مجلة أبحاث البصرة ( العلوم اإلنسانية )

المجلد  ، 73 :العدد 4 :السنة  ، 2102 :ص02-5

ما تبقى من كتاب (اآلل) ألبي عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه (ت  072ه)
د .سليمة جبار غانم
جامعة البصرة /كلية التربية /قسم اللغة العربية
الخالصة-:
ألّف ابن خالويه كتباً متعددة وفي مجاالت مختلفة ،اللغةة ،والنحةو ،واألدب والقةرا.ات .وتعةد
كتبةةه مصةةد اًر م مةاً فةةي الد ارسةةات اللغويةةة والقردنيةةة ،وال نكةةاد نجةةد د ارسةةة فةةي اللغةةة العربيةةة لةةم تعتمةةد
على أحد كتبه كإعراب ثالثين سورة من القردن الكريم ،وليس فةي كةالم العةرب ،ومختصةر فةي ةوا
القةرا.ات ،و ةةرق مقصةورة ابةةن دريةد وغير ةةا .وقةد فقةةدت بعةن كتبةةه ومن ةا كتةةاب (اآلل) الة

يقةةف

البحث عنةد عةدد مةن النصةوت التةي انفةرد بة كر ا ونقل ةا أبةو الحسةن علةي بةن عيسةى األربلةي (ت
 390ه) في كتابه ك ف الغمة في معرفة األئمة) .ان ه النصةوت ألبةن خالويةه وممةا يق ّةو مةا
ن ة ب اليةةه اسةةلوب ا يتف ة م ةع اسةةلوبه فةةي متلفاتةةه ،كمةةا ان لغت ةةا وعبارات ةةا موافقةةة لتل ة المتلفةةات،
ه النصوت ت كل أكثر من نصف كتاب (اآلل) إن لم يكن اغلب ا ...نرجو في عملنا

رجح إن
ون ّ
ا خدمة لغتنا العربية واحيا .تراث ا العظيم.

المقدمة
يعد أبو عبد هللا الحسين بن أحمةد بةن خالويةه (ت  072ه) واحةداً مةن لغةويين القةرن ال اربةع
المبرزين ،وقد تر دثا اًر في علوم اللغة المختلفة ،نحواً ،وأدباً ،وقة ار.ات ،وحةديثاً ،وغيةر لة ( ،)1أمةا
ّ
دثاره ف ي علةى قسةمينم موبوعةة وغيةر موبوعةة ،فالموبوعةة من ةام إعةراب ثالثةين سةورة مةن القةردن
الكريم ،واعراب القرا.ات السبع وعلل ا ،و رق مقصورة ابن دريد ،وليس في كةالم العةرب  ...أمةا مةا
فقةةد فكةةان أكثةةر( ، )0ومنةةه كتةةاب (اآلل) و ةةو كتةةاب مفقةةود تنةةاثرت نصوصةةه وقةةد ك ةره ابةةن خالويةةه
قةةائالًماواآلل خمسةةة وع ةةرون ةةيئاً قةةد أفردنةةا لةةه كتاب ةاًا( ،)0وثمةةة مالحظةةة و ةةي ان نصةةوت كتةةاب
اآلل التةي وجةدنا ا انفةرد بة كر ا ،ومةن ثةةم نقل ةا أبةو الحسةن علةي بةةن عيسةى بةن أبةي الفةتح األربلةةي
(المتةوفى سةةنة  390ه) فةةي كتابةةه (ك ةةف الغمةةة فةةي معرفةةة األئمةةة) و ة ا الكتةةاب وبةةع فةةي موبعةةة
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النجف (سنة  1031ه) دون تحقي  ،ووبةع مةرة اخةرب وبعةة قةدم ل ةا السةيد أحمةد الحسةيني تحمةل
رقةةم الوبعةةة األولةةى ضةةمن من ةةورات ال ةريف الرضةةي –موبعةةة ةريعت (سةةنة 1101ه) وقةةد كةةر
األربلةةي نصوصةاً –وويلةةة غالبةاً -مةةن كتةةاب اآلل ألبةةن خالويةةه و لة فةةي أربعةةة ع ةةر موضةةعاً فةةي
()1

أثنةا .النقةةل عنةةه ،و ة ه النصةةوت

تجمةةع روايةةات الرسةةول ( )وأخبةةاره ودل بيتةةه ( ،)فضةالً عةةن

تحلةةيالت لغويةةة م ةةفوعة ومسةةندة بةةارا .العلمةةا .واللغةةويين وال ةوا د المختلفةةة ،والمةةرجح ان نصةةوت
كتةةاب (اآلل) قةةد ت ةةكل أكثةةر مةةن نصةةف كتةةاب اآلل( ،)5ان لةةم نقةةل أغلب ةةا –فقةةد كةةر -ابةةن خالويةةه
ع رين معنى لة(اآلل) من مجموع خمسة وع رين في قولهماواآلل خمسة وع رون يئاًا(،)3
ويقةةع كتةةاب ك ةةف الغمةةة فةةي معرفةةة األئمةةة فةةي جةةز.ين ،وسةةن كر ة ه النصةةوت بحسةةب
ورود ا فيةه ،وسةيجد القةارإل االحةاالت ل ة ه النصةوت بحسةب وبعتةي كتةاب (ك ةف الغمةة )...مةع
اتبةةاع مةةن

فةةي تحقي ة مةةا يمكةةن تحقيقةةه مةةن ة ه النصةةوت والسةةيما فةةي تخ ةري اآليةةات القردنيةةة،

وأحاديةةث الرسةةول األكةةرم ( )واأل ةةعار وبيةةان مةةا أ ةةكل مةةن المفةةردات ومعاني ةةا وغيةةر ل ة –كمةةا
سيتبين.-
نصوص من كتاب اآلل:
 ((وروب ابن خالويه في كتاب (اآلل) ان دمنة بنةت و ةب أم النبةي ( )رأت فةي منام ةاانه يقال ل اماإن قد حملت بخير البرية ،وسيد العالمين ،فةإن ولدتيةه فسةميه محمةداً فةإن
()7

أسةةمه فةةي التةةوراة حامةةد

وفةةي االنجيةةل أحمةةد( ،)3وعلقةةي عليةةه ة ه التميمةةة( ،)9وقالةةتم

فانتب ت وعند رأسي صحيفة من

ب مكتةوب في ةام أعية ه بالواحةد مةن ةر كةل حاسةد،
()12

وك ةةل خلة ة م ةةارد ،وم ةةن ق ةةائم وقاع ةةد ،عن ةةد القبي ةةل

عان ةةد ،عل ةةى الفس ةةاد جا ةةد ،ي خة ة

بالم ارصةةد ،مةةن وري ة الم ةوارد ،أن ةةا م عنةةه بةةاه األعلةةى ،وأحووةةه باليةةد العليةةا ،والكةةف
التي ال ترب ،يد هللا فو أيةدي م( ،)11وحجةاب هللا دون عةاديت م ،ال يوةوره وال يضةره فةي
()10

مقعد وال في مقام ،وال مسير وال منةام ،وأول الليةل ودخةر األيةام))( ،)10وأرتجةس

إيةوان

كسرب يوم والدته ،ورجت السما .وسقوت منه أربع ع ةرة ةرفة ،وخمةدت نيةران فةارس،
ولةةم تخمةةد قبةةل ل ة من ة ألةةف سةةنة ،وغاضةةت بحي ةرة سةةاوة ،ورتيةةا المتب ة ان( ،)11وانفةةا
عمةةرو بةةن بقيلةةة إلةةى ة وسةةويح الكةةا نين ،واخبار مةةا بقةةرب أيامةةه لةةه وظ ةةوره قصةةة
م ة ورة قةةد نقل ةةا الةةرواة وتةةداول ا االخبةةاريون وردب بعةةن الي ةةود فةةي ليلةةة والدتةةه ()
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النجوم وانقضاض ا ،فقالم في

ه الليلة ولد نبي ف نا نجد في كتبنةا ان ال ةياوين تمنةع

مةةن اسةةت ار السةةمع ،وتةةرجم بةةالنجوم لة ل  ،وسة ل ةةل ولةةد ة ه الليلةةة ألحةةدف فقيةةلم نعةةم،
لعبةةد هللا بةةن عبةةد المولةةب ،فقةةالم أرونيةةه ،ف ة خره اليةةه فةةي قماوةةه ،فةردب عينيةةه وك ةةف
عن كتفيه فةردب ةامة سةودا .وعلي ةا ةعرات ،فوقةع إلةى األرن مغ ةياً عليةه ،فتعجبةت
منةةه ق ةريض ،وضةةحكوا ،فقةةالم أتضةةحكونفا ة ا نبةةي السةةيف وليبي ةرّنكم( ،)15وقةةد

ب ةت

النبوة من بني اسرائيل إلى األبد فتفرقوا يتحدثون بما قال(.)13

 ((قال ابو عبد هللا بن الحسين بن خالويهم اآلل ينقسم في اللغةة خمسةة وع ةرون قسةماًمدل هللا قريض ،قال ال اعر ،و و عبد المولب
نحن دل هللا في كعبته

()17

لم يزل ا على ع د ابر م

وقال دخرونم أراد نحن دل بيت هللا ،أ قوّةان مكةة ،وسة ّكان حةرم هللا ،والعةرب تقةول فةي االسةتغاثة

يا دل هللا يريدون قري اً ،ودل محمد ( )بنو ا م ،وفي دل اليه بحسةب أو ق اربةة ،وقيةلم دل محمةد

( )كةةل تقةةي ،وقيةةلم دل محمةةد مةةن ح ّرمةةت عليةةه الصةةدقة ،ف مةةا قولةةه تعةةالىم ايرثنةةي ويةةرث مةةن دل
()13
ث سليمان داودا(،)19
يعقوبا قيلم يرث نبوت م وعلم م ،وعن الحسن البصر وقوله تعالىم َاوَوِر َ
وقةةال ابةةن عبةةاس ( )ورثةةة الحبةةورة يعنةةي العلةةم والحكمةةة ،ولة ل ِسةةمي العةةالم ِحبة اًر مةةن الحّبةةار و ةةو
الحسن والجمال( ،)02ودل هللا أ ل القردن(.)01
قال النبي ()م اان ه أ لين .قيلم من ةمف قةالم أ ةل القةردنا( ،)00وفةي حةديث دخةرم أ ةل
القردن عرفا .أ ةل الجنةة ،وا ا فضةل هللا ةيئاً نسةبه اليةه ،كمةا قيةل للكعبةةم بيةت هللا ،ولرجةبم ة ر
هللا ،وجمةةع األ ةةل فةةي السةةالمة أ لةةون ،وأ لةةين فةةي الم ة كر ،والمتنةةث أ ةةالت ،فيكةةون جمع ةاً أل لةةة
وأل ل ،قال ال اعرم
()00

إ ا أدلجوا بالليل يدعون كوثر

و م أ الت حول قيس بن عاصم
والكوثرم الكثير العوا ،.و و فوعل من الكثرة.
فإن قيلم ما الفر بين اآلل واأل لف

قلتم ما ستاالن ،ال مزة في (دل) مبدلة من ال ةا )01(.فةي (أ ةل) ثةم ّلينةت كمةا قيةلم ّيةا
واّيا  ،و ي ات ،وأي ات ،ودليل ل إجماع النحويين على ان تصغير (دل) أ يل ،برده إلى أصله،
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ال خالف فيه ،إال إن الكسائي أجاز (أويالً) و(أ يالً) تةارة علةى اللفةظ وتةارة علةى األصةل ،كمةا قيةل
في جمع قيل – و و المل

()05

أقيال -على لفظ قيل ،و(أقوال) على األصل.

وقة ةةال دخة ةةرونم االختية ةةار أن تقة ةةول فة ةةي الجمة ةةاد واألسة ةةما .المج ولة ةةة (أ ة ةةل) وفة ةةي الحي ة ةوان
واالسما .المعروفة (دل) ،يقالم أ ل بغداد ،ودل القوم ،ودل محمةد( ،)03واآللم السةراب الة

تةراه فةي

الصحرا .وعند ال اجرة ك نه ما ،.قال ال اعر ي جو بخيالًم
()07

البخيل ودونه األقفال

إني ألعلم ان خبز دونه

نكد

وا ا انتجعت لحاجة لم يقض ا

وان وعدت في وعد دل

()03

وقةد فرقةوا بةين اآلل والسةراب فقةةالوام السةراب قبةةل الظ ةةر ،واآلل بعةده ،واآللم أعةواد الخيمةةة،
واآللم اس ةةم جب ةةل بعين ةةه ،واآللم ال ةةخت ،تق ةةولم أري ةةت دل زي ةةد و خص ةةه وسة ةواده بمعن ةةى أري ةةت
خصةةه ،واآلل االنسةةان نفسةةه ،يقةةالم جةةا.ني دل أحمةةد ،أ جةةا.ني أحمةةد ،و أريةةت دل الرجةةال أ
الرجةةال ،و ة ا حةةرف غريةةب نةةادر ك ةره الفضةةل بةةن سةةلمة فةةي ضةةيا .القلةةوب ،واحةةت بقولةةه تعةةالىم
()09

اوبقية مما تر دل موسى ودل ارونا
بثينة من دل النسا .وانما
أ

وبقول جميلم
يكن الدنى ال وصال لغائب

()02

ي من النسا .في غدر ن وتلون ن ،يقةالم فةالن مةن دل النسةا .أ خلة مةن َن ،وفةالن

من دل النسا .أ تبع ن ويحب مجالست ن ،والعز اة ضد لة ( ،)01ودل فرعةون مةن كةان علةى دينةه

وم ب ةةه ،ق ةةال تع ةةالى اوأغرقن ةةا دل فرع ةةونا( ،)00والة ة ين غرقة ةوا ثالث ةةة دالف اأَد ِخل ةةوا دل ِفرَع ةةون أ ةةد

الع ابا( ،)00اولقد أخ نا دل فرعون بالسنينا( ،)01أ بالجدب والقحو.

ف ةةإن ق ةةال قائ ةةلم فم ةةا حقيق ةةة اآلل ف ةةي اللغ ةةة عن ةةد دون المج ةةاز ،ةةل ةةو خ ةةات ألقة ةوام
ب عيةةان م ،أم عةةام فةةي جمةةيع م ،متةةى سةةمعناه مولة غيةةر مقيةةدف فقةةلم حقيقةةة اآلل فةةي اللغةةة الق اربةةة
خاصةةة دون سةةائر األمةةة( ،)05وك ة ل العت ةرة ولةةد فاومةةة ( )خاصةةة ،وقةةد يتجةةوز فيةةه ب ة ن يجعةةل
لغير م ،كما تقولم جا.ني أخي ف ا يةدل علةى أخةوة النسةب ،وقةول أخةيم تريةد فةي االسةالم ،وأخةي
في الصداقة ،وأخي في القبيل والحي ،قال تعالىماوالى ثمود ةخت م صالحا( ،)03ولةم يكةن أخةا م فةي
الدين وال في الصةداقة وال فةي النسةب ،وانمةا أراد الحةي والقبيةل ،واألخةوةم األصةفيا .والخلصةان و ةو
قةةول النبةةي ( )لعلةةي ( )أنةةه أخةةوه ،قةةال علةةي ()م اأنةةا عبةةد هللا وأخةةو رسةةول هللا ( )ال يقول ةةا
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بعةةد إال مفتةةرا ،فل ةوال ان ل ة ه األخةةوة مزيةةة علةةى غي ةره مةةا خصةةه الرسةةول ( )ب ة ل  ،وفةةي روايةةة
أخربم ال يقول ا بعد إال ك اب(.)07
قال ابن خالويه()03ما ا م ب ال ةيعة ومة ب دل البيةت ،وقةد تخصةت لة العمةوم ،قةال

ِ
البيةةت ويو ةةركم تو ي ةراا( ،)09قالةةت أم سةةلمة ()م
تعةةالى اإِنمةةا ي ِريةةد هللا لي ة ب عةةنكم الة ِّةرجس أ ةةل َ
نزلت في النبي وعلي وفاومة والحسن والحسين (.)
عةةن أنةةس قةةالم كةةان رسةةول هللا ( )يمةةر ببيةةت فاومةةة بعةةد أن بنةةى علي ةةا علةةي ( )سةةتة

أ ر ،ويقولم الصالة أ ل البيت اإِنما ي ِريد هللا لِي ب عنكم ِّ
الرجسا.

قةةالم وكةةان علةةي بةةن الحسةةين ( )يقةةول فةةي دعائةةهماالل م اسةةتغفار لة مةةع مخةةالفتي للةةتم،

وان تركةي االسةةتغفار مةةع سةةعة رحمتة لعجةةز ،فيةةا سةةيد إلةةى كةةم تتقةةرب إلةةي وتتحبةةب ،وأنةةت عنةةي
غني ،والى كم أبتعد من وأنا إلي محتاه فقير ،الل م ِ
صل على محمد وعلى أ ل بيتها( ،)12ويدعو
بمةةا ةةا .فمتةةى قلنةةام دل فةةالن مولقةاً فإنمةةا نريةةد (مةةن دل اليةةه بحسةةب أو ق اربةةة) ،ومتةةى تجوزنةةا وقةةع
على جميع األمور ،وتحقي

ا انه أوصى بماله آلل رسول هللا ( )لم تدفعه الفق ا .إال إلى ال ين

يدعي الخالفة يخوب فةال يصةلي علةى النبةي ( )فقيةل لةه
حرمت علي م الصدقة ،وكان بعن من ّ
في ل  ،فقالم ان له أ يل سو .إ ا كرته ا رأبوا( ،)11فمن المعلوم انه لم يرد علةى نفسةه ألنةه كةان
مةةن ق ةريض ،ولمةةا قصةةد العبةةاس الحقيقةةة ،قةةال ألبةةي بكةةرم النبةةي ( )ةةجرة نحةةن أعضةةات ا وانةةتم
العقةال نسةل أفةراس مةن عتةا الخيةل ،يقةال ة ا الفةرس مةن دل أعةوه إ ا

جيران ا ودل أعةوه ودل

كان من نسل م ،ألن الب ائم بول بين ةا الق اربةة والةدين ،كة ل دل محمةد مةن تناسةله ف عرفةه( ،)10قةال
تع ةةالىم ان هللا اص ةةوفى ددم ونوحة ةاً ودل ابة ة ار يم ودل عمة ةران عل ةةى الع ةةالمينا( ،)10أ ع ةةالمي زمان ةةه
ف خبر ان اآلل بالتناسل ،لقوله تعالىم ا رية بعض ا من بعنا(.)11
قال النبي ()ماس لت ربي أن ال يدخل أحداً من أ ل بيتي النار ف عواني اا(.)15
()13

وأما قول مم ق أرت دل (حم) ف ي السور السبع التي أول ن (حةم)

وال تقةلم الحةواميم ،وقةال

أبو عبيةدةم الحةواميم سةور فةي القةردن علةى غيةر القيةاس( ،)17ودل يةس ،ودل محمةد ،ودل يةس حزقيةل
وحبيب النجار ،وقال ابن دريد مخصصاً لة ل العمةوم ،وان لةم يكةن بنةا حاجةة إلةى االحتجةاه بقولةه
ألن النبةي ( )قةةد كةره فةةي عةةدة مواضةع كايةةة المبا لةة ،وخةةت عليةاً وفاومةة وحسةةناً وحسةةيناً ((
()13

بقولهماالل م تال .أ ليا

وكما رو عن أم سلمة ( )أنه ( )أدخل علياً وفاومة وحسناً وحسيناً
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( (فةةي كسةةائه وقةةال االل ةةم ان ةتال .أ لةةي أو أ ةةل بيتةةيا فقالةةت أم سةةلمةم وأنةةا مةةنكمف قةةالم أنةةت
بخير ،أو على خير كما ي تي في موضعه ،ومن عر ابن دريدم
ان النبة ة ة ة ة ة ةةي محمة ة ة ة ة ة ةةداً ووصة ة ة ة ة ة ةةيه
أ ة ة ة ة ةةل العبة ة ة ة ةةا .فة ة ة ة ةةإنني ب ة ة ة ة ةوالئ م

وأرب محب ة ةةة م ة ةةن يق ة ةةول بفض ة ةةل م
أرجةو بة ا رضةةى الم ةةيمن وحةةده

وأبنية ة ة ة ةةه وابنتة ة ة ة ةةه البتة ة ة ة ةةول الوة ة ة ة ةةا رة
أرج ة ةةو الس ة ةةالمة والنج ة ةةا ف ة ةةي اآلخة ة ةرة
سةةبباً مةةن يجيةةر مةةن السةةبيل الجةةائرة
()19

يوم الوقةوف علةى ظ ةور السةا رة

قالم السا رةم ارن القيامة(.)52
ودل مرامر أول مةن وضةع الكتةاب بالعربيةة ،وأصةل م مةن األنبةار والحيةرة ،فقةد أمللةت دل هللا
ودل محمد ودل القردن ودل السراب واآللم ال خت ،ودل أعوه فرسا ،ودل جةبال ،ودل يةس ،ودل حةم،
ودل زي ةةد نفس ةةه ،ودل فرع ةةونم دل دين ةةه ،ودل م ارم ةةر ،واآللم الق ارب ةةة ،واآللم ال ةةروق ،واآللم الح ازن ةةة
والخاصةةة ،واآللم الق اربةةة ،واآللم كةةل تقةةي ،واآللم جمةةع دلةةة و ةةي خ ةةبة ،واآللم حربةةة يصةةاد ب ةةا
السم (.)51
ف ما األ ل ف ل هللا ،أ ل القردن ،وأ ل البيت علي وفاومة والحسن والحسين ( (على مةا
فسة ةرته أم س ةةلمة ،و لة ة ان النب ةةي ( )بينم ةةا ةةو ات ي ةةوم جالسة ةاً إ أتت ةةه فاوم ةةة ( )ببرم ةةة في ةةا
عصيدة ،فقال النبي () م أين علي وابناهف قالتم في البيت ،قالم أدعي م لةي ،ف قبةل علةي والحسةن
والحسةةين بةةين يديةةه وفاومةةة أمامةةه ،فلمةةا بصةةر ب ةةن\م النبةةي ( )تنةةاول كسةةا .كةةان علةةى المنامةةة
خيبريةاً ،فجلةةل بةةه نفسةةه وعليةاً والحسةةن والحسةةين وفاومةةة ،ثةةم قةةالماالل م ان ةتال .أ ةةل بيتةةي وأحةةب
الخلة ة إل ةةي ف

ةةب ع ةةن م ال ةةرجس وو ةةر م تو ية ة اًرا فة ة نزل هللا تع ةةالىم اإنم ةةا يري ةةد هللا لية ة ب...

اآليةا( ،)50وفةي روايةة أخةرب قالةتم فقلةتم يةا رسةول هللا ألسةت مةن أ ةل بيتة ف قةال ()م إنة علةى
()50

خير

–أو إلى خير(.)51
 ونقلةةت( ،)55مةةن كتةةاب (اآلل) ألبةةن خالويةةه عةةن ح يفةةة قةةالم قةةال رسةةول هللا ()مامةةنأن يتمس بقصبة الياقوت التي خلق ةا هللا بيةد ثةم قةال ل ةام كةوني ،فكانةت ،فليتةول علةي
بن أبي والب بعد ا(.)53
 اومن كتاب ابن خالويه عن أبي سعيد قالم قال رسول هللا ( )لعلي ()م حِب َ ايمةان،وبغض نفا  ،وأول من يدخل الجنة محب  ،وأول من يدخل النار مبغض  ،وقد جعل
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هللا أ ةالً لة ل  ،ف نةةت منةةي وأنةةا منة وال نبةةي بعةةد ا( .)57ومنةةه أيضةاً عةةن عبةةد هللا بةةن
مسةةعود قةةالم خةةره رسةةول هللا ( )مةةن بيةةت زينةةب بنةةت جحةةض( ،)53حتةةى أتةةى بيةةت أم
سةةلمة ،فجةةا .دا فةةد البةةاب ،فقةةالم يةةا أم سةةلمة قةةومي فةةافتحي لةةه ،قالةةتم فقلةةتم ومةةن
ا يا رسول هللا ال بلغ من خوره أن أفتح له الباب وأتلقاه بمعاصمي ،وقد نزلت فةي
َ
ب ةةاألمس دي ةةات م ةةن كت ةةاب هللاف فق ةةالم ي ةةا أم س ةةلمة ان واع ةةة الرس ةةول واع ةةة هللا ،وان
معصية الرسول معصية هللا عز وجل ،وان بالبةاب لةرجالً لةيس بنةز وال خةر ومةا كةان
ليةةدخل من ةزالً حتةةى ال يسةةمع حس ةاً ،و ةةو يحةةب هللا ورسةةوله ،ويحبةةه هللا ورسةةولها قالةةتم
ففتحت الباب ف خ ت بعضادتي الباب ،ثةم جئةت حتةى دخلةت الخةدر ،فلمةا أن لةم يسةمع
ووئةةي دخةةل ثةةم سةةلم علةةى رسةةول هللا ( )ثةةم قةةالم يةةا أم سةةلمة –وأنةةا مةةن ورا .الخةةدر-
اف قلتم نعم،

أتعرفين من

ا علي بن ابي والب ،قةالم ةو أخةي ،سةجيته سةجيتي،

ولحمةه مةن لحمةي ،ودمةه مةن دمةي ،يةةا أم سةلمة ة ا قةان عةداتي مةن بعةد  ،فاسةةمعي
ا ولي من بعد  ،فاسمعي وا د يا ا مسةلمة لةو أن رجةالً عبةد

وا د يا أم سلمة

هللا ألف سنة بين الركن والمقام ولقي هللا مبغضاً ل ا أكبه هللا عز وجل على وج ةه فةي
نار ج نما(.)59
()32

 -ومن كتاب اآلل

عن مال بن حمامةة قةال()31م قةالم ولةع علينةا رسةول هللا ( )ات

يوم مبتسةماً يضةح  ،فقةام اليةه عبةد الةرحمن بةن عةوف فقةالم بة بي أنةت وأمةي يةا رسةول
هللا ،ما ال

أضحك ف قالم اب ارة أتتني من عبةد هللا فةي أبةن عمةي واخةي وابنتةي ،أن

هللا تعالى لما زوه فاومة أمر رضوان ف ز جرة ووبى فحملت رقاقةاً بعةدد محبينةا أ ةل
البيت ،ثم أن

من تحت ا مالئكة من نور ف خ كل مل رقاً ،فإ ا استوت القيامة ب ل ةا

اجت المالئكة والخالئ فال يلقون محباً لنا محضاً أ ل البيت إال أعووه رقةاً فيةه بةرا.ة
م ةةن الن ةةار فنث ةةار أخ ةةي واب ةةن عم ةةي وابنت ةةي فك ةةا رق ةةاب رج ةةال ونس ةةا .م ةةن أمت ةةي م ةةن
النارا(.)30
()30

ومةةن الكتةةاب الم ة كور

()31

عةةن ةةقي بةةن سةةلمة عةةن عبةةد هللا

قةةالم أريةةت رسةةول هللا ()

و و دخ بيد علي بن أبي والب ( )و و يقولم ا ا ولةي-وأنةا وليةه ،عاديةت مةن عةادب وسةالمت
من سالما(.)35
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 وروب ابن خالويه في كتاب اآلل قال حدثني أبو عبد هللا الحنبلي قال (حدثنا) محمد بنأحمد بن قضاعة قالم حدثنا أبو معةا عبةدان بةن محمةد قةالم حةدثني مةوال أبةو محمةد
الحسن بن علي ،عن ابيه علي بن محمد عن أبيه علي بن موسى ،عن أبيه موسى بن
جعفر ،عن أبيه جعفر بن محمد ،عن أبيه محمد بن علي ،عن أبيه علةي بةن الحسةين،
عن أبيه الحسين بن علي ،عن أبيه علي بن أبي والب ( ،)قالم رسول هللا ()م الما
خل هللا ددم وحوا .تبخت ار في الجنة ،فقال ددم لحوا ،.ما خل هللا خلقةاً ةو أحسةن منةا،
ف ة وحى هللا إلةةى جبرائيةةل إئة ِ
ةت بعبةةد الفةةردوس االعلةةى ،فلمةةا دخةةال الفةةردوس نظ ة ار إلةةى
()33

جارية على درنو من درانية الجنةة

وعلةى أرسة ا تةاه مةن نةور ،وفةي ا ني ةا قروةان

من نور ،قد أ رقت الجنان من نور وج ا ،فقال ددمم حبيبةي جبرائيةل مةن ة ه الجاريةة
التةي أ ةرقت الجنةةان مةةن نةةور وج ةةا ،فقةةالم ة ه فاومةةة بنةةت محمةةد نبةةي هللا مةةن ولةةد
يكةةون فةةي دز الزمةةان قةةالم فمةةا ة ا التةةاه ال ة
والةةب ( ،)37()قةةال فمةةا القروةةان ال ة

علةةى أرسة اف قةةالم بعل ةةا علةةي بةةن أبةةي

فةةي ا ني ةةاف قةةال ولةةدا ا الحسةةن والحسةةين ،قةةال

ددمم حبيبي أخلقوا قبليف قةالم ةم موجةودون فةي غةامن علةم هللا قبةل أن تخلة ب ربعةة
دالف سنةا(.)33
 وعن ابن خالويه من كتاب اآلل يرفعةه إلةى علةي بةن موسةى الرضةا عةن دبائةه ( )عةنعلي ( )قالم قال رسول هللا ()م اإ ا كان يوم القيامة نةادب منةاد مةن بونةان العةرضم
يا مع ر الخالئ غضوا أبصاركم حتى تجوز فاومة بنت محمد ()ا(.)39
 -ومنه عن نافع عن أبي الحمرا ،.قالم

دت رسول هللا ( )ثمانية أ ة ر إ ا خةره إلةى

ص ةةالة الغ ةةداة م ةةر بب ةةاب فاوم ةةة ( )فق ةةالم الس ةةالم عل ةةيكم ي ةةا أ ةةل البي ةةت ورحم ةةة هللا
وبركاتة ةةه ،الصة ةةالةا( ،)72اغنمة ةةا يرية ةةد هللا لي ة ة ب عة ةةنكم الة ةةرجس أ ة ةةل البية ةةت ويو ة ةةركم
تو يراا(.)71
()70

 -ومن كتاب اآلل

عن الحسين ابن علي عن أبيه ،عن النبي ( )أنه قالم ايةا فاومةة

ان هللا ليغضب لغضب  ،ويرضى لرضا ا(.)70
 -ومة ةةن كتة ةةاب اآلل ألبة ةةن خالوية ةةه اللغة ةةو

()71

عة ةةن ابة ةةن عبة ةةاس ،قة ةةالم قة ةةال رسة ةةول هللا

()ماحسن وحسين سيدا باب أ ل الجنة ،ومن أبغض ما فقد أبغضنيا(.)75
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 ومن كتاب اآلل مرفوعاً إلةى عقبةة بةن نةافع( ،)73قةالم قةال رسةول هللا ()م قالةت الجنةة،يا رب أليس قد وعدتني ان تسكني ركناً من أركانة ف قةالم فة وحى هللا الي ةا أمةا ترضةين
أني زينت بالحسن والحسين ،ف قبلت تميس كما تميس العروسا(.)77
إن

ه النصوت من كتاب اآلل لو نقف عند معاني (اآلل) في ا نجد ا ع رين معنى من

مجمةةوع خمسةةة وع ةةرون معنةةى كر ةةا ابةةن خالويةةه فةةي احةةد متلفاتةةه بقولةةهم اواآلل خمسةةة وع ةةرون
()73

يئاًا

و ا يتيد ان الجز .األكبر من

ا الكتاب وما تبقى منه تضمنته

ه النصوت.
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 -53بحار األنوارم  05/00والصراو المستقيمم .029/1
 -57بحار االنوارم .052/09

 -53من زوجات الرسول (ت) ،ينظر ترجمت ا في حلية األوليا .ووبقات األصفيا .ألبي نعيم األصب اني م .51/0
 -59ك ف الغمةم  ،91/1وفي و1م .123-127/1

 -32كةر األربلةةي النقةةل عةةن كتةةاب اآلل بةةن خالويةةه و ة ا الةنت بالة ات فةةي موضةةع دخةةر ينظةةرم ك ةةف الغمةةةم  35/0وفةةي
و1م .100/1

 -31ك ف الغمةم  91/1و ،35-31/0وفي و1م .101 ،100-123/1
 -30المكان نفسه.

 -30ك ف الغمةم  ،90-91/1وفي و1م .129/1
 -31عبد هللا بن مسعود.

 -35ك ف الغمةم  90-91/1و ،35-31/0وفي و1م .101 ،100-123/1
 -33الدرنو والدرني ضرب من الثياب أو البسو ،ينظر اللسان (درن ) م .975/1

 -37ك ف الغمة  31 ،30/0وفي و1م  .100-100/1ولةبن خالويةه تعلية علةى لفةظ (بعةل) فةي حةديث رسةول هللا (ت)
كةره االربلةةي ،فةةي وبعةةة النجةةف فةةي ثنايةةا حةةدوث الرسةةول (ت) وفةةي و 1وبعةةت ةريعت كةره السةةيد أحمةةد الحسةةيني مقةةدم
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ك ف الغمة في ال امض ونراه صواباً ،وقول ابةن خالويةه الة
ون ةراه ص ةواباً ،وقةةول ابةةن خالويةةه ال ة

كةره السةيد أحمةد الحسةيني (مقةدم ك ةف الغمةة) فةي ال ةامض،

ك ةره األربلةةي ةةوم اقةةال ابةةن خالويةةهم البعةةل فةةي كةةالم العةةرب خمسةةة أ ةةيا.م الةةزوه

والصنم ...والبعل أسم امرأة وب ا سميت بعلب ،والبعل من النخل ما رب بعروقه من غير سةقي ،والبعةل السةما....ا وينظةر

قول ابن خالويه في اعراب القرا.ات السبع وعلل ام .051/0
 -33بحار األنوارم  005/51والصراو المستقيمم .029/1
 -39ك ف الغمة  35/0وفي و1م .100/1
 -72الدر المنثور للسيوويم .195/5
 -71األحزاب ،اآلية .00
 -70ينظر ك ف الغمةم  35/0وفي و1م .101/1
 -70الدر المنثور للسيوويم .193/1

 -71ك ف الغمةم  ،53/0وفي و1م .195/1
 -75بحار األنوارم  031/13وار اد القلوبم .119/0
 -73ك ف الغمةم  ،119/0وفي و1م .195/1
 -77تفسير القميم 003/0
 -73رق المقصورة .010

المصادر والمراجع
 القردن الكريم. االنجيل (الع د القديم). الكتاب المقدس (الع د القديم). إع ةراب ثالثةةين سةةورة مةةن الق ةردن الكة ةريم ألبةةن خالويةةه المتةةوفى سةةنة 072ه ،دار التربي ةةة،بغداد ،د .ت.
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 إع ةراب الق ةرا.ات السةةبع وعلل ةةا ،ابةةن خالويةةه ،تةةح ،د .عبةةد الةةرحمن العثيمةةيمن .و ،1مةةوالمدني ،القا رة1990 ،م.
 أساس البالغة ،جار هللا محمود بن عمر الزمخ ر  ،دار صادر بيروت1979 ،م. إعالم الورب ،الوبرسي ،دار الكتب االسالمية. أنباه الرواة في أنبا .النحاة ،جمةال الةدين القفوةي ،المتةوفى (سةنة 313ه) ،تةح .محمةد أبةوالفضل اب ار يم ،القا رة ،موبعة دار الكتب المصرية.1952 ،
 بحةةار األنةوار ،العالمةةة محمةةد بةةاقر المجلسةةي ،المتةةوفى (سةةنة  1112ه) ،النا ةةر متسسةةةالوفا ،.بيروت ،لبنان.
 البداية والن اية ،ألبن كثير الدار . تفسير القمي ،علي بن اب ار يم بن ا م القمي ،متسسة دار الكتاب ،قم1121 ،ه. ت ويةةل مختلةةف الحةةديث ألبةةن قتيبةةة عبةةد هللا بةةن مسةةلم بةةن قتيبةةة الةةدينور المتةةوفى (سةةنة073ه) ،تحقي محمد ز ر النجار ،ن ر دار الجبل ،بيروت1090 ،ه1970 ،م.
 جامع البيان عن ت ويل د القردن ،محمةد بةن جريةر بةن يزيةد الوبةر (أبةو جعفةر) المتةوفى(سنة  012ه) ،دار الفكر ،بيروت1125 ،ه.
 حلية األوليا .ووبقات األصفيا ،.للحةافظ أبةي نعةيم أحمةد بةن عبةد هللا األصةبا ني المتةوفى(سنة  102ه).
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغداد المتةوفى (سةنة 1290م)موبعة المنيرية ،بوال (د .ت).
 الد ارس ةةات اللغوي ةةة ف ةةي تة ةراث اب ةةن خالوي ةةه (اوروح ةةة دكت ةةوراه) س ةةليمة جب ةةار غ ةةانم ،جامع ةةةالبصرة ،كلية التربية0221 ،م.
 الدر المنثور ،عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيووي المتوفى (سنة  911ه). دية ةوان ةةعر اب ةةن دري ةةد األزد المت ةةوفى (س ةةنة  001ه) جم ةةع وتحقية ة محم ةةد ب ةةدر ال ةةدينالعلو  ،القا رة ،موبعة لجنة الت ليف والترجمة والن ر.
 -روضة الواعظين ،محمد بن الحسن الفتال المتوفى (سنة  532ه) دار الرضى ،قم.
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 سةةنن ابةةن ماجةةة ،محمةةد بةةن يزيةةد أبةةو عبةةد هللا القزوينةةي المتةةوفى (سةةنة  075ه) ،تحقي ةمحمد فتاد عبد الباقي ،ن ر دار الفكر ،بيروت ،لبنان.
 سنن البي قي الكبرب ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البي قي المتةوفى (سةنة 153ه) تحقي ة ة ة محمة ة ةةد عبة ة ةةد القة ة ةةادر عوة ة ةةا ،ن ة ة ةةر مكتبة ة ةةة دار لبنة ة ةةان مكة ة ةةة المكرمة ة ةةة
1101ه1991/م.
-

ةةرق مقص ةةورة اب ةةن دري ةةد ألب ةةن خالوي ةةه ،د ارس ةةة وتحقية ة د .محم ةةود جاس ةةم ال ةةدرويض ،دار
ال تون الثقافية ،بغداد.1992 ،

 الص ةراو المسةةتقيم ،علةةي بةةن يةةونس النبةةاوي البياضةةي المتةةوفى (سةةنة  377ه) ،المكتبةةةالحيدرية ،النجف1031 ،ه.
 كتةاب سةيبويه ،أبةةو ب ةر عمةرو بةةن عثمةان بةةن قنبةر المتةوفى (سةةنة  132ه) ،تحقية عبةةدالسالم محمد ارون ،عالم الكتب ،بيروت.1930 ،
 ك ف الغمة في معرفة األئمة ،ألبي الحسن األربلي المتوفى (سةنة 390ه) ،قةدم لةه السةيدأحمد الحسيني ،من ورات ال ريف الرضي ،موبعةة ةريعت و1101 ،1ه ،ووبعةة أخةرب
لموبعة النجف سنة 1031ه.
 لسان العرب ألبن منظور المتوفى (سنة 711ه) وبعة دار صادر بيروت. مجةةار الق ةردن ،أبةةو عبيةةدة عمةةر بةةن المثنةةى ،المتةةوفى (سةةنة  012ه) تحقي ة محمةةد ف ةتادسزكين ،و1951 ،1م .النا ر محمد سامي أمين الخانجي الكتبي ،مصر.
 المسةتدر علةى الصةحيحين ،محمةد بةن عبةد هللا (أبةو عبةد هللا) الحةاكم النيسةابور المتةةوفى(سةةنة 521ه) ،مصةةوفى عبةةد القةةادر عوةةا ،ن ةةر دار الكتةةب العلميةةة ،بيةةروت،1111 ،
1992م.
 معجم األدبا ،.ياقوت الحمو الرومي المتوفى (سنة  303ه) مكتبة عيسى البابي الحلبيو ركاه بمصر (الوبعة األخيرة).
 المعجم الوسيو ،قام باخراجه اب ار يم مصوفى ودخرون ،المكتبة العلمية ،و ران (د .ت). مفردات ألفاظ القةردن الكةريم ،ال ارغةب األصةف اني ،تحقية صةفوان عةدنان داود  ،دار القلةمدم

 ،الدار ال امية ،بيروت ،و 1105 ،1ه.
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 أبو العباس مس الدين أحمد بن محمةد المتةوفى (سةنة، الزمان. أبنا. وفيات األعيان وأنبا.م1977 ، بيروت، احسان عباس. تحقي د،) ه331

Abstract
lbn Khalwayh composed many books in different domains such as
Language, Grammar, Literature and The Holy Quran reciting Approaches. His
works are seen as significant linguistic and Quranic sources we might say that
there is no Study concerning Arabic Language never depend on his writings
such the Definition of Thirty Chapters the Holy Quran, Non in Arab Speech,
The Summary In Odd Readings, The Explanation of Maksurat Ibn Duraid and
etc.
Some of his works had been missed, such as (Al-AAl Book) of which our
research discusses some texts, that Abu Al-Hassn Bin Ali Bin lsa Al-rdabily
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) ه072 ما تبقى من كتاب (اآلل) ألبي عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه (ت
(died at 693 H.D) mentioned and transferred them alone in his book ( Kashf AlGuma in recognizing Imams).
The Approaches of lbn Khalwayh's texts, by which will strengthen what
we are discussing, match with his manners in his works, in addition to their
language and expression We rather that these texts form more than Half of (AlAAl Book) if not the most.
We wish that this research serves our Language and revives its heritage
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