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الملخص 

الدولة العباسیة دولة مترامیة األطراف اشتملت المشرق والمغرب 
وعاصمتها بغداد ، وكتب الكثیر من المؤرخین عن الدولة العباسیة وأبرزهم 
الخطیب البغدادي الذي لم یترك شاردة وواردة عن بغداد إال ودونها ، وعن 

ئات المجتمع البغدادي وباألخص عن العلویین وهم طبقة األشراف من مختلف ف
، وهم لغایة اآلن سادة الطبقات ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(ساللة النبي محمد 

. االجتماعیة 
تولى العلویین مناصب مهمة في العصر العباسي والسیما نقابة األشراف 

ن بالعلوم الدینیة مثل علم الحدیث أو نقابة الطالبیین ، فضًال عن اهتمام العلویی
.وعلم الفقه وعلم القراءات وعلم التفسیر وغیرها من العلوم
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Abstract

The Abbasid state was a vast country that included
Mashreq and Morocco, with its capital Baghdad. Many
historians wrote about the Abbasid state, most notably the
Khatib al-Baghdadi, who did not leave any traces of
Baghdad, except for Donna, and the different categories of
Baghdadi society, particularly the Alawites, And his
family), and they are so far masters of social classes.

The Alawites took important positions in the Abbasid
era, especially the Union of Supervisors or the Union of
Talabians, as well as the attention of Alawites to religious
sciences such as modern science, jurisprudence, reading
science, science of interpretation and other sciences.

Al-Alawites in the book of
Baghdad's history of al-Khatib

al-Baghdadi
( 463 A.H. / 1070 A.D. )

Asst .Prof. Dr. Sulaf Fayadh Allah Hassan

College of Education for Ibn Rushd for Humanities
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:المقدمة

الدولة العباسیة دولة مترامیة األطراف شملت المشرق والمغرب وعاصمتها 
بغداد ، وكتب الكثیر من المؤرخین عن الدولة العباسیة وأبرزهم الخطیب البغدادي 
الذي لم یترك شاردة وواردة عن بغداد إال ودونها ، وعن مختلف فئات المجتمع

صلى (البغدادي وباألخص عن العلویین وهم طبقة األشراف من ساللة النبي محمد 
) . اهللا علیه وآله وسلم

تولى العلویین مناصب مهمة في العصر العباسي وال سیما نقابة األشراف أو 
نقابة الطالبیین ، فضًال عن اهتمام العلویین بالعلوم الدینیة مثل علم الحدیث وعلم 

.قراءات وعلم التفسیر وغیرها من العلومالفقه وعلم ال

كتبنا عن الخطیب البغدادي سیرته وبعض التفاصیل عن حیاته ، فقد قدم لنا 
إنجازًا عظیمًا من خالل كتابه تاریخ بغداد أو مدینة السالم ، ودون كل من عاش في 

سب كما تطرقنا إلى الن. بغداد وكل الوافدین إلیها ، فضًال عن الذین هاجروا منها
، وكذلك أشرنا ) علیه السالم(العلوي وأولهم أمیر المؤمنین اإلمام علي بن أبي طالب 

الى العلویین الذي كانوا في بغداد واختصوا بعلوم الحدیث والفقه ودوّناهم حسب 
سنوات وفاتهم ، إال أن هناك بعض األمور التي ربما غفل عنها الخطیب البغدادي 

الواردة في ثنایا أجزاء تاریخ بغداد لم یذكر سني تتعلق ببعض الشخصیات العلویة
العلویون الذین لم تذكر (وفاتهم مما جعلنا أن نضعهم تحت عنوان خاص وهو 

، كما إشتمل البحث على مقدمة بیّنا فیها أهمیة البحث وخاتمة بینت ) سنوات وفاتهم
.فیها ما توصل إلیه البحث من نتائج فضًال عن ثبت بالمصادر والمراجع

وفضًال عن أجزاء تاریخ بغداد أو مدینة السالم استخدمنا مصادر أفدنا منها 
في تراجم العلویین مثل كتاب الطبقات الكبرى البن سعد، وكتاب مقدمة ابن خلدون ، 
وكتاب الكامل في التاریخ البن األثیر ، وابن كثیر في كتابه البدایة والنهایة وغیرها 

.وناها بشكل مفصل في نهایة البحثمن المصادر والمراجع التي د
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:الخطیب البغدادي سیرته وحیاته: أوًال ً 

اسمه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن أبي الحسن 
البغدادي اإلمام في الصنعة وهو من العلماء المتبحرین وكان فقیهًا فغلب علیه 

عًا بالمطالعة والتألیف وكان الحدیث والتاریخ وكان فصیح اللهجة عارفًا باألدب ولو 
إمام عصر وبال مدافعه وحافظ وقته بال منازعة وأحد األئمة المشهورین والمصنفین 

.)١(الكثیرین والحفاظ وختم به دیوان المحدثین

وینسب إلى قبیلة عربیة لم یخبره أبوه باسمها بل اكتفى بذكر أصله من 
یذكر أن أصله من العرب وان له وكان أبي . (()٢(العرب، ویذكر الخطیب البغدادي

.)٣())عشیرة یركبون الخیول وأصله من الجصاصة

ویذكر ) م١٠٠١/ه٣٩٢(ولد الخطیب البغدادي في جمادي اآلخر سنة 
نسبة إلى الخطابة على أهل : ")٤(السمعاني أن الخطیب البغدادي لقب بالخطیب

.)٥("المنابر

والنسب واالكتفاء بذكر االختصار على األمم: "ذكر الخطیب البغدادي أن
وقد نشأ الخطیب ". الكنیة واللقب جماعة من المحدثین تقتصر في الروایة عنهم

، قریة أسفل بغداد وكان أبوه إمامًا وخطیبًا لمسجدها )٦(البغدادي ببغداد وبدأ بأذربیجان
عشرین سنة، وأول ما سمع الحدیث سنة ثالثة أو أربع مئة وله أحدى عشرة سنة، 

، كما استنادًا أیضًا من منصور )٧(قرآن وتفقه على ید هالل بن عبد اهللا الطیبيوقرأ ال
، في القراءات، وقد أفاد الخطیب من شیخة ابن رزقویه فتحمل عنه سماعًا )٨(الحبال

.)٩(وأجازه روایات من مصنفات عدیدة مشهورة ألفها ومعظمها یتعلق بالحدیث والرجال
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النسب ( اركة في تاریخ بغداد للخطیب البغدادي الشجرة العلویة المب: ثانیاً 

) :العلوي 

لم یكن االهتمام باألنساب ولید عصر معین، أو قومیة خاصة، وال هو لصیق 
بأمة من األمم، بل هو ولید حاجة اإلنسان في عصوره المختلفة إذ كانت الحاجة 

اء مجتمعة یحتاج تدعوه إلى األلفة والتعاطف، فضًال عن تنازع البقاء الذي یخلق أجو 
معها اإلنسان إلى الحمایة والقوة، فهو منیع بعشیرته، عزیزًا بأقوامه، لذلك اهتم بنسبه 

.)١٠(ووشائجه، فحفظها ورعاها، فهي تحمیه عادیة إال بعدین، وترد عنه كید المعتدین

َوَلْوَال : (وٕالى ذلك أشار القرآن الكریم موضحًا قوة العشیرة وأهمیتها بقوله
).٩١: سورة هود)(َك َلَرَجْمَناكَ َرْهطُ 

تعلموا من أنسابكم : (بقوله) صلى اهللا علیه وآله وسلم(وقد آثر عن رسول اهللا 
.)١١()ما تصلون به أرحامكم

ویشیر ابن خلدون إلى العصبیة متخذًا من النسب وصلة الدم أو ما یقوم 
.)١٢(مقامها أساسًا لها

أنسابهم إلى أن أكثر أهل اإلسالم اعتنى العدید قبل اإلسالم وبعده بضبط
واختلط العرب باألعاجم فتعذر ضبط النسب باآلباء لدى الكثیرین فانتسبوا إلى بلدانهم 

.، حتى غلب هذا النوع من النسب على نسب األصول)١٣(أو حرفهم

أنه ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(وقد أوجب اإلسالم معرفة نسب النبي محمد 
.)١٤(من صحة اإلیمان من معرفة ذلكهاشمي قرشي إذ البد

لوجوب مودتهم ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(وأوجب معرفة قربى النبي محمد 
ُقْل َال َأْسَأُلُكْم َعَلْیِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي (: بقول اهللا تعالى. )١٥(المفروض

).٢٣سورة الشورى، )(اْلُقْرَبى
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قریشیة وأنها من شروط العصمة عند وأوجب النسب في اإلمامة أن تكون 
.)١٦(عامة المسلمین، إال من شذبهم منهم بالخالفة

أحكام خاصة تتعلق بالهاشمیین أو : ففي كثیر من الكتب الفقهیة اإلسالمیة
.)١٧(بالفاطمیین

نصفها على األشراف من بني الحسن : ذكر وقف بركة الحبش: مثال ذلك
طالبین من باقي ذریة اإلمام علي بن أبي طالب والحسین ونصفها اآلخر على سائر ال

أن الملك الصالح طالئع ابن : واآلخر. )١٨(وأخوته هم جعفر وعقیل) علیه السالم(
في مصر وجعل ثلثي غلتها على األشراف من بني ) بلقیس(أوقف ناحیة . )١٩(رزیك

دة وسبع قراریط على السا) علیهم السالم(الحسن والحسین بن علي بن أبي طالب 
أشراف المدینة المنورة، وجعل قیراطًا على بني السید المعصوم أمام المشهد في 

.)٢٠(الغري

إذًا حق لكل علوي بل لكل طالبي وحتى الهاشمي أن یطاول شهب السماء 
رفعه وسموا بمجده وشرفه، ومهما عاب العصامیون في التفاخر بأمجاد الرفاه البالیة، 

لعلوي بآبائه والطالبي بأقربائه، إال أن یطأطئ الرؤوس فإنهم ال یسعهم أمام افتخار ا
.)٢١(إجالًال وٕاذعانًا ویخضع كل متكبر لطاعتهم وكل جبار لفضلهم

وخیر دلیل على أن النسب العلوي هو النسب األفضل هو هتاف اإلمام زین 
مفتخرًا بأمجاده بین ) علیهم السالم(العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب 

أیها الناس : الشامیین وقد حمل أسیرًا إلى یزید بن معاویة ومعه أهل بیته قائالً جموع 
أعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة : أعطینا ستًا وفضلنا بسبع

) صلى اهللا علیه وآله وسلم(في قلوب المؤمنین، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد 
ار، ومنا أسد اهللا وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه األمة ومنا ومنا الصدیق، ومنا الطی

.)٢٢(مهدي هذه األمة
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الذي اتخذ ) علیه السالم(وینسب البیت العلوي إلى اإلمام علي بن أبي طالب 

والعلویون یحرصون على نسبهم من أن یتخذوه وسیلة . من أسمه صفة االنتساب
.)٢٣(من سواهمالكتساب مغنم أو یجعلوه ذریعة في تطاولهم على

:علماء الحدیث من العلویین : ثالثًا 

صلى اهللا علیه (بأنه علم یشتمل على أقوال النبي محمد : عرف علم الحدیث
والحدیث هو ما أضیف . )٢٤(وأفعاله وروایتها، وضبطها وتحریر ألفاظها) وآله وسلم

أو صفة، من قول أو فعل أو تقریر) صلى اهللا علیه وآله وسلم(إلى النبي محمد 
هو األصل الثاني من أصول التشریع اإلسالمي، قال رسول اهللا محمد : والحدیث

أیها الناس إني تركت فیكم ما أن : "في حجة الوداع) صلى اهللا علیه وآله وسلم(
".اعتصم به فلن تضلوا أبدًا كتاب اهللا وسنتي

رآن ومثله أال وٕاني أوتیت الق): "صلى اهللا علیه وآله وسلم(وقال رسول اهللا 
علیكم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حالل : معه، أال یوشك شبعان على أریكته یقول

صلى اهللا علیه وآله (فأحلوه، وما وجدتم فیه من حرام فحرموه، وان ما حرم رسول اهللا 
".كما حرم اهللا) وسلم

وغدت تلك األحادیث إلى : "وقد عرف بعض المستشرقین الحدیث ومنزلته فقال
.)٢٥("نب القرآن الكریم المنابع األصلیة للتشریع اإلسالميجا

بروایة ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(عن كثیر من أصحاب النبي محمد 
صلى اهللا علیه (الحدیث، ولعل الذي كان یحفزهم على هذه العنایة حث النبي محمد 

لى اهللا ص(على ذلك، فقد روي عن ابن مسعود عنه أنه قال رسول اهللا ) وآله وسلم
نضر اهللا أمرًا سمع مقالتي، فحفظها، ووعاها، وأداها، فُرب حامل ): "علیه وآله وسلم

: أیضاً ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(وقال رسول اهللا . )٢٦("فقه إلى من هو أفقه منه
یحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، ینفون عنه تعریف الغالین، وانتحال "

األحادیث وأمثالها كانت تحفز المسلمین إلى فهذه. )٢٧("الجاهلینالمبطلین، وتأویل 
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، ثم روایة ما یتلقونه لمن لم )صلى اهللا علیه وآله وسلم(التلقي عن الرسول محمد
.)٢٨(یسمعه منه

وقد كان الحدیث سببًا لظهور طائفة من العلماء األعالم في القرن الثاني من 
م غربلة األحادیث والبحث عن حال الهجرة سموا علماء الجرح والتعدیل جعلوا همه

الرواة من التابعین ثم من بعدهم، ووصف كل منهم بالوصف الذي یناسبه من إتقان 
وضبط وعدال وجرح وما إلى ذلك من أوصاف وزنت بموازین دقیقة تبین وصف كل 
راٍو، فمن عد له هؤالء األعالم قبلت روایته، ومن جرحوه ترك حدیثه، ولذا اهتموا 

وصاروا یسألون عنه بعد أن كان الناس یتلقونباإلسناد

كان القرآن ینزل على النبي محمد . )٢٩(الحدیث من دون السؤال عن إسناده
فیحفظه ویبلغه الناس ویأمر كتاب الوحي بكتابته في ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(

.)٣٠(موضع كذا من سورة كذا

في ) علیه وآله وسلمصلى اهللا(وقد كتب القرآن كله في زمن الرسول محمد 
، وعظام األكتاف واألضالع، )٣٤(، وقطع األدیم)٣٣(، والرقاع)٣٢(، واللخاف)٣١(العسب

على النحو الذي ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(أما الُسنة فلم تدون في زمن النبي محمد 
أحدًا من كتاب ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(كتب فیه القرآن، فلم یأمر النبي محمد 

وحي بكتابة حدیثه وان وجد من بعض األفراد كتابة شيء من الحدیث فذلك ال
إن عامة الصحابة ال یعرفون الكتابة، واألفراد القالئل الذین كانوا : ، والسبب)٣٥(قلیل

یكتبون انحصر عملهم في كتابة القرآن والرسائل، ولو أنهم كلفوا مع ذلك كتابة السنة 
الكتابة كانت نادرة لدیهم، فكانوا یعتمدون الحفظ لوقعوا في الحرج، وعلى أن أدوات

لقوة ذاكرتهم وسیالن أذهانهم، وأنهم كانوا یعتمدون ملكة الحفظ التي امتازوا بها نقصد 
.)٣٦(وأوالد اإلمام وهم العلویون) علیه السالم(بها اإلمام علي بن أبي طالب 

بالكتابة عمر بن وكان أول من أمر بتدوین الحدیث وجمعه: "وذكر ابن األثیر
وكان من أهم دواعي . ثم كثر التدوین ثم التصنیف. )٣٧("عبد العزیز على رأس المائة
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بسبب انتشار العلماء في ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(التدوین األحادیث النبي محمد 

األمصار والخوف من الضیاع، وموت العلماء الحفاظ، وٕاهمال الحفظ فیمن جاء 
.)٣٨(كثرة االبتداع الذي أحدثه الخوارج والمذاهب األخرىبعدهم، فضًال عن 

في األحادیث النبویة وان یقصروا ) علیهم السالم(وكان رأي بعض األئمة 
، وكانوا یجمعون )صلى اهللا علیه وآله وسلم(تدوینهم على ما روي عن النبي محمد 

جاء من بعد و " المسند"األحادیث التي یرویها كل صحابي على حدة وأطلق على ذلك 
فمنهم من صنف على : صنفوا األحادیث على سبل شتى) علیهم السالم(األئمة 

األبواب وعلى المساند معًا، ومنهم من تقید بالصحیح فحسب مثل البخاري ومسلم، 
سنن أبي داود، وسنن الترمذي، : ومنهم من لم یتقید به كبقیة أصحاب الحدیث وهي

.)٣٩(وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة

وأولى الخلفاء العباسیون عنایة كبیرة صوب مجالس الحدیث، وكان للخلفاء 
.)٤٠(العباسیین مجالس ولقاءات مع أصحاب المعرفة بالحدیث الشریف

علماء العلوم الدینیة من العلویین في تاریخ بغداد وسنوات وفاتهم عند : رابعًا 
:الخطیب البغدادي

) علیه السالم(بیین علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین، وابن عم خاتم الن-١
).ه٤٠ت(

عبد مناف بن عبد المطلب بن : هو علي بن أبي طالب ، واسم أبي طالب 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن ُمره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة بن ُخزیمه بن مدركة ابن الیاس بن ُمضر بن معد بن 

أبو الحسن، وأبا تراب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد : كنى عدنان، ی
صلى اهللا (مناف، وهي أول هاشمیة ولدت لهاشمي، وعلي أول من صدق رسول اهللا 

من بني هاشم، وشهد المشاهد معه، وجاهد بین یدیه، ومناقبه أشهد ) علیه وآله وسلم
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١٤٢

مدائن في طریقه لما قتل من أن نذكر، وفضائله أكثر من أن تحضر، وكان ورد ال
.)٤١(الخوارج بالنهروان، ولما خرج إلى صفین أیضاً 

وقد أجمع أهل التاریخ والسند على أنه شهد بدرًا وغیرها من المشاهد، وأنه لم 
خلفه إلى ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(یشهد غزوة تبوك ال غیر، ألن رسول اهللا 

.)٤٢(أهله

سمعت علیًا یقول : ()٤٣(بن حراش قالویذكر الخطیب البغدادي، أن ربعي
: فقال) صلى اهللا علیه وآله وسلم(جاء سهیل بن عمرو إلى النبي . )٤٤(وهو بالمدائن

فقال له أبو بكر ). إنه خرج إلیك ناس من أرقائنا لیس بهم الدین تعیزًا فأرددهم علینا(
لن تنتهوا یا ):صلى اهللا علیه وآله وسلم(فقال رسول اهللا : صدق رسول اهللا: وعمر

معشر قریش حتى یبعث اهللا علیكم رجًال امتحن اهللا قلبه باإلیمان یضرب أعناقكم 
قال له ) ال(أنا هو یا رسول اهللا، قال : وأنتم مجفلون عنه إجفال النعم، فقال أبو بكر

وفي كف نعل : ولكنه خاصف النعل، قال) ال: (أنا هو یا رسول اهللا قال: عمر
.)٤٥()صلى اهللا علیه وآله وسلم(یخصفها لرسول اهللا 

صلى اهللا علیه وآله (بعث النبي : "ویذكر أن جعفر بن محمد عن أبیه قال
).وعلي ابن سبع سنین) وسلم

ویذكر الخطیب البغدادي أن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
قین من عبد مناف بویع بالمدینة یوم الجمعة حیث قتل عثمان، الثنتي عشرة لیلة ب

وكانت بیعته في : ذي الحجة، فاستقبل المحرم سنة ست وثالثین، قال غیر عباس
دار عمرو بن محصن األنصاري، ثم أحد بن عمرو بن مبذول یوم الجمعة، ثم بویع 

صلى اهللا علیه وآله (بیعته العامة من الغد یوم السبت في مسجد رسول اهللا 
.)٤٦()وسلم

أبي سبره عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروه ویذكر أبو بكر بن عبد اهللا بن
ثالثًا وستین سنة، : كم كان سن علي یوم قتل؟ قال: سألت أبا جعفر بن علي: قال
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
رجل آدم شدید األدمة، ثقیل الغینین عظیمهما، ذو بطن، : ما كانت صفته؟ قال: قلت

.ي دفنهبالكوفة لیًال غبي عن: أین دفن؟ فقال: أصلع، هو إلى القصر أقرب، قلت

ویذكر ابن بشر قال أنبأنا الحسین بن صفوان قال لنا ابن أبي الدنیا قال نا 
محمد ابن سعد قال أنبائنا محمد بن عمر قال لنا علي عمر بن علي بن الحسین عن 

سنة الجحاف حین دخلت : "عبد اهللا بن محمد بن عقیل قال سمعت ابن الحنفیة یقول
وكم كانت سنة : قلت. سنة قد جاوزه من أبيهذه لي خمس وستون . أحدى وثمانون
، عند )٤٧(ودفن علي بالكوفة: "قال محمد بن سعد". ثالث وستون: یوم قتل؟ قال

.)٤٨(مسجد الجامع في قصر اإلمارة

أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران قال 
أول من حول : "، قال)٤٩(بن حبیبلنا إسماعیل الصفار وقال لنا المبرد عن محمد 

، حوله أبنه )علیه السالم(قبر إلى قبر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
.)٥٠("الحسن

دفن علي بالكوفة عند : "ویذكر الخطیب البغدادي أن أبا حسان الزیادي قال
دفن في موضع : ویقال". قصر اإلمارة عند المسجد الجامع لیًال، وعمي موضع قبره

.)٥١(ویقال في الكناسة. في الرحبة التي تنسب إلیه: ویقال.القصر

، أبناء علي بن أبي )علیهما السالم(الحسن والحسین : سیدا شباب أهل الجنة-٢
صلى (بنت رسول اهللا ) علیها السالم(، وأمهما فاطمة الزهراء )علیه السالم(طالب 

.)٥٢()اهللا علیه وآله وسلم

ما قتل توجه الحسن والحسین إلى المدائن ذكر هالل بن خباب أن علیًا ل
فلحقهما الناس بساباط، تحرك على الحسن رجل قطعنه في خاصرته فسبقهم حتى 

.)٥٣(دخل قصر المدائن، فأقام به أربعین لیلة، ثم وجه إلى معاویة فصالحه
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١٤٤

صلى (أبو محمد، وكان ُیشبه برسول اهللا : كنیته) علیه السالم(واإلمام الحسن 
رأیت أبا بكر : "، ویذكر عن ابن ملیكة عن عقبة بن الحارث قال)وآله وسلماهللا علیه

بأبي شبیه بالنبي، لیس شبیهًا بعلي، : یحمل الحسن بن علي على عاتقه وهو یقول
".وعلي معه یبتسم

: قال) صلى اهللا علیه وآله وسلم(ویذكر الخطیب البغدادي أن رسول اهللا محمد 
، ویذكر الحسن بن )٥٤()هل الجنة، وأبوهما خیر منهماالحسن والحسین سیدا شباب أ(

إن ولد في النصف من شهر رمضان في سنة ) علیهما السالم(علي بن أبي طالب 
وهو ابن سبع ) علیه السالم(ثالث من الهجرة، وفي سنة تسع وأربعین مات الحسن 

قال وأربعین سنة، ویقال مات الحسن بن علي بن أبي طالب سنة أحدى وخمسین وی
.)٥٥(سنة خمسین في المدینة

فكنیته أبو عبد اهللا، وكان أصغر من ) علیهما السالم(أما الحسین بن علي 
.الحسن بسنة واحدة

أخبرنا أبو القاسم األزهري قال أنبأنا محمد بن المظفرة قال نبأنا أحمد بن علي 
علي بن أبي ولد الحسین بن : "بن شعیب المدائني قال نبأنا أبو بكر بن البرقي قال

، ویذكر أن "في لیال خلوة من شعبان، سنة أربع من الهجرة) علیهما السالم(طالب 
من أحب الحسن والحسین فقد أحبني، : ((قال) صلى اهللا علیه وآله وسلم(رسول اهللا 

.)٥٦())ومن أبغضهما فقد أبغضني

ویذكر الخطیب البغدادي عن حماد بن سلمة بن عمار بن أبي عمار عن أبي 
فیما یرى النائم نصف ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(رأیت رسول اهللا : "باس قالع

دم الحسین وأصحابه : ما هذه القارورة؟ قال: فقلت. النهار، أشعث أغبر بیده قارورة
، ویذكر إن قتل الحسین "فنظرنا فإذا هو في ذلك الیوم قتل. مازلت التقطه منذ الیوم

ن، یوم السبت یوم عاشوراء، وقتل وهو ابن خمس سنة ستی) علیهما السالم(بن علي 
وفي سنة اثنتین وستین قتل : "وستین أو ست وستین، ویذكر عن هشام بن الكلبي قال
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
ویذكر أنه قتل سنة أحدى وستین " یوم عاشوراء) علیهما السالم(الحسین بن علي 

.)٥٧(وهو ابن ست وخمسین سنة

ویذكر . سنة أحدى وستین: قالوقول من : ")٥٨(وقال الشیخ أبو بكر الخطیب
وهو ابن ثمان ) علیه السالم(قتل الحسین : "أن الهذلي یسأل جعفر بن محمد فقال

.)٥٩("وخمسین سنة

قتل یوم الجمعة وقیل یوم ) علیه السالم(ویذكر ابن األثیر أن اإلمام الحسین 
مشهور السبت، وهو یوم عاشوراء سنة أحدى وستین بكربالء من أرض العراق، وقبره 

یزار، وسبب قتله أنه لما مات معاویة بن أبي سفیان كاتب كثیر من أهل الكوفة 
الحسین بن علي لیأتي إلیهم لكي یبایعوه، وكان قد امتنع عن البیعة لیزید بن معاویة 
لما بایع له أبوه بوالیة العهد، وامتنع معه ابن عمر، وعبد اهللا بن الزبیر، وعبد الرحمن 

ا توفي معاویة لم یبایع أیضًا، وكان یزید د استعمل عبد اهللا بن زیاد بن أبي بكر، فلم
على الكوفة فجهز الجیوش إلیه فسار الحسین أمیرًا على الجیش وقاتل حتى قتل مع 

.)٦٠(أهل بیته

علیهما (أن الحسن بن علي : حدثني النخعي عن شریك: وقال أبو حسان
. حمله فدفنه بالثوبة: (ویقال. المدینةحمل بعد صلح معاویة والحسن فدفنه ب) السالم
.)٦١())صلى اهللا علیهما(دفن بالبقیع مع فاطمة بنت رسول اهللا : ویقال

یحیى بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب -٣
).ه١٣٧ت(

.)٦٢(روى عنه علي بن حفص بن عمر العبسي. سكن بغداد وحدث عن أبیه

حدثنا محمد -فیما أذن أن نرویه عنه–ن عیسى البزاز أخبرنا علي بن محمد ب
یحیى بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن : "بن عمد بن سلم الحافظ قال
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١٤٦

كان ببغداد ومات یوم األربعاء ألربع خلون من شهر ربیع اآلخر من سنة : علي، قالوا
بن هارون سبع وثالثین ومائة ودفن في مقابر قریش ببغداد، وصلى علیه عبد اهللا

".ودخل قبره

).ه١٤٥ت(عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد -٤

من أهل المدینة، وقدم مع جماعة من الطالبین على أبي العباس السفاح 
وهو باألنبار، ثم رجعوا إلى المدینة، فلما ولى المنصور حبس عبد اهللا بالمدینة ألجل 

.)٦٣(عدة سنین، ثم نقله إلى الكوفة فحبسه بها حتى ماتأبنیه محمد وٕابراهیم 

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن یحیى 
سمعت : "العلوي، حدثنا جدي، حدثني أبو الحسن علي بن بكر بن أحمد الباهلي قال

ألنبار، جعل أبو العباس أمیر المؤمنین یطوف ببنایة با: مصعب ابن عبد اهللا، یقول
ومعه عبد اهللا ابن الحسن بن الحسن فجعل یریه ویطوف به، فقال عبد اهللا بن الحسن 

:بن الحسن یا أمیر المؤمنین

ن نفلـــهبیوتًا نفعها لبنیــألم ترحوا بشًا أمسى یبني
وأمر اهللا یحدث كل كیلةیؤمل أن یعمر ُعمر نوح

أردن أن أزهدك في هذا القلیل : قال! ما أردن إلى هذا؟: فقال له أبو العباس
.)٦٤(الذي أریتنیه

ویذكر الخطیب البغدادي أن أبو جعفر أمیر المؤمنین أخذ عبد اهللا بن 
الحسن بن الحسن فقیده وحبسه في داره، فلما أراد أبو جعفر الخروج إلى الحج جلست 

:ر بها أنشأت تقولله ابنة لعبد اهللا بن حسن یقال لها فاطمة، فلما م

في السجِن بال سالسل وقیودُه متهـــــــدمأرحم كبیــــرًا سنــــ
ـدم ال لفقـــــــد یزیدیتمــــــــو الفقـــوأرحم صغار بني یزید إنهم

ـــدن جدكـــــــــــــم ببعیــــما جدنا مإن جدت بالرحم القریبة بیننا
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
، ثم أمر به فحدر إلى المطبق كان آخر العهد "أذكرتنیه: "لها أبو جعفرفقال

فسألت : "، قال إسحاق بن محمد"یزید هذا أخ لعبد اهللا بن حسن: "قال ابن داحة. به
یزید بن علي بن حسین بن زید بن علي وهو عند التونسي محمد بن سلیمان بن عبد 

دیث، وأخبرته بقول إبراهیم بن داحة في اهللا بن محمد بن إبراهیم اإلمام عن هذا الح
زید هذا، فقال لم یقل شیئًا، لیس في ولد علي بن أبي طالب یزید، إنما شيء تمثلت 

.)٦٥("به ویزید هو ابن معاویة بن عبد اهللا بن جعفر

ویذكر الخطیب البغدادي أن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
ات ببغداد، وكان ذا منزلة من عمر بن عبد العزیز طالب، فكان ُیكنى أبا محمد، م

في خالفته، ثم أكرمه أبو العباس ووهب له ألف ألف درهم، ومات أیام أبي 
.)٦٦(جعفر

ویذكر الخطیب البغدادي أن عبد اهللا بن الحسن توفي في حبس أبي جعفر 
وهو ابن خمس وسبعین سنة وتوفي في حبس أبو جعفر المنصور بالكوفة في یوم 

.ید األضحى من سنة خمس وأربعین ومائة للهجرة، وهو ابن ست وأربعین سنةع

.)٦٧()ه١٤٥ت. (الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب-٥

.أمه فاطمة بنت الحسین بن علي بن أبي طالب: سمع

، )٦٨(وهو من أهل المدینة، قدم األنبار. عمر بن شبیب المسلي: روى عنه
ع أخیه عبد اهللا بن الحسن وجماعة من الطالبین، على السفاح أمیر المؤمنین م

فأكرمهم السفاح وأجازهم ورجعوا إلى المدینة فلما ولى المنصور حبس الحسن بن 
الحسن، وأخاه عبد اهللا ألجل محمد وٕابراهیم أبني عبد اهللا، فلم یزاال في حبسه حتى 

.)٦٩(مات

بن محمد بن الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن : یذكر الخطیب البغدادي
كان أبو العباس قد : "قال. یحیى العلوي حدثنا جدي قال حدثنا غسان اللیثي عن أبیه



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٤٨

خص عبد اهللا بن الحسن أبن الحسن حتى كان یتفضل بین یدیه في قمیص بال 
ما رأى أمیر المؤمنین على هذه الحال غیرك وال أعدك إال : سراویل، فقالوا له یوماً 

، "ما خلفهما عني؟ فلم یفد مع من وفد علي من أهلهما: "ال لهثم سأله أبنیه فق. والداً 
فشكى ذلك عبد اهللا بن الحسن إلى أخیه . ثم أعاد علیه المسألة عنهما مرة أخرى

" علمهما عند عمهما: إن أعاد المسألة علیك عنها فقل له: "الحسن بن الحسن فقال له
فأعاد أبو العباس علي عبد ". عمن: "قال" فهل أنت محتمل ذلك لي؟: "فقال له عبد اهللا

یا أمیر المؤمنین أعلمك على هیبة الخالفة أو كما یكلم الرجل : "اهللا المسألة فقال له
: فقال له الحسن". بل كما یكلم الرجل ابن عمه: :فقال له أبو العباس" ابن عمه؟

األمر شیئًا أنشدك اهللا یا أمیر المؤمنین إن اهللا قدر لمحمد وٕابراهیم أن یلیا من هذا "
: ، قال"ال: "قال" أن تردوا ما قدر لهما أیروونه؟فجهدت وجهد أهل األرض معك

فأنشدك اهللا إن كان اهللا لم یقدر لهما أن یلیا من هذا األمر شیئًا فاجتمعا واجتمع أهل "
فما : "قال". ال: "قال" األرض جمیعًا معهما على أن یناال ما لم یقدر لهما أیناالنه؟

ألذكرهما : "فقال أبو العباس" لى هذا الشیخ النعمة التي أنعمت بها علیه؟تنغیصك ع
.)٧٠(، فما ذكرهما حتى فرت الموت بینهما"بعد الیوم

وتوفي الحسن بن الحسن سنة خمس وأربعین ومائة : "قال جدي: "قال العلوي
".، وهو ابن ثمان وستون سنة"في ذي القعدة بالهاشمیة في حبس أبي جعفر

اهیم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة بنت الحسین إبر -٦
.)٧١()ه١٤٥ت. (بن علي بن أبي طالب

أخذه أبو ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(ویقال أنه كان أشبه الناس برسول اهللا 
جعفر المنصور وأخذ أخاه عبد اهللا فحبسهما بسبب محمد وٕابراهیم أبني عبد اهللا بن 

كذلك . أن إبراهیم بن الحسن مات ببغداد. )٧٢(حمد بن سالم الجمعيالحسن وذكر م
حدثنا الحس بن أبي طالب، حدثنا أحمد بن إبراهیم، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد 

وأما : قال محمد ابن سالم الجمعي: "قال. الجریري، حدثنا أحمد بن الحارث الخزاز



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
لصحیح أن وفاته كانت بالهاشمیة إبراهیم بن الحسن بن علي فمات ببغداد، قلت، وا

.)٧٣("في محبسه

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا الحسن بن محمد بن یحیى العلوي، حدثني 
توفي إبراهیم بن الحسن بن الحسن سنة خمس : "جدي یحیى بن الحسن بن جعفر قال

وأربعین ومائة بالهاشمیة وهو في حبس أبي جعفر، وهو ابن سبع وستین سنة، وهو 
.)٧٤(أول من مات في الحبس من بني الحسن، وتوفي في شهر ربیع األول

موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، -٧
).ه١٨٣ت. (أبو الحسن الهاشمي

وقیل سنة تسع وعشرین ومائة –ولد بالمدینة سنة ثمان وعشرین للهجرة 
المدینة وأقام بها إلى أیام الرشید، فقدم ، وأقدمه المهدي بغداد، ثم رده إلى -للهجرة

هارون متصرفًا من عمره في شهر رمضان سنة تسع وسبعین للهجرة، فحمل موسى 
.)٧٥(معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه

یذكر الخطیب البغدادي عن الحسن بن أبي بكر، أخبرنا الحسن بن محمد بن 
موسى بن جعفر یدعى العبد الصالح من كان: "یحیى العلوي، حدثني جدي قال

صلى اهللا علیه وآله (روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول اهللا ". عبادته واجتهاده
عظیم الذنب عندي (فسجد سجدة في أول اللیل، وسمع وهو یقول في سجوده ) وسلم

فجعل یرددها حتى أصبح، وكان ) فلیحسن العفو عندك یا أهل التقوى ویا أهل المغفرة
یًا كریمًا، وكان یبلغه عن الرجل أنه یؤدیه فیبعث إلیه بصرة فیها ألف دینار، سخ

وكان یصر الصرر ثالثمائة دینار، وأربعمائة دینار، ومائتي دینار، ثم یقسمها 
.بالمدینة وكان مثل صرر موسى بن جعفر إذا جاءت اإلنسان فقد استغنى

لقرظي ویبلغ تسعین وذكر الخطیب البغدادي أن عیسى بن محمد بن مغیث ا
زرعت بطیخًا وقرعًا في موضع بالجوانیة على بئر، یقال لها أم عظام، : "سنة قال

فلما قرب الخیر، واستوى الزرع، بغتني الجراد، فأتى على الزرع كله، وكنت غرمت 
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١٥٠

على الزرع وفي ثمن جملین مائة وعشرین دینارًا فینما أنا جالس طلع موسى بن 
مائة وعشرین دینارًا مع ثمن : فقلت" أیش حالك؟: "، ثم قال)٧٦(جعفر بن مسلم فسلم

یا عرفة، زن ألبي المغیث مائة وخمسین دینارًا فربحك ثالثین دینارًا : فقال. جملین
وحدثني عن رسول اهللا " یا مبارك أدخل وأدع لي فیها، فدخل فدعا: فقلت. وجملین

ثم علقت علیه الجملین " ا المصائبتمسكوا ببقای: "أنه قال) صلى اهللا علیه وآله وسلم(
.)٧٧("وسقیته، فجعل اهللا فیها البركة، زكت فبعت منها بعشرة آالف

صلى اهللا (ویذكر الخطیب البغدادي أن هارون الرشید حج، فأتى قبر النبي 
زائرًا له وحوله قریش وأفیاء القبائل، ومعه موسى بن جعفر فلما ) علیه وآله وسلم

، افتخارًا على من حوله، "السالم علیك یا رسول اهللا، یابن عمي: "انتهى إلى القبر قال
فتغیر وجه هارون ". السالم علیك یا أبه: "فقال) علیه السالم(فدنا موسى بن جعفر 

.)٧٨("هذا الفخر یا أبا الحسن حقاً : "وقال

وذكر الخطیب البغدادي عن الحسن بن أبي بكر، أخبرنا الحسن بن محمد 
قال أبو موسى العباسي، حدثني إبراهیم بن عبد : دثني جدي فقالح: "العلوي قال

كان موسى بن جعفر عندنا محبوسًا، : "السالم بن السندي بن شاهك عن أبیه قال
فلما مات بعثنا إلى جماعة من العدول من الكرخ فأدخلناهم علیه فأشهدناهم على 

.)٧٩("ودفن بمقابر الشوینزي: "، وأحسب قال"موته

توفي سنة ثالث وثمانین ومائة ) علیه السالم(بن محمد بن علي إن موسى 
.للهجرة، في رجب، وقد مات في سجن هارون مسموماً 

علیهم (محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب -٨
).ه٢٠٣ت(، أبو جعفر )السالم

هیم روى عنه إبرا. حدث عن أبیه. وهو أخو إسحاق وموسى وعلي بن جعفر
بن المنذر الخزامي، وعتیق بن یعقوب الزبیري، ویعقوب بن ُحمید بن كاسب، ومحمد 

.)٨٠(ابن منصور الجواز، ومحمد بن یحیى بن أبي عمر العدني
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
كان ُمحمد بن جعفر قد خرج بمكة في أیام المأمون ودعا إلى نفسه، فبایعه 

ي بن أبي طالب وذلك ، بالخالفة وهو أول من بایعوا له من ولد عل)٨١(أهل الحجاز
فحج بالناس أبو إسحاق المعتصم، وبعث إلیه من حاربه . في سنة مائتین للهجرة

وقبض علیه وأورده بغداد في صحبته، والمأمون إذ ذاك بخراسان، فوجه به إلیه فعفا 
.)٨٢(عنه ولم یمكث إال یسیرًا حتى توفي عنده

بأنا الحسن بن محمد یذكر الخطیب البغدادي عن الحسن بن أبي بكر قال أن
كان جدي لما واله المأمون الیمن : "بن یحیى قال نا جدي قال أبو موسى العباسي

، فخرج بها محمد بن جعفر في سنة تسع وتسعین ومائة "خلف عیالُه وثقله بمكة
فضرب على ما كان لجدي من ماٍل قلیل وكثیر، فقدم جدي إسحاق بن . للهجرة

مون الموسم والصالة بأهله، فوجد محمد بن جعفر قد موسى من الیمن وقد واله المأ
فدخل بینهم بن . إن حاربتني لقیت مني ما تكره: حال بین أمواله وعیاله، فبعث إلیه

أبي مسرة جد هذا الذي كان بمكة المخزومي القاضي، حتى ضمن له جدي أال 
عرق ولم فلجأ جدي إلى ذات. یحاربه إال أن یأتیه مدد من المأمون فینفیه من مكة

، فبینا جدي )٨٣(یبق من أثاثه وال من ثقله قلیل وال كثیر إال أخذه محمد بن جعفر
، محاربًا لمحمد بن )٨٤(بذات عرق إذ أتاه عیسى الجلودي بمن معه، فانحدر إلى مكة

جعفر، فوجد الكعبة قد عریت وكسوها أثواب حبر، وجدوه قد كتب على أبواب 
ال : فأسرع الجند لیمحوه قال). إن الباطل كان زهوقاً جاء الحق وزهق الباطل(المسجد 

بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولكم الویل مما (تمحوه واكتبوا 
قد كنت قد حدثت الناس بزوایاٍت لتفسد : "ثم أخذ محمد بن جعفر فقال) تصفون

فصعد المنبر . اء، وأصعده المنبر وألبسه دراعه سود"علیهم دینهم، فقم فأكذب نفسك
فشق ". أیها الناس إني قد حدثتكم بأحادیث زورتها: "محمد اهللا وأثنى علیه ثم قال

الناس الكتب والسماع الذي كانوا سمعوه منه، ثم نزل عن المنبر فأحسن جدي رفده 
.)٨٥(بخراسانوأطلقه إلى المدینة فخرج من المدینة إلى المأمون 
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بن علي بن الحسین مات بحرحان في ویذكر أن محمد بن جعفر بن محمد 
.)٨٦(شعبان سنة ثالث ومائتین للهجرة وصلى المأمون علیه

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن -٩
.)٨٧()ه٢٢٠ت. (أبي طالب، أبو جعفر الرضا

لى أبي إلى بغداد وافدًا ع) صلى اهللا علیه وآله وسلم(قدم من مدینة رسول اهللا 
إسحاق المعتصم ومعه امرأته أم الفضل بنت المأمون، فتوفي في بغداد، ودفن في 
مقابر قریش عند جده موسى بن جعفر، وحملت امرأته أم الفضل بنت المأمون إلى 

.وقد أسند محمد بن علي الحدیث عن أبیه. قصر المعتصم، فجعلت مع الحرم

یه علي، عن أبیه موسى، حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن موسى عن أب
، )٨٨(إلى الیمن) صلى اهللا علیه وآله وسلم(بعثني النبي : عن آبائه، عن علي قال

یا علي، ما خاب من استخاَر، وندم من استشار، یا علي : ((فقال لي وهو یوصیني
علیك بالدجلة، فإن األرض تطوى باللیل ما ال تطور بالنهار، یا علي، أغد بسم اهللا 

)).ارك ألمتي في بكورهافإن اهللا ب

ویذكر أن أبو جعفر محمد بن علي وهو ابن خمس وعشرین سنة وثالثة أشهر 
واثنتي عشر یومًا، وكان مولده سنة مائة وخمس وتسعین من الهجرة، وقبض في یوم 

.)٨٩(الثالثاء لست لیال خلون من ذي الحجة سنة مائتین وعشرین للهجرة

ي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي الحسن بن علي بن محمد بن عل-١٠
.)٩٠()ه٢٦٠ت.(بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو محمد العسكري

، وهو أحد من یعتقد فیه الشیعة اإلمامة، وكان )٩١(كان ینزل بسر من رأى
مولده على ما أخبرني علي بن أبي علي حدثنا الحسن بن الحسین النعالي أخبرنا 

حدثنا حرب بن محمد حدثنا الحسن بن محمد العمى البصري أحمد بن عبد اهللا الذراع 
ولد أبو محمد الحسن بن علي بن محمد : "حدثنا أبو سعید سهل بن زید األزدي قال
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
قال ". بن علي بن موسى، في سنة أحدى وثالثین ومائتین للهجرة في یوم الجمعة

ین وستین في یوم األربعاء لثمان خلون من ربیع األول سنة مائت: بعض الرواة
".للهجرة

.)٩٢(وذكر أبو الخطیب البغدادي وبسر من رأى مات، وبها قبره إلى جنب أبیه

محمد بن علي بن حمزة بن الحسین بن عبد اهللا بن العباس بن أبي طالب، -١١
).٢٨٦ت. (أبو عبد اهللا العلوي

ویذكر عن عبد اهللا بن . )٩٣(كان أحد الشعراء العلماء بروایة األخبار
إذا أسن اهللا على خلق من خلقه فلم یجعل لهم النقمة بمثل ما أهلك : "، قال)٩٤(عباس

".به األمم من الریح وغیرها، خلق لهم خلقًا یعذبهم ال یعرفون اهللا عز وجل

سنة ست : وذكر الخطیب البغدادي في كتاب قرأ لمحمد بن مخلد بخطه
.بن حمزةوثمانین ومائتین فیها مات أبو عبد اهللا العلوي بن علي 

أن محمد بن علي بن حمزة : "أخبرنا السمسار، أخبرنا الصفار، حدثنا أبن قانع
.)٩٥("مات في سنة سبع وثمانین ومائتین للهجرة

القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ُعمر بن علي بن -١٢
).ه٣١١توفي بعد . (أبي طالب، أبو محمد العلوي الحجازي

. بها عن أبیه عن جده عن آبائه نسخة أكثرها من كبرقدم بغداد وحدث 
روى عنه ابن الجعابي، وأبو الحفص بن المیتم، وعثمان بن عمر بن خفیف المقرئ 

.)٩٦(حدثنا القاسم بن محمد بن جعفر بن عبد اهللا: إال أن ابن الجعابي قال

ویذكر الخطیب البغدادي أن أبو محمد القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد 
بن محمد بن عمر بن أبي طالب في صفر سنة أحدى عشرة وثالثمائة للهجرة قدم اهللا

من الحجاز قال حدثني أبي جعفر بن محمد عن أبیه محمد بن عبد اهللا عن أبیه عبد 
اهللا بن محمد عن أبیه محمد بن عمر عن أبیه عمر بن علي عن أبیه علي بن أبي 
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. لیستعملني على الیمن) یه وآله وسلمصلى اهللا عل(دعاني رسول اهللا : "طالب قال
فقلت له فضرب رسول اهللا أي شاب حدث السن وال علم لي بالقضاء، فضرب رسول 

اللهم : ((وهو یقول-أو قال ثالثاً –في صدري مرتین ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(اهللا 
في أهد قلبه، وثبت لسانه، فكأنما كل علم عندي، وحش قلبي علمًا وفقهًا، فما شككت

)).قضاء بین اثنین

عبید اهللا بن علي بن إبراهیم بن الحسن بن عبید اهللا بن العباس بن علي -١٣
).ه٣١٢ت. (بن أبي طالب، أبو علي العلوي

حدثنا الصوري، حدثنا : یذكر الخطیب البغدادي. )٩٧(سكن مصر وحدث بها
بن علي بن األزدي، حدثنا ابن مسرور، حدثنا أبو سعید بن یونس قال عبید اهللا

إبراهیم بن الحسن بن عبید اهللا بن العباس بن علي بن أبي طالب ویكنى بأبا علي 
من أهل بغداد قدم مصر وسكنها وكان یمتنع من التحدیث، ثم حدث، وكانت عند 
مكتبة تسمى الجعفریة، فیها الفقه على مذهب الشیعة یرویها، وعلت سنة، وكان یقال 

توفي في . ذر الحزامي، ولم یكتب عنه من حدیثه شیئاً أن عنده عن إبراهیم بن المن
.)٩٨(مصر في شهر رجب سنة اثنتي عشرة وثالثمائة للهجرة

الحسین بن داود بن علي بن عیسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن -١٤
توفي بعد . (زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو عبد اهللا النیسابوري

).ه٣٣٩

ها عن محمد بن إسحاق بن مجد النیسابوري، وأحمد بن قدم بغداد وحدث ب
روى عنه عمر بن إسماعیل الوراق، . محمد بن حدیث، وأحمد بن سلمة االستوائي

.)٩٩(ومحمد بن المظفر

وذكر ابن الثالج أنه سمع منه ببغداد وقد قدمها حاجًا في سنة تسع وثالثین 
.وثالثمائة للهجرة



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٥٥

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
یحیى الهادي بن الحسن بن القاسم بن الُحسین بن أحمد الناصر بن-١٥

إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو عبد اهللا 
).ه٣٣٩ت. (الكوفي

روى عنه . قدم بغداد وحدث بها عن أبیه وعن أبي إسحاق بن إبراهیم الحمیري
.أبو عمر بن حیویه، وأبو القاسم بن الثالج

رسول : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب وذكر الخطیب البغدادي 
.)١٠٠()ال نكاح إال بولي أو شاهدین): (صلى اهللا علیه وآله وسلم(اهللا 

وحدثني -من الكوفة–كتب إلى أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسین المعدل 
: قال. حدثنا محمد بن أحمد بن سفیان الحافظ: محمد بن علي الصوري عنه قال

الثین وثالثمائة للهجرة مات فیها الُحسین بن محمد بن قاسم العلوي سنة تسع وث"
وكان من شهود . ، وكان أحد وجوه بني هاشم وعظمائهم وكبرائهم، وحلمائهم"الحسیني

وكنا سألناه أن . الحاكم ثم ترك الشهادة، وكان ورعًا خیرًا فاضًال، فقیهًا ثقة صدوقاً 
.يء یسیر، ولم أسمع منُه شیئاً یحدثنا فأبي علینا، ثم حدث بالكوفي بش

محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن -١٦
. ، أبو الحسن العلوي، یعرف بأبي قیراط)علیهم السالم(علي بن أبي طالب 

).ه٣٤٥ت(

كان نقیب الطالبین ببغداد، وحدث عن أبیه وعن سلیمان بن علي الكاتب روى 
. )١٠١(الوراقعنه محمد بن إسماعیل

وذكر الخطیب البغدادي في كتاب تاریخ بغداد عن علي بن أبي طالب 
شفاعتي ُألمتي من ): "صلى اهللا علیه وآله وسلم(قال رسول اهللا : "قال) علیه السالم(

".أحب أهل بیتي وهم شیعتي



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٥٦

، عن عبد )١٠٢(وذكر الخطیب البغدادي أیضًا حدثني محمد بن علي الصوري
وكان نقیب –د الحافظ أن محمد بن جعفر المعروف بأبي قیراط الغني بن سعی

.توفي في بغداد في ذي الحجة من سنة خمس وأربعین وثالثمائة للهجرة-الطالبین

الحسن بن محمد بن یحیى بن الحسن بن جعفر بن عبد اهللا بن الحسین -١٧
بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المعروف بابن أخي 

).ه٣٥٨ت. (الطاهر العلوي

مدني األصل سكن بغداد في مربعه الخرسى، وحدث بها عن جده یحیى بن 
الحسن وعن إسحاق بن إبراهیم، لدبري، وغیره من أهل الیمن، حدثنا ابن رزقویة وابن 
الفضل القطان، وأبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر المسلمة، ومحمد بن أبي 

.)١٠٣(الفوارس، وأبو علي بن شاذان

علٌي : "قال) صلى اهللا علیه وآله وسلم(وذكر الخطیب البغدادي أن رسول اهللا 
".خیر البشر فمن امترى فقد كفر

قال . بهذا اإلسناد، ولیس بثابت. وهذا الحدیث منكر ال أعلم رواه سوى العلوي
مات أبو محمد الحسن بن محمد بن یحیى العلوي في یوم : "لنا علي بن شاذان

الثنتي عشرة لیلة بقیت في شهر ربیع األول سنة ثمان وخمسین وثالثمائة االثنین 
".للهجرة

علي بن العباس بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي -١٨
توفي بعد . (بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن العلوي القزویني

).ه٣٨٠

سن بن ماجة، وحفص بن قدم إلى بغداد حاجًا وحدث بها عن أحمد بن الح
عمرو بن حفص الشیباني الحافظ، وعلي بن عمر بن أبي خالد الصیدالني، وعلي 

.)١٠٤(بن إبراهیم بن سالمة القزویني، ومحمد بن أحمد بن علي بن أسد البردعي



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٥٧

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
قدم علینا في سنة نیف : "وذكر الخطیب البغدادي حدثنا عنه األزهري وقال

أفادني عنه أبو عبد اهللا بن بكیر، وكان هنا العلوي و ". وثمانین وثالثمائة للهجرة
.حافظاً 

محمد بن عمر بن یحیى بن الحسین بن أحمد بن عمر بن یحیى بن -١٩
الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن 

.)١٠٥()ه٣٩٠ت. (العلوي

وقته والمنفرد سكن بغداد، وكان المقدم على الطالبین في. هو من أهل الكوفة
في علو محله، مع المال والیسار، وكثرة الضیاع والعقار، ولد في سنة خمس عشرة 

.وثالثمائة للهجرة

وذكر الخطیب البغدادي عند أبو الحسن محمد بن عمر بن یحیى العلوي 
بانتخاب الدار ُقطني، حدثنا أبو السرمي هناد بن السري، حدثنا أبو سعید عبد اهللا بن 

ندي األسبح، حدثنا أبو خالد األحمر، عن ُشعبة، عن عاصم، من زر، عن سعید الك
یا علي سل اهللا الهدى ): "صلى اهللا علیه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال. علي

".والسداد، وأذكر بالهدى هدایتك الطریق، وبالسداد تسدیدك السهم

خلون حدث عن الحسن بن أبي طالب أن محمد بن عمر العلوي، توفي لعشر 
من شهر ربیع األول سنة تسعین وثالثمائة للهجرة ببغداد، ثم حمل بعد ذلك لسنة أو 

.)١٠٦(أقل إلى الكوفة فدفن فیها

علي بن الحسین : محمد بن أبي إسماعیل العلوي، واسم أبي إسماعیل-٢٠
بن الحسن بن القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب، 

.)١٠٧()ه٣٩٣ت(یكنى أبا الحسن

ونشأ ببغداد، ودرس فقه الشافعي على أبي علي أبي هریرة . )١٠٨(ولد بهمذان
وصار كبیرًا فیهم، وحج مرات على الوحدة . وسافر إلى الشام وصحب الصوفیة



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٥٨

وجاور بمكة، وكتب الحدیث ببغداد عن أحمد بن حمد بن أوس، والقاسم بن أبي 
ین وغیرهم، واستوطن بخراسان إلى أن مات صالح، وعبد الرحمن بن حمدان الحمدانی

.ببلخ وقد حدث ببغداد

وذكر الشیخ أبو حازم عمر بن أحمد العبودي أن محمد بن إسماعیل العلوي 
.توفي ببلخ سنة ثالث وتسعین وثلثمائة للهجرة، وهو ابن ثالث وثمانین سنة

حمد مات م"وقال أبو سعد عبد الرحمن بن محمد اإلدریسي فیما قرأت بخطة 
بن علي بن الحسن العلوي سنة أربعة وتسعین وثالثمائة للهجرة، وكان یحكى عنه أنه 

.)١٠٩(كان یجازف في الروایة في آخر عمره

محمد بن علي بن إسحاق، ویعرف إسحاق بالمهلوس بن العباس ابن -٢١
إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي 

).ه٣٩٩ت. (أبا طالبطالب، ویكنى محمد

أخبرنا أحد الزهاد، وكان أمیر المؤمنین القادر باهللا یعظمه لدینه وحسن طریقته 
.)١١٠(وحكى عن أبي بكر الشبلي حدثني عنه الحسن بن غالب المقرئ

أخبرنا الحسن بن غالب قال سمعت أبا طالب محمد بن أحمد بن المهلوس 
: ن أحمد وٕانما هو محمد بن علي قالالعلوي الزاهد، كذا قال ابن غالب محمد ب

وا ِمْن َأْبَصاِرِهمْ : (سمعت الشبلي وقد سئئل من قوله اهللا تعالى ) ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ
أبصار الرؤس عن المحارم، وأبصار القلوب عما سوى اهللا عز : قال). ٣٠: النور(

.وجل

المهلوس مات أبو طالب محمد بن علي بن : سمعت علي بن المحسن یقول
العلوي في یوم األربعاء لست یقتین من جمادي اآلخرة سنة تسع وتسعین وثالثمائة 

.)١١١(وكان مولده سنة ست عشرة وثالثمائة للهجرة



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٥٩

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
محمد بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهیم بن موسى -٢٢

أبو الحسن (ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، 
).ه٤٠٦ت). (بالرضي بن الحسین(نقیب الطالبین ببغداد، كان یلقب ) لعلويا

، وكان من أهل الفضل واألدب )المرتضى(وهو أخو أبي القاسم المعروف ب
أن تلقن القرآن بعد أن دخل في : "ذكر عن أحمد بن عمر بن روح عنه. والعلم
ي القرآن یتعذر وجود وصنف كتابًا في معان: "قال. ، فجمع حفظه في مدة یسیرة"السن

.)١١٢(مثله، وكان شاعرًا محسناً 

سمعت أبا عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الكاتب بحضرة أبي الحسن بن محفوظ 
الرضي : سمعت جماعة من أهل العلم باألدب یقولون: "وكان أحد الرؤساء یقول

إال وقد كان في قریش من یجید القول". هذا صحیح: "فقال ابن محفوظ". أشعر قریش
.أن شعره قلیل، فأما مجید ُمكثر فلیس إال الرضي

قال أنشدنا الشریف أبو الحسن . وعن القاضي أبو العالء محمد بن علي
:)١١٣(الرضي لنفسه

فمــا العـــــــُز بغـــــــالـــــيأشتر العـــــــــز بمــــا شئـــــت
أو الُسمــــر الطـــــــــــوالئتــــغر إن شـــبقصار الص

الـرى عزًا بالمـــمن شلیــس بالمغبـــــون عــــــقالً 
يـــــان المعــــــالــــألثمـإنمـــــــا یـــــدخـــــــــــر المالُ 

ع وخمسین وثالثمائة، ولد الرضي ببغداد في سنة تس: قال علي بن أبي طالب
وكانت وفاته یوم األحد السادس من محرم سنة ست وأربعمائة للهجرة، ودفن في داره 

.بمسجد األنباریین



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٦٠

عمر بن محمد بن عمر بن یحیى بن الحسین بن أحمد بن عمر بن -٢٣
یحیى بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو علي 

).ه٤١٣ت. (العلوي الكوفي

سكن بغداد وحدث بها عن علي بن عبد الرحمن البكاء، ونحوه، حدثني عنه 
األزهري، وكانت وفاته في یوم األربعاء لثالث خلون من رجب سنة ثالث عشرة 

.)١١٤(وأربعمائة للهجرة

علي بن الحسین بن موسى بن محمد بن إبراهیم بن موسى بن جعفر بن -٢٤
بن أبي طالب، أبو القاسم الموسوي محمد بن علي بن الحسین بن علي

).ه٤٣٦ت. (العلوي

كان یلقب بالمرتضى ذا المجدین، وكانت إلیه نقابة الطالبین، وكان شاعرًا 
وحدث عن سهل بن أحمد . كثیر الشعر متكلمًا له تصانیف على مذاهب الشیعة

.)١١٥(الدیباجي، وأبي عبید اهللا المرزباني، وأبي الحسن بن الجندي

المرتضي أبو القاسم علي بن الحسین، حدثنا أحمد بن محمد بن عمران أخبرنا 
الكاتب، حدثنا عبد اهللا بن محمد البغوي، حدثنا یحیى الحماني، حدثنا ابن المبارك 

صلى اهللا علیه وآله (إن النبي : "عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر
".أدخر ألهله قوت سنة) وسلم

مولد المرتضي أبو القاسم الموسوي في سنة خمس : سمعت التنوخي یقول
.وخمسین وثالثمائة للهجرة

مات المرتضي في یوم األحد الخامس والعشرین من شهر ربیع األول سنة 
.ست وثالثین وأربعمائة للهجرة، ودفن في داره عشیة ذلك الیوم



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٦١

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
علي بن عبد اهللا بن الحسین بن علي بن الحسین بن زید بن علي بن -٢٥
سین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو القاسم العلوي الح

.)١١٦()ه٤٤١ت). (ابن شیبه(المعروف بــ 

كتب عنه أنه كان صدوقًا دینًا، حسن االعتقاد . )١١٧(سمع محمد بن المظفر
.یورق باألجرة ویأكل من كسب یده، ویواسي الفقراء من كسبه

رأى الحسن بن ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(ي ویذكر الخطیب البغدادي أن النب
".اللهم أني أحبه، وأحب من یحبه: "علي فقال

ولدت في لیلة عید األضحى من سنة ستین : "سألته عن مولده فقال
.، ومات في العشر األوائل من رجب سنة أحدى وأربعین وأربعمائة للهجرة"وثالثمائة

لحسین بن أحمد بن عمر بن إبراهیم بن محمد بن عمر بن یحیى بن ا-٢٦
یحیى بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو 

).ه٤٤٦ت. (طاهر العلوي

وقد كان سماعه . كان ینزل في درب جمیل وحدث عن أبي المفضل الشیباني
.)١١٨(صحیحاً 

أخبرنا أبو طاهر إبراهیم بن محمد بن عمر العلوي، : ویذكر الخطیب البغدادي
أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد اهللا الشیباني، أخبر أبو حامد بن هارون بن حمید 
الحضرمي، حدثنا محمد بن صالح، حدثنا المنذر بن زیاد الطائي، حدثنا عبد اهللا بن 

صلى (الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبیه من جده، عن النبي محمد 
اهللا على یدیه فرجًا لمسلم فرج اهللا عنه كرب من أجدى : "قال) اهللا علیه وآله وسلم

".الدنیا واآلخرة

، في سنة تسع وستین )١١٩(ولدت ببابل: "وذكر أن أبا طاهر العلوي قال
".وثالثمائة للهجرة



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٦٢

ومات ببغداد في لیلة األربعاء، ودفن یوم األربعاء في الرابع عشر من صفر 
ق الحجاز، راجعًا إلى الشام من سنة ست وأربعین وأربعمائة، وكنت إذ ذاك في طری

.)١٢٠(مكة

زید بن جعفر بن الحسین بن علي بن الحسین بن زید بن جعفر بن عبد -٢٧
. اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن جعفر بن علي بن أبي طالب، أبو الحسین

.)١٢١()ه٤٤٨ت(

من ساكني الكوفة قدم علینا في سنة أحدى وثالثین وأربعمائة، وحدثنا عن 
، )١٢٢(ابن محمد بن موسى التمار البصري، ومحمد بن جعفر بن النجار الكوفيعلي 

أخبرنا زید بن جعفر العلوي المحمدي حدثنا علي بن محمد بن موسى . كان صدوقاً 
التمار بالبصرة، حدثنا أبو العباس أحمد بن أیوب بن محمد األرجاني حدثنا خلیفة بن 

أبي یحدث عن قتادة عن أبي األحوص خیاط حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت
المرأة ): "صلى اهللا علیه وآله وسله(قال رسول اهللا : قال. عن عبد اهللا بن مسعود

عورة، فإذا أخرجت استشرفها الشیطان، فإنها لم تكن أقرب إلى اهللا منها في قعر 
".بینها

وبلغنا ، نحو سنة سبعین وثالثمائة)١٢٣(ولدت بالبصرة: "سألته عن مولده، فقال
".أنه مات بالكوفة سنة ثمان وأربعین وأربعمائة للهجرة

الحسین بن الحسن بن یحیى بن الحسین بن أحمد بن عمر بن یحیى بن -٢٩
، أبو )علیه السالم(الحسن بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب 

).ه٤١٩ت). (النهر سابسي(عبد اهللا، ویعرف بـ 

كتبا عنه وكان صادقًا، .. ن أحمد بن موسى الدهقانسمع أبا المثنى محمد ب
.)١٢٤(وذكر لي عن حسن االعتقاد، وصحة المذهب



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٦٣

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
أخبرنا الحسین بن الحسن بن یحیى العلوي، أخبرنا : وذكر الخطیب البغدادي

حدثنا الحسن بن علي بن -بالكوفة–أبو المثنى محمد بن أحمد بن موسى الدهقان 
صلى (قال رسول اهللا : قال. األسود الدیلي عن أبي ذرالبزاز، عن أبي حرب بن أبي 

".أن أحسن ما غیرتم به الشیب، الحناء والكتم): "اهللا علیه وآله وسلم

ولدت بالكوفة في سنة تسع وعشرین : "سأل الحسین بن الحسن عن مولده فقال
".وثالثمائة للهجرة

غداد للخطیب علماء العلویین لم تذكر سنوات وفاتهم في تاریخ ب: خامسًا 
:البغدادي

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن -١
.)١٢٥(الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو علي العلوي

سكن بغداد وحدث بها عن عمر أبیه عبد اهللا والحسن بن أبني موسى بن 
.)١٢٦(روى عنه محمد بن خلف وكیع. جعفر، وعن أحمد بن نوح الخزار وغیرهم

أخبرنا علي بن محمد بن الحسین الدقاق قال قرأنا عن الحسین بن هارون 
الضبي عن أبي العباس بن سعید قال محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن موسى بن 

أبو علي سكن . جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب
أحمد بن هالل، وهذا وسمع عبد اهللا والحسن ابني موسى بن جعفر و . )١٢٧(بغداد

.)١٢٨(الضرب

.محمد بن إسماعیل بن موسى العلوي-٢

روى عنه القاضي أبو بكر سیف بن . حدث عن مسلم بن جنادة أبي السائب
.)١٢٩(القاسم المیانجي

لنا : أخبرنا أبي الحسین محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التمیمي بدمشق قال
بن إسماعیل بن إبراهیم بن موسى بن لنا محمد : یوسف بن القاسم المیانجي قال



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٦٤

لنا شریك عن ُحصین عن : لنا مسلم بن جنادة السوائي قال: جعفر العلوي ببغداد قال
، أن تستأجر )صلى اهللا علیه وآله وسلم(مجاهد بن رافع بن خدیج قال نهى رسول اهللا 

.)١٣٠(األرض بالدراهم أو بالثلث أو بالربع

سین بن زید بن علي بن الحسین بن محمد بن الحسین بن علي بن الح-٣
أبن (زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو الحسین المعروف بـ 

).الشیبة العلوي

حدث عن عبد العزیز إسحاق بن البقال المتكلم عن مذاهب الزیدیة من 
.)١٣١(حدثني عنه علي بن المحسن التنوفي. الشیعة

محسن قال نبأنا أبو الحسین محمد بن یذكر الخطیب البغدادي عن علي بن ال
نبأنا أبو سعید : الحسین بن علي بن الشبیة العلوي بإفادة أبي عبد اهللا بن بكیر قال

نبأنا : حدثني بحر بن یحیى األزمي قال: الحسن بن علي بن عبد الصمد األزمي قال
الرحمن بن نبأنا عبد العزیز بن عبد اهللا بن إبراهیم بن عبد: عبد الكریم بن روح قال

إن نزول : "قال) صلى اهللا علیه وآله وسلم(أن رسول اهللا . عوف عن أبیه عن جده
".اهللا تعالى إلى الشيء إقباله علیه من غیر نزول

أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن -٤
.الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو الحسین العلوي

ُكتب . لهجیمي، وفاروق بن عبد الكبیر البصریینحدث عن إبراهیم بن علي ا
وحدثني عنه أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان أخو . عنه أبو عبد اهللا بن بكیر

.)١٣٢("سمعت منه مع أخي أبي القاسم ببغداد): "الخطیب البغدادي(األزهري وقال لي 

.)١٣٣(إبراهیم بن سعد، أبو إسحاق العلوي-٥

، فاستوطن بالدها )١٣٤(م انتقل عن بغداد إلى الشامأحد شیوخ الصوفیة وزهاده
.ویعكس عن كرامات وعجائب



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٦٥

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
أخبرني إسماعیل بن أحمد الحیري، أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین 

إبراهیم بن سعد العلوي أبو إسحاق كان حسنیًا من أهل بغداد، وكان : قال: "السلمي
. حارث األوالسي، حكى عنه أبو الحارثیقال له الشریف الزاهد، وكان أستاذ أبو ال

.)١٣٥("كنت معه في البحر فبسط كساءه على الماء وصلى علیه: قال

أبو الحارث األوالسي خرجت من حصن : قال"وذكر الخطیب البغدادي، 
: ال تخرج فأني قد هیأت لك عجه تأكل قال: أوالس أرید البحر، فقال بعض أخواني

ساحل فإذا أنا بإبراهیم بن سعد العلوي قائمًا یصلي، فجلست وأكلت معه ونزلت إلى ال
فقلت في نفسي ما أشك إال أنه یرید أن یقول أمشي معي على الماء، ولئن قال لي 

هبة یا أبا الحارث أمشى على : ألمشین معه، فما استحكمت الخاطر حتى سلم ثم قال
لي إلي الخاطر، فقلت بسم اهللا فمشى هو على الماء، وذهب أمشى فغاصت رج

.)١٣٦(یا أبا الحارث العجه أخذت برجلك: وقال

جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن أبي طالب، -٦
.)١٣٧(أبو عبد اهللا

ذكر الخطیب البغدادي عن عمرو بن سواد بن األسود بن عبد اهللا بن سعد بن 
: قال ابن العطشيعبد اهللا بن أبي سرح أبو محمد القرشي أخبرني عبد اهللا بن وهب 

حدثنا أبو عبد اهللا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن –وحدثنا جعفر بن عمر أیضًا 
وأخبرني یعقوب بن عبد الرحمن عن : مسلم القرشي حدثنا عمي عبد اهللا بن وهب قال

ال تقوم : "قال) صلى اهللا علیه وآله وسلم(سهیل عن أبیه عن أبي هریرة أن رسول اهللا 
اتل المسلمون الیهود، فیقتلهم المسلمون حتى یختفي الیهودي وراء الساعة حتى یق

الحجر، أو الشجر، فیقول الحجر أو الشجرة، یا عبد اهللا، هذا یهودي فتعال فاقتله، 
.)١٣٨("إال الفرقد فإنها شجر الیهود



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٦٦

الحسین بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي بن -٧
.، أبو محمد العلويالحسین بن علي بن أبي طالب

حدث عن حجر بن محمد السامي عن رجاء بن سهل الصنعاني عن أبي 
، ومنشأه وبدأ إیمانه، )علیه السالم(الُبحتري القاضي كتاب مولد علي بن أبي طالب 

: رواه عنه أبو بكر أحمد بن إبراهیم بن شاذان وقال). علیها السالم(وتزویجه فاطمة 
.)١٣٩("كان أسود"

بن القاسم بن أحمد بن عبد اهللا بن علي بن الحسن بن زید أبن الحسین -٨
.الحسن بن علي بن أبي طالب

حدث عن أبي الولید محمد بن أحمد بن بدو األنطاكي روى عنه محمد بن 
.)١٤٠(إسماعیل الوراق

حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي بن الحسین -٩
.لى القزوینيبن علي أبن أبي طالب، أبو ُیع

حدثني . قدم بغداد حاجًا، وقد حدث بها عن إبراهیم بن محمد بن اهللا الدیبلي
.)١٤١(عنه القاصف أبو عبد اهللا الصیمري

عبید اهللا بن الحسین بن إبراهیم بن علي بن عبید اهللا بن الحسین بن - ١٠
.علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو أحمد العلوي النصیبي

و المفضل الشیباني، عن جده إبراهیم بن علي، وعن محمد بن حدث عنه أب
وذكر أبو . علي ابن حمزة العلوي العباسي، ومحمد بن أحمد بن عیسى بن زید

.الفضل أنه سمع منه ببغداد

ویذكر الخطیب البغدادي عن الحسن بن أبي طالب، حدثنا محمد بن عبد اهللا 
بن الحسین بن إبراهیم العلوي النصیبي حدثنا عبد اهللا -بن همام أبو الفضل الكوفي

حدثني محمد بن أحمد بن عیسى بن زید بن علي العلوي، حدثني أبو أحمد -ببغداد–



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٦٧

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
سب رجل عبد اهللا بن حسن بن : "سمعت عمي الحسین بن زید یقول: بن عیسى قال

لم أعد مساویه، وكرهت : "قال" لم ال تجیبه؟: "، فقیل له"حسن فُأعرض عنه عبد اهللا
.)١٤٢("هتة بما لیس فیهب

العباس بن الحسن بن عبید اهللا بن العباس بن علي بن أبي طالب، أبو - ١١
.الفضل

وهو من أهل مدینة . هو أخو محمد وعبید اهللا والفضل والحمزة بني الحسن
قدم بغداد وفي أیام هارون الرشید وأقام في ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(رسول اهللا 

بعده، وكان عالمًا شاعرًا فصیحًا، ویزعم أكثر العلویة أنه صحابته وصحب المأمون
.)١٤٣(أشعر ولد أبي طالب

ویذكر الخطیب البغدادي أن العباس بن الحسن بن عبید اهللا بن العباس بن 
أعلم أن رأیك ال یتسع لكل شيء، ففرغه : "علي بن أبي طالب، أبو الفضل قال

به أهل الحق، وان كرامتك ال تطیق للمهم، وان مالك ال یغني الناس كلهم، فخص
العامة فتوخ بها أهل الفضل، وأن لیلك ونهارك ال یستوعبان حاجتك وان دأبت فیهما 
فأحسن قسمتهما بین عملك ودعتك من ذلك، فإن ما شغلك من رأیك في غیر المهم 
إزراء بالمهم، وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حین تریده للحق، وما عمدت 

امتك إلى أهل النقص أضربك في العجز عن أهل الفضل، وما شغلت من لیلك من كر 
.)١٤٤("ونهارك في غیر الحاجة أزري بك في الحاجة

ویذكر الخطیب البغدادي أن العباس بن الحسن كان في صحابة هارون، 
وقال العباس بن الحسن یذكر أخاه أبي . وكان من رجال بني هاشم لسانًا وبیانًا وشعراً 

:)١٤٥(ألبیه وأمه من بین أخوته) صلى اهللا علیه وآله وسلم(لعبد اهللا أبي النبي طالب

ــومغــــــــــیـــــر موصـأب وأم وجـــدإنـــــا وٕان رســـــــــــول اهللا یجمـــــــــــعنـــــا
غراء من نسل عمران بن مخزومجاءت بنــــا ربــــــــة مـــن بیـــن أسرته

قرابة من حواهــــــا غیــــــــر مسهومحون من یسعى لیدركها–حزنًا بها 
والناس من بین مرزوق ومحرومرزقًا عن اهللا أعطانـــــــــا فصیلتــــــــــه



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٦٨

وذكر الخطیب البغدادي عن أبو محمد الخالل، حدثنا أحمد بن محمد بن 
هللا بن أبي سعد، حدثنا عبد اهللا بن مسلم عمران، حدثنا عثمان بن بكر، حدثنا عبد ا

جاء العباس بن الحسن بن عبید اهللا بن العباس بن علي بن أبي طالب إلى : "قال
لو أذن لنا بالدخول لدخلنا، ولو : باب المأمون، منظر إلیه الحاجب ثم أطرق فقال له

:ثم أنشد". رفهااعتذر إلینا لقبلنا، ولو صرفنا ألصرفنا، فإما اللفتة بعد النظرة ال أع

ولكن من یمشي سیرضى بما ركبوما عن رضا كان الحمار مطیتي
القاسم بن عبد اهللا بن الحسین بن علي بن الحسین بن علي بن أبي - ١٢

.طالب

قدم سر من رأى فأقام ). صلى اهللا علیه وآله وسلم(من أهل مدینة رسول اهللا 
.)١٤٦(بها إلى حین وفاته

خبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا الحسن بن محمد أ: وذكر الخطیب البغدادي
بن یحیى العلوي، حدثنا جدي یحیى بن الحسن بن جعفر بن عبید اهللا بن الحسین بن 

ما رأیت : "سمعت أبا محمد إسماعیل بن محمد یقول: "علي بن أبي طالب قال
".الطالبین انقادوا ألحد بالرئاسة انقیادهم للقاسم بن عبد اهللا

، وكان "وكان القاسم بن عبد اهللا عن أهل الفضل وأهل الخیر": قال جدي
أسخصه عمر بن فرج من المدینة إلى العسكر في أیام المعتصم باهللا، وكان قد كثر 

-إذ كان والیًا على المدینة–علیه ُسلیمان بن عبد اهللا بن ُسلیمان بن علي العباسي 
اهللا لو جاءه صبي من الطالبین هذا قاسم بن عبد : "وقال لعمر بن الفرج فیما قال

فخرج به ُعمر بن فرج فأقام بالعسكر حتى مات ". ظلمته: "، فقال لي"یشكو إلیه لجاء
.بها



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٦٩

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
موسى بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو - ١٣

.الحسن الهاشمي

یم وهو أخو محمد وٕابراه). صلى اهللا علیه وآله وسلم(من أهل میدنة رسول اهللا 
. ظفر به أبو جعفر المنصور بعد قتل أخویه فعفا عنه، ویسكن بغداد. أبني عبد اهللا

.)١٤٧(حدث عنه عبد العزیز محمد الدراوردي وغیره. وقد روى عن أبیه شیئًا یسیراً 

ویذكر الخطیب البغدادي عن أبو سعید الحسن بن محمد بن عبد اهللا بن 
اضي أبو بكر محمد بن عمر بن سلم حدثنا الق)١٤٨(-بأصبهان–حسنویه الكاتب 

الحافظ، حدثني أحمد بن إبراهیم بن قیس، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن القطواني، 
حدثنا عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا، حدثني أبي عن أبیه عبد اهللا بن حسن عن أبیه 

فیها كل صالة ال یقرأ: "صلى اهللا علیه وآله وسلم(قال رسول اهللا . عن جده عن علي
".بفاتة الكتاب فهي خراج

وذكر الخطیب البغدادي عن الحسن بن أبي بكر، عن الحسن بن محمد بن 
یحیى العلوي، حدثني جدي أبو الحسین یحیى بن الحسن بن جعفر بن عبید اهللا بن 

وموسى بن عبد اهللا اختفى : "قال) علیه السالم(الحسین بن علي بن الحسین بن علي 
وكان یقول شیئًا من الشعر، كتب من العراق إلى ". نصور وعفا عنهبالبصرة فأخذه الم

زوجته أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر أم أبنه 
:)١٤٩(عبد اهللا بن موسى یستدعیها إلى الخروج إلى الخروج إلیه فلم تفعل فكتب إلیها

بـــالد بها أس الخیــانة والغدراـــإنهـــق فـــــراـــي بالـــعــال تتــركـــــنــ
مقابلة األجــــــــــداد طیبة النشرــرةفإنــــي زعیــــــــم أن أجــــيء بضـــ

ومرة لم تحفل بفضل أبي بكرإذا انتسبت من آل شیبان في الذرى
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سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٧٠

ن إلى زوجته أم أبنه ویذكر الخطیب البغدادي كتب موسى بن عبد اهللا بن حس
وهي أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد اهللا بن الرحمن بن -عبد اهللا بن موسى

.أبي بكر

ـرســیـة فــــــــــراســــة للضرائـــــــرافـوٕاني زعیم أن أجيء بضرة
وتقطع من أقصى مناط الحناجرتكرم مواللها وترضي خلیلها

:له مولى إبراهیم بن عبد اهللا بن حسنفقال 

لعمري لقد حاولت أحدى الكبائري بكر تكید بضرهـأبنت أب
وأنت مقیم بین صنوجي عبائـــــرتغط غطیط البكرشد خناقه

.ناحیتاه: موضع، وصنوجاه: عبائر

بن زمعة حملت هند بنت أبي عبیدة بن عبد اهللا: "قال أبو عبد اهللا بن الزبیر
وسمعت علماءنا : "قال الزبیر" بموسى بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بعد ستین سنة

.)١٥٠("ال تحمل امرأة بعد الستین سنة إال من قدیس وال بعد خمسین إال عربیة: یقولون

عن الحسن بن أبي بكر، أخبرنا الحسن بن محمد بن یحیى العلوي، حدثني 
عبد اهللا یومًا على الرشید ثم خرج من عنده فعثر ودخل موسى بن : "جدي قال

یا : فقال. بالبساط، فسقط، فضحك الخدم وضحك الجند، فلما قام التفت إلى هارون
".أمیر المؤمنین أنه ضعف صوم ال ضعف السكر

موسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي - ١٤
.بن أبي طالب

. عن أبیه، وعن ُأمه فاطمة بنت سعید عقبة الجهنيمدني األصل سكن بغداد
.)١٥١(روى عنه محمد بن الحسن بن مسعود الزرقي



)٢٠١٨األولكانون (العشرونخامسالالعدد 
١٧١

العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
وذكر الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد أن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن 

حدثتني فاطمة بنت سعید بن عقبة بن شداد بن ُأمیة : عبد اهللا بن حسن بن حسن قال
صلى اهللا (بن علي عن أبیه عن جده عن علي عن النبي الجهني عن أبیها عن زید 

ن، : "أول ما خلق اهللا القلم، ثم خلق الدواة، وهو قوله تعالى: "قال) علیه وآله وسلم
النون الدواة، ثم قال للقلم خط وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من ) القلم" (والقلم

ن تقوم الساعة من جنة، أو خلق، أو أجل، أو رزق، أو عمل، أو ما هو كائن إلى أ
نار، أو خلق العقل فاستنطقه فأجابه، ثم قال له أذهب فذهب، ثم قال له أقبل فأقبل، 

وعزتي وجاللي ما خلقت من شيء أحب إلي منك، وال : "ثم استنطقه فأجابه، ثم قال
صلى اهللا (فقال النبي " أحسن منك، وألجعلنك فیمن أحببت، والنقضك ممن أبغضت

".أكمل الناس عقًال أطوعهم للشیطان، وأعملهم بطاعته): "وسلمعلیه وآله

یذكر الخطیب البغدادي عن علي بن محمد بن عیسى البزار، ومحمد بن أحمد 
حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ، حدثني أبو جعفر محمد بن : بن زرین قاال

ي موسى بن حدثنا محمد بن الحسن بن مسعود الزرقي، حدثن. أحمد بن نصر الكاتب
.)١٥٢(ببغداد في جوارنا-عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن حسن

.یحیى بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب- ١٥

وهو أخو محمد وٕابراهیم أبني عبد اهللا بن الحسن، ذكر یحیى . من أهل المدینة
كان قد صار أن یحیى بن عبد اهللا" نسب الطالبین"بن محمد العلوي صاحب كتاب 

إلى جبل الدیلم في سبعین رجًال من أصحابه، ثم أمنه هارون الرشید وكتب له أمانًا 
.)١٥٣(وللسبعین الذین كانوا معه وأشهد على ذلك شهودًا وأجازه بمائتي ألف دینار

.وقدم یحیى بن عبد اهللا على الرشید بغداد: قلت

: لس هارون الرشید قالویذكر الخطیب البغدادي وكان یحیى بن عبد اهللا جا
فقال لنا یا هؤالء إني آمنت هذا الرجل وسبعین رجًال معه، فكلما أخذت رجًال قال هذا 

أنا رجل من السبعین معروف بنسبي وعیني : فقال یحیى. منهم، فقلت له أسمهم لي
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سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٧٢

فقلنا له یا یحیى أتق : فهل ینفعني ذلك؟ واهللا لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها عنهم قال
.)١٥٤(فلیس لك أمان إال أن نخبر بهم فأبىاهللا

ویذكر الخطیب البغدادي أن عبد اهللا بن مصعب جعل یفحش على یحیى في 
: فقال یحیى لما أكثر علیه: لقد سمع اهللا خلقك وخلقك، قال: المجلس ویشتمه ویقول

یا أمیر المؤمنین، إن هذا عدو لي ولك وهو یضرب بعضنا بعض، هذا باألمس مع 
:محمد بن عبد اهللا وهو القائلأخي 

إن الخالفة فیكم یا بني حسنقوموا بأمركم ونجب بطاعتنا

قال ابن مصعب ال أحلف، فالتفت إلیه الرشید . حولك وقوتك إن كنت قلت هذا
.)١٥٥(اهللا أكبر قطعت واهللا أجله: فقال یحیى: فقال أحلف بما حلفك به، فحلف

ي أن لعبد اهللا بن مصعب حدیثین أن یحیى بن عبد ویذكر الخطیب البغداد
ویقال مات من یومه، انقلب إلى منزله . اهللا لما خلفتهم أیم ضبه ثالث حتى مات

ال إله إال اهللا ما أسرع ما : فسقط من دابته فانتجع ضمان، فكان الرشید إذ أذكره قال
مات : ى یقولوكان إدریس بن محمد بن یحی: قال جدي. أرید لیحیى من ابن مصعب

.جدي یحیى بن عبد اهللا بن الحسن في حبس هارون الرشید

.أبو الحسن العلوي- ١٦

.)١٥٦(صحب إبراهیم الخواص وحكى عنه. من جلة الصوفیة

، )١٥٧(أخبرنا محمد بن علي بن الفتح: وذكر الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد
: اهللا بن علي یقولسمعت عبد: أخبرنا محمد بن الحسین الصوفي النیسابوري قال

سمعت : سمعت أبا الحسن العلوي البغدادي یقول: سمعت أبا الطیب العلي یقول
.)١٥٨("أول ما یهب اهللا تعالى للعالم الرباني خشیته: "إبراهیم الخواص یقول
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
:الخاتمة 

استعرضنا في بحثنا هذا الشجرة العلویة المباركة في تاریخ بغداد للخطیب 
نى العرب قبل اإلسالم وبعده بضبط أنسابهم إلى أن كثر أهل إذ اعت. البغدادي 

اإلسالم واختالط العرب باألعاجم تعذر ضبط النسب باآلباء لدى الكثیرین فانتسبوا 
إلى بلدانهم أو إلى حرفهم ، وأوجب معرفة النسب وأوجب النسب في اإلمامة أن یكون 

من شذبهم منهم بالخالفة، قریشي وأنها من شروط العصمة عند عامة المسلمین إال 
وهم من ذریة اإلمام ) علیهم السالم(والعلویین هم األشراف من بني الحسن والحسین 

، وكان العلویون یفتخرون بأمجادهم ویذكرهم اإلمام )علیه السالم(علي بن أبي طالب 
أعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ): "علیه السالم(زین العابدین 

صلى اهللا علیه وآله (محبة في قلوب المؤمنین، وفضلنا بأن منا النبي األمین محمد وال
ومنا الصدیق، ومنا الطیار ومنا أسد اهللا وأسد الرسول، ومنا سبطا هذه األمة ) وسلم

".ومنا مهدي هذه األمة

حیث أن كل خلفاء بني العباس لم یكونوا أن یستغنوا عن العلویین وخاصة 
نوا لدیهم من العلوم الذي یفید الخلیفة ویفید عامة الناس في جمیع علمائهم لما كا

.النواحي وخاصة القضاء والناحیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وغیرها
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١٧٤

الهوامش
: ، األنســاب، تحقیـــق)م١١٦٦/ه٥٦٢ت(الســمعاني، عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منصــور )١(

، ابـــن األكفـــاني ، ١٦٦، ص٥، ج) م ١٩٨٨نـــان ،بیـــروت  دار الج( عبـــد الـــرحمن الیمـــاني 
ذیـــل تـــاریخ مولـــد العلمـــاء ، وحیـــاتهم ، ) م ١١١٩/ه٥٢٤ت( هبـــة اهللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد 

؛ ســــبط ابــــن ٣٢، ص)ه ١٤٠٩الریــــاض ، دار العاصـــمة ، ( عبــــد اهللا بـــن أحمــــد : تحقیـــق
ــدین أبــي المظفــر یوســف  اریخ ، مــرآة الزمــان فــي تــو ) م١٢٥٦/ه٦٥٤:ت(الجــوزي، شــمس ال

بیروت ، دار الرسالة العالمیة ،  ( األعیان ، تحقیق محمد تنس الحسن، كامل محمد الخروط 
.٢٣٩، ص١٩، ج) ه ١٤٣٤

تـــاریخ بغـــداد أو ) : م ١٠٧٠/ه ٤٦٣ت(أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي : الخطیـــب البغـــدادي)٢(
.٣٥٩، ص١١، ج) م٢٠٠٤دار الكتب العلمیة، : بیروت(٢مدینة السالم، ط

: یاقوت الحمـوي: قرى السواد قرب قصر ابن هبیرة من أعمال الكوفة، ینظر فيوهي من )٣(
٢، معجــــم البلــــدان، ط)م١٢٢٨/ه٦٢٦ت(أبــــو عبــــد اهللا شــــهاب الــــدین یــــاقوت بــــن عبــــد اهللا 

.٢٦٣، ص٢، ج) م ١٩٩٥دار إحیاء التراث العربي ، : بیروت(
فــي أخبــار مــن ، شــذرات الــذهب)م١٢٧٨/ه١٠٨٩ت(عبــد الحــي بــن أحمــد : ابــن العمــاد)٤(

.٣١٠، ص٣، ج. ) م.بیروت ، دار الكتب العلمیة د( ذهب 
.١٦٦، ص٥السمعاني، األنساب، ج)٥(
وهي قریة كبیرة تقـع تحـت بغـداد علـى دجلـة فـي الجانـب الغربـي فیهـا، كـان والـد أبـي بكـر )٦(

، ٣یــــاقوت الحمـــوي، معجــــم البلــــدان، ج: أحمـــد الخطیــــب البغـــدادي یخطــــب فیهـــا، ینظــــر فـــي
.٤٥٠ص

أبـو الطیــب الطیبــي، هــو هــالل بــن عبــد اهللا بـن محمــد أبــو عبــد اهللا الطیبــي المعلــم، یــروي )٧(
الخطیـب : عن ابن مالك وابن إسماعیل روى عنه أبو بكر الخطیب، وقال عنه مؤدبي، ینظـر

.٧، ص١البغدادي، تاریخ بغداد، ج
قن منـه مـات سـنة هو أحمد بن إسحاق أبو منصور، كنت اقرأ علیه وأتل: منصور الحبال)٨(

.١٥٦، ص٥الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج: ثالثین وأربع مائة للهجرة ینظر
.٥، ص١الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج)٩(
: بیـروت(، الطبقـات الكبـرى ، ) م ٨٤٤/ه٢٣٠:ت(محمد بن منیـع البصـري : ابن سعد)١٠(

أبـو محمـد علـي بـن : ، ابـن حـزم٢٤٧-٢٤٥، ص٢، ج)١٩٧٨دار بیروت للطباعة والنشر، 
عبــد الســالم محمــد : ، جمهــرة أنســاب العــرب ، تحقیــق) م ١٠٦٣/ه٤٥٦ت(أحمــد بــن ســعید 

.٢٠-١٩،ص ص) م ١٩٧١دار المعارف ، : القاهرة ( هارون 
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العلویون في كتاب تاریخ بغداد الخطیب البغدادي
، ) م ٨٥٥/ه٢٤١ت(اإلمـام أبـو عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد الشـیباني الـوائلي : ابن حنبـل)١١(

، )١٣٧٥-١٣٦٥دار المعـــارف ، : القـــاهرة ( ر مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ، تحقیـــق أحمـــد شـــاك
.٢٧٤، ص٢ج
ــــدون)١٢( ــــرحمن بــــن محمــــد : ابــــن خل ــــد ال ــــروت ( المقدمــــة ) : م ١٤٠٥/ه٨٠٨ت( عب : بی

.٢١، ص١، ج) م ١٩٧٥منشورات دار الكتاب اللبناني ، 
ت بعــد (ابــن شــدقم، ضــامن ابــن زیــن الــدین علــي بــن الحســن بــن علــي النقیــب المــدني )١٣(

) علــیهم الســـالم(ة األزهـــار وزالل األنهــار فـــي نســب أبنـــاء األئمــة األطهـــار حمــاة تحفــ١٠٩٠
، ١، م) م ١٩٩٩بیروت ، مؤسسة المواهب للطباعة والنشر، ( تحقیق كامل سلمان الجبوري 

.١٣ص
إن نصارى بغداد وكان، بأیدیهم الكتاب مشجر محتوي بیوت النصـارى وبطـونهم، ینظـر )١٤(

.١٢، صجمهرة أنساب العرب: ابن حزم 
): م١٢٣٣/ ه٦٣٠ت(عـز الــدین أبــو الحسـن علــي بــن أبـي الكــرم الجــزري : ابـن األثیــر)١٥(

.٣٧، ص٦، ج)م ١٩٦٥دار صادر، : بیروت ( الكامل في التاریخ 
، )م١١١٣/ه٥٠٧ت(أبــو الفضــل محمــد بــن طــاهر بــن علــي المقدســي : ابــن القیســراني)١٦(

.٦، ص) ت.بریل ، دلیدن ، مطبعة( جونك .د.ب: األنساب المتفقة، نشر
صــفة ). م١٢٠٠/ه٥٩٧ت(أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد : ابــن الجــوزي)١٧(

، ) م ١٩٧٩دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، : بیـــروت ( محمـــود ناضـــوري : الصـــفوة، تحقیـــق
.١٠٧، ص٢ج
الحاوي للفتاوي، بـاب الوقـف، ) م١٥٠٥/ه٩١١ت(جالل الدین عبد الرحمن : السیوطي)١٨(
.١٥٨-١٤٩، ص ص) م ١٩٥٢اهرة ، مطبعة السعادة ، الق(
هــو أبــو الغــارات وزیــر العصــامي یعــد مــن الملــوك أصــله مــن الشــیعة اإلمامیــة ولــد ســنة )١(
قدم مصر فقیرًا، فترقى فـي الخـدم حتـى ولـي فیـه ابـن خصـیب مـن أعمـال ) م١١٠١/ه٤٩٥(

، ٤ط: اإلعــــالم: خیــــر الــــدین: الزركلــــي: الصــــعید المصــــري ، للمزیــــد مــــن المعلومــــات ینظــــر
.٣٣٩، ص٣، ج)١٩٧٩دار العلم للمالیین، : بیروت(
البدایـــــة ): م١٣٧٢/ه٧٧٤ت(عمـــــاد الـــــدین إســـــماعیل بـــــن عمـــــر القرشـــــي : ابـــــن كثیـــــر)٢٠(

.١٧٥، ص٥، ج) م ١٩٦٦مطبعة المعارف ، : بیروت ( ،والنهایة



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٧٦

،)م ١٩٩٩، بال: طهران( كنز الفوائد : ي بن عثمانأبو الفتح محمد بن عل: الكراجكي)٢١(
.١٦٦ص

منتقلـة ) من أعالم القرن الخـامس الهجـري(أبو إسماعیل إبراهیم بن ناصر : ابن طباطبا)٢٢(
.١٧، ص) م ١٩٦٩المطبعة الحیدریة ، : النجف ( محمد مهدي حسن، : الطالبیة، تحقیق

لیفــي    . إ : نســب قــریش، تحقیــق): م ٨٥٠/ه٢٣٦ت( أبــو عبــد اهللا المصــعب : الزبیــري)٢٣(
أبـــو علـــي أحمـــد بــــن : ؛ مســــكویه٣٧، ص) م ١٩٥٣دار المعـــارف ، : القـــاهرة ( وفنســـال بر 

ـــى بتصـــحیحه) : م١٠٣٠/ه٤٢١ت(محمـــد  ـــاهرة(مـــدروز .  آ. ف: تجـــارب األمـــم، اعتن : الق
.١٢١، ص) م ١٩١٥مطبعة مصر، 

الخالصــــة فــــي أصــــول الحــــدیث، ) م١٣٤٢/ه٧٤٣ت(الحســــین بــــن عبــــد اهللا : الطیبــــي)٢٤(
.٩، ص) م ١٩٧١مطبعة اإلرشاد ، : بغداد ( مرائي صبحي السا: تحقیق

.٥٦، ص)ه١٣٧٥مكتبة األنجلو المصریة، : القاهرة(الحضارة العربیة، : هل. ي)٢٥(
: تحقیــق) م٨٧٥/ه٢٦١ت(أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري، : مســلم)٢٦(

.٣٦، ص٢، ج) م ١٩٥٤دار إحیاء التراث العربي ، : بیروت ( محمد فؤاد عبد الباقي 
.٥٦، ص٢صحیح مسلم، ج: مسلم)٢٧(
مكتبـة وهبـة ، : القـاهرة ( أبو زید ، تـاریخ الحضـارة اإلسـالمیة والفكـر اإلسـالمي : شلبي)٢٨(

.١٨٩-١٨٨، ص ص) م١٩٦٤
.١٦٠تاریخ الحضارة اإلسالمیة، ص: شلبي)٢٩(
تحقیـــق عبـــد ، تـــذكرة الحفـــاظ، )م١٢٩٤/ه٧٤٨ت(شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد اهللا : الـــذهبي)٣٠(

ـــــى المعلمـــــي  ـــــن یحی ـــــرحمن ب ـــــة الحـــــرم المكـــــي، : مكـــــة المكرمـــــة ( ال ، ٢، ج) م ١٩٥٤مكتب
.١٥٤ص

جمع عسیب وهو جرید النخل، كانوا یكشطون الخرص لغرض الكتابة ویكتبـون : العسب)٣١(
، مختــار )م١٢٦٧/ه٦٦٦ت(محمــد بــن أبــي بكــر : الــرازي: فــي الطــرف العــریض، ینظــر فــي

.٤٢١، ص) م ٢٠٠٥رضوان، دار ال: حلب ( الصحاح 
: الــرازي : ینظـر. وهـي الحجـارة الرقـاق) بفـتح الـالم وســكون الخـاء(جمـع لخفـة : اللخـاف)٣٢(

.٢٩٨مختار الصحاح ، ص
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مختــــار : الــــرازي: ینظــــر . جمــــع رقعــــة وقــــد تكــــون مــــن جلــــد أو ورق أو كاغــــد: الرقــــاع)٣٣(

.٣٥٤الصحاح، ص
مختــار الصــحاح ، : الــرازي : ینظــر . نــاتقطــع الجلــد مــن الجلــود الحیوا: قطــع األدیــم )٣٤(

.٢٨٤ص
، الجامع الصحیح وهـو سـنن )م٩٠٩/ه٢٩٧ت(أبو عیسى محمد بن عیسى : الترمذي )٣٥(

ـــة ، : بیـــروت ( الترمـــذي، تحقیـــق وشـــرح أحمـــد محمـــد شـــاكر  ، ) م ١٩٧٨دار الكتـــب العلمی
.١٩٨ص

.١٩٢، ص٢تذكرة الحفاظ، ج: الذهبي)٣٦(
ان مجد الدین المبـارك بـن محمـد بـن محمـد المعـروف بـابن األثیـر أبو السعد: ابن األثیر)٣٧(

: القــاهرة ( ، جــامع األصــول فــي أحادیــث الرســول ) م ١٢٠٩/ه٦٠٦ت( الشــیباني الشــافعي 
.٧٦، ص١، ج)ه١٤٠٦مطبعة الفجالة ، 

.١٢الخالصة في أصول الحدیث، ص: الطیبي )٣٨(
( ٤، حلیـــة األولیـــاء، ط)م١٠٣٨/ه٤٣٠ت(أحمـــد بـــن عبـــد اهللا : أبـــو نعـــیم األصـــفهاني)٣٨(

.٤٧، ص٨، ج) م ١٩٨٥دار الفكر ، : بیروت 
بغیـة الطلـب فـي تـاریخ حلـب، ) م١٢٦١/ه٦٦٠ت(كمال الدین أبـي القاسـم : ابن العدیم)٤٠(

، ٢، ج) م ١٩٥٤المعهـــد الفرنســـي للدراســـات العربیـــة ، : دمشـــق ( تحقیـــق ســـامي الـــدهان، 
.٧٥٧ص

.١٤٣، ص١بغداد ، جتاریخ : الخطیب البغدادي )٤١(
ـــــــــر)٤٢( ـــــــــن األثی ـــــــــن محمـــــــــد الجـــــــــزري، : اب ـــــــــي ب ـــــــــي الحســـــــــن عل ـــــــــدین أب اإلمـــــــــام عـــــــــز ال
دار الكتـب العلمیـة : بیـروت ( ٣أسد الغابة في معرفـة الصـحابة ، ط،)م١٢٣٢/ه٦٣٠ت(

.٢٨٥، ص٣، ج) م ٢٠٠٧، 
.١٤٤، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )٤٣(
ض الفـرات ودجلـة التـي نـزل بهـا األكاسـرة وتوسـطوا مصـب هي منطقـة بـین أر : المدائن )٤٤(

الفرات في دجلة وهذا أن األسكندر لما سار فـي األرض ودانـت لـه األمـم وبنـى المـدن العظـام 
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في المشرق والمغرب رجع إلى المدن وبنى فیها وسورها وهـي إلـى هـذا الوقـت موجـودة األثـر، 
.٢٢١ص، ٧، ج٤معجم البلدان، م: یاقوت الحموي : ینظر 

.١٤٤، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٤٥(
.١٤٥، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٤٦(
العصر المشـهور بـأرض بابـل مـن سـواء العـراق، وسـمیت الكوفـة كوفـة الجتمـاع : الكوفة)٤٧(

الناس بها من قولهم قد تكون الرمل وطول الكوفة تسع وستون درجـة ونصـف عرضـها أحـدى 
.١٦٠، ص٧، ج٤معجم البلدان، م: یاقوت الحموي: ن درجة وثلثان؛ ینظر فيوثالثو 

.١٤٦، ص١تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٤٨(
أبو جعفر صاحب كتاب المحبر، أخباري صدوق واسع الروایة عارف : محمد بن حبیب)٤٨(

حیحة، بأیــام النــاس وهــو ابــن ُمالعنــة نســب إلــى أمــه، تــوفي ســنة خمســین ومــائتین وكتبــه صــ
، الـوافي بالوفیـات ، ) م ١٣٦٢/ه٧٦٤ت(صالح الدین خلیـل بـن أیبـل : الصفدي: ینظر في

.٢٤١، ص٢، ج) م ١٩٩٩دار إحیاء التراث العربي ، : بیروت ( 
.١٤٧، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٥٠(
.١٤٨، ص١تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٥١(
.١٤٨، ص١داد ، جتاریخ بغ: الخطیب البغدادي)٥٢(
.١٤٩، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٥٣(
.١٥٠، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٥٤(
.١٥١، ص١تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٥٥(
.١٥٢، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٥٦(
.١٥٢، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٥٧(
.١٥٣، ص١تاریخ بغداد، ج: اديالخطیب البغد)٥٨(
.١٥٤، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٥٩(
.٢٤، ص٢أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: ابن األثیر)٦٠(
.١٤٨، ص١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٦١(
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.١٩٣، ص١٤تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٦٢(
.٤٣٨ص،٩تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٦٣(
.٤٣٩، ص٩تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٦٤(
.٤٤٠، ص٩تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٦٥(
.٤٤٠، ص٩تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٦٦(
.٣٠٣، ص٧تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٦٧(
تســمیها وهــي مدینــة علــى الفــرات فــي غربــي بینهمــا عشــرة فراســخ وكانــت الفــرس: األنبـار)٦٨(

فیروز مابور، وكانت األكاسرة ترزق أصحابها منها وكان یقال لها األهراء فلما دخلتها العـرب 
.٢٠٦، ص١، ج١معجم البلدان، م: یاقوت الحموي: عربتها فقال األنبار، ینظر في

.٣٠٤، ص٧تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٦٩(
.٣٠٤، ص٧تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٧٠(
.٥١، ص٦تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٧١(
محمــد بــن ســالم بــن عبــد اهللا بــن ســالم الجمعــي أبــو عبــد اهللا البصــري المــولى قدامــه بــن )٧٢(

وهــو أخــو عبــد الــرحمن بــن ســالم وكــان مــن أهــل ) طبقــات الشــعراء(مطعــون، صــنف كتــاب 
دى إلیــــه األكــــابر الفضـــل واألدب، قــــدم إلــــى بغـــداد ســــنة اثنتــــین وعشـــرین للهجــــرة وأعتــــل فأهـــ

.٩٦، ص٣الصفدي ، الوافي بالوفیات ، ج: أطبائهم، ینظر
.٥٢، ص٦تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٧٣(
.٥٢، ص٦تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٧٤(
.٢٩، ص١٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٧٥(
.٣٠، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٧٦(
.٣١، ص١٣تاریخ بغداد ، ج: البغداديالخطیب )٧٧(
.٣٢، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٧٨(
.٣٣، ص١٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٧٩(
.١١٢، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٨٠(
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١٨٠

جبـل ممتـد بـین القـور غـور تهامــة ونجـد فكأنـه منـع كـل واحـد منهمـا أن یخــتلط : الحجـاز)٨١(
و حاجز بینهما، وسمي الحجـاز حجـازًا ألنـه فصـل بـین الغـور والشـام وبـین البادیـة، باآلخر فه
.١١٨، ص٣، ج٢معجم البلدان، م: یاقوت الحموي : ینظر في

.١١٣، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )٨٢(
.١١٣، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )٨٣(

الغـــرب ثمـــان وســـبعون درجـــة وعرضـــها ثـــالث بیـــت اهللا الحـــرام طولهـــا مـــن جهـــة: مكـــة)٨٤(
وعشــرون درجــة وقیــل إحــدى وعشــرون تحــت نقطــة الســرطان طالعهــا الثریــا، ویقــال مكــة اســم 

.٣٠٧، ص٨، ج٤معجم البلدان، م: یاقوت الحموي: المدینة وبكه اسم البیت، ینظر 
.١١٣، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )٨٥(
.١١٤، ص٢بغداد ، جتاریخ: الخطیب البغدادي)٨٦(
.٢٦٥، ص٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٨٧(
ـــیمن : الـــیمن)٨٨( وهـــي مـــن أرض الحجـــاز علـــى منتصـــف طریـــق مكـــة والمدینـــة، وســـمیت ال

لیتامنهم إلیها، ویقال أن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمن بنو یمن إلى الیمن وهي الـیمن 
.٥١٠-٥٠٩، ص٨، ج٤معجم البلدان، م: موي یاقوت الح: األرض فسمیت بذلك، ینظر

.٢٦٧-٢٦٦، ص٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٨٩(
.٢٧٨، ص٧تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٩٠(
قــالوا كــان أســمها قــدیمًا ســامیرا ســمیت بســامیرین نــوح كــان : قــال الزجــاجي: سـر مــن رأى)٩١(

عتصم سماها سر من رأى وقد بسـط القـول منهـا ینزلها ألن أباه أقطعه إیاها فلما استحدثها الم
.٤٢، ص٥، ج٣معجم البلدان، م: یاقوت الحموي: بسامراء فأغنى، ینظر

.٣٧٩، ص٧تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)٩٢(
.٢٧٥، ص٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٩٣(
صـلى اهللا علیـه (عبد اهللا بن عبـاس البحـر، أبـو العبـاس عبـد اهللا بـن عـم الرسـول محمـد)٩٤(

، العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن شــیبه بــن هاشــم، وأســمه عمــرو بــن عبــد منــاف بــن )وآلــه وســلم
قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر الفـرس، الهاشـمي الكـي، مولـده 
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نحــو ثــالث شــهور، ) ص(بشــعب بنــي هاشــم، قبــل عــام الهجــرة بــثالث ســنین، صــحب النبــي 

، ســیر ) م ١٣٤٧/ه٧٤٨ت(شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ینظــر فــي؛ الــذهبي، 
.٣٨٠-٣٧٩، ص ص٤، ج) م ٢٠٠٦دار الحدیث ، : القاهرة ( أعالم النبالء 

.٢٧٦، ص٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )٩٥(
.٤٣٩، ص١٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )٩٦(
.٣٤٤، ص١٠تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي )٩٧(
.٣٤٥، ص١٠تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )٩٨(
.٤٥، ص٨تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)٩٩(
.٧، ص٨تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٠٠(
.١٤٤، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٠١(
ًا كــان فصــیح. أبــو عبــد اهللا الصــوري الشــاعر. محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن ُحبــاب)١٠٢(

توفي بطرابلس وقد نیف على السبعین سنة وكانت وفاته سنة ثالث وسـتین وأربعمائـة للهجـرة، 
.١٠٠، ص٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي: ینظر

.٤٣٣، ص٧تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )١٠٣(
.٢٧، ص١٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )١٠٤(
.٢٤٤، ص٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٠٥(
.٢٤٥، ص٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )١٠٦(
.٣٠٤، ص٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٠٧(
هـــي مدینـــة طولهـــا مـــن جهـــة المغـــرب ثـــالث وســـبعون درجـــة وعرضـــها ســـت : همـــذان)١٠٨(

وهمـذان وأصـبهان ) علیـه السـالم(وثالثون درجـة وسـمیت بهمـذان مـن الفلـوج بـن سـام بـن نـوح 
ویقــع فــي إیــران وهــي عذبــة المــاء وأطیبهــا ) كــرمیس بنحلیمــون(اســم الــذي بناهــا هــو أخــوان و 

.٤٨٢، ص٨، ج٤معجم البلدان ، م: هواًء، ینظر ، یاقوت الحموي 
.٣٠٦-٣٠٥، ص ص٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي )١٠٩(
.٣٠٧، ص٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )١١٠(



)٢٠١٨األولكانون (العشرونالخامسالعدد

سوالف فیض اهللا حسن.د.م.أ

١٨٢

.٣٠٨، ص٣خ بغداد ، جتاری: الخطیب البغدادي )١١١(
. ٢٤٣، ص٢تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١١٢(
.٢٤٣، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١١٣(
.٢٧٠، ص١١تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١١٤(
.٤٠١، ص١١تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي )١١٥(
. ٩، ص١٢تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١١٦(
محمــد بــن المظفــر بــن موســى بــن عیســى أبــو الحســین البــزاز الحــافظ البغــدادي، رحــل )١١٧(

إلــى األمصــار وبــرع فــي علــم الحــدیث ومعرفــة الرجــال وتــوفي فــي جمــادي األولــى ســنة تســع 
وســبعین وثالثمائــة للهجــرة، ســمع الطبــري وغیــره وروي عنــه الــدار قطنــي وغیــره واتفقــوا علـــى 

. ٢٣، ص٥الوافي بالوفیات، ج: يالصفد: فضله وصدقه وثقته ، ینظر
.١٧٢، ص٦تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١١٨(
علیـــه (وهـــي اســـم ناحیـــة فیهـــا الكوفـــة والحلـــة، ویقـــال أن أول مـــن ســـكنها نـــوح : بابـــل)١١٩(

، وهــو أول مــن عمرهــا وقیــل بابــل العــراق وقیــل بابــل الكوفــة وقیــل أن الكلــدانیون هــم )الســالم
، ٢، ج١معجــم البلــدان، م: یــاقوت الحمــوي: بــل فــي الــزمن األول، ینظــرالــذین كــانوا ینزلــون با

.٢٤٧ص
.١٧٢، ص٦تاریخ بغداد ، ج:  الخطیب البغدادي)١٢٠(
. ٤٥٢، ص٨تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) ١٢١(
محمد بن جعفر بن محمد بـن هـارون ابـن فـروه، أبـو الحسـن التمیمـي النحـوي المقـرئ )١٢٢(

الـــوافي : صـــالح الـــدین الصـــفدي : ســـنة اثنتـــین وأربعمائـــة للهجـــرة، ینظـــر ابــن النجـــار، تـــوفي 
. ٢٢٧، ص٢بالوفیات، ج

وهي بالعراق طولها أربع وسبعون درجة وعرضها أحدى وثالثون درجة وهي : البصرة) ١٢٣(
البصرة في كالم العرب األرض الغلیظة، وسمیت بصـرة : في اإلقلیم الثالث، قال ابن األنباري

.٣٤٠، ص٢، ج١معجم البلدان، م: یاقوت الحموي: تها، ینظرلغلظها وشد
. ٣٤، ص٨تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٢٤(
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.٣٦، ص٢تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٢٥(
محمد بن خلف بن حیان بن صدقه، أبو بكر الضبي القاضي المعروف بوكیع، كـان ) ١٢٦(

وولـــى قضـــاء كـــوز األهـــراز وتـــوفي ســـنة ســـت عارفـــًا بالســـیر وأیـــام النـــاس، صـــنف عـــدة كتـــب 
ولــه أخبــار القضــاة وتــواریخهم، ) عــدد آي القــرآن(وثالثمائــة للهجــرة، ولــه تصــانیف عــدة منهــا 

، ٣الــــوافي بالوفیــــات، ج: صــــالح الــــدین الصــــفدي: وكتــــاب األنــــواء وكتــــاب الشــــریف، ینظــــر
.٣٧ص

داد اسـم نارسـي، معـرب عـن أم الدنیا وسیدة البالد األصل بغداد لألعاجم، وبغ: بغداد)١٢٧(
باغ داذویه ألن بعض رقعة المنصور كان باغًا لرجل من الفرس أسمه داذویه، ویسمى مدینة 

معجـم البلـدان، : یاقوت الحمـوي: السالم وسمیت بذلك ألن دجلة یقال لها وادي السالم، ینظر
.٣٦، ص٢، ج١م
.٣٧، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٢٨(
.٤٥، ص٢تاریخ بغداد، ج: البغداديالخطیب)١٢٩(
.٤٦، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٣٠(
.٢٤٢، ص٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٣١(
.٣١٣، ص٤تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٣٢(
.٨٣، ص٦تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٣٣(
حـام خرجـوا عنــد التفریـق تشـأموا إلیهــا أي سـمیت بـذلك ألن قومــًا مـن كنعـان بــن: الشـام١٣٤(

ألنه ) علیه السالم(أخذوا ذات الشمال فسمیت لذلك ویذكر آخرون سمیت الشام بسام بن نوح 
.١١٧، ص٥، ج٣معجم البلدان، م: یاقوت الحموي: أول من نزلها، ینظر

.٨٤، ص٦تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٣٥(
.٨٤، ص٦بغداد، جتاریخ : الخطیب البغدادي)١٣٦(
.٢١٥، ص٧تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٣٧(
.٢١٦، ص٧تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٣٨(
.٤٣١، ص٧تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٣٩(
.٨٦، ص٨تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٤٠(
.١٨٠، ص٨تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٤١(
.٣٤٦، ص١٠تاریخ بغداد، ج: البغداديالخطیب )١٤٢(
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.١٢٥، ص١٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٤٣(
.١٢٦، ص١٢تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٤٤(
.١٢٦، ص١٢تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٤٥(
.٤٢٠، ص١٢تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٤٦(
.٢٧، ص١٣جتاریخ بغداد، : الخطیب البغدادي)١٤٧(
وهي مدینة عظیمة مشهورة من أعالم المدن وهي اسـم لإلقلـیم بأسـره وكانـت : أصبهان)١٤٨(

ــیم الرابــع طــول  مــدینتها أوًال جیــا ثــم صــارت الیهودیــة، وهــي مــن نــواحي الجبــل فــي آخــر اإلقل
درجة وثلثان وعرضها أربـع وثالثـون درجـة ونصـف، وسـمیت أصـبهان أصبهان أربع وسبعون

، وقال ابن درید أصبها اسـم مركـب ألن األصـب البلـد )علیه السالم(سام بن نوح بن فلوج بن 
معجـــم : یــاقوت الحمــوي: بلســان الفــرس مهــان اســـم الفــارس وكــان یقـــال بــالد الفرســان، ینظـــر

.١٦٨-١٦٧، ص ص١، ج١البلدان، م
.٢٨، ص١٣تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٤٩(
.٢٨، ص١٣، جتاریخ بغداد: الخطیب البغدادي)١٥٠(
.٤١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٥١(
.٤٢، ص١٣تاریخ بغداد ، ج:  الخطیب البغدادي)١٥٢(
.١١٥، ص١٤تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٥٣(
.١١٦، ص١٤تاریخ بغداد ، ج: الخطیب البغدادي)١٥٤(
.١١٦، ص١٤تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)١٥٥(
.٤٢٨، ص١٤تاریخ بغداد ، ج: لبغداديالخطیب ا)١٥٦(
أبـــو طالـــب الحربـــي العشـــاري بـــالعین المهملـــة المضـــمومة : محمـــد بـــن علـــي بـــن الفـــتح)١٥٧(

قـــال الخطیـــب . ســـمع الـــدار قطنـــي وابـــن شـــاهین وغیرهمـــا. والشـــین المعجمـــة وبعـــد األلـــف راء
: ة؛ ینظــرتــوفي ســنة أحــدى وخمســین وأربعمائــة للهجــر ". كتبــت عنــه وكــان صــالحاً : "البغــدادي
.٩٦، ص٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي


