� �	$ ��N��# # : ��� 
����� ��� ��S� ��N���#
8�+ ,I��� : ,�����Q��� L���� ����5 ��� L�� ��� ������� ���� ��N��# #

k��+ � �� Æ_'��� � W'Q�� �� 
����� : ���"� ��N���#«����# ¬ }�� ���
8�+ ,{�q]�# : :�N��# ��� ,%�1�S� �� ,}� �� Ð��5$ �� %P'J �� ����

8�+ ,w��� �� 
����#: 
`�(F3� *�+# `�3.$  �1  k�G7 ,%�(���� F32��� p�5×!  :*3�+ ��( ! ������ `-# #

 ,�2��(F t ����(� F3�2��� *;��$ �_�( ,%1�2>� :�� �2� �+ ��$ ��� ��N��# d dÕ # #
 ,��×��� ��'� `�m z� ��'(q( `$ g�V� �P��#?:����� �9�) �S(R7# É ! ��S( `l�7

 ��7;>&� ��� *;�S�� F!3�( ��S( ¥ `-� ,T�����O�� �� ��1� F��F �� o� �9��# # #
?:���� �9) �S(R7 ,����31$� ���_�R� T���)�~ ����'� ���2G(� ��f�� 83G(�# É 

!�Q�0�� `��~�2�� 8�G7 :����� `-# # ’Ç�+ �+4 
k�G7 :z7 ,���� �S(R7 ,
 ��"�# É ��� k- *3+ ,- ���� h~� q� 
� ��� # H # # #
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?��! T�1$ �1 ��� :SÂ� ,T��� �1 ��� �FB( A�# # # 
�3��G7 ,�S� K$ ,- !�Q�0�� `��~�2�� R1�R7 :���� 3)#4 

�S� K0 k�G7 : ,p�����0� ��� a�G'( ��1 h&����� ��1 Y�'� :G'� ��-#
��� p����0� 8R�O z� Y�R���#4 

 3�$ z± 8�G7�S� :
� p�? `- ���3�� zm¨.$ z>Î? �1 ��G�$4 
����$ 8�G7 : ¿��� ¿�_� t ¿�_� ��1� ,h~� q� 
� ��� W�$� ��$ �1# #

 t� ¿�f��� Z�'�O ��($ �1� ,����Q� !�5 ¨+ �1� ,%���+ k� ��! z2���
 `3�SO ��($� ,Y��s ���� ���7 Z'�O ¥ �N ¿�f�� W�'J �($� , �XO �($#

�� `3SO �($� %���# ��1� ,Y��! �~� `3S( �($� ,h�Â �$ h�Â Y�!� ,!��# #d ¦
 ��1� ,����3�� ��1� ,`�e�r��>1 `��N� �1� ,`��&�r `��N� �1� ,`��)�? `��N�
 ��1� ,%����� �1� ,%>��� �1� ,%��]� �1� ,%��!0� �1� ,%N;y�� �1� ,`��Nk�#

o�� ���Nk� ��1� ,o�� ��0� �1� ,6o��� �1� ,%��>�� �1� ,%��zy�� ��1� ,
 ��1� ,`3>���� ��1� ,`3��]� �1� ,`3��!0� �1� ,`3N;y�� �1� ,`�o���#

?%&��� �1� ,`3��>�� �1� ,`3�zy�� �1� ,`3����� 
8�+ : ;*;�5<� ��� *3�G�� �O�( `$ ��73�� ,���3~ F�( k �S� 3�$ :G�7# # #H

I��J K$ �� L� 8q�1 W�OR7#×�� W'G7 , : F3�2��� p�5×! `- L� �(# # ��+
���3~ F�( k �S� 3�$ :G�7 h&��1 �S� K$ �� �3G�$� %�(��� �31�+H #4 

L� ���>7# # ×8��+ ��N ,�S���b# H : 83�5! ����� �9��� *3���� 3�)

�’ 4
� 83�5! %�f�1 �1 �>�f1 |R�.$ �1� :1�1$ Ä�( h�+R7 ’


� 835! ��7 ��G( `�m �9�� Zb3�� t ��+ a>� ,�Î�?# H’4 



  ١٧٩ ..........................................)اليهود املستبصرين من جمموعة(

� ,- W_>�� �N#8�G7 ,(F32��# :`��(F3� �(# ! ��1 L�� ���G�$� :��1 �3��F�Ã #
=�f�� �� Tz>�G�$4 

`�(F32��� 8�G7 :?W�$ �1�! 
z± 8�G7 : ��>��� Ì�{� ,:���� 3.$ ,I'��� ��� �� I��J K$ �� L� ��$# # #

 %��G�1 hm I���� ,�2'm �Ok�� t ����� ,�"�� ��"� 3�$� ,%�J�7# # #
� Zb31� ,q��# #:���� #’4 

(F32��� ��$ �� 8�G7 :?
� ��� W�$� ��$ �1 
8�+ : z�7 ,Y��_� W�7�� 9��1 �7��m W�$� ,Ù_� W7�� 9�1 �1B1 ��$

Y�s ��� �F3� �( Y�7 
� ��Â �1 �!F$4 
�F32��� 8�G7 :?%���+ k� ��! z2��� ¿�� ¿_� t ¿_� z7 

8�+ :¿�3( ©�s ×|3"� ��� t4 
8�+ :Q� !�5 ¨+ z7?���� 
8�+ :�P�$ %��5 t |3"� �� g�J � ¿�3( 4 

�� 8�+ :?Z'�O �($ �1 ¿�f��7 
8�+ :`���f�� ��+ � �14 
8�+ :? �XO �(R7 
8�+ :
� 83�5! :���� � 8�+ ,%�1�� � t’ : ��±��+- t hQ�O k#

�! �$ £1! !��G1 CQO a>� ,�)!��F- t k�#4 
8�+ :O ¥ �N ¿�f�� W�'J �(R7#?Zb3�� Y�s t Z'� 
8�+ :a531 *3G� h�&��- :��� 
� �G'7 � �P��� t×4 
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�� 8�+ :  ?h�Â �$ h�Â Y��7 d ¦ # 
8�+ :pÝ �'�Â k� �O!�G� pÝ hm h�Â h~�# q� K! `-¦ ¦# # # 4 

8�+ :h~� q� ��3+ D�S7# ُُوºملوºملوºملوºمل�:  # ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََََعرشعرشعرشعرش    ََ ْْ ْْ ََ ََربكربكربكربك    ََ ََ �� �� ََ ْفوقهمفوقهمفوقهمفوقهم    ََ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ َ ََ ََ ََ ٍٍيومئذيومئذيومئذيومئذ    َ ٍٍ ِِ ِِ ََ ََ ْ َْ َْ َْ َ    

ٌٌعماغيةعماغيةعماغيةعماغية ٌٌ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ
ََ ََ�)١(? 

8�+ :�F3� �(# !
 `$ �'�O ¥ $#  z2��� �1� ½!0� t �1� |��z��� t �1 
 ?n�y�� W� �1�  h�� 6!�G��� ,6!�G�� �� n�y��� ,n�y�� �� pÝ hS7 #

pÝ hm#4 
8�+ :?!���� `3SO �($� ,%��� `3SO �(R7# 
8�+ :½!0� :_7 !���� �1$� ,pz��� :_7 %��� �1$# ##4 
8�+ :( �(R7 ?Y�! �~� `3S# 

I��J K$ �� L� 8�G7# ×� :w��� �� �(# ! ��>�OR7 ?I��� !��� :�>&�
�21·R7 ,I��� !���4 

8�+ �N# :�F3� �(# !?!���� T9) �~� `3S( �($ 
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ه كان نّ أ’النبيوفي صفة   ،  واضحه: رجل صَلْتُ الجبين  :  لسان العرب البن منظور    )١(

، اَألبـيضُ الجبـينِ    الصَّلْتُ الجبيِن الواسـع الجبـيِن،     : قال خالد بن جنْبةَ   ،  صَلْتَ الجبين 
،لَس، وقيلالصلْت:  وقيلالواضحالبارز:  اَألم.   

   . وقيل شدة السواد.السواد: الدعج والدعجةُو
   .ين غير مرتفع الوجنتينخَدين صَلْتُهما أَي سائل الخده سهل ال أَنّ’وفي صفته

  نين   ’دنا رسول اهللا  وفي صفة سينبته مـع     :  القَنا في اَألنف   : كان أَقْنَى الِعرطوله وِدقَّة أَر
   .اَألنف، والِعرنين حدب في وسطه

�  
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  .  البطنلىاِبت وسط الصَّدر إ الن، الشَّعر المستدق بضم الراءوالسربة والمسربةُ والمسربة

بدقيقة، وال  ها ليستنّ، وأه كان كَثَّ اللحية؛ أَراد كَثرةَ أُصولها وشعرهاأَنّ ’وفي صفته
   .طويلة، وفيها كَثافة

  . ، عن ثعلبنْحر، والجمع لَباتٌ وِلبابوسطُ الصَّدر والم: واللَّبةُ
   .القليل التاِفه: والنَّزْر

وقال ،  أَنه كان ِإذا مشى كأَنه ينْحطُّ في صَبب أَي في موضع منْحدر’بيالنوفي صفة 
  . فِإذا مشى فكأَنه يمشي على صَدر قدميه من القوة،أَراد به أَنه قوي البدن: ابن عباس

’ اسـم فـرس سـيدنا رسـول اهللا    : ، وِلـزازٌ شديد الخصومة لَزُوم لمـا طالـب      : ورجل ِملَزٌّ 
به، زه واجتماع خَلِْقهي به لشدة تَلَزُّسم كأَنه يلتزق بالمطلوب ،ولَزَّ به الشيُء أَي لَِصق 

  .لسرعته

. ٣١٧ ص٢  جللـديلمي  إرشـاد القلـوب  ، ٥٩٩ ـ  ٥٩٥ ص٢لصدوق ج للشيخ االخصال )١(
، ٦١ ـ  ٥٧از صلخـزّ ل كفايـة األثـر   ،١٣٣ ـ  ١٣٢بـن شـاذان ص  الالفضائل : وانظر أيضاً

 .٢٥٥ ـ ٢٥٤يوسف بن حاتم ص للنظيمالدر ا
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 : ـ والسين المهملة وتاء مثناة فوقانية وياء مثناة تحتانيـة وجـيم  الكاف  بضم  ـ الكستيج )١(
الزنـانير   بـه مـن      نـون  يتزي مـا  فـوق ثيابـه دون       يه الـذم   يـشد  بقـدر اإلصـبع   خيط غليظ   

.  اليهودوالظاهر هو من شعار النصارى دون . كستيبوهو معر ،ماإلبريسخذة من المتّ
 )).كستج (٤٦٧ ص٣، تاج العروس ج٢٠٥ ص١القاموس المحيط ج(

والـدر  ، ٢٩٩  ـ  ٢٩٨إلى هنا تنتهي رواية الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة ص )٢(
، ٣٢١  ـ٣٢٠ ص٢ د القلوب للديلمي ج، وإرشا٣٨٩ ـ ٣٨٨النظيم ليوسف بن حاتم ص

 ."ة من بعدهنّة ومحيي السمه وخليفته وهادي اُألك وصيوأنّ": وفي آخرها
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أبـي  بإسناده عـن    ) مقتضب األثر ( في كتابه    �    ( ٤٠١ت( أورد هذه التكملة الجوهري      )١(
علي الحسن بن علي السلمي، عن أحمد بن أيوب بن محمـد، عـن محمـد بـن يحيـى             
األزدي، عن سعيد بن عامر، عن جعفر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، عـن عمـر        

 ).١٧ ـ ١٤مقتضب األثر ص.(بن سلمة



  ١٩١ ...................................................الكليب عبداهللا بن وهب

 الكليب عبداهللا بن وهب

 )١(ملحق

  )٢(الكليب عبداهللا بن وهب
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 قملحـ طـف ذكرنـاه فـي        بشخصية أُخرى من شهداء ال     عبداهللاألجل التباس وهب بن      )١(

 .القرن األول

 وهم باألصل من نصارى العرب دخل الكثير مـنهم فـي اإلسـالم              ،نسبة إلى بني كلب    )٢(
، تاريخ  ١٣٧ ص ٧٠ ج تاريخ مدينة دمشق البن عساكر    : نظرا(.’في عهد رسول اهللا   

 .)٥٨٧ ص٢الطبري ج
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 .١٦ ص٢ جمقتل الحسين )١(
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 .٢٥٠ ص٣مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .٦٣اللهوف في قتلى الطفوف ص )٢(



  ١٩٥ ...................................................................) (ملحق

 
 
  
 
 

  القرن الثاين اهلجري
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  ١٩٧ ......................................................... أيب عياشبن أبان

 
  عياش أيب بن أبان

  :االسم والنسب

{�C7 ��5�� ,Ö��� K$ �� `��$§ ¦ #)١(h�+� �  :���$ �5�)٢( K$ ���� p�9"� � #
) �� *��G���!�_�� *�)٣(�)�q�� ,)٤(:�f��� ,������� ,�}��� ,#)٥( ,3�1 ,

�>��m� ,¿�G�� ���¦ :h��z5- 3�$)٦(4 
  

  

                                                 
 .١٩ ص٢ للمزّي ج تهذيب الكمال.بدالً من فيروز، )دينار: (وقيل )١(

 ، والـضعفاء  ٢٤، والـضعفاء الـصغير للبخـاري ص       ٣٦٠ ص ٣ن حنبـل ج    الب العلل:  انظر )٢(
 .٣٨ ص١للعقيلي ج

 .٩رجال البرقي ص )٣(

 .١٠ ص١للذهبي ج ميزان االعتدال )٤(

  .٢٥٤ ص٧طبقات ابن سعد ج )٥(
هذه النسبة إلى شـن     . وكسر النون المشددة  ،  بفتح الشين المعجمة  : الشنّي: وقال السمعاني 

وهو شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمـي بـن             ،  وهو بطن من عبد القيس    
 ).٤٦٣ ص٣األنساب ج( .ذكره ابن ماكوال. بن أسد بن ربيعة بن نزارجديلة 

، ٣٦رجـال ابـن الغـضائري ص    ،  ١٦٤الطوسـي ص  الـشيخ   رجـال   ،  ٩رجال البرقـي ص    )٦(
 ، المعـارف  ١٩ ص ٢، تهـذيب الكمـال للمـزّي ج       ٤٥٤ ص ١لتاريخ الكبير للبخاري ج   ا

 .٤٢١ ص)٢٧٦ت(البن قتيبة
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  :الوالدة والوفاة

 %��5 t3�O ��$ �2�>m t ���~��� I'r$ �v �+# #���  )    � )١( ��1$� ,#
F�� �'7 �2'�� �OFk� %�5# d #4 

 `���$ 83�+ ��� ;(3�O �2���� �S�( ��$ k-H # #���_�)٢( U�'� ��+ ���$ ��1 #
������ �`�~���3��� ���'� ,- ��'5 *��+ � �1��d H)٣( ,Ì���"� �1 ���) # H

                                                 
مـات  : سحاق ابن بنـت حميـد الطويـل يقـول    سمع يعقوب بن إ: ذكر ابن حجر بسنده    )١(

وكـذا ذكـره القـراب فـي        : ؛ ثـم قـال    �    ( ١٣٨(أبان بن أبي عياش في أول رجب سنة         
وال يخفى ما . بقي إلى بعد األربعين ومائة: وقال الذهبي في الميزان: تاريخه؛ ثم عقّب

 .٨٦ ص١تهذيب التهذيب ج! فيه

 .٧٦ ص١بحار األنوار ج، مفتتح كتاب سليم )٢(

ونون ،  وباء موحدة مفتوحة  ،  بالضم ثم السكون  : نوبندجان: �    ( ٦٢٦ت(قال الحموي    )٣(
مدينة من أرض فـارس مـن كـورة سـابور           : وآخره نون ،  وجيم،  ودال مفتوحة ،  ساكنة

وبينها وبين أرجان سـتّة وعـشرون       ،  قريبة من ِشعب بوان الموصوف بالحسن والنزاهة      
فقال يصف ،  وقد ذكرها المتنبي في شعره    ،  ز قريب من ذلك   وبينها وبين شيرا  ،  فرسخاً

  :ِشعب بوان
ــجاعٍ    ــٍب شــ ــى قلــ ــه علــ ــلّ بــ       تِحــ
      منــــازلُ لــــم يــــزل منهــــا خَيــــالٌ    
ــورق فيهــــا    ــى الحمــــام الــ       إذا غنّــ

     اٍمـــــــــومن بالشِّعب أحوج من حم

  وترحــــل منــــه عــــن قلــــٍب جبــــانِ    
  اِنــــــــــى النوبندجـيـــــشيعني إلــــــ    
  ه أغـــــــــاني الِقيـــــــــانِ أجابتْـــــــــ   
  اِنــــــــــــيـبـــإذا غنّى وناح إلى ال   

 .٣٠٧ ص٥معجم البلدان ج
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 %�5 ¯����� �� �1����»¹ )   � )١(�1B�� h>G� ��7 �1$�4 
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  :اخلصائص واملميزات
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 ٣وفي تاريخ ابـن خلـدون ج      ،  ١٥٤ ص �    ( ٢٤٠ت(تاريخ خليفة بن خياط العصفُري       )١(
 .ولّى عبد الملك سنة خمس وسبعين الحجاج بن يوسف على العراق: ١٣٧ص

مـسند أبـي حنيفـة ألبـي نعـيم      : وانظر،  باب األلف  ٩٦ ص ١المجروحين البن حبان ج    )٢(
 .٥٩األصبهاني ص

 .٣٨٣ ص١الكامل ج )٣(

 .٢٢ ص٢تهذيب الكمال ج )٤(
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رجـال  : انظـر . ومـن األوليـاء  ، وصـاحب كتـاب  ،  ومن الرواة والمحدثين  ،  ^الحسين
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 . نقالً عن البرقي١٠٦رجال ابن داود ص، ١٦٢ ص للعالّمةلخالصة األقوا

 . عاما٧٨ً وقد ناهز عمره آنذاك  ه٧٦وذلك بحدود عام  )٢(
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وقطعـت بـه أي أعرضـت عـن        : قـول سـليم   ما سيأتي من    يعني أعرضت عنها كما في       )٢(
 .إحراقه

 .المصدر نفسه )٣(

 .�   ( ١١٠ت (زيدمولى ، أبو سعيد،  أبي الحسن يسار البصريالحسن بن )٤(

وذلك بعد إتمام بناء مدينـة واسـط مـن قبـل الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي فـي قـصّة                        )٥(
كتـاب  ، ٣٦٥ ص ١٣بالذري ج  للـ  أنـساب األشـراف   : انظـر . نه وبين الحجاج  مشهورة بي 
 .٤٥زدي ص لألالمتوارين

 التاريخ الكبير . والد عمر بن أبي خليفة    ،  أبو خليفة ،  حجاج بن عتاب العبدي البصري     )٦(
 ٣الجـرح والتعـديل البـن أبـي حـاتم ج          ،  بـاب حجـاج   ) ٢٨٣١ (٣٧٧ ص ٢بخاري ج لل

 .٢٠٣ ص٦قات البن حبان جالث، باب الخاء) ٦٨٠ (١٥٩ص
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 .٧٦ ص١بحار األنوار ج، مفتتح كتاب سليم )٣(
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)١(              عـام   ’انتسب أبان إليها وهي من قبائل البحرين المعروفة التي وفدت علـى النبـي 
 إلى أهل البحـرين أن  ’فقد كتب رسول اهللا. صرة بعد ذلكونزل بعضهم الب ،  الفتح

 بـن عـوف     عبـداهللا فقدم عليـه عـشرون رجـالً رأسـهم          ،  يقدم عليه عشرون رجالً منهم    
وفيهم الجارود ،  األشج  ،   وكـان قـدومهم عـام    ، ومنقذ بن حيان وهو ابن أخـت األشـج
 بهـم نعـم القـوم      مرحبـاً «:  |قال،  هؤالء وفد عبدالقيس  ! يا رسول اهللا  : فقيل،  الفتح

ليـأتين  : (وقـال ،   إلى األفق صبيحة ليلـة قـدموا       ’ونظر رسول اهللا  : قال. »عبد القيس 
قــد أنــضوا الركــاب وأفنــوا الــزاد ، ركــب مــن المــشركين لــم يكرهــوا علــى اإلســالم

هـم خيـر أهـل      ،  أتـوني ال يـسألوني مـاالً      ،  اللّهـم اغفـر لعبـد القـيس       ،  بصاحبهم عالمة 
وكـان  .  فـي المـسجد فـسلّموا عليـه      ’ في ثيابهم ورسول اهللا    فجاؤوا: قال). المشرق

،  فـي الوفـد    ’فقـدم علـى رسـول اهللا      ،  الجارود شريفاً في الجاهليـة وكـان نـصرانياً        
إنّـي قـد كنـت علـى        : فقال الجـارود  ،   إلى اإلسالم وعرضه عليه    ’فدعاه رسول اهللا  

أنا ضامن لك «: ’وإنّي تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول اهللا، دين
وشاركت عبد  . ثم أسلم الجارود فحسن إسالمه    . »أن قد هداك اهللا إلى ما هو خير منه        

. إن أول من عبر النهر إلى المدائن رجل من عبد القيس: ويقال، القيس وقعة القادسية
 ١طبقات ابن سعد ج   .(وكانت تتشيع  .×وشاركت الجمل وصفين مع أمير المؤمنين     

، ١٤٧ و٩٢تاريخ خليفة بن خياط العصفري ص، ٨٦ ص٧وج، ٥٦٠ ص٥وج، ٣١٤ص
 .)ترجمة الجارود العبدي، ٣٣٩المعارف البن قتيبة ص
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 .٧٦ ص١بحار األنوار ج، مفتتح كتاب سليم )١(

 . نوادر المعارف٤٢٠المعارف ص )٢(

 .٨٠ ص١تهذيب التهذيب البن حجر ج: انظر )٣(

، ان ومـن رووا عنـه المـزّي   وقد أحصى من روى عنهم أب     ،  ٣٩٨ ص ٥سنن الترمذي ج   )٤(
، وأنـس بـن مالـك     ،  إبـراهيم بـن يزيـد النخعـي       : أبان بـن أبـي عيـاش روى عـن         : فقال

ورفيـع أبـي العاليـة      ،  والربيـع بـن لـوط     ،   العـصري  عبداهللاوخليد بن   ،  والحسن البصري 
، ومسلم بـن يـسار    ،  وعطاء بن أبي رباح   ،  وشهر بن حوشب  ،  وسعيد بن جبير  ،  الرياحي

  .وأبي نضرة العبدي، وأبي الصديق الناجي، ورق العجليوم، ومسلم البطين
وأبـو  ، وإبراهيم بن عبد الحميد بـن ذي حمايـة      ،  إبراهيم بن أبي بكرة الشامي    : وروى عنه 

والحارث بن ، وبكر بن خنيس، وأرطاة بن المنذر،  الفزاري محمدإسحاق إبراهيم بن    
�  
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وحفص ، فص بن جميعوح، والحسن بن صالح بن حي، والحسن بن أبي جعفر، نبهان
، والخليـل بـن مـرة   ، وحمـاد بـن واقـد   ، وحماد بـن سـلمة   ،  بن عمر األبار قاضي حلب    

، وسعيد بن عـامر الـضبعي     ،  وسعيد بن بشير  ،  وزيد بن حبان الرقي   ،  وداود بن الزبرقان  
، وطعمـة بـن عمـرو الجعفـري    ،  وصـالح المـري   ،  وشهاب بن خـراش   ،  وسفيان الثوري 

، وعبـد الـرحيم بـن واقـد    ، وعبد الرحمان بن ثابت بـن ثوبـان    ،  وعباد بن عباد المهلبي   
 بـن   محمـد و،  وفـضيل بـن عيـاض     ،  وعنبسة بن عبد الرحمان القرشي    ،  وعمران القطّان 

، وأبو حنيفة النعمان بـن ثابـت  ، ومعمر بن راشد،  بن الفضل بن عطية   محمدو،  جحادة
 .وأبو عاصم العباداني، ويزيد بن هارون

 .هوى ليست مصطلحاً رجالياً مثبتاًحيث إن كلمة ال )١(

 .٣٢٥خالصة األقوال ص )٢(
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 .٣٨٤ ص١الكامل ج )١(

بـصري أصـله    ،  العتيـك وهو شُعبة ابـن الحجـاج بـن الـورد مـولى             ،  أبو بسطام العتكي   )٢(
١٢٦ ص١الجرح والتعديل ألبي حاتم ج.(واسطي(. 

رأى أنـس بـن     ،  كان من عباد أهل البصرة وتابعيهم     ،  أبان بن أبي عياش   : قال أبو نعيم   )٣(
ــه الثــوري، جرحــه شــعبة وتركــه. مالــك مــسند أبــي حنيفــة ألبــي نعــيم  (.وحــدث عن

  ).٥٩صفهاني صاأل
وعامة ما يرويه ال ،  أبي عياش له روايات غير ما ذكرتوأبان بن): ابن عدي(وقال الشيخ 

، ومعمـر ،  الثـوري : وقد حدث عنه كما ذكرته    ،  وهو بين األمر في الضعف    ،  يتابع عليه 
وأرجو أنّه ممـن  ، وغيرهم ممن لم نذكرهم، وحماد بن سلمة، وإسرائيل، وابن جريج 

 أتاني أبان من جهة الرواة ال مـن  وعامة ما، إالّ أن يشبه عليه ويغلط، ال يتعمد الكذب 
وهو إلـى الـضعف أقـرب       ،  ألن أبان روى عنه قوم مجهولون لما أنّه فيه ضعف         ،  جهته

فلم يثبت عنده كـذب     ): نقول). (٣٨٧ ص ١الكامل ج .(منه إلى الصدق كما قال شعبة     
  !وغاية ما تمسك به في تضعيفه هو قول شعبة، الرجل

  ).٤٥٤ ص١التاريخ الكبير ج.(ي فيهإن شعبة سيء الرأ: وقال البخاري
ولم يقل وكيع . وهذا وهم،  ــ على شرفه ــ يكذب في الحديثعبداهللازياد بن : قال وكيع

�  
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ولو رماه وكيع بالكذب ما خـرج البخـاري عنـه           ،  فيه إالّ ما ذكره البخاري في تاريخه      

وال ،  كـذب كما لم يخرجا عن الحارث األعور لما رمـاه الـشعبي بال           ،  حديثاً وال مسلم  
 ).٦خثعمي ص للالروض األنف.(عن أبان بن أبي عياش لما رماه شعبة بالكذب

 .٢٠ ص١المجروحين ج )١(

 .٣٨ ص١عقيلي ج للالضعفاء )٢(

 .١٣٤ ص١ البن أبي حاتم الرازي ج الجرح والتعديل)٣(

 .٣٩ ص١عقيلي ج للالضعفاء )٤(
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 . في المنام�النبي باب رؤية ١٢٨٤ص

 .٦)١(اآلية : سورة اإلخالص )٢(

 .٣٨٤ ص١الكامل ج )٣(
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 .٢٩٦ ص٢الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي ج )١(

  :ونظير ذلك )٢(
متـروك  ، الحـسن بـن عمـارة   : سـمعت ابـن حنبـل يقـول      : ميـد قال أبو طالب أحمـد بـن ح       

، أحاديثه موضـوعة ، ولكن كان منكر الحديث   ،  ال: كان له هوى؟ قال   : قلت. الحديث
  ).٢٨٥ ص٢الكامل البن عدي ج( .وال يكتب حديثه
: سمعت أحمد بن حنبل يقـول     : ثنا أبو طالب أحمد بن حميد     : قال،  حدثنا ابن أبي عصمة   

، ال: لهوى كان فيه؟ قـال ، فلم تُرك حديثُ يزيد   : قلت له . لرقاشيال تكتب عن يزيد ا    
الجـرح والتعـديل    ( .وكان شعبة يحمل عليـه وكـان قاصّـاً        ،  ولكن كان منكر الحديث   
 ).٢٥٢ ص٩البن أبي حاتم الرازي ج



  ٢١٥ .........................................................عياش أيب بن أبان

L�G��� :"8�+ ,%+�� �� �	$ ��N��# :�5�3��  �� �� ��� ��N��# # ,:�
8�+ :83G( `�!�) �� �(q( W��5 :%��? 8�+ : m����� t �!�	� :&�F!

�(�"� �9) t  9S( Ö��� K$ �� `��$ �S( ¥ `- %+��# 48�+ :��� W�'+ :
?��1 W��5 �'7¦ !8�+ ::���( ,�(��"� �s �� ¨Q( �1� : ,`���$ �(���


���� T��N�� ,|3�G�� t 
���� �� ,%�G'� �� ,��)���- ��# �� �	$ �� 
8�+ ,6�1 K$ :8��+ ,a�Â �� F;. ��N��# : ��� ,`���$ ��� ,`��_�5 ��N���#

W��+ �Å$ ,�1$ �� ,
���� �� ,%�G'� ��� ��)���-# # d :
� 83�5! W($!� 
i3m��� h�+ �O3�� t W�+"

)١(4 
 �21�q�>�� *��� |���N- %�1���� :���~! 8�3+0 ��b��O I�5 `�m� �9)# ##

�5$ :>�� �)���3G�# �2'(���O� �2���~ ��� a�X�O ��1 �C�ym h�� ,�)3�H
Y�s ���� zm ,%��)9�� F�G�0�� p�3)0�#4 

83G�7 ,Ö��� K$ �� `��$ t ������~! �$! t *;S�� aG�(# #: 
���10� t ���1 w���5$ : ,��&�e��X�� �����m ,p�1���G�� D��e��O 3��)

=�f���&)٢(��2�1 ,�2'� t |!�+ %��'5 ���3+ �� %��>�1 :)� ,# # : *���
 ��� I)9��� *��S�$ �2G(F�Q�1 {���$ �1 :>�� 6C�]� !310� t Fz>�k�d

F��/�4 
 i3�b31 :) :>�� 6��G��� %���� �1 ��7 Ö�� k `��0 �2_��e>7 `s-

                                                 
 .٤٠ ص١الضعفاء الكبير للعقيلي ج )١(
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إلـى القـول بتـسميته      ذهبا   فالبرقي والطوسي    ، خالد الكابلي  يالف في اسم أب    وقع الخ  )١(

ا الكشّي فجمـع بينهمـا بكونهمـا اسـماً          أم . إلى القيل  )وردان(ـ ب ته ونسبا تسمي  ،)كنكر(
رجــال  ،٨لبرقــي صرجــال ا: نظــرا(. لقبــه)كنكــر( اســماً لــه و)وردان( فجعــل ،ولقبــاً

  .)٣٣٦ ص١ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال  ،٤٨الطوسي ص
ه مـ أن أُ: ثقيل الحمل، وسـبب تـسميته بهـذا اللقـب         :  معناها ، كلمة كابلية قديمة   )كنكر(و

على ما سيأتي نقله مـن      .ثقيل الحمل :  أي ،عندما حملت به وجدته ثقيالً فَسمته كنكر      
 .)٢٢٥الهداية الكبرى للخصيبي ص: نظرا.(خالدألبي × قول اإلمام السجاد

الهدايـة الكبـرى    (.محمـد اه بـأبي    كنّ× السجادوفي الهداية الكبرى ورد أن اإلمام        )٢(
 .)٢٢٥ص

)٣(     وهي من أهم مدنها    ،مدينة تاريخية في أفغانستان   ،  ةبفتح الكاف وضم الباء الموحد ، 
ون بقيادة والي سجستان عبد الرحمن       افتتحها المسلم  ،كان يدين أهلها بعبادة األصنام    

�  
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 ,- |!��?$ !F�Q��� `$ Z�1 ,�e�($ ���'� ��y�� ��'7 ��O�7� =(!��O �1$# H #
F����� �"� �� L� *�1®� �Ov��1# ×�|æ� )    ��1<�� , �� ��� *#

�+����� L�# ×�|��� )    �¯F�Q��� ���� ��� ��_�~ *��1<�� ,#×)١( 

�|��  )   � )٢(���±� ��y�� `�G�� %(���� 8�0� `�G�� �.��$ t �$ ,#)٣(4 
  : والنشأةاألصل

 T�? h��m �O�'�� L��S�� ���. K$ 6��� h���_O �ms !F�Q�� t �~3( kd
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
 بن عامر في عهد حكـم معاويـة بـن    عبداهللاه والي البصرة بن سمرة بتوجيه من ابن عم 

 .دولة أفغانستانل وهي اآلن عاصمة ، هجرية٤٢أبي سفيان سنة 

واستشهد فيها سـنة    .    ه٨٣مامية ولد في المدينة سنة      هو اإلمام السادس لدى الشيعة اإل      )١(
 .١٧٩ ص٢ج) ٤١٣ت(اإلرشاد للشيخ المفيد : انظر. فن بالبقيع ود ه١٤٨

 بـاب   ٢٩٩، الغيبة للنعماني ص   ٣٧٢ ص ٢، الكافي للكليني ج   ٨رجال البرقي ص  :  انظر )٢(
، رجــال الطوســي )٣٢٧ (٣٣٦ ص١ج) رجــال الكــشّي(، اختيــار معرفــة الرجــال )١٦(

  .١٤٨، و١١٧ص
رجـال البرقـي    (‘سن والحـسين  هذا وقد عده البرقي أيـضاً مـن أصـحاب اإلمـامين الحـ             

 .�   ( ٤١(، وهو ليس ببعيد إذا علمنا أن فتح كابل كان سنة )٩ص

بعد استظهاره ذلك من × قول للشيخ التستري بوفاته في زمن اإلمام السجاد ويوجد )٣(
 بـن  محمـد كـان أبـو خالـد يخـدم         : (×روايتي الكـشّي عـن البـاقر      في  ) كان(كلمة  

قـاموس الرجـال   : انظـر ( .)..‘د الكابلي علي بن الحسين  خدم أبو خال  ( و ،.)..الحنفية
: انظـر .(ضـعف الخبـر وعـدم الداللـة    :  وقد رده السيد الخوئي لـسببين      .)٤٣٢ ص ١٠ج

علـى   أبـي خالـد     ورود أضف إلى ذلـك روايـة        .)٢١٠ ص ٢٠ج معجم رجال الحديث  
 .)٢٩٩لنعماني صلالغيبة : انظر(.×بعد وفاة أبيه اإلمام السجاد× اإلمام الباقر
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TFF�O =(!�O k� ,�2�7 �ORf��# h��+ ��2�7 �)�e�+ :�>�� 6��_�� �$ %�(��� �� 
 Rf��� T��? h���m t ���� ���$ g������ ��S� ,%��_�"� �� ��P�� �+�P>��d # #

835��� %�(�1 ,- �2�1 *�+� ,�2�7 i���O�¦ ¦| 4 *q�>�� p;��m %�+�� ����
%�_�"� �� ���#)١(��)F H)٢( ��� ���"� ¿'^ ,- FF�( `�m� ,�>1�1- ��G>�1 # H

�"��)٣(F������ *��1<� %m¨� u"� g��� n�>)� `$ ,- ,#× £���R7 ,
��� ��~��� ��G�� ��(!�3� �1 Y�s ���H # # 46C�ym |��(��! ���� n�!�#)٤( 4

�+����� *��1<� I���� ×F������ *��1<� 6��7� ����× ���� n�!� ,
�e($H)٥( 4 8� �1 F�� !�Q�>5�� %(��) t uP'� �>7��1 ��� �21 !�F �� `�m#
�$¦ §)٦(Ì���"� F�!$� ;#)١(F������ *��1<�  �P��$ ���b t ��'>+ × ,

                                                 
م ي في شهر محر   توفّ،  ه خولة الحنفية  م أُ ،× بن أبي طالب    بن علي  محمدأبو هاشم    )١(

 .)٢٩٧ ص٣ج شرح األخبار للقاضي النعمان). ه٨١سنة 

الهدايـة   (خدمه سبع سـنين   : وقيل،  ٣٣٦ ص ١ج) رجال الكشّي ( اختيار معرفة الرجال     )٢(
 ).٢٢٥الكبرى للخصيبي ص

  .٣٦٣حمزة ص الثاقب في المناقب ألبي )٣(
فـي  ×  كان يلي صدقات أمير المؤمنين،× بن أبي طالبالحسن بن الحسن بن علي    و

   وقته، حضر مع عم    ه اإلمام الحسين بن علي‘ونجـا مـن القتـل    ، وجرح واقعة الطف 
 ).٢٣اإلرشاد للمفيد ص.(بشفاعة خاله أسماء بن خارجة الفزاري

، اختيار معرفة الرجال   ٦١مفيد ص لللشيخ ا ، االختصاص   ٤٧٢ ص ١لكافي للكليني ج   ا )٤(
 .٣٣٩ ص١ ج)رجال الكشّي(

 . سيأتي ذكر ذلك)٥(

 أعين هو والد زرارة مولى لبني شيبان، وأبوه سسن من بالد الروم، ومـنهم أُم األسـود     )٦(
�  
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��1 ���� %S1 ,-  �27#)٢( 4 ���3m �� W�F 6Cym |�(��! ���1 t |F!�#
%�&0� |�GN �1#^4 

قصله واستبصارهة حتو:  

�"� *�1<� 6!3N W�G�$ :>�� 6�_�� |�2? × �310� �S"� �b#
 ½���O ��� |�����b� TF�2f>5��# %���? ��3Q�.� `3�'���� ��±H� 8

W+3�� Y�s t %1�1<� %�e+ W��S7 ,W����)٣( W'X? :>�� h&���� �)$ �1 
%�_�"� �� ��� %1�1l� 83G�� ,- I)s �1 �2��7 ,%��f�� `�)s$#)٤( �2�1� ,

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
أخت زرارة يقال إنّها أول من استبصر من آل أعين عن طريق الكابلي، وكذا حمران               

 ).٢٧، ٢١ أعين ألبي غالب الزراري صرسالة في آل: انظر.(بن أعين

)١( عليـه سـنة   ، قدم العـراق حاكمـا     في الطائف      ه٤٠  سنة اج بن يوسف الثقفي ولد    الحج
 فـي مدينـة    ه٩٥ تـوفي سـنة  ، ةميـ  من قبل عبد الملك بن مروان رابع خلفاء بنـى أُ          ه٧٥

 .واسط

 .٣٣٩ ص١ ج)رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )٢(

 إلـى الـشام ورجوعـه    ارىأهل بيته أسـ و×  التي أخذ فيها اإلمام السجاد   فترةوهي ال  )٣(
كان أبي :  قال،‘ بن عليمحمدعن أبي جعفر حيث ورد . إلى المدينة ولزومه الدار

هخذ منزل قد اتّ ‘ بن الحسين  علي       بيتاً من شـعر    ‘ من بعد مقتل أبيه الحسين بن علي
    إقبال األعمـال (. الناس ومالبستهممخالطةة سنين كراهية لوأقام بالبادية، فلبث بها عد 

 .)٢٧٣ ص٢جالبن طاوس 

على لـسان حبابـة الوالبيـة صـاحبة الحـصاة التـي تـصف تلـك الواقعـة           ذكر الخصيبي    )٤(
  وقـد شـك  ‘ بـن الحـسين  أتيت عليـ ×  أي اإلمام الحسينـا استشهد  فلم: بقولها

�  
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 �  

ــى    ــيعة الحجــاز إل ــت ش ــه ومال ــاس في ــدالن ــة محم ــن الحنفي ــن  ب ــن شــكّم ــي زي هم ف
 ).١٦٧ص الهداية الكبرى للخصيبي(.×العابدين

ة ألحمـد  المصابيح فـي الـسير  ، ٣٦٤الثاقب في المناقب البن حمزة الطوسي ص  :  انظر )١(
 . ترجمة الحسن بن الحسن٣٤٤بن إبراهيم الحسني ص

 .٣٦٤الثاقب في المناقب البن حمزة الطوسي ص )٢(

 .٣٣٦ ص١ ج)الكشّيرجال (اختيار معرفة الرجال : انظر )٣(
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'���1� :Û��m ��� `ـه  ــم�ن عم      

   `�������� �s ������. K$ ����1$�Á  
  ������` ������2 ���3! الطيــب-,    
   `������� D���� %��1�1<� F����#  
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�F3����5$ �������� �������S��H H      
p�����1� C���X� ����� ��'����>�Û      
z���m �+���� Y�9���� |�2��?H d      

1�1- L�Õ�����1$ k :¦��>������      

   `��>����� ���G�� ���1 `���m ���1�  
   `�����'��� ����G��1 ç$ ������ ,-H Á  
   `�� G�� �� u(�Q��>� |�2��?�� d d  
   m� `�S� �3+ W�'.�#�������`�  

� 8�+ : K$ ¯F�Q��� ��� ,C��� K$ ��� ,6���? ��� L� :�N�� `�m#

����× :�� %1�1l� 83G( `�m L��S�� ���. ��$ `$# # *��G7 ,%��_�"� ��� �

83�G�7 ��"� ��� L�� I�J�� ���� Z��7 %�(��� ,- T�? h��m �1# H # : ��(
���5 4�'. 3�$ 8�G7 :?�'y�� Y�J�� k z� Y�.$ ��� IJ��$ !8�G7 : ���-#

 W����7 ,����- ���1 |}�7 ,�G��( ��$ ��{� F350� ��"� ,- :��m��#
83G( ��"� :��� �(# ! ,- �10� �'5#Y�1 u�$ ��l7 Y�.$ ���# #4 

�9) ���? W'G74 
8�+ :��1�1- L��S�� ���. 3�$ !���H )١(4 

�3��� 6q	 ��� :�_�~ K$ �� ,F�!��� K$ ������'� 
� |�3'��� ,
8�+ :�"� �� L� �� L��S�� �S�m h.F ��# #�z2�'� 
� |�3'�� 8��G7 ,

�� :`�F!� �( !�S�m 8�G7 :`�F!� :�5� ¿��4 
7�"� �� L� �� 8�G# : ,`�F!� Y>��5 Y�1$ YO��� *3( , 9SO h�# # d

�S�m ©z�7 ©3�$ p�~�#4 

                                                 
)١( ١٦٨د الحميري صأخبار السي. 
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8�G7 : T���� ���� `$ �2?$� ,�� Y(¢ k T��� 
� k- ��- k `$ �2?$H ## #
 ���� �(��"� �9 :�>N�� :1$ `$ �2?$� ,T��� �1 ���� Y�$� ,��35!�# ## d # #

W'G� �1)١(4 
:��f�� �¨��� :��#�N8��+ ,��>�5¨��� �� !�� ����� 3�$ : : :�N���#

L� �� ��� �_�~ 3�$# #‘8�+ , :8�+ ��$ L��S�� ���. K$ �� ��!# : W��m
 ��� L�� ,- �����7 h�(3��� *$ ��� a�Â :��G'7 ,%�_�"� �� ��P�� 83+$# # #d

�"�‘� 8�G7 ,��'� W��>1�7 , : T��G'O `R�� :�G� \�GO `$ ©À( �1# #
6����� %�G�!��O�~37 ,����- ���1 |}�7  × Ö���_1 W��� t �����~H

hJ$ �'7 ,%X�Q1  ��N ��'�� `���"� ¿�'1 �_Q����#  We�Å z�'7 ,T���#
� 8�+ :
� p�f��- ��r t ����- v 4T���� ��1 W�~�V7 4a��P�� W�'G7 :

|�X�Q�� ¿�'( h~! ,- :�>'.F$ !���- Z~!$ k `$ W1q��4 
 ,�&��b C�r :�3~! `$ |�S7 �N# # # |��~37 W�+3�� t ����- |}�7

!����� h�.�F ��1 ��F���7 ,i3~����� W��27 ���$ !$ ¥� ,��3>_1  ����H H :
h.F�,��Q�7 ,�C�r �(�( ��$ W���7 ,|�3�$ %N;N # :��S�m ��( !h�.F�4 

 W'.��7 ,�C�r ���$ ��2�1 ����( ¥� ,�� :�>�5 :1$ W��m �5k� �9)�# # d
Q�� ��� ,��1 W��� t �����~ �O�~37 ���-# H ����+ ���'�� ,�F��� C

� 8�G7 ,¿����m :���. ��$ �( ! W�($! �9��� `-� ,w���� ��2� I�(�+ �-# #
�27;. I�$ ¥� ,6$��� %�� �1 ¿10��#4 
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 ,��>1�1l� W�'G7 ,I��~��0� ��!$ a>� T��� �1 *3��� Y�s W��� z7#
�(�( ��� �� 
� ���)�)١(4 

 :كابليالروايات اليت ورد فيها املدح أليب خالد ال
8�+ ,!3_�( K$ ��� �� ,
� ���� �� �"� 3�$  : K$ �� W'.F


���� ×� � 8�G7 � ���P�$ �1 �_� T���� :!3_�( K$ ���( ! |$�+ h)
8�+ ?`��G�� :W'+ :8�+ ,6p��G�� T9) ��� : ,�)Cr �� ¿�� Y>�R5 �2��

8�+ :W'G7 :8�+ ?¥� ©��7 W'�~ ��� :a531 `0# × �13+ ���#
 `0� ,�2'>G7 �2'O�G7 T3'O�G7 }�� ��'� �3~�V7 ��� T3'�>Â ¥ �(�P�#

a��� × W(�S>� ��'� �3~�V7 ��� T3'�>Â �'7 �(�P� �13+ ���#
h~� q� 
� 83+ 3)� ,�2'>G7 �2'O�G7 T3'O�G7# ََفآفآفآفآ�: # ْْمنتمنتمنتمنتََ ْْ ََ ََ ََ ٌٌطائفةطائفةطائفةطائفة    ََ ٌٌ ََ ََ ِِ ِِ ََ ْْمنمنمنمن    ََ ْْ ِِ ِِب±ب±ب±ب±    ِِ ِِ

ََ ََ    

ََإ�اثيلإ�اثيلإ�اثيلإ�اثيل ََ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ
ِِ ْْو�فرتو�فرتو�فرتو�فرت    ِِ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ٌٌطائفةطائفةطائفةطائفة    ََ ٌٌ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََفكيدنافكيدنافكيدنافكيدنا    ََ ََ ْْ ْْ .. .. ََ ََ ََ ََ    yاyاyاyِِا ِِ

.. ..
ََينينينين ُُآَمنواآَمنواآَمنواآَمنوا    ََ ُُ ََ ََ    zzzzََََََََ    ْْْْعدوهمعدوهمعدوهمعدوهم ِِ ِِ �� �� ُُ ُُ ََ ُُفأصبحوافأصبحوافأصبحوافأصبحوا    ََ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََظاهرينظاهرينظاهرينظاهرين    ََ ََ

ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ�)٢( ,
 `3~�V>7 ��3'�>� k �(�P� �SN�Â W���� h)$ ��1 *3G( �&�+ 8�$ ��$�# ## #
 `3S( %~!�. �.� :)� ,�S'>G�7 �S'O�G�7 ��3'O�G>7 6�S5��� %'�1�� ��'�

Ë �N �(�./�� ��0� � !3_�( K$ �� �( � 
� Z�Ë �N# ##��P�� p�# | t
�� 8�G�7 ,���1{ h)$ :��� �(# ! z� *3G�� �� W��>��� :>��5! WX'�#

83G�7 ?�� �2N�� `$ YO�1$# :*3G�� 8R��7 , ! �( ��� : �>��� �SX'� h)# #
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 ).١٤(اآلية : سورة الصف) ٢(
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*3+ 83G�7 ?�S�'� :k 4��� 8R��7#|83G�7 ? : �'� �+� �  ! �( ���#
�s ���( � Y�s h�7 �+ ��$ ,��O� ©!��O 
�# ���� ¯�Q�7 |��1 �;N YH # ##

L�� p�Ë �N ,��2~ !�� ,- `3+��( �N ,*3G��  9S(�# # ## # × ,���1{ h)$ t
�� 8�G�7 :��P� h�+ zm# | ���( ,�9S(� 
� �+�Q(� �13+ ��9S(�# ##

 �2'+$ 3)� �"� �� L� �N ,�"� �N ,��"� �N ,|��1 �;N Y�s# # # # # #
�$ ���P�$ `�m ,���P�$H �� ���5� ,h(3��� *$ �� a�Â� ,L��S�� ���. �# d

 �� F32? pkB)� ,�!�Q�0� 
���� �� ���~� ,%'N�� �� �1��� ,I����#
�� �>�� �1 ��# 4 K aOB(# �N ,Y�s hy1 �� L� �� ��� a��( KR� aOB( �N# # #

`3���� �>�$ �1 ������7 ,`3�R�O� 8R5R7 �S��4 
!3_�( K$ �� �( 
� `-# %���J� ��35! %��J� �>���� �1/� 3) h~� q� # #

��35! p����$ �) �(9�� �10� ��$4  t 
� ���� �P��7 ,!3_�( K$ �� �(
 `3������� ,��'� �� ���q.� ,�b!$ t �&��1$� �G'. �� T×��2?� ,TF���# d
 Ü�� ��G7 ���Q� �1� 
� i�J$ ����J$ ��7 ,Y�9� `3'1����� ,�'��5 ,-


�)١(4 
8�+ ,�(3�3+ �� ��� ��# :8��+ ,D�'. K$ �� 
���� �� ��5 :�N��# :

8�+ ,�{���� F��F �� `z�'5 �� L� :�N��# : ��� ,Ð���5$ ��� L�� ��N��#
8�+ ,¥�5 �� Ð��5$ ���$ :�_�~ �� a531 ��"� 3�$ 8�+‘ : *3�( `�m �s-

(9��� 
� 835! 
���� �� ��� �!�3� �($ F��1 nF�� %1��G��# �3e�G�( ¥ �
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!s 3�$� F��G��� `z'5 *3G�7 ?��'� �3e1� �2���#4 
F��1 �F��( �N# :I���J K$ ��� L�� �!�3�� �($# × ��� ���� A�# #

 ��S� K$ ��� ����� :���q]� u��"� ��� ���� *3G�7 ?
� 835! 
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8�+ :�F���� �F��( �N#: ��� W�� %�J�7 �� L� �� ��"� �!�3� �($ # #
 ���5$ ��� %_(9�� ����±� ��� K$ �� `��_5 *3G�7 ?
� 835! 
���� ��

�!�_X��4 
8�+ :�F���� �F��( �N# :L� �� �"� �!�3� �($#‘ ��1 hm *3G�7 ?#

��� D'V>( ¥� ��1 �2f>5�#4 
8�+ :�F���� �F��( �N# : �� L� �!�3� �($#��"�‘ C��~ *3�G�7 ?
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 ��)���- �� ,�	$ �� 
���� �� ,��� �� �	$ �� ,a�Â �� ��� ��# #

8�+ ,��"� �� : 3��$ 8��+ ,�(�~ �� ¯�P5- �� ,�_� �� I)� :�N��#

����× : �� �5�G��� I���� �� ���5 `�m# ���. 3�$� �S� K$ �� ���#

�"� �� L� |�GN �1 L��S��#‘4 
8�+ :���P�� I�Â 
�� W����$� W�GO�� W��1� �x :1$ W��m�# # # # d 4

8�+ ::1$ W��+�# d :K$ 8�+ : *3���� t ��>���? :��9� 
� 3�F0 �- 6��7 *$ �(# # d
¨Q�� ��(�{��� �1 ���3�( z�7 �P� ��0 ,6�1 D�$ %'�'���# # ��1 ��'�� ��1 ��� 
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8�+ ,`�!�) �� ��� �"� 3�$ �¨.$# :8�+ ,K$ :�N��# : 3��$ ��N���#

8�+ ,*�� �� ��� L�# :8�+ ,p;��� �� 
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8�+ ,`3�? �� ��"� :$ ��� ,I�O�S�� F��	 �� �(q( �� 
���� ��N��# ����

 �� ¿�3( �� ,`�P��� �� C�~ �� ,q(q��� ��� �� ��� �� ,F�	 �� �(q(#
8�+ ,`���� :
���� 3�$ 8�+× : L���S�� ����. 3��$ ��� 8�>�5� �1 8�$ `-# # #

�"� �� L� |�1;� �1 ��'�#‘  ,*;�X�� ����- Ì�V7 ���� ��'� ¯F ��$# #
�� 8�G7 :?W�$ �1 

8�G7 :L��S�� ���. 3�$ ��$4 
�G7L� 8#× :�� h+ :�S�m �( h.F�4 

���. 3�$ 8�+ :W�'��7 W�'.F� ë�&��7 |��O!�7# 4� 8��G7 : ���$ ��(
���. !��7 W'.F WÎ? �s- �9�� :�S�1 :)� ,%��� Y(!$ `$ �(!$#4 

W'G7 :���!$ ���4 
 ��)!�Å$� �)!3Q�+ ,- |���7 ,%��� t |}7 ,:��� �� T�( £��7#

1 WyS�7 ,���$ `$ 
� p�? �1��(�( � ��$ �sl7 ��� |��� �N ,
� p�? �#)٢(4 
8�+ ,CQ� �� ��� ��# : ,a��� �� �_�~ �� ,a��� �� ��� :�N��# #


���� K$ �� ,���5 ��� ,`�3_� ��#×8�+ , :¤ h�>+ ���� w���� �O!�#
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�"� ×%N;N k-# : ��� C��~� ,h�(3��� *$ �� a�Â� ,L��S�� ���. 3�$# d
 `- �N ,���1# #��ym� �3G" w�����ª)١(4 
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  اِحلميري إمساعيل

  :االسم والنسب

%���! �� �(q( �� ��� �� h��z5-#)١(�C��"�  4��>��m :��?�) 3��$)٢( ,
h�+� :�1�� 3�$)٣( 4�� T�X� 9�1 IG��¦ ° d # d������# ���7 `�m p�m9�)١( ��! �G7 ,

                                                 
والـسيد  ": ر بـن يزيـد، كمـا عـن ابـن مـاكوال            وورد في بعض المصادر أن جـده بكـا        ) ١(

ل فـي رفـع   كمـا اإل( ."سماعيل بـن محمـد بـن بكـار بـن يزيـد      إ: ر اسمهالحميري شاع 
  ).٢٥١ ص٥ ج�   ( ٨٤٢ت(توضيح المشتبه للقيسي (، ومثله في )٤١٨ ص٤ جاالرتياب

بين كونه يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، كمـا فـي            ) يزيد(واختلف في نسب شخصية     
، ومعالم العلماء ٢٩ ص٧ج ج، واألغاني ألبي الفر٣٢طبقات الشعراء، البن المعتز ص(

): ٣٤٢ ص٦وفيــات األعيــان ج(، وقــال ابــن خلكــان فــي )١٣٤البــن شهرآشــوب ص
  ." ومن قال ربيعة بن مفرغ فقد أخطأمفرغ هو ربيعة، ومفرغ لقبه،"

، ورسـائل   ١٥١أخبار السيد الحميري للمرزباني ص    (أو يزيد بن وداع الحميري، كما في        
الـسيد  "): معـالم العلمـاء   (ابن شهرآشوب في    ، وقال   )١٣٩ ص ٤الشريف المرتضى ج  

 ."أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن مزيد بن محمد بن وداع بن مفرغ الحميري

، أخبـار الـسيد   ١٦٧ ص٧، األغاني ألبي الفرج ج ١١٨البرصان والعرجان للجاحظ ص   ) ٢(
، رسـائل  ٢٩٨،  ٢٩٥لمفيـد ص  للشيخ ا ، الفصول المختارة    ١٥١الحميري للمرزباني ص  

 .١٣٩ ص٤شريف المرتضى جال

إسماعيل بن محمد الحميـري، الـسيد الـشاعر، يكنّـى أبـا          ": ذكره الطوسي في رجاله   ) ٣(
ويظهـر أن   ). ١٦٠رجـال الطوسـي ص    /األبواب).(أبا عمرو : (، وفي بعض النسخ   "عامر

 .الشيخ هو أول من نقل هذه الكنية للسيد، ثم تبعه اآلخرون
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¯F�Q�� 
���� K$ �� ×��G7 ,�C��"� ������ :G� ��$# #��� 8 :¤ Y>��5#
� ��5 W�$� ,Y�s t WG7� ,���5 Y1$# d ## H # d���f�pª)٢(4 

 â��_1 ��� %���! �� �(q( W�� �Å$ ,�1$ �1 �O�~ �$ ,�1$ I�� t �ms�# # #d d#
F{0� �1 �C�"�)٣(`��� :�� %'��+ �1 #)٤(4 
  :الوالدة والوفاة

 t ���� ���$ %��!�>�� !F�Q�� |�ms# #�`z��d � %��5���¹ )   � )٥( ��1� ,
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
قّب به لذكاء كان فيه، فقيل سيكون سيداً، فعلَـق هـذا اللقـب        والسيد لُ ": قال الصولي ) ١(

 ).١٣٩ ص٤رسائل الشريف المرتضى ج: انظر( ."به

 .٢٨٨ص) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٢(

، ١٥١، أخبـار الـسيد الحميـري للمرزبـاني ص         ١٦٧ ص ٧األغاني ألبي الفـرج ج    : انظر) ٣(
 .١٣٩ ص٤رسائل الشريف المرتضى ج

قبيلة سميت باسم أبيهـا حـدان بـن شـمس بـن             : و حدان، بضم الحاء وتشديد الدال     بن) ٤(
عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بـن كعـب                   
بن عبداهللا بن مالك بـن نـصر بـن األزد، أصـلهم مـن جبـال الـسراة اليمنيـة، اسـتوطنوا                 

ة جزيرة العرب البـن الحائـك الهمـداني         صف.(عمان، ولهم محلّة بالبصرة تنسب إليهم     
 ١ حـدان، مراصـد االطـالع للقطيعـي ج         ٢٢٧ ص ٢، معجم البلدان للحموي ج    ١٠٦ص
 ). حدان٣٨٥ص

، ١٣٩ ص ٤، رسـائل الـشريف المرتـضى ج       ١٥٢أخبار السيد الحميري للمرزبـاني ص     ) ٥(
  .١١٨ ص٩الوافي بالوفيات للصفدي ج

إثبـات الوصـية   ( فـي كتابـه    �    ( ٣٤٦ت(ودي  ومن المناسب هنا التنبيه على تعليقـة المـسع        
يـروى  ": بدعائه لمولود، حيث قـال    × بعد رواية في معاجز اإلمام الحسن     ) ١٦٩ص

�  
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`��� :�� 8q�1 t �OFk� `3m £~���# #)١( :��� ��1 ��1R� Ì�q�O T3��$ `l7 ,# # #
k{�� `�m� `���H #�)��� )٢( Rf��7 ��(���� Z�1 6}���� ,- ����� hG>�� �N ,# #

F��X�� %73S��� 6}��� � �FF�1 �O��� �+ �N ,�2�7 i���O�H # #4 
 %�5 t3O ��$ !32f�� �1�# #��»�) ì» æ*�)٣(t , ���?��� �S� h&��$ 

������#)٤( %��5 ��O�7� `$ !F�Q�� Ç�� |�ms� ,#��»æ )    � %��5 h��+� ,
�� � )   � )٥( �O�7� � ����� ��� `3S( �9) ��� ;#�Ï  � �$�»� �%�54 

 t ��7F� �f��� q�2~� ,F���X� t %'�1��� %G���� `�S7 �O�7� h� �1$�# # #

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 �  

إلـى أرض    وكان أبوه انتقل مـن أرض حميـر           أنّه أبو هاشم السيد بن محمد الحميري      
 اإلمـام  ، وهذا من سهو القلـم إن لـم نقـل اشـتباه النـساخ، ألن     "تهامة ثم عاد إلى بلده   

 ! ه١٠٥، ووالدة إسماعيل الحميري سنة  ه٥٠استشهد عام × الحسن

منازل حدان الجبال المعروفة بجبال الحدان في عمان، من أعمال في الداخلية قديماً، ) ١(
 ١إسعاف األعيان في أنساب أهل عمـان للـسيابي ج         .(وهم منتشرون بالغربية من عمان    

 الداخلية في عمان وبالتحديـد فـي الجبـال          وموطنهم في عصرنا هذا محافظة    ). ٣٦ص
 ).صحار(و) ينقل(وجبال والية ) الباطنة(و) الظاهرة(الواقعة بين منطقة 

 .١٣٩ ص٤رسائل الشريف المرتضى ج) ٢(

، ١٣٩ ص ٤، رسـائل الـشريف المرتـضى ج       ١٥١أخبار السيد الحميري للمرزبـاني ص     ) ٣(
 .١١٨ ص٩الوافي بالوفيات للصفدي ج

 . ه١٦٩ون الرشيد زمام الحكم بعد أبيه المهدي العباسي عام استلم هار) ٤(

 .٤٣٨ ص١لسان الميزان البن حجر ج) ٥(
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F��X�� %����� %G��1)١(4 
  :مساته

 `�m ���� ,��5$! ���? *��G1 Ç���$ ,%�1�G�� *�O ,`3'�� ��5$ �����¦ # #
 ���� ����1 ,�2�����$�  ���� p���? ���m$ �1 , ��]� h�[ ,Ñ�_�0�#
 ��(F��0� ¯3��� w���� ¯9�$ ,��~ ��3��1 ¶���� ��� �_(�� ,%��f��H H H#
 `���m� ,���� u�P'( z��'+ ��f���� t T{���J� ,��f���� t I��+����� !���.0��#

 IQ�>(# ¥ ,�)C�r *s� �2��1 t T��? �ym$� ,��(�? ��Q�O �?�) :���# H H #
I��J K$ �� L�� ©�(# ×��f�� ,- �2'G� k- %7���1 %'�e7#)٢(4 

                                                 
 .٢٠٢ ـ ٢٠١ ص٧األغاني لألصفهاني ج: انظر) ١(

، ١١٤ ص٢، العقـد الفريـد البـن عبـد ربـه ج           ٣٢طبقات الشعراء البن المعتز ص    : انظر) ٢(
 .٣٢٢ ص١زركلي ج، األعالم لل١٨٧ ـ ١٦٧ ص٧األغاني ألبي الفرج ج

وقد ذكر غير واحد مـن المـؤرخين بـأن الحميـري كـان يتنـاول الـشراب، كمـا فـي                      (*) 
، واألغاني ألبي الفرج األصفهاني ٣٣ ـ ٣٢ ص�   ( ٢٩٦ت(طبقات الشعراء البن المعتز 

  .٣١٢ ص�   ( ٤٢٩ت(، وثمار القلوب ألبي منصور الثعالبي ١٩٩ ص٧ ج�   ( ٣٥٦ت(
ارة إلى أن المحتمل سبب شربه لعلٍّة كانت فـي بدنـه ال لـسبب آخـر،                 وهنا ال بد من اإلش    

كان أبو هاشم ينال من هذا الشراب، وولي سليمان  ": حيث ذكر ابن المعتز في روايته     
بن حبيب بن المهلب األهواز ـ وكان للسيد صديقاً ـ فرحل إليه مـن الكوفـة، فأكرمـه      

 سـليمان ال يـشرب الـشراب ويمنـع مـن            ورفع مجلسه ونادمه، وأقام عنده حيناً، وكان      
أراك : فامتنع السيد من شربه فأضر ذلك به وتغير لونه، فقال له يوماً      . شربه ويتشدد فيه  

أصدقك أيها األمير، كنت أنال من هذا : قد تغيرت عن الحال التي قدمت عليها؟ فقال
ة لألميـر  الشراب فيمرئ طعامي ويشد عضدي ويقـوي بـدني، فأمـسكت عنـه مـساعد              

�  
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  :سريته قبل االستبصار

 6������ %�(F��1 %Î��� T��� *�($ t i���O� �C�"� h��z5- ����� Rf�#
63���� W�� h)$ �2�1 �� ����� hm# #^. T�3�R7 , `�(F��1 `��b��- `��~!�

L� *�1®�# ×3) 83G( zm ,�!�Å� ;�� ���� `��2ËH H :" :��� ���$� W��m#
�1B��� C�1$ `���'y( �3�$ Z�5$#����'� 
� |�3'��� "

 )١( 4 Z�1 �S�5�
%7�r t 6}���� �(����)٢(%�b :�� #)٣(��'� %f&�� Z1 �3'O�+ �(9�� H # × *3�(

h���)٤(Rf�( `$ :������ ��7 ,Ó��<� I)91 �� 4 
 ���� ��� R���O a�>� ,%���_��� p�m9��� |z�5 ��'� |�2� �XQ�� 9�1�# #

�(C5)٥(��S�1 ��f�� ���� H # 48�+ ,���{��� n�! �G7 :" ��� 
���� ��N��# #
8�+ ,!�q��� ���5 K$ ��# :8��+ ,:��V��� ���� �� ¯�P5- ��N��# # : :�N���#

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
 ).٣٢طبقات الشعراء ص( ." ...أصلحه اهللا، فصرت إلى ما ترى

 .١٥٤أخبار السيد الحميري للمرزباني ص) ١(

 .محلّ ومكان اجتماع القوم: المراد به) ٢(

بأنّهم المدافعون عن جمل عائشة في واقعة الجمل حتّى قُتـل مـنهم             ) بنو ضبة (أشتهر  ) ٣(
زول أبوي السيد الحميري اإلباضيين في محلّتهم في الكثير، فال يبعد أن يكون سبب ن      

 .×البصرة للمناخ المناوئ لعلي بن أبي طالب

 .٢٥٣ ص١، شرح النهج للمعتزلي ج٢٤٤ ص٢أنساب األشراف للبالذري ج: انظر) ٤(

 �   ( ١١٠(أبو بكر محمد بن سيرين البصري التابعي المفسر والمعبر،توفي بالبصرة سنة) ٥(
 ٤وفيات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان البـن خلكـان ج             .(نحو ثمانين عاماً  عن عمر بلغ    

 ).١٨٢ص
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� ,t3S�� `;�S�� q>��� �� ��"�# ,�C��"� ��� ��� ����� �� ,���$ �# #
8�+ ::���� W($!#� ��ÅRm ½!$ ��2���~ ,-� hV� %G(�� t ��Rm� *���� t # #

� 8�G7 ,pÝ �2�7 ¿�� 6!37�m :W'+ ?hV��� T9) �� �!�O$ : 83�5! �( k
8�+ ,
� : T9�) t �2�5�r�� ��2�'+�7 ,����S�� ���� ��� ¿��G�� ´�10

 ,� ��$ :>�� ½!0� :��� ���$� K$ p��7 ,���[ W'G� `$ ,- �'G�$ W'��7#
� 8�+� ,6�(��� |3�( `$ h�+ �(C5 �� ��� ,-# ::�� �(# ! ���'� �Q�+�

8�G7 ,�>'�_7 ,©�(×! :W�'G7 ?��f�� 83GO$ :8��G7 ,k : 83G>�5 Y��- ��1$#
!����$ 6��2J *3+ t ��3GO Y�$ k- ,¿�G�� ´�1� hy1 ��f��¦ # # 4 W7}��� z�7

�� �1��f�� 83+$ ��$� k- T�#"
)١(4 

 U������ ��N0� �XQ�� �1 �C�"� ����� �2S'>1� :>�� |;)B�'� `�m�# #
%���5���� 63���� W�� h)$ |�F���� %��>�� �� %��P�� %Î���� Ç7! t# #^ ,

TF��5l� ���{��� n�! ��� :"8��+ ,�}���� 
� ����� ��� ��� �¨.$# :
;X�� �(�m{ �� ��� ��N��# #8�+ ,K :W���+ ,������ W��� %�5����� :�>N��# # # :

K$ � 8�+ :�1B��� C�1$ `���'y( �3�$ Z�5$ :�� ��$� W�m# #� 
� |�3'��
��'�� t W���R7 ,z2��- i3~��� �� Y�s �N×$� ��&�~ aG�$� z2�� Ì�.R7 ,H

������ \X�� z2+��7 :�" ��&�~ �~����# H)٢( i3��� ���2~$ �s- a�>� ,#
W�~! ,��f��� 83+$ |$��� W'G�� ;�'+ |¨m z'7 ,W~�. �N W'mR7 H # #

                                                 
 .١٥٢أخبار السيد الحميري ص) ١(

)٢) (مرلسان العرب: انظر.(لعمري، لعمرك: الدين، المأخوذ من قول): الع.( 
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�3���0 W��'+# : �s- �������7 ,L��� z��SG� ����� �XQ��( ���G� zS���'� � `-# Ã ¦ # H # #
�1B�� C1$ �ms zSOÀ� × zS+3�G� T��m$� :���q( Y�s `l7 ,p3��#

3)� ���? z2��- W�>m� ��� W'G>��7 ,z2�r �1 ��F z7 ,zS>��G��H #: 
.� Dد ـيا محم�����<� u��7       
O$����� I#��� 3دمحم����� #      

����+� Y�'� |��� �+ |�2�)#      
%����� C��V� ���� :������ à�$# #      
�3�'���7 �9�27 Tk31 W�m �1      
z�m �S� �?�1� `3(��� Ó�+      
%_���b ��~ :)� :1$ W(3r$# # d      
��� ��1� *��1<� �'�'� �>f���      

��<� ��GO�7 �3�$# #�s$� ����������    

   �;���<�� �(����� F����7 8{$�  
   ������<�� {3��_�� ©�9��� 3��~�O  
   ���!0� Ç���+�  �9��� Y�1  
   ��Q��7<� �R��� �(���X�� *3��(  
   ��v� %����?- 83��+ Tk3��1  
   �;7� n�) �1 �?!$ W�m �+  
   ���[ ���~ :X�� i�G� |��7#  
   ��e��(<� ���m�R� :������ �!-#  
   �� h�P� zQ>�O uP'�#���"

) ١(  
 ��b��<� �~!��]� ��(���� I)9�� Ç7���� g�q��� �9) �S( ¥�

:���� W�� h)0 �Gf��# ’ ������ 8��� �G7 ,�(3��F z�X1 �$ %����? 6�q��# H H
W���� h)0 ���� TF�G>�� I���# ^ ,����{��� ���7 ,�>f��1 t  ��Q��

8�+ :"8�+ ,a�Â �� ��� ��¨.$# :�� ���� ��� I����� :�N��# # 3��$� L)���

                                                 
 .١٥٥ ـ ١٥٤أخبار السيد الحميري ص) ١(
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k�+ ,83�0� �_� : `��m� ,����$ ��� ,!��_"� `�F��� �� �{��� ��N��# #
8�+ ,���'� w���� ¯��$# :83GO� h�'��� ��+3O �1$ `$ ����� �- aS?# Ãd # # : �-#

 ����F ;�7 T���� L�� W�± �G7 ,!���� h.�>7 Y�)91 �� |3¡ `$ g�.$H #
6�.� k� 4o1� :���1 L� WQX� �G��# § # ��2��- 83.���� W�m�O �+� ,K

�2�1 6��Q+ �f�$� ,W'+�: 
                        إلـــــى أهــــــل بيـــــت مــــــا لمـــــن كــــــان مؤمنــــــاً   

ــنهم فــــــي الواليــــــة مــــــذهب                         مــــــن النــــــاس عــــ
ــواهم     ــي هــــ ــي فــــ ــقيق المنــــ ــن شــــ ــم مــــ                         وكــــ

ــب                        ــل تؤنّــــــــــ ــت بليــــــــــ ــة هبــــــــــ   وعاذلــــــــــ
ــم تقــــــــصد و   ــول ولــــــ ــب ضــــــــلّة تقــــــ                         تعتــــــ

ــب                        ــساء التعتّـــــــــ ــالق النـــــــــ ــة أخـــــــــ   وآفـــــــــ
ــودة   ــل مـــــــــ ــا وأهـــــــــ ــت جيرانـــــــــ                         وفارقـــــــــ

ــسب                        ــدعى وتنــــ ــين تــــ ــه حــــ ــت منــــ ــن أنــــ   ومــــ
                        فأنــــــــــــت غريــــــــــــب فــــــــــــيهم متباعــــــــــــد 

  ربـــــــــك أجـــــــــونــقــك ممـــــــا يتّـــــــــــــــأنّــك                     
ــا    ــم بمـــــــ ــنهم وهـــــــ ــي ديـــــــ ــبهم فـــــــ                         تعيـــــــ

  تــــــــــدين بــــــــــه أزرى عليــــــــــك وأعيــــــــــب                        
                        فقلـــــــــت دعينـــــــــي لـــــــــن أحبـــــــــر مدحـــــــــة

ــب                       ــج هللا أركــــــــــ ــا حــــــــــ ــرهم مــــــــــ   لغيــــــــــ
                         ب آل محمــــــدـــــــــــــن حــــــــي عـــــــــنــنـهيــنـأت

                     ـــــــا بــــــــــــــهـــــوحببــــــــــــــقـــه أتـــــــــم ممر  
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ــه   ــصالة وإنّــــــــــ ــل الــــــــــ ــبهم مثــــــــــ                         وحــــــــــ
  )١ ())علــــى النــــاس مــــن بعــــد الــــصالة ألوجــــب                          

  
  :استبصارهحكاية 
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 �  
      يفـــــوز بكنيتـــــي واســـــمي ألنّـــــي 
      يغيـــــب عـــــنهم حتّـــــى يقولـــــوا   
ــهراً ويــــرى برضــــوى        ســــنين وأشــ
ــين  ــين آرام وعـــــــ ــيم بـــــــ       مقـــــــ
ــا  ــسباع ولـــــيس منهـــ ــا الـــ       تراعيهـــ
      أمــــن بــــه الــــردى فــــرتعن طــــوراً 

ــ   ــرب مكّــ ــت بــ ــصلّىحلفــ       ة والمــ
ــام    ــلّ عـ ــيج وكـ ــه الحجـ ــوف بـ       يطـ
  ــر شـــك ــة غيـ ــان ابـــن خولـ       لقـــد كـ
      فمـــــا أحـــــد أحـــــب إلـــــي فيمـــــا
ســـوى ذي الـــوحي أحمـــد أو علـــي      
ــي  ــة إذ رمتنـ ــن خولـ ــا ابـ ــن ذا يـ       ومـ

ــاــــم ويــســـــكـــــنـب عــــيذبمم د      
      ومـــــا لـــــي أن أمـــــر بـــــه ولكـــــن
      فــــأدرك دولــــة لــــك لــــست فيهــــا 

       علــــيهم حيــــث كــــانوالتعــــل بنــــا
ــرام   ــد حــ ــن بلــ ــرت مــ ــا ســ       إذا مــ
ــنهم   ــر مـــ ــرهم والخيـــ ــاذا غـــ       ومـــ
ــى   ــدا وأذكـ ــى وعـ ــن بغـ ــت لمـ       وأنـ

  
  

  نحلتهمــــــاه والمهــــــدي بعــــــدي     
ــد      ــن لحــــ ــة بطــــ ــضمنه بطيبــــ   تــــ
ــد      ــار وأســــ ــين أنمــــ ــشعب بــــ   بــــ
  وحفّـــــان تـــــروح خـــــالل ربـــــد      
   مفترســـــــــاً بحـــــــــد مالقـــــــــيهن  
ــى وورد      ــدى مرعــ ــوف لــ ــال خــ   بــ
ــاهر     ــت طـــ ــرد وبيـــ ــان فـــ    األركـــ
  يحـــــلّ لديـــــه وفـــــد بعـــــد وفـــــد   
ــفاء واليتـــــي وخلـــــوص ودي       صـــ
  أســـــر ومـــــا أبـــــوح بـــــه وأبـــــدي   
  وال أزكــــى وأطيــــب منــــه عنــــدي   
  ية حــــين وعــــديـنـــــبأســــهمها الم   
  تــــثلّم مــــن حــــصونكم كــــسدي      
  ديــــــ قــوم ف ـــ ر ي ــــ أؤمل أن يؤخّ     
  ار فتوصــــــف بالتعــــــديـبــــــــجــب   
  بغــــــور مــــــن تهامــــــة أو بنجــــــد    
      ــد ــن معــ ــة مــ ــن بالمدينــ ــى مــ   إلــ
ــاب ورد      ــصل األنيـــ ــوس أعـــ   بأشـــ
  عليــــك الحــــدب واســــترداك مــــرد   

  
  

�  
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 �  
ثم غلطت الكيسانية بعد ذلك حتّى ادعت هذه : ٣٢لصدوق صللشيخ اكمال الدين إوفي 

ــد           ــن محم ــسيد ب ــى أن ال ـــ حتّ ــه ـ ــدس اهللا روح ـــ ق ــة ـ ــن الحنفي ــد ب ــة لمحم الغيب
   اعتقد ذلك�الحميري

  :وقال فيه
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  :وقال
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ولكـن  ": ٦٢ ص٤، وفـي رسـائل الـشريف المرتـضى ج    "فاستنقذني غاصت الرحمة"
 ."الرحمة غاصت علَي غوصاً فاستنقذتني

 .إسماعيل الحميري: أي) ٢(
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 .، والكابلي نسبة إلى كابل شاه�   ( ٢ق) (كنكر(أبو خالد وردان ) ١(

م الـورى للطبرسـي   ، ومثلـه فـي إعـال   ١٦٨ ـ  ١٦٧أخبار السيد الحميري للمرزباني ص) ٢(
 .٢٥٩ص
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 . ، أخبار السيد الحميري٣٣طبقات الشعراء ص) ١(

. حيان السراج، من الكيسانية القائلين بإمامة محمـد بـن الحنيفـة وأنّـه حـي لـم يمـت                ) ٢(
 ٧، معجم رجال الحديث للخوئي ج٦٠٤ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال 
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رجـال  .(أبو بجير عبداهللا النجاشي بن عثيم بن سمعان األسدي والي األهواز للمنـصور    ) ١(
 ).١٩٧، خالصة األقوال للعالّمة الحلّي ص)٥٥٥( رقم ٢١٣النجاشي ص

 .المفازة: والسبسب. الناقة الشديدة: والعذاِفرة. ماضية: رةسناقة ج:  في العين)٢(
  :٣٤لصدوق صللشيخ افي البيت سقط، وفي إكمال الدين ) ٣(
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 . باب إمامة أبي عبداهللا جعفر الصادق٣٧٠ ص٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 . باب إمامة الكاظم٤٢٥ ص٣مناقب آل أبي طالب ج) ٢(
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      فطــوبى لمــن أمــسى آلل محمــد 
ــد   محم ــي ــادي وص ــا اله       وقبلهم
ــب  ــروع أطاي ــسله طهــر ف       ومــن ن

  

  وليـــــاً إمامـــــاه شـــــبير وشـــــبر   
ــر       علـــي أميـــر المـــؤمنين المطهـ
  )١(أئمـــة حـــق أمـــرهم يتنظّـــر      
  

  :شعره
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 . باب إمامة علي بن موسى الرضا٤٦٩ ص٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(

لمـن هـذا؟ فـسترته      : رأى األصمعي جزءاً فيه من شعر السيد، فقال       : وزي، قال فعن التّ ) ٢(
أنـشدني قـصيدة منـه؛      : عنه لعلمي بما عنده فيه؛ فأقسم علي أن أخبره، فأخبرته؛ فقال          

لـو ال  ! قبحه اهللا ما أسلكه لطريـق الفحـول      : فأنشدته ثم أُخرى وهو يستزيدني، ثم قال      
  . قدمت عليه أحداً من طبقتهمذهبه ولو ال ما في شعره ما

ــال  ــي حــاتم، ق ــن أب ــول : وع ــدة يق ــا عبي ــري  : ســمعت أب ــسيد الحمي ــدثين ال أشــعر المح
  ).١٧٢ ـ ١٦٩ ص٧األغاني ألبي الفرج األصفهاني ج.(وبشّار

. وكان أبو الحسن الدارقطني يحفظ ديوان السيد الحميري في جملة ما يحفظ من الـشعر              
 ).٣٥ ص١٢بغداد للخطيب البغدادي جتاريخ .(فنسب إلى التشيع لذلك

 .١١٨ ص٩، الوافي بالوفيات للصفدي ج٤٤ ص٨سير أعالم النبالء للذهبي ج: انظر) ٣(
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 ١، فـوات الوفيـات والـذيل عليهـا للكتبـي ج           ١١٩ ص ٩الوافي بالوفيـات للـصفدي ج     ) ١(
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        ّّّّالنصراين    بريهة

  :االسم والنسب

¥ �m9O !F�Q�� k-# ��5� ��}���� %���# d)١( `��m ���$ �2e��� t p��~� #
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 لــصدوقللــشيخ ا التوحيــد، ،٣٤٠، ١٣٦ ص١ جلــصفارلكمــا فــي بــصائر الــدرجات،  )١(

دة  البـاء الموحـ  بـضم : هـي يرالب: وفي األنساب. ٢٩٢لمفيد ص ل،   الختصاصا ،٢٧٠ص
آخرهـا الهـاء، هـذه النـسبة         وفتح الراء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفي        

 تصغيراً إلبراهيم،   ) بريه(: يلقو .٣٣٥ ص ١األنساب للسمعاني ج   .ريهةإلى بعليـه   ورد 
بفـتح  : ومن الناس من ظنّـه بريـه      ": قائالً)  باب الباء  ٥٥رجاله ص ( في   يابن داود الحلّ  

 :أما الطوسي فقد ذكر شخـصين همـا       . "إبراهيم، وليس به  : الراء وسكون الياء، تصغير   
، ويـرى   )٨٩الفهرسـت ص   ("كتـاب  لـه    :بريـه العبـادي   ... لـه كتـاب   : بريه النـصراني  "

 .تفريشيلفي رجال ابن داود، ونقد الرجال ل هما شخص واحد،كماالبعض أنّ

رئيس للنصارى في بالد اإلسالم بمدينة الـسالم، ويكـون    :  بفتح الثاء المثلثة   : الجاثليق )٢(
    المطران تحت يده   تحت يد بطريق أنطاكية، ثم ، بلـد مـن      األسقف يكون في كلّ     ثم 

  القـسيس  تحت المطران، ثم   ثـم ،  ٣فيـروز آبـادي ج    للالقـاموس المحـيط،     (.اس الـشم 
بطريـك   عـن سـيادة      ات التاريخيـة كـان الجـاثليق مـستقال        فتـر الوفي بعـض     .)٢١٧ص

 .ةاسيالعبالدولة فترة حكم ، كما في أنطاكية

  .٢٧٠ص صدوقللشيخ الالتوحيد،  )٣(
 في المصادر المسيحية، وغاية مـن ) ونسبة الجاثليق(ولم نقف على مؤيد لرواية الصدوق      

 �   ( ١٨٣ـ    ه١٢٣(× مـام الكـاظم  المتوافق عصرهم مع عصر اإلجثالقة ه من الوجدنا
�  
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  :والوفاة الوالدة

%�(3���� 6���2'� 8�0� `��G�� �����31 �1 ��$ |�(����� �1 F�_>���# # #)١( ,
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 �  
  :للميالد هم) ٨ق(الموافق لـ
 ورقّاه إلى المفريانية البطريرك     ،كان رئيساً على دير كنوش بسنجار     : )م٨ق (بولس الثاني 

سـاس  و بـين التكـريتيين،  إصـالح ذات البـين   ، قـام ب )م٧٤٠م ـ  ٧٢٤(اثناسيوس الثالث 
أبرشـية حلـب    (نية لــ  منقول من الصفحة اإللكترو   (.كرسي المشرق تسعاً وعشرين سنة    

  ).ق أرملة السريانياسحإ:  بقلم القس/للسريان الكاثوليك
 وفـي   م فـي تكريـت،    ٧٥٧ مفرياناً سـنة     بنصصطفاه رهبان دير مار متّى، و     ا: يوحنا الثاني 

مـن سـجن    بعـد خروجـه     جورجي البطريـرك    من قبل    عزل المفريان يوحنا     م٧٦٨سنة  
  .)المصدر السابق (.بغداد

وهـو  ) م٧٤٨م ـ  ٧٢٤(الثـاني والـسبعون   ، أو البطريرك الثـامن والـسبعون  استفانوس الرابع 
اعترفـت الدولـة األمويـة    وفـي عهـده   الذي رفع الحظر عن انتخاب بطاركة أنطاكيـة،         

كان  الروم األرثوذكس بأن يكون لهم بطاركتهم، بينما       بحق معترفـاً بـه إال   هذا الحـق 
  .لليعاقبة

 خـــالف كنيـــسة الـــذي وهـــو ،)م٧٩٧م ـ    ٧٦٧ (ل البطريـــرك الثمـــانونثيــودورس األو 
ــات  ــرام األيقون ــى احت ــ،القــسطنطينية وواظــب عل فتحم ــك عــذاب النفــي  ل جــر اء ذل

 ).مدونة اإللكترونية لدكتور جوزيف زيتونالمنقول من . (واالضطهاد

سـبعين سـنة قبـل استبـصاره علـى يـد اإلمـام        مكث   ورد في رواية الصدوق أن بريهة        )١(
 .�   ( ١٤٨ت(× الصادق
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 .٢٧٠:  التوحيد)١(

 . وكان طالبا للحوق اإلسالم مع ذلك:في نسخة )٢(
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  .عفيف عنها: فالن خميص البطن من أموال الناس أي:  في العين)١(
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: ه يقولنّإ ف،كبير فرقة منهم م  ٣٣٦ ــ   ٢٥٠ ال آريوس  هذا مذهب جمهور المسيحيين إ     )١(

 .هو حادث مخلوق قبل خلق العالم و،خاذ المسيح كلمة اهللا وابنه على طريق االتّنإ
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 .٣٤  اآلية:آل عمرانسورة ) ١(

 .٢٧٥ ـ ٢٧٠ صلصدوقللشيخ ا التوحيد )٢(



  ٢٦٣ ...................................... حممد بن األشعث اخلُزاعيبن جعفر

 
  زاعياخلُ ثاألشع بن حممد بن جعفر

  :االسم والنسب

��� �� �_�~#)١(%��G� ��� ���?0� ��� )٢( `���)$ ���d)٣( i3�m0� ���  
�`��5�)٤( Y���1 �� %�(q. �� %�G( �� %�1$ �� I�m �� %���! �� s��� �� d #

                                                 

، مـــن القـــادة البـــارزين فـــي أوائـــل دولـــة بنـــي �   ( ١٤٩ت( محمـــد بـــن األشـــعث )١(
 ). راجع ترجمته في الموسوعة.(العباس

الطبقـات الكبـرى    .(انعفّـ عثمان بن  كان على صدقات كلب وبلقين وغسان من قبل         )٢(
أسـد  (. بـن األكـوع    أُهبـان  هـو    :قال هـشام الكلبـي    و). ٢٠٨ ص ٤ ج )٢٣٠ت(بن سعد ال

 ).١٣٧ ص١بن األثير ج الالغابة

:  قال هشام. بن السائبمحمدم الذئب في رواية هشام بن  وهو مكلّ: بن األكوع أُهبان )٣(
: ن غيـري؛ فكـان يقـول   مـ ـ أي النـسب ـ   أنا أعلم بهـذا   :  بن األشعث يقولمحمدكان 

 بن عباد بن ربيعه بن كعب بن أمية بن يقظة بن خزيمـة  )م الذئب مكلّ( أُهبانعقبة بن   
 ـ  ٢٠٨ص ٤بـن سـعد ج  الالطبقات الكبـرى،  (.بن مالك بن سالمان بن أسلم بن أفضى

٢٠٩(.   
 اإلصـابة  (.وكان من أصـحاب الـشّجرة      .ةمي بن عياذ بن ربيعة بن كعب بن أُ        أُهبان :ويقال
 ).٢٩٠ ـ ٢٨٩ ص١ج بن حجرال

ة بن نقطـه بـن   مياسم األكوع سنان بن عياذ بن ربيعة بن كعب بن أُ    :  قال هشام الكلبي   )٤(
بـن  الأسد الغابـة   . (خزيمة بن مالك بن سالمان بن أسلم بن أقصى بن حارثة األسلمي           

 ).١٣٧ ص١ج األثير
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  :استبصارهمكانته و

�� Y? k#����� ��7 �� :���q]� ���?0� �� ��� 8� `R� =(!�>�� :# #
 � �1 �27 %+31�1 %��z>~� %��S1 �± W��m t3S�� 8��� ��S�� �&�+Á #

                                                 
تـاريخ  ، ٣١٨ ص٢٥ ج،لنـويري ل ، نهايـة األرب ١٧٥ ص٧بن األثير جال الكامل: انظر )١(

 .٢٨٢ ص٣ابن خلدون ج

 بـن  محمـد ومنـزل جعفـر بـن    ): الورقـة ( في كتابه �   ( ٢٩٦ت( قال محمد بن الجراح  )٢(
  ل من الجانب الغربي، قصره إلى هذا الوقت واقف بإزاء الميل        األشعث بالباب المحو. 

 ). الفضل بن العباس٣٩ صالورقة(

، الـذي كانـت فتـرة إمامتـه مـن      × جعفر الصادق   لكونه معدوداً من أصحاب اإلمام     )٣(
 . ه١٤٨إلى  ه١١٤سنة 

 الكامل فـي التـاريخ  ، ٤٤٧ ص٦ جتاريخ الطبري، ١٣٩ ص١البلدان لليعقوبي ج:  انظر )٤(
 .١٢٠ ص٦ج بن األثيرال
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 . مر ذكر آبائه في بداية الترجمة)١(

 .٢٧٧ ص٣تاريخ بن خلدون ج:  انظر)٢(

لـصدوق  للشيخ ا ،  ×، عيون أخبار الرضا   ٣٣٣بي الفرج ص  مقاتل الطالبيين، أل  :  انظر )٣(
 .٧٠ ص١ج

  ).٢٠٦٦( رقم ١٧٥ صرجال الطوسي: × الشيخ من أصحاب الصادق عده)٤(
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 .٣٤٨ ص٣ج آشوبالبن شهر مناقب آل أبي طالب، ،٧٢١
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وورد في . ٢٢٣ ص٢ لمفيد جللشيخ ااإلرشاد ، ٢٧٤ للصفّار صبصائر الدرجات :  انظر )١(
 .، وغيره٣٥٢ ص١؛ ج)الواقفي: (لكلينيللشيخ االكافي 

 رجـب   ٢٥استـشهد    ، هجـري  ١٢٨ صفر   ٧:  والدته ‘الكاظمبن جعفر   اإلمام موسى    )٢(
 .سنة) ٣٥(مدة إمامته و سنة،) ٥٥ (ة عمره الشريف مد،جري ه١٨٣

 .٣٥٢ ص١، الكافي ج٢٢٣ اإلرشاد ص)٣(

 .يتّقيه:  في الكافي، واإلرشاد)٤(
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 .٣٥٢ ص١، الكافي ج٢٢٣ اإلرشاد ص)١(

 . المصدر نفسه)٢(

 .فأومأ إليه، فأتاه، فقال له:  في اإلرشاد والكافي)٣(

 .تبفذهب، فك:  في اإلرشاد والكافي)٤(

 .اعرفف:  في الكافي)٥(

نـا بـه   له فأنيت به بفتح أو، وعله أُعنى به عناية فأنا به معنىنيت بديني بضم أو  ع :يقال )٦(
شـرح أصـول الكـافي للمازنـدراني     (. اهتممت به واشتغلت بـه  :، أي ل أكثر و، واأل عان

�  
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 ).٣٠٠ ص٦ج

 .’وما كان بعد رسول اهللا:  في الكافي)١(

 ،ه وما يجـب لـه   وحقّ× بأمر أمير المؤمنين×ل فأخبره أبو الحسنقا:  في اإلرشاد  )٢(
  ثـم محمـد،  وجعفـر بـن     ، بـن علـي    محمد بن الحسين و    وعلي ،وأمر الحسن والحسين  

 .سكت

 .)لسان العرب.(شجر السمر، وهو من شجر الطلح): ن غيالمأُ ()٣(
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�� �2>($�7 ,�2>�OR7H #)١(  ,�(�( � W_+� a>� ,§ #
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+8� :�� �+R7# 4|3S��� *q� �N#)٢( Y�s ��� �'S>( ��$ T��( k `�S7 ,# 4 
 ���� W���G�� ��N ,��� n��(� %���"� ��(×��� n�( Y�s h�+ �1 `�m�# d


���� ��$ %'�� n$�7 ,�(×��� ×�(×��� i��G�� ���- �Sf7 �&���� n�( z�74 
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*** 

                                                 
 .تخد األرض خداً:  في اإلرشاد والكافي)١(

 .الصمت والعبادة: افي في اإلرشاد والك)٢(

، اإلرشاد ٢٥٥ ـ ٢٥٤ ص١  ج )صلّى اهللا عليهم( محمدبصائر الدرجات في فضائل آل  )٣(
 ٣٥٢ ص١لكليني جللشيخ ا، الكافي ٢٢٣لمفيد صللشيخ ا
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 ).١٥٧الحلّي صللعالمة إيضاح االشتباه .(بضم الحاء المهملة) ١(

). ٢١٧٢ ص ٦الـصحاح للجـوهري ج    (.أعين على وزن أحمر، وهو الواسع البين العين       ) ٢(
كان أعين غالماً رومياً، اشتراه رجل من بنى شيبان مـن حلـب فربـاه، وتبنـاه وأحـسن                   

أسـتلحقك؟  : تأديبه، فحفظ القرآن وعرف األدب، وخرج بارعاً أديباً، فقال لـه مـواله     
 رسالة في آل أعين ألبي غالـب الـزُراري        .(ال، والئي منك أحب إلي من النسب      : فقال
 ليـسلم علـى     ×اً  لكن الغضائري ذكر أن أعين كان فارسياً قصد اإلمام علي         ). ١٩ص

تكملـة رسـالة آل   .(يده، فاعترضه قوم من بني شيبان ولم يتركـوه حتّـى تـوالى إلـيهم       
 ).١٠١أعين للحسين الغضائري ص

بالسين المهملة المـضمومة قبـل النـون الـساكنة وضـم الـسين الثانيـة وسـكون النـون                    ) ٣(
األخيرة، وهو اسم أعجمي، وكان سنسن جد حمران راهباً من بـالد الـروم يـزور ابنـه        

، ٢٠رسـالة فـي آل أعـين ألبـي غالـب الـزُراري ص             .(أعين بأمان ثم يعود إلـى بـالده       
، تـاج   ٢٢٩ ص ١٣، لسان العرب البن منظور ج     ١٠١إيضاح االشتباه للعالّمة الحلّي ص    

 ).٣٠٢ ص١٨العروس للزبيدي ج

فقد ذكر النجاشي أن أعـين كـان        . نتساب آل أعين بقبيلة الشيباني بالوالء ال االنتماء       ا) ٤(
مــولى لبنــي عبــداهللا بــن عمــرو الــسمين بــن أســعد بــن همــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن   

  ).١٧٥رجال النجاشي ص.(شيبان
ك وذلـ . هذا وقد ذهب القفطي إلى أن حمران بن أعين مولى الطائيين، وكنيته أبو عبداهللا             

�  
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  :الوالدة والوفاة
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 �  
العتماده قول المرزباني في ترجمة حمران، ونقل عنه أن حمران هو ابن أعين سنبس       

والظاهر أن سـنبس  ). ٣٧٥ ص١إنباه الرواة للقفطي ج .(مولى الطائيين يكنى أبا عبداهللا    
 .تصحيف لكلمة سنْسن جد حمران

 .١٣٢رجال الطوسي ص) ١(

 .كوفينظراً لسكناه بالكوفة، واشتهاره بال) ٢(

، واستـشهد فيهـا ودفـن بـالبقيع سـنة           �    ( ٨٣(في المدينة سنة    × ولد اإلمام الصادق  ) ٣(
 ).١٧٩ ص٢لمفيد جللشيخ ااإلرشاد .(�   ( ١٤٨(

وفيـه تَـرحم اإلمـام    . ٤١٨ ص٢، ج٣٨٣ ص١ج) رجال الكـشّي (اختيار معرفة الرجال   ) ٤(
مران كـان حيـاً بعـد وفـاة     بأن ح: وقيل. عليه وعلى عبداهللا بن أبي يعفور     × الصادق

 ).٣٧٥ ص١إنباه الرواة للقفطي ج: انظر.(وله شعر في رثائه× اإلمام الصادق

 .٧١ ص١معرفة القراء الكبار للذهبي ج) ٥(

، وإليه ينتسب اإلسماعيلية ×إسماعيل بن جعفر أبو محمد أكبر أبناء اإلمام الصادق) ٦(
الفـصول العـشرة    : انظـر .(لم يمت في حيـاة أبيـه      الذين قالوا بإمامته وأنّه المنتظر، وأنّه       

 .٢٣٣، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب البن عنبة ص١٠٩للمفيد ص
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 .٢٢٩ ص١مناقب آل أبي طالب البن شهرآشوب ج) ١(

، وهو �   ( ١١٤ت(الحكم بن عتَيبة الكوفي مولى شموس بنت عمرو الكندي، زيدي           ) ٢(
شـرقا وغربـا فـال تجـدان علمـاً      : لمة بـن كهيـل  ولـس × الذي قال له اإلمـام الـصادق     

× وقـد دعـا عليـه اإلمـام الـصادق       . ^صحيحاً إال شيئاً خرج من عندنا أهل البيت       
، رجـال  ٣٩٥ ص٧، ج٣٩٩ ص١كليني جللشيخ الالكافي ( .»اللّهم ال تغفر ذنبه «: بقوله

 ).١٨٤، ١٣١، ١١٢الطوسي ص

  .٤٦٩ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٣(
: وحسب الظاهر هناك آخرون من أهل العامة أخـذوا عـن حمـران قبـل استبـصاره، مـنهم          

عبيد بن نضيلة الخزاعي، وأبي حرب بن أبي األسود الدؤلي، ويحيى بن وثاب مـولى             
، التاريخ الكبير ١٧١ ص٤١تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج: انظر.(بني أسد الكوفي

 ).٣٨٠ ص٤الء للذهبي ج، سير أعالم النب١٧١ ص٥للبخاري ج

 .١٧٢ ص٢قاموس الرجال ج) ٤(
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ــد الكــابلي  ) ١( ــأبي خال ، مــن أصــحاب �   ( ٢ق(اســمه وردان ولقبــه كنكــر والمــشهور ب
رجـال  (اختيـار معرفـة الرجـال     ،٨رجال البرقي ص  : نظرا(.‘اإلمامين السجاد والباقر  

 .)٣٣٦ ص١ج) الكشّي

 .٢٧رسالة في آل أعين ص) ٢(

ــة  ) ٣( ــدأت الغيب ــام  ب ــرى ع ــام    �   ( ٣٢٩(الكب ــع لإلم ــسفير الراب ــسمري ال ــي ال ــاة عل  بوف
وكان آخر من برز من آل أعين أبو طاهر محمد بن عبيد اهللا الـزُراري،             . #المهدي

، وكان أديباً، وهو أستاذ النجاشي الرجالي المعروف، �   ( ٣٥٢(المولود في بغداد سنة 
فـضل  (رسـالة فـي آل أعـين، ولـه كتـاب            وحفيد أبو غالب الزُراري الذي كتب إليـه         

رسالة فـي آل أعـين ألبـي        : انظر).(جمل البالغة (، و )الموشح(، و )الكوفة على البصرة  
 ).٣٩٨ص) رجال الكشّي(، اختيار معرفة الرجال ٤١غالب الزراري ص
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عـالم جليـل القـدر وشـيخ اإلماميـة فـي       . أحمد بن محمد بن محمد الزُّراري الكوفي      ) ١(
وهو آخر من تبقى من أعالم آل       . �    ( ٢٨٥(وجوههم، ولد في الكوفة عام      زمانه ومن   

 ببغـداد  �   ( ٣٦٨(ي سـنة   من ابنة ابنه، له كتب ومصنفات، تـوفّ  إالأعين، انقرض ولده    
والـزُّراري نـسبةً إلـى زُرارة بـن أعـين، وكـان أبـو غالـب وآبـاؤه قـد                     . ودفن بالكوفة 

 األعلى بكير بن أعين إلى أن خرج توقيـع اإلمـام   اشتهروا بالبكيريين نسبة إلى جدهم 
، )فأما الزُّراري رعاه اهللا: (يقول عن أبي طاِهر الزُّراري   × الحسن بن علي العسكري   

، ٣٨رسالة فـي آل أعـين ألبـي غالـب الـزراري ص     : انظر.(فعرفوا بالزُّراريين بعد ذلك   
 ).٧٧لطوسي صخ اللشي، الفهرست ٨٤ص) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال 

 بقيـادة سـليمان   �   ( ٣١٢(إشارة على ما يبدو إلى هجوم القرامطـة علـى الكوفـة سـنة         ) ٢(
ــب          ــن النه ــك م ــد ذل ــدث بع ــا ح ــا وم ــتيالئهم عليه ــة واس ــيم القرامط ــي زع القرمط

، تاريخ آل زرارة لألبطحي ١٥٦ ص٨الكامل في التاريخ البن األثير ج: انظر.(والسرقة
 ).٢١٩ص
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8��$ ¦ § :�'� :>_1 `3S( `$ £'Q( �2�G7 `�m �2�1 ���� hm§ H #)٣(4 

�2�7 Ì��"� 8�+�# : W�� h�~! ��$ 8� ��1� ,Y�'�� ���� ��G>�( k
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ÄS�� n�!�# :8�+ ,CQ� �� �(��	 :�N��# : ,�(q( ��  3G�( :�N��#
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���� K0 �$��� %���! 8�+× : ��1 Y��3OR( �(9��� 63�.<� pkB�) ��1
8�+ ?R�)$ k� �2�1 �C. Y��P�$ t !$ ¥� ¯�����H ¦ : ,K$  �P��$ YÎ��$

�$ ��� :��(¦ §)٥(4 
                                                 

 .١٨ ـ ٢آل أعين صرسالة في ) ١(

 .٣٠٣لطوسي صللشيخ االغيبة : انظر) ٢(

 .١١١راري للغضائري صشرح تكملة رسالة أبي غالب الزُ) ٣(

 .١٠٠راري للغضائري صشرح تكملة رسالة أبي غالب الزُ: انظر) ٤(

 ).٢٧١ (٣٨٣ ص١ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٥(
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 �>m)١(4 
Q�¯F�Q���� �+����� 1��1<�  �P��$ ��1 ,`��	 �� 6q	 ¦ § d‘ ��� ,
 �>m)٢(4 
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 n��>( k `$� ,�2�'� Ì�q>( k `$ �± h��7 `��	 W�� �>� W��m ��(·# ¦# § H§ d dd °

                                                 
، الفهرسـت  ٤ن ألبـي غالـب الـزُّراري ص   ، رسـالة فـي آل أعـي   ٢٠الرجال للبرقـي ص   ) ١(

 .٢٢٦للطوسي ص

، رجــال ١٤٠، فهرســت أســماء مــصنفي الــشيعة للنجاشــي ص ٣٩الرجــال للبرقــي ص) ٢(
 .١٣٢الطوسي ص

 .٨٥، رجال ابن داود ص١٤٠فهرست أسماء مصنفي الشيعة للنجاشي ص) ٣(

ن البـاقر   أبو عمارة ضُريس بن عبد الملك، خيـر، فاضـل، ثقـة، مـن أصـحاب اإلمـامي                 ) ٤(
ــصادق ــا     . ‘وال ــال له ــة يق ــة بالكوف ــي محلّ ــت ف ــه كان ــب بالكُناســي، ألن تجارت لقّ

 ٢ج) رجــال الكــشّي(، اختيــار معرفــة الرجــال ١٧رجــال البرقــي ص: انظــر.(الكُناســة
 ).٦٠١ص
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 hm D( ¥ `- m���� t z±�1 hm� `����� �"�� ��±� �1 z2�'� ;�~�# #° § d # ¦
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  :اخلصائص واملميزات

P����>�� �1 F���1 �$ �� `��	 `- ¦ d #)٢( 4 
Q�F����� *�1<� p�G'� goO # ×��� %(������)٣( 4 
R�������� 1���1<� �!�3��� ���1 ����- #¯F�Q����� �+�‘ ����G�� ���1� ,#
z���)٤(������ z2&;m� ��$� ,)٥(4 

                                                 
 .٤٠٣ ص٥الكافي للكليني ج) ١(

، خالصـة   ٢٩٠ ص ١، المغنـي فـي الـضعفاء للـذهبي ج         ١٣٢رجـال الطوسـي ص    : انظر) ٢(
 ١٣٤ال للعالّمة الحلّي صاألقو

ــصفّار ص ) ٣( ــدرجات لل ــصائر ال ــالي ٣٢٧ب ــشيخ ا، األم والظــاهر أن . ٦٢٥لطوســي صلل
 .وروى عنه× حمران الوحيد من أبناء آل أعين الذي أدرك اإلمام السجاد

 .٤٥ ص١ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٤(

ــي   ) ٥( ــشيخ الطوســي ف ــة(انظــر كــالم ال ــ ) الغيب ــه ض ــث جعل ــةحي من وكــالء األئم ^
 ).٣٤٦الغيبة ص( .الممدوحين
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S� �+���� *�1<� £(}O  × 6�./�� ������ t �>��? �1 ��R� ��#)١(4 
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حدثني محمد بن الحسن "): ٣٠٧ (٤١٤ ص١ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال   ) ١(
حدثنا محمد بن يزداد، عن محمد بن الحـسين، عـن   : البرناني، وعثمان بن حامد، قاال    

قال حمران بن أعين    : الحجال، عن العالء بن رزين القال، عن أبي خالد األخرس، قال          
: جعلت فداك، إنّي حلفت أالّ أبرح المدينة حتّـى أعلـم مـا أنـا، قـال           : ×ألبي جعفر 

أنت لنا شيعة فـي    : تخبرني ما أنا؟ قال   : فتريد ماذا يا حمران؟ قال    : ×فقال أبو جعفر  
 ."الدنيا واآلخرة

قاضـي أبـو    حـدثنا ال  : أخبرنا محمد بن محمد، قال    ": ٤١٤طوسي ص للشيخ ال األمالي  ) ٢(
حدثنا علـي   : حدثنا الحسين بن محمد بن بشر، قال      : بكر محمد بن عمر الجعابي، قال     

حـدثني  : حدثنا أبو مريم، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، قال : بن الحسن بن عبيد، قال    
، فلمـا قـدمت جـاءني أبـو     ‘زرت قبر الحـسين بـن علـي       : ، قال &حمران بن أعين  

  د بن عليعمر بن علي بن عبداهللا بن علي، فقال لي أبـو جعفـر  و× جعفر محم× :
 خرج مـن    أبشر يا حمران، فمن زار قبور شهداء آل محمد يريد اهللا بذلك وصلة نبيه،             

 ."ذنوبه كيوم ولدته أُمه

: يوسف بن السخت، قال   "): ٣١٢ (٤١٥ ص ١ج) رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال    ) ٣(
حججـت  :  بن أيوب، عن بكيـر بـن أعـين، قـال           حدثني محمد بن جمهور، عن فضالة     

فدخلت علية، فرأيت × أول حجة فصرت إلى منى، فسألت عن فسطاط أبي عبداهللا
فــي الفــسطاط جماعــة، فأقبلــت أنظــر فــي وجــوهم فلــم أره فــيهم، وكــان فــي ناحيــة 

نعـم  : أمـن بنـي أعـين أنـت؟ قتـل        ! يا غـالم  : ثم قال ! هلم إلي : الفسطاط يحتجم، فقال  
�  
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V�¯F�Q��� *��1<� 6F�2?  × ��1 ���$� ,���'� ��	�O� ,��>���� ���#
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 �  
مـا فعـل حمـران؟      : أنا بكير بن أعين، قال لي     : أيهم أنت؟ قلت  : ي اهللا فداك، قال   جعلن
عليـك  : لم يحج العام على شوق شديد منه إليك، وهو يقرأ عليك السالم، فقـال             : قلت

 ."ال تخبره. ، ال واهللا ال واهللاوعليه السالم، حمران مؤمن من أهل الجنّة ال يرتاب أبداً

: محمد بـن مـسعود، قـال      "): ٣١٣ (٤١٨ ص ٢ج) رجال الكشّي (ل  اختيار معرفة الرجا  ) ١(
حــدثني محمــد بــن أحمــد، عــن محمــد بــن موســى : حــدثني علــي بــن محمــد، قــال

الهمداني، عن منصور بن العباس، عن مروك بن عبيد، عمن رواه، عـن زيـد الـشحام،              
حـذو  ما وجدت أحداً أخذ بقـولي وأطـاع أمـري وحـذا           : ×قال لي أبو عبداهللا   : قال

عبداهللا بن أبي يعفور وحمران بن أعين، أما ): رحمهما اهللا(أصحاب آبائي غير رجلين 
أنّهما مؤمنان خالصان من شيعتنا، أسماؤهم عندنا فـي كتـاب أصـحاب اليمـين الـذي                 

 ."أعطى اهللا محمداً

لمفيـد  للشيخ ا ، االختصاص   )٣١٤ (٤١٨ ص ٢ج) رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال    ) ٢(
حدثني محمد بن موسى، عن محمـد بـن خالـد، عـن          : علي بن محمد، قال   ": ١٩٦ص

حمران مـؤمن ال  : سمعته يقول: مروك بن عبيد، عمن أخبره عن هشام بن الحكم، قال  
نعم الشفيع أنا وآبائي لحمران بن أعين يوم القيامة، نأخذ بيده وال            : يرتد أبداً، ثم قال   

 ."نزايله حتّى ندخل الجنّة جميعاً
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عن أحمد بن محمـد بـن أبـي         ": ٢٥مختصر بصائر الدرجات البن سليمان الحلّي ص      ) ١(
نصر، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن عمر بن أبان، عن عبداهللا بن بكيـر، عـن أبـي                    

كـأنّي بحمـران بـن أعــين وميـسر بـن عبـد العزيـز يخبطـان النــاس         : ، قـال ×عبـداهللا 
 ."بأسيافهما بين الصفا والمروة

أنّـه قـرأ أيـضاً علـى أبـي األسـود            : وفيه. ٢٦١ ص ١ية النهاية البن الجزري ج    غا: انظر) ٢(
 .الدؤلي، وابنه أبو حرب

)٣ (      قــرأ القــرآن علــى    ×أحــد التــابعين الكبــار وأصــحاب أميــر المــؤمنين علــي ،
، إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة           ٣٧ ص ١لطبرسـي ج  للشيخ ا مجمع البيان   .(×اإلمام

 ).٣٧٥ ص١للقفطي ج

 .٢٢٨ ص٦، الثقات البن حبان ج٣ة في آل أعين للزُّراري صرسال) ٤(

 ).١٧٢ ص٤١تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج.(�   ( ١٥٨ ـ  ه٨٠(حمزة بن حبيب ) ٥(

جماعة من أصحابه، فورد رجل من × كنّا عند أبي عبداهللا: عن هشام بن سالم، قال    ) ٦(
بـالجلوس، ثـم قـال    × و عبداهللاأهل الشام فاستأذن فأذن له، فلما دخل سلّم فأمره أب 

  حاجتك أيها الرجل؟: له
  . بلغني أنّك عالم بكل ما تسأل عنه فصرت إليك ألناظرك: قال

  في ماذا؟× فقال أبو عبداهللا
�  
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 �  
  .في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه: قال

  .يا حمران دونك الرجل: ×فقال أبو عبداهللا
  .حمرانإنّما أريدك أنت ال : فقال الرجل

× وهـذا تعبيـر عـن ثقـة اإلمـام         . (إن غلبـت حمـران فقـد غلبتنـي        : ×فقال أبو عبداهللا  
  ).الكبيرة بحمران وبعلمه وقدرته على المحاورة والمناظرة

كيـف  : ×فأقبل الشامي يسأل حمران حتّى عـرض وحمـران يجيبـه، فقـال أبـو عبـداهللا                
  رأيت يا شامي؟

  .ه عن شيء إالّ أجابني فيهرأيته حاذقاً ما سألت: قال
  .يا حمران سل الشامي، فما تركه يكِْشر: ×فقال أبو عبداهللا

ــة الرجــال ( ــار معرف  مــع ١٧٣ ص١، وانظــر الكــافي ج٥٥٤ ص٢ج) رجــال الكــشّي(اختي
 ).اختالف في المتن والسند

 .١٣٤، الفهرست للطوسي ص٣رسالة في آل أعين للزُّراري ص: انظر) ١(

 .٤١٥ ص١ج) رجال الكشّي(ر معرفة الرجال اختيا: انظر) ٢(

 .٥٥١ ص١العلل ج) ٣(
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�y(�� I>S( �x ,�(�"�#)١(4 
`��	 t �1 ��� �$! T�ms ��� 8�+ ,�O�� K$ ���¦ § d : ��� T���$ 8R5 ��$#

8�G7 ,`��	¦ § d :=�?)٢(4 
 �1 T�� ��� ,���~! t `��� ���# #|�Gy��#)٣( 4 

8�+ ,:�)9�� :`��G�� �G>( `�m)٤(4 
8�+ ��� ��� :�O�� 3�$ 8�+ :£��� =�?)٥(4 

 
*** 

 

                                                 
 .٤٣٧ ص٢الكامل في ضعفاء الرجال ج) ١(

 .٢٦٥ ص٣الجرح والتعديل ج) ٢(

 .١٧٩ ص٤الثقات ج) ٣(

 .٦٠٤ ص١ميزان االعتدال ج) ٤(

 .٢٢ ص٣تهذيب التهذيب ج) ٥(
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  أَعين بن زرارة

  :االسم والنسب

L� 3�$)١( 6!�!{¦ ¦ d)٢( ��$ ¦���� ,3�1 ���5 �� �d d ¦§ §: 
����� ����� ��� 
� �� ��5$ �� ����# ¦1 �� *�d�#s �� 6d? �� h)¦`���)٣( ,S��t3#)٤(4 

  : الوالدة والوفاة

�OFk� =(!�O !F�Q�� �m9O ¥, �� �9m� `��S�� �2>�?� ���$ k-# #t3S��# ,
1$�#`k3+ ��_7 �O�7� =(!�O �: 

8�0�# :t3O ��-# #h+$ �$ �(�2? ��� #¯F�Q��� *�1<� F�2f>5� �1  ×
 %�5���  )   � )٥(4 

                                                 
فـي بـاقي كتـب الرجـال     و. هذه الكنية نسبها إليه الشيخ أبو غالب الزراري في رسالته        ) ١(

ل  رجـا ،٢٤آل أعـين ألبـي غالـب الـزراري ص      رسـالة فـي     : انظـر . كنّي بـأبي الحـسن    
 .٢١٠ صطوسيرجال الشيخ ال، ١٧٥النجاشي ص

وبـه أخـذ ابـن    .  وزرارة لقـب لـه  ، ورد أن اسم زرارة هو عبـد ربـه         كشّيوفي رواية ال  ) ٢(
 ،٣٤٥ ص ١ج) كـشّي لا جـال ر (اختيـار معرفـة الرجـال     : انظـر . طوسيالالشيخ  النديم و 

 .١٣٤ الفهرست للشيخ الطوسي ص،٢٧٦صالفهرست البن النديم 

 .١٧٥صرجال النجاشي ) ٣(

 .٢١٠ صرجال الشيخ الطوسي) ٤(

 .٣٥٤ ص١ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال : انظر) ٥(
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��y�� :�-#t3O �# %�5 t ��¹� )   � )١(4  
�h�+: ��5 Ö�� ��- #���Oìç �%�5)٢(4 

  :النشأة واألصل

�����m T���~� T3�R��7 ,*������ F;��� ,- F3���( 6!�!{ h���$ `$ !32f����# # 
�1�!Ã)٣(, :��� ��1 h�~! ,- Z���� �CX�� `��m �1��� �$ T3�$ ¯�5� H #¦ d

`���?4 
 ,g!������ *3'��� :G'>� TF���>5�� ,�S��1 D�m t �r3�� �$ �2�$# ¦

 ���R7�2�7 i�� a>� ���'�O� �>���O �S��1# 4�!�!q��� I��r 3�$ 8�+# : `��m
h~! T��?� ��1�! �1;r �$H H ¦)٤(I�'� ��1 `����? a��� �1 ¦)٥( ���¦�'¦I)٦(ì ç � ,

                                                 
 .٢١١ صطوسي رجال الشيخ ال،١٧٥ صرجال النجاشي) ١(

 .٢٤الزراري صرسالة في آل أعين ألبي غالب ) ٢(

 فيما ذهب ابن الغضائري في تكملته إلى أن أعين كان رجالً مـن الفـرس قـصد أميـر              )٣(
ليسلم على يده ويتوالى إليه، فاعترضه في طريقه قوم من بنى شيبان فلم × المؤمنين

 .يدعوه حتّى توالى إليهم

 بن أسعد بـن همـام    وذكر النجاشي أن أعين كان مولى لبني عبداهللا بن عمرو السمين     )٤(
 .بن مرة بن ذُهل بن شيبان

 كانت تحت الحكم الروماني قبـل أن يفتتحهـا          ،مدينة قديمة تقع شمال غرب سوريا     ) ٥(
 .اب في عهد خالفة عمر بن الخطّ ه١٦المسلمون سنة 

وعبد جليب، . ما يجلَب من السبي أو الغنم، والجمع أجالب، والفعل يجلُبون: الجلَب) ٦(
 ).العين.(يد جلباء، إذا كانوا جلبوا من أيامهم وسنتهموعب
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��7#��O� T�#,T�_�� ,��(FRO ���$� #`���G�� ���)١( Ì��V7 , F0� g���� ,
��!��H��(F$ HTk31 �� 8�G7 , :8�G7 ?YGP'>5$ :k� ,kI�$ Y�1 :&# �1 �- #

I����4z'7 # *���� F;� �1 T3�$ ��'� *�+ ¨m 5 ���5� ,���)�! `�m�d H���d ,�
 �ms�$`��r �1 ��# #)٢( x#�$ t *���� �'� h.F �#<� 8h�+� ,*;5 : `��m ���-#

`�1R� *;5<� F;� h.�(�$ ���� {�C7 ¦�N #TF;� ,- F3�( )٣(4 
  :شخصية زرارة بن أعين

Z[ h��~ ��1  F0�� ��'���� �(��>��� 6����"� 8�Q]� �1 6!�!{ #
%�&0�# ^T�(�GO� �1���� �� `3��Ë� ��'� `3�y( pz'���� N�P���d # 4 

�S( ¥ 6!�!{ `R� g���k� �1 �� k �S��# #���  h�1�3� %��y7 ,`����� t ��# H
Wm!�? n�.$d�QV? %r��� t #�>F�_�� '��� a�>� %��z>~k�� %(# ,- W

Z�7��� n3>��� Y'O4 
�2�1 : i��>5$ �9��� ,�$ ���$ �( �� 6!�!{ a��O �G7 ,6�0� h1��¦ #

 !��Â `$� ��S��1 ��b! I�'Ë `$ %7����� �'�'� ���� ¼�9�� �r3�� he_�# # #
%(F3���� �1 ��_�4 

                                                 
 .))تعلّم القرآن((: ١٣٣طوسي صوفي الفهرست للشيخ ال) ١(

قبيلة عربية من األزد كانت تدين بالمسيحية، هاجرت من الجزيرة العربيـة واسـتقرت       ) ٢(
 .شامقرب عين ماء تسمى غسان، فعرفوا بالغساسنة، وبعد ذلك هاجروا إلى أرض ال

 .٢٠الفهرست ص) ٣(
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�$ u>�7¦)١( ��1 ��(qO :�>�� %��2�� |���3Q�]� Y'>� �m;>1� Z1 #
�>��m ����� %��+ Y�'O t� ,h&�e�_�� �1 �)Cr� �(�S�� `��G�� Æ_�� ��'

 ¯{! !F�Q�1 ��)$ ��1 ���O� %�&�! p�1<�� ������ ¯35 W��m :>�� 6�_��# #
 T!���>.�� ,��(�� ��>��S1� ��� ��S��1 I�� �&�ms n�1 ��� DfSO , ����#
 %'���0� %������� `����? :�� �>'��+ ,-  ��>�k� �S��1 ½�� �r! pk3��

� �.� h��F���_�� %�(3G�� ��>GN� �$ %�QV? 63+ �# # #¦ 4 T9�)� �&�Q�]�
�2��#�G��� %# %� �+ ���5 T�~ %����)! ,- %7�b<�� 6!�!{ ���� �2S'>1� :>��d d # #

 ,��O3.$ :+���� 6!�!{ %�QV? �� £b��� C�m hSf� ���( �1 �� |�N$# #
9) ,%7����� �(��� ¥�� ,- %���R�J hS� �2~3�� �� |���5�¦ #k�$ �H #4 

�����N�H : 6!�!{ ��2�7 Ö��� :�>�� %�73S�� W���m ��G7 ,¶��P�� h�1��
 ¥����� t %���'��� q�m���� ��)$ ��1�  F0�� ��f��� �'�'� ��21 i���O�# H

 F0�� *;S��� �(�"� J�5$ �2>+{$ �1 Ì�V7 ,:1;5<�#44 
�y��NH :W����� h�)R� ��>7��1 ,��)0� 3)�# ^ *��1<� Z�1 �'���3O�

�+����×¯F�Q�� *�1<�� , × |��>1� :�>��� ��O��� ��1 %��" �.� ,-#
�1�� ��5 3P�H4 

 ,- :�GO�( ��>'�~� �>�Q�V? hG��� 6!�!{ p���� t �)�5 Y�s hm#
 ,�'S>���� ���f���� ,¯F�Q��� ���P�� 3�27 ,%��f��� 8�~! !��m g�Q1# #

 ,IO�S��� I(F0�� �+W��>~� 8�Q. ��7  F0� �����(4 
                                                 

 .١٣٣ذكر الشيخ الطوسي عتق أعين في فهرسته ص) ١(
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��>�� t 6!�!{ h��6!�)١(�!�3��� p�¢� Z��� t �~��>( `��S7 ,)٢( ,
%73S�� ��G7 %��>� �� �S"� �( �� ���'�O %(��� W��m�)٣( 4 Y�s ��� g��O#

�+���� *�1<� �� ����? h&��$ t × ��1 `��m �9��� `���	 ��.$ %�5�3�d
��G�� *�1<�  �P�$# 4�+���� *�1<�� 6!�!{ � p�G� 8�$ `�S7# × a���

�_5 t�"� ,- T#4 
6!�!{ 8�+ : ��? ���$� %��(��� W1��+#� W'.��7 ,F��1$ d��+F�H K0 

�_�~×�13+ W($�7 ,a��� H�53'~ H ¿��� ¿�'��� !���� Ð���_�� t 
���$ ��7 ,;�~! W�($!�H�����~ H%����� H��$ :�($�� W�7��7 ,��>�Â #3��$ � 

�_�~×,T3P� |�QG7  '�7#F�7 ,��'� W�# *;��� L�Ã ¦ �� W��'�7 ,
(�"�� �(�#�_'. *�4 

8�G7:$ �$ :�� �1¦?W�$  
                                                 

إنّــي رجــل تــاجر أختلــف : ×عبــداهللاقلــت ألبـي  :  قــال،عـن ابــن أذينــة عــن زرارة  )١(
 .)٨ ص٢تهذيب األحكام للشيخ الطوسي ج(.وأتّجر

يا : ل، فقا ×دخل زرارة على أبي عبداهللا    :  وهو الظاهر من رواية علي بن رئاب، قال        )٢(
ألنّـي ال أعلـم تطيـب    : ومـا يمنعـك مـن ذلـك؟ قـال         : ال، قال : متأهل أنت؟ قال  ! زرارة

اختيـار  .(أشـتري اإلمـاء   : فكيـف تـصبر وأنـت شـاب؟ قـال         : مناكحة هؤالء أم ال؟ قال    
 ).٣٥٣ ص١ للشيخ الطوسي ج)رجال الكشّي (معرفة الرجال

: انظـر ).  ه١١٥ وتوفّي سنة    ،  ه٥٠في، وكنيته أبو محمد، ولد سنة       الحكم بن عتيبة الكو   ) ٣(
الحكــم بــن عتيبــة ثقــة ثبــت فــي  : وقــال العجلــي. )١٤٥ ص٤الثقــات البــن حبــان ج

 وكان صاحب سنّة وأتبـاع، روى  ، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي      ،الحديث
 .)٣١٤ ص١معرفة الثقات للعجلي ج(.عنه األعمش وشعبة
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W'G7:��� ,�$ �� 6!�!{ ��$ ¦4 
8�G7 :-�#Y>7�� z ��$ ,��f���#	 d?`�� 
W'+ :k,*;��� Y&�G( 3)� 4 
8�G7 :-�#G� �1B�� �1 �#�H,k  ���$ Z~�(H,�G� �s- �1 �&�+R7 �># :*;���� 

�� h+� :�� ¥#��� %����� �� �S"� WN#: `$# ��� p�����0�#`3N?�� k # ��N
�(�"� �9) hy�� �)��?$�4 

6!�!{ 8�G7 :��'� W��N$� ,��O 
� |��P7,W'G7  : 8��G7 ,
 ��"�
3) :W'+ �N ,
 ��"�# :3) 8�G7 ,����>5$� T�	$ : T�	$����>5$�4 W��S7 

:1;m �1 Wr�7 a>� T�ms$ zm T�ms *;m t 
� |�ms z'm# #)١(4 
$ ���(��&�G� I���� ������ ��� n��~ ��&��N� 6!�!{ �	 #̀ *��1<�� �

��1�G1� �>�q��� �m�!F-� �� �>7��1�, 6!�!{ ,- %������� p��G'�� Y��s ���X7 
 h��)$ I)9��1 ���� g����>�� t %��(������ ����)91� T���S7 t 83��� %���G�# #

W������^, �)����. ���� C������ t�Q���� ���2�'� C���� ���1 p�3��O!k�� 
�2�2�1�,9) |��>5��  £���$ a�>� z2���� |�p�G'�� |!�SO� %+;��� T# #

��G�� ���P�$� �O91;O {��$ �1 6!�!{#4 
 %��&���� ��>1{;1 W���m ��2��� t 6!�!{ %�Q�V? t ��1 {��$ h���# #

���31��+����� *�1<� ¿'^ !3e� �� �>× , *��1<� ��� T��! ��1 U�'�7
�+���� ×^ t �2���1 |p�~ �(�� :>&�1� D�$ �1 �ym$�G_�� 8�4 

                                                 
 .٤١٤ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج) ١(
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¯F�Q�� *�1<� �� W(�!� × %���$ n��1 ��2�7 �� �(F��$ 6��# # #
�+���� *�1<� ���0 6!�!{ %1{;1 × 6¢������ %�PQ��� Y�'O W��m �m�
���$ ���O �� Ñ�_"� t 6�NB1 ×!�N��k�� i��e�� �1)١(4 

  : ×أربعة عقود من حضور زرارة يف مدرسة اإلمام الصادق

( ¥ 6!�!{ `$ ���(#�+���� *�1<� �� %(������ D>S × `��m h�� ,©�9��
¯F�Q�� *�1<� �1 �e($ �(�"� 9.R(H ×%�1�1<� *��G1 �r3'� h�+ 4 8��+

6!�!{ :
������ K0 W��'+×:  9���1 ���"� t Y�R��5$ ,©����7 
� :���'�~#
:��>_>7 �1�� ��!$H)٢(44 

�+����� *�1<� 6�7� ��� ��1 �'��� 9.$ t ��>5��#×���$ a�>� ,# # ��1 
¯F�Q�� *�1<� 8�3+R� �1z>)�� ���� 6�?# ×����3�$ ���1 ÀÂ `�mH)٣( 

*�1<� ��'� L�( �1 �2�7 I>S��× 4 t �)�e�+ :�>�� 6��_�� Y'O TFqO ¥�
¯F�Q�� *�1<� ¿'^ t �'��� I'J ×8��+ z�m ,��� �G(�QO� ��z(- k-H H # :

"$�� �_�~ �1 g�"�� 
�� Z�5��� # ‘R7 ��>_�� �1�F{ �� F-��z(H")٤(4 
                                                 

 .٣٤٨ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج: انظر) ١(

جعلنـي اهللا   : ×عبـداهللا قلـت ألبـي     :  قـال  ،روي عن بكير بن أعـين عـن أخيـه زرارة           )٢(
 بيـت يحـج قبـل    !يـا زرارة : فقـال ! فداك، أسألك في الحج منـذ أربعـين عامـاً فتفتينـي        

مـن ال يحـضره الفقيـه    !(؟مـاً  تريد أن تفنى مـسائله فـي أربعـين عا     ،بألفي عام × آدم
 .)٥١٩ ص٢للشيخ الصدوق ج

 .٣٥٥ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج: انظر )٣(

 .٣٤٥ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج )٤(
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+F�Q'� �>1{;1 �1 6!�!{ I�>m� ‘ z�27� z'� z2�'^ !3e��H H
 Z[ TÀÂ w!F ¿'^ �� `�S7 ,�(�"� 8�~! n�� %��7! %��S1� ��5��H
 �9� 6!�!{ ¿�'^ D�� �9��� ,Ì�!F �� h���m ,N�P��� 6����� �1#

83G�� :";~! W($! �1H�$ �� 6!�!{ hy1 ¦ ,-�#�m �#�  `3�S� z�7 ����- D'>V�
 ��3�-k#>S�� t `���Q�� %�q��� #�'��� 83�  �"

)١(4 
�e($ �'S>�� �1 691;O �� `�m zmH #)٢( ��$ ��� 6!�!{ £��$ a>� ,¦ #

¯F�Q���� �+���� 1�1<� �� n��( �1 %P� t !����#‘ �9��� `�q����� ,
7 ,�(F��0� hG� t %�1�1<� �(�"� 8�~! ��'� ��>�( ��� ½��O W��S

*�1<� �� �)!��� t Yf( :>�� �(F��0�� |�(����� 6!�!{#× 9.B( ,
�)Cr ©�(� T�($ z�#)٣(4 

                                                 
وفي رواية أُخرى عن ابن أبي عمير أنّه مدح مجلس جميل بن دراج فرد عليه جميل        )١(

 ١اختيـار معرفـة الرجـال للـشيخ الطوسـي ج          (.بأن مجلس زرارة كان أحسن من ذلـك       
 .)٣٧٢ص

 .٢٨رسالة في آل أعين ألبي غالب الزراري ص: انظر )٢(

يوماً ودخل عليه الفيض بن المختار      × سمعت أبا عبداهللا  : عن المفضّل بن عمر قال     )٣(
جعلني اهللا : ، فقال له الفيض×فذكر له آية من كتاب اهللا عزّ وجلّ تأولها أبو عبداهللا

وأي االخـتالف يـا فـيض؟ فقـال لـه           : اك ما هذا االختالف الذي بين شيعتكم؟ قال       فد
إنّي ألجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختالفهم في حديثهم، حتّـى            : الفيض

                  أرجع إلى المفضّل بن عمر، فيوقفني من ذلك على ما تـستريح إليـه نفـسي، ويطمـئن
مـا ذكـرت يـا فـيض، إن النـاس أولعـوا       أجـل هـو ك    : ×فقال أبـو عبـداهللا    . إليه قلبي 

بالكــذب علينــا، إن اهللا افتــرض علــيهم ال يريــد مــنهم غيــره، وإنّــي أحــدث أحــدهم  
�  
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بالحديث فال يخرج من عندي حتّى يتأوله على غيـر تأويلـه، وذلـك أنّهـم ال يطلبـون          
سـاً، إنّـه    بحديثنا وبحبنا ما عند اهللا، وإنّما يطلبون به الدنيا، وكـلٌّ يحـب أن يـدعي رأ                

. ليس من عبد يرفع نفسه إالّ وضعه اهللا، وما من عبد وضـع نفـسه إالّ رفعـه اهللا وشـرفه                    
فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ بيده إلى رجـل مـن أصـحابه، فـسألت              

  ).٣٤٧ ص١اختيار معرفة الرجال ج.(زرارة بن أعين: أصحابنا عنه؟ فقالوا
إنّي سمعت محمد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي :  لزرارةقلت: وعن عمر بن أذينة، قال

في زوج وأبوين وابنة، فللزوج الربـع ثالثـة أسـهم مـن اثنـي عـشر سـهماً،                   × جعفر
ولألبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً، وبقي خمـسة أسـهم، فهـو لالبنـة              

، وإن كانتـا اثنتـين   ألنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمـسة مـن اثنـي عـشر سـهماً      
فلهما خمسة من اثني عشر سهماً، ألنّهما لو كانا ذكرين لم يكـن لهمـا غيـر مـا بقـي؛                     

  ).٩٦ ص٧لكليني جللشيخ االكافي .(هذا هو الحق: خمسة من اثني عشر؟ قال زرارة
وعـن  ) ×يعني أبا عبداهللا  (إن أناساً حدثوني عنه     : قلت لزرارة : وعن عمر بن أذينة، قال    

هذا باطل، ومـا  :  بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك، فما كان منها باطالً فقل     ×أبيه
 ).٩١ ص٧الكافي ج...(هذا حق: كان منها حقّاً فقل
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 .٥٠٧ ص٢اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج )١(

 .٧٥إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق ص: انظر )٢(

 .١٧٥رجال النجاشي ص )٣(

 .٣٣٧ الطوسي صرجال: انظر )٤(

 .١٣٤الفهرست للشيخ الطوسي ص: انظر )٥(

 .١٥٢خالصة األقوال ص: انظر )٦(

 .٩٦رجال ابن داود ص )٧(
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  :استبصار زرارة بن أعين
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W���� h)$ I)91^)٤( Y��s =(!�O �$ 4��)s�W `R�� 83�G�� ,- %�1���� # #

 %1�1l� �G>�( ��P�7 `�m 6!�!{H #
�����_�~ �� ,��3+ ��� Z~! �N # 8��+� �
                                                 

 .٢٧٦الفهرست البن النديم ص )١(

 ).لسان العرب.(أي صَفّين، وكلّ صف من الرجال ِسماط:  سماطين)٢(

 .٢٨ رسالة في آل أعين ص)٣(

فالظاهر أن أول مـن    . يع وصار إمامياً من آل أعين     لم يكن زرارة هو الوحيد الذي تش       )٤(
 األسود بنت أعين هي أول من تشيع، مإن أُ: وقيل. تشيع منهم هو عبد الملك بن أعين

،  مليـك : وهمـا ،وبقـي اثنـان مـنهم علـى مـذهب العامـة       . والثاني هو حمران بـن أعـين      
، ٢٧، ٢١ صبي غالب الزراريرسالة في آل أعين أل    : انظر.(وقعنب مخالفين إلخوتهم  

٢٩.( 
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)١(   ة فقط    لم يقتصر ادلـزرارة فرقـة تـدعى       ،عائهم على تهمة الفطحي بل زعموا أيضاً بأن 

 بـين الفـرق لعبـد القـاهر البغـدادي         الفـرق : انظـر (. ونسبوا إليها الغلو والبـدع     ،الزرارية
دين كتـاب التبـصير بالـ      ،٥٩ ص  جمهرة أنساب العـرب البـن حـزم األندلـسي          ،٧٦ص
 .)١٨٦ ص١ الملل والنحل للشهرستاني ج،٤٠ ص١ جسفرايينيلأل

 .٤٦٩ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال : انظر )٢(

 .٢٢٠ ص٨روضة المتّقين في شرح من ال يحضره الفقيه ج )٣(

 .×يقصد به اإلمام الباقر )٤(

 .٢٣٧ ص١١روضة المتّقين في شرح من ال يحضره الفقيه ج )٥(
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ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ
ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ْ

ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ�)٢(W'G7 , :%'��!� �F�{ Y'1 �1? 
8�G7 :?�Â ¥ `-� �P'� Z��>�1 327 %'��!� �F�{ Y'1 �1 hm# # H # 

W'G7 :���4 
8�G7 ::��R5 �9S) ¿��, �9S) k� ,W'+L�  9m Ã
�� ,L�  9m Ã 

��6!�!{ 
� ��� ,
,6!�!{ 
� ��� ,� 8�+ z�- ,6!�!{ 
� ��� # : ��� `�m �1
W�'+ ?��P'� Z��>�1 327 %'��!� F�{# :8��+ ,��"� ���'� I�~� ��+�# :

                                                 
 .٣٥٥ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج )١(

 . ٩٧اآلية :  سورة آل عمران)٢(
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W'G7 ?3) Z��>��7 : `sB( a>� k#��4 
W'+ :?Y�9� 6!�!{ ¨.R7d 
8�+ :���4 

F���({ 8���+ : 8���+ z��� ���O¨.R7 6!�!{ W���G'7 %��73S�� W1���G7 3���$

���� ×%��� �� WS5�#4 

8�G7 : �S������ ,��'�( k ���� ��1 %���>5k� ����$ �+ ��- �1$#
8�~��� *;S� 6CQ� �� ¿�� �9))١(4 

�2�1� :!��5 K$ �(F�m Z��1 �� �1,8�+  :
����� ���$ W���5 ×
83G( :¤��(�� 
� ���H,6!�!{ 
� ���� ª)٢(4 

���2�1� : ���� �1���� ���� ���1
������~ ���� %����9,8���+  : K0 W��'+

����× :� 6!�!{ 83G� 83GO ¼$�1� `-#����# %���>�5k� t �'��1 ��� 

?z�$! n�O� 8�G7 :¤ t pÄ�� ����� z�Å- ,��± 83�G��� �$��'�� p���'� �1#
%(k�ª8�+ , :83G�� Y�s �� W�~�7 ,�2>N�P7 ¼$�1� ,- WÎ�7#)٣(4 
  :لبدعه اإظهار: ثانياً

�2�1 : `���� �� �1���_�q��,8�+ :  ���$ W���5
����� × 83�G(
CQ� K0 :¤CQ�� ��$ �(!� ;�~! o�� :��N� a��m�H #� t ���$ ����$ ��1 

                                                 
 .)تحقيق المصطفوي (١٤٧ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج )١(

 .٣٦٤ ص١ جاختيار معرفة الرجال )٢(

 .٣٩٣ ص١ جاختيار معرفة الرجال )٣(



  ٣٠٣ .............................................................أَعين بن زرارة


���� K$ 83+ �9) ,
� ���� ,i���� �1 6!�!{ ���$ �1 *;5<�ª)١(4 
�2�1� :CQ� K$ �� �1,8�+  :
����� K0 W'+ × ¥� �3��1� �(9���

8�+ ?�'�� �Åz(- �3��'( :¤ ,��'��� Y��s ��1 CQ�� ��$ �( ©�(-� 
� ��s��$#
���P�$� %_��� 3�$� ���P�$� 6!�!{ ��7 I)s �1 Y�sª)٢(4 

  :امحلكّإعانته ا: ثالثاً

8�+ ,6!�!{ �� ,¥�5 �� *�f) �� : �_�~ ��$ W�R5 × q&�3�~ ��
8�G7 ?8z��� :8�+ ,�� wR� k:�N #8�+  :¤ �1�f�) U�'�( `$ 6!�!{ F�!$ z�-H §d # �$#

`��'��� 8z�$ *��$#ª)٣(4 
  :صدور كلمات من زرارة تنايف إميانه: رابعاً

D53( :8�+ :6!�!{ �� ��� �� ,��G� �� �	$ �� L� :�N��# # #,8�+  :
 ��$ W�R5
���� ×?�2f>�� �� 
8�G7 :
� k- ��- k `$ �2?$#,��� Y(¢ k T��� , `$ �2�?$� #����# �H

��35!� T���4 
W'+ :��P>��#?|�3'Q��� | 
8�+ :|�3'Q��� |��P>��#4 

W~�. z'7#,W�'+  : ��� ��X�� ��1 �>�R��7 ,���r ���R�50 ��>�G� `-H #
                                                 

 .٣٦٥ ص١ جاختيار معرفة الرجال )١(

 .٣٥٨ ص١اختيار معرفة الرجال ج )٢(

 .٣٧٤ ص١اختيار معرفة الرجال ج )٣(
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?�2f>��#8�G7  :Y�s hy�m4 W'+ :8��+ ?|�3'Q���� |��P>��# : |���P>��#
W'+ ,|�3'Q��� :��r ���R50 *3( ��� T�G�$H #,2f�>�� �� �>�R�7 #?�8��G7  :

W�'+ ,�'y�m :|�3'Q���� |���P>��#8��+ ? :|�3'Q���� |���P>��# 4 z�'7#
���$ £'_( k W'+� �>�" t WJ· W~�.H)١(4 

  : من اليهود والنصارى شرإنه: خامساً

����~! Ç��� ��� ,�S"� �� L� ��,
����� K$ ��� ×,8��+  :
��'� W'.F,8�G7  :?6!�!q� ©�2� a>1 

8�+ :W'+ :*�($ 9�1 �>($! �1#4 
8�+ :��O ;7 ½�1 `-� 8��O k�O{��~ �2fO ;7 |�1 `-� ,T4 
8�+ :W'+ :8�+ �x ����>1 ?6!�!{# H! 
8�+ :8��+ ��1� n!�Q����� F32��� �1 ¢ 6!�!{ ,6!�!{ ���Õ : Z�1 `-#

%N;N ���N 
�)٢(4 
  : للرئاسة يف الدينحبه:سادساً

���Q�� K$ ��,8�+  :
���� ��$ W��5 ×83G( :¤ `3�(��� Y')
�2�1 ,�Å�(F$ t :!�!{6,�(��� ,� ���#�'��1 ��� ,:�_��� h��z�5-� ª ,

��_�$ ¥ �.� �ms�)٣(4 
                                                 

 .٣٧٩ ص١اختيار معرفة الرجال ج )١(

 .٣٨١ ص١اختيار معرفة الرجال ج )٢(

 .٤٥٢ ص٢جاختيار معرفة الرجال  )٣(



  ٣٠٥ .............................................................أَعين بن زرارة

 6!�!{ %�Q�V? t W���+� W�1s :�>�� |��(����� `l�7 n�O zm �s-# # H
¯F�Q���� *���1<� ���� N���P�� Ç���� `����� ���� |F!�# × I��'rRm

3'��( ¥ %��f�� 8�~! `$ k- ,%�F��� |�(�����# #�N$ �$ �2�'� �3�O�( ¥� � �# #! 
h1�3� 6�� ,- Z~�( Y�s t I�����#,�2�$� #: 

Z9�[ �: `3N���� 6��! �)�����5$ t Z�+� ��G7 ,|��(����� ��5 D�b #
h�)�^� g��b)١( 4 �S�( ;7¯F�Q�� *�1<� �� �)!��� |��N-×4 

��\�][:¯F�Q��� *��1<� ��� |!��� 6C�ym |�(���� �2>b!��1  ×
%�&0� :+��� ��_� ^{ ��1 t,�����O� 6!�!?�2�1 ����O D�S7 ! 

���^��][:%��1�9�� |���(����� `- # #  *���1<� ���� |!���� :��>��� 6!�!q���
¯F�Q�� ×�)����5$ %PQ� ���'5 3�#, 6���� �� ���_� |!�� z�- :27 H #

� %�'���� *�S"� `3�� �1 6!�!{#��� !À�� Z7F4 
¯F�Q�� *�1<� �� |�(��! 6�� `3�e�� �9 |F!� �G7# × �o(

!��� I�5 �2�7|�(����� Y'O : 
�2�1 :6!�!{ �� 
���� �� �1,8�+  :
���� 3�$ � 8�+× :¤ :��1 $�+�#

�� h+� ,*;��� ©���� �� : w����� `l�7 ,Y��� :��1 ���7F Y���$ z�- �-# H# # #

                                                 
يسى الذي ورد اسمه في كثيـر مـن أسـناد األخبـار الذامـة، قـال الـسيد                   كمحمد بن ع   )١(

ولقد أكثر محمد بن عيـسى مـن القـول فـي زرارة، حتّـى لـو         : جمال الدين بن طاوس   
التحريـر  (.كان بمقام عدالة كادت الظنون تسرع إليه بالتهمة، فكيف وهو مقدوح فيـه      

 ).٢٤٠حسن بن زين الدين العاملي صللشيخ  الطاوسي
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 ����7 ns0� 8��.F< ,����S1 ����	� T����+ �1 hm ,- `3�!��( ������# # #
+� �� ��>�P� ��31�( ,���G�� ��P�# ## ���'� ns0� 8�.F- `��(� ,��1 T3�F� ���# #

 �P� T���� �1 hm `���Â� ,�'>+�#���T�1$ ��P� `)١(4� 
����- Y'��� ��� |�2>?� h~! Y�0 Y���$ z�l7# #, Y�s t W�$� 

 `$ W���R7 ,����- Y'��� ��� YOF3� �N0� F3�� Cr w���� ��� *3191#
�� Y���� �(��� t ©�1$ ����P�� Y���$YQG, Z7F ��1 Y�9� `3S(� #

q�� h~ 
� 83G( ,Y�� �)¢# # #: � p فعملون bنت لمساكÜأما السفينة ف p فعملون bنت لمساكÜأما السفينة ف p فعملون bنت لمساكÜأما السفينة ف p فعملون bنت لمساكÜِِأما السفينة ف ِِ
َ ََ ََ ََ َُُ ُُ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْْ ْْ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْ .ْ .ْ .ْ .ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ .. .. ََ ََ

ًاÀحر فأردت أن أقيبها وiن وراءهم ملك يأخذ ¾ سفينة غصبااÀحر فأردت أن أقيبها وiن وراءهم ملك يأخذ ¾ سفينة غصبااÀحر فأردت أن أقيبها وiن وراءهم ملك يأخذ ¾ سفينة غصبااÀحر فأردت أن أقيبها وiن وراءهم ملك يأخذ ¾ سفينة غصبا َ ًَ َ ًَ َ ًَ َ َْ ُ ْْ ُ ْْ ُ ْْ ُ َْ ُ ََ ُ ََ ُ ََ ُ َ
ٍٍ ٍٍ َ ُ َُ ُ َُ ُ َُ ُ ُِ ِِ ِِ ِِ ِ

.. .. ُُ ُُ ْْ ْْ َ َْ َْ َْ ٌٌْ ٌٌ َ ََ ََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ِِ ِِ
َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ

ِِ ِِ
ََ ََ ْْ ْْ�)٢( , �9)

 
� ��� �1 h(q�>���%"���)٣(k , Y'�� �1 �'�O :S� k- ��� �1 
�� #
 ��"�� â��1 �2�1 I��'� ¿�� %"�� W��m �G�� ,�(�( �� I��O k�


4�- w���� I�$ 
�� Y�l7 ,
� Y	�( hy�� �27�7 Ã # #  �P�$ I�$� ,#
K$ × �1 `-� ,�.�q�� *�G�G�� �P��� Y�s �_5 he7$ Y�l7 ,�>�1� ���# H H# # #

3'� �S'1 Y&�!�H �P� �1 F�O %"�� %��_5 hm !3�� I+�( ��3Qr �1# H H
�2')$� �2�QX( �N ��Qr �)9.R�� n�±�# H 4 �>	!� ��� Y�'� 
� %	�7H #

�- nF$ �G�� ,�>�1 Y�'� ���3b!�Ã # #H ,Y>��5! �"�� ��"� ©���� 
1;X�� Æ_� zm z2��$ �;Q� z2�_�� ����!� ��;m� 
� �2�J��4 

                                                 
 .كذا، والعبارة مجملة )١(

 . ٧٩اآلية :  سورة الكهف )٢(

 .يأخُذُ كُلَّ سِفينٍَة صاِلحٍة غَصْباً: أي )٣(
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G�e( ;7K$ ©�1$ �9�� �1 ©!�� �# × 3��$ ©��O$� ,��� Y�O�1$�
 �1R�� k- T����1$ k� ©����1$ ��1 
�� ;�7 ,��� ©����1$ �9�� g;V� CQ�#

�� 9.0� �S�5�� ���5�¦ ¦ ¦4 
 �>��'�� ���� `s$ 3�� ,u"� u7�3O `��1� D(!�QO ����� Y�s hS��d # #

'�5� ��10� �����- ��F��7 ,��� �m����1$ �9��� t u"� `$# # # # ��¨���� ���� �3�
� �3b!�� ��1�S�0 4 
� T����5� �9��� �S����! 327 �S��� ¯�7 �9���#

 ��2��� ¯��7 p��? `l�7 ,��)�1$ F���7 t ����r %P'Q�� g��$ 3)� ,�G'.#
 ,
� `sR�( �1 !�N� t �)��� g3.� �)F��7 �1 �1R>� �2��� Z�Ë �N ,�'�>�# #

��� �1 Ì�_��� ��1R1 �1 �10�� �2�OR(�Tª)١(4 
�2�1� :!����� �_� �� �y�±� ��#,8�+  : ,`���	 ��� 6q�	 W���5

����� �1 *�+ � 83G( :
���� ��$ W�G� ×�� W'G7 : W��� Y�$ :�X'�#
6!�!{ :��#? 

8�+ :8��+ ��N ,T!��� �� Y�� a>� �(�( Z7�7# # # : ,W�'+ ��1 
�� k
p��?R� ��� `3ORO �S�S��#,83+R7  :��� ��1 ��R7 �9) 8�+ �1p4 

W'+ 8�+ :?83G( �1 Y� :S�R7 
8�+ :���4 
8�+:W'+  : ��� ��Å$� ,`3G��( �1 k- F����� D'S( ¥ h~� q� 
� `-# # # # # #

\G(� �(�(� 
� p�f( `$ k- �3'��(#4 
                                                 

 . ٣٤٩ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج )١(
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8�+ :u"� 
�� 3)#4 
:Jq�� I��� ���'� h.F�# Ò É)١(,�� 8�G7 :?�9) �� W��$ ��1 �(  

8�+ :
� YP'�$ pÝ �$ ��#?©��7 W'�~ �$  
8�+ :8�+ �N ,�� W'+ zm ��'� 83G�� �9) F��R7# : ��(F� :�(F 
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:&���)٢(4 
�2�1� :6!�!{ �� �"� ��,8�+  :
���� K0 W'+× : $�G( K$ `-#

Y� 83G(� *;��� Y�'� : `;~����� h�~��� 8�q�( k ��- ©��7 
� :�'�~#
:�O�ms Y�$ `��m9�7 `�1�G(#,W'+� t #?8�G7  :¤ h�+� ,*;���� ©���$ $�+�

��:������ t C]� Y� I�$ 
�� ��$ #, 
�� ��$� ,6�./� t C]� Y� I�$� #
�9) ��� w���� 8�+ �1 ���O z7 ,½�! Y��ª)٣(4 

�2�1� :¯��G��� w����� K$ ��,8�+  : 3�$ 8�+
����× :¤ ��� 6!�!{
�$,� ���#�'�1 �� ,%�(���1 ��� ��(��� ,83��0�� ,�- w����� I��$ Ã # 

L��� `����yS( w������ ���S�� ,���O�31$� �p�����$Ã H H ���1 ����� ���~$ ;��7 �2���7 H # d
�2>���>1ª)٤(4 

                                                 
 . )لسان العرب.(جيل أَسود من السنِْد ِإليهم تُنسب الثياب الزُّطِّيةُ: الزُّطُّ: زطط )١(

 . ٣٥٩ ص١ة الرجال للشيخ الطوسي جاختيار معرف )٢(

 . ٣٥٢ ص١اختيار معرفة الرجال ج )٣(

 . ٥٠٨ ص٢جاختيار معرفة الرجال  )٤(



  ٣٠٩ .............................................................أَعين بن زرارة

  :^وفاة زرارة على مذهب أهل البيت

 ��� ��_�~ *�1<� F�2f>5� W�G�$ :>�� %'���� W��m����# ‘ ��1
¯F�Q�� *�1<�  �P�$ � �1 :>�� h����� I��$#×a��5 %2~ ��7 , 
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¯F�Q�� �_�~×*�1<� ���- à�$ �1 hm h>G� ��z� �1$� ,# # × h~0�

¯F�Q�� *�1<� �( ¥ Y�s# ×T���� ��1 *��1<� ��'�H, %��Ú ,- à�$� 
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�����_�~ �� ,��_�~ �� a531� ,� ����#`z�'�5 ��� , 
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���� I���� ���$� %�1�1<�� ��_�� �_�~ �� #
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 %��f�� � �1 :>�� %��Q��� 6�_�� Y'O DQ( 3)� ¥�5 �� *�f) ��7#

%�1�1<� :�m#
���� K$ |�7� ��� %�(���� � × w����� ¯���� I���� ��$
 �� `3��>^
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?IE �m t 6�mq�� �� T���R�7 ,T��$ ��� 
8�G7 :%�Ú >&�1 t4 

                                                 
 . ٣١٠ ص١الكافي للشيخ الكليني ج: انظر )١(

 . ٥٢٥ ص٢اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج )٢(
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��'G7 :?%&�1 :_7 
8�G7 :DQ�� `��!F4 
��'G7 : %Î~��� 83GO �1 
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ــي ج )١( ــشيخ الكلين ــشيخ الطوســي ج  ،٣٥٢ ص١ الكــافي لل ــة الرجــال لل ــار معرف  ٢ اختي

 . ٥٢٥ص

قـال النـاس بعبـداهللا بـن جعفـر،        × لما كانت وفاة أبـي عبـداهللا      : عن علي بن يقطين، قال    ) ٢(
! يـا بنـي   : فدعا زرارة ابنه عبيـداً فقـال      × فقائل قال به، وقائل قال بأبي الحسن      : واختلفوا

فمـن قائـل بعبـداهللا فإنّمـا ذهـب إلـى الخبـر الـذي جـاء أن                   : الناس مختلفون في هذا األمر    
إلمامة في الكبير من ولد اإلمام، فشد راحلتك وامـض إلـى المدينـة حتّـى تـأتيني بـصحة                   ا

واعتلّ زرارة، فلما حضرته الوفاة سـأل عـن عبيـد،           . فشد راحلته ومضى إلى المدينة    . األمر
اللّهم إنّي مصدق بمـا جـاء نبيـك محمـد فيمـا          : إنّه لم يقدم، فدعا بالمصحف، فقال     : فقيل

 وبينتـه لنـا علـى لـسانه، وإنّـي مـصدق بمـا أنزلتـه عليـه فـي هـذا الجـامع، وإن                          أنزلته عليـه  
عقيدتي وديني الذي يأتيني به عبيد ابني وما بينتَه في كتابك، فـإن أمتّنـي قبـل هـذا فهـذه             

فمـات  . شهادتي على نفسي وإقراري بمـا يـأتي بـه عبيـد ابنـي وأنـت الـشهيد علـي بـذلك                     
سلّم عليـه، فـسألوه عـن األمـر الـذي قـصده فـأخبرهم أن أبـا                  زرارة وقدم عبيد فقصدناه لن    

 ). ٣٧١ ص١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج.(صاحبهم× الحسن
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  :رد الشبهات
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 . ٧٦صدوق صللشيخ الإكمال الدين وإتمام النعمة : نظرا )١(

 . ٥٩جمهرة أنساب العرب البن حزم األندلسي ص: انظر )٢(

 . ٧٦لصدوق صلشيخ الإكمال الدين وإتمام النعمة : انظر )٣(

:  قـال  ،بـن أبـي منـصور الواسـطي       درست   وحديث   ،كحديث علي بن يقطين المتقدم     )٤(
ــسن  ــا الح ــمعت أب ــول× س ــي    (: يق ــن رب ــتوهبته م ــامتي فاس ــي إم ــك ف إن زرارة ش

وال داللة للـروايتين    . )٣٧٢،٣٧١ ص ١اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج     (.)تعالى
 . على مدعاهم كما هو واضح
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 براهيمإ بن زكريا
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عاصـمة المنـاذرة   نسبة إلـى الحيـرة    ،ساكنة ةاة تحتي فمثنّ،ة مكسورةبموحد الحيري، )١(

 .كوفةالقديماً، تقع وسط العراق جنوب شرق 

 ).٢٠٤١ (٢٦٢ ص٢ نقد الرجال للتفرشي ج)٢(

 ).٢٠٤١ (٢٦٢ ص٢، نقد الرجال للتفرشي ج)٢٧٢٣ (٢١٠ صالطوسي شيخرجال ال )٣(

 .٢١٠ صالطوسي رجال الشيخ )٤(
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ْْ ْْ ََ ُُالكتابالكتابالكتابالكتاب    ََََماماماما    ََ ُُ ََ ََ ِِ ِِ
ْْ ْْ

والوالوالوال    
ََ ََ ََ ُُاإليماناإليماناإليماناإليمان    ََ ُُ ََ ََ ِِ ِِ

ْْ ْْ
    

ْْولكنولكنولكنولكن ْْ ِِ ِِ
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 .٥٢  اآلية:الشورىسورة ) ١(

 .بحثه عن القمل: فَال رأسه يفلُوه ويفِليه ِفالية وفَلْياً وفَلَّاه  )٢(
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 . بالوالدينباب البر ٢٣٠ص ٢الكافي ج )١(
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 اِهلاليل خالد بن سليمان

  :االسم والنسب

�;�±� ,%�'7�� ��� `�G)F �� ���. �� `z�'5 Z����� 3�$)١(Z��+0� ,)٢( ,
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والًء على الظاهر  إليها ه وانتساب ـ قبيلة نزلت الكوفة ـ   بني هاللنسبة إلى، بكسر الهاء )١(

 ).٦٥٧ ص٥األنساب للسمعاني ج(.ال نسباً

 لمشاركته في ثورة زيد ، بسبب قطع يده من قبل يوسف بن عمر والي العراق       هب ب لُقّ )٢(
بن الحسينبن علي ‘ الحكم األموي رجال (.ضد١٨٣ صالنجاشي.( 

)٣(في رجاله ذكره البرقي  )٣٢ص.(  
والبإ جليمجيلـة  جيلة  ا بفتح الباء المنقوطة بواحدة والجيم، نسبة إلى قبيلة ببـن أنمـار   ـ ب

 أو بفـتح البـاء   ، نزلـت بالكوفـة   ـ بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي األسد بن الغـوث 
 رهـط مـن سـليم بـن منـصور يقـال       ـلة  ج نسبة إلى ب،المنقوطة بواحدة وسكون الجيم

األنـساب  (. ـ  هم بجلة بنت هناءة بن مالك بن فهـم األزدي م نسبوا إلى أُ،جلة بنو ب:مله
٢٨٤ ص١ جللسمعاني(. 

  .٦٤٥ ص٢ج رجال  ذكره الكشّي)٤(
 نسبة إلى النخـع، وهـي قبيلـة         ، بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة       :عيخَوالنَ

 .)٤٧٣ ص٥ جاألنساب للسمعاني(. ومنها انتشر ذكرهم،من العرب نزلت الكوفة

  .١٨٣ صالنجاشيرجال  )٥(
عفيف بن قيس بن معدي كرب : ويقال له، األشعث بن قيسوعفيف بن معدي كرب عم 

الكندي،  كان سي   عبد  االستيعاب البن   .( وكان عابداً  ،ة واإلسالم داً في الجاهلي٣ ج البر 
�  



  ٣٢١ ................................................... اِهلاليلخالد بن سليمان

  :الوالدة والوفاة

 `��m ��$ � �)���� I�� � 83G�� �S�( �1 %(�r ,�OFk� !F�Q�� �m9O ¥#
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 4 )١(اهلجري
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 ���  )   � )٢(¯F�Q�� *�1<� ��� �O�7� 8z>��� h�+� ,×)٣(4 
  :سريته وصفاته

�"�� �2�G7� ,%�1�1<� :N�� |�GN �1 `�m�H H # #)٤( �1� ,`��+ I���� ,
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 �  
  .٢١٠ ص٧ البن حجر ج تهذيب التهذيب،١٢٤١ص

 .اً غير عربي كونه عبداً أعجمي)مولى( كلمة والظاهر من

)١( ٣٢ص الرجال للبرقي. 

 .١٨٣ صالنجاشيرجال  )٢(

الطوسـي فـي     والـشيخ    النجاشيما ذكره   على   مستدركاً   ،د الخوئي السيهذا  أشار إلى    )٣(
 سليمان بن خالد مات في       والشيخ بأن  النجاشيح  قد صر : وفاة سليمان بن خالد بقوله    

ة موارد قـد روى عنـه مـن لـم يـدرك             ، ولكن في رواياتنا عد    ×مام الصادق حياة اإل 
معجم رجـال   (. وروى عنه ابن أبي عمير     ، فقد روى فضالة بن أيوب عنه،      ×الصادق

 .)٢٦٢ ص٩الحديث ج

 .٢١٦ ص٢مفيد جلللشيخ ااإلرشاد : انظر )٤(
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 ��_�� ¯����� ��� ��� �� D53( �2��+)٣(4 
  :مراحل اهلداية واالستبصار

 �'��� �1#`$# `z�'5  ,%��1�1<� I)9�1 Cr �� �O��� �1 ���? �+H
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¿��~ ��$� :hm t L�$ �10� �9) W7�� 9�1 �-# # #O;� *3( ,e+$ � :

                                                 
عن الحسن بـن   محمد، عن أحمد بن  ، بن يحيى  الكليني عن محمد  الشيخ   انظر رواية    )١(

 بمـا    أخبـرتَ  :×عبـداهللا  قـال لـي أبـو        : قـال  ،ار عـن عمـ    ،علي، عن مروان بن مـسلم     
ــ ــه أحــداًأخبرتُ ــد :؟ قلــتك ب ــن خال ــال، ال إال ســليمان ب  ٢ جالكــافي...( أحــسنت: ق

 .)٢٢٤ص

 . ١٨٣النجاشي صرجال : انظر )٢(

مــة خالصــة األقــوال للعالّ. ٢١٥ صالطوســي رجــال ،١٨٣رجــال النجاشــي ص:  انظــر)٣(
 .١٥٤ صيالحلّ
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 .)٦٦٧ (٦٥٢ ص٢ ج)رجال الكشّي( معرفة الرجال اختيار)١(

 عـن  ، عن سليمان بن خالـد  عن الوشاء، عن عبد الكريم،  لحسين، عن معلى،  ا :الكافي )٢(
ثُم أَورثْنا الِكتَـاب الـِذين اصْـطَفَينا ِمـن          {: سألته عن قوله تعالى   : قال× عبداهللاأبي  

إنّهـا فـي الفـاطميين؟      : نقـول : أي شيء تقولون أنتم؟ قلت    : ، فقال )٣٢ :فاطر(} ِعباِدنا
. ليس حيث تذهب، ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى خـالف              : قال

: الجالس في بيته ال يعرف حق اإلمام، والمقتصد: فأي شيء الظالم لنفسه؟ قال    : فقلت
  ).٢٥١: ١ الكافي.(اماإلم: العارف بحق اإلمام، والسابق بالخيرات

عنـد  إلمـام، كمـا     علـى ا  علـى اعتقـاده باشـتراط الخـروج أو القيـام بـاألمر              وال داللة فيهـا     
 .الزيدية

 . )٦٦٨ (٦٥٢ ص٢ج) رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )٣(
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  :ما قيل يف شأنه

 :+¨�� 8�+#�|�»� )    � : `��m ,t3�m Z��+0� L���� ���. �� `z�'5Õ # ¦
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 �3��� 8�+��|�Ï� )    � :8�+ ,�(��	 :3($ �"� ��$ W�R5 ���  

8��G7 ?3�) %GN$ ,:�V��� ���. �� `z�'5 �� ,:�V��� Ì�!F �� �3�# : z�m
%Gy�� `3S()٢(4 

 
*** 

                                                 
)١( ٣٢ صرجال البرقي. 

 . )٦٦٤ (٦٤٥ ص٢ج) رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )٢(



  ٣٢٥ ......................................................النجاشي بن عبداهللا

  النجاشي بن عبداهللا

  :االسم والنسب

Ý����� �� 
����#)١(���y� ��� ¦ d)٢(  6C��) ��� `����5 8z���� K$ ���d #
 �!��"� ��� ��+ ��� }� �� %1�5$ �� C�� �� u���1 ��� ���f��d d d ���

 �� !�q� �� À1 �� w���- �� %m!�1 �� %�(q. �� �5$ �� `�F�F �� %�'�N¦ d d d
`���� �� ��1¦)٣( 4C�� KR� a�S��d #)٤(�}��� ��50�� IG'��� ,# # #)٥(4 

                                                 
: والنّجاشـي لغـة   .لـروم افرس وقيصر الكسرى في  كما   ،ملوك الحبشة  لقب   :النجاشي )١(

  )لسان العرب.( للشيءجالمستخِر
 ملـك   مـنهم النجاشـي  ،وقد اشتهر بهـذا اللقـب جملـة مـن الملـوك والعلمـاء واألصـحاب         

 ١ جأسـد الغابـة البـن األثيـر      .(’الحبشة أصحمة بـن أبحـر الـذي آمـن برسـول اهللا            
 ،)٤٨٠ ص٥اإلصــابة البـن حجــر ج (العــراق بـصفّين  أهـل   شــاعر  والنجاشـي ،)٦٢ص

 وعرف أوالده فيما بعد ، والي األهواز بن النجاشيهذا عبداهللا منهم صاحب الترجمةو
 .النجاشي الرجالي المشهورنهم أحمد بن علي الذي م ،بهذا اللقب

)٢( في ي كما ضبطها العالّمة الحلّ. ان الياءطة وإسك العين وفتح الثاء المنقّبضم)  إيـضاح
 ).١١٢االشتباه ص

)٣( ١٠١ صرجال النجاشي. 

) رجـال الكـشّي  (أبو بحير : وقيل. )١١٢إيضاح االشتباه ص(مة في   هكذا ضبطها العالّ   )٤(
 ).٦٣٣ ص٢ج

ة ما أثبتناه في  والظاهر صح،)النضري): (١١٢اإليضاح ص(ي في مة الحلّضبطها العالّ )٥(
 .بن قعينالمتن نسبة إلى جده السابع عشر نصر 
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  :الوالدة والوفاة
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 L�� ��� ��	$ =�f��� C��S�� ��~�'� Z����� ��� 3) Ý����� ��� `-# ## # #
Ý�����#   �>m I����8�~��� �g�����)١( 4 

+�)����� ���1 ;��~! `���m�H)٢(�� !3Q����� ���'�~ , ���� ������� ������H # #
{�3)0�)٣(�V��� 
���� �� ��� ���� �e($ ,�� ,�2�'� ;1��� # H # H)٥)(٤(4 

T�1$ %(��� t �(�({ Ý����� ��� `�mH # # ����G�1H ,- ���"� ��� 
�����)٦( 
                                                 

 .�   ( ٤٥٠ت(بن أحمد النجاشي الرجالي المشهور أحمد بن علي  )١(

)٢(     وزعـيم فالحـي العجـم،        ،رئـيس القريـة   : هاالدهقان بكسر الدال وضـم نـاء  الثم  ومقـد
   ٢ جالنهاية فـي غريـب األثـر والحـديث البـن األثيـر         (.بوأصحاب الزراعة، وهو معر 

 ).٢٢٤ ص٤، القاموس المحيط للفيروزآبادي ج١٤٥ص

 .اليوم مركز محافظة خوزستان، تعد في جنوب إيرانتقع  :األهواز )٣(

سـوى بعـض    اآلن   لم يبق لهـا أثـر         وسط إيران،   مدينة قديمة في بالد فارس     :اصطخر )٤(
ةأطالل أثري. 

 .١٧٢ ص١١ أنساب األشراف للبالذري ج)٥(

 عبـداهللا (عرف بــ  ،  ×لب بن أبى طا    بن الحسن بن الحسن بن علي       أبو محمد عبداهللا   )٦(
مات في حبس ، ‘الطوسي من أصحاب اإلمام الباقر والصادقالشيخ ه عد. )المحض

�  
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  :استبصاره وهدايتهأدلّة 
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 �  

 ،٢٢٨،  ١٣٩ ص رجال الطوسي (. عاماً نو وسبع ةخمسعن      ه١٤٥منصور الدوانيقي سنة    
 ).١٠١ صالبن عنبةعمدة الطالب 

 ٢ ج يربلّـ ة لإل كـشف الغمـ   ،  ٦٣٣ ص ٢ج) رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال    :  انظر )١(
 .٤٠٣ص

 .٨٦ة عن أحكام الغيبة، للشهيد الثاني صكشف الريب، ١٩١ ص٢الكافي ج:  انظر)٢(

)٣( ٤٠٣ ص٢ة جكشف الغم. 
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)١( ار بن عبد الحميد السجستاني من أصحاب اإلمام الصادقأبو عاصم عم×. 

 . كذا بالحاء المهملة)٢(

 . اآلن بسيستان وبلوجستان، وتعرفبالقرب من دولة باكستانإيران تقع في شرق  )٣(
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 .٦٣٣ ص٢ج) رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )١(
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  :رييمقصة لقاءه مع اِحل
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 .٥٣ صفي شرح الثأرار ضّذوب النُ )١(

ب بالـسيد لـذكاء    ، لقّـ  × من أصحاب اإلمام الـصادق     محمدإسماعيل بن    أبو هاشم    )٢(
ي د الحميـر  أخبـار الـسي   ( .  ه١٧٣سـنة    اسـي بوفاته في عهد المنصور العب    قيل  كان فيه،   
٢٠١ ص٧ ألبي الفرج ج األغاني،١٥٢ صللمرزباني.( 
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 .المفازة: والسبسب. الناقة الشديدة: والعذاِفرة. ماضية: رة سناقة ج:  في العين)١(

)٢( ١٦٦د الحميري صأخبار السي. 

 .٢٢رجال البرقي ص )٣(

 .٢١٣رجال النجاشي ص )٤(

 .١٢٤ رجال ابن داود ص،١٩٨صخالصة األقوال  )٥(
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 .٢٥٥ رجال ابن داود ص،٣٧٠ صخالصة األقوال )١(

)٢( هجرية٣٨ سنة ×ادالقول المشهور بوالدة اإلمام السج . 

 .٢٠٠ ص٧ جاألغاني )٣(
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ــاظم       )١( ــام الك ــحاب اإلم ــن أص ــه م ــي رجال ــي ف ــشيخ الطوس ــره ال ــاف×ذك  : وأض

)٣٤١ صاألبواب/رجال الشيخ().واقفي.( 

 .٣ ص١١ جمعجم رجال الحديث )٢(
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  بالعريض )عليه السالم (بالكاظم التقى نصراينّ استبصار

  بالعريض × بالكاظم التقى نصراينّ استبصار

  :االسم والنسب
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  :الوالدة والوفاة
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  :حكاية استبصاره
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 الكافي. " فمات بعد مخرجه بثمان وعشرين ليلة× أبو إبراهيم ى أُخِرجوأقام حتّ ")١(

كان هارون حمله من المدينة لعشر ليال بقين من شوال سنة تسع            ". ٤٥٥/٥٥٣ ص ٢ ج
 .٢٠٦ص ٤٨جبحار األنوار . "وسبعين ومائة
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علـى سـالكه     والطريـق يـشق  . ة فـي الوصـول إليهـا      الناحية التي تلحقك المـشقّ    : ةالشقّ )١(

  المفـردات للراغـب   .(والسفر البعيد والطويـل   . والمسافة البعيدة .  عليه قطعه، أي يشتد /
لسان العرب/ بالمغر( 
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 )لسان العرب.(الهيئة والشارة واللبسة:  البزّة)١(

وتطلق الحلية . ن به من مصانع الذهب والفضة ما يتزي، وهو اسم لكلّكالحلي: الحلية )٢(
 )لسان العرب/ النهاية(: راجع.  العقولمرآةد هنا كما في ة أيضا، وهو المراعلى الصف

اه  إلقطـاع رسـول اهللا إيـ     بقيع الزبيـر،  : منها. ز باإلضافة ة مواضع بالمدينة تتمي   قال لعد  ي )٣(
 ٢٦٦ ص٥مـرآة العقـول ج  ، ٨٠٤ ص٣القـاموس المحـيط، الـوافي، ج   . زبير بن العـوام  

 .٤٦ ص٦وج

 لــسان (ألرض، إذا ســافرت تبتغــي الــرزقضــربت فــي ا: يقــال. ضــربت، أي ســافرت )٤(
 )العرب

 )القاموس المحيط.( محضلقب كبير النصارى، وليس بعربي: مطران )٥(

مجتمع المـاء   : والغوطة. اسم البساتين والمياه التي حول دمشق، وهي غوطتها       : الغوطة )٦(
 )لسان العرب/النهاية.(ى غوطة أيضا لذلكومدينة دمشق تسم. والنبات
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أو ينحنـي ويطـأطئ   . هو أن يضع اإلنسان يده على صدره ويتطـامن لـصاحبه       : يرالتكف )١(
 )النهاية/ الصحاح.( الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبهفيرأسه قريبا من 

وقال . اك يلبسونها في صدر اإلسالمقلنسوة طويلة، وكان النس: البرنس :قال الجوهري )٢(
 الـصحاح  (ة أو ممطر أو غيرهه من دراعة أو جبثوب رأسه ملتزق ب  هو كلّ  :ابن األثير 

 )النهاية/
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 . ٤ ــ ١ اآلية:الدخانسورة  )١(

بك فيمـا   تشديد الفعلين، تأكيدا لما قبله، أي ال يقـدر أن يكـذّ           : في العبارة احتماالت   )٢(
أو . أو تخفيفهمـا، أي ال يكـذب فيـه مـن شـأنه الكـذب      . بكذكرت من أراد أن يكـذّ   

 بك فيما ذكرت من شأنه الكـذب       الثاني، أي ال يقدر أن يكذّ      ل وتخفيف تشديد األو .
وأظهر الوجـوه   . وذلك لظهور صدقك وفضلك وكمالك في غاية الظهور       . أو بالعكس 

�  



  ٣٣٩ ..................بالعريض )السالم عليه( بالكاظم التقى نصراينّ استبصار

��)���- 3�$ �� 8�G7× :¤Y'��$)١(  ��x h��'+ k- �7��( k �¨. �e($ # #
WV_� *3( �$� ?�(�1 *$ �5� �1 �¨.$ ,I>S�� $�+# # d)٢(  ��S�� ?�(��1 ���7 

a���� ���7 �(�1 W�b� *3( �$� ?!�2��� �1 %��5 �1#× ��1 ��S�� ?
�2��� �1 %��5?!ª4 

��}��� 8�G7 :�!F$ k4 
��)����- 3�$ 8�G7× :¤%���)� :�)� ,��N�1 �2��5�7 ,�(��1 *$ ��1$# #d)٣( 

W'	 �9�� *3��� �1$� ,%������� ��7  �(�1  *3( 327 , 8��q�'� %�����   3�)� ,
 ,���1 ,�$ `��m ���� �'���'� ¿��� ,10� ����� ��7 ¶�) �9�� *3���

�� ,,��O� ©!��O 
� ����#��� ���# #’ *3�( 3�27 ,���� �'�Ë `$ �1R7 ,H
%���� 4�(�1 ��7 |��� �9�� *3��� �1$�#  |����5 Z��!0 p��N;y�� *3( 327 

��'� |��� �9�� �2���� ,!�2��� �1 DQ�� a��� �(�1  ×�7��O h)ª? 
8�+ :k 4 
8�+× :¤ n����( ¿���� ,*��S��� h�V��� ���? ��'�� ,|��_�� 3)

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
 .المجلسي ثانيهاالعالمة عند 

 .عجلك، على بناء التفعيل أو اإلفعال، أي أعطيتك بدون تراخأ: في مرآة العقول )١(

نفـخ  : لجـوهري قـال ا . ، على بناء المجهول، أي نفخ فيها فيـه  تْخَِفنُ: في مرآة العقول   )٢(
 ).الصحاح.(فيه ونفخته أيضا لغة

:  نـسخ  وفـي . ى يمنـع مـن الـصرف      فليس علما لها حتّ    وهيبة   أي معنى مرثا في العربية     )٣(
  واحتمل التصغير أيضاً. الواو وفتحهابضم: قال المازندراني في شرحه. بالتصغير وهيبة

 .لفي مرآة العقو
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 ).لسان العرب.(كرمة: واحدتها.  وهي شجرة العنبجمع الكرم )١(

ن اسم جبار كان ملكا في تلك النـواحي مـن اليهـود فـي            وقيدوس كا  :قال في المرآة   )٢(
 .الزمان  ذلك

 من الحدوث، تأكيد األحدث: ٢٧٤وقال السيد بدرالدين في حاشيته على الكافي ص  )٣(
 .لذي أنا فيه، الذي هو أحدث األيام وأقربها عهداًلليوم، أي وقرأته في هذا اليوم ا

 .عنفالية: في الوافي )٤(

عنقالية : قوله: قال المازندراني. عنفورة: وفي الوافي.  بالدالّ، عنقودة: بعض النسخ  في )٥(
 .وعنقورة، ضبط بالقاف وفتح العين فيهما، والراء في األخيرة فيما رأيناه من النسخ
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 ).النهاية.( ويقتل في موضع ال يراه فيه أحدال، وهو أن يخدعأي في خفية واغتي )١(

أي تعاونوا بالطاعة، أي بالتوفيق للطاعة، أو نـصرهم علـى األعـادي    :  في مرآة العقول   )٢(
 .الطاعة  بسبب
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ه علـى   ما يلبسه الذمي يشد   : وقيل. ما على وسط المجوسي والنصراني    : ارةنّوالزُالزُنّار  )١(
 ).العرب  لسان.(وسطه

 .اخاتيي ومؤصدقتي، بسكون الدال، أي خلوص حب: قيل: في مرآة العقول )٢(

 .كنعمتك، أي االهتداء إلى ما فيه رشده: الوافي في )٣(

. المــشاركة والمــساهمة فــي المعــاش والــرزق: والمواســاة. أي آســى بعــضهما بعــضا )٤(
 ).لسان العرب(.وأصلها الهمزة فقلبت واوا تخفيفا

نثى، كمـا    أن ينزو ويضرب األ    ل بمعنى فاعل، وهو الفحل الذي يستحق      عوفَ: روقالطَ )٥(
بمعنى مفعولة، وهي األ روقة فعولة  الطَ أن   أن يـضربها وينـزو عليهـا    نثـى التـي يـستحق 

لـسان  :  وراجع٢٥٩ص ٧ ج أصول الكافي للمازندراني  شرح. قاله المازندراني . الفحل
 .العرب

)٦( رسة ثالثمائة، بعضها طروق وبعضها طروقة الفرس والفبين فرس وفرسة، أي إن. 
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 ).المصباح المنير/العرب  لسان.(أي أعطاها صداقها )١(

 ).الصحاح.(واحد الخدم، غالما كان أو جارية: والخادم. أي أعطاه خادما )٢(

 ).لسان العرب.(ة أي منزال أي أعطاه بائ)٣(



  موسوعة املستبصرين...................................................... ٣٤٤ 

 
  أَعين بن املِلك عبد

  :االسم والنسب

3�$ ¿(·§ ¦ d ��� Y'��° �� �$¦ § ¦ �� ���5d d§ ����f�� S��t34 
  :الوالدة والوفاة

 ¥O !F�Q�� F��# d�OFk� =(!� t ���� ��$ h�>P�� �1 ��$ k- �Å�S1� # # #
,t3S��� T!�2>?k ���� %73S��H k� �~3( �e($H �ms =(!�>� �O�7� ���� ��1 

h�+ `R�# �O�7� W��m %�(���� t 6��� *�1<� ¯F�Q��× �2�7� �7F)١( 4 
  :احلياة والنشأة

��� ��� �Y'�  0 `�m �1;rH ��1�!H # T��?� h~! �1 :�� `����? T���!# 
���$� ��(FRO ��'��# `��G�� �G>�$� 4½�� ��'� Tk31 ��� `$ n$! �r3�� 

t �'���  F0�� `$ �GP'>�( �� ��Rm F��7$ �>'&�� k-# ���$# Ç�7! he�7�# 
Ñ�_"� �� ��5� ����� ��_>S1H �&k3� ��)٢( ¯{! 
� ��$¦ Fk�$�H ���2>�?� 
�'����  F0�� ��f��� 6!�!qmd `��	�d ,CS��d �3�?�� t %�73S�� ��{���� 

�2�7 6��! �(�P'� %7����� ��>_���)٣(4 

                                                 
 .٤٩٧ ص٤من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج: انظر )١(

 .١٩ صألبي غالب أحمد بن محمد الزُراريرسالة في آل أعين : نظرا )٢(

 واحد منهم كـان فقيهـا   كلّ: ن قالثني عن آل أعي   حد ي، ثم  منّ الشك: محمدقال أبو    )٣(
�  
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 �  
شـرح تكملـة رسـالة أبـي        .(ن بـن أعـين    يكون مفتي بلد، ما خال عبد الرحم      ن  يصلح أ 

 .)١٠٠غالب الزراري للغضائري ص

 بـن   عبداهللاان و وعثمان بن عفّ  ×  بن حبيب الكوفي روى عن األمام علي       عبداهللاهو   )١(
الطبقات الكبـرى البـن سـعد       (.ي بالكوفة في والية بشر بن مروان األموي        توفّ .مسعود

 .)١٧٥ ص٦ج

ثاً وشـاعراً ولّـاه   ، كـان محـد     ه١٠٩ي سـنة     تـوفّ  ،هو أبو حرب بن أبي األسود الـدؤلي        )٢(
 .)٤٣٥ المعارف البن قتيبة ص،٥٧٦ ص٥ البن حبان جالثقات: انظر(.الحجاج جوخا

ذينة العبدي الكوفي قاضي البصرة زمن شريح مـات فـي واليـة             أهو عبد الرحمن بن      )٣(
 .)١٥٤ان صمشاهير علماء األمصار البن حب.( مروانعبد الملك بن

اً صـغير ’ النبـي  ولد في السنة األولى من الهجرة أدرك       ،أبو وائل األسدي الكوفي    )٤(
 حبــانمــشاهير علمــاء األمــصار البــن (.٨٣ مــات بعــد وقعــة الجمــاجم ســنة .ولــم يــره

 .)١٥٩ص

)٥(     والـصادق  عن اإلمام البـاقر       تابعي روى  هو مولى بني أسد كوفي‘      وفـي روايـة أن
وقيل إن صـالح هـو أبـن      . إنّي أحبك وأحب أباك حباً شديداً     : قال له ×  الباقر اإلمام

الذي استشهد بأمر من عبيد اهللا × مام علي بن أبي طالبميثم التمار من أصحاب اإل
رجـال الطوسـي    : انظـر (.×علـي بن زياد والي الكوفة لعدم تبرئه من أمير المـؤمنين           

 منتهـى المقـال فـي أحــوال    ،١٦٩الحلّـي ص  عالّمـة خالصـة األقـوال لل  . ٢٢٥، ١٣٨ص
 .)١٩ص ٤ المازندراني جمحمدالرجال للشيخ 
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ال يستقيم لنا الملك، ومن آل أعـين رجـل   : اج إلى العراق قالحجقدم اللما روي أنّه    )١(
ن هذا المفتى  الطلب عليهم ظفر بعبد الرحما اشتد فلم،تحت الحجر، فاختفوا وتواروا

لـم تـأتوني بـآل أعـين،        :  فلمـا بـصر بـه قـال        ،اجدخـل علـى الحجـ      فأ من بـين إخوتـه،    
الـب الـزراري فـي آل أعـين     تكملـة رسـالة أبـي غ      (.ى سـبيله  وجئتموني بزبارها، وخلّـ   

 .)١٠٠للغضائري ص

 .٣١٠ ص١ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال : انظر )٢(

 .٤٩٧ ص٤ج من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق )٣(

 .٤١١ ص١ج) رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )٤(

ن وجدت في كتاب الصابوني المـصري يـونس بـن عبـد الملـك بـن أعـي                 : وقال أيضاً  )٥(
رسـالة فـي آل أعـين ألبـي غالـب           (.×ن قعنب ممن روى عن أبي عبـداهللا       وجعفر اب 

قال أبو الحسن علي بن أحمد العقيقـي فـي كتـاب            : وقال الغضائري . )٢٣الزراري ص 
�  
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وكان ولد قعنب بالفيوم من أرض معمر، وبها قبر غسان بـن عبـد الملـك بـن                  : الرجال
شرح تكملة رسالة أبي غالب (.×داهللافهؤالء أوالدهم الذين رووا عن أبي عب. أعين

 .)١٠٢الزراري ص

 .٢٨٩رجال الطوسي ص )١(

: سمعت أشياخي يقولـون : حمدويه، قال : الكشّيوقال  . ٢٢٧المصدر السابق نفسه ص    )٢(
 تجارته بالكناسة، وكانـت تحتـه بنـت حمـران، وهـو             نأل ي الكناسي ما سم نّضريس إ 

٦٠١ ص٢ج) ال الكشّيرج(اختيار معرفة الرجال (.ر فاضل ثقةخي(. 

 .٢٤٥رجال الطوسي ص )٣(

)٤(         عبد الملك بن أعي ن سمع من عبد الـرحمن بـن أذينـة فـي            ذكر الفسوي في كتابه أن
المعرفـة والتـاريخ   : انظـر (.واسط أيام قدوم الحجاج إليها وبنـاءه قـصر الخـضراء فيهـا      

�  
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 .)١١٤ ص٣ليقوب بن سفيان الفسوي ج

رسـالة فـي آل   : انظـر (.األسود بنت أعـين    أُم   من آل أعين هي   وقيل أن أول من تشيع       )١(
 .)٢١صأعين ألبي غالب الزراري 

 .٢٧رسالة في آل أعين ألبي غالب الزراري ص )٢(

إن أول من عرف هذا األمر عبد الملك عرفه من          : روى أبو غالب الزراري في رسالته      )٣(
 .صالح بن ميثم ثم عرفه حمران عن أبي خالد الكابلي

وقـال  . مران مرجئن أخو حقَعنَب بن أعي: قال علي بن الحسن بن فضال     : يقال الكشّ  )٤(
 ثني حمدويه قال أيضاً حد :دثني حدبن علي بـن   بن عيسى بن عبيد، عن الحسنمحم 

 مـن هـذا األمـر، مالـك         كان لهم غير زرارة وإخوته أخوان ليسا في شـيء         : يقطين قال 
�  



  ٣٤٩ .........................................................أَعين بن ِلكامل عبد

ن بن امللك عبد يف األقوال أهمأعي  
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وروى : وفـي الخالصـة   . )٤٢٠ ص ٢ج) جـال الكـشّي   ر(اختيار معرفة الرجال    .(وقعنب
، عـن أشـياخه أن قعنـب بـن          علي بن أحمد العقيقي، عن أبيه، عن أحمـد بـن الحـسن            

٣٩٠ي ص الحلّعالّمةخالصة األقوال لل(.ن كان مخالفاًأعي(. 

 ).طبعة تحقيق المصطفوي (١٧٥ ص١ج) رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )١(

 .٤٩٧ ص٤ الفقيه جمن ال يحضره: انظر )٢(

 .٤١١ ص١ج) رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )٣(
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 .٩٨شرح تكملة رسالة أبو غالب الزراري للغضائري ص )١(

 .٤٥٥ ص٢ج) رجال الكشّي( اختيار معرفة الرجال )٢(

 .٢٠٦ي ص الحلّعالّمةخالصة األقوال لل )٣(

 .١٠٣ ص٢معرفة الثقات للعجلي ج )٤(

 .٣٤٣ ص٥بي حاتم الرازي جالجرح والتعديل أل )٥(

 .٩٤ ص٧ جحبانالثقات البن  )٦(



  ٣٥١ .........................................................أَعين بن املِلك عبد
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 .٦١٣ ص١تقريب التهذيب البن حجر  ج )١(

 روى عنه بن عيينة اًن وكان شيعيعبد الملك بن أعي:  في الضعفاء وقال   البخاري ذكره   )٢(
،  العقيلـي كـذا و. )٧٦ص الـضعفاء الـصغير  (. يحتمل في الحديث ،وإسماعيل بن سميع  

ثنا حـد : ي قـال  بن عباد المكّ   محمدثنا   بن أحمد بن حنبل قال حد      عبداهللاثني  حد: قال
  سفيان قال حد      ٣٤ ص ٣ج ضـعفاء العقيلـي   (.ن وكـان رافـضياً    ثنا عبد الملك بـن أعـي( .

 صالح الحـديث وقـال      :عبد الملك بن أعين عن أبي وائل قال أبو حاتم         : وقال الذهبي 
المغنـي فـي الـضعفاء     (.آخر وهو شيعي  ابن معين ليس بشيء روى له البخاري مقرونا ب        

عبد الملك بن أعـين الكـوفي       : مع وصفه في كتاب أخر بالصدوق الشيعي      . )٨ ص ٢ج
أخو حمران عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي وائل وعنـه الـسفيانان شـيعي صـدوق                 

ة الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستّ. روى له البخاري ومسلم مقرونا بآخر
ن فيـه أسـماء مـن ورد فيـه          وجعل ابن حجر قسما في كتابـه يبـي        . ٦٦٣ ص ١للذهبي ج 

         عه   الطعن والضعف بسبب اعتقاده ومن بينهم عبد الملك بن أعـين وذلـك بـسبب تـشي .
 ).٤٦٠فتح الباري ص: انظر(
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 احلكم بن هشام

  )١(احلكم بن هشام

  :االسم والنسب
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  :الوالدة والوفاة
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قد التبس هشام هذا عند البعض مع هشام الكندي الذي روى عنـه علـي بـن الحكـم،             ) ١(

 .برقي، والخوئي، والتستري، وغيرهموهما اثنان، كما ذكر ال

 ٢ج) رجـال الكـشّي  (، اختيار معرفة الرجال     ٤٣أبو الحكم، رجال النجاشي ص    : وقيل) ٢(
 .، واألول أشهر٢٥٩لطوسي صللشيخ ا، الفهرست ٥٢٦ص

 .مولى كندة، ونزيل بني شيبان بالكوفة) ٣(

 .وتجارته ببغدادالكوفي أصالة ومولداً، أما البغدادي فنسبة إلى محلّ عمله ) ٤(

فتـوح البلـدان    .(واسط العـراق، بينهـا وبـين األهـواز والبـصرة والكوفـة مقـدار واحـد                ) ٥(
 ).٧٣٥ رقم ٢للبالذري ج

 ٥٢٦ ص٢ج) رجـال الكـشّي  (الطوسـي فـي اختيـار معرفـة الرجـال      الـشيخ  كمـا عنـد   ) ٦(
، )٤٥٤ (٥٩٣العـاملي فـي التحريـر الطاوسـي ص    الشيخ حسن بن زين الدين  ، و )٤٧٥(
 .ن الفضل بن شاذانع
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الجهم بن صفوان مولى بني راسب، يكنّى بـأبي محـرز الراسـبي، تنـسب إليـه الفرقـة                  ) ١(
 . ه١٢٨قتل في أواخر حكم األمويين بترمذ عام . الجهمية

كان أوالً من أصـحاب الجهـم   ": ورد في تكملة فهرست ابن النديم في ترجمة هشام   ) ٢(
، فلو فرض أن الـصحبة كانـت فـي نفـس              ه١٢٨ ، وبما أن الجهم قتل عام     "بن صفوان 

السنة التي قتل فيها، فال بد أن تكون والدة هشام قبل وفـاة الجهـم بمـدة تجعلـه فيهـا                     
 .أهال للتلقي واألخذ عنه

، فربما من توهم النساخ لمخرج حروف السبعين والتـسعين، كمـا              ه١٧٩أما قول سنة    ) ٣(
  .قيل

أي في أيام الرشيد العباسي وبعـد نكبـة البرامكـة، فـذلك ِلمـا      ، �    ( ١٨٧(وأما قولهم سنة    
هذا هشام بن الحكم الذي يطلبه أمير المؤمنين ـ  "نقل من وصيته أن يكتب على قبره 

  ).٤٣ الباب ٢٦٨، و٣٦٢إكمال الدين وإتمام النعمة ص( ."هارون الرشيد: يعني
لسان الميزان : انظر.(ل حكم المأمون، فذلك لما قيل إنّه بقي إلى أوائ ه١٩٩وأما قول سنة 

  ).ترجمة هشام: ، تكملة فهرست ابن النديم)٦٩١ (١٩٤ ص٦البن حجر ج
، ونـسب أيـضاً   )٢٠٣ ص٢٧الـوافي بالوفيـات ج  ( كما عند الصفدي فـي    ه٢٣٠سنة  : وقيل

اختيار .( عليه�   ( ٢٠٣ت(× وهو بعيد جداً، لما ورد من ترحم اإلمام الرضا. للذهبي
 )).٤٨٦ (٥٤٧ ص٢ج) رجال الكشّي(رجال معرفة ال

الـصدوق،  الشيخ  الطوسي، وابن داود، و   الشيخ  قولهم في الكوفة، كما عند الكشّي، و      ) ٤(
�  
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  . في أمل اآلملالعامليالشيخ ، و في الكنىالقميالمحدث و

 . وقولهم في بغداد، كما عند النجاشي، والحلّي، والتفريشي

تأسـيس الـشيعة للـسيد      .(عربـي ونـسبه إلـى خزاعـة       إن أصله   : وقال بعض المعاصرين  ) ١(
 ).٣٦٠حسن الصدر ص

ــر) ٢( ــال  : انظ ــة الرج ــار معرف ــشّي (اختي ــال الك ــال  )٤٧٥ (٥٢٦ ص٢ج) رج ــم رج ، معج
 .٣٠٠ ص٢٠لخوئي جللسيد االحديث 

لسان : انظر.(فصوص من حجارة  : الخَرزُ بسكون العين خياطة الجلد وبفتحها     ) خ ر ز  ) (٣(
 ) العرب

 ١تاريخ بغداد ج. منسوب إلى وضّاح الشروي مولى المنصور: لخطيب البغداديقال ا ) ٤(
 .١٠٧ص

للـشيخ  ، التحرير الطاوسـي،     )١١٦٤ (٤٣٣فهرست أسماء مصنّفي الشيعة للنجاشي ص     ) ٥(
�  



  ٣٥٥ ............................................................احلكم بن هشام

¿����S�� Z���)١( �� �� |3��� t  ��� 
���� �G(�Q� �S(¢ ç�S��  ��H
Ó��0� �(q()٢( �{��. `�m �9�� H #��{�q.H #�)٣( F�e>�� �1 z2��� �1 �� ���m� ,#

¯�_Ok�� *����k� %(�r t I)9�� t#4 
`��N� Fk�0� �1 �� : �S�5 ,��S"� ��� *�f) �� �S"� ��� 3�$ T���#

 ,����Rm *;S�� �'� t �!32f1 `�m� 6}���H %��1;m ¿���^ ���� W��S�
���y�� `�G�� h&��$ t t3O ,%1�1<� t  �>m ��� 6Cym#)٤(4 

`$ �ms ;%�J�7 �>����# 
���� �� �(q( 8�G7 ,*�f) �1 �2��. Ó��0� :
 Y�>��� :��PS�O `$ W����$ ��+� ,%mo��� *��F� ,6F3��� �1 ����� �1 �'�O#

�� 8�G7 ?%�J�7 *�f) :%�1B1 �Å-# 4Y�1R7 �� ��1 pÝ t TF���( ¥� ,
��
Y�s)٥(4 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 �  

 .٥٩٤لعاملي صحسن بن زين الدين ا

ــرب، والِكرباســة ) ١( ــاس، فارســي مع ــه : الِكرب اعة، وبيــي ــوب فارس ــِسي: ث ــسان .(كَراِبي ل
 ).مختار الصحاح/العرب

الحكم، ذكره ابـن حجـر       بن األباضي، كان من أصدق الناس لهشام      يزيد بن عبداهللا) ٢(
عبداهللا بن يزيد الفزاري الكوفي المتكلّم، ذكر ابن        : بقوله) ٣٧٨: ٣لسان الميزان   (في  

 .حزم في النحل أن األباضية من الخوارج أخذوا مذهبهم عنه

 .٦٢ ص٨تاج العروس ج. ما ينسج من صوف وإبريسم، وبائعه خَزَّاز: الثيابالخَزُّ من ) ٣(

للـسيد  ، معجـم رجـال الحـديث    )١٦٢٨ (١٤٥ ص٢نقـد الرجـال، للتفريـشي ج   : انظـر  )٤(
 ).٣٨٩٠ (١٧١ ص٧خوئي جال

 .١٩٥ ص٣مروج الذهب للمسعودي ج: انظر )٥(
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¯F�Q�� *�1<� IP� ×���S�� *�1<� �N,�(�( �� }�>5��#× ,
z�P�$ Z�[ ¯�_7)١( 4 

:�S1�¨�� ���. �� a�Â ,- F��X� t Z�G��)٢( *;�S�� ¿���^ À�Â ,
T!�F t ������)٣(4 

زاتاخلصائص واملمي:  

��� %�(������ �'���� n3G>��� *�f) q�¡# ,�����+$ Z��[ ¯��7 a�>� ����#
 `��G�� h�)$ ��'�$ �1 `�S7 ,����� h�>G1 t 3)� `������ ���- !�f( £��$�
 ,%��'G���� %��'G��� *3�'��� �&��5� ,%��±<� %�S"�� ,*;S�� �'� t ��y��
 `��S7 ,`3��_��� *3'��� �&�5� ,C�_>�� t �1�G1 ,�(�"�� �G_�� t �{¨1H H# #

*;S�� %���Q� �+s��H %�1�1<� t *;�S�� u�>7 ��x 3�)� , �3��� ·�� #
������ :1�1<� I)9��  9)�# 4 %��&$ ��1 :1�5 p��N� h�'~ ��1 ��7 F!�#

W���� h)$ ^���S��� ¯F�Q�� 1�1<� ��3Q.�H‘ �)��� :��� ,
D��3�� �� ¶�Â k T���)٤(F�3���� ��b��� 1��1<� ��1 �>�.�� ,# ‘

��'� %	����)٥(�P�0� p��N� ,�O�3>1 ��'�  4 
                                                 

 .١٣٠بن شهرآشوب ص، معالم العلماء ال٢٥٨لطوسي صللشيخ االفهرست : انظر )١(

مـؤدب الرشـيد    ،  سـيد بنـي برمـك وأفـضلهم       ،  أبو الفضل يحيى بـن خالـد بـن برمـك          ) ٢(
 . ه١٩٠ وتوفي سنة  ه١٢٠ولد سنة ، يه والوزير السري لهمه ومربالعباسي ومعلّ

 .٨٥ ص٨للزركلي ج، األعالم: انظر) ٣(

 .ما قيل فيه: سوف يأتي في) ٤(

للــشيخ مــالي األ، )٤٨٦ (٥٤٧ ص٢ج) رجــال الكــشّي(اختيــار معرفــة الرجــال : انظــر) ٥(
�  
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 pz�'��� ��)��! ,����>m `�o��� %���O ��2�1 �2>�?� ,6C�ym ���>m D�$H H #
 ,��Å�)�� i3��5� ,�Å��� �3b� t 6�)�� %�>x I>m :)� ,���- �)����5R�
 ,%��+F��q�� ���� F������ ,%_���'_��� �����3>�� t� ,i����_��� 83���0� t#

;�X��� ,%�(¨��� ,%�(!�G��� ,�������� ,6��;��� C�r� ,Ì!�3�]�� ,6
Y�s)١(4 

  :حاله قبل االستبصار

`z'r �1 `�m �1�f) `$ �� hG��� u_O�H # #)٢(��Q�(��� �m�? K$ )٣( h��+ ,
`�3_� �� �2�� ,- 83P>( `$#)٤(�����? h�&��$ t ���P��$ ��1 ���(� #)٥( ,

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 �  

 ).٥٦ (٤٦لطوسي صا

 ).١٣٣٥٨ (٢٩٨ ص٢لخوئي جللسيد امعجم رجال الحديث : انظر) ١(

اهتياج الشَّهوة، ومنه الغُالم للولد الذي نبت شـاربه؛ ألنـه حينئـٍذ             ): غ ل م  (أصل مادة   ) ٢(
 ).لسان العربالمحكم، مقاييس اللغة، : انظر.(ينزع إلى شهوة النكاح

  .�   ( ١٦٩ت(أبو شاكر الديصاني الزنديق، صلبه المهدي العباسي ) ٣(
والديصاني معناه ابن النهر نسبة إلى نهر ديصان يقع على أبواب مدينة الرها القديمـة فـي          

راغ : داص يـديص ديـصاناً، أي     : ، وورد فـي معـاجم اللغـة       ما بين النهـرين   شمال بالد   
والديصانية فرقة تعد من االثنينية الذين يعتقدون بعبـادة إلهـين، ويقولـون بإلـه       . وحاد

 .النور وإله الظلمة، وأبو شاكر من مشاهيرهم

 .تقدم) ٤(

قد أشرنا فيما تقدم أن صحبته للجهم كانت في أوائل شبابه، وال بـد مـن زمـن لـيس                    ) ٥(
بالقليل لتصح هـذه النـسبة، فمـن ذلـك نـستنتج أنّـه كـان غالمـاً عنـد اتـصاله واتّباعـه                  

 .للديصاني
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 83�G( `$ h��+ %���2�� �$! n�( `�m� ,�XQ�� 9�1 �r3�� �� 8�( �1 3)�#
%1�1<��)١(h�+� , :���q>�1 `�mH #ª)٢(4 

 t :+¨�� 8�+ �G7����~! :�"t3�m `���? :�� ,31 �S"� �� *�f)# 444
��5  �>m t� :(��q�� �m�? K$ `z'r �1 `�m�  �>m ��u")٣(4 

 t �3��� F!�$��8��~��� %�7��1 !���>.� :�"8��+ ,���� ��� L��# :
� ,g���1 �� w����� �� ,�	$ �� ��� :�N��# # ��� ,8��"� ��� K$ �#

�b��� �� ,����P�$ Ç�� ×8�+ :�b��� �ms ×8��G7 ,������ : 3�)
 ��1 �!��"� 3��$� � �	���� ���� ��� ¿�3( :��( � �!�"� K$ `z'r �1

��Q(��� �m�? K$ `z'r �1 *�f)� ,*�f) `z'r"
)٤(4 

 t L"� F��F ��� T�ms�#����~! :�",3�1 ���� 3��$ ,��S"� �� *�f)# 
6��m 444%��2�� �$! n�( `�m 444���5  �>m t : K$ `z�'r ��1 `��m ���$#

u(��q�� �m�?"
)٥(4 

 t ��1;m Ç��� t �q�>��� Ð���]� ��� 8�+�#�!�Q�>�k� :�"444 =��?
��Q(��� �m�? K$ %�PQ� g����� �S"� �� *�f) �2���� %e7����"

)٦(4 
                                                 

 ).٤٧٦ (٥٢٨ ص٢ جللشيخ الطوسي) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ١(

عنـد  ) ٤٢١أثار الـبالد وأخبـار العبـاد ص     ( في كتابه    �    ( ٦٨٢ت(قاله زكريا القزويني    ) ٢(
 ."الحكم، وكان معتزلياً يرجح علياً بن هشام ينسب إليها": وصفه للعراق

 .٣٥الرجال للبرقي ص) ٣(

 ).٤٩٧ (٥٦١ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٤(

 .باب الهاء) ١٦٧٤ (٢٠٠رجال ابن داود ص) ٥(

 .، ط القاهرة مكتبة الدار العربية٤١ ـ ٤٠لرد على ابن الراوندي الملحد صاالنتصار وا) ٦(
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 8�+� =�f�� t ��_���|k�G�� h&��$ :�"m p���>�� t �S"� �� *�f) `�
 Y�'O ��� Z�~! ��N ,`�3_�� ��� �2~ i��O$ %��2�� I)91 I)9( T�1$# ¦ #

¯F�Q�� *�1<� :G� �1 ��� %1�1<�� 83G��� `�F� %G(����"
)١(4 

 8�+� =�f�� t �3����T!��>.� :�"ÄS�� ���� 3�$ 8�+�# : ��� ��!
�(q( �� ��� :I)91 �(��� t I)9( *�f) :.$ ��� `�m ��y��. ,%���2�� H

�2�7"
)٢(4 

 t  3?� �2? ��� F!�$����+��1 :�"8��+ ,�(q( �� ��� : *�f�) h�.F
 ��� !��G( k `��m� ,�!���1 T������ 
���� K$ �� ���2~ `�m� �S"� ��H H #

T3_>��#"
)٣(4 

�(���� ��� ��� *�f) %[�O t F!�� :" �� �2��  �P�$ �1 k�$ `�mH #
`�3_�"

)٤(4 
له واستبصارهحكاية حتو:  

W����� h�)$ I)9�� �+��>��� *�f) !�Q�>5� `�m �1 ^ h&k����� k-#
¯F�Q�� *�1<�� �&�G� ��� ,������×)٥( :�>�� %��+�3�� t �Pb�� T��� zm ,H

                                                 
 .١٥٨أوائل المقاالت ص) ١(

 ).٤٧٦ (٥٢٨ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٢(

 .×، باب إمامة أبي عبداهللا جعفر الصادق٣٦٩ ص٣مناقب آل أبي طالب ج) ٣(

 . الحكمتكملة فهرست ابن النديم، ترجمة هشام بن) ٤(

الكوفة بعد أن قـدمها مـن المدينـة فـي أيـام         × كان هذا وقت نزول اإلمام الصادق     ) ٥(
�  
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������� t3S�� �(q( �� ��� ����()١(��3G� ,: 
":.$ ��� `�m)٢( ,�2��7 ��y��. %���2�� I)91 �(��� t I)9( *�f) H
��R�7
���� K$ �� �'.F$ `$ : × ¥ ��1 h��7$ k �$ ��>�'�R7 ,T�������#


���� K$ �� W'.�7 ,��7 ��sR>5$ × ,���'� *�f�) 8�.F- t �>�sR>5�7
��7 � `sR74 

 W7}���7 ,��y�.� �Op�F! |�m97 |�3�. |3�.� T��� �1 W�G7

���� K$ ,- ×�y�.� �Op�F! �>N�P7#4 


���� 3�$ � 8�G7×:L� g3V>O ��� �( Ã #! 
 ,*�f�) ,- ��P>�1 W~�V7 ,|�y� �+ �$ W�'�� �3+ �1 W'�V7H #

��'� 83.���� �� `s$ �+ ��$ �>�'�$� ,��3.F C.RO �>�R�7#4 
 3�$ ��R5 ,��'^ t �S¡ z'7 ,��1 W'.�7 h.F� `sR>5�7 *�f) !F��7# #


����× `$ *�f) ��R�7 ,:G�� *�f) �2�7 !�P7 %�R�1 ��  ,��2�7 �'~B(#

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 �  

فيهـا  × ، وكانـت مـدة إقامتـه    �    ( ١٣٦ ـــ    ١٣٢(خالفة أبي العبـاس عبـداهللا الـسفاح         
 .عامين

عمر بن يزيد، أو عمر بن محمد بن يزيد، أبو األسود بيـاع الـسابري الكـوفي، مـولى                   ) ١(
، لـه  ‘يوخ اإلمامية، ثقة جليل، روى عن اإلمـامين الـصادق والكـاظم       ثقيف، أحد ش  

في مناسـك الحـج وفرائـضه ومـا هـو مـسنون مـن               × كتاب عن أبي عبداهللا الصادق    
 ).٥٩ص١٣معجم رجال الحديث ج.(ذلك

 .أي أخي في الدين) ٢(
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���� 3�$ �'~R7#×4 
 Z�~�7 ,���'� DG( �'7 �1�($  �3�� I'J t  ��b�7 *�f) I)97#


���� K$ ,-×
���� 3�$ T¨.R7 , × n��.$ %�R��1 ��� ��R�5� ,�d
�CP>1 z>X1 T��� �1 *�f) Ì�V7 ,��)91 �G�� �'�$ F��7 �2�7H # #H44 

¼C� �1 u�7$ k �1�($ W�G�7 ,8�+H4 
�%m!���� %(��±� �1{  �+� a>#: 

�(q( �� ��� 8�+ :
����� K$ ��� ��� `sR>�5$ `$ *�f�) :��R��7 ×

���� K$ �� W'.�7 ,�y��NH ×�� W�sR>5�74 


���� 3�$ 8�G7× :6C"�� Tz5 Zb31 t ���>���° #)١( ��7 ��1 :G>�0 
!�2��� ��! �s- 
� p�f�- ��rH4 

��� 8�+ :) ,- W~�V7 *�f�) Y�9� �7 ,T�1$� �>��G�� �O¨.R7 *�f#
Tz5 �9�� Zb3�� ,- �G�5� ,o�>5��#4 

?z2��� `�m z� �>�R�7 Y�s ��� �1�f) W($! �N# #H 

���� ��$ u�5 ��$ �¨.R7# × ,3) ����7 ,�� Tz5 `�m �9�� Zb3�� ,-#


���� KR� �s- ×  �+� �� |}� z'7 ,�� %'X� �� h�+$ �+#:�1# : :����)
 ��� ����� u�'��� k� ,��� T3�_O$ �Î��? �~$ k W�G� a>� ,:���!$� T���1° # H #

�>GJ��1 �1 |F!$d4 

���� 3�$ L� D+��Ã × k L�� ��73+� `��m� ,���'m$ �1 ��>�( ��'1Ã # H #

                                                 
 .الواقعة جنوب الكوفة) ِحيرة النعمان(أي ) ١(



  موسوعة املستبصرين...................................................... ٣٦٢ 

�C�� ���� k- ��(q(H H# # # 4 h�.F a�>� !��5� �>'X�  · :�1 Y�s n$! z'7# # #
"� t YS��� Ç��°6C4 

 ��1 h�~� q�� 
� h��+ ��1 k- �S( ¥ �>��) �1 :����$ �1 `$ W�G�O�# # # # #
h�'��  ��� �1 ���S1� ��+31 ���#4 

��� 8�+ :
���� K$ ,- *�f) g}��7 × �(��� `�F� ���)91 ©�O�

���� K$  �P�$ ¯�7� ,u"�¦ # ×
 ��"�� ,�2'm#"

)١(4 
  :مكانته بعد االستبصار

��� *�f) i��¯F�Q�� *�1<� �( �� T!�Q�>5�  × h+ a>� *;S�� t# #
W���� h)$ %�&$ ��� %���� %��S1 $3�O� ,TC��# # ^ £��$ a>� ,��P�$�#

 t _���V�� Z1 6CyS�� �O�y���1 8;. �1 �)v��� �22~�� %_&���� �
 8;�"� *��S�R� ���'�� %�(������ �>GN� T�3GO ,- %7�b- ,�)Cr� 83�0�

"����>_��� *��4 
¯F�Q�� �_�~ *�1<� ��7 8�+× :¤ u&�5� ,��G� �&�! �S"� �� *�f)#

 �1� ,����O T�N$ Z�O� ���O �1 ,��&���$ hJ��� U1����� ,��+�Q� �(B�� ,���3+Ò
���7 �"$� ���F�� �G7 ��7 �"$� �_��.ª)٢(m ,:����� p����� ��� ���F z#’ ,

                                                 
 .٥٢٩ ص٢ج) شّيرجال الك(اختيار معرفة الرجال ) ١(

، معــالم العلمــاء البــن شهرآشــوب ٨٥ ص١لمرتــضى جللــسيد االــشافي فــي اإلمامــة ) ٢(
 .باب من النون إلى الياء) ٨٦٢(١٦٣ص
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8�G7 :¤*�f) �( !��� ��(B1 8�qO kH Ã���'� ��O}� �1 w�G�� �Yª)١( ���F� ,
�� 8�G7 ,�(�P'�� |�����1 t W��y>��� �2_��� �e($ ��H × ��� ��R5 �+�

�2+�G>?�� h~� q� 
� pz5$# # :¤ ��� h�b��O� ��� Z7�O z27 *�f) �( W�27$H
?TCr h~� q� 
� Z1 �(9V>��� ��p���$# # #ª8�+ , :8��G7 ,���× :¤ Y��_�

 �� h~� q� 
�# #*�f�) �( Y>�N�#ª*�f�) 8��+ , : t ���$ ���2+ ��1 ,
�3�7
�9) :1�G1 W�+ a>� ���3>��#)٢(4 

¯F�Q�� *�1<�  �P�$ %'~$ �1 £��$�# × a�>� ,���5 �X� �r!# #
ç3�f�� t ��7! 4*�1<� �� *�f) h.F �G7 × ��1 8�$ *;�r 3)� a���#

�+� ,�$ �� `���Pm %��f�� ç3�? ��'^ t� ,T�b!�� ¶>.�¦ # ,v��� ¿
 ,�2>���[ ��� ���7�7 ,�)Cr� ,83�0� �_�~ K$� , 3G�( �� ¿�3(�


����� 3��$ n$! z�'7 ,���1 ���5 ¨m$ 3) �1 k- �2�7 ¿���# H # # × Y��s `$#
8�+ ,���P�$ �� ¨m h�_��d :¤�(� ������ ��'G� ��v�� �9)Tª)٣(4 

���S�� a531 *�1<�  �P�$ �1 �N# ×�"� ��7 ;�� Q>V���# ��
8��+ ,�G( �� L� �� :���"� 3��$ `��m × �&�3�"� ��1 �Î��? F�!$ �s-H

                                                 
 منـاظرة يحيـى البرمكـي وهـشام، الـشافي فـي        ٤٩لمفيد ص للشيخ ا الفصول المختارة   ) ١(

 .٨٥ ص١لمرتضى جللسيد ااإلمامة 

 .تاب التوحيد، باب المعبود، وغيره ك٨٧ ص١لكليني جللشيخ االكافي ) ٢(

 فـي مـن اسـمه هـشام، إعـالم الـورى             ٥٢لمفيـد ص  للـشيخ ا  الفـصول المختـارة     : انظر) ٣(
 في ذكر اإلمـام الـصادق، الفـصل الثالـث، معـالم العلمـاء البـن        ٥٣١ ص١للطبرسي ج 

 .باب من النون إلى الياء) ٨٦٢(١٦٣شهرآشوب ص
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K$ ,- I>m ,T!31$ �1 �(��( �x �$ ,��_��d # : � 9���� ,�9�m� �9�m � ��?�#
 T!3�1$ ��1 Y�s Cr `�m �sl7 ,�S"� �� *�f) Y� Y�s 83>��� ,�9m� �9md #

���- I>m :k- �1�f) �m9( ¥� ,�9m� �9m � �?�# HT��1$ ��1 ��� :��( z�7 )١( ;
*�1<� �1��0 %��f�� �1 8�0� :�'��� i!���� `�m h�# #× ��� ��5$ ��7 ,

8�+ ,p;��� K$ :8�0� ��"� 3�$ I>m# × �>���? �1 �53�� º�� �1 ,-
8��+ ,��S"� ��� *�f�) Cr � *�+ z7 ,�� %~�� t ���� Ç�� t :�sl�7  

 I>m �+ 3)����'� 
� ��# :�� ��� *�f�) :���( � %���� Y���3N 
� h��~#
� �S"��)٢(4 

���S�� *�1<� �� a�>��� × T�?�(� T!��.$ Z�>>( `�S7 ,p��>�k� %(�r#
8��+ ,¥��5 ��� *�f�) ���7 ,_���V�� Z1 �O�����1� �1;m t : 3��$ 8��+

��"�× :¤%(!�G�� �� F�( z� �- I>S( *�f± �3�3+# # Ãª8�+ , :����- I�>S7 :
8R�( ,w����� ��1 `�m pÄ� �$ ,
� �1 pÄ� Ü� �1 
� Ü�$ %(!�G�� ¦ #

8�+ ?w���� �1 k� 
� �1 �S( ¥ pÄ� �$ :�± 8�+ ,���-  �>S�� Z7F z'7# :
8�+ �N ,��7 ���7 ,���- T3�7�7 ,:��2�� ,- T3�7F�# :�Î�? Z�� �1H 4 3�$ 8�G7

��"�× :¤�Î�? ©�O �1Hª)٣( 4 
`�m h� ×��� Z7�(*��1<� `$ F!� ���� ,!3��� 6k� !���.$ �# ×

                                                 
 ).٤٨٤ (٥٤٦ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ١(

 ).٤٨٧ (٥٤٨ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٢(

 ).٤٨١ (٥٤٣ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٣(



  ٣٦٥ ............................................................احلكم بن هشام

��� 8��G7 ,������ ��2�� %13S� *�($ ���- ���# # # :¤ ��� *��(0� T9�) D�mÃ d
�(�? �10� `l7 ,*;S��#ª ���2�� |��1 a�>� *;�S�� ��� *�f�) DS7 ,# # # ¦

�10� �S5�)١( 4�1z>)k %7�b- �9) × ���$ ��ms a>� ,%�QVf�� T!31R�# #d # d
 %�Ú ���- ��#�� 8�+� ,�)!F D�$ o� :¤ F!� ,��2���!$ Y��� � h���# d

8��� w$! ����-ª)٢(4 
W����� h�)$ %��&$ p��N� £(�1 DG( ¥�# ^ n���7 ,I��P7 ��O��� t

�b��� a531 �� L� *�1<�# ×��3G� ��'� ���(# :¤ ����� `��m ,
� ��	!H
�� �2�1 *�f) 83G� �9) �1 �s�$ ,�P���Hª)٣(�� �>��? �� h� ,# 9�.0� 

8�+ ,�� �� ¿�3( �� L� ��7 ,�&�!�� ��3G� :�b�'� W'+× : W�'�~
�3_'>.� �+ ����P�$ `- ,©��7# !8�G7×  :¤ Y�- ,��7 �3_'>.� pÝ �$ t#

�Î�? Y�s �1 �Hª8�+ , :W'+ �1 k- �ÀÂ �'7# : �1 Y�s �1 ,©��7 W'�~
6!�!{ 8��G7 ,��S"� ��� *�f)� 6!�!{ ��7 D'>.� :��� `-# pÄ�� ¿��� :�_#

*�f��) 8���+� ,¯3��'V�� ¿����� : :����( � 8���G7 ,¯3��'Í pÝ :��_��� `-# #
�b��� ×� � :¤6!�!{ 83G� hGO k� ,*�f) 83G� �9) t h+ª)٤( �)�1$� ;

 ���3~ t zm ,���3>�# × *�f�) ��� 8�B���� T!��SO ��� :+��� �� a53�#

                                                 
 ).٤٧٩ (٥٤٢ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال : انظر) ١(

 ).٤٨٧ (٥٤٨ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٢(

 ).٤٨٦ (٥٤٧ ص٢ج) رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال) ٣(

 ).٤٨٢ (٥٤٤ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٤(
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;&�+ ,��7 *�1<� 83+ �1 I�� �1�H :¤��� ,T3�3O ���# Y�� W�'+ s- ,T3��3O #
± hG7 `/� Ì�.� ,�� I��XO `$ �(�O k� �� h���7 *�f) %(k3� ��1$ �+ �

S"� ���ª)١(4 
F�3�� *�1<� ���1 �9m� × ��� F��F ��?�) K$ ���7 ,���'� ��	�1H

8�+ ,��_��� �5�+ :���y�� L�� �� ��� �_�~ K0 W'+#× : 83�GO ��1
G7 ?�S"� �� *�f) t ©��7 W'�~8� :¤ T9�) ��� ���s$ `��m �1 ,
� �	!#

%������ª)٢(4 
:����� W��� 8/ �&k� t  �s *�f) n�� �9) 8��+ t�# ’ t ����_O�

�>�&$ %��J#^8�+ ,�F3�P�� L� K$ ��7 ,# : `$ ,¿�3�( �� ,K$ :�N��# #
83G( `�m �S"� �� *�f) :" ½��_1 C�. ��1 h���$� W�'�� �1 �2'��# #

�� ������7 ½��_1 Cr�
� 83�5! � ’+F�Q��� ��>�� h�)$� ^
 h�(q~ ��1 :������ ,�2���� :��1 �'m Y�s h�+�7 ,©��� �±{��1 I��# #

�')$ W�$ �1 I�� �� ©�q~"
)٣(4 

h��$ ��S"� �� *�f±�)٤( ¯F�Q��� 1��1<� ��� 6C�ym |��(��!� ,

                                                 
 ).٤٨٣ (٥٤٦ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ١(

 ٢ج) رجــال الكــشّي(، اختيــار معرفــة الرجــال )٥٦ (٤٦لطوســي صللــشيخ امــالي األ) ٢(
 ).٤٩٥ (٥٦٠ص

 ).٤٩٢ (٥٥١ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٣(

 .كتاب حديث معتمد) ٤(
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���S���‘z ���Q>.k )١(�2��1 ,%��1�1<� ����m$ ���� n�!� , : 3��$
�1 �� L� ��"�!3Q)٢(a�Â �� `�3_� ��� 3�$� ,#)٣( ���� ��	$ 3��$� ,#

�F{0� C�� K$ ��)٤(�)Cr� ,)٥(4 
  :آثاره ومؤلّفاته

 ���  9��� t ��2_�$ ��S"� ��� *�f�± 6��(�� ��>m u�GP>�� h)$ �ms# # H
�2�1 ,��(�($ ,- hQO ¥ �2�S� ,u"� I)9�� �� i�7���� %1�1<�# #: 

kk���  �>m ,%1�1<�  �>m ��� F����  ��>m ,p��?0� ���� �� |#
 ��� F���  �>m ,���3>��  �>m ,�Nk�  �P�$ �� F���  �>m ,%+F��q��# #
 ,*;�X��� =�f��  �>m ,Z&�����  �P�$ �� F���  �>m ,:G���3�� *�f)#
 %�1�1l� 8��+ ��1 �� F���  �>m ,`�����  �>m ,`�q���  �>m ,C��>��  �>m#

  �>m ,83e_�� ��1 ��� F����� %��3��  �>m ,%1�1<� t w���� g;>.�# #
                                                 

 .٢٥٨الفهرست للشيخ طوسي ص) ١(

 .كوفي سكن بغداد، من متكلّمي القرن الثاني والثالث) ٢(

 .�   ( ٢١٠(بياع السابري، مولى بجيلة، كوفي، توفّي سنة ) ٣(

 .�   ( ٢١٧(مولى األزد، بغدادي، توفي سنة ) ٤(

 بــن العبــاس، وداود بــن رزيــن، والعبــاس بــن عمــرو ابــن أبــي عميــر، وأحمــد: مــنهم) ٥(
الفقيمي، وعبد العظيم، وعبداهللا بن المغيرة، وعلي بن بالل، وعلي بن معبد البغدادي،           
ومحمد بن إسحاق الخفاف، ومحمد الحسن، ونشيط بـن صـالح، والنـضر بـن سـويد                 

ان، الصيرفي الكوفي، ونوح بن شعيب، ويـونس بـن عبـد الرحمـان، وحمـاد بـن عثمـ                
 ).معجم رجال الحديث(ويونس بن يعقوب 
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 t %��q>��� �� F���  �>m ,�S"�  �>m ,!�G��� ¨�� t  �>m ,�)�S�$#
  ���>m ,%��7����  ���>m ,Ñ���_�0�  ���>m ,!���G��  ���>m ,C�q����� %��P'J
 F���  �>m ,£QO D�m� !��.0�  �>m , �3�0� %��zy��  �>m ,%���>5k�# #

$ ��  ��>m ,��.� %��q>��� I)9�1 �� F���  �>m ,���3>�� t ¿����5!#
Ç&��_��  �>m ,�(�P>�� h'�  �>m ,%1�1<� 83� ¿�����)١(4 

  : ما قيل يف مدحه

W���� h)$ %�&$ ��1 �ms *�GO# # ^ F!3��� ,�S"� �� *�f) t �±3+�
�)Cr �� hG� �1 ��)^: 

P�:�y��� h��z5- �� L� 8�+ )٢(:"
 ��-# ��1 ��� `3��~�! ����- ���-� #
 h>+ `- �'��� �1 \�(d«*�f) :��(¬ !3����� ��V��?� ���e� `�m �G�� ,

���7 ���-"
)٣(4 

Q��F3���� 8�+  :" ��>+� t %��1�1<� =��? t3�S�� ��S"� ��� *�f)
T}� t %��Q�� C�m�"

)٤(4 
R��(���� ��� 8�+  :"444)9���  9�)� ,%�1�1<� t *;�S�� u�>7 �x# # I

                                                 
باب الهاء، الفهرسـت    ) ١١٦٤ (٤٣٣فهرست أسماء مصنفي الشيعة للنجاشي ص     : انظر) ١(

 .٢٤٢، الفهرست البن النديم البغدادي ص٢٥٨لطوسي صللشيخ ا

من متكلّمـي القـرن   (علي بن إسماعيل بن شعيب، أبو الحسن، مولى بني أسد، كوفي  ) ٢(
 ).الثالث

 ).٤٧٧ (٥٤٠ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٣(

 .٣٧٢ ص٣مروج الذهب ومعادن الجوهر ج) ٤(



  ٣٦٩ ............................................................احلكم بن هشام

 �3�� ·�� ,*;S�� %���Q� �+s�� `�m� ,������H"
)١(4 

S���Ý������� 8���+  :" �9�� u���GP>�� ����� ,|���(����� t %��GN `���m
�10�"

)٢(4 
T� 8�+  =�f���3���: "��� �� �_�~ 
���� ��$ :G�# ’ ���$ ������

a531 ��"�× ��� £&���1 ���7 z2��� ��!� ,6Cym |�(��! z2�� ��� ,
%'�'~"

)٣(4 
U�L"� %1;��� 8�+ # # :"%�q��� Z�7! `Rf�� ���� ���� h~��� �9)"

)٤(4 
V�:�)9�� 8�+ :"\7���� t3S�� �S"� �� *�f) i!���� �'S>��# # #444"

)٥( 
W����� h�)$ %��&$ ��� *�f) %��S1 £e>O�# # × ������(RO 8;�. ��1

_��V�� Z1 �O�!�3�� �O������ �2Â�1�: 
��+ , 3�G�( �� ¿�3( ��78 :"
����� K$ ���� `��m × ��1 %���[

 ,!������ ,¥�5 �� *�f)� ,`z���� �� ���� ,�$ �� `��	 �2�7 ���P�$# # ¦
 �? 3)� �S"� �� *�f) �2�7 %��[�#4 


���� 3�$ 8�G7× :*�f) �( ! ����� �� ����� W��� D�m �¨� k$
?�>�R5 D�m� 
*�f) 8�G7 :
� 835! �� �( ! Y'~$ �-# d # ����� h���( k� ,Y��P>5$�

                                                 
 . هشام بن الحكم٢٢٣الفهرست ص) ١(

 .باب الهاء) ١١٦٤ (٤٣٤ص) رجال النجاشي(فهرست أسماء مصنفي الشيعة ) ٢(

 ).٧٨٣(٢٥٩الفهرست ص) ٣(

 .، باب هشام٢٨٩خالصة األقوال ص) ٤(

 ).١٧٤ (٥٤٤ ص١٠ النبالء جسير أعالم) ٥(
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Y(�( �4 

���� 3�$ 8�+× :�3'�7�7 pÄ� �SO�1$ �s-4 

*�f) 8�+ : 6}���� ���1 t �53'~� ���� �� ���� ��7 `�m �1 :�X'�
 W��OR7 ,%����� *3�( 6}���� W�'.F� ,����- W�~�V7 ,L� Y�s ���7Ã d

�'�� ���� �� ���� �2�7 6C�m %G'P� ��$ �sl7 ,6}��� ���1 p�F35 %'�? �
 w����� W~�_>5�7 ,��3�R�( w����� ,� �O�1 %'�?� ,g3� �1 � !q>1Á #

W�'+ �N ,:>�m! �� *3G�� �.� t |��+ �N ,� �3~�7R7# # # :¥����� ���$# ! ���$
?%�R�1 t � `sRO I(�r h~! 

� 8�G7 :���4 
�� W'G7 :?� Y�$ 

8�+ :8�B��� �1 �9) pÝ �$ ,:�� �(# # !��O pÝ�?��� 8R�O D�m T! 
W'G7 ::>�R�1 �9S)4 
8�G7 ::�� �(# !p�G	 Y>�R�1 W��m `-� h54 
W'+ :?��7 :��~$ 

� 8�+ :h54 
W'G7 :?� Y�$ 
8�G7 :���4 
W'+ :?� Z�QO z7 
8�+ :��V?0�� `�3�0�4 

W'+ :?D�$ Y'7 
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8�+ :���4 
W'+ :?�� Z�QO z7 
8�+ :%P&���� �?$#4 

W'+ :?�7 Y'7 
8�+ :���4 

W'+ :?�� Z�QO z7 
8�+ :����� �� ¯�s$4 

W'+ :?`s$ Y'7 
8�+ :���4 

W'+ :?� Z�QO z7 
8�+ :|3Q�� � Z�5$4 

W'+ :?I'+ Y�$ 
8�+ :���4 

W'+ :?�� Z�QO z7 
8�+ :w�3"�� �!�3�� T9) �� F!� �1 hm �� q�1$# ##4 

W'+ :?I'G�� �� a�r �!�3�� T9) t ¿�� �$ 
8�G7 :k4 
W'+ :D�m�?%��'5 %P�P� :)� Y�s ! 
8�+ ::�� �(# ! �$ ��>+�s �$ ��O$! �$ �>��? pÝ t WS�? �s- �!�3�� `-# # #

Yf�� h��(� G��� �G�>��7 I'G�� ,- �OF! ,�>��5# #4 
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*�f) 8�+ :�� W'G7 :?�!�3�� Yf� I'G�� 
� *�+$ z�l7# # 
8�+ :���4 

W'+ :?�!�3�� �G�>�O ¥ k-� I'G�� �1 �� k# # 
�+8 :���4 

�� W'G7 :`���1 ��$ �( ! h��~ a>� Y�!�3~ ©�( ¥ ,��O� ©!��O 
�7#
 �2'm u']� �9) ©�(� ,��7 Y? �1 �� �G�>(� £�PQ�� �± £PQ( �1�1- �±# # # H#
 �2S�? ����- `�F��( ��1�1- ��± ���G( k ,�27;>�.�� �2S�?� ��C� t# ## H

� ���- F�O Y�!�3� �1�1- Y� ��G(� ,��C��# H?YS?� YOC#! 
8�+ :�Î�? � hG( ¥� WS�7H4 

� 8�G7 ,�- W_>�� �NÃ # :?�S"� �� *�f) W�$ 
W'G7 :k4 

8�+ :?�&��'~ �1$ 
W'+ :k4 
8�+ :?W�$ �($ ��7 
8�+ :W'+ :%73S�� h)$ �14 
8�+ : ���'^ �� 8�{� ��'^ t ���+$� ,���- :��b �N ,3) `s- W�R7# #

W�+ a>� u�� �1�#4 
8�+ :Pe7
���� 3�$ Y×8�+� , :*�f) �( !?�9) Y�'� �1# 

W'+ :�>_�$� Y�1 �O9.$ pÝd °4 
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8�G7 :a531� ��)���- DP� t  3>S1 
�� �9)"
)١(4 

8��+ ,¥��5 ��� *�f�) ��� :"
����� K$ ���� ���m# × ��1 %���[�
 ,�'�5 h�.F z�'7 ,��� `sR�7 `sR>5�7 *�f�� h)$ �1 h~! F!37 ,���P�$# #


���� 3�$ T�1R7 ×�� 8�+ �N ,w3'���# :?h~��� ��$ Y>~�� �1# 
8�+ :©����0 Y��- |}7 ,��� 8R�O �1 hS� ¥�� Y�$ :�X'�d ##4 


���� 3�$ 8�G7× :?�s�1 t 
8�+ :��7!� ��Q�� �e_.� ���S5-� ���+� `��G�� t4 


���� 3�$ 8�G7× :`��	 �( !h~��� Y��F4 
h~��� 8�G7 :	 k ,W�$ ©�(!$ z�-#`��4 


���� 3�$ 8�G7× ::�>�'r �G7 `��	 W�'r `-4 
���Ë `��	� ½��� h1� ��b a>� `��	 8R�( :1�f�� h�+R7# # #4 


���� 3�$ 8�G7× :?:1�? �( W($! D�m# 
8�+ :��7 :���~$ k- pÝ �� �>�R5 �1 �+s�� �>($!# H4 


���� 3�$ 8�G7× :`��	 �( !�yS( �m�O z7 ,:1�f�� h5#4 
G7:1�f�� 8�# :?%������ t ©����$ 
���� ��$ �( W($!$ 


���� 3�$ W_>��7 ×8�G7 :I'XO �� `��$ �( !T����4 
�yS( :1�f�� ©�O z7 ,T����7d4 

8�G7 :?�G_�� t ©����$ `$ �(!$ 
                                                 

 .، باب االضطرار إلى الحجة، وغيره١٦٩ ص١الكافي ج) ١(
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���� 3�$ 8�G7× :6!�!{ �( !T����4 
�yS( :1�f�� ©�O z7 ,T����7#4 

8�+ :;S�� t ©����$ `$ �(!$?* 
8�G7 :¯���� �1B1 �( !T����4 

�� ��'X7 *;S� ¯���� �1B1 �'SO �N ,z2��� *;S�� h��7 ,T����7# # ¦4 
8�G7 :?%���>5k� t ©����$ �(!$ 

!���'� 8�G7 :�2�7 ��'m#4 
8�+ :�yS( �m�O z7 �2�7 ��'S7#4 

8�+ �N# :?���3>�� t Y�'m$ `$ �(!$# 
¥�5 �� *�f± 8�G7 :��'m#4 

� h��7*�f) ��Q. �N ,z2��� *;S�#4 
8�G7 :?%1�1<� t �'SO$ `$ �(!$# 
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8�+ :
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8�+ :Y�s 3)4 
                                                 

)١ (ميالر :ِرحإذا ب ِريمي والفعل رام ،راحالب).لسان العرب.(  
 ).العين.(ما تكلّم بحلٍو وال مر: ما أحلى فالن وال أمر، أي: ويقال
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  :الكالم فيما ما نسب إليه
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 ).٤٩٤ (٥٥٤ ص٢ ج)رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ١(

 . أقوال المجسمة١٦٥ ص١مقاالت اإلسالميين لألشعري ج: انظر) ٢(
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  : ملقولة هشام^وأما ما يتعلّق بذم األئمة
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 .٨٤ ص١الشافي في اإلمامة ج) ١(

 . هشام بن الحكم٣٢٠ ص٢٠معجم رجال الحديث ج) ٢(

للـشيخ  ، باب النهي عن الجسم والصورة، التوحيد     ١٠٥ ص ١لكليني ج للشيخ ا الكافي  ) ٣(
 . والعدل، باب معنى التوحيد٩٧لصدوق صا
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، باب النهـي عـن الجـسم والـصورة، التوحيـد للـصدوق              ١٠٦ ص ١الكافي للكليني ج  ) ١(

 .، باب معنى التوحيد والعدل٩٩ص

 .، باب معنى التوحيد والعدل١٠٤التوحيد للصدوق ص) ٢(
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 .١٩٩ ــ ١٩٨كنز الفوائد ص) ١(

 ).٤٩٦ (٥٦١ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٢(

 ).٤٩٨ (٥٦٣ ص٢ج) رجال الكشّي(فة الرجال اختيار معر) ٣(

 ).٤٨٨ (٥٤٩ ص٢ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ٤(
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نبنت األسود أُمي٣٨١ ....................................................... أع  

  أعين بنت األسود مأُ

  :االسم والنسب

$d�$ W�� F350� *¦ #§)١( ���5 ��d d§)٢( ����f��#)٣(4 
  :الوالدة والوفاة

 ¥!F�Q�� �m9O���7� �$ ��Fk� =(!�O 4 
  :األصل ومراحل احلياة

$d*#�$ W�� F350� ¦%����� %7!���� 6$��� , W��� t |����O� |Rf�� 
>��� g��¯F�Q�� *�1<� ,- ����× F0�� �(�"�� �G_��� �2>?�� , 

                                                 
  .الصحاح للجوهري: نظرا. هو الواسع العين بين العين: أعين على وزن أحمر )١(

 ن غالماً كان أعي ـ                رومياه وأحـسن   اه، و تبنّـ   ا، اشتراه رجـل مـن بنـى شـيبان مـن حلـب فرب
أسـتلحقك؟  : ، فقال له مـواله  أديباًظ القرآن وعرف األدب، و خرج بارعاً تأديبه، فحف 

رسالة في آل أعين ألبي غالـب الـزراري         (. من النسب   إلي ال، والئي منك أحب   : فقال
 .)١٩ص

)٢( بضم     كما ضبطها   ، السين الثانية وسكون النون األخيرة      السين قبل النون الساكنة وضم 
 بــه ىاســم أَعجمــي يــسم: وسنْــسن. )١٠١ االشــتباه، صإيــضاح(ي فــي  الحلّــعالّمــةال

وناِديوو ).لسان العرب .(الس      ذكر أبو غالب الزراري في رسالته بأن س ن كان راهبـاً    نس
مم      ن دخل بالد الروم فـي أو         ل اإلسـالم فكـان يـزور ابنـه أعـي  يعـود إلـى   ن بأمـان ثـم 

 .)٢٠ن ألبي غالب الزراري صآل أعيفي رسالة (.بالده

)٣( ٢١، ٢٠ن ألبي غالب الزراري صرسالة في آل أعي. 
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��'��� |3���� �1 ¨>�( �9�� �$ 8� W�� 3)�# ¦ 8/ ��2&k3� %�7����� %
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�e>�� ����O�7� � ����� We�r$ :>�� :)� 6!�!{ !)٤(.  

 Wm!F$ ¯F�Q�� *�1<�� ���S�� *��1<��‘4�S� # z2��� ���O ¥ ��2
�Î�?H4 

  :االستبصار

O��#$ W7d*# F350�  ���f>��#ZW�1��  K$ 8;. �1 L���S�� ���.)٥( ,
                                                 

 يذكر فيهـا    ×ن عن اإلمام الباقر   عن زرارة عن أبيه أعي    بسنده  ذكر ابن أبي الحديد      )١(
ثين ن كان من المحد أعي على أنوهذا ما يدلّ. ×اإلمام الباقر فضائل أمير المؤمنين

 .)١٠٩ ص٤شرح نهج البالغة ج: نظرا(.أيضاً

)٢(     ه    ،نأبو علي زرارة بن أعيببد رم  هو الفقيـه والمـتكلّ     . وزرارة لقبه  ، واسمه الحقيقي ع
 ومن ، ‘ كان من أصحاب اإلمام الباقر والصادق ،ث الشيعي الكبير  واألديب والمحد
ا بـالعلم    األسـود الـذين عرفـو      موهناك رجال آخرون من إخـوان أُ      . أصحاب اإلجماع 

أعرضـــنا عـــن ذكـــرهم طلبـــاً  ^المعـــصومينة ئمـــوالمعرفـــة والحـــديث عـــن األ
 رجـال النجاشـي   ،٢٤ن ألبـي غالـب الـزراري ص    رسالة فـي آل أعـي     : انظر.(لالختصار

 .)١٧٥ص

 .٣٤٨، ٣٤٧ ص١ج) رجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال : انظر )٣(

الـزراري   تكملة رسالة أبي غالب      ،١٤،  ٦صرسالة في آل أعين ألبي غالب الزراري         )٤(
 .٢٢٢ ص١ الفوائد الرجالية للسيد مهدي بحر العلوم ج،١١٠، ١٠٠ي صالبن الغضائر

اد واإلمـام   ر مـن أصـحاب اإلمـام الـسج        نكَـ  ولقبـه كَ   ، اسـمه وردان   ،أبو خالد الكابلي   )٥(
�  
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h�+� :�$ W��m#u"� g�� �1 8#�$ 8� �1 ¦)١(4 
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  : األسودمذكر ما قيل يف أُ

�)$ T9)#�ÅR? t �ms �1 : 
�ms;��� �)#L"� %1# `���� t :G�G��� �� ;G� 8�+� ,|�Gy�� ��+ t H
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 �  

رجـال الـشيخ    / األبواب ،٣٣٢ ص ١ج) رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال    (.‘الباقر
 .)١٤٨، ١١٩الطوسي ص

وبغير هـذا   : )٢٧ص (وفيه أيضاً . ٢١ن ألبي غالب الزراري ص    رسالة في آل أعي   : انظر )١(
إنّها أول من عرف هذا األمر منهم من : م األسود، ويقالأُ: خت يقال لها لهم أُ : سناداإل

 عن إبـراهيم   ، بن الحسين  محمدوروى  : وقال في موضع آخر   . جهة أبى خالد الكابلي   
إن أول مـن عـرف هـذا األمـر        «: × عن أبـي عبـداهللا     ، عن أبيه  ، بن حمران  محمدبن  

 ثم عرفه حمران عن أبي خالد الكـابلي رحمهـم           ،عبدالملك، عرفه من صالح بن ميثم     
 .»اهللا

 .٢٩رسالة في آل أعين ألبي غالب الزراري ص )٢(

األسود بنت أعين، عارفة، قاله علـي بـن أحمـد العقيقـي، وهـي التـي                  أُم   :عالّمةقال ال  )٣(
وتطلق العارفة عند مـذهب     . )٣٠٦ ص الحلّي عالّمةوال لل خالصة األق (.أغمضت زرارة 

اإلمامية على المؤمنة التي عرفت وأقرت بوالية أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب                   
�  



  موسوعة املستبصرين...................................................... ٣٨٤ 

 t �����~! t �e��($ F��F ����� ���)�ms z��mH���0� ����G# �����~! ���1 8
�>V��#|�Gy��� )١(.  

 *���1<� ���� 6�������� pz��'��� ����b t ����y�� ��2f���� �)�����#
¯F�Q��× - Z1�P�� ��3.#$ 8� �1 N�¦)٢(.  

  
***  

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 �  

 .^وذريته األئمة المعصومين

 .٢١٤ي صرجال ابن داود الحلّ )١(

لـم نعثـر حـسب    نا وقد ذكرنا سابقاً بأنّ. ٤٠٠الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني ص   )٢(
 .تتبعنا في كتب األحاديث على رواية لها



  ٣٨٥ ....................................................اليهود من نفر استبصار

  
   اليهود من نفر استبصار

  :االسم والنسب

 C�r ,F3�2��� ��1 �_� �Å$ n35 ,����$ k� �2&z5$ !F�Q�� �m9O ¥#
�(�P>��� �)F�� a>� �1# #4 

  :الوالدة والوفاة

 ��$ �� 83G�� �S�( �1 %(�r ,���7� k� ��Fk� h� !F�Q�� �m9O ¥ zm# #
�1 �)!z�$ ����( `�m%��5 F���� t ¿1�]�� Z����� �G��� �  :���)  ,

¥���� 
�� ,�(�GO h+$ ��#4 
  :محكاية استبصاره

�_�~ �� a531 ���$ �� �b��� �� ×8�+ :
���� K$ ��� W�m ×
F32��� �1 �_� ��'� h.F s- ��Ú h_J ��$� *3( |�s# 4 

�3��G7 :h)$ �� %�"�� %10� T9) :�� ��� ��� W�$# # # # ?½!0�  
�± 8�+ :��� 4 

�3��+ :  �>S�� T���� ��)���- aO� ,��O� ©!��O 
� `$ 6�!3>�� t ��� ��-# #
 k p�����0� %�(!s ���~� �9S)� ,%1�1<�� Y'�� �± h�~� 63����� �S"��# #
 t W��N� Y��s �m����O ��+ �S���� z�7 %���3��� %7;]�� 63���� �)���>O# ## #



  موسوعة املستبصرين...................................................... ٣٨٦ 

�e>�1 �m�G'�� �mCr�S��� %1s �S�7 I+�( k �(!32G1 _# #)١(  4 

���� K$ ���� W�1�7 ×
� p����$ 8qO ¥ ,��� 8�+ �N#)٢( 6�2�e1 )٣( 

!3Sf�� 
� F��� �1 h�'+� ,%���r %�'���� ,u� CX� %�3>G1 6!32G1# 4 
�3��+ : ,����G'O ��'��� �3O�$� ��'�O Cr �1 �3�'� �)Fk�$� p����0� `l7# #
Y�9m��2&����$� �2&�_'.� �2>�&0 :X��( # 4 ?Y�s �>�O�$ h27 


���� 3�$ 8�G7× :�!�� �� T�( £��7 |3��7 ,a531 �( `F� 4 
8�+ �N# :���� ��� uP� ©}�� T�($ �2'��# # # # 4 
8�+ �N# :�S� ��� z� T3'5# 4 

�3��+ : ?�G_( k ;_J 8R�� D�m� 
W'+ : �3'5  W���� �3�F� �2G_O ¦ ¦ H #)٤(  4 
�3��+ : ?`���� �� a531 �2�O�$ :>�� Z�>�� |�(/� �� ��¨.$ 
W'+ : iF�_e���� h�G��� F����� p�e�� ���~ �1 T�( �~��.-� �Q���

�P��� u'7� 6���� %(� n3'���� ���� !3��� Z7!� *����# 4 
�3��+ : ��� Yf��� W�_� ¼;��� |��(/� ��1 �S��� :��$ z7 ,W+��# #

 ?���- h5!$ �1  3'+ 

                                                 
)١( أي ال يحفظ فيكم ذمكمة نبي .العهد واألمان: ةوالذم .والحرمة والحق. 

 .مناء اهللا خ ل أ)٢(

 .ه بسبب المذهب والدينذاه واضطرآ. جار عليهقهره و: اضطهده )٣(

 .من يسأل غيره من جهة التلبيس عليه: تالمتعنّ )٤(



  ٣٨٧ ....................................................اليهود من نفر استبصار

W'+ : 8�$ ��1$ ,�3�2G7�� �3��� �3��5�7 
� p�? `- �)��$ 6Cym |�(�# # # d
Y�s : t W����7 �y��1 h�+ Z���� `3+��( �3��m ��� `$ `��GO �>�$ `l7# # # d
`��$ 6�P���� %�2S�� `;��� *3���� ½�eG��� *3~���� �>��5! 4 

Y�s �1� :�O3��� ¨� I&9�� *;m# 4 �3��� ����� iz>~��# #¯�� �� 
�>��1$ ¯��� �>�± 4��>��3_J *��($ �'2~ *���# 4 a�>7� ,Z�_($ ���H

;2m� 4hy1 �({�3( k� ,hS? �� g��( k4 
Y�s �1� : ��7� ���'� ��7� %f��"�� ��_� �� `q( �s �� D�5 `-d ¦ #

 `R�� ���[ ���+R7 ,�>_� �± D��� ��� �±R�7 ,I'��� ��� �2�7 ,¸(�+# ##
��� t %_Q�� �9)#’ 48��G7 :  ��y( ½!$ T�G>��1� ,��y��1 `��$ �9�)É

� �O31�4 
Y�s �1� : ,��1�2�� *���"� 
� W��� ,- %'�_�� F�+ *3�S( �� %)��$ `-#

I'��� ��� 8�G7 ,�y��1 h�+# : %�S1 h�)$ Z�[ ��N ,����( ��! W���� �9± `-# # H ##
 ,���O� ©!���O 
� h�5!R7 ,`q�( �s ��� D��5 T¨�.$ �1��� �9)� ,���7

��2')$� %S1 �� �2�7F� h����$ �CJ �2�'# H4 
Y�s �1� : T��O$ ,:�1�qV�� *�f) �� ���� ,h2~ ��$ `-#− �&��� 3�)�
 !��~ D'.−�_S� uQ>��7 ,�� ��1�( `$ �(�( ��� ��1�#4 

Y�s �1� :�F�s i�� ������$ `-H H ##)١( aOR�7 ,��GP� ��'��7 h�2~ K$ �1 �� #
8�+� �f(�+H :G7 �S"� K$ �� �������� ,- ��!�?R7 ,:G� n3� �# # ’

                                                 
 ).العين.(وذدته أذوده عن كذا، أي دفعته.  الذود من اإلبل من الثالث إلى العشر)١(



  موسوعة املستبصرين...................................................... ٣٨٨ 

�3��G7 ,%��S�� t LQ( 3)�# : `�×q�� �)� ,��'� T��>5�7 h~��� �9) W&�
K���0�� 4�� 8�G7 T�OR7 : :����1 ��G7 *�f�) �� ���� �� ���� 
���� �(

:G�# 48�+ :��� 4�C�X>1 ����- Ì��V7 ,���� h2~ K$ �� ¯�7 ��1 u'���7H ## 4
�� 8�G7 :Y>~�� �18�+ ? :�G� K���0� ¶�$# 48�+ :��� 4 K����0� p��~�

8�G7 ¸(�+ ,- : ,���'� �3�>'�F �9�� h~��� :�1 u'��� ,�C. 
� �m�q~H
:G� 9.R7# 4�3��G7 ,h2~ 3�$ p��7 :?��G� K����0� W���$# !8��+ :���� 4

�3��+ :K���0�� $qÅ� ��P�� Y(�X� `$ ��F!$ z�-# # 48�+ :��� ¯F pkB�) �(# K
8�G7 ,���- W~�V7 : ���Rm T��7 ���7 hP_�� hy1 �+37� ,�G� K���0� ¶�$# H #

8�G7 ,��(�( :W'+ 3'7 ,�G� ���$# :�>���R7 ,�$! Z'>�k ,k4 
Y�s �1� : ¶���1 K$ ��� %�G'�� �!�"� �� À��� W'5!$ �f(�+ `-H #

z± �3��+� ,F32��� ,-  �y�� :���� �)3'&���7 �2��'� z>1�+ �s- 4 ��+ ����
�3��G7 ��� �)3�R5 :T3_�37 ,�>_� ��� �3_� 4�3���+� : ?�S��1 ����O ��1

�3��+ :��>'_5 48�G7 �2�1 ¨� ��Q7 : ,6�!3�>�� t �>�� ��� �9�� :���� �9)#
�� 6���� w���� �?$ �13+ ����#4 

Y�s �1� : t %��(��� ,- Ì�. a>� �f�~ �� %+�� W'5!$ �f(�+ `-# H #
�G7 �� uP'7 ,��'J����� 8 :8��G7 ,
� :��� �( %+�� �9)# : ,����_m� ��2'��#

T�2� �&�3+ W.��7)١(T�F��7 , : k `$ ��S���$ u�N3�� :��� h�. ���� �(# # #
£���$ k ©�F�� �1 hm� ,©Cr £���$# 4:���� 8�G7#’ : `��m `- ��2'��#

                                                 
 ).العين.(الركاب تحمل األثقال في السفر: الظهر )١(



  ٣٨٩ ....................................................اليهود من نفر استبصار

�5�7 u'JR7 8�G�� ¯F�� 4Y�s ��� a�y�� �1� º37 u'���74 
Y�s �1� :�1�� `-#:����� ���O$ ¿��+ ��� ��!$� h�_��� �� # ’ 8��G7

��!0 �1�� : 8��+ ��'� ;.F z'7 ,D����� �'��7 Y�� �'r�?$ ��R7 T���O$ �s-# d §
�1�� :8�� ��� �(#)١( 48��+ : �$� 
� k- ���- k `$ �2�?$ 83�GO a�>� ,k# # #


� 835! 4�Î�? CÂ k ��!$� ��!$ ,- ���( 3)�H4 
ÇÅ Y�s 8�J z'7��!0 8�+� Ì�.�  : ½!0� ��~� �� ��$ `�m �1

���!$ ��� 8�G7 ,*3��� ��� Y7�.$ k ������ ,Y�1 �S>7 Ù_� �� g3.$H :
 Y����� :���� 8��~��� W�'.F� k- ��� :�O�1$ z� W�� �1 �l7 ,h��O k# #

?Y�·R7 ,©Cr }�$ �1 a>�#! 
Y�s �1� : �� ���>~� �!�"� �� À���� ¿�+ �� ��!$ `-# TkR��( `$

:���� h�+R7 ,��'� ;.�7  3�X�� ��# ’8�G7 ��!$ �� : ��1 �m9O$ ��!$ �(
���!$ 8�G7 ,z2�7 `�m z� T¨.R7 ?h�_��� �� �1�� Y�1� �9m *3( �� WÎ~ :

 ���$� ,pz���� ��1 Y�'1 k- �9� ©¨.$ �1� ,��$ ��1��� �À� �1 
��#
� �� Y(¢ k T��� 
� k- ��- k `$ �2?$#
� 835! Y�$#4 

Y�s �1� :��~ ��"� K0 �3��G7 T3O$ F32��� �1 ��_� `-# # : ��� `sR>5�
L�� h.��7 ,��R��� Y�� ��� ��# # ×:����� 8��G7 ,���'�R7#’ : ��1�

8��+ ��N ,K! :���'� ��1 k- �'�$ k ,
� ���� �1 ��� �l7 ?:�1 `��(�(# # # # # # :
�± `9&� 48�G7 ��'� �3'.�7 :z� �3�R�O$#�3��+ ?�SÎ��$ *$ �� �>Î~ # : ,���Î��#

                                                 
 . حائر خ ل)١(
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8�+ :�3��+ ,��G�� �s �� �3�R�O �>Î~ :8�+ ,��� : h�)$ ��1 �1;r `�m
��2�7 ����� a��� ��N ,��X1� ¿�f�� Z'�1 aO$� ,Y'1 �N *����# # # 4�3���+ :

�9m �9) `$ �2f�#4 
Y�s �1� :8��G7 T��O$ ���50� ����1 ��� %Q��� `-# : ¨��� ��1 iF$ k#

�N<�����P�$ Ç�� �� 8�+ T�O$ z'7 ,��� �>�R5 k- �Î�? # # H : %Q���� ��( Y���-

� 835! ��’:���� 8�G7 ,#’ :|3��7 ,%Q��� �( ��F� 48�G7 : 8R�O$

8�+ ?©¨.$ �$ �� WÎ~ z�# :�¨.$ 48�+ :��N<�� ¨��� ��� 8R��O WÎ~# 4
8�+ :��� 48�+ �N ,T!�� �� T���  À7# :��J� ��1 ¨��� %Q���� ��(# ��� `R#

 w����� ©��>7$ `-� ,I�'G�� t 8��~� !�Q��� t FF��O ��1 �N<�� ,!�Q��#
©3>7$�4 

Y�s �1� : �2>~��� �3�m!F$ z'7 ,��'� �3'.�7 ¿�G�� ��� �7� T�O$ ��-# #
8�+ T��� : ,���1 i3��� �2��1 h�~! h�m T�OR7 ,�S�1 �x �S')$ ��>� �3>&�# #

:���� 8�G7#’ :,�9m a��( �9)� ,�9m a��( �9)# #�3��G7  : ���>� �'�$ W�$
�3��G7 ,�2b!$ �± D�37 ,��b!$ :8��+ ?��2>'.F$ : � £Q�7 ��S�� ,k

�2��- |���7 48�G7 �2�1 h~! *�G7 : ,h��. ���� ���. �9�) ,
� 83�5! �(
8�+ �N �&�F�� 9.R7# : 
� ��� Ì�.�#−�N;N−$¨�7 ,�'�5!$ �N# 4 6�f�� T3�O$�

Q7 ,�����$ � �2��s$ ��$ 9.R7 ,%1�)8�+ �N ,z��1 !�# : �9�) `l7 �)�9.#
%1��G�� *3( ,- �'O �1 `�s� t %���� 4 Cr %7���1 �Å�s� t Y'O� ���3O :27

%�32^4 
Y�s �1� : ��� kq��1 *��+� ,a���$ ��+ C�� �� ��7 ,�_5 t `�m ��-# #



  ٣٩١ ....................................................اليهود من نفر استبصار

8�+� Rb3O� p��- t ��1 Ç�e�>7 pz� ���7 ,���P�$# : t IQ�7 T�7 £>7�#
��7 4��7#�m!��� �5$! �� p��� Y�s )١(8�+ �N ,# : ��1��� �F;. h	� �2'��# #

z2�G�7!�−h��� ����� ���−h�]� *�1$ � q>2�� ��-� T3�m�7# #4 
Y�s �1� : 8��G7 ���7 W���m �_�5 t W'�b ���P��$ Ç���� %+�� `-# #

�2���� :%+���� �1$ �'�� ���� `�m 3�H # 4:���� Y�s U'�7# ×8�G7 : k I��X��
 �21�1{ u'�O �+ ,�9m� �9m Zb3�� Y>+�� `l7 `;7 �( u'��� ,
� k- ��'�(# #

8�+ zm �)�~37 ,6��f�4 
Y�s �1� :8��G7 ,�� ��Q�>7 ¶+�5 C�� �� �1 ��-# # : ¢ 3Sf��� ���-# #

8��G7 ,T��OR7 ������ �� 8R�7 ,�2�� Ì�� `$ ��R�( ,�� �')$ %(k� : ����
 3r�( C���� ç��R7 ,Y�� �~�.$�:���� Z�O� ÇÅ �N# # ’8��G7 : :��R��(

T�1$ ,3O$ `$# 4L� �1 ����7#×_� *�($ ,- T��� 8q( �'7 ,4 
Y�s �1� : t ��5$! Z�b� a�>� F��� h�[ h�+$ s- T���1 t `�m ��-# #

:���� 8�G7 ,�.�. �N ,T���# #× : t T��P�( `$ �(�( ����� `$ �9) ��q(#
��X>�( p��7 ���� �� %���� 4h~! 8�G7 : ��+� `;�_� �9�) ,
� 83�5! �(

Y�s �� F�!$ 4h�_7 ,T�P�( k `$ ��R5� ���- h5!R74 
Y�s �1� :8�G7 À1 �� ��F ��-# : ,À�1 ��� Y�ORJ� F��?� ��2'��#

D53( :��m �2�'� �2'�~��# 48�G7 h~! T�OR7 ,`3�5 ���R7 : ��1 
�37
£�&�! ���1 FF�( k� hP7 ��� ��� k a>� Y>�O$# # 48��G7
� 83�5! ’ :

                                                 
 ).العين.(أيضا الكاهل فروع الكتفين، وهو: الحارك من الفرس )١(



  موسوعة املستبصرين...................................................... ٣٩٢ 

 ��Î(�1 ��y�X1 ��y�r ��G5�7 �2'�� ,:�>���R7 Y>�R5� :�>�~R7 YO3�F �2'��# #
!�b Cr ��7�� I&�s Cr ;~�� k��5 �G�J ��(� 4 h�m Ø�1 a>� *�+ z7# #

�3��G7 T3OR7 ,%�[ �2�'� *�F� pÝ : ,��+�35$� ��'�5 W��G�� 
� 835! �(
:���� 8�G7#’ :���'� k� �����3� 4�7 !���� %��(��� ��� %��P���� W����

��2? ����1$� �±3� z�7H4 
Y�s �1� : `��m z�'7 ,¸(��+ ��1 �_� Z1 �y��1 h�+ *�f�� ,- �~3O ��-# # #

 t $�+ `�m �+� ,I>S��� ���� `�m� ,T�(F p��_� �3�q� I)���� p�CP� 8��P�¦
:���� !��1 6�!3>��# ’ ,��1��J ,- :���7 �1R�7 ,Y��s `��$ g���� ,���

8�G7 ,�)�Ë �'7 *3G�� t %_Q�� I'�( h�+R7 : ?���$ �S����! t :G� h)
�3��G7 :��>( *;r 4
� 83�5�� 3�) �sl�7 ,Z'J�7 I)���� p�CP� *�G7# ¦ ’

*3G'� 8�G7 ,%��P5 �>'�$ �+� �&�� : p�C�P�� �3�'�_7 ,���>��� �9�) �3��F�¦
Rf�� *3�G�� ¨.R�7 ,��>'�$ ��+ %��P����� C�( 3)� ,��'� go1§ # ���$� ��#

T��1$� ����� �1 `3S( �1� k35! �2�7 ����5 4 Y��s ���� *3�G�� `��S7
��3'Ë� ��3���# 4 W��� %�Ë�. ���� `��m� ,Y�9� �f(�+ ��¨.$ �31�+ z'7#

 �(���� hm �2��. �+� ,¸(�+ p��� 6��5 :)� ,�Ë�qO t W�r�7 �'(3.# #
�CP� ¨. �1 �2X'� �9'� �2�_� �>~�q7 ,�2>�$ �+ ¿�&!�¦ # §p4 

Y�s �1� : `$ ���'� �1R�7 ,T�&�f��� ��13+ ��'� I�$ *�($ %S�� `�m ��-H # ## # #
 :��� ��1 Tp���+$ �� 3��( `$ T�1$ �N ,W'�_7 �1��J �� 9V>O `$ %Ë�. �1R(# #

8�G7 ;~! ��!$ ���7 ,I'��� ���« :|��) ¬ T��OR7 ,L�� ��( ��1��J ��±#
2���- ��1�G7 %��!0�� %N;y�� �'mR( *��J� 6�(�y�#8��+� ,� : ,�3��5� �3�'m#
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a���? ��!��� �3'mR7 ,*3G�� ��( ¥� a��7# # 4h�2~ 3��$ 8��G7 : ��1 F��~
?;~! ��!$ 8�~! �;N *��J �1 ���( ,��� �m�P5# ! 3�) 
�� �9�)

T��� k �9�� �P��� 4 
L� 8�G7#× : �Å����R� ��3��F� ��'y1 ��� |9��7 *�($ ��� ��1$ �N# # #

��!��� �3���74 
Y�s �1� :I��J K$ �� L� `-# # ×8�+ : z�" W��>��7 ¯3��� W'.F

%�J�7 �� W�OR7 ,�)!�� 6!s� �)!�� ÷ =����� q�]� �1 Wr�7 �s- a>�#
W��+ :83G( 3)� Z��e1 3)� �>�OR7 ,K$ |3�F 3� : i3�� �1 
�� s3�$

����bH 4�� W'G7 : ���e�1� L�� R�SO�� *�G7 ,�1��J ����� `- 
� 835! �(# # #
3P�%�J�7 ÷8�+ ��'.F z'7 ,# : %�1¨�� ���- W1�G7 ,%�J�7 �( Y1��J �')#

8�+� ��G�� a�X7 ,��G���# :��1��J t ��� ©!�� �2'��# 48��+ ��N# : t��r�
8�+ �N ,W7�X7 %f&���# : a�>� g��XO W���{ z�7 ,W7�X7 %�'5 *0 t�r�# #

�+�1� %��+ %��+ Z�>�� �&��� ,- W2~�# 48�+ �N# :��0 t�r� ,Y'��� Y
8�+ �N# :`3'mR( �1�($ �)��� :G�� W'�_7 ,YO�!�� ��)�� Lm� t�r�#4 

Y���s ���1� : Z��1� ,%13����1 6�f��� ���>O$ �'���1 ���� 
������ 6$���1� `-#
:����# ’:���� 8���>7 , {�� �� p�¨�� �� o�# ’ o�� 8����O� i�!9��

:���� �1R7 ,i��S��# # ’8�+� �2�_�� �2m;7 :�Å$ �¨�V>� �Å-# #%13���1 � 4
8�+� ,|�+R7 �2��- h5!R7 ,|z7 �2�'>��� %Xe�� ©;7 o� �1$�# # : Y'	 �1

W��+ ?W'�7 �1 �� :W'G7 ,:13+ g�¢$� :~�{ W'>+ : ��S'1 `��m `-
Y�s �� ,��O� ©!��O 
� ��'���7 ���� `�m `-� ,�>'>+H #4 
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Y�s �1� :8��+ �!�Q��0� 
����� ��� ����~ `$# :*3�( w����� W�($! 
:���� W($!� ,��Ú �)� `��_Â ¯��]�# ’ W�OR7 ,��Ú ����� �_Â

W��G7 ��¨.R7 L)$ :6!s �1 {��� 6�f�� T9) k- ����� �1# 48�+ :�q�.�7 4
:����� a�O$ ©!F$ �s- a�>� ,:+����� ��3?� �2G? �3V�J� 6�f�� £�s�# # # ’

8�G7 :Y�f7 ,W���$ �1� W�$ :�OR7 �1��J |9�� ,
� 835! �(# ������$ 
nF�� �N T�( t# :�1��J ,- �m3��( ����~ `- k$# 4 ;��. �!3�91 �')$ aOR7

�± 8�G7 :�[$ � h_� �+ %P�e_�� :) 4W��G7 : ?3�) *$ ��3��F W�$
8�+ :3) 4W��+ :�� ��'�$ 3�27 4 ��� W����7 i����0�� ��1$ ����! z�'7#

�!�3�>�� Z��Ë `$ T��1$� ,i!�3f��−��1 W���m ���Q�+ :���(If�. −
8�+ �N ,`�_���# :8��G7 ,��>�'�R7 ?*������ �1 �m��� �1 : %������� �3��r#

�3�r� �P'��� q�]� �3~�.$� �37�r�� ,!3�>��� %1¨���# 4 `37�X( �3��{ z7
 h�m$ �N ,gk� %N;N �)� ,*3G�� Z�? a>� �Î�? �G�( ����( k� `3'G�(�# #

�1�($ �)��� :G�� ���)$� �')$� ���~H #4 
Y�s �1� : ,- T���7 �&�� 3)� %�f� T�O$ �!�Q�0� 6F��� �� ��5 `-# #

I���J K$ �� L� ��1 ��F� �1��J# ×:����� 8��+ �3�'m$ z�'7# #’ : :���Õ
 W'��� ,`3�&�Q��� ©���� ���7$� ,!���0� Y1��J hm$ ��5 �( ,A��Õ

%S&;�� �S�'� 4 Z�~�7 ,%�_��+ ���'� aG�$� g3�+ !�	 �� ��5 �'�P7
�-� !z"�#�(��( �1 Ì;�± �4 

Y�s �1� : !��G� h�?� �1 Ì�� p�1 u(���� t� ,%��(�"� �1 h�+$ ��-#
8�G7 ,�m����� Im���� ���( �1 :���1 G>��( ;7 p��� ,- ��G�5 �1# 4 z�'7#
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 �3�o�7 p���� ½��_7 ,p���� t ��� �N ��7 Ç�e�>7 ��G� ��F ���- a2>��# #
�Bb3O� �2�b��1� ����F$ ��Ø1�#� 4:���� 8�G7#’ : :�G� �$ ,�>�G� �Î�

 Y��s ����~37 ,�&�1 6�ym �1 �(�( � �1 :G�� �F�3�� �9 ���>�� ,�S�1# #
8�+ zm4 

Y�s �1� : �G7�31 Y�s �~37 ,`3S( �1� `�m �1� , 3�X�� �� T!��.-
83G( ��4 

Y�s �1� : ,T�_�5 t n$! z�� ,��� ��$ :�>�� %�'�'�� %P��� ¨.$ ��$#
Y�s �S�R7 6!��>���� 6!���� ��1 n$! z�� �)¨.R�7 ,Ç��� �+��� Ç�� # #

 ,¯!�$ C��� �21�1$ �C� n$! ��$� ,%�>10� �1 �2�1 �1� �±{��1� ��ß�)�#
¿�f��� i3�'J Z1 %�G��� �1 �9m *3( Z'�( ��$�# 4 ���(9SO `3��'�( ����X7

�e�� 8�G7 ¿�f�� W�'J ©��) �3��m z'7 ,�± �>+� �9�� W+3'�# # :  9�m
���3���G7 ¯!�0� �21��G( W�'�+$ �+ C���� `��.� }�$� ,���� : ,¯���

W'�+$ �+ ��� T9)Ê4 
Y�s �1� :`3��3G( ���- w���� !F��� �f�� ���2�7 ©3�O �1 h�+$ ��$# :


� 835! �( p��� p��� 48�+ ?pÝ p��� �1 Y�1 h) 6�(�) K0 8�G7 : !�Gm
8�+ ,¼Re�1 t ��+° : IQ7 YORe�1 �')# ° # T����$� ���F� ���+ t ���7 �1

8�+� :F�� :`3�3G( �3'�+R7 p��� F�!$ �1 :
� 835! �( p��� 4 IS��( 8�{ z�7
 8��+ ��N ,��2�1 ��1 ��Ø�1� ,`3��[$ *3G�� ��! a>� :G�( 6�(�) 3�$�# #

K0 6�(�) : ¢� 48��G7 :
� 83�5!  o�7 ,���¢ �m��.� h��H’ ,
 ¢�4 
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Y�s �1� :�! �� 
���� W.$ `$# �)��_� *�($ �� |�1 �!�Q�0� %��# #
�± 8�G7 ,¯��]� :W��+ ?�(�(�O �($ ,- :8��G7 ,|����>�� T9 
���� ,- :

�2�O�)# 4 ,!{0��� ��)��r� ��2�'� ��2+�7� i����0�� ��F �N ,�_m t |�y�7# ## #
nF��� ��N ,i���0� �� ��>�� ½�_7 ,��� *�+�# # :�3�'m� �3��')# 4 �3'mR�7

�3'	� �3��?��2��- :G� �1 Z7F� �2�1 4 
Y�s �1� :8��G7 ,���3~ ���2~R7 �_5 t `�m ��$# : F�{ ���1 `��m ��1

�� ��OR�'7 4 D_�� ��N ,i����0�� !{0�� ���7 ,i�� !��G�� �2�1 �_� T�OR7# #
%�(��� ,- �)F��{$ `�m a>� ��>�� Y�s 
� �ymR7 ,��! ��F� ,�2�'� ��>��# #4 

Y�s �1� : Ç�� �1 h�+$ ��$#�3��G7 *3+ T�OR7 T!�_5$ : `- ,
� 835! �(#
 ,���3� T��1 �� ��+�_O p�>f�� `�m �s-� ,�2�'� ����>~� Æ�G�� `�m �s- ��Î� ���#

����Î� t 
� iF��7 ,���� ����� ����3� �1 !�� �+�H # ¦ 4h�_>7 ’ ,�)��Î� t
 �)��+ ,- �����( `$ `�!�G( k �3��S7 %��X�� T���� Wb�_7#−���−�ym �1 6�

�2&�1 4 h�_>7 ,T×��1 h�'+ I�'+ t Y�s 8��P7  �9S�� %�'��1 Y�s U'�7
 3���m !��� T×�1 !�X7 I�'G�� t �S�0�4 

Y�s �1� : ;��� ������ ,��'J t ¸(�+ �2~� � �f�~ �� %+�� `$
�� 8�+� ,�>���m �1 : ���J$ ,:�>1;� �927 �2��- W'�� �sl7 ¼���� ��>5#

>�� z'7 , ¢�� �)���£���7 ,h�&�� q���� T3�O$ �2��- a2 ’ ��2�·
p�3O!� ��3O!�� p��<� ��Ø1 a>� |!F� ;1�� |!�Q7H ##4 

Y�s �1� : 3�) h�mR7 ,C��( ���5 �2�7 %S�� �>OR7 Y(¢ *R� 8q� ��$# # #
����� *�($ ���5 IQO %S��� 8qO �'7 ,%m¨��� �± ��F �N ,���P�$�# # # #4 
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Y�s �1� :± K$ 6$�1� h�[ *$ `$# d # 6!35 W�q� � �>O$ I�W�O§ Ã ¦ � Z�1�
:����# ’8�G7 ,%7�P+ K$ �� �S� 3�$ : %�_� h�[ *$ T9) ,
� 835! �(# d−

%�eX1 �$−��� Y��1�O `$ �(�O ��� �2�1� ©�(�O 48��G7 :����O k ��Å-# 4
�S� K0 W��G7 :8�+ ?Y���� �($ :
� p�? ��� 4W��+ : 3��� ,�>Î~ �G�
��l7 ,�>�1�� T�!$#6���f�� �- nq���� |;��� ,���) # # 4��S� 3��$ 8��G7 : ��(

8�+ ?©�O ¥ ,
� 835! :����� �2���� :��� 
�  · ,kH4 
 8;]� �1 :��$ �1 Z1 �(������ 83G�� �)���� ���2�� ���>m Y�s �1�

W���� �)���ms `- :>�� 4 
 ?W_�� zm �9) `$ �'�� `R� ��� D�m� F32��� W��G7# 

± 8�G7a531 �× : |��(� ��1 `��m9�O ��1 `$ ��'�� `R�� ��� D�m�#
a531 × ?`3_QO �1 �� 

�3��+ :+F�Q�� 6!¨�� hG�� Y�s ���'�4 
�± 8�+ : �G'O C�r �1 
� ��G� h_J ¨V� �� �m���O$ �1 ¯�� �3�'��7#

'+���� �� %7��1 k� 4 
�3����G7 : 
� 83��5! ������ `$� 
� k- ����- k `$ �2f���# # # %���&0� ���S�$�# #

�G'. �� 
� ��� �1 ��"�� 6F�G��� 4 

���� 3�$ IN37 ×8�+ �N :��� � h�G7# # # :����� ��1 �&��G�� W�$4  

 �%_+�3�� W��+ �92'7 :�&�G�� ��-� :� ��-# ##� 4 

���� 3�$ �)��m �N# ×�'�1 �37}��� �± I)��4 
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   جنران من وراهبة راهب استبصار

  :باالسم والنس

 %�(�r ,��G7��O W��m :>�� %�)���� �5� k� I)���� �5� !F�Q�� �m9O ¥
`���� �1 ���}� �)�! ���m zÅ$ !F�Q�� t p�~ �1# #4 

  :الوالدة والوفاة

 zÅ- 83G�� �S�( �1 %(�r ,%�)���� k� I)���� 6Fk� !F�Q�� t �m9O ¥#
���� �1 ¿1�]� �G��� �� `;G( k ���m° Ã ° ¦ ��� a531 *�1<�� z2&�G� � �

�_�~×)١(  �� ��1 6!3���� %��(��� t ���×�G� `��m �G�� ,�(�GO h+$ ��# #
%�5:  ��   %�5� ,%(��) # :�»æ%(��) #4 

  :احكاية استبصارمه

�_�~ ��  3G�( 8�+ :����S�� a�531 ��)���- K$ ��� W�m× T��O$ 
`��)��� �1 ����� `���� h)$ �1 h~! )٢( ��1�  he_�� z± `sR>5�7 ,%�)�!

                                                 
 علـى الروايـة     هجـري ١٢٨/ شهر صـفر   /٧:  في ت كان ×والدة اإلمام موسى الكاظم    )١(

سنة، ) ٥٥: (ة عمره الشريف  مدة، ف  هجري ١٨٣/ شهر رجب /٢٥:  في وفاتهو ،المشهورة
شهر رجب / ٢٥ى ، وحتّة هجري١٤٨/ شهر شوال /٢٥سنة، تبدأ من ) ٣٥: (ة إمامتهومد

 .ة هجري١٨٣/ 

وقد يقـع علـى الواحـد، ويجمـع علـى رهـابين ورهابنـة؛ مـن           . جمع راهب : "الرهبان")٢(
بـون  وأصلها من الرهبة بمعنى الخوف، كانوا يتره  . ، وهي من رهبنة النصارى    الرهبانية

�  
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*�1<� �� 83.���� !�35 ��× 4 
8�G7 ×�� :¤C. *$ �Î� ��� z |R7 ��r `�m �s-ª 4 

8���+ :�1R��7 ,�3��7�� ���+ *3��G�� �����~37 ,���X�� ���1 �����7�37 ×
%_QV�)١(�!�3�)٢(  W�R��7 ,h&������ %�)���� |$��7 ,�3�'~� ¿'~ �N ,#

hm ,6Cym h&��1 ��#  � ,�2��Ë Y�s��)���- 3�$ �±R5 × �S( ¥ p��?$ ��
W�'5$ �N ,pÝ �2�7 �)���#4 

��R�( �1 hm t ���Ë `�S7 ,��R�( I)���� h�+$ �N# # 4 
I)���� 8�G7 : n!�Q���� ��1 ���$ W_'. �1� ,:�(F �� �(3+ W�m �+# #

 ��� p��? �s- ��±� t h~�� W��5 �G�� ,�'��� t :X'�1 U'�( ½!0� t#

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 �  
د مـشاقها   والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمـ ،ي من أشغال الدنيا وترك مالذها    بالتخلّ

 منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلـسلة فـي عنقـه وغيـر ذلـك مـن أنـواع        ى أن حتّ
 ).رهب ٢٨٠ ص٢ ج النهاية:راجع(.ونهي عنها في اإلسالم. التعذيب

هـا  التي يكتر فيهـا التمـر، وكأنّ   ــ أي الزنبيل  ــ   ةواحدة الخصف، وهي الجلّ   : الخصفة )١(
      ن ه شـيء منـسوج مـ       الشيء إلى الشيء؛ ألنّ    فعل بمعنى مفعول من الخصف، وهو ضم

 ).خصف ٣٧ص ٢ جالنهاية.(الخوص، وهو ورق النخل

. الحـصير المنـسوج   : ا والبوري والبورية والبارياء   جمع البارية والباري، وهم   : البواري )٢(
 اإلضافة إلى البـواري لبيـان    نوكأ: المجلسيالعالمة  قال  . البورياء بالفارسية : ويقال له 

المراد ما يعمل من الخوص للفرش مكان البارية، ال ما يعمـل للتمـر، أو ال الثـوب          أن 
لـسان  : راجـع .( على البارية الخصف كان يطلقويظهر من آخر الحديث أن    ... الغليظ  
 ). العرب
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W�� ,-)١(��  W�R��7 ,���±� ½!R�� ��q�1 ,- Z~�( �N ,%'��� *3( t w�G#
� h���G7 ?3��) ½!$ �R��� �����# :`�9����� ����-#)٢(  ,�¨��.$ �9���� W�R��5� ,

8�G7:  Ö���� a�O$ ��� `z�'5 I��� D�� �� �_� �9�� �5k� �'� 3)# d
 o��1 ���� ,�S��>m t �S� 
� T�ms �9�� 3)� ,��5«¢���1 ¬ t `��(F0�

���>m4 
G7��)���- 3�$ �� 8�× : ?F�( k �5� �1 
 �S7# 

I)���� 8�G7 :�2�1 *3>P�� �1R7 ,6Cym pz50�#−�'&��5 F��( k �9���#−
%���7 4 

��"� 3�$ �� 8�G7× :¤�2�1 Æ_� z� �¨.R7#ª 4 
I)���� 8�+ : 6¨� a��� h�~� ,a531 �� 6�!3>�� 8q�$ �9�� 
�� k

 ��$ �Sf� %�>7� ,���'� ���'� h�~� ,%	!� %m�� ���� h�~� , ���0�# #
 3��� ,�!F$ ��1 ,���� h���� �'��� ��1 p�����0� h�~� ,6CQ�� 6¨�#

Y>�R5 k� Y>Î~ k� ,Y1;m ,- ��7 W�>�� �1 W(!F4 
��)���- 3�$ �� 8�G7× :���±� �(�� ,- ��#4 

I�)���� �� 8�G7 :��2>���� ��1 �!F$ k� pz�50� T9� W���5)٣(k�  
                                                 

 د الـدالّ والبيت المقدس إذا كان مـع الـالم، فالمقـدس مـشد      " :المجلسيالعالمة  قال   )١(
        فـة  س، وكسر الدال المخفّ   مفتوحة، وبدون الالم يحتمل ذلك، أي بيت المكان المقد

 ).٢٣ص ٤النهاية ج: وراجع( ."، أي بيت القدسمصدرا

 . بسندان:في الوافي والبحار )٢(

 ).لسان العرب.(خالف الظهارة:  البطانة)٣(
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�2P&�¢)١(�2&����� k� :�) D��m k� ?:) �1 �!F$ k� ?)٢( W�G'���7 ,
`�9�5 W1�+ a>�# � h��G7 ,h�~��� �� W�R�7 ,��±�   : t ���(F a��� ���-#

O�1 %�5 hm t k- n�( k� Ì�� k !�Q7 ,h�~# # # d4 
 ��� i!q�( ���$ ��±� W��{� ,T�(F t ���� �� ��7 
� `$ ��±� W��{� # # #

Cr �1�'��( ��� Cr �1 �� ��Â� ,��G'( i!{  4 
 ���� ����$ k� , ���� ¯F$ k �N;N W�+R7 ,���� ,- W�2>��7#)٣( 4 

 ��E ,I��� ��2�'� 6�G� |p�~� , ���� 
� £>7 ,Z����� *3��� `�m z'7# #
 ��2>��>7 ,£>_���7  ���� W�7�7 ,��'�� �1 �2�· t �1 Ì�� F�S( �2�·

W'.F� �� |�~37 , ½!0� ,- ����(� ,:�S��7 pz���� ,- ���( z&�+ h~�
:S��7 8���� ,- ���(� ,:S��7 4 

W'G7 :
� `�P�5 !Y�· h+$ �1¦ ¦ #)٤( �9) ���)F t  ! 

                                                 
مـا يـشرحها ويبينهـا،      : والمراد هاهنا . جمع الشريحة، وهي القطعة من اللحم     : الشرائح )١(

جمـع شـريجة،    : مـا يقـرأ بـالجيم     رب: المجلـسي العالمة  قال  . ه كناية عن ظواهرها   وكأنّ
: راجـع و(.ريطة؛ لئال يظهر ما فيهـا      الخ شد:  ــ   بالفتح ــ   فعيلة بمعنى مفعولة من الشرج    

 ).لسان العرب

 .بدعا بها، أي عالما في كمال العلم بها: وقد يقرأ: في مرآة العقول )٢(

ــاب، أي ال أ )٣( ــالج الب ــها ال اع ــلّ. مارس ــد    وك ــه فق ــت ب ــته وعمل ــه ومارس ــيء زاولت  ش
 ).لسان العرب: راجع.(عالجته

ضـبطه    وفي شرح بدر الـدين    ).  العرب لسان.(برضُ: المثل والشبيه، وجمعه  : الضرب )٤(
 .بضم األول والثاني جمع الضريب بمعنى المثل
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ي محـراب المـسجد، وهـو       ومنـه سـم   . صدور المجالس، جمع المحـراب    : المحاريب )١(

مـساجدهم التـي كـانوا يجلـسون        : ومحاريب بني إسرائيل  . فيه  صدره وأشرف موضع  
 ).لسان العرب(.فيها، أو يجتمعون فيها للصالة

الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم واإلبل يقيهما البـرد           : والحظيرة في األصل   )٢(
: راجـع .(ما أحاط بالشيء، وهـي تكـون مـن قـصب وخـشب            : والحظيرة أيضا . والريح
  ). ولسان العربالنهاية

بالغين المعجمة، استعيرت للشبه  والنغمات بالجيم تجلّ: وربما يقرأ: في مرآة العقول )٣(
 .ة الناشئة عن أهل الباطل الرائجة بينهم في مدارسهم ومجامعهمالمضلّ  لباطلة والبدعا
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 .٢٣ يةاآل :النجمسورة  )١(

لــسان .(ي األرض، إذا ســافرت تبتغــي الــرزقضــربت فــ: يقــال. ضــربت أي ســافرت )٢(
 ).العرب

 ).المصباح المنير.( تعرضت أي تصديت وطلبت)٣(

فعلـت كـذا،     أسألك إال : أن يكون من قبيل   : تمل وجهين  يح "مؤيسا أال أكون  " : قوله )٤(
با من أن أال مركّن أو يكو. وقت الظفر بحاجتي أي كنت في جميع األحوال مؤيسا إال

أكون ال  وال متعلّقا ب مؤيسا مفعوال له، على تضمين معنى الخوف، أي خائفا من أن               
 .)٦١ص ٦؛ مرآة العقول ج٢٦ ص٧شرح المازندراني ج: راجع.(ت بحاجتيظفر

الـشهر الـذي وقـع    أي ، شـهره :  والـوافي وشـرح المازنـدراني      بعض النـسخ   في، و كذا )٥(
رأ السفر الرابع في   أي ق ،  ه قد كان درس   أنّ وال أزعم إال  : قوله: قال المازندراني . كمبأ

سـحره   :وفـي المطبـوع  . وجعل في المرآة المهملـة أظهـر مـن المعجمـة         . شهر اإليقاع 
 .هوبالحاء المهملة، وهو س
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بـة  اها طيى به وسمأن تسم’ ى النبيالفساد، فنه: برب، والثَّكان اسم المدينة يثرِ    )١(
   و  بوطابة، وهما تأنيث طي   ـ   : وقيل. بطاب بمعنى الطيب بمعنـى الطـاهر؛     هو من الطي

 ).النهاية.( من الشرك وتطهيرها منهلخلوصها

د له، واعتمده، أي ده وتعم وتعمعمده يعمده، وعمد إليه وله،: يقال. اعمد أي اقصد )٢(
 ).لسان العرب.(قصده

 .فليريكه: الوافيكذا في  و نسخوفي. األلف لإلشباع )٣(
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إلضافة تستعمل تـارة فـي       بالثواب، وبا   العاقبة إطالقها يختصّ   أي ثوابه؛ فإن   عاقبة اهللا  )١(

 ).المفردات للراغب.(الثواب، وأُخرى في العقاب

ــوافي . ٥٥٤/٥٦١ ص٢ ج الكــافي )٢(  البحــار. ١٤١٥ ح ٨٠٤ص ٣ جفــيض الكاشــانيللال
 .١٠٧ ح٩٢ص ٤٨ج
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