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  التحقيـقّمقـدمة

ّ والرفعة والكامل، الذي عم عبـاده بالفـضل ،احلمد هللا ذي القدرة واجلالل

ّواإلحسان، وميزهم بالعقول واألذهان، ورشفهم بـالعلوم، ومكـن هلـم الـدليل  ّ ّ

ّوالربهان، وهداهم إىل معرفة احلّق والصواب، بـام نـزل مـن الـوحي والكتـاب، 

ّلعزم الكرام، موالنا وسـيدنا حممـد بـن عبـداهللا خـاتم ُالذي جاء به أفضل أويل ا ّ

، ذوي الفـضائل عىل األطائب مـن عرتتـهالنبيني وأرشف العاملني صىل اهللا عليه و

ّواملناقب، حجج اهللا عىل كافة املسلمني، اهلادين املهديني، الذين هيدون باحلّق وبه 

 .يعدلون

ث وسبعون فرقـة إثنتـان ّبافرتاق أمته من بعده ثال  أخربنا النبي األكرم

ّ وإخبـاره باملغيبـات، كـام  وسبعون يف النار وواحدة ناجية، وهذا من إعجازه

ّأخربنا عن أمور كثرية جدا، منها رسعان ما حتقق حدوثه بعد وفاته ً ّ   كـانقالب

 : ًخماطبا أمـري املـؤمنني  ، هكذا قال رسول اهللا ّاألمة عىل أهل البيت
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غائن يف صــدور قــوم يتاملــؤون عليــك ويمنعونــك ُّإذا مــت ظهــرت لــك ضــ«

ّوأمثــال هــذا احلــديث كثــري، ومنهــا مل حيــدث ومل يتحقــق إىل اآلن، . ���»ّحقــك

 .وغريها  ّكالعالمات التي تظهر قبل ظهور اإلمام احلجة املنتظر

إىل » النكـت البديعـة«ّتعرض شيخنا املـاحوزي رمحـه اهللا يف رسـالته هـذه 

ّقداهتا بشكل تفـصييل وأثبـت بطـالن الباطـل وأحقيـة الطوائف وأصحاهبا ومعت

 أن ّ، ومـا بقـي علينـا إالّاملحّق باألدلة القاطعة القانعة من القرآن والـسنّة النبويـة

ّنذكر يف مقدمتنا لتحقيق هذه الرسـالة الـرشيفة األحاديـث املتـواترة عـن النبـي 

ة بعد رحيـل النبـي ّعرتة الطاهرة عليهم أفضل الصالة والسالم يف افرتاق األموال

ّ، وهو الذي أخربهم وحذرهم من وقوعه، إذ قال هلم يف أواخر أيامـه  األكرم ّ

ائتوين بدواة وكتف ألكتب «: ّعندما عاده بعض الصحابة يف مرضه الذي تويف فيه

ًضلوا بعدي أبداًلكم كتابا لن ت ّإنه ليهجر أو غلب عليه الوجـع : ومقولة الرجل» ّ

ّمة تصل إىل ما وصلت إليه اليوم، فلـوال هـذه الكلمـة هو السبب الذي جعل األ

ّ وهو الـرؤوف عـىل أمتـه  لرأينا ماذا كان يريد أن يكتب إلينا حبيبنا املصطفى

» ّستفرتق أمتي«:   وأنا عىل يقني عند ما كان يقولّوهو أرأف من أمهاتنا علينا،

 -ّغيبـات  مـن خـالل علمـه بامل- يقوهلا وهو عىل مضض وعدم ارتياح ملـا يـرى

 .ّماحيدث من بعده يف أمته

                                     
 .٣٠٣ /٧٢: ٢   عيون أخبار الرضا.١
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يف هـذا املـضامر   ّوها نحن قد مجعنا ثلة من األحاديث الـصادرة عـنهم

ُلكي نطلع القارئ العزيز عىل حقيقة قد ال تسمح الظروف للـبعض مطالعتهـا يف 

ّ ألهنا متوزعـة يف كتـب الطـائفتني، أو مل تتـوفر لديـه هـذه الكتـب التـي ؛الكتب ّ ّ

ّهنا وهناك ورتبناها حسب وفيات املـؤلفني، وقـد أبـدى بعـض استقصيناها من  ّ

 .العلامء آراؤهم وتعليقاهتم عىل بعض األحاديث التي أوردوها يف مصنّفاهتم

 هــ يف كتابـه ٢٦٠روى الفضل بن شاذان األزدي النيشابوري املتوىف سنة 

تـي ّسـتفرتق أم«:  قـال ّ، عن سلامن أن النبيعن حذيفة بن اليامن :»اإليضاح«

ّوحيبون  ّبوينًفرقة منها عىل احلّق، ال ينتقص الباطل منها شيئا، حي: عىل ثالث فرق

ًأهل بيتي، مثلهم مثل الذهبة احلمراء، كلام أوقد عليها صاحبها مل تزدد إال خريا ّّ. 

، يبغـضوين ويبغـضون ًوفرقة منها عىل الباطل، ال ينتقص احلّق منهـا شـيئا

ً كلام أوقد عليها صاحبها مل تزدد إال رشاأهل بيتي، مثلهم مثل احلديدة ّّ ّ. 

ال مـساس، : ّوفرقة مذبذبة فيام بني هؤالء وهؤالء عىل ملة السامري تقـول

 .���»إمامهم عبداهللا بن قيس

وروى أبو النرض حممد بن مسعود العيايش من علامء القرن الثالث اهلجـري 

سمعت عيل بـن أيب :  قالالبكري) الصهبان(عن أيب الصهباء  :»التفسري«يف كتابه 

                                     
 ٩٨/٥٨٥: ٢ وأورده ســليامن الكــويف يف مناقــب أمــري املــؤمنني . ٦٢ -٦١: اإليــضاح.١

 .باختالف يسري
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ّإين سـائلكام عـن أمـر «: ، فقالدعا رأس اجلالوت واسقف النصارى  طالب

أنـشدك بالـذي «: ّثم دعا أسقف النـصارى فقـال» وأنا أعلم به منكام فال تكتامين

أنزل اإلنجيل عىل عيسى وجعل عىل رجله الربكة، وكان يربئ األكمه واألبرص، 

، وأنبأكم بـام تـأكلون ً من الطني طيورات، وصنع لكمّوأزال أمل العني، وأحيى املي

 .دون هذا صدق: فقال» ّوما تدخرون

َبكم افرتقت بنـو إرسائيـل بعـد عيـسى«:  ّفقال عيل ال واهللا : فقـال» ؟ ِ

ّإالفرقة واحدة، فقال عيل ّ  :» ّكذبت واهللا الذي ال إله إال هو، لقد افرتقت أمـة ّ

ْمنهم : ّ، إن اهللا يقولّا يف النار إال فرقة واحدةّى عىل إثنني وسبعني فرقة كلهعيس ُِّ ْ

َأمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون ُ ْ ٌَ َ َ َ ْ ِّ ُّ َّْ َُ ْ َ ٌَ
ِ َِ ٌ ُ��� فهذه التي تنجو«���. 

ّتفرقـت أمـة «:  يقـول كان رسول اهللا: ًوروى أيضا عن أنس بن مالك قال ّ

لنـار وواحـدة يف اجلنّـة، ، سـبعون منهـا يف ا)فرقـة(ّموسى عىل إحدى وسبعني ملة 

ّوتفرقت أمة عيسى عىل إثنني وسبعني فرقة، إحـدى وسـبعون يف النـار وواحـدة يف  ّ

ّاجلنّة، وتعلو أمتي عىل الفرقتني مجيعا بملة واحدة يف اجلنّة واثنتان وسبعون يف النار ً ّ«. 

 .���»اجلامعات اجلامعات«: ؟ قال من هم يا رسول اهللا: قالوا

                                     
 .٦٦: ٥ سورة املائدة .١

 . ١٥٠ /٣٣٠: ١  تفسري العيايش.٢

 .١٥١ /٣٣١: ١ تفسري العيايش .٣
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 هــ يف كتابـه ٣٢٨ّمد بن يعقوب الكليني املتـوىف سـنة وروى أبو جعفر حم

َرضب اهللا:  قال ، عن أيب جعفرعن أيب خالد الكابيل :»الكايف« َ ً مـثال رجـال َ ًُ َّ ََ

ًفيه رشكاء متشاكسون ورجال سلام لرجل هل يستويان مثال ً ََ ْ ِّ َ َُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُِ ِ َ ََ ُ ُ ٍَ ً َ ِ ِ َِ َّأما الذي «: ، قال���

ّالن األول، جيمع املتفرقون واليته وهـم يف ذلـك يلعـن ف: فيه رشكاء متشاكسون ّ

ًبعضهم بعضا، ويربأ بعضهم من بعض، فأما رجل سـلم رجـل فإنـه األول حقـا  ّ ًّ ّ ّ

 .»وشيعته

،  عىل إحدى وسـبعني فرقـة ّهود تفرقوا من بعد موسىّإن الي«: ّثم قال

 .منها فرقة يف اجلنّة وسبعون يف النار

، فرقـة منهـا يف  عىل إثنني وسبعني فرقـة ّوتفرقت النصارى بعد عيسى

 .اجلنّة وإحدى وسبعون يف النار

ّوتفرقت هذه األمة بعد نبيها ّ ّ إثنتان وسـبعون  عىل ثالث وسبعني فرقة ،

فرقة يف النار، وفرقة يف اجلنّة، ومن الثالث وسبعني فرقة ثالث عرشة فرقة تنتحل 

لنار وفرقة يف اجلنّة، وسـتون فرقـة مـن إثنتا عرشة فرقة منها يف ا ّواليتنا ومودتنا،

 .���»سائر الناس يف النار

 هــ يف كتابـه ٣٨١ّوروى أبو جعفر حممد بن عـيل الـصدوق املتـوىف سـنة 

                                     
َ سورة الزمر.١ ُ ٢٩: ٣٩. 

 .٢٨٣ /٢٢٤: ٨  الكايف.٢
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ّإن بني إرسائيل تفرقت «:  قال رسول اهللا: عن أنس بن مالك قال :»اخلصال« ّ

ّعىل عيسى إحدى وسبعني فرقة، فهلك سبعون فرقـة، وإن أمتـي سـتفرتق  عـىل ّ

،  يـا رسـول اهللا:قالوا» ّإثنني وسبعني فرقة هيلك إحدى وسبعون ويتخلص فرقة

 .���»اجلامعة اجلامعة اجلامعة«: ؟ قال َمن تلك الفرقة

أهـل احلـّق : اجلامعـة: ريض اهللا عنه بعد هذا احلديث قال الشيخ الصدوق

 ّاملـؤمن وحـده حجـة واملـؤمن وحـده«:  قـال ّوإن قلوا، وقد روي عن النبي

 .»مجاعة

 :وروى يف موضع آخر

: يقـول  سمعت رسول اهللا«:  قال عن احلسني بن عيل بن أيب طالب

ّإن أمة موسى افرتقت بعده عىل إحدى وسبعني فرقة، فرقة منها ناجية وسبعون يف  ّ

ا ناجيـة  بعده عىل إثنني وسبعني فرقـة، فرقـة منهـ ّالنار، وافرتقت أمة عيسى

ّإن أمتي ستفرتق بعدي عـىل ثـالث وسـبعني فرقـة، ، ووإحدى وسبعون يف النار ّ

 .���»ثنتان وسبعون يف النارافرقة منها ناجية و

: عن عبداهللا بن عمـر قـال :»معاين األخبار«ًوروى الصدوق أيضا يف كتابه 

ّ، وإهنـم أتى عىل بني إرسائيل مثل بمثـلّسيأيت عىل أمتي ما «:  قال رسول اهللا

                                     
 . ١ /٣: ٢٨، وعنه يف بحار األنوار ١٠ /٥٨٤:  اخلصال.١

 .٥٨٥/١١:  اخلصال.٢
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ّلة، وستفرق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة، تزيد عليهم ّتفرقوا عىل إثنني وسبعني م ّّ ّ

؟  يا رسول اهللا، ومـا تلـك الواحـدة: قيل: قال» ّواحدة، كلها يف النار غري واحدة

 .���»هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحايب«: قال

وروى أبو القاسم عيل بن حممد اخلزاز من علامء القـرن الرابـع اهلجـري يف 

ّ يف النص عىل األئمة االثني عرشكفاية األثر«كتابه  ّ«: 

ّستفرتق أمتي عىل ثـالث وسـبعني «:  قال رسول اهللا:  قال ّعن عيل

ّ والناجيـة الـذين يتمـسكون بـواليتكم فرقة منها فرقة ناجيـة والبـاقون هالكـة،

فـسألت » ، فأولئك ما عليهم من سبيلويقتبسون من علمكم وال يعملون برأهيم

 .���» نقباء بني إرسائيلعدد«: ّعن األئمة فقال

،  مواصـفات الفرقـة الناجيـة ّففي هذا احلديث عرف لنا النبي األكـرم

 .ل برأهيم هو الناجي من تلك الفرق العام البيتّفاملتمسك بوالية أهل 

كنز « هـ يف كتابه ٤٤٩وروى أبو الفتح حممد بن عيل الكراجكي املتوىف سنة 

 :يف حديثه عن القياس قال» الفوائد

ّسـتفرتق أمتـي «:  ّوأما املروي يف ذلك من األخبار فمنه قول رسول اهللا

ّ، أعظمها فتنة عـىل أمتـي قـوم يقيـسون األمـور بـرأهيم،  وسبعني فرقةعىل بضع
                                     

 .١ /٣٢٣: معاين األخبار.١

 .١٩٨ /٣٣٦: ٣٦، وعنه يف بحار األنوار ١٥٥:  كفاية األثر.٢
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ّفيحرمون احلالل، وحيللون احلرام ّ«���. 

 السائرين عىل هنجهم غري مشمولني هبـذا احلـديث  فأتباع أهل البيت

ًقطعا ويقينا ّمـن أحـب أن حييـا حيـايت ويمـوت «:  ّ قال يف حّق عيل ّ، ألنهً

ّميتتي ويسكن جنّة اخللد التي وعدين ريب ـ فإن ريب غرس قضباهنا بيده ـ فليتـول  ّّ ّ

ًعليا ً، فإنه لن خيرجكم من هدى، ولن يدخلكم يف ضـاللةّ ُ فاحلمـد هللا الـذي  ���»ّ

 . واملهتدين هبداه جعلنا من املوالني ألمري املؤمنني

   عن اإلمام احلسني بـن عـيل مثل هذا احلديث ورد يف حّق هل البيتو

ّمن أحب أن حييا حيايت ويمـوت ميتتـي ويـدخل :  يقول سمعت النبي «:قال

ّ، فليتول عيل بن أيب طالب وذريتـه الطـاهرين أئمـة اهلـدى ّاجلنّة التي وعدين ريب ّ ّ

دى إىل بـاب ّ، فـإهنم لـن خيرجـوكم مـن بـاب اهلـى مـن بعـدهومصابيح الـدج

 .���»الضاللة

ّفهذا عـيل وهـؤالء أهـل بيتـه وذريتـه الطـاهرين علـيهم أفـضل الـصالة  ّ

ً أمانا ألتباعهم مـن االنحـراف والعمـل بـالرأي،  ، قد جعلهم النبيوالسالم

ّفمن اتبعهم نجا ومن ختلف عنهم غرق وهو  .ىّ

                                     
 .٢٠٩: ٢  كنز الفوائد.١

ــؤمنني.٢ ــري امل ــب أم ــويف  مناق ــن ز٣٣٢ /٤٢٦: ١  للك ــايل ، ع ــه يف أم ــم، ومثل ــن أرق ــد ب ي

 .٤٩/٤٨: الطويس

 .٥٩ /٧٨: ، العقد النضيد للقمي٣٥٤: ١  مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب.٣
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ة وروى أبو جعفر حممد بن عيل ابـن شـهر آشـوب املازنـدراين املتـوىف سـن

 :»مناقب آل أيب طالب«هـ يف كتابه ٥٨٨

، إحـدامها ناجيـة ّستفرتق أمتي عىل ثالث وسـبعني فرقـة«:  عن النبي

 .���»وسائرها هالكة

ّلذي نفيس بيده لتفرتقن هـذه األمـة وا«:  ، عن أمري املؤمننيوعن زاذان ّ

ذين ، إثنتان وسبعني يف النار وواحدة يف اجلنّـة، وهـم الـعىل ثالث وسبعني فرقة

َوممن خلقنا أمة هيدون باحلق وبه يعدلون: قال اهللا ِّ َ َُّ ٌ ْ َِ ِ ِ
ْ َ ْ ََ َِّ َِْ ُ َ َْ َ

ُوهم أنا وشيعتي��� «. 

 .���»نحن هم«: ّ أهنام قاال وروي عن الباقرين

،  ّفهذا حديث مسند بآية مـن القـرآن الكـريم وفـرسها أهـل البيـت

 .لفأتباعهم أتباع احلّق وخمالفيهم أتباع اهلوى والضال

وقال السيد رشف الدين األسرتآبادي من أعالم القرن العـارش اهلجـري يف 

 :بعد ذكر هذا احلديث واآلية» تأويل اآليات الظاهرة«كتابه 

 ،؟ ّ، وإن مل يكونـوا وإال فمـنّ أنه هو وشيعته هم الفرقة الناجية صدق

اهللا ّوأحسن ما قيل يف هذا املعنى قول خواجة نصري الدين حممـد الطـويس قـدس 

                                     
 .٨٩: ٣ مناقب آل أيب طالب .١

 .١٨١: ٧  سورة األعراف.٢

 .٨٩: ٣ مناقب آل أيب طالب .٣
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بحثنا عن املذاهب وعن قول رسـول : ؟ فقال روحه وقد سئل عن الفرقة الناجية

، منهـا فرقـة ناجيـة والبـاقي يف ّستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقـة«:  اهللا

ّ ألهنم باينوا مجيـع املـذاهب يف أصـول ؛فوجدنا الفرقة الناجية هي اإلمامية» النار

ب قد اشرتكوا فيها، واخللف الظـاهر بيـنهم يف ّالعقائد وتفردوا هبا، ومجيع املذاه

 .اإلمامة

؟ وقد ركبوا فلك النجاة اجلاريـة،  فتكون اإلمامية الفرقة الناجية وكيف ال

ّوتعلقوا بأسباب النجوم الثابتة والسارية، فهم واهللا أهل املناصب العالية، وأولـو 

اليـة، قطوفهـا دانيـة ًاألمر واملراتب السامية، وهم غدا يف عيشة راضية، يف جنّة ع

ِكلـوا وارشبـوا هنيئـا بـام أسـلفتم يف األيـام اخلاليـة: ويقال هلم ِ ِ
َ َّ ْ َْْ ِْ َ ِ ُ ْ َ ً ْ َُ

َ َِ َ ُ َ ُ���  والـصالة

، حممـد والسالم عىل الـشموس املـرشقة والبـدور الطالعـة يف الظلـامت الداهيـة

 .���املصطفى وعرتته اهلادية صالة دائمة باقية

 هــ يف ٨٧٧ النباطي البيـايض املتـوىف سـنة وروى أبو حممد عيل بن يونس

 :»ّالرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم«كتابه 

ّسـتفرتق أمتـي عـىل ثـالث وسـبعني «:  روى أهل اإلسالم قول النبي

 .»فرقة، واحدة ناجية والباقون يف النار

                                     
 .٢٤: ٦٩ّ سورة احلاقة .١

 .٣٩ - ١٩٠/٣٨: ١ تأويل اآليات الظاهرة .٢
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فهذه شهادة رصحية من النبـي املختـار عـىل وصـف أكثـرهم : قال النباطي

ّ، لـئال ضحا هلم وجوه الـضاللّ، والبد أن يكون اهللا ورسوله أواربالضالل والبو

ّيكون هلم احلجة عليهام يوم احلساب والسؤال، وهبذا يتـضح وجـه إمـساك عـيل  ّ ّ

ّوعرتته عن اجلهاد، إذ كيف تقوى فرقة عىل إضعافها من أهل العناد، ومن فر عن 

 إضـعافه مـن أهـل أكثر من إثنني قد عذره القرآن، فكيف ال يعذر من أمسك عن

 .���الطغيان

ّستفرتق أمتي «:   قول النبي ّوأسند عيل بن حممد إىل عيل: ًوفيه أيضا

ّعىل ثالث وسبعني فرقة، واحدة ناجية، وهم املتمسكون بـواليتكم، ال يعملـون 

 .���»برأهيم، أولئك ما عليهم من سبيل

كتابـه ، يف  هــ١٠٩١ّوروى حممد حمـسن الفـيض الكاشـاين املتـوىف سـنة 

 :»األصفى يف تفسري القرآن«

ْإن الذين فرقـوا ديـنهم: يف تفسريه قوله تعاىل َُّ َ ِ ِْ ُ ََّ َ َّ ِ : ّبـددوه، فـآمنوا بـبعض

ًوكانوا شيعاوكفروا ببعض وافرتقوا فيه  َ
ِ ُ َ َ فرقا يشيع كل فرقـة إمامـا ً ّ ًّ ُ َ

ِ َلـست ْ َ

َمنهم يف يشء إنام أمرهم إىل اهللاِ ثم ين ُْ َّ ْ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ
َ ّ

ِ ُ
َبئهم بام كـانوا يفعلـونِ ْ َ ُِّ ْ َ ُ َ َ ِ ُ ُ��� هـم أهـل : قـال

                                     
 .٩٦: ٢  الرصاط املستقيم.١

 .١٢٦: ٢  الرصاط املستقيم.٢

 .١٥٩: ٦ سورة األنعام .٣
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ّالضالل وأصحاب الشبهات والبدع من هذه األمة ِ«. 

 .���ً وصاروا أحزابا فارقوا أمري املؤمنني: وقال القمي

ّستفرتق أمتي عىل ثـالث وسـبعني فرقـة، كلهـا «: ويف احلديث املشهور يف ّ

ًلياّ، وهي التي تتبع وصيي عّالنار إال واحدة ّ«���. 

 .اهذا ما ذكره علامؤنا من األحاديث الرشيفة وتعليقاهتم عليه

 .ولننظر اآلن ماذا يذكروا لنا علامء الطائفة الثانية

 هــ يف ٢٤١ّروى أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املتـوىف سـنة 

 :»املسند«كتابه 

ّ، فلـام أيب سـفيانحججنا مع معاوية بـن : عن أيب عامر عبداهللا بن حلي قال

ّقدمنا مكة قام حني صىل صالة الظهـر فقـال ّإن أهـل «:  قـال ّإن رسـول اهللا: ّ

ّالكتابني افرتقوا يف دينهم عىل ثنتني وسبعني ملة، وإن هـذه األمـة سـتفرتق عـىل  ّ ّ

 .���».. واحدة وهي اجلامعةّها يف النار إالّ كل- يعني األهواء -ّثالث وسبعني ملة 

 هـ يف كتابه ٢٥٥ عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي املتوىف سنة وروى أبو حممد

                                     
 .٢٢٢: ١  تفسري القمي.١

 .٣٥٥ ـ ٣٥٤: ١ تفسري األصفى .٢

ــد.٣ ــسند أمح ــسريه ١٦٤٩٠/ ٧٠: ٥  م ــري يف تف ــن كث ــه اب ــدر ٣٩٨: ١، وعن ــسيوطي يف ال ّ، وال

 .٨٨٤ذيل حديث  /٣٧٧: ١٩ ، وأورده الطرباين يف املعجم الكبري٧١٣: ٣املنثور 
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  :»السنن«

ّأال إن من كـان «:  قام فينا فقال ّإن رسول اهللا: عن معاوية بن أيب سفيان

ّ وإن هـذه األمـة سـتفرتق ،ّقبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل ثنتني وسبعني ملة ّ

 .���»حدة يف اجلنّةإثنتان وسبعون يف النار ووا: عىل ثالث وسبعني

وروى أبــو داود ســليامن بــن األشــعث السجــستاين األزدي املتــوىف ســنة 

 .���وهي اجلامعة: نفس الراوي بزيادة :»السنن«هـ يف كتابه ٢٧٥

 هــ ٢٧٥املتوىف سنة ) ابن ماجة(وروى أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويني 

  :»السنن«يف كتابه 

افرتقت اليهود عـىل إحـدى «:  هللاقال رسول ا: عن عوف بن مالك قال

، فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار، وافرتقت النصارى عـىل ثنتـني وسبعني فرقة

ده وسبعني فرقة فإحدى وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنّة، والذي نفس حممد بيـ

ّلتفرتقن أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة » ، واحدة يف اجلنّة وثنتان وسبعون يف النـارّ

 .���»اجلامعة«: ؟ قال  يا رسول اهللا، من هم:قيل

                                     
 .١٩٤/٢٥١٨: ٢ سنن الدارمي .١

 .١١٤/٣٠٨٣٥: ١١ّ، وعنه املتقي اهلندي يف كنز العامل ٤٥٩٧: ٥ سنن أيب داود .٢

: ١١ّ، وعنــــه املتقــــي اهلنــــدي يف كنــــز العــــامل ٣٩٩٢ /٣٩٣: ٤ ســــنن ابــــن ماجــــة .٣

١١٤/٣٠٨٣٤. 
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 :ويف موضع آخر

ّإن بني إرسائيل افرتقت عـىل «:  قال رسول اهللا: عن أنس بن مالك قال

ّإحدى وسبعني فرقة، وإن أمتي ستفرتق ّ وسـبعني فرقـة كلهـا يف النـار  عىل ثنتنيّ

 .���»، وهي اجلامعةواحدةّإال

هــ ٢٧٩ّاملتوىف سنة ) ابن ماجة (وروى أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي

 :»السنن«املعروف بـ ) اجلامع الكبري(يف كتابه 

ّتفرقت اليهود عىل إحـدى وسـبعني «:  قال ّعن أيب هريرة أن رسول اهللا

ّ، والنصارى مثـل ذلـك، وتفـرتق أمتـي عـىل ثـالث فرقة أو اثنتني وسبعني فرقة

 .���»وسبعني فرقة

 :ويف موضع آخر

ّليأتني عىل أمتي ما أتى عىل «:  قال رسول اهللا: رو قالعن عبداهللا بن عم ّ

ّ، حتى إن كان منهم من أتى أمـه عالنيـة لكـان يف بني إرسائيل حذو النعل بالنعل

ّصنع ذلك، وإن بني إرسائيل تفرقت عىل ثنتني وسبعني ملـةّأمتي من ي ّ، وتفرقـت ّّ

ّأمتي عىل ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال ملة و ّ ّّ ومـن هـي يـا : قـالوا» احدةّ

                                     
، وزاد يف ٧١٢: ٣ املنثـــور ّ، وعنـــه الـــسيوطي يف الـــدر٣٩٩٣ /٣٩٣: ٤  ســـنن ابـــن ماجـــة.١

ُواعتصموا بحبل اهللاِ مجيعا وال تفرقوا: ّ، ثم قالآخره َ ًَّ َُ ََ َ َ ْ ْ َ َ
ِ َ ِْ ِ ِ. 

 .٢٦٤٠ /٣٨١: ٤  سنن ابن ماجة.٢
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 .���»ما أنا عليه وأصحايب«: ؟ قال رسول اهللا

 هـ يف كتابـه ٣٠٧وروى أبو يعىل املوصيل أمحد بن عيل التميمي املتوىف سنة 

 :»املسند«

ّثم حدثهم رسول اهللا: عن أنس بن مالك يف حديث طويل ّ  عـن األمـم 

ّتفرقت أمة موسى عىل إحدى وسبعني ملة«: فقال ّ ون منها يف النار وواحـدة ، سبعّ

ّيف اجلنّة، وتفرقت أمة عيسى عىل ثنتني وسبعني ملة إحدى وسبعني منها يف النـار  ّ ّ

ّوتعلو أمتـي عـىل الفـرقتني مجيعـا بملـة، :   رسول اهللاوواحدة يف اجلنّة، فقال ً ّ

: ؟ قـال مـن هـم يـا رسـول اهللا: قـالوا» اثنتني وسبعني يف النار وواحدة يف اجلنّة

 .���»عاتاجلام«

يف كتابيـه .  هــ٣٦٠وروى أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين املتوىف سنة 

 : »مسند الشاميني«و» املعجم الكبري«

ّإن أهل الكتاب افرتقوا يف كتاهبم «:  قال ّإن رسول اهللا: عن معاوية قال

ّعىل ثنتني وسبعني ملة، وتفرتق هذه األمة عىل ثالث وسبعني ملة  -  واءيعني األه - ّّ

ّكلها يف النار إال واحدة وهي اجلامعة، وإنه خيرج يف أمتي أقوام جتـارى هبـم تلـك  ّ ّ ّ

                                     
ـــة.١ ـــن ماج ـــنن اب ـــصغري ٢٦٤١ /٣٨١: ٤  س ـــامع ال ـــسيوطي يف اجل ـــضا ال : ٢ً، وأورده أي

 .١٨٢/٩٢٨: ١ّ، واملتقي اهلندي يف كنز العامل ٤٤٤/٧٥٣٢

 .٩١٣ذيل حديث  /٣٤٢: ٦ مسند أيب يعىل .٢
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 .���»ّاألهواء كام يتجارى الكلب لصاحبه، وال يبقى عرق والمفصل إال دخله

خرج : وعن أيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة بن األسقع وأنس بن مالك قالوا

ًى يف يشء من أمر الدين فغضب غضبا شديدا ً يوما ونحن نتامر علينا رسول اهللا ً

ّفإن بني إرسائيل افرتقوا عىل إحدى وسبعني فرقة، «: - إىل أن قال -مل يغضب مثله 

ّوالنصارى عىل ثنتني وسبعني فرقة، كلهم عىل الضاللة إال السواد األعظم : قالوا» ّ

ه وأصحايب، من من كان عىل ما أنا علي«: ؟ قال  يا رسول اهللا، ومن السواد األعظم

ًمل يامر يف دين اهللا، ومن مل يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب غفر له ّ ...«���. 

 هـ ٤٠٥اهللا حممد بن عبداهللا النيسابوري املتوىف سنة  وروى احلاكم أبو عبد

 :»املستدرك عىل الصحيحني«يف كتابه 

ّسـتفرتق أمتـي عـىل بـضع «:  قال رسول اهللا: عن عوف بن مالك قال ُ

ّ، أعظمها فرقـة قـوم يقيـسون األمـور بـرأهيم، فيحرمـون احلـالل سبعني فرقةو

 .���»امّوحيللون احلر

تاريخ « هـ يف كتابه ٤٦٣وروى أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي املتوىف سنة 

 :»بغداد

                                     
 .١٠٨/١٠٠٥: ٢، مسند الشاميني ٨٨٥ /٣٧٧: ١٩  املعجم الكبري.١

 .٢٥٩: ٧، وعنه اهليثمي يف جممع الزوائد ١٧٨/٧٦٥٩: ٨  املعجم الكبري.٢

 .٦١٤/٨٣٧٤: ٥ املستدرك .٣
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ّستفرتق أمتي عـىل «: ّ أنه قال ، عن النبيعن عوف بن مالك األشجعي

ّ قوم يقيسون الدين بالرأي، فيحلون به احلـرام، ّبضع وسبعني فرقة، رش فرقة منها ُ

 .���»ّوحيرمون به احلالل

ّافرتقت هذه األمة عىل بضع وسبعني «:  قال رسول اهللا: ًوعنه أيضا قال

ّفرقة، وأعظمها فتنة عىل أمتي قوم يقيسون األمـور بـرأهيم فيخطئـون، فيحلـون  ُ ّ

 .���»ّاحلرام وحيرمون احلالل

 هــ يف كتابـه ٥٧١بن احلسني الشافعي املتوىف سـنة وروى ابن عساكر عيل 

 :»تاريخ مدينة دمشق«

افرتقـت بنـو إرسائيـل «:  يقول سمعت النبي: عن عوف بن مالك قال

ّ، وتزيد أمتي عليها فرقة، ليس فيها فرقة أرض عىل أمتـي عىل إحدى وسبعني فرقة ّّ

ّمن قوم يقيسون الدين برأهيم، فيحلون ما حرم اهللا، وحيرم ّ  .���»ّون ما أحل اهللاّ

، أعظمهـا ّتفرتق أمتي عىل بضع وسـبعني فرقـة«:  قال عن النبي: وعنه

ّفتنة عىل أمتي قوم يقيسون األمور برأهيم، فيحلون احلرام، وحيرمون احلالل ّّ«���. 

                                     
 .٣٠٩: ١٣ تاريخ بغداد .١

ــداد .٢ ــاريخ بغ ــن طــاووس يف الط٣١٠ :١٣ ت ــه اب ــف، وعن ــج ٥٢٥: رائ ــيل يف هن ــة احل ّ، والعالم

 .١٥٥: ٦٢وأورده ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق . ٤٠٤: احلّق وكشف الصدق

 .١٥١: ٦٢ تاريخ مدينة دمشق .٣

 .١٥١: ٦٢ تاريخ مدينة دمشق .٤
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ًتفرتق هـذه األمـة بـضعا وسـبعني فرقـة، «:  قال عن رسول اهللا: وعنه ّ

ّتحلون به احلرام، وحيرموّرشها فرقة قوم يقيسون الرأي، يس  .���»ن به احلاللّ

 هــ يف كتابـه ٦٠٦وروى الفخر الرازي حممد بن عمر الشافعي املتوىف سنة 

 :»التفسري الكبري«

ّال شـك أن املـراد منـه » أعوذ بـاهللا مـن الـشيطان الـرجيم«: ّإن قولنا: قال ّ

ّ، وال شك أن املّاالستعاذة باهللا من مجيع املنهيات واملحظورات ّنهيات إما أن تكوّ ن ّ

 .، أو من باب أعامل اجلوارحمن باب االعتقادات

ّسـتفرتق أمتـي عـىل «:  ّأما االعتقادات فقد جاء يف اخلرب املشهور قولـه

ّ، كلهم يف النار إال فرقة واحدةثالث وسبعني فرقة ّوهـذا يـدل عـىل أن اإلثنـني » ّ ّ

 .لةوالسبعني موصوفون بالعقائد الفاسدة، واملذاهب الباط

ّثم إن ضالل كل واحدة من أولئك الفرق غري خمتص بمسألة واحـدة ّ ّ ، بـل ّ

ّهو حاصل يف مـسائل كثـرية مـن املباحـث املتعلقـة بـذات اهللا تعـاىل، وبـصفاته 

وبأحكامه وبأفعاله وبأسامئه، وبمسائل اجلرب والقدر والتعديل والتجويز والثواب 

َّ، فـإذا وزعنـا عـدد الفـرق ةإلمامواملعاد والوعد والوعيد واألسامء واألحكام وا

 عىل هذه املسائل الكثرية بلغ العـدد احلاصـل - وهو اإلثنان والسبعون -ّالضالة 

ّمبلغا عظيام، وكل ذلك أنواع الضالالت احلاصلة يف فرق األمة َ ّ ًً���. 
                                     

 .١٥٤: ٦٢ تاريخ مدينة دمشق .١

 .٤ و٣: ١  التفسري الكبري.٢
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 هــ يف كتابـه ٧٥٦وروى القايض عبدالرمحن بن أمحد األجيي املتـوىف سـنة 

 :»املواقف«

ًسـتفرتق أمتـي ثالثـا «:  بقولـه فرق التي أشار إليها الرسـوليف ذكر ال ّ

ّ، كلها يف النار إال واحدة، وهي ما أنا عليه وأصـحايبوسبعني فرقة وكـان ذلـك » ّ

 .من معجزاته حيث وقع ما أخرب به

 ،وارجاملعتزلـة، والـشيعة، واخلــ: ّإعلـم أن كبـار الفـرق اإلسـالمية ثامنيـة

ّية، واملشبهة، والناجية، والنجارية، واجلربواملرجئة
���. 

ّهذا ما أردنا ذكره من األحاديث الواردة يف افرتاق األمة كام افرتقت األمـم 

، وهـي أحاديـث  ّالسابقة هكذا أخربنا به النبي األكرم واألئمـة الطـاهرين

ّلكي ال تطول املقدمة وخري الكالم ما قل ودلكثرية كثرية اخرتنا منها اليسري  ّ ّ. 

ّرب العاملني وصىل اهللا عىل نبيه املصطفى ووصيه املرتىض وآهلـام واحلمد هللا  ّ ّ

 .ّالطيبني الطاهرين

 

 

                                     
 .٦٤٩: ٣ املواقف .١
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 ّترمجة املؤلف

ُ، وحجة اإلسالم، وشيخ املشايخ الكرام، اويل ّ عالمة العلامء األعالم:اسمه ّ

ّملحقق املدقق العالمة الثاين أبو احلـسن شـمس الـدين الـشيخ النقض واإلبرام، ا ّ ّ

ن ابن الشيخ عبداهللا بن عيل بن احلسن بن أمحد بن يوسف بن عامر البحراين سليام

 .السرتي املاحوزي

ّ، ومولده املاحوز، ثـم إنـه سـكن الـبالد  من سرتة من قرية اخلارجية:أصله ّ

 .���القديم

كـان هـذا :  وصفه تلميذه الشيخ عبداهللا بن صالح البحراين فقـال:أوصافه

، ورسعـة االنتقـال يف اجلـواب واملنـاظرات، ّقـةالشيخ أعجوبـة يف احلفـظ والد

ًوطالقة اللسان مل أر مثله قط، وكان ثقة يف النقل، ضابطا، إماما يف عرصه، وحيدا  ً ً

ً، وكان جامعـا جلميـع كامءّيف دهره، أذعنت له مجيع العلامء، وأقر بفضله مجيع احل
                                     

 .١٥٠:  أنوار البدرين.١
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ًطيبـا، شـاعرا، ّالعلوم، عالمة يف مجيع الفنون، حسن التقرير، عجيب التحرير، خ ً

ًمفوها، وكان أيضا غاية يف اإلنـصاف، وكـان أعظـم علومـه احلـديث والرجـال  ً ّ

ــاين وقربنــي وآواين،  ــه، ورب ــه أخــذت احلــديث، وتلمــذت علي ّوالتــواريخ، من ّّ

ّواختصني من بني أقراين، جزاه اهللا عنّي خري اجلزاء، بحّق حممد وآله األزكياء ّ
���. 

ويف النسخة اخلطية للرسالة » لامء البحرينع« وجدت يف آخر رسالة :مولده

 :ّيف حاشيتها ما نصه

ّإن مولـدي يف شـهر : يقول العبد الفقري إىل اهللا سليامن بـن عبـداهللا املـاحوزي

ّرمضان من السنة اخلامسة والسبعني واأللف عىل ما سمعته من والدي دام ظله يف ليلة 

لكـريم ويل سـبع سـنني النصف من شهر رمضان بطالع عطارد، وحفظت الكتـاب ا

ًتقريبا وأشهر، ورشعت يف كتب العلوم ويل عرش سنني، ومل أزل مشتغال بالتحـصيل 

 .���إىل هذا اآلن، وهو العام التاسع والتسعون واأللف من اهلجرة النبوية

هذا الشيخ من  :يف وصفه له» أنوار البدرين« قال صاحب :ثناء العلامء عليه

 اخلوان، وفوائده وآثاره وكثرة تالمذته واشتهاره مع نوادر الزمان واغلوطة الدهر

ّقرص عمره يدل عىل فضل عظيم وفخر جسيم، وقد اجتمـع مـع املـوىل املجلـيس 

 .���ُواعجب به وأجازه

                                     
 . ٨:  لؤلؤة البحرين.١

 .٨: للمصنّف، لؤلؤة البحرين) ضمن فهرست آل بابويه (٧٩:  رسالة علامء البحرين.٢

 . ١٥٥:  أنوار البدرين.٣
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ّموالنا العـامل الربـاين واملقـدس الـصمداين، : »منتهى املقال«وقال صاحب  ّ

ّاملعروف باملحقق البحراين قدس اهللا فسيح تربته وأسك  .���نه بحبوحة جنّتهّ

ّاملحقـق املـدقق جـامع مجيـع العلـوم، : »الفوائد الرضـوية«وقال صاحب  ّ

 .���، صاحب التصانيف الكثريةّافظ املؤرخ اجلليلاخلطيب الشاعر احل

ّعالمة الزمان ونادرة األوان املحقق املـدقق صـاحب : وقال الشيخ النوري ّ ّ

 .���ّاملؤلفات األنيقة التي منها كتاب األربعني

ّ له ست من املشايخ رتبنا أسامءهم حسب سنني وفياهتم:مشاخيه ّ ّ. 

العامل العامل الفقيـه الكامـل الـصالح الـشيخ صـالح بـن عبـدالكريم . ١

ًالكرزكاين البحراين، وكان فاضال ورعـا فقيهـا شـديدا يف ذات اهللا ً ، انتهـت إليـه ً

ملنكر فيها أحسن قيـام، رئاسة البالد املذكورة، وقام باألمر باملعروف والنهي عن ا

ّوانقادت إليه حكامها فضال عن رعيتها لورعه وتقواه ّ���. 

، تويف يف سنة ثامن وتـسعني ويل عنه رواية بالواسطة ودوهنا: قال املاحوزي

 .���وألف

                                     
 .١٣٧٦ /٣٩٩: ٣ منتهى املقال .١

 . ٣٤٧: ١  الفوائد الرضوية.٢

 .٦٧: ٢ خامتة املستدرك .٣

 .١٥٧/٥٨: ، أنوار البدرين٦٨/٢٢:  لولؤة البحرين.٤

 ). ضمن فهرست آل بابويه ( ٧٥/٢٦:  رسالة علامء البحرين للامحوزي.٥
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ّالعالمة الفقيه الكامل رفيع الشأن الشيخ سليامن بن عيل بن سليامن بـن . ٢

 .��� البحراينً الشاخوري منزالًبعي أصال، األصراشد املعروف بابن أيب ظبية

، وكان هذا الشيخ أعجوبـة وقتـه يف احلفـظ وسـعة العلـم: قال املاحوزي

رمحه اهللا سنة ألف ومائة  وعليه قرأ الفقري الفقه واحلديث وغريها من العلوم، تويف

 .���من اهلجرة

ّالعامل الفاضل املحقق الكامل املـدقق العالمـة الـشيخ أمحـد ابـن. ٣ ّ  العـامل ّ

قـدس  ًاألجمد الشيخ حممد بن يوسف اخلطي البحراين املقايب منشأ وحتصيال تـويف

بالطاعون مع أخويه الشيخ يوسف والشيخ حسن يف العراق ودفنوا يف جوار  رسه

 .��� هـ يف حياة أبيهم١١٠٢ يف سنة  الكاظمني

ًكان فقيها حمدثا عظيم الشأن كثري العبادة والعم: وقال املاحوزي  .���لًّ

ً زمانه ذكاء وفضالُكان اعجوبة: »جواهر البحرين«وقال يف  ، ونادرة عرصه ً

، بلغ من الكامالت قاصيتها، وملك من التحقيقات ناصيتها، حرضت ً ونبالًكامال

ُدرسه الفاخر فصادفته كالبحر الزاخر، تتالطم أمواجه، ويتدفق عذبه ال اجاجـه،  ّ

ًة ذكــرت شــطرا منهــا يف كتــاب ويل معــه منــاظرات رشيفــة وحمــارضات لطيفــ

                                     
 .١٤٨/٦٨: ، أنوار البدرين١٣/٣:  لؤلؤة البحرين.١

 .٧٦/٢٨:  رسالة علامء البحرين للامحوزي.٢

 .١٤٠/٦٤: ، أنوار البدرين٣٦/٨:  لؤلؤة البحرين.٣

 .»ضمن فهرست آل بابويه« ٧٧/٣١:  رسالة علامء البحرين.٤
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، وكان أعبد من رأيناه يف عرصنا وأرشفهم يف األخالق، بل واهللا حسنة »راألزها«

 .���من حسنات الدهر وفريدة من قالدة العرص

ّالعالمة املحقق ذو املفاخر واملحامد الشيخ حممـد بـن ماجـد البحـراين . ٤ ّ

ن صالح ال الشيخ عبداهللا ب هـ، وق١١٠٥ تويف حدود سنة ،ّاملاحوزي ثم البالدي

وما أرويه عن أخي باملؤاخاة الشيخ حممد بن يوسف عن شيخه الـشيخ : البحراين

 .���حممد بن ماجد بن مسعود املاحوزي

ً، حمكام للفروع الفقهية غايـة كان يف غاية الذكاء والتحقيق: وقال املاحوزي

 .���ة طويلةّاألحكام، كثري االحتياطات يف العلم والعمل، حرضت درسه مد

ّ، العـديم املثيـل، املحـدث املتتبـع السيد اجلليـل ذي الـرشف األصـيل. ٥ ّ

ّالعالمة السيد هاشم بن سـليامن بـن إسـامعيل بـن عبـداجلواد البحـراين التـوبيل 

الكتكاين، إليه انتهت رئاسة البلد بعد الشيخ حممد بن ماجد البحراين، تـويف سـنة 

 .���ىل الشيخ سليامن بن عبداهللا املاحوزيده إهـ، وانتهت رئاسة البلد بع١١٠٧

ّالعالمة الفهامة الفاضل املاهر املتكلم املحدث الشيخ حممد باقر بن حممد . ٦ ّ ّ

 .هـ١١١٠ واملتوىف فيها سنة ـه١٠٢٧تقي املجليس، املولود يف اصفهان سنة 

                                     
 .٩٦/١٢: »ضمن فهرست آل بابويه«: اهر البحرين يف علامء البحرين جو.١

 .١٣٢/٦٢: ، أنوار البدرين٦١/١٨:  لؤلؤة البحرين.٢

 .٧٦/٢٩:  رسالة علامء البحرين.٣

 .٧٧/٣٢: ، رسالة علامء البحرين١٣٦/٦٣: ، أنوار البدرين٦٣/١٩:  لؤلؤة البحرين.٤
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ّنـروي عنـه مجيـع مؤلفاتـه وغريهـا : وقال تلميذه الشيخ عبداهللا األفنـدي

 .���إجازة

ّ له مجلة من التالميذ أشهرهم ما ييل رتبنا أسـامءهم حـسب سـنني :تالمذته

 .وفياهتم

الفقيه العابد الصالح الشيخ حممد بن يوسف بن كنبار الضبريي النعيمي . ١

 . هـ١١٣٠، تويف سنة البالدي

ّاملحقق األجمد العامل األوحد الشيخ أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صـالح . ٢

 . هـ١١٣١ازي البحراين، تويف سنة آل عصفور الدر

ّالعــامل العامــل املحــدث الــصالح الــشيخ عبــداهللا ابــن احلــاج صــالح . ٣

 . هـ١١٣٥السامهيجي البحراين، تويف سنة 

العامل اجلليل والكامل النبيل األجمد األواه الشيخ عبداهللا ابن الشيخ عيل . ٤

 . هـ١١٤٨، تويف بن أمحد البالدي البحراينا

العابد الزاهد الفاضل الورع التقي الـسيد عبـداهللا ابـن الـسيد العامل . ٥

 ابن السيد حسني البالدي البحراين، تويف سنة  ّعلوي امللقب بعتيق احلسني

 .هـ١١٦٥

                                     
 .١٨٢: ٩، أعيان الشيعة ٣٩: ٥ رياض العلامء .١
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ّالعامل العامل املحقق األمني األفخر الشيخ حسني ابن الشيخ حممـد بـن . ٦

 .��� هـ١١٧٠جعفر املاحوزي البحراين، تويف سنة 

 :درسه

ّ، وكان من أمههم يف تكوينه العلمي الشيخ سليامن س عىل علامء البحريندر

بن عيل بن سليامن البحراين، والشيخ سـليامن بـن عـيل بـن راشـد الـشاخوري، ا

 .والشيخ صالح بن عبدالكريم البحراين

 :إجازاته يف الرواية

، والسيد هاشم بن سليامن الكتكـاين ّله إجازة احلديث من العالمة املجليس

ًوأجاز كثريا . البحراين، والشيخ صالح البحراين، والشيخ جعفر بن عيل البحراين

الشيخ أمحد بن إبراهيم الدرازي البحـراين، والـشيخ : من العلامء واألعالم، منهم

، والـسيد بن علوي البالدي البحـراينحسني بن حممد املاحوزي، والسيد عبداهللا 

حممد رفيع البريمي، والـشيخ حممـد بـن ّمري حممد حسني اخلاتون آبادي، والشيخ 

 .���عيل املقايب

                                     
 ،٧٢، ٩٦، ٩٣، ١٠٩:  هــؤالء األعــالم وردت تــرامجهم يف لؤلــؤة البحــرين عــىل التـــوايل.١

ـــــــــــدرين٦، ٩٢ ـــــــــــوار الب ، ١٦٨/٧٥، و١٧٠/٧٧، و١٦١/٧٣، و١٨٠/٨١: ، أن

 .١٧٦/٨٩، و١٧٥/٧٨و

 .٢٨: ّ، تالمذة العالمة املجليس٢١-٢٠ :٤ روضات اجلنّات .٢
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وله الرواية عن شيخه وأستاذه الفقيـه النبيـه الـشيخ سـليامن بـن عـيل بـن 

 .سليامن البحراين الشاخوري

 :وقد ذكر إجازاته الشيخ الطهراين يف الذريعة عىل التوايل

، للشيخ هـ١١٢١إجازة الشيخ سليامن بن عبداهللا املاحوزي املتوىف سنة . ١

أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صالح بن أمحد بن عصفور الـدرازي البحـراين والـد 

هـ، متوسطة كتبها له بخطه عىل ظهر أربعـني ١١٣١صاحب احلدائق املتوىف سنة 

 املوىل حممد بن عيل اخلوانساري تارخيها خـامس شـعبان البهائي املوجود يف كتب

 .���، ذكر فيها تصانيفههـ١١١٩

ته للشيخ عبداهللا ابن احلاج صالح السامهيجي البحراين املتوىف سنة إجاز. ٢

ّ، متوسطة فيها ذكر بعض تصانيفه، أوهلاهـ١١٣٥ . ّأما بعد احلمد هللا عىل إفضاله: ّ

 .���هـ١١٠٩ يف شعبان سنة كتبها له ببندر گنك

ّإجازته لتلميذه الشيخ عيل ابن احلاج حممد البحراين رأيتها بخطـه عـىل . ٣

نحمـدك : ّ هــ خمتـرصة أوهلـا١١٠٣ّرسالة الصالة التي ألفهـا املجيـز سـنة ظهر 

 .���ياهادي األنام

                                     
 .١٩٦/١٠٢١ :١ الذريعة .١

 . ١٩٧/١٠٢٢: ١ الذريعة.٢

 .١٩٧/١٠٢٣: ١  الذريعة.٣
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 هـ، ذكر ١١١١، خمترصة تارخيها سنة إجازته للشيخ حممد رفيع البريمي. ٤

 .���ّفيها مجلة من تصانيفه، رأيتها بخطه عىل ظهر رسالته يف الطهارة والصالة

 :ّمؤلفاته

ّ كتب ورسائل كثرية، اخرتنـا منهـا مـا قيـل أهنـا رمحه اهللا للشيخ املاحوزي

ّكتاب، والرسائل التي ذكر فيها إجازاته لتالميذه، ورتبنا الكتب حسب احلـروف 

، مع ذكر رسالتنا  والرسائل حسب ما جاءت يف الذريعة برتتيب األجزاءاهلجائية،

 .هذه

 :الكتب

، لتهـا مـرشوحةّمن طرق العامة وبيـان دال: ًاألربعون حديثا يف اإلمامة. ١

 هــ، ويف إجازتـه للـشيخ ١١١١ذكره يف إجازته للشيخ حممد رفيع البريمي سـنة 

 .���عبداهللا السامهيجي

ّ، كبري يف ثالثة جملدات، كان أحد جيري جمرى الكشكول: أزهار الرياض. ٢

ّجملداته بخط بعض تالميذه يف خزانة شيخنا النوري ّ���. 

 ذكــره تلميــذه الــشيخ عبــداهللا :يرشح اإلثنــي عــرشية للــشيخ البهــائ. ٣

                                     
 .١٩٧/١٠٢٤: ١، الذريعة ١٨٢/٧٥: ١٠٢ بحار األنوار .١

 .٤١٨/٢١٥٧: ١ الذريعة .٢

 .٥٣٤/٢٦٠٣: ١ الذريعة .٣
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 .���هـ١١٢٨السامهيحي يف إجازته للشيخ نارص اجلارودي املؤرخة سنة 

، الفوائد الرسية يف رشح اإلثني عرشية الصالتية البهائيـة: ًوورد أيضا باسم

ّيوجد ضمن جمموعة دوهنا تلميذه الشيخ حممد بن سعيد املقايب
���. 

، ذكره يف إجازته للشيخ حممد بن رفيع غري تام: رشح الباب احلادي عرش. ٤

 .���البريمي

 .���نظم الباب احلادي عرش: ًوورد أيضا بإسم

ذكره تلميذه الشيخ عبداهللا الـسامهيجي يف إجازتـه : رشح مفتاح الفالح. ٥

 .هـ١١٢٨الكبرية للشيخ نارص اجلارودي بتاريخ 

ميـذه هــ لتل١١١١ّوقال املصنّف نفسه يف إجازة صدرت منه بخطـه سـنة 

فلـق االصـباح يف رشح مفتـاح : ّالشيخ حممـد رفيـع البريمـي الـالري أن اسـمه

 .���الفالح

، ذكره املصنّف هبـذا فلق الصباح يف رشح مفتاح الفالح: ًوورد أيضا باسم

                                     
 .٦٢/١٩٦: ١٣ الذريعة .١

 . ٣٤٢/١٥٨٧: ١٦ الذريعة .٢

 .١٢٠/٣٨٣: ١٣، و٦: ٣ الذريعة .٣

 .٢٠٠/١٠٣٧: ٢٤ الذريعة .٤

 .٨٢/١٨٢١: ١٤ الذريعة .٥
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 .��� هـ لتلميذه البريمي١١١١ّالعنوان بنفسه فيام كتبه من اإلجازة بخطه يف سنة 

ره تلميذه الـشيخ عبـداهللا الـسامهيجي يف ذك: الشفاء يف احلكمة النظرية. ٦

 .���إجازته للشيخ نارص اجلارودي

ّوهي مسائل يف عرشة فصول كلها يف االجتهاد والتقليد : العرشة الكاملة. ٧

ّ، وذيلها بخامتة وذكر فيها عرشين حديثا كلها يف التحذير من مباحث أصول الفقه ً ّ

ّ جيعلها نصب عينيـه، ثـم نـصائح عن القضاء والفتيا، وينبغي للقايض واملفتي أن

 .���ّمحقق احليلثالثة نقلها من أوائل كتاب املعترب لل

أكثر تلك الفوائد رسائل خمتـرصة وحـواش لـه سـابقة : الفوائد النجفية. ٨

، وينقل عنـه يف احلـدائق ويف الكـشكول، وقـال تلميـذه الـشيخ عبـداهللا ّمتقدمة

ّإنه نظـري الفوائـد :  حممد اجلاروديالسامهيجي يف إجازته الكبرية للشيخ نارص بن

 .���الطوسية

، مل رشح لفهرست شـيخ الطائفـة: معراج أهل الكامل إىل معرفة الرجال. ٩

ّيتم بل خرج منه حرف األلف والباء والتاء فقط
���. 

                                     
 .٣١١/١٤٢١: ١٦ الذريعة .١

 .٢٠١/٢١٨٤: ١٤ الذريعة .٢

 .٣٦٥/١٧٢٥: ١٥ الذريعة .٣

 .١٦٧٧ /٣٦١: ١٦ الذريعة .٤

 .٢٢٨/٤٧٤٨: ٢١ الذريعة .٥
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 :الرسائل

ذكـر يف إجازتـه للمـوىل حممـد رفيـع البريمـي سـنة : ارجوزة يف الكالم. ١

 .���حلادي عرشّهـ أهنا نظم الباب ا١١١١

ّذكر يف إجازته بخطه للـشيخ حممـد رفيـع البريمـي سـنة : االستخارات. ٢

ًهـ معربا عنه برسالة االستخارة١١١١ ّ
���. 

ّ، ذكره يف إجازته التي كتبها بخطـه للمـوىل حممـد يف الكالم: اإلشارات. ٣

 .��� هـ وكذا يف إجازته للشيخ عبداهللا السامهيجي١١١١رفيع البريمي سنة 

ذكره تلميذه الـسامهيجي يف إجازتـه : إعراب تبارك اهللا أحسن اخلالقني. ٤

 .���للشيخ نارص اجلارودي وصاحب احلدائق

ّرصح يف إجازته . ، صوب الندىًوله أيضا: إعالم اهلدى يف مسألة البداء. ٥

 .���ّ هـ أن كليهام يف مسألة البداء١١١١للموىل حممد رفيع البريمي سنة 

يف املوعظة ذكره تلميذه الـشيخ عبـداهللا الـسامهيجي يف : إيقاظ الغافلني. ٦

                                     
 .٤٩٣/٢٤٣٠: ١ الذريعة .١

 .١٩/٥٨: ٢ الذريعة .٢

 .٩٥/٣٨٠: ٢ الذريعة .٣

 .٩٢٩ /٢٣٤: ٢ الذريعة .٤

 .٢٤٢/٩٥٩: ٢ الذريعة .٥
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 .���إجازته الكبرية

ّ، عـىل حـذو الـوجيزة التـي ألفهـا العالمـة املجلـيس يف الرجال: البلغة. ٧ ّ

ّونسخة منها بخط تلميذ املصنّف الشيخ عبـداهللا الـسامهيجي، ولعـل كتابتهـا يف  ّ

ّعرص املؤلف عليها حواش منه كثرية رصح بأن اسم  .���نيّبلغة املحدث: هّّ

ّنسخة منه بخط تلميذه املجاز منه الـشيخ أمحـد : ّالتسامح يف أدلة السنن. ٨

 .���بن إبراهيم الدرازي والد صاحب احلدائقا

 .���ذكره تلميذه السامهيجي يف إجازته: جواز التقليد. ٩

، ذكرهـا يف إجازتـه يف احلكمـة والفلـسفة: احلاشية عىل حكمة العـني. ١٠

 .���والد صاحب احلدائق أمحد للشيخ

ذكـره تلميـذه عبـداهللا الـسامهيجي يف . النكت البديعة يف فرق الشيعة. ١١

 .���إجازته لنارص اجلارودي

                                     
 .٥٠٤/١٩٧٦: ٢ الذريعة .١

 .١٤٦/٥٠٢: ٣ الذريعة .٢

 .١٧٤/٨٦٠ :٤ الذريعة .٣

 .٢٤٣/١١٦٤: ٥ الذريعة .٤

 .٨٣/٤٢٢: ٦ الذريعة .٥

 .٣٠٣/١٥٨٧: ٢٤ الذريعة .٦
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ّهكذا جاء اسمها يف الذريعة، ولكن ما أثبتناه مـن النـسخة املعتمـدة بخـط 

 .ّاملؤلف

ُوقد تعـرض شـيخنا األجـل يف هـذه الرسـالة إىل الفـرق التـي تنـسب إ ّ ىل ّ

ً، ثم أطلق عنان قلمه مبتدئا بمقدمة أوضح فيها معنى التشيع مستفيدا مـن ّالتشيع ًّ ّ ّ

ُكتب اللغة والتفسري والكالم، وفصول ثامنية بدءا من اإلمامية وختاما بالغالة، مع  ً ً

ًبسط الكـالم يف معتقـداهتم واصـوهلم وإىل مـن ينتـسبون، مـستفيدا مـن كتـب  ُ

ّالما وغريها، وأثبت من خالل ذلك أحقيـة اإلماميـة ًا وكًالطائفتني تارخيا وحديث ً

ّاالثني عرشية وأهنا الفرقة الناجية لوالئها لعيل وآل عيل ّ ّ  املنتظرون للغائب ،

ُاملهدي املنتظر اإلمام الثاين عرش بنص املصطفى خري البرش صىل اهللا وآله الغرر ّ. 

 :ّمؤلفاته التي ذكرها هو رمحه اهللا يف هذه الرسالة

هذه الرسالة ذكرها رمحـه اهللا يف . الفوائد الغالية يف حتقيق الفرقة الناجية. ١

قـد تظـافرت األخبـار عـن العـرتة : ًقـائال» النكت البديعـة«ّمقدمة هذه الرسالة 

ّالطاهرة سالم اهللا عليهم بتضليل كل من خالف اإلماميـة يف االعتقـاد وتـأثيمهم 

فـصل : ، كـام أوردنـا يف رسـالتنا النار ورشكهم ونصبهموتكفريهم وختليدهم يف

 .اخلطاب واملعراج ورشح األربعني والفرائد الغالية يف حتقيق الفرقة الناجية

 .ومل نعثر عليها يف كتب الرتاجم والفهارس

 .الفوائد الفائقة. ٢
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 .معارج الكرامة. ٣

 .ّذكر هذه الكتب الثالثة يف مفتتح الفصل األول. املنهاج املستقيم. ٤

 :أشعاره

ً شاعرا جميداكان ّ، وله شعر كثري متفرق يف ظهور كتبه ويف املجاميع، وكتابه ً

ّ جيـدة، ولقـد مهمـت يف صـغر سـنّي  ومراثي عىل احلسني» أزهار الرياض«

ًوان مستقل وكتبـت كثـريا منهـا بجمع أشعاره وترتيبها عىل حروف املعجم يف دي

 وبمجيء اخلوارج إليهـا .ه حالت األقضية واألقدار بخراب بالدنا البحرينّأنّإال

ّوترددهم مرارا عليها حتى افتتحوها قهرا، وجرى ما جرى من الفـساد، وتفـرق  ً ً ّ

 .���ّأهلها يف أقطار كل بالد

ّقـد مجـع أشـعاره كلهـا يف ديـوان مـستقل : »أنوار البدرين«وقال صاحب 

ّمـة آل أيب شبانه بإشارته إليه كـام ذكـره ابـن الـسيد أمحـد يف تتتلميذه السيد عيل 

 .���األمل

ّمعربا عن حبه ووالئه ألهل بيت » أزهار الرياض«فمن أشعاره املذكورة يف  ً

 :ً قائال املصطفى

                                     
 .٩:  لؤلؤة البحرين.١

 .١٥٢:  أنوار البدرين.٢
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ـــة ـــول اهللا هائم ـــآل رس ـــيس ب  وليس إذ مهت فيهم ذاك من رسف   نف

ــذة    إىل الــصلفًقــضية الــدين ال مــيال   كــم هــام قــوم هبــم قــبيل جهاب

  رانني بيـت املجـد والـرشفوهم ع   َال غرو هم أنجم العليـا بـال جـدل

ــدرة ــن أوالد حي ــاطس م ــم املع   من البتـول جتـافوا وصـمة الكلـف   ُّش

  جواهر القدس ترزي لؤلؤ الصدف   ّسباق غايات أرباب الـسباق وهـم

  عزيمتــي وعلــيهم يف اهلــوى هلفــي   هبــم غرامــي وفــيهم فكــريت وهلــم

  فّولست عن حبهم عمري بمنرص   فلست عن مدحهم دهري بمشتغل

ــال أؤملهــا يف ــيهم يل آم ــرش ّوف ـــصحف   احل ـــامل يف ال ـــرش األع   إذ تن

 :وله يف الشباب

ـــوان   ّقد كنـت يف رشخ الـشباب بـصحة ـــا األك ـــت هب ـــة طاب   وبنعم

ــارم والعــىل ــف باملك ــروض أن ـــآلن   ُال ـــا م ـــن نعامئه ـــوض م   َواحل

ـــآن   ذهبــت ومل أعــرف هلــا أقــدارها ـــدره الظم ـــرف ق ـــاء يع   وامل

 :ًوله أيضا

ــشباب وبــان عنّــال ــد هجــر ال ـــشيب   ق ـــا امل ـــم والزمن ـــىل رغ   ع

ــــل   ويــــوم بعــــد فرقتــــه عــــصيب   فــــيل أن تــــسأيل ليــــل طوي

ًوقـــد ناديتـــه أن عـــد رسيعـــا ـــــب   ُ   ُرعـــــاك اهللا لكـــــن ال جيي

ـــا ـــود يوم ـــشباب يع ـــت ال ــــشيب   ًأال لي ــــل امل ــــام فع ــــأخربه ب   ُف
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 : وله يف والئه ألمري املؤمنني

  ّفلست أنفك مهام عشت عـن أمـيل   ورى عمـيلّإين وإن مل يطب بـني الـ

ّوسيلة عنـده حـب اإلمـام عـيل   وكيــف أقــنط مــن عفــو اإللــه ويل
���  

 .ّنكتفي هبذا القدر من أشعاره ألهنا كثرية

 :وفاته ومدفنه

ّتويف قدس رسه يف بيت سكناه من البالد القديم ّ ، ونقـل جثامنـه الطـاهر إىل ّ

ّشيخ ميثم بن املعىل جـد الـشيخ ميـثم الفيلـسوف قرية املاحوز ليدفن يف مقربة ال ّ

 .بقرية الدونج. البحراين املعروف

سـنة » ّكـورت شـمس الـدين«: ّوأرخ وفاته بعض فـضالء عـرصه بقولـه

، يف الـسابع عـرش مـن شـهر ني سـنةّوتويف وعمره يقـرب مـن مخـس. هـ١١٢١

 .���رجب

 

 

 

                                     
 .١٥٦: ، وأنوار البدرين٣٠٥: ٧ُ اخذت هذه األشعار من أعيان الشيعة .١

 .٢٣٠: ، علامء البحرين للمهتدي البحراين١٥١: وار البدرين، أن٧:  لؤلؤة البحرين.٢
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 :النسخ املعتمدة

ّهي نسخة واحدة بخط املؤلف فـرغ مـن : ً يف آخر الرسالة قائالّ، كام رصحّ

تسويد هذه الرسالة وحترير هذه املقالة جامعهـا الفقـري إىل اهللا تعـاىل أبـو احلـسن 

ًسليامن بن عبداهللا البحراين مصليا مسلام ضمرة اليوم  ّ ً الرابع والعرشين مـن شـهر ّ

 .ّاهللا املعظم شهر رمضان السنة الرابعة واملائة واأللف من اهلجرة النبوية

فيها كلامت غري مقروءة أصلحنا بعضها عىل نسخة األصل  النسخةهذه و

املوجوة يف مركز إحياء الرتاث اإلسالمي التابع ملكتب سامحة آية اهللا العظمـى 

السيد السيستاين حفظه اهللا ورعاه، ومنها من بقيت عىل حاهلا ورسـمناها كـام 

 .هي

 :منهجية العمل

ّتقطيعهـا ثـم بـدأنا بـالتحقيق املتمثـل ّأول عمل قمنا به هو كتابة النسخة و ّ

 :باملراحل التالية

 .ختريج اآليات واألحاديث واألقوال. ١

 .تعريف لبعض األعالم واألماكن. ٢

 .توجد بعض االختالفات بني األصل واملصدر أثبتنا الصحيح. ٣

وجدنا بعض الروايات ناقصة املتن أمتمناها من املصدر ووضعناها بـني . ٤
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 .اإلشارة يف اهلامشمعقوفتني مع 

 .ّاالختالفات الرجالية أثبتنا الصحيح مع اإلشارة للمصادر املؤيدة. ٥

، وقد ذكرنا فهرس اآليات واالحاديث واالعالم بشقيه، فهرسة الكتاب. ٦

وقد قام هبذه املهمة مع ،  وغريهم ومصادر التحقيق واملحتوياتاملعصومني 

 .د عبد الوهاب زيارة امحاالخراج الفني خادم االمام احلسني 

ّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سـيد األنبيـاء  ّ

 .ّواملرسلني وآله الطيبني الطاهرين

 

 ّالفقري إىل رمحة ربه الغني

 ّمشتاق صالح املظفر

 هـ١٤٢٩ّ ذي احلجة احلرام ٢٤
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 .الشيعةمقدمة يف معنى 

 .يف ذكر معتقد االمامية: الفصل االول

 .يف ذكر الزيدية: الفصل الثاين

 .يف ذكر الكيسانية: الفصل الثالث

 .يف ذكر الناووسية: الفصل الرابع

 .يف ذكر االسامعيلية: الفصل اخلامس

 .يف ذكر الفطحية: الفصل السادس

 .يف ذكر الواقفية: الفصل السابع

 .غالةيف ذكر ال: الفصل الثامن
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ّومما أفاده مد يف بقائه ُ  .ّ، ووفق للخرياتّ

، ّاحلمد هللا الذي وفقنا لالقتفاء بآثار العرتة الطاهرة عند اخـتالف األهـواء

د وجعلنا الفرقة الناجية من بني الثالث وسبعني، القتباسنا من مشكاة هدايتهم عن

ّ، والصالة عىل حممـد خـاتم األنبيـاء وسـيدّتشتت اآلراء  األصـفياء، املخـصص ّ

باملعراج واإلرساء، وآله الربرة األتقيـاء، واألقطـاب األوليـاء، مـصابيح الـضياء 

 .ومفاتيح االهتداء

فيقول الفقري بذاته إىل الغني بذاته سليامن بن عبداهللا البحراين أفاض : وبعد

ّقد التمس منّـي بعـض اخـواين الـديانني ورشكـائي يف طلـب : هام نفحاتهاهللا علي

ّقني أن أكتب له رسالة بديعة يف حترير أمهات يف فرق الشيعة وذكـر مـا قيـل يف الي

ّمعنى التشيع عىل وجه االستقصاء والتتبع مع اإلشارة إىل تعيني الفرقـة الناجيـة ّ ،

ّرتة اهلاديـة، فاسـتخرت اهللا جـل جمـده ّوتوضيح أهنا اإلمامية املقتفيـة آلثـار العـ

القلم يف هذه الـشهاب بعـض االطـالق، ، وأطلقت عنان ّوحررت هذه األوراق
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ّوكشفت عن مكنون تلك الغـوامض، واسـتخرجت كـل حلـو منهـا وحـامض 

ّواهللا املرجـو لتحقيـق املـرام، » النكـت البديعـة يف حتقيـق الـشيعة«: ّوسميتها بــ

 .ّ، وفيها مقدمة وفصول واخلطل يف النقض واإلبراموالعصمة عن اخلطأ
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 ّاملقدمة

شـيعة الرجـل : »القـاموس«، قال يف ة أتباع الرجل وأنصارهّاعلم أن الشيع

أتباعه وأنصاره، والفرقة عىل حدة، وتقع عىل الواحد واإلثنني واجلمـع، : بالكرس

ًوقد غلب هذا اإلسم عىل من يتوىل عليا وأهل بيته  ّ ًحتى صار إسام هلم خاصاّ ّ ً���. 

، وتقـع عـىل لنـاسأصل الشيعة الفرقـة مـن ا: »النهاية«وقال ابن األثري يف 

ّالواحد واإلثني واألكثر، واملذكر واملؤنث بلفظ واحد، وقد غلب هذا اإلسم عىل  ّ

ًمن يزعم أنه يتوىل عليا وأهل بيته حتى صار هلم إسام خاصا، فإذا قيل ًّ ًّ ّ ن مـن فـال: ّ

ّالشيعة عرف أنه منهم أي عندهم، وجتمع الـشيعة عـىل : ، ويف مذهب الشيعة كذاُ

َشيع وأصلها م
 .انتهى. ���ن املشايعة وهي املتابعة واملطاوعةِ

ّ مـن أن -» القـاموس«ّوال خيفى عىل الناظرين بعني البصرية أن ما ذكره يف 

ًالشيعة غلب عىل كل من يتوىل عليا وأهل بيته  ّّ ّ يدل عىل أن املخالفني خذهلم اهللا -ّ ّ
                                     

 .»شيع «٦٢ ـ ٦١: ٣ القاموس املحيط .١

 .»شيع «٤٦٤: ٢ النهاية يف غريب احلديث .٢
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ًال يتولون عليا وأهل بيته ابه كـالفخر ، وهو إنصاف منه عىل رغمـه ورغـم أصـحّّ

 .ّالرازي يف تفسريه الكبري وهو يدل عىل اعرتافهم بالنصب والعداوة

ّويؤيده ما ذكره ابن خلكان القايض الشامي يف تارخيه  يف » وفيات األعيـان«ّ

ًترمجة عيل بن اجلهم القريش حيث ذكر أنه يبغض عليا ّ ّ 
���. 

ّثم اعتذر عنه بأن التسنّن وحمبة عيل ال جيتمعان ّ ّ ّ. 

: ، قالّبإسناده إىل عيل بن حرشم: »علل الرشائع« الصدوق يف كتاب وروى

ال يكون الرجل : سمعت ابن حنبل ـ وهو صاحب املذهب وإمام احلنابلة ـ يقول

ًسنيا ـ من  ًأهل السنّة واجلامعة ـ حتى يبغض عليا بغضا قليالّ ً ً ّ
���. 

                                     
وكــان مــع انحرافــه عــن عــيل بــن أيب طالــب ريض اهللا عنــه : ، وفيــه٣٥٥: ٣ وفيــات األعيــان .١

ًوإظهاره التسنّن مطبوعا مقتدرا عىل الشعر عذب   .األلفاظً

ــر ــن حج ــال اب ــل: وق ــا: وقي ــامه علي ــاه مل س ــن أب ــان يلع ــه ك ًإن ّ ّ َ
ِ ــزان . ّ ــسان املي ــر ل : ٤انظ

٧٤٩/٥٨١٢. 

 :ّأبغض حمبيه من آل طاهر ونسبهم إىل الرفض فقال  ّومن شدة بغضه لعيل

 .وأهل االعتزال عىل هجائي              فتظافرت الروافض والنصارى

ــن املع ــشعراء الب ــات ال ــزانظــر طبق ــاين .٣٢٠ ـ ٣١٩: ّت ــشعراء يف : وقــال املرزب ــر ال وقــد أكث

 .١٤٠: عراءانظر معجم الش.  هجاء عيل بن اجلهم النحرافه عن أهل البيت

ــرشائع.٢ ــل ال ــه٤٦٧/٢٥:  عل ــوار : ، وفي ــار األن ــه يف بح ــا، وعن ــل جمرم ــون الرج : ٤٩ًال يك

ــرص٢٦١/٢ ــاميل يف ال ــايض الع ــه البي ــنيا ونقل ــل س ــون الرج ــه ال يك ــستقيم ً، وفي : ٣اط امل

 .٦٥٣: ، عن مسند جعفر، عن أمحد، وكذلك الشريازي يف األربعني٢٢٤/٥
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 وإحقـاق جمالس املـؤمنني«ونقل السيد اجلليل نورالدين التسرتي يف كتاب 

ّإن فقهاء ما وراء النهر وفضالؤهم مل يزالوا يفتون بأنه يـشرتط يف اإليـامن : »ّاحلق ّ

ّبغض عيل قدر حبة شعري ّ. 

ّومما يشهد بذلك ما ذكره الفاضل اجلليل نورالـدين عـيل بـن حممـد املكـي  ّ

ّ، ومل أر يف املخالفني مثله يف اإلنـصاف وقلـة النـصب يف كتابـه املالكي الفـصول «َ

ّحكى الشيخ اإلمام العالمة املحدث باحلرم الـرشيف النبـوي مجـال : قال» ّهمةامل ّ

ّالدين حممد بن يوسف الزرندي
 ���درر السمطني يف فضائل«ّيف كتابه املسمى بـ  ���

ّإن اإلمـام املعظـم واحلـرب املكـرم أحـد األئمـة : »املصطفى واملرتىض والـسبطني ّ َ ّ ّ

                                     


 

ــل  ــة يف عل ــدوق الطائف ــا رواه ص ــل م ــن حنب ــد ب ــن أمح ــصادر ع ــول ال ــذا الق ــد ه ــا يؤي ّومم ّ

ّحدثنا أبـو سـعيد حممـد بـن الفـضل بـن حممـد بـن إسـحاق املـذكر : ، قال٤٦٧/٢٣: الرشائع

ــال ــسابور، ق ــسابوري بني ــم: الني ــولس ــود يق ــن حمم ــد ب ــن حمم ــدالرمحن ب ــمعت : عت عب س

ّ أن  اوة أمحـد بـن حممـد مـع عـيل بـن أيب طالـبّإنـام كانـت عـد: إبراهيم بن سـفيان يقـول

 .، كان رئيس اخلوارجّجده ذا الثدية الذي قتله عيل بن أيب طالب يوم النهروان

 .ّفمن كان هذا جده وأصله فال يستبعد أن يتلفظ بمثل هذا

 .الزيدي، وما أثبتناه من املصادر هو الصحيح: ة يف النسخ.١

ــر الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة ، هديــة ٧٤٧: ١، كــشف الظنــون ٢٩٥: ٤ انظ

 .١٥٧: العارفني

 .حممد بن يوسف بن احلسن الزرندي املدين احلنفي: واسمه

 .فضل، وما أثبتناه من املصادر:  يف النسخة.٢
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ّاألئمة املتبعني ّ
ّالدين حممد بن إدريس الـشافعي ملـا رصح ، املقتدى هبم يف أمور ���

ّبمحبته ألهل البيت
ّ، يعنـي اهتـم بـالرفض قيل فيه ما قيل ���ّوإنه من شيعتهم ���

 .ّوهو السيد اجلليلّوالتشيع، هذا 

 :ّوقد ذكر هذا املعنى الشافعي يف أبيات نرية منها

  ما الرفض ديني وال اعتقادي   ّكـال: ، قلـتّترفضت: قالوا

ــن تول ــكّلك ــري ش ــت غ ّي   َخــري إمــام وخــري هــادي   ���ُ

ًإن كان حب الـويص رفـضا ـــاد   ّ ـــض العب ـــإنني أرف ّف ُ َ ّ���  

ّالوهاب  الدين عبد حكى قايض القضاة تاج: ًوقال أيضا يف الكتاب املذكور

ّعن السيد اجلليل أيب عبدالرمحن النسائي أحـد أئمـة » طبقاته الكربى«السبكي يف 

ّإنـه ملـا دخـل إىل دمـشق وصـنّف فيهـا كتـاب : سـمهاحلديث املشهور كتابـه وا ّ

َمل ال صنّفت يف : أنكروا عليه ذلك وقيل له»  ّاخلصائص يف فضل عيل«
فضائل ِ

ّدخلت إىل دمشق واملنحرف عن عـيل: ؟ فقال الشيخني
ِ  هبـا كثـري، فـصنّفت 

وأخرجوه  ��� فدفعوا يف خصيتيه.رجاء أن هيدهيم اهللا تعاىل به» اخلصائص«كتاب 

                                     
 .املتتبعني:  يف املصدر.١

 .ّحمبة أهل البيت:  يف املصدر.٢

 .مل يرد يف املصدر) ّوإنه من شيعتهم (: قوله.٣

 .وما يف املتن مطابق ملا يف الديوان. ٍّدون شك:  يف املصدر.٤

 .٧٢: ، ديوان الشافعي٢١ ـ ٢٠: ّ الفصول املهمة.٥

 .كربىوما يف املتن أثبتناه من الطبقات ال. خارصته: ، ويف املصدرخصييه:  يف النسخة.٦
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ّمن املسجد ثم ما زالوا به حتى أخرجوه من دمشق إىل الرملة فامت هبا
���. 

حكى اإلمام أبـو بكـر البيهقـي يف الكتـاب : ًوقال أيضا يف الكتاب املذكور

ًإن أناسـا : ّالذي صنّفه يف مناقب اإلمـام الـشافعي أن اإلمـام الـشافعي قيـل لـه ُّ

ً، وإذا رأوا أحدا يذكر شـيئا يصربون عىل سامع منقبة أو فضيلة ألهل البيت قطال ً

 :ّجتاوزوا عن هذا فإنه رافيض، فأنشأ الشافعي يقول: من ذلك قالوا

ـــا ـــروا علي ـــس ذك ًإذا يف جمل ـــه   ّ ـــة الزكي ـــبطيه وفاطم   ّوس

  ّفهــذا مــن حــديث الرافــضيه   ���ُيقال جتاوزوا يـا قـوم هـذا

ُبرئت إىل املهـيمن مـن أنـاس ّيرون الرفض حـب الفاطميـه   ُ َّ ُ َ َ���  

ًوأي دليل عىل نصبهم من هذه الدالئل واألحوال حتى إهنـم اهتمـوا كثـريا  ّ ّ ّ

ّمن أئمتهم بالتشيع ّ، وأظهروا عداوهتم بمجرد حمبتهم ألهل البيتّ ّ : 

 .ّحممد بن جرير الطربي صاحب التاريخ. ١

 .وأبو بكر البيهقي. ٢

اليل ّوالفقيه الشافعي أبو احلسن عـيل بـن حممـد الطبيـب اخلطيـب اجلـ. ٣

 .املعروف بابن املعايل

                                     
 .١٦ ـ ١٥: ٣، الطبقات الكربى٢١: ّ الفصول املهمة.١

 .عنه:  يف املصدر.٢

 .١٥٢: ، ديوان الشافعي٢٢ ـ ٢١: ّ الفصول املهمة.٣
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 .ّوالشيخ كامل الدين حممد بن عيل الشامي الشافعي. ٤

 .ّوالشيخ عزالدين عبداحلميد بن أيب احلديد احلنفي املعتزيل. ٥

 .والشيخ شهاب الدين السهروردي. ٦

ّوغريهم مما يطول تعددهم السهام «: ّ، وقد أفردنا لتوارخيهم رسالة سميناهاّ

ّبل آل أمرهم إىل قتل مجاعة بمجرد حلهم ع»  يف النواصبالصوائب النافذة بارات ّ

ّمنهم الشيخ حممد اجلنوشاين حيـث حكـم » أعالم اهلدى«السهروردي يف رسالته 

بقتل شيخ اإلسالم ـ بل شـيخ الكفـرة ورئـيس الفجـرة ـ مـن أوالد سـعدالدين 

 .���»نيجمالس املؤمن«ّوالقصة مذكورة يف كتاب » هراة«التفتازاين يف بلدة 

وباجلملة فشواهد بغضهم كثرية وقد خرجنا هبذا عن موضوع هذه السطور 

 .لكنّها نفثة من فيض مصدور

وقد غلب هذا اإلسم عـىل مـن يـزعم : »النهاية«ّوأما قول ابن األثري يف 

ّأنه يتوىل عليا وأهل بيته، فإنه أراد بالزعم القول الكذب كام قيل زعموا مطيـة  ًّ ّ ّ

َّ فسادا من أن ينبه عليهالكذب، فهو أوضح ّألن حمبة الشيعة ال سيام اإلماميـة ؛ ً ّ ّ

دفع، وإن أراد بـالزعم خـالف  له ُـ وألهل بيته مكشوف ال يقنّع وبني ال ي ُّ

 .»القاموس«ذلك رجع إىل كالم 

                                     
 .١٥٧: ٢ُ انظر جمالس املؤمنني .١
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 :وللعلامء يف تفسري الشيعة أقوال منها

، والغـالة، ، والزيديةاإلمامية: الشيعة جنس حتته أنواع: قول الفخر الرازي

هو بمعزل عن : بأن قال» التنقيح«ّ، ورد الفاضل اجلليل املقداد يف ���عيليةواإلسام

ّ ألن الغالة واإلسامعيلية خارجون عن اإلسالم فضال عن التشيع، وكذا ؛التحقيق ّ

ّالصاحلية والسليامنية من الزيدية، العتقادهم خالفة الشيخني ليس هلم يف التـشيع 

 .���نصيب

ّذب عنه بأن اإلسامعيلية قد ال يكونون مالحدة فال خيرجون عـن ويمكن ال ّ

ّ، وقد نبه عىل ذلك شيخنا الشيخ الشهيد الثاين عطر اهللا مرقـده يف اإلسالم رشح «ّ

 . وسيأيت حتقيق ذلك���»الرشائع

ــة ــم اجلارودي ــالق ه ــد اإلط ــة عن ــراد بالزيدي ــصاحلية ؛وامل ــراض ال  النق

ّ كالم أفضل املحققني اخلواجه نـصريالدين حممـد هوم منًوالسليامنية، وأيضا فاملف ّ

ّإن الـصاحلية إنـام قـالوا : »قواعـد العقائـد«ّبن حممد بن احلسن الطويس يف كتابه  ّ

ًبخالفة الشيخني لزعمهم أن عليا ّّ وأنـه��� ريض بخالفتهام ،ّ   هـو اإلمـام

 .أصالة

                                     
ّ حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين.١ ّ ّ :٣٥٢. 

 .٣١٧: ٢ التنقيح الرائع .٢

 .٢٤: ١  مسالك األفهام.٣

 .»ضمن تلخيص املحصل« ٤٦٢:  العقائد قواعد.٤
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افقـه تلميـذه وو» قواعد العقائد«ّومنها قول املحقق نصريالدين املذكور يف 

ّالعالمة مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسـف بـن املطهـر احلـيل يف رشحهـا  ّّ

ّإن نصب اإلمـام واجـب : ّوهو أن الشيعة هم القائلون» كشف الفوائد«املوسوم 

ّ، وإن الطريق إىل معرفة اإلمام هو النص من اهللا أوًعىل اهللا عقال ّ ممن هو منصوص ّ

 .���من قبل اهللا ال غري

ّإهنـم يقولـون بوجـوب نـصب : أخرج الغالة واإلسامعيلية مـنهم وقـالو

ّ، كام ذكره الفاضـل املقـداد، ورصح ّاإلمام من اهللا وهو نص يف إحلاد اإلسامعيلية

 . بإحلادهم، كام سننقله فيام بعد���»قواعد العقائد«ّاملحقق املذكور يف 

ّثم إنه قسم الشيعة إىل اإلماميـة والزيديـة والكيـساني ّ، وذكـر أن اإلماميـة ةّّ

ّيشرتط أن يكون النص جليا، واكتفت الزيدية بالنص اخلفي: والكيسانية قالوا ّ ًّ���. 

 :وهنا أبحاث

ً ما ذكراه من أن الزيدية توجب نصب اإلمام عىل اهللا تعاىل عقـال:ّاألول ّ 

ّغري مطابق ملا هو املشهور عنهم، فـإن املـشهور عـنهم الوجـوب عـىل اخللـق 

شاعرة، وهـو الـذي نقلـه عـنهم الفاضـل اجلليـل والعـامل النبيـل ًسمعا كاأل

                                     
 .)ضمن جمموعة الرسائل (٧٧:  كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد.١

 .)ضمن تلخيص املحصل (٤٥٨:  قواعد العقائد.٢

 .)ضمن جمموعة الرسائل (٧٨:  كشف الفوائد.٣
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ّامللة والدين ابن فوطة احليل يف كتابه   زين » مراصد العرفان ومقاصـد اإليـامن«ّ

ّونقل عنهم الشارح اجلديد للتجريد وهو مال عيل القوشجي إهنم يـذهبون إىل  ّ

 .���مذهب املعتزلة، وهو الوجوب عقال عىل اخللق

تصنيف الشيخ الفاضل » ف الرباهني يف رشح زاد املسافرينكش«ويف كتاب 

ًحممد بن عيل بن إبراهيم بن أيب مجهور األحسائي، إهنـم يوجبـون عـىل اهللا عقـال ّ ّ 

ورشحهـا » قواعـد العقائـد«، كـام نقلنـاه عـن اإلمـامني العـاملني يف ���كاإلمامية

 .ّوالتوفيق بني هذه النقول الثالثة غري مشكل فتدبر

ّأيضا تشرتط النص وتكتفـي فيـه بـاخلفي ���ما ذكراه من الزيدية :الثاين ، مل ً

ّأقف عليه يف غري كالمهام بعد التشيع، بل رصح مجاعـة مـنهم الفاضـل ابـن أيب : ّ

ّ، بأن النص رمجهور يف الكتاب املذكو ، ّمل يشرتط أحد من سائر الفرق إال اإلماميـةّ

ّوإن كان قد حصل اإلمجاع من الكل عىل أنه مع ّ حصوله سبب مـستقل يف تعيـني ّ

 .���اإلمام وعمل عىل هذا

ّفالكيسانية أيضا ال تشرتط النص مع أن رصيح كالم اإلمـامني األعظمـني  ًّ
                                     

 .املقصد اخلامس يف اإلمامة/٣٦٥:  رشح جتريد العقائد.١

 .٣٢٢:  كشف الرباهني.٢

ّوهو أن حيل كـل مـن النقـول عـىل أنـه مـذهب طائفـة مـن الزيديـة فـإهنم فـرق متعـددة  .٣ ّّ ّ منـه «ّ

 .»ّدام ظله

 .٣٢٥ ـ ٣٢٤:  انظر كشف الرباهني.٤
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 :أضبط وأوضحّ، إن نقل هذين اإلمامني ّاشرتاطهام بالنص بال ريب

  ���ّفإن القول مـا قالـت حـذام   ّإذا قالـــت حـــذام فـــصدقوها

ً، ال مطلقـا، فخـرج الفـرق اجلارودية: ا بالزيديةّ الظاهر أن مرادمه:الثالث

ّالباقية، وينبه عليه أن معنى اشرتاطهام النص اخلفي عىل ما ذكره أفضل املحققـني  ّّ ّ

ّرقده يف الكتاب املذكور أنه قد نص النبيّعطر اهللا م ّ  واألئمة بعده عىل أن مـن ّ ّ
                                     

أجـبن :  حتـت مثـل١٨١، وأثقـل مـن نـضاد:  حتـت مثـل ١٥٦: ١ جممع األمثـال للنيـسابوري .١

ًمــن املنــزوف رضطــا ِ َ نــذكر منهــا هــذه الواقعــة التــي ، ًوهلــذا البيــت مــصاديق كثــرية ظــاهرا. ِ

 .٤٢: نقلها أبو عبيد البكري يف كتابه فصل املقال

ّحذام هـي بنـت الريـان بـن جـرس بـن متـيم بـن يقـدم بـن عنـزة وهـي : قال ابن كرشم الكلبي ََ

ــان يف مجــّأم عجــل بــن جلــيم ــن جــالح احلمــريي قــد ســار إىل الري وع مــن ، وكــان عــاطس ب

ُ الريـان يف عـرشين حيـا مـن أحيـاء ربيعـة ومـرض، ، فلقـيهمخـثعم وجعفـي ومهـدان: العرب ً ّ

ــسكره،  ــع إىل مع ــريي رج ــل احلم ــم إن القي ــره، ث ــنهم دب ــد م ــويل أح ــربوا ال ي ــاقتتلوا وص ّف ّ ُ ُ ُّ

اطس ّوهرب الريـان حتـت ليلتـه، فـسار ليلتـه ويف الغـد، ونـزل الليلـة الثانيـة، فلـام أصـبح عـ

ّ، فجـدوا لـه وأهـل الغنـاء مـنهماحلمريي ورأى خالء معـسكرهم أتـبعهم مجلـة مـن محـاة رجا

ًيف اتباعهم، فانتبـه القطـا يف أرسائهـم مـن وقـع دواهبـم، فمـرت عـىل الريـان وأصـحابه عرفـا  ّ ّ ّ ّ

َعرفا، فخرجت حذام بنت الريان إىل قومها فقالت ًَ: 

 ُفلو ترك القطا ليال لناما              أال يا قومنا ارحتلوا وسريوا

 :فقال ديسم بن ظامل األعرصي

 ّ فإن القول ما قالت حذام            ّذا قالت حذام فصدقوها إ

 .، ويئس منهم أصحاب عاطس فرجعوا عنهمفارحتلوا حتى اعتصموا باجلبل
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ك الرشائط كونه من ولد ، ومن تلمجع الرشائط التي اشرتطوها يف اإلمام فهو إمام

 فال تدخل الفرق القائلة بإمامة الشيخني لعدم استجامعهام الـرشائط،  فاطمة

ّاللهم إال ّ، بـل إنـام صـارا إمـامني لرضـامها ّإن إمامتهام ليـست حقيقـة:  أن يقالّ

ّبإمامتهام، وهو الذي نقله املحقق املذكور عن الصاحلية، وإن هذه الرشائط معتربة  ّ

ّ ولعله أوفق لكالم اخلواجة كام ستطلع عليه إن شاء اهللايف غريمها، ّ. 

ً إنه اسم ملن شايع عليا:ومنها ّ ّ وقد جعلهـم ابـن  يف اإلمامة بغري فصل ،

ّنوبخت هم املسلمني، وكل منهم الفرق الثالثة والسبعني، نقل ذلك عنـه الـشيخ 

درالدين احلـسن والشيخ الفاضل ب» تنقيحه«اجلليل املقداد بن عبداهللا األسدي يف 

واختاره السيد السعيد سـيد  ���»الشفاعة«بن نورالدين عيل العاميل يف رسالته يف ا

 القــائلون -فيـدخل فـيهم الغـالة » جمـالس املــؤمنني«نورالـدين الـشوشرتي يف 

ّ واإلسامعيلية، ومن ثم أدخلهم فيهم صاحب جمالس املؤمنني وأدخـل -باحللول 

ملأمون مع ظهور كفرمها وخروجهام عن اإلسالم، مجاعة من العباسيني كالرشيد وا

، وخترج عن الـشيعة حينئـذ الـصاحلية  بعد الرسول متهًبناء عىل اعتقادمها إما

 . لقوهلم بإمامة الشيخني؛والسليامنية والبرتية من الزيدية

 ���، وهــو قــول الــشيخنيّ إنــه اســم لإلماميــة واجلاروديــة ال غــري:ومنهــا

                                     
 . الرسالة غري مطبوعة.١

ــة.٢ ــد يف املقنع ــصدقات-٦٥٤:  املفي ــوف وال ــاب الوق ــويس يف  ب ــة، والط ــاب - ٥٩٨: النهاي  كت

 .الوقوف والصدقات
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ّالـرباجوالقـايض ابـن  ���ّوسالر
ّهر أن ، والظـا���والفاضـلني ���وابـن محـزة ���

 بعد النبي بال  اقتصارهم عىل ذلك النقراض الفرق الباقية من القائلني بإمامته

، كالواقفية والفطحية والكيسانية والناووسية واجلارودية واإلسامعيلية، كام فصل

 .سيأيت

ّتطلـق عـىل مـن قـدم الشيعة : »رشح الرشائع«قال شيخنا الشهيد الثاين يف 

ًعليا ّ يف اإلمامة عىل غريه بعد النبـي  وال شـبهة يف كـون اإلماميـة مـنهم  ،

وكذا اجلارودية من فرق الزيدية، وكذا اإلسامعيلية حيـث ال يكونـون مالحـدة، 

ّوأمــا بــاقي فــرق الــشيعة كالكيــسانية والواقفيــة والفطحيــة فداخلــة، لكــن
��� 

 .انتهى. ���عن ذكرهم ���النقراضهم أستغني

ّوإنام خص اجلارودية من بني فرق الزيدية ملا أسلفناه من أن الفـرق الباقيـة  ّ ّ

، من الصاحلية والسليامنية والبرتية يقولون بإمامة الشيخني وال يدخلون يف الشيعة

                                     
 . أحكام الوقوف والصدقات١٩٨:  املراسم.١

ّ املهذب البن الرباج.٢ ّ٨٩: ٢. 

 .٣٧١:  الوسيلة البن محزة.٣

ّ العالمة احليل يف إرشاد األذهان.٤  .٢١٥: ٢ّ، املحقق احليل يف رشائع اإلسالم ٤٥٣: ١ّ

 .، وما يف املتن من املصدرمن بعد انقراضهم:  يف النسخة.٥

 .اه من املصدر، وما يف املتن أثبتنأعني:  يف النسخة.٦

 .٣٤٠: ٥  مسالك األفهام.٧
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 .ّكام رصح به الشيخ املقداد والشيخ الشهيد الثاين وغريمها

ّ قول الشيخ اجلليل حممد بن ساعد:ومنها
إرشاد القاصـد «األنصاري يف  ���

ّالشيعة هم الذين شايعوا عليا وقالوا بإمامتـه نـصا ووصـية، : »إىل أسنى املقاصد ًّ ً

ّويروون أن اإلمامة ال خترج عن أوالده إال بظلم مـن خـارج، ويقولـون بعـصمة  ّ

ّاألئمة والتويل والتربي إال يف حال التقية ّ  .تهىان. ���ّّ

م اشـرتاطهم عـصمة اإلمامـة، والـصاحلية  لعـد؛وعىل هذا ختـرج الزيديـة

ّوالسليامنية والبرتيـة ألهنـا ال تـرى البـرتي، بـل بعـض اجلاروديـة كـام رأيتـه يف 

 :منظومتهم ورشحها، قال صاحب املنظومة

  وقف عن النصب إن كانت ذا جذر   وارض عنهم كام رىض أبـو حـسن

ّإن بعـضهم يـذهب إىل الـرتيض ألنـه: وذكر الشارح يف رشحـه ّ ّ  ريض 

ّ، وبعضهم يقف عن الرتيض والتربي، ومنعا قول ّعنهم فال جيوز بغضهم وسبهم

ّوالذي يظهر يل أن التـشيع : رمحه اهللا قال» التنقيح«الدين املقداد يف  الشيخ رشف ّ

                                     
ــسخة.١ ــاهمــساعد:  يف الن ــن املــصادر أدن ــاه م ــتن أثبتن ــا يف امل ــمه الكامــل. ، وم ــن : واس ّحممــد ب

ــابن ّإبــراهيم بــن ســاعد األنــصاري أبــو اجلــود الــسنجاري ثــم املــرصي  الطبيــب املعــروف ب

 .األكفاين

ــن حجــر ــدرر الكامنــة الب ــدر ال٧٤٤ /٢٧٩: ٣ُانظــر ال ، ٣٨٨ / ٧٩: ٢طــالع للــشوكاين ، الب

 .١٥٥: ٦هدية العارفني لباشا البغدادي 

 .املصدر غري مطبوع:  إرشاد القاصد.٢
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 . انتهى���»اللوامع«ّام بيناه يف ّال يطلق يف احلقيقة إال عىل اإلمامية ك

ّيف العرف خيتص بمن يرى تقـديم عـيلّبأن الشيعة » اللوامع«ّوبينه يف  ّ  

ّ، وهو مقتىض اللغة أيضا، فإن شيعة الرجل أتباعه وأنـصاره كـام ���عىل الصحابة ً

دا اجلاروديـة مـن ، فيخرج ما ع���وااله: شايعاه كام يقال: ذكره اجلوهري، ويقال

 .الزيدية

 عـىل ّوأما اجلارودية فليـسوا شـيعة يف احلقيقـة وإن وافقـوا اإلماميـة: قال

ًمعتقدهم يف التخطئة والطعن والتربي ملا جاء متواترا أن عليا وشيعته عىل احلـّق ّ ًّ ّ ،

ّوأن احلّق يدور مع عيل كيفام دار، وال شك أن اجلارودية غري متابعني بل معـادون ّّ ّ 

ّ، ألهنم ال يشرتطون العصمة وال النص اجليل يف إمام أصال، لكن اتفـق ذلـك هلم ّ ّ

،  ن يف تعيني اإلمام بالقيام والدعوة يف غـري احلـسنني، ويكتفو للحسنني

 .���»قاما أو قعدا«:  لقول النبي

ّثم أخذ يف االستدالل عىل بطالن مذهب اجلارودية واإلسامعيلية وغـريهم 

 .من الفرق

                                     
 . كتاب الوقوف والصدقات واهلبات- ٣١٧: ٢ التنقيح الرائع .١

 .٣٨٩:  اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية.٢

 . ـ شيع٥١٧: ٣ الصحاح.٣

 .٣٧٨:  اللوامع اإلهلية.٤
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ًوالذي يظهر يل أن النزاع إن كان فيام يطلق عليه لفظ الشيعة رشعا ، فـاحلّق ُّ

ّرمحه اهللا، إذ ال ريـب أن الـشيعة املمـدوحني يف األخبـار  ما ذكره الفاضل املقداد

افرت األخبار بتكفري الفرق الباقيـة ّليس إال الفرقة الناجية وهم اإلمامية، وقد تظ

 .ّوإخراجهم من الشيعة السيام الزيدية والواقفية

كتـاب « مـا رواه أبـو عمـرو الكـيش يف  وجاء يف اخلـرب عـن الـصادق

ّالنصابالزيدية هم : »الرجال
ُوإن اريد ما يطلق عليه لفظ الشيعة، فـام ذكـره . ���

 .ك هبذا االعتبارّغري تام بل هو أعم من ذل

ّوربام قيل باختصاص اإلسم : »رشح الرشائع«وقال شيخنا الشهيد الثاين يف 

 .���باإلمامية وهو غريب

ًالـشيعة كـل مـن قـدم عليـا: »التحريـر«ّ قول العالمـة يف :ومنها ّّ ّ  مـن 

ماميــة واجلاروديــة مــن الزيديــة والواقفيــة وغــريهم مــن فــرق الــشيعة دون اإل

 .������البرتية

ّ، وإنـام تـرك اسـتثناءمها إمـا وكان عليه أن يـستثني الـصاحلية والـسليامنية ّ

ّإلدخاهلام يف البرتية أو ألهنام ال يعتقدان إمامة الـشيخني حقيقـة، بـل لرضـا أمـري 
                                     

 .٢٢٨/٤٠٩: ار معرفة الرجال اختي.١

 .٣٤٠: ٥ مسالك األفهام .٢

 .من الزيدية، وما أثبتناه من املصدر:  يف النسخة.٣

 .٣٠١: ٣ حترير األحكام .٤
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ّام كام يفهم من كالم أفضل املحققـني الطـويس، املؤمنني بخالفتهام وتركه منازعته

 .عيلية يف هذا التعريف كام ال خيفىوتدخل اإلسام

ّ قد تظافرت األخبار عن العرتة الطاهرة سالم اهللا عليهم بتضليل كـل :تنبيه

من خالف اإلمامية يف االعتقاد وتأثيمهم وتكفريهم وختليدهم يف النار ورشكهـم 

» رشح األربعـني«و» املعـراج«و» فصل اخلطـاب«لتنا ، كام أوردنا يف رساونصبهم

 :ًولنقترص هنا عىل إثني عرش حديثا» الفرائد الغالية يف حتقيق الفرقة الناجية«و

علـل «ّ ما رواه شيخنا الصدوق حممد بن عـيل بـن بابويـه يف كتـاب :ّاألول

ليس «:  قال بإسناده عن عبداهللا بن سنان، عن أيب عبداهللا: »الرشائع واألحكام

ًنك ال جتد رجالالناصب من نصب لنا أهل البيت، أل ًأنا أبغض حممدا وآل :  يقولّ ّ

ّ، ولكن الناصب مـن نـصب لكـم، وهـو يعلـم أنكـم تتولونـا وإنكـم مـن ّحممد ّّ ّ

 .���»شيعتنا

ّومن املعلوم نصب مجيع هـذه الفـرق لإلماميـة السـيام الواقفيـة والزيديـة 
                                     

ـــرشائع.١ ـــل ال ـــار األنـــوار ٦٠ / ٦٠١:  عل ، ١٣١/٣: ٦٩، و٢٣٢/٤٢: ٢٧، وعنـــه يف بح

ـــامل ـــاب األع ـــضا يف عق ـــصدوق أي ـــ٢٤٧/٤: ًوأورده ال ـــائل ال ـــه يف وس : ٩شيعة ، وعن

ــار٤٨٦/٣ ــاين األخب ــشيعة ٣٦٥/١: ، ويف مع ــائل ال ــه يف وس ــيس، وعن ــن خن ــىل ب ــن مع ّ، ع

ـــشيعة،١٣٢/٢: ٢٩، و٢٧٤/٣: ٢٤ ـــفات ال ـــادة ويف ص ـــن ١٧/ ٨٧:  بزي ـــىل ب ـــن مع ّ، ع

ّوهـو يعلـم أنكـم تتولونـا وتتـربؤون مـن أعـدائنا، وقـال : خنيس، بزيـادة ّ : مـن أشـبع لنـا

ًعدوا فقد قتل وليا لنا ًّ  .٣٤٩: ًره املصنّف يف األربعني حديثاوذك. ّ
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 .ّوالعامة

ّجلليل املحقق أبو عبداهللا حممد بن إدريس احلـيل ما نقله الشيخ ا:الثاين ّ يف  ���ّ

مـسائل «التي انتزعها من كتب قدمائنا مـن كتـاب » املستطرفات«آخر الرسائر يف 

 يف  ّموالنا أبا احلسن عيل بن حممد بن عيل بـن موسـى: »الرجال ومكاتباهتم

صـب هـل كتبـت إليـه أسـأله عـن النا: ّمجلة مسائل حممد بن عيل بن عيسى، قال

 .؟���اج يف امتحانه إىل أكثر من تقديمه اجلبت والطاغوتأحت

 .���»من كان عىل هذا فهو ناصب«: فرجع اجلواب

ّوهذا كام ترى ناطق بنصب كل من قدم اجلبتني، قال بعض علامئنـا العظـام ّ��� 

واختاره بعـض األصـحاب إذ » رشح اإلرشاد«بعد نقل هذا اخلرب عن هذا اإلمام يف 

ّأعظم ممن قدم املنحط عن مراتـب الكـامل، ال عداوة  ّ املنخـرط يف سـلك  ]ّوفـضل[ّ

ّاألغبياء اجلهال، عىل من تسنّم أوج اجلالل، حتى شـك يف أنـه هـو اهللا املتعـال  ّ واهللا [ّ

 .انتهى كالمه وهو يف غاية اجلودة واملتانة. ������]أعلم بحقيقة احلال

                                     
 .ّأبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس احليل:  اسمه الكامل.١

 .واعتقاد إمامتهام:  يف املصدر زيادة.٢

 .)٣ضمن الرسائر ج (٥٨٣:  مستطرفات الرسائر.٣

 ).منه( هو شيخنا الشهيد الثاين يف روض اجلنان .٤

 . من املصدر ما بني املعقوفتني أثبتناه.٥

 -١٧٧: ٥، وعنــه الــشيخ يوســف البحــراين يف احلــدائق النــارضة ٤٢١: ١  روض اجلنــان.٦

 .األخبار الواردة يف شأن املخالف للحّق /٣٦٣: ١٠أحكام املخالفني، وج/١٧٨
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 عيل بن عيـسى اإلربـيل يف  ما رواه الفاضل اجلليل والوزير السعيد:الثالث

 عـن عالمـة بغـض أمـري  سأل رسول اهللا ���ّإن شيخنا: »ّكشف الغمة«كتابه 

 .���»عالمة بغضه تفضيل غريه عليه«:  ، فقالاملؤمنني

وهو ينادي بنصب من  ���»رشح هنج البالغة«ًوأورده أيضا بعض األعالم يف 

 .  موالنا اهلاديوهو مضمون ما روي عن.  ّفضل اللصوص الثالثة عليه

، عـن أيب ���عـن طلحـة بـن زيـد: »الكايف« ما رواه ثقة اإلسالم يف :الرابع

َمن أرشك مع إمام إمامته من عند اهللا من ليست إمامته من عند «:  قال، عبداهللا

 .���»ًان مرشكا باهللاهللا ك

                                     
ـــ ) ١( ــراد ب ــاهر أن امل ــيخنا «ّالظ ــسائل »  ش ــو ال ــث ه ــاس حي ــن عب ــداهللا ب ــة عب ــرب األم ــو ح ّه

 .حلديث يف هذا الرسول اهللا 

 .، ضمن حديث طويل١٣: ٢ّكشف الغمة ) ٢(

ّانظر مقدمة ابن أيب احلديد يف رشحه لنهج البالغة) ٣( ُ ٧: ١. 

ّ، عـامي، عـده الـشيخ تـارة مـن اخلـزري: طلحة بن زيد أبو اخلـزرج النهـدي الـشامي ويقـال) ٤( ّ

ــاقر  ــام الب ــحاب اإلم ــائالأص ــرتي: ً ق ــب ــرى م ــصادق، وأخ ــام ال ــحاب اإلم   ن أص

ــائال : ً فقــط قــائالّوعــده الربقــي مــن أصــحاب اإلمــام الــصادق . اخلزرجــي القــريش: ًق

ـــشامي ـــدي ال ـــايش .النه ـــال النج ـــر رج ـــال الـــشيخ٢٠٧/٥٥٠: انظ ، ١٢٦/٣: ، رج

 .٤٥: ، رجال الربقي٢٢١/٢و

ـــايف) ٥( ـــ٣٧٣/٦: ١الك ـــرصة، وأورده اب ـــة والتب ـــه يف اإلمام ـــار ٩١/٨٠: ن بابوي ـــه يف بح ، وعن

 .، عن حممد بن سنان، عن بعض رجاله١٣٠/٨:َلنعامين يف الغيبة، ا١١/ ٧٨: ٢٣األنوار
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 .ّوهذا يدل عىل رشك مجيع الفرق عدا اإلمامية

بإسـناده عـن ابـن أيب : مرقده يف الكتاب املذكورّ ما رواه عطر اهللا :اخلامس

ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة «:  يقول سمعت أبا عبداهللا: ، قال���يعفور

، ومن جحـد ليست له ���]من اهللا[ّمن ادعى إمامة : مّوال يزكيهم وهلم عذاب ألي

ًإماما من اهللا، ومن زعم أن هلام يف اإلسالم نصيبا ّ ً«���. 

 .السابق يف الداللة عىل كفر املخالفني ملذهب اإلمامية جلحودهم أئمة من اهللاوهو ك

كتـاب « ما رواه أبو عمرو حممد بن عمر بن عبدالعزيز الكيش يف :السادس

ُاعطـي :  قلت أليب احلـسن: ، قالبن يعقوب ���بإسناده عن يونس: »الرجال

                                     
ــى بــأيب جعفــر.١ ، ثقــة ثقــة، جليــل يف أصــحابنا،  واســمه عبــداهللا بــن أيب يعفــور العبــدي ويكنّ

ّ، وكـان قارئـا يقـرىء يف مـسجد الكوفـة، عـده ّ، مـات يف أيامـه كريم عـىل أيب عبـداهللا  ً

 .ّالعبدي موالهم كويف: ً قائالالربقي والشيخ من أصحاب اإلمام الصادق 

 .٢٢٣/١٥: ، رجال الشيخ٢٢: ، رجال الربقي٢١٣/٥٥٦: انظر رجال النجايش

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٢

ّ، وعنـــه احلـــر ٣٧٤/١٢:  وبـــسند آخـــر عـــن ابـــن أيب يعفـــور يف ص٣٧٣/٤: ١  الكـــايف.٣

، املجلـــيس يف ٣٩٨/٢: ١ة ّ، والفـــصول املهمـــ٣٤٩/٣٤: ٢٨العـــاميل يف وســـائل الـــشيعة 

ـــل اآليـــا٤٠ / ٣٦٣: ٨، و٢١٢/١١٣: ٧بحـــار األنـــوار  : ١ت ، واألســـرتآبادي يف تأوي

ـــسري ١١٥/٢٧ ـــايش يف التف ـــه١٧٨/٦٤: ١، وأورده العي ـــال: ، وفي ـــن ق ـــالن : وم ّإن لف

 .١٧٥/٨: ١٨ًوفالن يف اإلسالم نصيبا، وعنه النوري يف مستدرك الوسائل 

 . البحار، وما أثبتناه يف املتن من حاشية النسخة واملصدريوسف، وكذلك: يف النسخة) ٤(
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ٌّهؤالء الذين يزعمون أن أباك حي ّال تعطهـم، فـإهنم «: ؟ قـال ً الزكاة شيئا من���ّ

 .���»ّكفار مرشكون زنادقة

 ���حكى منـصور: ّ ما رواه عطر اهللا مرقده بإسناده عن أيب عيل قال:السابع
                                     


 

ــوب ــن يعق ــف ب ــا يوس ــاظم ّفأم ــام الك ــحاب اإلم ــن أص ــشيخ م ــده ال ــد ع ــالّ، فق :  وق

وكيــف . ّوطريــق الــصدوق إليــه ضــعيف بمحمــد بــن ســنان: ، وقــال الــسيد اخلــوئيواقفــي

 :، رجـــال الـــشيخ١٨٧: ٢١ُانظـــر معجـــم رجـــال احلـــديث . كـــان فهـــو جمهـــول احلـــال

ُفهــو أبــو عــيل اجلــالب الــبجيل الــدهني: ّوأمــا يــونس بــن يعقــوب .٣٦٤/١٧ ّ، اخــتص بــأيب ّ

ّ، وكــان يتوكــل أليب احلــسن، ومــات باملدينــة يف أيــام اإلمــام الرضــا عبــداهللا وأيب احلــسن  ّ

 وكان حظيا عندهم، موثقاّفتوىل أمره ،ً ّ ً ّ.  

ــا ــاظم والرض ــصادق والك ــام ال ــحاب اإلم ــن أص ــشيخ م ــده ال ــن ، و ّع ــي م ــده الربق ّع

 .ّالقامط البجيل الكويف: ًأصحاب اإلمام الصادق فقط قائال

ــر رجــال النجــايش ، ٣٣٥/٤٤: ، رجــال الــشيخ٢٩: ، رجــال الربقــي٤٤٦/١٢٠٧: ُانظ

  .٢٣٨: ٢١، معجم رجال احلديث ١ / ٣٩٤، و٤ /٣٦٣و

 .وعليه ما أثبتناه هو األنسب واألصح

 .ّ حي مل يمت مام الكاظمّيعني الواقفية الذين يزعمون أن اإل) ١(

ــال) ٢( ــار معرفــة الرج ــشيعة ٤٥٦/٨٦٢: اختي ــاميل يف وســائل ال ــه احلــر الع ، ٢٢٨/٤: ٩ّ، وعن

 .٦٩/٤٣: ٩٣، و٢٦٣/١٩: ٤٨واملجليس يف بحار األنوار 

ــدادي) ٣( ــويف أو البغ ــرازي الك ــسني ال ــو احل ــاس أب ــن العب ــصور ب ــو من ــن ه ــشيخ م ــده ال ّ، ع

 . ، وفيمن مل يرو عنهمأصحاب اإلمام اجلواد واهلادي 

: ١٩، معجـــم رجـــال احلـــديث ٥١٥/١٣١، ٤٢٣/٢٤، ٤٠٧/٢٧: ُانظـــر رجـــال الـــشيخ

٣٧٨/١٢٧١٠. 
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ّ أن الزيدية والواقفة والنصاب عنده بمنزلـة  ّعن الصادق حممد بن عيل الرضا ّ

 .���واحدة

ّبن أيب عمري عمن حدثـه بإسناده عن ا: ًما رواه أيضا يف الكتاب املذكور: الثامن ّ

ٌوجوه يومئذ خاشعة عن هذه اآلية  ّسألت حممد بن عيل الرضا: قال َ ْ ٌ ُ ُ
ِ ٍ َِ َ َ   ٌعاملـة َ ِ

َ

ٌناصبة َ
ِ َّّنزلت يف النصاب والزيدية، والواقفة من النصاب«: ، قال��� ّ«���. 

 كتبـت إىل: قـال ���ّما رواه عطر اهللا مرقده بإسناده عن حييى بن املبارك: التاسع

َمذبـذبني : ّ بمسائل فأجابني، وذكرت يف آخر الكتاب قول اهللا عز وجل الرضا ْ ُِ َ َْ

َبني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء َ َ َُ َُ َ َ ََ َِ ِِ َِ َ َ ِْ ��� نزلت يف الواقفة«: فقال«. 

ّووجدت اجلواب كله بخطه ، ليس هـم مـن املـؤمنني وال مـن املـسلمني«: ّ

ّممن كذب بآيات اهللا ���هم نحن أشـهر معلومـات فـال جـدال فينـا وال رفـث ، وّ

 .���»م من العداوة يا حييى ما استطعتوالفسوق فينا، إنصب هل

                                     
ــال.١ ــة الرج ــار معرف ــوار ٤٦٠/٨٧٣:  اختي ــار األن ــيس يف بح ــه املجل ــمن / ٢٦٧ :٤٨، وعن ض

 .٢٧حديث 

 .٣-٢: ٨٨ سورة الغاشية .٢

 .٢٦٧: ٤٨، و٣٤: ٣٧ بحار األنوار ، وعنه املجليس يف٢٢٩/٤١١: اختيار معرفة الرجال .٣

، ٥٤: ، رجــال الربقــي ّعــده الربقــي والــشيخ مـن أصــحاب اإلمــام الرضــا:  حييـى بــن املبــارك.٤

 .٣٩٥/٣: رجال الشيخ

 .١٤٣: ٤ سورة النساء .٥

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. ّمقدمهم:  يف النسخة.٦

 .٢٦٨: ٤٨يف بحار األنوار، وعنه املجليس ٤٦١/٨٨٠:  اختيار معرفة الرجال.٧
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ّ ما رواه عطر اهللا مرقده بإسناده عن حممد بن عاصم:العارش سـمعت : ، قالّ

ّيا حممد بن عاصم، بلغني أنك جتالس الواقفة«:  يقول الرضا نعـم : قلـت» ؟ ّ

:  اهللا تعـاىل يقـولّال جتالسهم، فإن«:  خمالف هلم، قالجعلت فداك أجالسهم وأنا

 َوقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا سمعتم آيات اهللاِ يكفر هبـا ويـستهزأ هبـا فـال ََ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ِْ ِ ُِ ََ َ ُ َ َّ ْْ َ ْ َ َْ ُ َِ ِ َِ ِ ْ ْ َ َِ َ

ُتقعدوا معهم حتى خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مـثلهم ُُ ْ ً ِْ ِِ ِْ ْ ْ ْ َُ َّ َُ َ ْ َ َ َُ
ِ ُ ُ َ َ ُ َ��� يعنـي باآليـات :

 .���»كفروا هبا الواقفةاألوصياء الذين 

، عـن ���ّ ما رواه يف الكتاب املذكور بإسناده عن سعد اجلالب:احلادي عرش

ّلو أن البرتية صف واحد ما بني املرشق إىل املغرب مـا أعـز «:  قال أيب عبداهللا ّ

 .���»ًاهللا هبم دينا

  رفعه عن الرضـا ���ن شاذان ما رواه بإسناده عن الفضل ب:الثاين عرش

                                     
 .١٤٠: ٤ سورة النساء .١

 .٢٦٤/٢٢: ٤٨ األنوار ، وعنه املجليس يف بحار٤٥٧/٨٦٤:  اختيار معرفة الرجال.٢

ّعـده الـشيخ مـن أصـحاب اإلمـام ) عمـر(، واسـم أيب عمـرو ّ هو سعد بن أيب عمـرو اجلـالب.٣

 .الباقر 

 .٩٩ و٥٤: ٩، معجم رجال احلديث ١٩/ ١٢٥: ُانظر رجال الشيخ

: ٦٩، و٣١: ٣٧، وعنــه املجلــيس يف بحــار األنــوار ٢٣٢/٤٢٢:  اختيــار معرفــة الرجــال.٤

 .٥٤٥: ٤، وأورده الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ١٨٠/٨

ّ، فقيـه مـتكلم جليـل القـدر، لـه جاللـة يف ّ الفضل بـن شـاذان النيـشابوري أبـو حممـد األزدي.٥

 . اهلادي والعسكري ّهذه الطائفة، عده الشيخ من أصحاب اإلمام

: ، رجـــال الـــشيخ١٩٧/٥٦٣: ، فهرســـت الطـــويس٣٠٦/٨٤٠: ُانظـــر رجـــال النجـــايش

 .٢/ ٤٣٤، و١/ ٤٢٠
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 .���»يعيشون حيارى ويموتون زنادقة«: ؟ فقال ُسئل عن الواقفة: قال

ّفقــد ظهــر مــن هــذه األخبــار املعتــضدة بأضــعافها أن الواقفــة والزيديــة 

قـول الفاضـل  ��� بمعونـة،ّ عـن التـشيعًوأشباههم خارجون عن اإلسالم فضال

ًم اسم الشيعة نظرا إىل ظـاهر حـاهلم، هالدين املقداد وإن أطلق علي اجلليل رشف

ّكام يطلق اسم املسلمني عىل اخلوارج والنصاب باعتبار اعتقـادهم اإلسـالم، وإن 

ّ، وهبذا االعتبـار قـسم األصـحاب ّخرجوا منه حقيقة بإنكارهم بعض رضورياته

 .ًالشيعة إىل الفرق املذكورة، وقد وقع هذا اإلطالق أيضا يف بعض األخبار

بإسناده عـن عمـر : ً أبو عمرو الكيش أيضا يف الكتاب املذكوروهو ما رواه

ّ فحدثني مليا يف فضائل الشيعة ثم قال دخلت عىل أيب عبداهللا: بن يزيد، قالا ً ّ ّ :

ّإن من الشيعة بعدنا من هم رش من النصاب« ّ جعلت فداك أليس ينتحلون : قلت» ّ

ّحبكم ويتولونكم ويتربؤون من  ّ ّجعلت فداك بني لنا : لتق» نعم«: ؟ قال ّعدوكمّ

ُكال يا عمر ما أنت منهم، إنام هم قوم يفتنون بزيد «: ؟ قال منهم ���نعرفهم، فلسنا ّ ّ

 .���»ُويفتنون بموسى

                                     
ــال.١ ــة الرج ــار معرف ــوار ٤٥٦/٨٦١:  اختي ــار األن ــيس يف بح ــه املجل ــل /٢٦٣: ٤٨، وعن ذي

 .١٨حديث 

 . كذا يف األصل.٢

 .وما يف البحار مطابق للمتن. ّفلعلنا:  يف املصدر.٣

 .٢٦٦/٢٧: ٤٨، وعنه املجليس يف بحار األنوار ٤٥٩/٨٦٩: ختيار معرفة الرجالا) ٤(

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



��................................................��������������������������� 

ًوهــذا كــام تــرى يــدل عــىل دخــول الزيديــة والواقفــة يف الــشيعة ظــاهرا ّ ،

، وهـو الـذي نعتقـده ونختـاره ةّ عن التشيع حقيقًوخروجهم عن اإلسالم فضال

 . اهلاديواهللا
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 ّالفصل األول

 يف ذكر معتقد الفرقة اإلمامية

» الفوائـد الفائقـة«ّ، كـام بينـاه يف وهي الفرقة الناجيـة مـن فـرق اإلسـالم

 .وغريها» معارج الكرامة«و» املنهاج املستقيم«و

ّعتقادهم أن الباري عز اسمه واجب الوجود بذاتهإ ، قـادر ّفرد يف صفاته، متّ

ّر، خمتار يف سائر األمور، عامل بكل معلوم، سميع بصري مدرك، منزه ّعىل كل مقدو ّ

عن اجلسمية والنسبية، وعن ظلم العباد، وعن الرضا بام يقع مـنهم مـن الفـساد، 

ّغني واحد أبدي رسمدي، حكيم ال يفعـل قبيحـا، وال خيـل بواجـب، مريـد ملـا ًُ ّ ّ 

ّفر والعدوان، متكلم بكالم ، كاره ملا تأباه احلكمة، من الظلم والكتقتضيه احلكمة

ّأحدثه بقدرته، وأنزله عىل مالئكته وأنبيائه وخاصته، وإنـه مقـدس عـن شـوائب  ّ

ّالكثرة والقسمة واملادة واملسامتة، منزه عن الرؤية واجلهة، واحللول واالحتاد، وما  ّ ّ

 .ل الضالل واإلحلادّيدعيه أه

ّن كـل قبـيح أو فـساد ، وإّوإن أفعالنا صادرة عنّا بحسب دواعينا وإرادتنـا ّ

ّأونقص فإنه منّا، وربنا جل جالله منزه عن أفعالنا الذميمة، وعام نختاره نحن من  ّ ّ ّ ّ
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ّاالختيارات السقيمة، لسنا مكرهني وال مقهورين وال مـضطرين، وإنـه سـبحانه  ّ َ

ً، وجودا وتكرمـا علينـا، وإحـسانا إلينـا، فمـن أحـسن  رمحة لنا وعناية بناخلقنا ً ًّ

ّمن أساء فعليها وما ربك بظـالم للعبيـدفلنفسه، و ّ
ّ، وإن التكليـف واجـب يف ���

ّاحلكمة اإلهلية ملا فيه من التعريض من الثواب، وإن نـصب احلجـج مـن األنبيـاء 

ّ، وإهنـم معـصومون مـن أول أعامرهـم إىل ًالواألوصياء واجب عليه سبحانه عق ّ

 .أواخرها، من الكبائر والصغائر والسهو والنسيان

ّضل املحققني نصريامللة واحلّق والـدين أبـو جعفـر حممـد بـن حممـد قال أف ّ ّ ّ

ّإن نـصب : ّوأمـا اإلماميـة فقـالوا: يف بحث اإلمامة» قواعد العقائد«الطويس يف 

ّ، وجيب أن يكـون اإلمـام معـصوما لـئال ىل اهللا تعاىل، وهو واجب عاإلمام لطف ً

ّيضل اخللق، ويؤكد ذلك قوله تعاىل ّ ُ :َال ينال ع ُ َ َ َهدي الظاملنيَ
ِِ َِّ���  ّواتفقوا عـىل

 .ً إذ مل يكن غريه معصوما  بعد النبي ّإمامة عيل

ّ، ثم إىل أخيه احلسني الـشهيد ّثم ساقوا اإلمامة بعده إىل ابنيه احلسن املجتبى

ّ، ثم إىل ابنه عيل زين العابدين، ثم إىل ابنه حممد الباقر، ثم إىل ابنـه جعفـر ءبكربال ّ ّ ّّ

ّم إىل ابنه موسى الكاظم، ثم إىل ابنـه عـيل الرضـا، ثـم إىل ابنـه حممـد الصادق، ث ّ ّ ّّ

ّالتقي، ثم إىل ابنه عيل النقي، ثم ّ، ثـم إىل ابنـه  إىل ابنـه احلـسن الزكـي العـسكريّّ

                                     
 .٤٦ آية ٤١ّ اقتباس من سورة فصلت .١

 .١٢٤: ٢  سورة البقرة.٢
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ّإنه باق وسـيظهر، ويمـأل الـدنيا : املنتظر خروجه عليهم الصالة والسالم، وقالوا

ّرش من أئمتهم، وألجل ذلـك لقبـوا بـاإلثني ً كام ملئت جورا، وهو الثاين عًعدال ُ ّ

هلـم يف الفـروع فقـه عرشية، وهم يف أكثر أصول مذهبهم موافقـون للمعتزلـة، و

 منسوب إىل أهل البيت
���. 

ّوقدماؤهم كانوا إخباريني ومتأخروهم أصوليون وإخباريون، وهـم : قلت ّّ

الفوائـد «كـالم فيـه يف ّالفرقة الناجية كام حققناه يف كتبنا وجمموعاتنـا وبـسطنا ال

 .»الغالية

 

 

 

                                     
 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦٠:  قواعد العقائد.١
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 الفصل الثاين

 ةــر الزيديـــيف ذك

ّأما الزيدية فقالوا بإمامـة : »قواعد العقائد«ّقال أفضل املحققني الطويس يف 

ّعيل واحلسن واحلسني وأثبتوها بالنص اجليل، وأثبتوا باقي أئمتهم بالنص اخلفي،  ّّ ّ

 ليهـدي ؛ًون اإلمـام عاملـا بـرشيعة اإلسـالمّوذلك ألن رشائط اإلمامة عندهم ك

ّالناس وال يضلهم، وزاهدا لكي ال يطمع يف أموال املسلمني، وشجاعا لئال هيرب  ً ً ّ

،  ���عىل أهل احلّق، وكونه من ولد فاطمة ���يف اجلهاد مع املخالفني، فيظهروا

ًوكونه داعيا إىل اهللا تعاىل وإىل دين احلّق ظاهرا، ويشهر سيفه يف ن  .رصة دينهً

ّإن كل من استحّق: ّ واألئمة بعده ّ وقد نص النبي:قالوا هذه الرشائط  ���ّ

ّاخلمسة فهو إمام مفرتض الطاعة، وذلك هو النص اخلفي، ومل يوجبوا يف احلـسن 

» مهـا إمامـان قامـا أو قعـدا«:  بالـسيف، لقولـه ���واحلسني الدعوة والقيـام

                                     
 .فيظفروا:  يف املصدر.١

 .»هدي من ولد فاطمةامل«:  أعني من أوالد احلسن واحلسني، لقوله:  يف املصدر زيادة.٢

 .استجمع:  يف املصدر.٣

 .مل يرد يف املصدر) والقيام (.٤
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ّوجيوزون خلو الزمان عن اإلمام، وقي ام إمامني يف بقعتني متباعدتني إذا استجمعا ّ

ّ ألنـه مل يـشهر سـيفه يف ؛ هذه الرشائط، ولذلك مل يقولوا بإمامة زين العابدين

ُوإليه نسبوا، إذ فارقوا  ���الدعوة إىل اهللا تعاىل، وقالوا بإمامة زيد الجتامع الرشائط

ّسائر الشيعة ولقبوا باقي الشيعة بالرافضة، ألهنم رفضوا ز  .ًيداّ

 :والزيدية فرق كثرية، منهم

 لرضـا  ّوهم ال ينكرون خالفة اخللفاء الذين كانوا قبل عـيل: الصاحلية

هلـم فــرق :  بخالفـتهم، ومـنهم اجلاروديـة، ومــنهم الـسليامنية، وقيـل ّعـيل

 .���غريها

ّوأكثر الزيدية قائلون باشرتاط النص لكن يكتفون باخلفي، ويدعون النص  َ َّ

 . إمامة من استجمع الرشائط املذكورة عىل من النبي

ّواملراد بالنص اخلفي هو النص املطلق، والنص اجليل هو الـنص عـىل إمـام  ّ ّ ّ

بعينه واسمه، وباقي الكتب الكالمية التي حترضين يف حـال حتريـر هـذه الرسـالة 

ًخالية عن هذا، لكن كالم هذا اإلمام إمام الكالم، خصوصا وقـد وافقـه تلميـذه 

ّمجال امللة والدين احليل يف ّالعالمة   .»���الرشح«ّ

                                     
 .زيد ابنه الستجامع الرشائط فيه:  يف املصدر.١

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦٢ ـ ٤٦١:  قواعد العقائد.٢

ّ كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد للعالمة احليل.٣  ).ضمن جمموعة الرسائل (٧٧: ّ
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ً مقتىض كالمه أن الزيدية مطلقـا تـشرتط يف اإلمـام أن يكـون فاطميـا، :الثانية ً ّّ

النافع يوم احلـرش يف رشح «ًوهو املذكور يف الكتب الكالمية أيضا كرشوح التجريد و

 .هاوغري ���»كشف الرباهني يف رشح زاد املسافرين« و���»الباب احلادي عرش

ّوال خيفى أنه مـشكل بـأن البرتيـة والـصاحلية والـسليامنية يقولـون بإمامـة  ّ

ّالشيخني، وقد رصح املحقق الطويس بأن الصاحلية تعتقد إمامة الثالثة لرضا أمري  ّ ّ

ويمكـن . ، فكيـف يوافقـون عـىل اشـرتاط الفاطميـة��� بخالفـتهم املؤمنني

 :اجلواب عن هذا اإلشكال بوجهني

ملراد بالزيدية يف كالم اجلامعة هم اجلاروديـة فقـط، النقـراض ّ إن ا:أحدمها

 .ٌالباقني أو ندورهم، ويف هذا بعد كام ال خيفى

ّ إن الفرق املذكورة إنام تشرتط الفاطمية يف غري اخللفاء الثالثة لرضـا :الثاين ِ ّ

ّ هبم، فكانت خالفتهم بالنيابـة ال باألصـالة، وقـد رصح هبـذا الفاضـل  ّعيل

 »الفتح املبني يف رشح دوحة املعارف«ّحممد هادي العويف الزيدي يف كتاب ّاملحقق 

 .ّفتدبر ���ّتأليف احلكيم الرتمذي، وهو املفهوم من كالم أفضل املحققني

                                     
 .٤٤: م احلرش للمقداد السيوري النافع يو.١

 .٣٣١:  كشف الرباهني البن أيب مجهور.٢

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦٢:  قواعد العقائد.٣

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦٢ ـ ٤٦١: ُ، انظر قواعد العقائدّ املصدر غري متوفر.٤
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ّ ما ذكره عطر اهللا مرقده من أن الزيديـة مطلقـا تـشرتط الـنص عـىل :الثالثة ً ّ ّ

ّاإلمام خمالف ملا ذكره العالمة عطر اهللا مرقده يف ّمن أن السليامنية » املناهج« كتاب ّ

ّ، واعرتفوا أليب بكر وعمر بالبيعة اجتهادا، ثم إهنـم ّإن البيعة طريق اإلمامة: قالوا ّ ً

ّتارة يصوبون هذا االجتهاد
 .���ِّوتارة خيطئونه ���

، وهذا ينايف اشـرتاط الفاطميـة ���نحوه» ّاملحصل«وذكر الفخر الرازي يف 

 .ًأيضا

ّ عطر اهللا مرقده من أن الصاحلية ال ينكرون خالفة اخللفـاء  ما ذكره:الرابعة ّ

 ّالذين كانوا قبل عيل
ّخمالف ملـا نقـل عـنهم العالمـة عطـر اهللا مرقـده يف . ��� ّ

ّأيضا من أن الصاحلية تتوقف يف عثامن ملا سمعت عنه من الرذائـل تـارة » املناهج« ّ ً

 .���نحوه» املواقف«، ويف ���ومن الفضائل أخرى

                                     
 .ّيصدقون ذلك االجتهاد:  يف املصدر.١

الـسلامنية أصـحاب سـلامن بــن : ، وفيـه٣٠٦: ّة احلــيلّ منـاهج اليقـني يف أصـول الـدين للعالمـ.٢

 .جرير

ّ حمصل أفكار املتقدمني.٣  .٣٦١ ـ ٣٦٠: ّ

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦٢:  قواعد العقائد.٤

 .٣٠٦:  مناهج اليقني يف أصول الدين.٥

 .ّمل نعثر عليه يف مظانه:  املواقف لألجيي.٦
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ّ ما ذكره من أن الزيدية مطلقا تثبـت إمامـة عـيل بـالنص اجلـيل:مسةاخلا ّ ً ّ��� 

ّأيضا عن اجلارودية من أن النبي» املناهج«خمالف ملا نقله يف  ً نص عىل عيل ّ ّ  

ّ، اللهم إال أن تفسري النص اجليل بـام يكـون املنـصوص ���بالوصف دون التسمية ّ ّ ّ

اخلاص واخلفي بـام يكـون املنـصوص ًاليقبل االشرتاك، ولو كان مذكورا وصفه 

 .شرتاك فيستقيم لإلًعليه فيه قابال

ّ قـال العالمـة مجـال امللـة والـدين:السادسة رشح قواعـد «قـدس رسه يف  ّ

 :كالم الزيدية باطل من وجوه: »العقائد

ّ قوهلم بعدم العصمة وهم يشاركون كل من خالف اإلمامية يف هـذه :ّاألول

 .املقالة

ّ ألنـه جعـل إلطفـاء الفتنـة ؛الغرض من نـصب اإلمـام يلزم نقض :الثاين

ّمذهبهم، إذ جيوز تعدد من اتصف هبذه الصفات يف مكـان  ���والحيصل ذلك من ّ ّ

ّبعض الناس إىل اتباع أحـدمها، وبعـضهم إىل  ���، فريغبواحد وزمان واحد فيه

ّاتباع اآلخر، وكل منهام جيوز ّ وقـوع عقد الوالية لنفـسه فيقتـل خمالفـه ويلـزم  ���ّ
                                     

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦١:  قواعد العقائد.١

 .٣٠٦: ّ مناهج اليقني للعالمة احليل.٢

 .مع، وما يف املتن من املصدر:  يف األصل.٣

 .وما يف املتن من املصدر. واحد، فرغب:  يف األصل.٤

 .وما يف املتن من املصدر. منهم جيوز له:  يف األصل.٥
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 .الفساد

ّالرتجيح من غري مرجح، ألن هذين متساويني فـال أولويـة  ��� يلزم:الثالث ّ

ًالتباع أحدمها دون اآلخر، فأما أن يتبعا معا وهو حمال أو أحدمها وهو ترجيح من  ّ ّّ

ّغري مرجح أو ال يتبعا وهو املطلوب ّ. 

ّ ألن اإلمامة هي الرئاسة العام؛ يلزم منه الدور املحال:الرابع ة، أعني القيام ّ

 .ًبالسيف، فلو جعلناه رشطا فيها لزم الدور

:   عن احلسن واحلسني  لقوله؛ً ليس القيام بالسيف رشطا:اخلامس

ًهذان ولداي إمامان قاما أو قعدا« ّولو كان القيام بالسيف رشطا ملـا صـح نفيـه » ً ً

 .���انتهى. ���عنهام، كالعلم والعدالة

                                     
 .أثبتناه من املصدر) يلزم (.١

إلمامـة هــي الرئاسـة العامـة أعنـي القيــام ّيلـزم منــه الـدور املحـال؛ ألن ا: الرابـع:  يف األصـل.٢

ــه  ــا لقول ــسيف رشط ــسنيًبال ــسن واحل ــن احل ــا أو «:   ع ــان قام ــداي إمام ــذان ول ه

ّولو كان القيام بالسيف رشطا ملا صح نفيه عنهام، كالعلم والعدالة» قعدا ّ  .انتهى. ً

 .قيل عىل الوجه: أقول

ــامس ــه غــري وارد: اخل ــام ؛ّإن ــشرتطون القي ــام ي ــم إن ّ ألهن ــري الــسبطنيّ   بالــسيف يف غ

 .واإللزام غري وارد

 .الظاهر حصل خلط بني الفقرتني الرابعة واخلامسة، وما أثبتناه من املصدر

 ).ضمن جمموعة الرسائل (٨٤ ـ ٨٣:  كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد.٣
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ّس أنه غـري وارد ألهنـم إنـام يـشرتطون القيـام  قيل عىل الوجه اخلام:أقول ّّ

 . واإللزام غري وارد بالسيف يف غري السبطني

ّ فيه نظر ألن مراد العالمة أن القيام بالسيف إن كان من لوازم اإلمامة :أقول ّّ

ّمل يصح نفيه عن السبطني مع ثبوت إمامتهام بإمجاعهم، وإال فال وجـه الشـرتاطه  ّ

 .وال معنى

ّأيضا أهنم عللوا اشرتاط القيام بالسيف بعـدم جـواز التقيـة عـىل ّوقد تقرر  ًّ

ّن حرمـات اهللا كـام هـو مـرصح بـه يف ّ، ووجوب إعزازه لدين اهللا وذبه عـاإلمام

 يف وقت قعودمها عـن جهـاد  ّكتبهم، وهذه العلة تقتيض عدم إمامة احلسنني

 .معاوية، وهم ال يقولون بذلك، هذا خلف

  يبطل مذهب الزيدية األخبار املستفيضة عن النبـي من أوضح ما :السابعة

ّبل املتواترة لفظا أو معنى، الناطقة بأن األئمة إثنا عرش، فإن أئمـتهم ال تنحـرص بعـد  ّ ّ ًّ ّ ً

 :ّوالتنتهي إىل حد، ولنذكر مجلة من تلك األخبار

: يف اجلزء الثالث مـن أجـزاء ثامنيـة» صحيحه« ما رواه البخاري يف :فمنها

يكون من بعـدي إثنـا «:  يقول سمعت النبي: ىل جابر بن سمرة، قالبإسناده إ

 .���»ّكلهم من قريش«: ّإنه قال: فقال كلمة مل أسمعها، قال أيب» ًرش أمرياع

                                     
ــاري .١ ــه١٠١: ٩ صــحيح البخ ــتخالف، وفي ــاب االس ــاب األحكــام ب ــا: ، كت ــون إثن ه ، وأورد...يك

ــسند ــد يف امل ــن اجلع ــسند ٢٦٦٠ /٣٩٠: اب ــد يف امل ــامع ٩٩/٢٠٣٥٩: ٦، وأمح ــذي يف اجل ، الرتم

ـــري ، بـــاختالف يـــسري، الطـــرب٢٢٢٣/ ٨٠: ٤) الـــسنن(الكبـــري  / ٢١٤: ٢اين يف املعجـــم الكب

 .، بأسانيدهم عن جابر بن سمرة١٨٧٥
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: بإسناده إىل ابـن عيينـة، قـال» صحيحه«ً ما رواه البخاري أيضا يف :ومنها

ّثم تكلم » ً عرش رجالًال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنا«:  قال رسول اهللا ّ

ّكلهـم مـن «: ؟ فقال  َّ بكلمة خفيت عيل فسألت ماذا قال رسول اهللا النبي

 .���»قريش

                                     


 

ــايل ــصدوق يف األم ــا ال ــن علامئن ــدين٣٨٧/٨: وأورده م ــامل ال ــون ، و٢٧٢/١٩: ، وك عي

/ ٤٩: ، اخلــزاز يف كفايــة األثــر٤٦٩/١٥: ، واخلــصال٥٤/١٢: ١ أخبــار الرضــا 

ــة ــاب الغيب ــنعامين يف كت ــمرة، ال ــن س ــن جــابر ب ــا جــاء ع ــاب م ــهر ١٢٢/١١: ب ــن ش ، اب

ــب ــب آل أيب طال ــوب يف مناق ــق يف /٣٥٣: ١ آش ــن البطري ة، اب ــه العام ــا روت ــصل م ــف ّ

ــــدة ــــاووس يف الطرا٤١٩/٨٧١، و٤١٦/٨٥٦: العم ــــن ط ــــف ، اب ، ٢٥٠/٢٦٠: ١ئ

ة ّ، عـن اجلمـع بـني الـصحيحني، والكـل بأسـانيدهم عـن ١١٦: ١ ّـاإلربيل يف كـشف الغم

 .جابر بن سمرة

ــري يف ) ١( ــن كث ــه اب ــه عن ــدينا، ونقل ــوفرة ل ــات املت ــاري يف الطبع ــحيح البخ ــه يف ص ــر علي ّمل نعث

ــسريه ــديث ثابــت يف الــصحيحني، وابــن البطريــق يف: ً، قــائال٣٤: ٢ تف  وأصــل هــذا احل

ــدة ــّق٤١٦/٨٥٧: العم ــج احل ــيل يف هن ــة احل ــف ٢٣٠:ّ، العالم ــاووس يف الطرائ ــن ط : ١، اب

 .٣٨١: ، املصنّف يف كتابه األربعني٢٥١/٢٦١

، عــن ٣٦٥/٦: ٣، ومــسلم يف الــصحيح ١٠٧/٢٠٤١٧: ٦وأورده ابــن حنبــل يف املــسند 

: ٣  بــاب النــاس تبــع لقــريش، وعــن ابــن كثــري يف تفــسريه،جــابر بــن ســمرة، كتــاب االمــارة

، املقريــــزي يف امتــــاع ٣٥١: ١ ، وابــــن شــــهر آشــــوب يف مناقــــب آل أيب طالــــب٣١٢

، ١٧٩: ١٣ ، ابـــن حجـــر يف فـــتح البـــاري يف رشح صـــحيح البخـــاري٣٠٢: ١٢اإلســـامع

 .١١٧: ١ّ، اإلربيل يف كشف الغمة ٤٧٣/٢٧: الصدوق يف اخلصال
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عن : ّيف اجلزء الرابع من أجزاء ستة قال» صحيحه« ما رواه مسلم يف :ومنها

ّثـم : فقـال» ّإن هذا األمر ال ينقيض حتى يميض فيهم إثنا عرش خليفة«:  النبي

 .���»ّكلهم من قريش«: ماذا قال؟ فقال: َّخفي عيل فقلتّتكلم بكالم 

َمن طرق أخر مثل رواية البخاري عن ابن عيينة » صحيحه«ورواه مسلم يف  ُ

 .���بألفاظه ومعانيه

يف مثل روايـة سـامك بـن حـرب » صحيحه«ً ما رواه مسلم أيضا يف :ومنها

ّكلهم  ���ني عرش خليفةًال يزال أمر اإلسالم عزيزا يف إث«:  قال يرفعه إىل النبي

 .���»من قريش

ال يـزال «:  قال بإسناده عن النبي» صحيحه« ما رواه أبو داود يف :ومنها

                                     
ــــري٣٦٥/١٨٢١: ٣  صــــحيح مــــسلم.١ ، ٢٥٥/٢٠٦٨: ٢، وأورده الطــــرباين يف املعجــــم الكب

، ٥١: ، عـن مـسلم، اخلـزاز يف كفايـة األثـر٣٠٢: ١٢ باختالف يـسري، املقريـزي يف أمتـاع األسـامع

ــب ــب آل أيب طال ــوب يف مناق ــن شهرآش ــدة٣٥١: ١ اب ــق يف العم ــن البطري ــن ٤١٧/٨٦٠: ، اب ، اب

ــف ــاووس يف الطرائ ــورى٢٦٢: ١ ط ــالم ال ــربيس يف أع ــة١٥٩: ٢ ، الط ــشف الغم ــيل يف ك  ّ، اإلرب

 .، عن مسلم٣٨١: عن مسلم، وذكره املصنّف يف كتابه األربعني، ١١٨: ١

 .٨ و ٣٦٦/٧: ٣ُ انظر صحيح مسلم .٢

 . :ما قال؟ فقال: ّثم قال كلمة مل أفهمها، فقلت أليب:  يف املصدر زيادة.٣

ـــسلم .٤ ـــحيح م ـــسند ٣٦٦/٧ :٣ ص ـــل يف امل ـــن حنب ـــم ٩٥/٢٠٣٢٧: ٦، وأورده اب ـــرباين يف املعج ، الط

ـان يف الـــصحيح ١٩٥/١٧٩٢: ٢الكبـــري ـامع ٤٤/٦٦٦٢: ١٥ّ، ابـــن حبــ ـاع األســ ـزي يف أمتــ : ١٢، املقريــ

ـة٣٠٢ ـنعامين يف الغيبـ ـوب يف املناقــب١٢٤/١٦: ، الـ : ، ابــن البطريــق يف العمــدة٣٥٢: ١ ، ابــن شهرآشـ

ـاووس يف الطرائـــف٤١٧/٨٦٣ ـتن٢٥٢/٢٦٣: ١ ، ابـــن طــ ، اإلربـــيل يف ٣٤٦/٥١١: ، واملالحـــم والفــ

 .٣٨١: ، وذكره املصنّف يف األربعني٢٣٠:مة احليل يف هنج احلّقّ، العال١١٧: ١ّكشف الغمة 
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ّالدين ظاهرا حتى تقوم الـساعة، ويكـون علـيكم إثنـا عـرش خليفـة كلهـم مـن  ً

 .���»قريش

هـذه األحاديـث مـن طريـق » اجلمع بني الـصحيحني«وروى احلميدي يف 

ريق شعبة وطريق ابن عيينة وطريق سامك بن حرب وطريق عبدامللك بن عمري وط

ومجيـع  ���بن عبدالرمحن ���بن الشعبي وطريق حصني ���ابن حاتم وطريق عامر
                                     

عــن :  هبــذا اللفــظ٣٠٥/٤٢٧٩: ٤ّ مل نعثــر عــىل هكــذا نــص يف ســنن أيب داود، بــل ورد يف ج.١

ًال يـزال هـذا الـدين قـائام حتـى يكـون «:  يقـولسـمعت رسـول اهللا : جابر بن سـمرة قـال

 مل أفهمـه، ًفـسمعت كالمـا مـن النبـي » ّألمـةّعليكم إثنا عرش خليفـة، كلهـم جتتمـع عليـه ا

 .»ّكلهم من قريش«: قالما يقول؟ : قلت أليب

ـــسند  ـــل يف امل ـــن حنب ـــتن اب ـــا يف امل ـــديث / ٩٣: ٦وأورد م ـــدر ح ـــسلم يف ٢٠٣١٩ص ، م

ــصحيح  ــديث /٣٦٧: ٣ال ــدر ح ــسند ١٨٢٢ص ــة يف امل ــو عوان ــديث /٣٧٣: ٤، أب ــدر ح ص

: والـــــصدوق يف اخلـــــصال .١٨٠٩/ ١٩٩: ٢، الطـــــرباين يف املعجـــــم الكبـــــري ٦٩٩٦

ـــة٤٧٣/٣٠ ـــنعامين يف الغيب ـــب ١٢٠/٩: ، ال ـــوب يف املناق ـــن شهرآش ـــن ٣٥٢: ١، اب ، اب

ـــدة ـــق يف العم ـــديث /٤١٨: البطري ـــدر ح ـــديث /٤٢٢، و٨٦٦ص ـــدر ح ـــن ٨٨٢ص ، اب

ً نصا، وذكره املصنّف يف األربعني٢٥٣/٢٦٨: ١طاووس يف الطرائف  ّ :٣٨١. 

  .تناه من املصادرعباس، وما يف املتن أثب:  يف األصل.٢

ْوهو عامر بن رشاحيل بن عبد بن ذي كبار، أبو عمرو اهلمداين َ. 

 .، واملصادر التي وردت يف هامش ترمجته٢٩٤/١١٣: ٤انظر سري أعالم النبالء 

ــتن أثبتنــاه مــن املــصادر:  يف األصــل.٣ ــسلمي الكــويف .خــرض، ومــا يف امل ــو اهلــذيل ال  .وهــو أب

 .، واملصادر التي وردت يف هامش ترمجته٤٢٢/١٨٦: ٥ُانظر سري أعالم النبالء 

 .٣٣٨ ـ ٣٣٧: ١ُ انظر اجلمع بني الصحيحني للحميدي .٤
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ّهذه الطرق تتضمن أن عدهتم إثنا عرش خليفة وإثنا عرش أمريا كلهم من قريش ً ّّ ّ. 

ّملـا : لّوهو من قـدماء املفـرسين عنـدهم وثقـاهتم قـا» تفسريه«ّوروى السدي يف 

انطلق بإسامعيل «:  فقال كرهت سارة مكان هاجر أوحى اهللا تعاىل إىل إبراهيم اخلليل

ًفإين نارش ذريته وجاعلهم ثقال  -  يعني مكة - ّوأمه حتى تنزله بيت التهامي  ّ  عىل من كفـر ّ

ًوجاعل منهم نبيا عظيام ���يب ً ّ
ّ، وجاعل ذريته عدد���

 .���نجوم السامء ���

هـل : كنت عند عبداهللا بن مـسعود فـسأله سـائل: ق قالورووا عن مرسو

 .ّعهد إليكم نبيكم كم يكون بعده خليفة؟

ّإنك حلدث السن وهذا يشء ما سألني عنه غريك، نعم عهد إلينا نبينا : فقال ّ ّ

 .���ّإنه يكون بعده إثنا عرش خليفة بعدد نقباء بني إرسائيل

                                     
 .من العريب، وما أثبتناه من املصادر:  يف األصل.١

ًومظهره عىل األديان، وجاعل من ذريته إثني عرش عظيام:  يف املصادر زيادة.٢ ّ. 

 .اه من املصادر، وما يف املتن أثبتن ّذريته:  يف األصل.٣

ّ، العالمــة احلــيل ٢٥٣/٢٦٩: ١ّ نقلــه عــن تفــسري القــرآن للــسدي ابــن طــاووس يف الطرائــف .٤

ــّق ــج احل ــّق٢٣٠: يف هن ــاق احل ــسرتي يف إحق ــني٤٧٨: ٧ ، الت ــشريازي يف األربع ، ٣٥٣: ، ال

ـــسنية ـــواهر ال ـــاميل يف اجل ـــر الع ّاحل ـــوار ،٣١١: ّ ـــار األن ـــيس يف بح ، ١٦ /٢١٤: ٣٦ املجل

 .٣٩٠: صنّف يف كتابه األربعنيوذكره امل

  ، وعيـــون أخبـــار الرضـــا٤٦٦/٦: ، واخلـــصال٤ /٣٨٥:  أورده الـــصدوق يف األمـــايل.٥

ّ، الفتــــال ٢٤: ، اخلــــزاز يف كفايــــة األثــــر٢٧٠/١٦ و٦٧ :، وكــــامل الــــدين٥٣/١٠: ١

ـــواعظني ـــة ال ـــشابوري يف روض ـــايل ٥٦٥/ ١٤: ٢ الني ـــوايل اللئ ـــور يف ع ـــن أيب مجه : ٤، اب
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الناجية دون سائر الفـرق، إذ مل ّوهذه األخبار ناطقة بأن اإلمامية هم الفرقة 

 .يقل أحد من فرق املسلمني إثنا عرش خليفة سواهم

ّوأما الزيدية فقد علمت أئمتهم ال تتنـاهى وكـذلك العامـة واإلسـامعيلية،  ّ

ّوسيأيت عدد أئمتهم وإهنم يزيدون عىل اإلثني عرش أو ينقصون ّ. 

 .ّوالواقفية إنام يقولون بإمامة سبعة

 .ً بإمامة ثالثة ومنهم من زاد واحدا أو إثننيوالكيسانية يقولون

 .ّوالناووسية إنام يقولون بإمامة ستة

ّوالفطحية يقولون بإمامة ثالثة عرش بإضافة عبداهللا إىل األئمة العاقني ّ. 

وباجلملة فلم يقل أحد من الفرق هبذا العدد سـوى اإلثنـي عـرشية، فهـي 

 .الفرقة الناجية والطائفة الزاكية

 املخالفون خذهلم اهللا يف اجلواب عن هذه األخبار القاطعـة بفـساد ّ حتري:تعميم

الدين السيوطي الشافعي يف كتـاب   مذهبهم السخيف ورأهيم الطفيف، فقال جالل

اخللفـاء األربعـة واحلـسن : املراد باإلثني عـرش: »تاريخ اخللفاء«و» فصل اخلطاب«

 .���ًلك يكون ملكا ال خالفةوبعد ذ: قال. واحلسني وسبعة من بني أمية عىل الرتتيب
                                     


 

بينــا نحــن عنــد عبــداهللا بــن مــسعود : عــن مــرسوق قــال: ايــة احلــديث هكــذا، وبد٩٠/١٢٣

 . ... ًنعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتى شاب

ــاب.١ ــصل اخلط ــفحة :  ف ــر ص ــاء انظ ــاريخ اخللف ــدينا، ت ــوفر ل ــري مت ُغ ــنهام ١٠ و ٩ّ ــه ع  ونقل

 .٣٨٥: ، واملصنّف يف األربعني٣٦٢: الشريازي يف األربعني
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ّوهو ما يضحك الثكىل، فإنه ال حيسن من يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ينضم  ُ

ّيزيد بن معاوية احلامر السفاك اهلتاك قاتل احلسني وأنصاره وبني عمه وسايب نساء  ّ ّ

ّ يف سلك اخللفاء باحلّق، وكذا مـروان بـن احلكـم مـع أنـه لعنـه  أهل البيت

ً وكيـف حيـسن أيـضا مـن ذي »الكـشاف« كام رواه الزخمرشي يف ، رسول اهللا

ّحسكة أن يدعي أن معاوية لعنه اهللا خليفة باحلّق منصوص عليـه مـن النبـي ّ  ،

  مع ما أبدع يف الدين من البدع الشنيعة الفضيعة، وإعالنه بلعن أمري املـؤمنني

ىل زمـان عمـر بـن ّ سنّة جارية، ومل تـزل مـستمرة إوشتمه عىل املنابر وجعله ذلك

 .عبدالعزيز

 ّإن اهللا: ّوقد رصح صاحب الكشاف بلعنه وأصحابه يف تفسري قوله تعاىل

ْيأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عـن الفحـشاء واملنكـر والبغـِي  َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ُ ْ ِْ ْ ْ َ ُْْ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ِ ِ

َيعظكم لعلكم تذكرون ْ َُ ْ ْ ََّ َ َ ُ َُّ َ ُ ُِوحـني اسـقطت مـن اخلطـب لعنـة : ارتـه وهذه عب���

 املالعني عىل أمري املؤمنني
 .ُ اقيمت هذه اآلية مقامها���

ًولعمري إهنا كانت فاحشة ومنكـرا وبغيـا، ضـاعف اهللا ملـن سـنّها غـضبا  ً ً ّ

ّ وخزيا، إجابة لدعوة نبيهًونكاال  .���»وعاد من عاداه«: ً

ُ من بني اميـة وبنـي  ًاّ، من لعن علييريد بلعنة الالعنني: قال الزخمرشي

                                     
 .٩٠: ١٦ سورة النحل .١

 .وما أثبتناه من املصدر.  أمري املؤمنني لعنة الالعنني عيل:  يف األصل.٢

 .٤٦٧ ـ ٤٦٦:  ٣ّ الكشاف .٣
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ّمروان، والذي أسقط لعنه عمر بـن عبـدالعزيز، والـذي سـن ذلـك معاويـة
��� .

 .انتهى

ّبغضه هلم، وإنه كان عىل احلـّق، ومـا » الكشاف«ويظهر منه يف مواضع من 

ًكان جهاده مع عيل باجتهاده، وال معذورا فيه بل متعمدا عاملا، منهـا مـا ذكـره يف  ً ًّ ّ

َواصرب حتى حيكم اهللاُ وهو خري احلاكمني :آخر سورة يونس ْ ْ ُ
ِ ِ َْ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َُ ْ َ ْ ِ���. 

ّروي أن أبا قتادة ختلف عـن تلقـي معاويـة حـني قـدم املدينـة وقـد تلقتـه  ّ ّ

ّاألنصار، ثم دخل عليه
 :، فقال له���

ّما لك ال تتلقانا : فأين النواضح، قـال: مل تكن عندنا دواب، قال: ؟ قال ���ََ

يـا معـرش «:   اهللالبك وطلب أبيك يوم بدر، وقد قال رسـوليف ط ���قطعناها

َاألنصار ستلقون بعدي أثرة  .���»فاصربوا«: ؟ قال ماذا قال: قال معاوية» َ

                                     
، الــرشواين ٣٦٢:  لــن نعثــر عــىل هــذا القــول للزخمــرشي، ونقلــه عنــه الــشريازي يف األربعــني.١

، ونــسب ٤١٤: ّ، املحقــق األردبــييل يف زبــدة البيــان١٢٧:  يف مناقــب أهــل البيــت

 .٣٨٥: إىل املحيش عىل الكشاف، وكذلك املصنّف يف األربعنيالقول 

 .١٠٩: ١٠ سورة يونس .٢

 .من بعد:  يف املصدر زيادة.٣

 .مل تتلقنا:  يف املصدر.٤

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. وأضعناها:  يف األصل.٥

 .فاصرب: فاصربوا حتى تلقوين، قال:  يف املصدر.٦
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 .ًإذا نصرب: قال

 :ّفقال عبدالرمحن بن حسان

ــرب ــن ح ــة ب ــغ معاوي ــا   أال أبل   كالمــي ���أمــري الظــاملني نث

  ���ن واخلــصامإىل يــوم التغــاب   ّبأنـــا صـــابرون فمنظـــروكم

ّومن كان هذا حاله كيف يدعى به خليفة، مع أن العامة رووا عنه عظائم ّ ُ: 

ً إنه كان يبذل اجلوائز العظيمـة ملـن يـضع حـديثا يف فـضائل اخللفـاء :منها ّ

ّالثالثة، أو يف مذمة عيل ّ أو حيول مناقبه ،ّ إليهم أو إىل أحدهم . 

» رشح هنـج البالغـة« املعتـزيل يف وقد نقل عبداحلميد بن أيب احلديد احلنفي

ّأغرب من ذلك وأشنع، وهو أنه لعنه اهللا بذل لسمرة بن جندب مائة ألـف درهـم 

ُومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللاَ : عىل أن يروي هذه اآلية ُّ َِّ ْ ُْ َ َ ُ ََ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ
ِ َِْ ِ ُِ َ َ ِ

ِعىل ما يف قلبه وهو ألد اخلصام َ َ ُ َ َ
ِ ِْ ُّ َ ْ ََ ِ ِ َنزلت يف عيل��� ، . 

                                     
ّالرجل من حسن أو سيىءما أخربت به عن :  النثا.١  . ـ نثا٤٥٢: ٤القاموس املحيط. ََ

ـــرشي .٢ ـــشاف للزخم ـــسري الك ـــصنّف١٨٠: ٣ تف ـــدالرزاق يف امل ، ١٩٩٠٩/ ٦٠: ١١ ، وأورده عب

ــد ــن عب ــتيعاب اب ــرب يف االس ــشق ١٤٢١: ٣ ّال ــة دم ــاريخ مدين ــساكر يف ت ــن ع : ٦٧ و٢٩٦: ٣٤، اب

ــرآن١٥١ ــام الق ــامع أحك ــي يف ج ــن شه٣٨٩: ٨ ، القرطب ــب، اب ــب آل أيب طال ــوب يف مناق  رآش

ــان١٥٠ :١ ــدة البي ــييل يف زب ــق األردب ــني٤١٤: ّ، املحق ــاب األربع ــصنف يف كت ــره امل ، ٣٨٦: ، وذك

ّملـا نزلـت مجـع النبـي األنـصار ومل جيمـع معهـم غـريهم، : عن ابن عبـاس قـال: ويف بعض املصادر

 .  ... ّإنكم ستجدون بعدي أثرة فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض: فقال

 .٢٠٤: ٢ سورة البقرة .٣
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ِومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضات اهللا:  ّوأن هذه اآلية ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ َ َْ ِ ْ ِ َّ���  اآلية

يف حّق عبدالرمحن بن ملجم لعنه اهللا، فأبى سمرة فبذل له مائتي ألف فأبى فبـذل 

 .������له ثالثامئة ألف فقبل

ّإن : ّاحث خرب الواحـد مـا نـصهيف مب» التلويح«ّقال عالمتهم التفتازاين يف 

ّمشهور حتى أن أهل املدينة احتجوا به عـىل معاويـة ���حديث اجلهر بالبسملة ّ��� 

ّوردوه عىل ترك اجلهر بالبسملة، وهو مروي عـن أيب هريـرة وعـن أنـس إال أنـه  ّ ّ ّ

ّاضطربت رواياته فيه بسبب أن عليا كان يبالغ يف اجلهر، وحاول معاوية وبنو أمية  ًّ ّ

 .انتهى. ���عىل الرتك فخاف أنس ��� آثاره فبالغواحمو

ّوقد رصح مجع من عظامئهم بـأن معاويـة لـيس بخليفـة بـل ملـك، مـنهم  ّ

ّواخلالفة ثالثون سنة ثـم بعـدها : وهذه عبارته» عقائده«ّالعالمة عمر النسفي يف 
                                     

 .٢٠٧: ٢ سورة البقرة .١

 .وكذلك بعض املصادر. فلم يقبل، فبذل له أربعامئة ألف فقبل:  يف املصدر.٢

ـــة .٣ ـــج البالغ ـــري٧٣: ٤ رشح هن ـــة الغ ـــاووس يف فرح ـــن ط ـــدالكريم ب ، ٤٧: ، وأورده عب

ــني ــشريازي يف األربع ــة الفاطم٣٨٦: ال ــاء املقال ــاووس يف بن ــن ط ــصار اب ــة، وباخت ، ٢٧٠: ي

 .٣٨٦: وذكره املصنّف يف كتاب األربعني

 .وكذا املورد التايل. التسمية:  يف املصدر.٤

 .عىل مثل معاوية:  يف املصدر.٥

 .فبايعوا، وما يف املتن من املصدر:  يف األصل.٦

 .٣٨٧: وذكره املصنّف يف األربعني. ١٩: ٢ رشح التلويح عىل التوضيح للتفتازاين .٧
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 .انتهى. ���ملك وامارة

ّثون سـنة ثـم تـصري اخلالفة بعدي ثال«:  لقوله: فقال التفتازاين يف رشحها

ًملكا عضوضا  ّ عيل رأس ثالثني سنة من وفاة رسـول اهللا  ّ وقد انتقل عيل���»ً

 .انتهى. ���ًفبموته من بعده ال يكونون خلفاء بل ملوكا وأمراء

ّورصح اخلنجي االصفهاين
كـشف «يف خرافاته البـاردة التـي مجعهـا يف  ���

 .���عندهم بل ملكّبأن معاوية ليس بخليفة » ّاحلق وهنج الصدق

فـصوله «ّوذكر الفاضل اجلليل نورالدين عيل بـن حممـد املكـي املـالكي يف 

اخلالفة بعدي ثالثـون «:  يقول سمعت رسول اهللا: ّأنه روى شيبة قال» ّاملهمة

ًسنة ثم تصري ملكا عضوضا ً  متـام ثالثـني سـنة  واليـة احلـسن: قـال آخـر. »ّ

 .ًوثالثة عرش يوما، من خالفة أيب بكر

                                     
 ).ضمن رشحها للتفتازاين (٢٣٠: سفية العقائد الن.١

ــك عــضوض.٢ ٌ مل ًأي يــصيب الرعيــة فيــه عــسف وظلــم، كــأهنم يعــضون فيــه عــضا: ُ ّ ّ ُ ّ .

 . ـ عضض٢٢٩: ٣النهاية البن األثري . والعضوض من أبنية املبالغة

ــسفية.٣ ــد الن ــذا. ٢٣١:  رشح عقائ ــه هك ــنص في ــيل: ّوال ــشهد ع ــد است ــهّوق ــىل  ريض اهللا عن  ع

 فمعاويـة ومـن بعـده ال يكونـون خلفـاء، بـل   مـن بعـد وفـاة رسـول اهللارأس ثالثني سـنة

 .ًملوكا وأمراء

 . هو الفضل بن روزهبان.٤

 .ّ مل نعثر عليه يف مظانه.٥
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ّوروي أنه ملا تم الصلح ملعاوية واجتمع عليـه النـاس دخـل عليـه : ّثم قال ّ ّ

ّالسالم عليك أهيا امللك، فتبسم معاوية وقـال: سعد بن أيب وقاص، فقال بـا ايـا : ّ

ّيا أمري املؤمنني؟ واهللا إين وليتـه بـام وليتهـا بـه: إسحاق، ما عليك لو قلت روى . ّ

 . انتهى���»تاريخ البديع«ذلك صاحب 

ّوهو يدل عىل أن معاوية مل يكن خليفة وال إماما، وإنه مل ينعقـد عـىل بيعتـه  ً ّ ّ

 .ّإمجاع كام يتوهم

ّومما يبطل تأويل اجلالل أنه عىل ما ذكره يكون ثاين عرش اخللفاء الوليد بـن : ّ

ًيزيد، وقد أطبق أهل التاريخ عىل أنه زنديق، وذكروا أنه تفأل يوما من املـصحف  ّ ّ ّ

ْواستفتحوا وخاب كل جبار عنيد: فخرج فاله ْ
ِ

َ ّ َ َ َ ُ َُّ ُ َ َ َْ���  فرمى املـصحف مـن يـده

ّوأمر أن جيعل هدفا ورماه بالنشاب وأنشأ ً ُ: 

ّهتـــددين بجبـــار عنيـــد ُفهـــا أنـــا ذاك جبـــار عنيـــد   ���ّ ٌ  

ّإذا ما جئت ربك يـوم حـرش ّفقل يا رب مزقنـي الوليـد   َ ّ
���  

                                     
ّ الفصول املهمة يف معرفة األئمة.١  .، باختالف يسري٢٤٢ ـ ٢٤١: ّ

 .١٥: ١٤ سورة إبراهيم .٢

ّأتوعد كل جب:  يف الفتوح وتفسري القرطبي.٣ ّ  .ار عنيدّ

ـــوح .٤ ـــثم يف الفت ـــن األع ـــاريخ ٣٣٣: ٨ أورده اب ـــل يف الت ـــري يف الكام ـــن األث ، ٢٩٠: ٥، اب

ــــشريازي يف ٢٤٨: ١، ابــــن طــــاووس يف الطرائــــف ٣٥٠: ٩القرطبــــي يف تفــــسريه  ، ال

ــني ــت٣٤٧: األربع ــل البي ــب أه ــرشواين يف مناق ــوار ٤٧٩:  ، ال ــار األن ــيس يف بح ، املجل

 .٣٨٨: ألربعني، وذكره املصنّف يف ا١٩٣: ٣٨
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ّتزم كونه خليفة باحلّق، وملـا استـشنع ّفانظر أيدك اهللا إىل هذا اجلالل كيف ال

ّبعضهم ذلك ممن تأخر عن اجلالل قال السبعة الباقون ينبغي أن يكونوا من خيار : ّ

، ّبني أمية وبني العباس، فوسع دائـرة االعـرتاض وزاد يف الطنبـور نغمـة أخـرى

ّوالتزم التحكم بالبحث والتخمني الرصف، وخرق اإلمجاع من بحث ال يـدري، 

 :ّتبعنا أقاويلهم خذهلم اهللا تعاىل فوجدناها أربعةّألننا ت

ّ ما قدما نقله عن النسفي وهو املالكي مـن أن اخلالفـة ثالثـون سـنة :ّاألول ّ

 .ًوبعدها يكون ملكا

ّ إن القول بإمامة بعض بني أميـة كعمـر بـن عبـدالعزيز ومجيـع بنـي :الثاين

ّألن أهـل احلـل :  قـال»رشح العقائـد«العباس وهو الذي مال إليه التفتـازاين يف  ّ

ّوالعقد قد كانوا متفقني عىل خالفة اخللفاء العباسيني وبعض املروانية كعمـر بـن 

 .انتهى. ���عبدالعزيز مثله

ّ، والقـول بـصحة إمامـة  إخراج يزيد بن معاوية من مجلة بني أميـة:الثالث

 اهللا الباقني وخالفة بني العباس، وهو ظاهر ابن اجلوزي ووجه إخراجه يزيد لعنه

ّ، وقد صنّف يف جواز لعنه كتابا سامه ّأنه بقتله احلسني ّالـرد عـىل املتعـصب «: ً ّ

 .»العنيد املانع من لعن يزيد

 املذهب املشهور الذي عليـه عظامؤهـم وفخـراؤهم ونـسبه أفـضل :الرابع
                                     

 .٢٣٢: رشح العقائد النسفية) ١(
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ّإىل مجيـع الـسنّة القـول بـصحة » قواعد العقائد«ّاملحققني نصريالدين الطويس يف 

 .ية ومن بعده بني أمية وبني مروان ومجيع العباسينيإمامة معاو

ّوأما أهل السنّة فيقولون بوجـوب : ّقال املحقق الطويس يف الكتاب املذكور

ّنصب اإلمام عىل من يقدر عىل ذلك إلمجاع السلف عليـه، وذهبـوا إىل أن اإلمـام 

ّإما بنص من جيب أن يقبل قوله كنبي أو إمـام ���]ُيعرف[ ّّ
ع املـسلمني أو بإمجـا ���

ّ باإلمجاع أبا بكر، ثم عمر بنص أيب بكر، ثم  عليه، وكان اإلمام بعد رسول اهللا ّّ

ّعثامن بنص عمر عىل مجاعة أمجعـوا عـىل إمامتـه، ثـم عـيل املرتـىض ّ ّ   بإمجـاع

 .املعتربين من الصحابة، وهؤالء هم اخللفاء الراشدون

ّسن واسـتقرت  ومعاويـة وصـاحله احلـ ّثم وقعت املخالفة من احلـسن

ّاخلالفة عليه ثم عىل من بعده من بني أمية وبني مروان، ثم انتقلت اخلالفة إىل بني  ّّ

ّأكثر أهل احلل والعقد عليهم، وانساقت اخلالفة فيهم إىل عهدنا  ���العباس وأمجع

 .انتهى ���الذي جرى فيه ما جرى

 كـان ّعن أيب حنيفة صـاحب املـذهب أنـه: »ّالكشاف«ونقل الزخمرشي يف 
                                     

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.١

 .مل يرد يف املصدر) أو إمام (.٢

 .واجتمع:  يف املصدر.٣

 .»ضمن تلخيص املحصل«/٤٦٢ : قواعد العقائد.٤
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 .���يرى بوجوب نرصة زيد بن عيل واخلروج معه عىل املنصور

ّوهذا يدل عىل اشرتاط العدالة وإال فليس بإمام، وهو املنقـول عـن سـفيان  ّ

ّ، وعىل كل حال فتأويل هـذا ���ابن عيينة وهو خمتار صاحب الكتاب والبيضاوي

 خـال عـن اجلاهل واملتجاهل خارق إلمجاع املخالفني وإحداث لقول آخر جديد

ّاملأخذ والـدليل، وقـد اعـرتف بـضعف هـذين التـأويلني وأمثـاهلام مـال فـصيح 

هـذا : من فضالء النواصـب وبعـض مـسائله، فقـال بعـد نقلهـا ���الدشتبيايض

ّ، ومما يبطل مجيع تأويالهتم العليلة حـديث الـسدي ���ماقالوه، ولكن ال مقنع فيه ُ ّ

ّاملتقدم نقله، فإنه يتعلق بكون األئمة  ّ ّ  . ّاإلثني عرش من ذرية النبيّ

: ّعن العباس بن عبداملطلب، قـال: »مسنده«ًوأيضا روى أمحد بن حنبل يف 

ّيملك من ولدي إثنا عـرش خليفـة، ثـم خيـرج املهـدي مـن «:  قال رسول اهللا

 .���»ولدي يصلح اهللا أمره يف ليلة واحدة

                                     
ــشاف .١ ــل( الك ــائق التنزي ــساب ٣٠٩: ١) حق ــدي يف أن ــوي يف املج ــدين العل ــم ال ، وأورده نج

، البهــائي يف ٦٠٥: ١ّ، وابــن حيــان األندلــيس يف تفــسري البحــر املحــيط ٣٥٠: الطــالبيني

 .٣٩٠ و٥٣: ، وذكره املصنّف يف األربعني٣٦٩: مرشق الشمسني

 .١٣٥: ١، أنوار التنزيل للبيضاوي ٣٠٩: ١ّ الكشاف .٢

 .الدشينايض، وما أثبتناه من أربعني املصنّف والصوارم املهرقة:  يف األصل.٣

 .٣٩٠: ، وذكره املصنّف يف كتابه األربعني٩٨:  أورده التسرتي يف الصوارم املهرقة.٤

 مل نعثر عـىل هكـذا نـص يف املـسند وال يف غـريه مـن املـصادر التـي بـني أيـدينا، بـل عثرنـا عـىل .٥
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للرتاخي الظاهر  ؛ّإما ديني أو حقيقي» ّثم خيرج املهدي«: والرتاخي يف قوله

بني ملكه يف زمان الغيبة وبني ملكه وسلطانه بعـد اخلـروج، وال داللـة فيـه عـىل 

 .ّخالف معتقد الفرقة الناجية، كام قد يتوهم
                                     


 

ــصه  ــداملطلب فن ــن عب ــاس ب ــن العب ــذي ع ــا ال ــسندين، فأم ــر ب ــدمها اآلخ ــل أح ــصني يكم ّن ّّ ّ

  :هكذا

ّيـا عـم، يملـك مـن ولـدي إثنـا عـرش خليفـة، ثـم تكـون أمـور كرهيـة «: ال لـه ق ّأن النبي ّ

ــيمأل األرض  ــة، ف ــره يف ليل ــصلح اهللا أم ــدي، ي ــن ول ــدي م ــرج امله ــم خي ــة، ث ــدائد عظيم ّوش

ّعدال كام ملئت جورا، ويمكث يف األرض ما شاء اهللا، ثم خيرج الدجال ً«. 

ــب  ــوب يف املناق ــهر آش ــن ش ــربيس يف ٣٥٥: ١أورده اب ــورى ، الط ــالم ال ــيل ١٦٥: ٢إع ، اإلرب

ــة  ــشف الغم ــيم٢٤٩: ٤ّيف ك ــدر النظ ــشامي يف ال ــدد  ، ريض٧٩٦: ّ، ال ــيل يف الع ــدين احل ال

ــة ــسمطني ٨٩: القوي ــد ال ــويني يف فرائ ــ٥٧٩ / ٣٢٩: ٢، اجل ــرصاط امل ــاطي يف ال ستقيم ، النب

 .١٢٢ ـ ١٢١: ٢

ّوأما الثاين فبهذا الـنص بـسنده عـن عـيل ّ عـن النبـي ، هـدي منّـا أهـل البيـت امل«:  قـال

 .»يصلحه اهللا يف ليلة

ــسند  ــل يف امل ــن حنب ــؤمنني١٣٦/٦٤٦: ١أورده اب ــري امل ــب أم ــويف يف مناق ــليامن الك   ، س

ـــار ١٧٣/٦٤٩: ٢ ـــريب يف رشح األخب ـــايض املغ ـــق يف ٣٨٤/١٢٥٩: ٣، الق ـــن البطري ، اب

ـــدة ـــف ٤٣٩/٩٢٤: العم ـــاووس يف الطرائ ـــن ط ـــتن ٢٦١/٢٨٤: ١، اب ـــم والف ، واملالح

ـــاملننال( ـــيل يف كـــشف الغمـــة ٣١٩/٤٥٧): تـــرشيف ب ـــزار يف املـــسند ٢٠٣: ٤ّ، اإلرب ، الب

، الـــديلمي يف ٣٥٩/٤٦٥: ١، أبـــو يعـــىل يف املـــسند ٢٤٣/٦٤٤: ٢) البحـــر الزخـــار(

 .٢٢٢/٦٦٦٩: ٤فردوس األخبار 
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ّيف كل خلف من «: ّ أنه قال عنه» الصواعق املحرقة«وروى ابن حجر يف 

ّأمتي عدول من أهل بيتي، ينفـون عـن هـذا الـدين حتريـف الـضالني، وان تحـال ّ

ّاجلاهلني، أال وإن أئمتكم وفدكم إىل اهللا عز وجل فـانظروا  ���]تأويل[املبطلني و  ّّ ّ

 .���»؟ من توفدون

أليـق بالنـصاب ومـن حـذا  ���وباجلملة فاإلعرتاف بالعجز عـن اجلـواب

 .حذوهم من ذوي األذناب املنحرفني عن منهاج الصواب

ّ أنه نص عـىل  عن النبيً روى املخالفون أيضا خذهلم اهللا تعاىل، :تبرصة ّ

 .���أئمتنا اإلثني عرش بأسامئهم وأعياهنم يف ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه

                                     
 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصادر.١

ـــة .٢ ـــصواعق املحرق ـــرصه يف ص ٤٤١: ٢ ال ـــب، وأو٦٧٦، واخت ـــربي يف  ّرده حم ـــدين الط ال

ــى ــائر العقب ــّق ١٧: دخ ــاق احل ــسرتي يف إحق ــني٤٤٧: ١٨، الت ــشريازي يف األربع ، ٣٧٨: ، ال

ــرشواين يف م ــتال ــل البي ــب أه ــرب ١٧٣:  ناق ــريي يف ق ــسري احلم ــاختالف ي ، وأورده ب

ــناد ــادة٧٧/٢٥٠: اإلس ــدوا : ، بزي ــن توف ــانظروا م ــالتكم(ف ــنكم وص ــصدوق يف ) يف دي وال

 ).يف دينكم وصالتكم(فانظروا بمن تقتدون : ، بزيادة٧ /٢٢١: كامل الدين

 .واجلواب، وما أثبتناه أنسب للسياق: يف األصل. ٣

انظـر الكامــل .  الكلمتـان األخريتـان غـري مقـروءتني أثبتناهـا مـن املـصادر التـي أوردت املثـل.٤

ــري  ــن األث ــاريخ الب ــان ٤٨٧: ١٢، و٢٤٤: ٨يف الت ــن خلك ــان الب ــات األعي ، ١٨٦: ٥ّ، وفي

، تفــسري أيب الــسعود ١٨٩: ٢١ّواجلــادع مــارن أنفــه بكفـه، ســري أعــالم النــبالء : وفيـه تكملــة

 .١٨٣: ٤، الغدير لألميني ١١٣: ٣
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ّروى صدر األئمة أخطب خوارزم موفق بن أمحد املكي يف كتابه، قـال ّ ّحـدثنا : ّ

ّفخر القضاة نجم الدين أبو منصور حممد بن احلسني بن حممد البغدادي فيام كتـب إيل  ّ ّ

ّبلغنا اإلمام الرشيف نوراهلدى أبو طالب احلسن بن حممـد الزينـي، : من مهدان، قال

ّأخربنا إمام األئمة حممد بن أمحد بن شـاذان، قـال: قال ّحـدثنا أمحـد بـن حممـد بـن : ّ ّ

ّ، عن أمحد بن حممد بـن صـالح، ���ّحدثنا عيل بن سنان املوصيل: عبداهللا احلافظ، قال

، عـن ���عن عبدالرمحن بن يزيد بـن جـابرّعن سليامن بن حممد، عن زياد بن مسلم، 

  سـمعت رسـول اهللا:  قـال-    راعي رسـول اهللا-  ���سالمة، عن أيب سلمى
                                     

ــنان املوصــيل:  يف املــصدر.١ ــن س ــن عــيل ب ــيل ب ــضب. ع ــنان : ويف املقت ــن س ــيل ب ــو احلــسن ع أب

 .عيل بن شاذان املوصيل: ويف الطرائف. ّاملوصيل املعدل

ــل يف ا.٢ ــة : ألص ــاق ومائ ــصدر واإلحق ــن امل ــاه م ــا أثبتن ــابر، وم ــن ج ــد ب ــن زي ــدالرمحن، ع عب

 .منقبة، وهو املوافق للمصادر الرجالية

، ســـري أعـــالم ٢٦٦/٥٨١: ٦، هتـــذيب التهـــذيب ٥/٣٩٩٢: ١٨ُانظـــر هتـــذيب الكـــامل 

 .٤٦٦: ٧، طبقات ابن سعد ١٧٦/٥٧: ٧النبالء 

 .دوالذي يروي عنه هو الوليد بن مسلم وليس زيا

 .٢١١/٦٠: ٩، سري أعالم النبالء  ٨٦/٦٧٣٧:  ٣١ُانظر هتذيب الكامل 

 .والذي يروى عن الوليد هو سليامن عبدالرمحن التميمي الدمشقي ابن بنت رشحبيل

، هتـــذيب ١٣٦/٥٠: ١١، ســـري أعـــالم النـــبالء ٢٦/٢٥٤٤: ١٢ هتـــذيب الكـــامل: ُانظـــر

 .٥٢: ٢التهذيب 

 املـتن أثبتنـاه مـن املـصدر واإلحقـاق ومائـة منقبـة ومدينـة عن أيب سـليامن، ومـا يف:  يف األصل.٣

 .املعاجز، وهو املوافق للمصادر الرجالية

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



���������������������������.................................................�� 

ّليلة أرسي يب إىل السامء، قال يل اجلليل جل جالله«: يقول ُ : َآمن الرسـول بـام أنـزل ُِ ْ ُ َ ِ ْ َُ َّ َ

ِإليه من ربه ِ ِ
ِّ َّ ْ َ ِ��� .فقلت :َواملؤمنون ْْ َُ ِ ُّْيا حممد، من خلفت يف أمتكصدقت :  قال ؟  ّّ

 .ّنعم يا رب: عيل بن أيب طالب؟ قلت: خريها، قال: قلت

ّ، إين اطلعت إىل األرض اطالعة فاخرتتك منها، فشققت لـك ّيا حممد: قال ّ ّ

ّإسام من أسامئي فال أذكر يف موضع إال ذكرت معي، فأنا املحمود وأنت حممد ُ ّ ُ ً. 

ّثم اطلعت ثانية فاخرتت منها علي ّ ًا وشققت له إسام من أسامئي، فأنا األعىل ّ ً

 .وهو عيل

ّ، إين خلقتك وخلقت عليا وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمـة مـن ّيا حممد ً ّ ّ

َ، وعرضت واليتكم عىل أهل الساموات واألرض، فمن قبلهـا ���ولده من نوري َِ

 .كان عندي من الكافرين ���كان عندي من املؤمنني، ومن أباها

ّو أن عبدا من عبيدي عبدين حتى ينقطع أو يصري كالشن البايل ثم ، لّيا حممد ّ ً ّ

ّأتاين جاحدا لواليتكم ما غفرت له حتى يقر بواليتكم ً. 

التفـت عـن يمـني : ّنعـم يـا رب، فقـال: قلـت؟  ّ، أحتب أن تراهمّيا حممد

                                     


 

ــدالرب  ــن عب ــتيعاب الب ــر االس ّانظ ــان ١٦٨٣/٣٠١٥: ٤ُ ــن حب ــات الب ــد ٤٥٨: ٣، الثق ، أس

 .٥٨: ٦، الطبقات الكربى البن سعد ٢١٩: ٥ و٧٦٧: ١الغابة البن األثري 

 .٢٨٥: ٢ سورة البقرة .١

 .من سنخ نوري:  يف املصدر.٢

 .ومن جحدها:  يف املصدر.٣
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ّالعرش، فالتفت فإذا بعيل ّوفاطمة واحلسن واحلسني وعيل بن احلـسني وحممـد  ���ّ

ّعيل وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممد بن عيل وعـيل بن ا ّ

ّبن حممد واحلسن بن عيل وحممد بن احلسن املهـديا ّ
���  مـن  ���يف ضحـضاح

ّنور قياما يصلون وهو يف وسطهم ـ يعني املهدي ً ـ كأنه كوكب دري ّ ّ. 

ّيل إنـه ّ، هؤالء احلجج وهو الثائر من عرتتـك، وعـزيت وجـالّيا حممد: قال

 .���»ّاحلجة الواجبة ألوليائي، واملنتقم من أعدائي

ّعن اإلمام حممد بن شاذان: وباإلسناد
ّحـدثنا حممـد بـن عـيل بـن : ، قال��� ّ

ّالفضل، عن حممد بن قاسم، عن عباد بن يعقوب، عـن موسـى بـن عـثامن، عـن  ّ
                                     

 .ّفإذا أنا بعيل:  يف املصدر.١

 .واملهدي:  يف املصدر.٢

لــسان العــرب . جــري الــرساب، وضحــضح الــرساب وتضحــضح إذا ترقــرق:  الضحــضاح.٣

 . ـ ضحح٥٢٥: ٢

ــسني.٤ ــام احل ــل اإلم ــة منق٩٦ ـ ٩٥:  للخــوارزمي  مقت ــاذان يف مائ : بــة، وأورده ابــن ش

ــة / ٦٤ ــر١٧منقب ــضب األث ــاش يف مقت ــن عي ــف١١ -١٠: ، اب ــاووس يف الطرائ ــن ط : ١ ، اب

: ٥، التــسرتي يف إحقــاق احلــّق ٥٧١ /٣١٩: ٢، اجلــويني يف فرائــد الــسمطني٢٥٥/٢٧٠

، ٣١٢: ّ، احلـــر العـــاميل يف اجلـــواهر الـــسنية٣٥٣: ، الـــشريازي يف األربعـــني٥٨: ١٣، و٤٥

ـــاجز  ـــة املع ـــراين يف مدين ـــصنّف يف ٣١١/٥٧٥: ٢البح ـــره امل ـــاذان، وذك ـــن ش ـــن اب ، ع

 .٢١١: األربعني

 .ّحممد بن أمحد بن عيل بن شاذان:   يف مقتل اإلمام احلسني.٥
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 ّحدثني أبو إسحاق، عن احلارث وسعيد بن بشري، عـن عـيل بـن: األعمش، قال

أنـا واردكـم وأنـت يـا عـيل الـساقي، «:  قال رسـول اهللا:  قال أيب طالب

ّ، وحممد بن عيل ���، وعيل بن احلسني الفارط���، واحلسني اآلمر���واحلسن الذائد

ّالنارش، وجعفر بن حممد السائق، وموسى بن جعفـر حمـيص املحبـني واملبغـضني  ّ

ّ، وحممد ابن عيل منـزل أهـل ���نيّاملنافقني، وعيل بن موسى مزين املؤمن ���وقامع

ّوعيل بن حممد خطيب شيعته ومزوجهم احلور العني، واحلسن  اجلنّة يف درجاهتم، ّ

وم القيامة حيـث ي ���ّيشفعهم ���بن عيل رساج أهل اجلنّة يستضيئون به واملهديا

 .���» ملن يشاء ويرىضّال يأذن اهللا إال

                                     
 .الوايل الرائد: ّالرائد، ويف الدر النظيم: يف املناقب والطرائف) ١(

 .الفارض، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٢(

 .الفارس: ويف الرصاط املستقيم.  أثبتناه من املصادربياض، وما: يف األصل) ٣(

 .وما يف املتن أثبتناه من املصادر. وجامع: يف األصل) ٤(

ّيف املائة منقبة والعدد والدر النظيم) ٥(  .زين املؤمنني: ُ

ّيف العدد واملناقب والدر النظيم) ٦(  .واهلادي املهدي: ُ

 .اه من املصادروما يف املتن أثبتن. ّيشيعهم: يف األصل) ٧(

، ابــن ٤٧/٥:، وأورده ابــن شــاذان يف مائــة منقبــة٩٥-٩٤:  مقتــل اإلمــام احلــسني) ٨(

ــــوب يف مناقــــب آل أيب طالــــب   :١، ابــــن طــــاووس يف الطرائــــف ٣٥٥: ١شهرآش

ـــيم٢٥٦/٢٧١ ـــدر النظ ـــشامي يف ال ـــة ، ريض٧٩٥: ّ، ال ـــدد القوي ـــيل يف الع ـــدين احل ُال ّ :

ــستقي٨٨/١٥٣ ــرصاط امل ــاطي يف ال ــصنّف يف األ١٥٠: ٢م ، النب ــني، وامل ــه ٢١٣: ربع ، ونقل

 .، عن املقتل٦١: ١٣التسرتي يف إحقاق احلّق 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



��................................................��������������������������� 

ّا أبـو حممـد احلـسن بـن عـيل ّحـدثن: وباإلسناد السابق عن ابن شاذان قال

ّحدثني جدي أمحد بن حممد، عن أبيه، : العلوي الطربي، عن أمحد بن عبداهللا، قال ّ ّ

ُعن محاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، قا ّحدثنا أبان بن أيب عياش، عن سليم بن : ّ

وإذا باحلسني عـىل   ّدخلت عىل حممد: ّقيس اهلاليل، عن سلامن املحمدي، قال

ُ يقبل عينيه ويلثم فاه ويقولفخذه وهو ّسيد ابن سيد أبو سادة ���أنت: ّ ّ
���. 

ّأنت إمام ابن إمام أبو أئمة
ّ، أنت حجة ابن حجة أبـو حجـج تـسعة مـن ��� ّ

 .���»، تاسعهم قائمهمصلبك

                                     
 .وكذا املوارد التالية. ّإنك: يف املصدر) ١(

» أبـو الـسادات«: ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن املـصدر وقولـه. الـسيد أبـو الـسادات: يف األصل) ٢(

 .مل يرد يف كثري من املصادر

 . مل ترد يف عيون أخبار الرضا) ّأبو األئمة) (٣(

ــسني) ٤( ــام احل ــل اإلم ــرصة١٤٦:  مقت ــة والتب ــه يف اإلمام ــن بابوي ، ١١٠/٩٦: ، وأورده اب

ـــصال ـــصدوق يف اخل ـــا٤٧٥/٣٨: وال ـــار الرض ـــون أخب ـــامل ٥٦/١٧: ١  ، وعي ، وك

ــدين ــر٢٦٢/٩: ال ــة األث ــزاز يف كفاي ــر٤٦ -٤٥: ، اخل ــاش يف مقتــضب األث ــن عي ، ٩ -٨: ، اب

ـــد  ـــصاصاملفي ـــورى ٢٠٧: يف االخت ـــالم ال ـــربيس يف إع ـــاووس يف ١٨٠: ٢، الط ـــن ط ، اب

، النبـــاطي يف الـــرصاط ٢٥٥: ٤ّ، اإلربـــيل يف كـــشف الغمـــة ٢٥٦/٢٧٢: ١الطرائـــف 

ـــشريازي يف األربعـــني١١٩: ٢املـــستقيم  ، ٧١ :١٣ ، التـــسرتي يف إحقـــاق احلـــّق٣٥٥: ، ال

ــني ــصنّف يف األربع ــل، وامل ــن املقت ــيس ٢١٣:ع ــه املجل ــوار ، ونقل ــار األن / ٢٤١: ٣٦يف بح

 .، عن بعض املصادر املذكورة٢٢٩/ ٣٥٩، و٤٧
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وهذه األخبار كـام تـرى ناطقـة بمعتقـد الفرقـة الناجيـة اإلثنـي عـرشية، 

وون مثـل هـذه األخبـار يف كتـبهم فالعجب من املخالفني خـذهلم اهللا كيـف يـر

ًويطرحوهنا وراء ظهورهم عتوا واستكبارا ً ً وبغضا جاهليا،ّ ً ونصبا غريزيا،ً ً. 

ومنهم من استبعد إطراح هذه األخبار فاعتقد إمامة اإلثني عـرش صـلوات 

 :ّاهللا عليهم ومع هذا يقول بخالفة الثالثة املتصلة، وهؤالء مجاعة كثريون منهم

مطالــب «مــد بــن طلحــة الــشامي الــشافعي يف كتابــه كــامل الــدين حم. ١

 . »السؤول

ّالفصول املهمة يف معرفة األئمة«ونورالدين املكي املالكي يف كتاب . ٢ ّ«. 

 .وغريهم» تواريخ أهل البيت«ونرص بن عيل اجلهضمي يف كتابه . ٣

؟ فإن كان هو املصطلح كـام هـو الظـاهر  وما أدري ما مراد هؤالء باإلمامة

هم فهو معتقد الشيعة، وال معنى العتقاد خالفة الثالثة حينئذ، وإن كـان من كالم

ّخالف املصطلح فال معنى العتقاد إمامة األئمة اإلثني عرش صـلوات اهللا علـيهم 

ّ إذ هم مل يعتد هبم يف الفروع ويعتقدوا حقيقة، والتسمية املجردة ال جتـدي ؛حينئذ ّ

طقة بمذهب اإلمامية، فمن عمل هبا مل يكن ًنفعا كام ال خيفى، واألخبار املذكورة نا

 .ّله بد من نفي إمامة اخللفاء الثالثة ومن حيذو حذوهم واهللا اهلادي
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 :ّتكملة يف فرق الزيدية

 :ّاملشهور من فرق الزيدية ثالث

:  ّوهم أصحاب أي اجلارود زياد بن املنذر، وهو الذي لقبه الباقر: اجلارودية

وروى .  ، وكان من أصحاب الباقر���سكن البحربرسحوب، وهو شيطان أعمى ي

ّ وتغري ملا خرج زيد عن الصادق  .���ريض اهللا عنه ّ

اجلارودية أصحاب أيب اجلـارود زيـاد : »املناهج«رمحه اهللا يف  ّوقال العالمة

ًكذا يف النسخة التي حترضين وهي نسخة عتيقة صحيحة جدا   ���بن سعد العبديا ّ

والشيخ أبو جعفر الطـويس يف » اخلالصة«رمحه اهللا يف  رهوهو غريب خمالف ملا ذك

ّ، من أن اجلارودية نسبة إىل أيب اجلارود زيـاد بـن املنـذر أبـو وغريمها» الفهرست«

اجلارود اهلمداين بالدال املهملـة اخلـارقي باخلـاء املعجمـة واأللـف وراء مهملـة 

مـى، اف، الكـويف األعُاحلرقي باحلاء املضمومة املهملة والراء والق: وقاف، وقيل

ّزيدي املذهب، وإليه تنسب اجلارودية من الزيدية
 .انتهى ���

                                     
ــه .١ ــرضه الفقي ــن ال حي ــمن م ــصدوق ض ــشيخة ال ــر م ــال ٥٤٤: ٤ُ انظ ــة الرج ــار معرف ، اختي

ـــول الكـــايف ١٥٩: ١، امللـــل والنحـــل للـــشهرستاين ٢٢٩/٤١٣: للطـــويس ُ، رشح اص

 .١٠٦: ٦للامزندراين 

 ٣٤٨: ّ، رجــال العالمــة١٢٢/٤: جــال الطــويس، ر١٧٠/٤٤٨:ُ انظــر رجــال النجــايش.٢

/١٣٧٨. 

 .أيب اجلارود بن زياد بن منقذ العبدي: ، وفيه٣٠٦: مناهج اليقني يف أصول الدين.٣

 .٣٤٨/١٣٧٨:ّ رجال العالمة.٤
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 .���ًنحوه أيضا» الفهرست«ويف 

ّ نـص عـىل  ّإن النبـي: ّإن اجلارودية يقولون: »املنهاج«ّوذكر العالمة يف 

 .��� بالوصف دون التسمية ّعيل

ُإهنم ينكرون إمامة وغريها » اللوامع«واملنقول عنهم يف الكتب الكالمية كـ  ّ

ّالثالثة ويوافقون عىل التويل والتربي والطعن عىل اللصوص املتمردين ّ ّ���. 

ّإن الزيدية كلهم قـائلون بإمامـة الـشيخني لكـن : »الفتح املبني«ويف كتاب  ّ

 .وهو سهو ظاهر. ��� هبام باألصالة بل لرضاه

: »املنـاهج«مـة يف ّ السليامنية، أصحاب سليامن بن جرير، قـال العال:الثانية

ّإن البيعة طريق اإلمامة، ويعرتفون بإمامـة أيب بكـر وعمـر بالبيعـة : ّإهنم يقولون

ّاجتهادا، ثم إهنم تارة يصوبون ّ ّ ّذلك االجتهـاد وتـارة خيطئونـه، وقـالوا بكفـر  ���ً

ًعثامن وعائشة وطلحة والزبري ومعاوية لقتاهلم عليا ّ . 

ّ صالح بن حي، قال العالمة يف الكتـاب  الصاحلية، أصحاب احلسن بن:الثالثة ّ

ًإنه كان فقيها وكان يثبت إمامة أيب بكر وعمر، وكان يفـضل عليـا: املذكور ًّ ّ ّ  عـىل 

                                     
 .١٣١/٣٠٣: الفهرست للطويس.١

 .٣٠٦: مناهج اليقني.٢

 .٣٧٨: انظر اللوامع اإلهلية للمقداد السيوري.٣

 .ّمتوفر لدينا الكتاب غري .٤

 .ّيصدقون:  يف املصدر.٥
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ّسائر الصحابة، وتوقف يف عثامن ملا سـمع عنـه مـن الفـضائل تـارة ومـن الرذائـل . ّ

 .���ُأخرى

ّوقد علمت أن املحقق الطويس قدس اهللا روحه ذكر يف  ّ : »لعقائـدقواعـد ا«ّ

ّإهنم يقولون بخالفة اخللفاء الثالثة لرضا عيل ّ بخالفتهم ���. 

 ���»املنـاهج«ّهذه هي الفرق املشهورة للزيدية وعليهـا اقتـرص العالمـة يف 

 ومنهم من زاد البرتية وهم أصحاب كثري النوا ���»املواقف«والقايض العضدي يف 

 .فكان أبرت اليدين

ّوجـدت ذلـك بخـط : »التجريـد«اشية لـه عـىل رمحه اهللا يف ح ّقال العالمة

ّالشيخ العالمة أمحد بن خاتون العاميل يف نسخته وهـي معاملـة لنـسخة العالمـة ّ 

ّرمحه اهللا، وذكر أنه وجد ذلك بخطه  .���رمحه اهللا ّ

كثري النوا برتي، قاله الـشيخ الطـويس : »اخلالصة«ّوقال عطر اهللا مرقده يف 

 .انتهى ���ّميّإنه عا: والكيش، وقال الربقي

                                     
 .٣٠٦: مناهج اليقني.١

 .»ّضمن تلخيص املحصل« ٤٦٢: قواعد العقائد لنصريالدين الطويس.٢

 . ٣٠٦: مناهج اليقني.٣

 .٣٩١: ٨ رشح املواقف .٤

 .ّ مل نعثر عليه يف رشوحاته املتوفرة لدينا.٥

تيـــــار معرفـــــة ، اخ١٣٤/٤:، رجـــــال الطـــــويس١٥٧٠ /٣٩٠: خالصـــــة األقـــــوال.٦

 .٤٢:، رجال الربقي٣٩٠/٧٣٣:الرجال
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، وعليـه اقتـرص صـاحب ���ّإنه منسوب إىل املغرية بن سعيد األبـرت: وقيل

ّواألبرت لقب املغرية بن سعيد، والبرتية من الزيديـة بالـضم : ّفإنه قال» القاموس«

 .انتهى ���تنسب إليه

ًوقد تظافرت الروايات بكون املغرية املذكور كـذابا، كـان يكـذب عـىل أيب  ّ

ًإنه كان يدس أحاديثا يف كتب أصحابه: عضها، ويف ب جعفر ّ ّ���. 

 يكذب علينـا، نّإنه كا«:  قال ّإن أبا جعفر: »اخلالصة«ّوقال العالمة يف 

ّوكان يدعو إىل حممد بن عبداهللا بن احلسن يف أول أمره ّ«���. 

ّورأيت يف بعض احلوايش املنسوبة إىل املحقق الشيخ عيل عطـر اهللا مرقـده ّ :

 .برت بن العويف: ىل رجل يقال لهّإنه منسوب إ

البرتية هم أصحاب كثـري : »كتاب الرجال«ّوقال الكيش عطر اهللا مرقده يف 

واحلسن بن صالح بن حي، وسامل بن أيب حفصة، واحلكم بن عبيدة، وسـلمة بـن 

ّثم خلطوهـا .  ّكهيل وأبو املقدام ثابت احلداد، وهم الذين دعوا إىل والية عيل

إمامتهام، ويبغضون عثامن وطلحة والـزبري  ���]هلام[عمر ويثبتون بوالية أيب بكر و

                                     
ِ، والفــرق بــني الفــرق لالســفرائيني٦٨:ُ انظــر مقــاالت اإلســالميني أليب احلــسن األشــعري.١ َ: 

 .١٥٧ :١، وامللل والنحل للشهرستاين ٥٧:، وفرق الشيعة للنوبختي٢٢

 . ـ البرت١٠ :٢  القاموس املحيط.٢

 .٢٥٥ :٢ جامع الرواة لألردبييل .٣

 .٤١١/١٦٦٧:خالصة األقوال .٤

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٥
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ويذهبون يف   عيل بن أيب طالب ���]ولد[ويرون اخلروج من بطون  ���وعائشة

ّذلك إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويثبتون عىل كل من خـرج مـن ولـد 

 .انتهى. ��� خروجه باإلمامة ّعيل

ّوهذا نص كام ترى باحتا ّد الصاحلية والبرتية وأهنم طائفة واحدة، وهذا هـو ّ

 .وللواقفة» املنهاج«ّالوجه يف ترك التعرض للبرتية يف 

: بإسـناده عـن سـدير قـال: رمحه اهللا يف الكتـاب املـذكور ���وروى الكيش

 ومعي سلمة بن كهيل وأبو املقدام ثابت احلـداد وسـامل  دخلت عىل أيب جعفر

زيد  ]أخوه[عليه السالم ا ومجاعة معهم، وعند أيب جعفربن أيب حفصة وكثري النوا

ًنتـوىل عليـا وحـسنا وحـسينا:  بن عيل، فقالوا أليب جعفـرا ً ً ّ ّ   ّونتـربأ مـن

ّنتوىل أبا بكـر وعمـر ونتـربأ مـن أعـدائهم: قالوا» نعم«: ؟ قال أعدائهم : ؟ قـال ّ

 أمرنا بـرتكم اهللا، برتتم!  ّأتتربؤون من فاطمة: فالتفت إليهم زيد بن عيل وقال هلم

ّفيومئذ سموا البرتية
���. 

 هذا هـو الوجـه الـصحيح يف تـسميتهم باإلسـم املـذكور، والوجـه :أقول
                                     

 .ُمل ترد يف املصدر، بل وردت يف باقي نسخ املصدر كام ذكر يف هامشه) وعائشة (.١

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٢

 .٣١: ٣٧وعنه يف بحار األنوار . ٢٣٢/٤٢٢: اختيار معرفة الرجال.٣

 .كليني، وما أثبتناه بقرينة الكتاب السابق هو األصحال:  يف األصل.٤

 .٣١: ٣٧، وعنه يف بحار األنوار ٢٣٦/٤٢٩: اختيار معرفة الرجال.٥
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ّاآلخر مدخول، وحينئذ فضم الباء من تغيريات النـسب كالـدهري يف النـسبة إىل 

ّالدهر، وهاهنا مذهب نـادر لـبعض الزيديـة وهـو هبـة اهللا بـن أمحـد بـن حممـد 

ّإن األئمة ثالثة عرش مع زيـد بـن عـيل بـن : ، وهو���بابن برنيةالكاتب املعروف  ّ

ّإن األئمـة إثنـا : »سليم بن قيس اهلاليل«ّ، واحتج بحديث يف كتاب  احلسني ّ

 .��� ّعرش من ولد عيل أمري املؤمنني

ّوذكر أئمة الرجال كالعالمة والنجايش أنـه كـان يتعـاطى الكـالم وحيـرض  ّ ّ

ً، وأنه عمل له كتابا ذكـر ���يه العلوي، الزيدي املذهبجملس أيب احلسني ابن الشب ّ

 .فيه ذلك املذهب الفاسد، واحتجاجه بحديث سليم أوهن من بيت العنكبوت

ًأما أوال ّ ّفألن ابن الغضائري من أئمة علم الرجال قال: ّ ّإن أصحابنا كانوا : ّ

ُإن سليام ال يعرف وال ذكر يف خرب، وقال: يقولون ُّ وضـوع ال مزيـة ّإن الكتاب م: ً
                                     

 .بابن توبة، وما أثبتناه من املصادر أدناه:  يف األصل.١

واملـراد .  مـن ولـد إسـامعيل بـن إبـراهيم خليـل اهللاًثالثـة عـرش رجـال: ١١٦: يف كتاب سـليم.٢

 . ّ واألئمة اإلثني عرش رسول اهللاهو : منهم

 .ّفكأنه اشتبه عىل النجايش أو غريه: وقال التفريش يف نقد الرجال

ّثـم أحـد عــرش إمامـا مـن ولــد حممـد وولــد : ، قــال١١٧:ويف موضـع ثـاين مــن كتـاب سـليم ًّ

 .ّأول اإلثني عرش

ــوال.٣ ــة األق ــايش٤١٥/١٦٨٣: خالص ــال النج ــال٤٤٠/١١٨٥:، رج ــد الرج ــر نق : ٥ ، وانظ

، طرائـــف املقـــال ٣١٥/٧٥٤:، إيـــضاح االشـــتباه١٦١: ٣، خامتـــة املـــستدرك ٤٥/٥٦٨٨

 .٢٧٦/١٣٣١٦ :٢٠، معجم رجال احلديث ١٢٦/٥٤٤: ١
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 :فيه وعىل ذلك عالمات

ّإن حممد بن أيب بكر وعظ أباه عند املوت: منها ّ. 

ّإن األئمة ثالثة عرش وغري ذلك: ومنها ّ. 

ًوأما ثانيا ّفألن يف الذي وصل إلينا من نسخة هذا الكتـاب هـو أن األئمـة : ّ ّ ّ

 مـا عليـه ّثالثة عرش من ولد إسامعيل وهم رسول اهللا مع األئمة اإلثني عرش وهو

 .أصحابنا اإلمامية

ًوأما ثالثا ّفألن األخبار املتواترة املستفيضة الدالة عىل أن األئمة إثنـا عـرش : ّ ّ ّ ّ

بطريق اإلمجال والتفصيل يروي بفساد هذا املذهب املخرتع، وقد ذكرنا مجلة مـن 

 .تلك األخبار

 

 

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 

 

 :الفصل الثالث

 ةيـــانــيسـي الكـف

: املختـار بـن أيب عبيـدة الثقفـي وهلـذا يقـال هلـمّذكر مجع أهنم أصـحاب 

ّإنه لقـب أيب عمـرة صـاحب رشطتـه، : ًاملختارية أيضا، وكان لقبه كيسان، وقيل

، وهـو الـذي محلـه عـىل الطلـب بـدم  كيسان موىل عيل بن أيب طالب: وقيل

ّ ودله عىل قتلته، وكان صاحب رسه احلسني  .���والغالب عىل أمره ���ّ

 كيـسان لقـب املختـار بـن أيب عبيـدة املنـسوب إليـه: »موسالقا«وقال يف 

 .انتهى ���الكيسانية من الرافضة

ًوذهب مجاعة من أصحابنا إىل أن املختار مل يكن كيسانيا حقيقـة، ولتحقيـق  ّ

 .ذلك مظنّة أخرى

ّوأما الكيسانية فقالوا بإمامة عيل : »قواعد العقائد«ّوقال املحقق الطويس يف  ّ

ّ احلسني ثم حممد ابن احلنفية، وقالواّوبعده احلسن ثم  أعنـي -ّإنه اإلمام املنتظـر : ّ

                                     
 .ترسه، وما أثبتناه من املصادر:  يف األصل.١

 .٢٢١: ٢ ، جامع الرواة١٢٨/٢٠٤: ُ انظر اختيار معرفة الرجال.٢

 . ـ الكيس٣٨٦: ٢ القاموس املحيط .٣
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 .وهو اآلن مسترت يف جبل رضوى بقرب املدينة -املهدي الذي يمأل الدنيا عدال 

ّوبعضهم قدموه عىل احلسن واحلسني، وبعضهم ساق اإلمامـة إىل ابنـه أيب 

ّثم إىل غريه، وهلم فرق متعددة ���هاشم ّ
 .هانتهى كالم. ���

عن » ّكشف الغمة« نقل الوزير السعيد عيل بن عيسى اإلربيل يف كتابه :ّتتمة

ّملـا «: قـال  عن الباقر: كتاب الدالئل أليب العباس عبيداهللا بن جعفر احلمريي

يـا بـن : فقـال لـه  ّ جاء حممد ابن احلنفية إىل عيل بن احلـسني ُقتل احلسني

ّأخي، أنا عمك وصنو أبيك وأسن منك، وأن  ���ا أحّق باإلمامة والوصية، فـأرجعّ

 . َّإيل سالح رسول اهللا

ّيا عم، اتق اهللا وال تدع ما ليس لك، فإين:  فقال عيل بن احلسني ّ ّ أخـاف  ّ

 .عليك نقص العمر وشتات األمر

: أنا أحّق هبذا منـك، فقـال لـه عـيل بـن احلـسني: ّفقال له حممد ابن احلنفية

 .احلجر األسود: ؟ قال ومن هو: ؟ فقال يهياعم، فهل لك إىل حاكم نحتكم إل

ُيا عم تكلم فأنـت املطالـب، قـال: ّفتحاكام إليه، فلام وقفا عنده، قال: قال ّ ّ :

ّفتكلم حممد ابن احلنفية فلم جيبه، قال ّفتقدم عيل بن احلـسني فوضـع يـده عليـه : ّ

                                     
 .ابنه هاشم:  املصدر يف.١

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦٠: قواعد العقائد.٢

 .فادفع:  يف املصدر.٣
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ّاللهــم إين: وقــال ّ
أســألك باســمك املكتــوب يف رسادق الــسلطان، وأســألك  ���

ّسمك املكتوب يف رسادق القوة، وأسألك باسمك املكتوب يف رسادق الرسائر، با

ّوأسألك باسمك الفـائق، اخلبـري البـصري، رب املالئكـة الثامنيـة، ورب جربئيـل  ّ

ّوميكائيل وإرسافيل، ورب حممد خاتم النبيني، ملا أنطقت هذا احلجر بلسان عريب  ّ

 . بن عيلُفصيح، خيرب ملن اإلمامة والوصية بعد احلسني

أسـألك بالـذي جعـل :  عىل احلجر فقال ّثم أقبل عيل بن احلسني: قال

ّفيك مواثيق العباد والشهادة ملن وافـاك إال أخـربت ملـن اإلمامـة والوصـية بعـد 

ّفتزعزع احلجر حتى كـاد أن يـزول عـن موضـعه وتكلـم : ؟ قال احلسني بن عيل

ّيا حممد، سلم سلم: ّبلسان عريب مبني فصيح يقول ّ والوصـية بعـد  ���ّ إن اخلالفة،ّ

 .احلسني بن عيل لعيل بن احلسني

 وهو يقـول بإمامـة - ابن احلنفية -ّفرجع حممد بن عيل :  قال أبو جعفر

 .���»ّعيل

                                     
ــوب :  يف املــصدر.١ ــمك املكت ــاء، وأســألك باس ــوب يف رسادق البه ــألك باســمك املكت ــم إين أس ّالله ّ

ــة ــوب . يف رسادق العظم ــمك املكت ــألك باس ــوة، وأس ــوب يف رسادق الق ــمك املكت ــألك باس ّوأس

ـــال ـــمك يف رسادق اجل ـــألك باس ـــسلطان، وأس ـــوب يف رسادق ال ـــمك املكت ـــألك باس ل، وأس

 .املكتوب يف رسادق الرسائر، وأسألك باسمك املكتوب يف رسادق املجد

 .اإلمامة:  يف املصدر.٢

 .٦٩: ٣ّ كشف الغمة .٣
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ثاقـب « و���»اخلـرائج واجلـرائح«وهذا مكتوب يف كتب أخرى معتربة كــ 

 . وغريها���»مهج الدعوات«و ���»ّشواهد النبوة«و ���»املناقب

ّإن حممد ابـن احلنفيـة إنـام نـازع زيـن العابـدين : »اخلرائج واجلرائح«ذكر يف و ّ ّ

ّ، وإال فهو عامل بصحة إمامتـه��� إلزالة شكوك ضعفاء الشيعة؛وحتاكام إىل احلجر ّ  

 .ّغري شاك  يف ذلك

ّإن الكيسانية : وهو الفاضل امليبدي الشافعي» الديوان املرتضوي«ذكر شارح 

ّملهدي، وأنه مل يمت، وأنه حي مقيم يف جبل رضوى، وسيخرج  هو ا ّتعتقد أنه ّ ّ

ّ كام ملئت جورا ومها، كام ذكره شاعرهم كثري عزةًويمأل األرض عدال ً ًّ: 

ــواء   وسبط ال يذوق املـوت حتـى ــدمها الل ــل يق ــود اخلي   يق

ًيغيب فـال يـرى فـيهم زمانـا   ���برضوى عنده عـسل ومـاء   ُ
                                     

 .٢٩/٢٠: ٤٦، وعنه يف بحار األنوار ٢٥٧/٣: ١ اخلرائج واجلرائح .١

 .٣٤٩/٢٩١: الثاقب يف املناقب.٢

ــوة.٣ ــوفر : ّ شــواهد النب ــع يف بمبــي وهــو غــري مت ــاريس، طب ــدالرمحن اجلــامي النقــشبندي، ف لعب

 .٢٤٥/٢٣٩٢: ١٤، الذريعة ١٠٦٦: ٢ُانظر كشف الظنون . اآلن

 . ، أدعية اإلمام زين العابدين٢٠٠: مهج الدعوات.٤

ّإن ابـن احلنفيـة إنـام فعـل ذلـك إزاحـة لـشكو: ، وفيـه٢٥٨: ١ اخلرائج واجلـرائح .٥ ك النـاس يف ّ

 .ذلك

ــضوي.٦ ــديوان املرت ــسمى:  رشح ال ــوفر، وي ــري مت ّغ ــيل: ّ ــام ع ــوان اإلم ــايض  رشح دي ، للق

ــل ــشافعي، وقي ــدي ال ــسني امليب ــري ح ــارفني : م ــة الع ــر هدي ــذي، انظ ــاموس ٣١٦: ١ُامليب ، ق

 .٢٩٥: ١١الرجال 
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ّوذكر أيضا أنه مات سنة احد  .���ى وثامنني، وله تسع وستون سنةً

                                     


 

ـــار ـــريب يف رشح األخب ـــايض املغ ـــات الق ـــات يف ٣١٦ و ٢٩٧: ٣وأورد األبي ـــسب األبي ، ون

 .ّاملورد األول لكثري ويف الثاين بغري نسبة

ــارة ــصول املخت ــد يف الف ــد ج (٢٩٩:املفي ــصنّفات املفي ــمن م ــائال) ٢ض ــزة : ًق ــري ع ــان كث ّوك

 .ًكيسانيا ومات عىل ذلك وله مذهب الكيسانية

ــشق  ــة دم ــاريخ مدين ــساكر يف ت ــن ع ــة، ٣٢١: ٥٤اب ــن احلنفي ــد ب ــة حمم ــري يف ترمج ــسبه لكث ، ن

، ضــمن ترمجــة الــسيد احلمــريي، ٢٤٦: ٧فــرج االصــفهاين يف األغــاين وذكــر األبيــات أبــو ال

عند مناظرته مع مؤمن الطاق حممـد بـن عـيل بـن الـنعامن يف اإلمامـة فغلبـه حممـد يف دفـع ابـن 

 .وهذه األبيات بعينها تروى لكثري: احلنفية عن اإلمامة، وقال

ــل  ــل والنح ــشهرستاين يف املل ــسبه ال ــه ل١٥٠: ١ون ــري يف تعريف ــائال، لكث ــسانية ق ــان : ًلكي وك

 .ّالسيد احلمريي وكثري عزة الشاعر من شيعته ـ أي ابن احلنفية ـ قال كثري فيه

ــات األعيــان  ــن خلكــان يف وفي ــاختالف اب ، بعــد تعريفــه ١٧٢: ٤ّوأورد األبيــات مــع املــتن ب

 .الكيسانية ونسبها لكثري

ــامل  ــذيب الك ــزي يف هت ــا امل ــذ١٥١: ٢٦وذكره ــري، وك ــسبها إىل كث ــري ، ون ــذهبي يف س لك ال

 .، يف ترمجة ابن احلنفية١١٢: ٤أعالم النبالء 

، ١٦ ـ ١٥: ومل نعثــر عــىل األبيــات يف ديــوان كثــري، بــل وجــدناها يف ديــوان الــسيد احلمــريي

 :ّثم رجع عن رأيه وقال، ًمدافعا عن عقيدته الكيسانية

ـــــر   ُجتعفــــرت باســــم اهللا واهللا أكــــرب ـــــو ويغف ـــــت أن اهللا يعف ُوأيقن ّ  

ــــأمرهويث ــــاء ريب ب ــــام ش ــــت مه ّب ــدر   ُ ــور ويق ــيض يف األم ــو ويق   ُويمح

 .ّالطبعة املحققة. ٣٥١: ٣ُانظر الغدير للشيخ األميني

ــصا، ومــنهم مــن / ٦٨: ١ أورده الــذهبي يف العــرب يف خــرب مــن غــرب .١ ًســنة إحــدى وثامنــني، ن ّ

ــامل  ــذيب الك ــزي يف هت ــتون، امل ــس وس ــره مخ ــال عم ــ١٥٢: ٢٦ّق ــري أع ــذهبي يف س الم ، ال

 .١١٦: ٥، ابن سعد يف الطبقات الكربى ١٢٨: ٤النبالء 
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 لفصل الرابعا

 ةـيــاووســي النـف

 . ّوهم الواقفون عىل جعفر بن حممد الصادق

: ّإهنم أتبـاع رجـل يقـال لـه: »امللل والنحل«ّقال حممد ابن الشهرستاين يف 

ّ حي ولـن يمـوت  ّإن الصادق: ناووسا، قال: ُنسبوا إىل قرية: ناووس، وقيل

 .ظهر ويظهر أمره، وهو القائم املهديحتى ي

ًإهنم زعموا أن عليا: ���وحكى أبو حامد الزوزين ّّ ّ  ستنشّق األرض عنه 

 .انتهى ���قبل يوم القيامة فيمأل العامل عدال

ّ ممـا ال شـك فيـه،  ّ إىل الدنيا وكذا باقي األئمـة ّ رجوع عيل:أقول ّ

 .الرجعةوقد أوردنا مجلة من األخبار الواردة بذلك يف 

                                     
 .ّوتؤيده كتب الرتاجم. الرفدي، وما أثبتناه يف املتن من املصدر:  يف األصل.١

 .١٦٧ ـ ١٦٦: ١ امللل والنحل .٢
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 الفصل اخلامس 

 ةـــامعيليــيف اإلس

ّإهنم يلقبـون بألقـاب منهـا: »املواقف«قال القايض العضدي يف  الباطنيـة : ّ

ّن أوهلم الذي دعا الناس إىل مذهبهم رجل يقال له أل؛واملتبعة والقرامطة محـدان : ّ

 .���بن قرمط، وهي إحدى قرى واسطا

ّوأما اإلسـامعيلية : »قواعد العقائد«تابه ّوقال أفضل املحققني الطويس يف ك

ّويسمون الباطنية، وربام يلقبون باملالحدة، وإنام سموا باإلسامعيلية ّّ ّ ُ  النتساهبم إىل ؛ّ

ّكل ظاهر فله باطن، يكـون ذلـك : إسامعيل بن جعفر الصادق، والباطنية لقوهلم

ًالباطن مصدرا، وذلك الظاهر مظهرا له، وال يكون ظاهر ال باطن  ّله، إال مـا هـو ً

 .ّمثل الرساب، وال باطن ال ظاهر له إال خيال ال أصل له

 لعــدوهلم عــن ظــاهر الــرشيعة إىل بواطنهــا يف بعــض ؛ّولقبــوا باملالحــدة

 .األحوال

                                     
 .٦٨٥ ـ ٦٨٤: ٣ املواقف .١
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ّومذهبهم أن اهللا تعاىل أبدع بتوسط معنى يعرب عنه بكلمة  ّ أو غريهـا » كـن«ّ

 :ََعاملني

يب، ويشتمل عىل العقـول والنفـوس  وهو عامل األمر وعامل الغ:عامل الباطن

ّواألرواح واحلقائق كلها، وأقرب ما فيها إىل اهللا تعاىل هـو العقـل األول، ثـم مـا  ّ ّ

 .بعده عىل الرتتيب

 وهو عامل اخللق وعامل الشهادة، ويشتمل عىل األجرام العلوية :وعامل الظاهر

ّيس، ثم سـائر ّوالسفلية واألجسام الفلكية والعنرصية، وأعظمها العرش ثم الكر

 .األجسام عىل الرتتيب

مـن النقـصان إىل  ���من الكامل إىل النقـصان ويعـودان ���والعاملان ينزالن

وينـتظم  ���»كـن«ّإىل األمر، وهو املعنى املعـرب عنـه بكلمـة  ���الكامل حتى ينتهي

 .بذلك سلسلة الوجود الذي مبدؤه من اهللا تعاىل ومعاده إليه

: ّهو مظهر األمر، وحجته مظهر العقل الذي يقال لـهّإن اإلمام : ّثم يقولون

ّالعقل األول والعقل الكل ّ
ّنفـس الكـل، : ّ، والنبي مظهر النفس التي يقـال هلـا���

                                     
 .هيوالن، وما يف املتن من املصدر:  يف األصل.١

 .املتن من املصدروهودان، وما يف :  يف األصل.٢

 .ّيتهيأ، وما يف املتن من املصدر:  يف األصل.٣

 .بكلمة كن: بدل من) بكن: ( يف املصدر.٤

 .ّالعقل الكيل:  يف املصدر.٥
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ّعاملا باهللا تعاىل إال بتعليمه  ���]غريه[واإلمام هو احلاكم يف عامل الباطن، وال يصري  ً

ّإياه، ولذلك يسموهنم ّ
ّاحلاكم يف عامل الظاهر، وال تـتم ّبالتعليميني، والنبي هو  ���

، ولرشيعته تنزيل وتأويل، ظاهره التنزيل ���]ّإال به[الرشيعة التي حيتاج الناس إليها 

ًوباطنه التأويل، والزمان ال خيلو إما عن نبي وإما عن رشيعة، وأيضا ال خيلو عـن  ّ ّ ّ

ّإمام ودعوته، وهي ربام تكون خفية مع ظهوره إال أهنا تكـون ظـاهر ّ ّ ة مـع خفائـه ّ

ِلئال يكون للناس عىل اهللاِ حجة بعد الرسل: لقوله تعاىل ���البتة ُِ ُّ ََ َّ َْ َ َّ ُ َ ٌْ ِ َِ ُ���. 

ُوكام يعرف النبي باملعجز القويل أو الفعيل كذلك يعرف اإلمام بدعوته إىل اهللا  ُّ

ّوبدعواه، إن املعرفة باهللا ال حتصل إال به، واألئمة من ذريته بعضها من بعض ّ ّ ّ. 

ّال يكون إمام إال وهو ابن إمام، وجيوز أن يكون لإلمام أبناء ليسوا بأئمـة، و ّ

ّوال خيلو زمان من إمام إما ظاهر وإما مستور، كام ال خيلو من نـور هنـار أو ظلمـة  ّ

ليل، مل يزل العامل هكذا وال يزال، وطريقتهم التأليف بني أقـوال احلكـامء وأقـوال 

ّ منها، وأما يف تعيني أئمة اإلسالم فقالواّأهل الرشائع فيام يمكن أن يؤلف اإلمام : ّ

ً كان عليا يف عهد رسول اهللا ّ وبعده احلسن كان إماما مستودعا ،ً ، وبعده ���ً

                                     
 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.١

 .ّيسمونه، وما أثبتناه من املصدر:  األصل.٢

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٣

 .وما أثبتناه من املصدر. من خفا التيه: األصل يف .٤

 .١٦٥: ٤ سورة النساء .٥

ًوبعده كان ابنه احلسن إماما مستودعا:  يف املصدر.٦ ً. 
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ّاحلسني كان إماما مستقرا ولذلك مل تذهب اإلمامة من ذرية احلسني ً ًّ . 

ّثم نزلت اإلمامة يف ذرية احلسني وانتهت بعده إىل عـيل ابنـه  ّ ّ إىل حممـد ّثـم[ّ

ّثم إىل جعفر ابنه ثم إىل إسامعيل ابنه وهو السابع ���]ابنه ّ. 

ّإن األئمة يف عهد بنـي إسـامعيل: وقالوا ولـذلك  ���صـاروا مـستورين ���ّ

ًسموهم أيضا بالسبيعية ّ
ان زمـ ���لوقوفهم عـىل الـسبعة الظـاهرة، ودخـل يف ���

ّ املغرب وادعى أنه مـن أوالد ّثم ظهر املهدي ببالد ّاستتار األئمة وظهور دعاهتم، ّ

ّحممد بن إسامعيل
ٌواتصل أوالده ابن بعد ابن إىل املنترص ��� ّ. 

واختلفوا بعده فقال بعضهم بإمامة نزار ابنه، وبعضهم بإمامة املستعيل ابنـه 

ّاآلخر، وبعد نزار استقرت
ّأئمة النزاريني واتـصلت أئمـة ��� املـستعلني إىل أن  ���ّّ

 .���انقطعت يف العاضد

                                     
 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.١

 .ّيف عهد ابن إسامعيل حممد:  يف املصدر.٢

 .ّمستقرين، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل.٣

 .بالسبعية: ر يف املصد.٤

 .ّعهد حممد:  يف املصدر زيادة.٥

 .من أوالد إسامعيل:  يف املصدر.٦

 .استرت:  يف املصدر.٧

 .إمامة:  يف املصدر.٨

 .املعاضد:  يف املصدر.٩
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ّوكان احلسن بن عيل بن حممد بن الصباح املستويل عىل قلعة املوت من دعاة 

ّالنزاريني، ثم ادعوا بعده أن احلسن بن عيل امللقب بذكره  ّ ّ ًكـان إمامـا  ���»السالم«ّ

ّظاهرا من أوالد نزار، واتـصل أوالده إىل أن انقرضـوا يف زماننـا هـذا انتهـى . ���ً

 .كالمه

ُفهـم كـالم اإلسـامعيلية ظــاهر، : لكتـاب املــذكورّقـال العالمـة يف رشح ا

ّوالحجة هلم فيام يدعونه يف كل مقام ذكروه ّ ّ
���. 

وهـؤالء كـام تـرى : »اللوامـع اإلهليـة«الدين املقداد يف  وقال الشيخ رشف

ّهلم فيام يدعون يف هذه املقامات، مع إهنم يرتكبون ما يعلم خالفـه مـن  ���الدليل ّ

 .الدين رضورة

ّمة دال عىل بطالنهوإمجاع األ ّ
 :أمور ���عىل ���كالمهم يدور ���]ّإن[ّ، ثم ���

                                     
 .ّبعيل ذكره السامل، وما يف املتن من املصدر:  يف األصل.١

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٦٠: قواعد العقائد.٢

 .فهم: ومل ترد فيه كلمة. ٨١: رشح قواعد العقائد كشف الفوائد يف.٣

 .ّال حجة:  يف املصدر.٤

ــل.٥ ــىل :  يف األص ــة دال ع ــاع األئم ــه، وإمج ــدين بطالن ــن ال ــم م ــا يعل ــون م ــم يرتكب ــا إهن ّم ّ ّ

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. مطلوهبم

 . أثبتناه من املصدر.٦

 .ّيدل:  يف املصدر.٧

ّ وحــذفناها لعــدم ورودهــا يف املــصدر، وألن األمــور املــذكورة هــي أربعــة،:  يف األصــل زيــادة.٨

 .مخسة ال أربعة
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 .ّتوسط الوسائط بني اهللا وخلقه وهو باطل

ّوأن العامل أزيل أبدي وهو باطل ّ. 

ّوإثبات العقول املجردة ومبنى ذلك باطل، وهو أن الواحـد ال يـصدر عنـه  ّ

 .ّإال واحد

ّاإلمام، وقد قـرروا أن النظـر غـري بتعليم  ���]ّإال[ّوأن العلم باهللا ال حيصل  ّ

 .مفيد للعلم بنفسه

ّوأن اإلمامة أفضل من النبوة، لكوهنا مظهر األرشف ّوهو العقل، وأهنـا  ���ّ

ّليست بواسطة النبوة، بل هي رئاسة مستقلة يف عـامل البـاطن وهـو باطـل بإمجـاع  ّ

ًاألمة، مع كونه عاريا من الربهان، فهؤالء كام ترى خارجون عن امل انتهـى . ���ّلـةّ

ًكالمه ملخصا ّ. 

دموا مجيع الرشائع وتنزيلها عـىل آرائهـم ّإهنم ه: »اإلحياء«وذكر الغزايل يف 

ّاملستطرف املنـصف يف الـرد «مذهبهم يف الكتاب  ���]عن[، كام حكيناه ���كام قال

ّومل أقف إىل اآلن عـىل هـذا الكتـاب، وال خيفـى أن تأويـل ظـاهر » عىل الناصبية

                                     
 . أثبتناه من املصدر.١

 .األمر:  يف املصدر.٢

 .٣٨٨ ـ ٣٨٧: اللوامع اإلهلية.٣

 . مل نعثر عليه يف اإلحياء.٤

 . أثبتناها ليستقيم السياق.٥
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ّلتشهي هدم الدين وخروج عن امللة اإلسالمية، نعوذ باهللا من ذلكالرشيعة با ّ. 

ّإن يف اإلسـامعيلية مـن لبـق عـىل : ويفهم من كالم شـيخنا الـشهيد الثـاين

جمـالس «، وهو الذي ذكره الشهيد الثالث السيد نورالدين الـشوشرتي يف ���ّخده

 .وهو احلّق ���»املؤمنني

ّورصح مجع من أهل التاريخ بأن الق رامطة فرقة أخـرى غـري اإلسـامعيلية، ّ

وهم املالحدة الذين خرجوا وقتلوا احلاج وأهله وركزوا احلجر األسود واقتلعوه 

ّيف زمان املعز لدين اهللا من خلفاء  .���اإلسامعيلة ���ُ

ّإن ابن املعتز العبايس هو الذي قـذف اإلسـامعيلية : »جمالس املؤمنني«وذكر يف  ّ

هم أفعـال القرامطـة الـشنيعة، ونظـم ذلـك يف بعـض ملذهب القرامطـة ونـسب إلـي

 :ّمقاطعه، وإن بعض أكابر فضالء اإلسامعيلية أجابه بقطعة منها هذا البيت

  ���إىل عرتة اهلادي الكرام األطائـب   ًوتنسب أفعـال القـرامط كاذبـا

                                     
 .٢٧٩: ٥ و ١٨٢: ٣، اللمعة الدمشقية ٣٤٠: ٥ مسالك األفهام .١

 .٢٩٤: ٢ جمالس املؤمنني .٢

 .هكذا، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح» حلعه«:  يف األصل.٣

ــوادث ســنة .٤ ــر ح ــرة يف تــاريخ الطــربي ٣١٧ُ انظ ، املنــتظم البــن ٢٦٤ ـ ٢٦٣: ١١ للهج

ــن األثــري ٢٨١: ١٣اجلــوزي  ــري ٢٠٧: ٨، الكامــل يف التــاريخ الب ــن كث ــة والنهايــة الب ، البداي

١٦٠: ١١. 

 .٣٠١: ٢لس املؤمنني  جما.٥
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ّإن جـوهر عبـد املعـز لـدين اهللا عاقـب : »روضـة الـصفا«وذكر صـاحب 

ّواملفهـوم مـن تتبـع . ���ّم العقوبات إال مـن اهنـزم مـنهمالقرامطة يف مرص بعظائ

ّإن قدماء اخللفاء اإلسامعيلية كانوا معظمني للرشع وظواهره، مبـالغني : التواريخ ّ

 .ّيف تعظيم الشيعة سيام اإلثني عرشية واإلسامعيلية

كان ابتـداء ملكهـم :  يف تاريخ خلفاء اإلسامعيلة عىل وجه االختصار:ّتتمة

ّسعني ومائتني، وانتهى يف سنة ست ومخسني وستامئةّسنة ست وت ّ. 

ّأول من ملك منهم عبداهللا بن حممد املهدي بـاهللا، ولـد سـنة سـت وسـتني  ّ ّ

ّومائتني، ومات سنة إثنني وعرشين وثالثامئة، وخرج يوم السبت سابع ذي احلجة 

ّسنة تسعني ومائتني، واستقر ملكه وسلم عليه باخلالفة يـوم اخلمـيس سـنة سـب ع ّ

ًوتسعني، وكان مظفرا يف خروجه، واستوىل عـىل األنـدلس ونـريوان وطـرابلس  ّ

 .ومايف حدودمها

ًثم أرسل ولده وجهز معه عسكرا عظيام إىل مـرص، فنفـذ املعتمـد العبـايس  ً ّ ّ

ّمواله مونس اخلادم مع مجوع كثرية ووقع بينهام قتـال، ثـم اهنـزم مـونس اخلـادم 

 .ر مرص والصعيدواحتوى القائم ولد املهدي عىل ديا

ُإن املقتدر العبايس أمر أن يكتـب حمـرض » تارخيه«وذكر ابن كثري الشامي يف  ّ

                                     
ي قــدس أخــذناه مــن مكتبــة الــسيد املرعــيش النجفــ. النــسخة العربيــة. ٢٢٢: روضــة الــصفا.١

 .رسه
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ّيف الطعن عىل نسب اإلسامعيليني، وأن جيمع السادات والعلامء والوزراء والقـواد 

 .وشهدوا به وكتبوا فيه

ّثم ولده حممد القائم باهللا، وكان املهدي قد أخذل يف حياتـه، وأول خالفتـه  ُ ّ ّ

 .ّسنة مخس وعرشين وثالثامئة، ومدة خالفته إثنتا عرشة سنة وسبعة أشهر

ّثم ابنه إسامعيل امللقب باملقتدر باهللا مدة خالفته سبع سنني ّ ّ. 

ًثم سعد امللقب بـاملعز لـدين اهللا، وكـان شـجاعا حازمـا عـاقال حاذقـا يف  ً ً ّّ ّ

ُإنه كان مظه: »تارخيه«الشافعي يف  ���السياسة، قال اليافعي ًرا للتشيع معظام حلرمة ّ ّ ًّ

ًاإلسالم، حليام كريام ً، وقورا حازما رسيا، يرجع إىل إنـصاف، وجيـريً ً األمـور  ���ً

 .���عىل أحسن أحواهلا

بويع سلخ شـهر شـوال سـنة إحـدى وأربعـني وثالثامئـة، ويف سـنة سـبع 

وأربعني وثالثامئة أرسل جوهر عبده مـع جـيش عظـيم إىل أقـىص بـالد املغـرب 

، واصطاد مـن سـمكه وأرسـله إىل ��� ساحل البحر واجلزائر اخلالداتفمىض إىل
                                     

 .وما أثبتناه هو الصحيح. النافعي:  يف األصل.١

 .جمري:  يف املصدر.٢

 .أحواهلا: بدل. أحكامها: ، وفيه٢٨٨: ٢ مرآة اجلنان .٣

 .ثبتناه هو الصحيحواجلزائر واخلالدات، وما أ:  يف األصل.٤

ّهــي جزائــر الــسعادة التــي يــذكرها املنجمــون يف كتــبهم، كانــت عــامرة : واجلزائــر اخلالــدات

يف أقىص املغـرب يف البحـر املحـيط، وكـان هبـا مقـام طائفـة مـن احلكـامء، ولـذلك بنـوا عليهـا 

 . ـ اجلزائر١٥٤: ٢ معجم البلدان. قواعد علم النجوم
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 .���ّاملعز لدين اهللا

ويف سنة سبع ومخسني وثالثامئة أرسله مع جيوش عظيمة ومجوع كثـرية إىل 

 .ّمرص فافتتحها وهبا مرابع النصب، وأظهر شعائر التشيع

يـديون ويف هـذه الـسنة جـاء العب: »تارخيه«الدين السيوطي يف  قال جالل

املغرب واملرشق ومرص والعراق، : يموأخذوا مرص وقامت دولة الرفض يف األقال

ّوذلك أن كافور اإلخشيدي صاحب مرص ملا مات اختل النظام وقلـت األمـوال  ّ ّ ّ

ّمجاعة إىل املعز يطلبون منـه عـسكرا ليـسلموا اليـه مـرص،  ���]فكتب[عىل اجلند  ً

رس، فملكهـا ونـزل موضـع القـاهرة فأرسل مواله جوهر القائد يف مائة ألف فا

ّاليوم واختطها، وبنى دار اإلمـارة املعزيـة ، ���وهـي املعروفـة اآلن بالقـرصين ���ّ

وقطع خطبة بني العباس، ولبس السواد وألبس اخلطباء البياض، وأمر أن يقال يف 

ّاللهم صل عىل حممد املصطفى وعىل عيل املرتىض، وعىل فاطمـة البتـول، : اخلطبة ّ ّّ

ّأمري املؤمنني املعز باهللا،  ��� احلسن واحلسني سبطي الرسول، وعىل األئمة آباءوعىل

 .ّوذلك كله يف شعبان سنة ثامن ومخسني

                                     
 .٢٣٢: ١١ن كثري ُ انظر البداية والنهاية الب.١

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٢

 .دار االمارة للمعز:  يف املصدر.٣

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. هكذا» وهي األمعرصين«:  يف األصل.٤

 .أبناء، وما أثبتناه يف املتن من املصدر:  يف األصل.٥
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ّثم يف ربيع اآلخر سنة تسع ومخسني أذنوا يف مرص ّبحي: ّ
عىل خري العمر،  ���

 .انتهى. ���، ففرغ يف رمضان سنة إحدى وستني���ورشعوا يف بناء اجلامع

 .���»تارخيه«كر الباهي يف ونحوه ذ

وقد كـان هـذا اإلقلـيم عقيـب : »ّاملهامت«وقال االسنوي يف مفتتح كتاب 

ّالشافعي جممع العلامء الشافعية، وحمط رحاهلم، فلام استوىل العبيديون املعروفون  ـ ّ

ّـ عليه انتدبوا إىل العلامء فقتلوا الـبعض ونفـوا الـبعض وعرضـوهم  بالفاطميني

ًواستمر احلال عىل ذلك قريبا من ثالثبعلامء الرفض،   .انتهى. ���امئة سنةّ

وبنـوه مـن العلـامء  ���قـتلهم عبيـداهللا: »تارخيـه«ًوقال السيوطي أيـضا يف 

ّأربعة آالف لريدهم عن الرتيض ���الكبار
 .���عن الصحابة فاختاروا املوت ���

                                     
 .املصدروما يف املتن أثبتناه من . ّحي: بمرص:  يف األصل.١

 .اجلامع األزهر:  يف املصدر.٢

 .٣٢٢ ـ ٣٢١: تاريخ اخللفاء للسيوطى.٣

 .ّ الكتاب غري متوفر.٤

 .غري موجود: ّ كتاب املهامت لإلسنوي.٥

 .عبداهللا، وما يف املتن أثبتناه من املصدر:  يف األصل.٦

 .ّمن العلامء والعباد:  يف املصدر.٧

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. الرىض: ّوصححت. الرفض:  يف األصل.٨

 .ّمقدمة املصنّف. ٥: تاريخ اخللفاء.٩
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ّثم إن جوهر القائد افتتح االسكندرية ودميـاط ومكـة واملدينـة وف ّ لـسطني ّ

ودمشق ومجيع بالد الشام، وانتقل املعرب من املغرب إىل مرص مع حريمه، وانتقالـه 

 .ّسنة إحدى وستني وثالثامئة ومدة خالفته مخس وعرشون سنة وثالثة أشهر

ّثم ملك بعده ولده نزار امللقب بالعزيز باهللا، بويـع يـوم مـوت أبيـه وذكـر  ّ

ًإنه كان كريام شجاعا، صاحب سياسـة، حمـ: »تاريخ مرص والقاهرة«صاحب  ً ًسنا ّ

ً، أديبا فاضالإىل الرعية ُ حسن اخللق واخللقً ُ َ
���. 

ًإنه كان مناشئا صـحيح » يتيمة الدهر«وذكر أبو منصور الثعالبي العلوي يف  ّ

 :ّالعبارة، وحكي أنه مات ولد له يوم العيد، فقال ذلك حيطة هذه األبيات

  ���جيرعها يف احلياة كاظمنـا   نحن بنو املصطفى ذوو حمن

ـــا ـــام حمنتن ـــة يف األن ــــا   عجيب ــــتىل وآخرن ــــا مب   ّأولن

ـــا   يفرح هـذا الـورى بعيـدهم ـــا مآمتن ـــرا وأعيادن ًط ّ
���  

ّفملك بعده ولده منصور امللقب باحلـاكم بـأمر اهللا، مولـده بالقـاهرة سـنة 

                                     
، ذكــر واليــة العزيــز نــزار عــىل ١١٣: ٣ النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــرص والقــاهرة لألتــابكي .١

 .باختالف. مرص

 .ًاحلبو ضمنا، وما أثبتناه من املصادر:  يف األصل.٢

ــاختالف يف مــت. ٣٦٠ ـ ٣٥٩: ١ يتيمــة الــدهر .٣ ــات . ن الوصــفب ــن خلكــان يف وفي ّوأورده اب

ــان  ــبالء ٣٧٢: ٥األعي ــالم الن ــري أع ــذهبي يف س ــيهام١٦٧/٦٩: ١٥، ال ــا: ، وف ــدل . وخامتن ب

 .من وآخرنا
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يف املـدائن مخس وسبعني وثالثامئة، وبويع يوم موت أبيـه، فخطـب لـه باخلالفـة 

 .ّواألنبار زيادة عىل ممالك أبيه، مدة ملكه إحدى وعرشون سنة وأشهر

، مولده بمرص يوم اإلثنني ���ّوملك بعده ابنه امللقب بالقاهر ألعداء دين اهللا

وتسعني وثالثامئة، وبويع بعد موت أبيه بأربعني  ���عارش شهر رمضان سنة مخس

 .���ًيوما يف عيد األضحى

 .���هر شعبان سنة سبع وعرشين وأربعامئةومات منتصف ش

ّثم ملك بعده املـستعيل بـاهللا أمحـد، بويـع يـوم الغـدير سـنة سـبع وثامنـني 

 .���وأربعامئة

 .���ومات يوم الثالثاء سابع عرش شهر صفرسنة مخس وتسعني وأربعامئة

ّثم ملك بعده املستنرص باهللا، ثم املنصور اآلمر بأمر اهللا، ثم احلافظ ألمر ا ّ هللا ّ

                                     
الظـاهر إلعـزاز ديـن اهللا، والظـاهر مـا :  مل نعثر عىل هـذا اللقـب يف املـصادر، بـل املوجـود هـو.١

 .يف املتن هو تصحيف

 .وكانت يف النسخة الفريدة بياض.  الزاهرةأثبتناه من النجوم) مخس (.٢

، ســري أعــالم ٤١١، ســنة ٢٤٧: ٤ُ انظـر النجــوم الزاهــرة يف ملـوك مــرص والقــاهرة لألتـابكي .٣

 .٥٦١: ٣، سمط النجوم العوايل للعاصمي ١٨٤/٧١: ١٥النبالء للذهبي 

 .٢٨٢: ٤ النجوم الزاهرة .٤

 .١٤٢: ٥ النجوم الزاهرة .٥

 .التاسع من صفر: وفيه. ١٥٣: ٥ النجوم الزاهرة .٦
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ّعبداملجيد، ثم الفائز بنرص اهللا عيسى، ثـم العاضـد لـدين اهللا، وبـه انتهـت هـذه  ّ

 .الطبقة

 .ّوأما اللوتية من اإلسامعيلية فمالحدة، وال فائدة يف التعرض هلم
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 ّيف الفطحية السادس الفصل

ّ وإنام لقبوا بـذلك وهم القائلون بإمامة عبداهللا بن جعفر الصادق ّ ألن ؛ّ

عبـداهللا بـن : ّعبداهللا كان أفطح الرجلني أو ألن داعيهم إىل إمامته رجل يقـال لـه

 .أفطح

ّإن عبـداهللا كـان أكـرب : قـال فيـه» إرشـاده«قال الشيخ املفيد أبو عبداهللا يف 

ُاخوته بعد إسامعيل، ومل تكن منزلته عند أبيه منزلة غـريه مـن ولـده يف اإلكـرام، 

ًوكان متهام باخلالف عىل أبيه ّإنه كان خيالط احلشوية، ويميـل :  يف االعتقاد، ويقالّ

ّاملرجئة، وادعى بعد أبيه اإلمامة، واحتج أنـه أكـرب إخوتـه البـاقني،  ���إىل مذهب ّ ّ

ّ، ثم رجع أكثرهم���وتبعه مجاعة
ّ، ملـا تبينـوا  إىل القول بإمامة أخيه موسـى ��� ّ

 إمامتـه، وأقـام نفـر ّ وداللة حقه وبـراهني ّضعف دعواه وقوة أمر أيب احلسن
                                     

 .مذاهب:  يف املصدر.١

 . من أصحاب أيب عبداهللا:  يف املصدر زيادة.٢

 .بعد ذلك:  يف املصدر زيادة.٣
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 .انتهى. ���إمامة عبداهللا ���يسري منهم عىل

ّإن : يف كتـاب النكـاح» رشح الـرشائع«وذكر شيخنا الـشهيد الثـاين يف 

ّالفطحية يزيدون عبداهللا عىل األئمة اإلثني عرش ويقولون بإمامة موسى بعـده 

 .���وهكذا  ّثم الرضا

ّ إثني عرش تكذب هذا االعتقاد مع ّوحينئذ فاألخبار الواردة بحرص األئمة يف

 . ما اشتهر من جهالة عبداهللا بالرشيعة واستفاضة النصوص عىل أيب احلسن

يف بـاب » إرشـاده«ّ روى الشيخ أبو عبداهللا املفيد قدس اهللا روحـه يف :ّتتمة

كنّـا : عـن هـشام بـن سـامل، قـال:  وآياته ومعجزاته دالئل أيب احلسن موسى

ّ أنا وحممد بن الـنعامن صـاحب الطـاق، والنـاس  يب عبداهللاباملدينة بعد وفاة أ

والنـاس  - ّعىل عبداهللا بن جعفر أنه صاحب األمر بعد أبيه، فـدخلنا ���جمتمعون

 .عنده ـ وسألناه عن الزكاة يف كم جتب؟

درمهـان : ؟ قـال ففـي مائـة: مخـسة دراهـم، فقلنـا: يف مائتي درهم: فقال

 .واهللا ما أدري ما تقول املرجئة: ذا؟ فقالما تقول املرجئة ه: ونصف، قلنا

                                     
 .أمرهم ودانوا:  يف املصدر زيادة.١

 .٢١١ ـ ٢١٠: ٢ اإلرشاد .٢

ّألن الفطحيـــة يزيـــدون يف األئمـــة عبـــداهللا بـــن جعفـــر : ، وفيـــه٦٠: ٧ مـــسالك األفهـــام .٣ ّ

 . ّالصادق، وجيعلون اإلمامة بعده ألخيه موسى ثم للرضا

 .جممعون:  يف املصدر.٤
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ًفخرجنا ضالال: قال ّ ال ندري أين نتوجه أنا وأبو جعفـر األحـول، فقعـدنا يف ّ

ّبعض أزقة مكة باكني ال ندري أين نتوجه وإىل أين ّ نقـصد، نقـول إىل املرجئـة، إىل  ���ّ

ُ ال أعرفه يـوميء ً شيخاًالقدرية، إىل املعتزلة، إىل الزيدية، فنحن كذلك إذ رأيت رجال

ّبيده، فخفت أن يكون من عيـون أيب جعفـر املنـصور، وذلـك أنـه كـان لـه باملدينـة 

ُجواسيس عىل من جيتمع بعد جعفر من الناس، فيؤخـذ فيـرضب عنقـه، فخفـت أن 

ُفإين خائف عىل نفيس وعليك، وإنام يريدين لـيس [ّتنح : يكون منهم، فقلت لألحول ُّ ّ

ً هتلك، فتعني عىل نفسك، فتنحى عنّي بعيداعنّي ال ���]ّيريدك، فتنح ّ. 

ّوتبعت الشيخ، وذلك أين ظننت أين ال أقدر عىل الـتخلص منـه فـام زلـت  ّ ّ

ُـ وقد عرضت عىل املوت ـ حتى ورد يب عىل باب أيب احلسن موسى ���أتبعه ُ  ،

ّثم خالين ومىض، فإذا خادم بالباب، فقال يل[  .ُادخل رمحك اهللا: ّ

َّإيل إيل[«: ًفقال يل ابتداء منه ]  احلسن موسىفدخلت فإذا أبو  ال إىل  ���]َّ

: قلت» املرجئة، وال إىل القدرية، وال إىل املعتزلة، وال إىل اخلوارج، وال إىل الزيدية

فمـن : قلت» نعم«: ًمىض موتا؟ قال: قلت» نعم«: جعلت فداك مىض أبوك؟ قال

ّجعلت فداك إن أخاك عبداهللا : تقل» إن شاء اهللا أن هيديك هداك«: لنا بعده؟ قال

                                     
 .َمن:  يف املصدر.١

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٢

 .فيام اتبعه، وما يف املتن أثبتناه من املصدر:  يف األصل.٣

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٤
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ُعبداهللا يريد أال يعبد اهللا«: ّيزعم أنه اإلمام من بعد أبيه، فقال جعلت : قلت: قال» ّ

جعلت فداك : قلت» إن شاء اهللا أن هيديك هداك«: فداك، فمن لنا من بعده؟ فقال

 .»ال أقول ذلك«: فأنت هو؟ قال

جعلـت فـداك، :  قلـت لـهّمل أصب طريق املسألة، ثم: فقلت يف نفيس: قال

ّفدخلني يشء ال يعلمه إال اهللا إعظاما له وهيبة، ثـم قلـت » ال«: أعليك إمام؟ قال ً ّ

َسل خترب وال تذع، فـإن «: ّجعلت فداك، أسألك عام كنت أسأل عنه أباك، قال: له ُ

 .»أذعت فهو الذبح ـ وأشار إىل حلقه ـ 

ك، شـيعة أبيـك جعلـت فـدا: َفسألته وإذا هو بحـر ال ينـزف، قلـت: قال

َّضالل، فألقي إليهم األمر وأدعوهم إليك؟ فقد أخذت عيل الكتامن، قـال ّ مـن «: ُ

ـ وأشار بيـده  ًأنست منهم رشدا فألق إليه وخذ عليه الكتامن، فإن أذاع فهو الذبح

 .»إىل حلقه ـ 

مـا وراءك؟ : فخرجت من عنده، فلقيت أبا جعفر األحـول، فقـال يل: قال

ّثم لقينا زرارة وأبا بصري فدخال عليه وسمعا : ّه بالقصة، قالّاهلدى، وحدثت: قلت

ّكالمه وسأاله وقطعا عليه، ثم لقينا الناس أفواجا، فكل من دخل عليه قطع عليه،  ً ّ

 .���ّوبقي عبداهللا ال يدخل عليه من الناس إال قليل .ّإال طائفة عامر الساباطي
                                     

ـــد .١ ـــاد للمفي ـــايف. ٢٢٣ -٢٢١: ٢ اإلرش ـــي يف الك ـــويس يف ٣٥١/٧: ١ وأورده الكلين ، الط

ـــورى ٢٨٢/٥٠٢:اختيـــار معرفـــة الرجـــال : ، واملـــستجاد١٧: ٢، الطـــربيس يف إعـــالم ال

، ونقلــه املجلــيس يف بحــار ٢٧٤: ٣ّ، اإلربــيل يف كــشف الغمــة )ضــمن جمموعــة نفيــسة (٣٠٧

 .، عن اإلرشاد٣٤٣/٣٥: ٤٧األنوار 
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 ّيف الواقفية الفصل السابع

 وهم أصحاب زياد القندي وعثامن بـن   عىل أيب احلسن موسىوهم الواقفون

ّ، وزعمـوا أن أبـا  عيسى وعيل بن أيب محزة البطائني، وأنكروا إمامة أيب احلسن الرضا

ّاحلسن الكاظم حي مل يمت بعد، وأنه القائم املنتظر ّ. 

ّوروى الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمـي علـل «يف كتابـه  ّ

ّيف باب العلة التي من أجلها قيـل بـالوقف عـىل موسـى بـن » ع واألحكامالرشائ

 : جعفر

ّحدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ّحدثنا حممـد بـن : ريض اهللا عنه، قال ّ ّ

ّحييى العطار، عن أمحد بن احلسني بن سعيد، عن حممـد بـن مجهـور، عـن أمحـد بـن 

ّ وليس من قوامـه أحـد  و احلسنمات أب: الفضل، عن يونس بن عبدالرمحن، قال

سبب وقفهم وجحودهم ملوتـه، وكـان عنـد  ���]ذلك[ّإال وعنده املال الكثري، وكان 

 .زياد القندي سبعون ألف دينار، وعند عيل بن أيب محزة ثالثون ألف دينار

                                     
 .ه من املصدر ما بني املعقوفتني أثبتنا.١
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ّفلام رأيت ذلك وتبني يل احلّق وعرفت : قال   أمر أيب احلسن الرضا ���]من[ّ

ّفبعثا إيل وقاال يل: ت ودعوت الناس إليه، قالّ تكلمما علمت،
يـدعوك إىل  ما: ���

: عـرشة آالف دينـار وقـاال يل ���هذا؟ إن كنت تريد املال نحن نغنيك وضـمنا يل

إذا ظهـرت «: ّ إهنـم قـالوا ّإنا روينا عن الـصادقني: كف، فأبيت وقلت هلم

ُالبدع فعىل العامل أن يظهر علمه، فإن مل يفعل سلب  وما كنت » نور اإليامن ���]منه[ُ

 .���وأضمرا يل العداوة ���ّعىل كل حال، فخاصامين ���]اهللا[أدع اجلهاد يف أمر 

 .���وروى أبو عمرو الكيش نحوه

ّوروي أيضا أن زياد بن مروان القنـدي إنـه سـمع الـنص مـن أيب احلـسن  ّ ّ ً

ّ وأظهره ثم خالفه، فلام قيـل لـه  عىل أيب احلسن الرضا الكاظم ّأي يشء : ّ

ًتقول هبذا األمر وحتتج عليه بالكالم مرارا؟ قال وحيك فتبطـل هـذه األحاديـث : ّ

                                     
 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.١

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. ّفبعث إيل وقال يل:  يف األصل.٢

 .له، وما يف املتن أثبتناه من املصدر:  يف األصل.٣

 . ما بني املعقوفيتن أثبتنا من املصدر.٤

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر.٥

 .فناصباين: ر يف املصد.٦

ـــرشائع.٧ ـــل ال ـــاب ٢٣٥/١: عل ـــا١٧١، ب ـــار الرض ـــون أخب ـــضا يف عي ـــره أي : ١  ً، وذك

 .٦٤/٦٦:، وأورده الطويس يف الغيبة١٠٣/٢

 .٤٩٣/٩٤٦: اختيار معرفة الرجال للطويس.٨
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 .���!التي رويناها؟

ّباإلسناد املتقدم عن حممد بن أمحد بـن محـاد، : »العلل«وروى الصدوق يف  ّ

ّكان أحد القوام عثامن بن عيسى وكان يكون بمرص، وكان عنـده مـال كثـري : قال

 .ّ فيهن ويف املال بعث إليه أبو احلسن الرضاف: ّوست جواري، قال

ّإن أيب قد مات «: فكتب إليه: ّإن أباك موسى مل يمت، قال: فكتب إليه: قال

ّوقد قسمنا مرياثه، وقد صحت األخبار بموته  .ّواحتج عليه فيه» ّ

إن مل يكن أبوك مات فليس لك من ذلـك يشء، وإن كـان : فكتب إليه: قال

فلـم يـأمرين بـدفع يشء إليـك، وقـد أعتقـت اجلـواري قد مات عىل مـا حتكـي 

ّوتزوجتهن
���. 

بإسناده عن أمحـد : »كتاب الرجال«رمحه اهللا يف  وكذا رواه أبو عمرو الكيش

ّبن حممدا
���. 

                                     
 :٤٨، وعنــه يف بحــار األنــوار للمجلــيس ٤٦٦/٨٨٧:ُ انظــر اختيــار معرفــة الرجــال للطــويس.١

٢٧٢/٣٢. 

ـــرشا.٢ ـــل ال ـــاب ٢٣٦/٢:ئع عل ـــا١٧١، ب ـــار الرض ـــون أخب ـــضا يف عي ـــره أي : ١  ً، وذك

ــرصة١٠٤/٣ ــة والتب ــه يف اإلمام ــن بابوي ــديث / ٧٥:، وأورده اب ــن ح ــاين م ــع الث ، ٦٦املقط

 .٢٥٣/٥: ٤٨ونقله املجليس عن العلل والعيون يف بحار األنوار 

 .٥٩٨/١١٢٠):رجال الكيش( اختيار معرفة الرجال للطويس .٣
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 :ًأيضا عن نرص بن صالح ���وروى الكيش

ًإن عثامن بن عيسى كان واقفيا، وكان وكيل أيب احلسن موسى ّ  ويف يده ،

ّ، ثم تاب عثامن وبعث باملال إليـه ه الرضامال فسخط علي
وذكـر . انتهـى. ���

 .���نحوه النجايش

ّومل يثبت رجوعه وتوبته، بل املفهوم مـن اخلـرب األول خالفـه، وطمعـه يف 

ّاملال مشهور، وعناده للحجة من آل حممد ّ ُجيحد ّ مما ال. 

ّإنـه كـذاب :ّوأما عيل بن أيب محزة فقال عيل بن احلسن بـن فـضال  ملعـون ّ

ّمتهم، قد رويت عنه أحاديث كثرية وكتبت عنه تفسري القـرآن كلـه مـن أولـه إىل  ّ ّ

ًآخره، إال أين ال أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا ً ّ ّ ّ���. 

ّ، وأشـد اخللـق عيل بن أيب محزة لعنه اهللا أصل الوقف: وقال ابن الغضائري

 عداوة للموىل بعد أيب إبراهيم
���. 

                                     
ــر ا:  يف األصــل.١ ــث مل نعث ــح، حي ــسب واألص ــو األن ــاه ه ــا أثبتن ــصحيف، وم ــو ت ــي، وه لكلين

 .عليه يف الكايف

ّوأورده العالمة احليل يف اخلالصة. ٥٩٧/١١١٧: رجال الكيش.٢ ّ:٣٨٢/١٥٣٥. 

 .٣٠٠/٨١٧: رجال النجايش.٣

 .٥٥٢/١٠٤٢: رجال الكيش.٤

ّ عنه العالمة احليل يف اخلالصة.٥  .للموىل: يل بدلللو: وفيه. ١٤٢٦ذيل رقم  /٣٦٣:ّ
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وقف : ّعن أمحد بن حممد قال: »كتاب الرجال«يش يف وروى أبو عمرو الك

 ّعيل أبو احلسن
: ّلبيك، قـال: يا أمحد، قلت: رافع صوته ���]يل وهو[فقال  ���

ُإنه ملا قبض رسول اهللا« ّ  جهد الناس يف إطفاء نور اهللا، فأبى اهللا إال أن يتم نوره ّ ُ ّ

ّ، فلام تويف أبو احلسن بأمري املؤمنني ّ  بـن أيب محـزة وأصـحابه يف  جهد عيل

ّإطفاء نور اهللا، فأبى اهللا إال أن يتم نوره ُ ّ«���. 

 :فائدة

ّقال شيخنا الصدوق أبو جعفر حممد بن عـيل بـن بابويـه القمـي يف كتـاب  ّ

ّبعد نقل اخلرب املتضمن لعلة وقف الواقفية وهو الطمع » علل الرشائع واألحكام« ّ

مل :  بن عيل بن احلسني مصنّف هـذا الكتـابّقال حممد :ّ ما نصه يف مال أيب احلسن

حـصل يف وقـت الرشـيد  ���]قـد[، ولكنّه ّ ممن جيمع املال يكن موسى بن جعفر

ّ عىل القليل ممن يثـق هبـم يف ّيقدر عىل تفريق ما كان جيتمع إالوكثرت أعداؤه ومل 

ّكتامن الرس، فاجتمعت هذه األموال ألجل ذلك، وأراد أن ال يتحقـق عـىل نفـسه 

ُإنه حيمل إليه األموال، ويعتقـد لـه : َء من قول من يسعى به إىل الرشيد ويقوليش ّ
                                     

 . أبو احلسن الثاين: ويف العيايش. ُيف بني زريق: يف املصدر زيادة) ١(

 .ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر) ٢(

، وعنــه يف بحـــار ٣٧٢/٧٥: ١وأورده العيــايش يف تفــسريه . ٤٤٥/٨٣٧:رجــال الكــيش) ٣(

 .٢٢٣/١٤: ٦٦ و٣/ ١٥٩: ٤٨األنوار 

 .ناه من بحار األنوارما بني املعقوفتني أثبت) ٤(
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 ]مـن هـذه[ّاإلمامة، وحيمل عىل اخلروج عليـه، ولـوال ذلـك لفـرق مـا اجتمـع 

ًاألموال عىل أهنا مل تكن أموال الفقراء وإنام كانت أمواال ّ  تصله هبا مواليه لتكون له ّ

ًإكراما منهم، وبرا منهم به ًّ
 .ّوهو جيد. انتهى. ���

 

 

 

 

                                     
ــار الرضــا٢٣٦:علــل الــرشائع) ١( ــديث / ١٠٤: ١  ً وأورده أيــضا يف عيــون أخب ــل ح ، ٣ذي

 .٦ذيل حديث / ٢٥٣: ٤٨ونقله املجليس يف بحار األنوار 
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 ُيف الغالة الفصل الثامن

ّقال أفضل املحققني الطويس عطـر اهللا مرقـده يف  ّوأمـا : »قواعـد العقائـد«ّ

: ّيظهر يف بعض األوقات يف صورة إنـسان، يـسمونه ���ّإنه: الغالة فبعضهم قالوا

ًنبيا أو إماما، ويدعو الناس إىل الدين القويم والرصاط املست ً ّقيم، ولوال ذلك لضل ّ

ّ، كام يقول به بعض املتصوفة، ومنهم���ّاخللق، وبعضهم قالوا باحللول واالحتاد
��� 

، والسبأية وهـم أصـحاب عبـداهللا بـن  ّاإلسحاقية، وهم القائلون بإهلية عيل

سبأ، ومنهم النصريية ومنهم اإلسحاقية، ومنهم فرق أخـرى، ولـيس يف تفـصيل 

 .انتهى كالمه. ���مذاهبهم زيادة فائدة

ّونحوه ذكر العالمة مجال املحققني يف رشحه ّ���. 

                                     
ّالضمري راجع إىل الباري عز وجل) ١(  .كام هو يف املصدر. ّ

 .ّباحللول أو االحتاد: يف املصدر) ٢(

 . وما يف املتن أثبتناه من املصدروهم،: يف األصل) ٣(

 ).ّضمن تلخيص املحصل (٤٥٨:قواعد العقائد) ٤(

ّكشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد للعالمة احليل) ٥(  ).ضمن جمموعة الرسائل (٧٩:ّ
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ًوإنام ذكرنا الغالة واإلسامعيلية من فرق الشيعة تبعـا ألصـحاب املقـاالت  ّ

ّواملذاهب، وإال فقد بينّا أن أكثر اإلسامعيلية ومجيع الغـالة كفـار خـارجون عـن  ّ ّ ّ

ًاإلسالم وامللة، فضال  .ّ عن التشيعّ

ذه الرسالة وحترير هذه املقالة جامعها الفقري إىل اهللا تعـاىل فرغ من تسويد ه

ًأبو احلسن سليامن بن عبداهللا البحراين حامـدا مـصليا مـسلام  ّ ً ة اليـوم الرابـع ّرغـًّ

ّوالعرشين من شهر اهللا املعظم شهر رمضان للـسنة الرابعـة واملائـة واأللـف مـن 

 .اهلجرة النبوية
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 العامةفهارس ال

 ات القرآنيةفهرس اآلي. ١

 فهرس االحاديث. ٢

  فهرس املعصومني. ٣

 فهرس االعالم. ٤

 فهرس الفرق واجلامعات. ٥

 فهرس املصادر الواردة يف املتن. ٦

 فهرس املحتويات. ٧
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 فهرس اآليات القرآنية

 »٢«سورة البقرة 

 الصفحة  رقمها  السورة

َال ينال عهدي الظاملني َِِ َِّ ُ ََ َ......................................٣٠................١٢٤ 

َومن ا َ
َلناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنياِ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْْ ُّ ِ

َ َْ ُ َِ َ ِ ِ َّ...................٤٧................٢٠٤ 

ِومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضات اِهللا ِ َِ ْْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ َْ َ ِ ِ َّ..............٤٨................٢٠٧ 

ِآمن الرسول بام أنزل إليه من ربه ِ ِ
ِّ ْ ْ ََّ َ ُ َّ ََ َ ُِ ِ ْ ُ ِ..............................٥٧................٢٨٥ 

 »٤«سورة النساء 

َمذبذبني بني ذلك ال إىل ِ َ َ َ ََ ِ َ َْ ْ َُ ِ هؤالء وال إىل هؤالءِْ َِ َ َُ َُ ََ ِ َ...................٢٥................١٤٣ 

َوقد نزل عليُكم يف الكتاب أن إذا سمعتم آي ْ ْ َْ َ ُْ َ َ ِْ َِ ْ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َ  ٢٦................١١٤٠..............اتَّ

ِلئال يُكون للناس عىل اهللاِ حجة بعد الرسل ُ ُّ َ ْ َ َّ ُ ْ ٌَ ََ َِ َّ ِ ِ...................٧٩................١٦٥ 

 »١٠«سورة يونس 

َواصرب حتى حيُكم اهللاُ وهو خري احل ْ ُ ْ ْْ ُ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َاكمنيِ ْ
ِ ِ....................٤٦................١٠٩ 

 »١٤«سورة إبراهيم 

ْواستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ّ َ َ َ ُ َ
ِ َ ُّ ُْ َ َ َ ْ............................٥٠................١٥ 
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 »١٦«سورة النحل 

ِإن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء
َ ْْ َ ْ َ َ َِ ِ

َ ُ ُِ ِِ ْ ّْ............................٤٥................٩٠ 

 »٨٨«سورة الغاشية 

ٌوجوه يومئذ خاشعة َ ْ َ ٌ ُ ُ
ِ ٍ َِ َ  عاملة ناصبة ٌ ٌ ََ

ِ َّ ِ َ.......................٢٥................٣-٢ 
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 فهرس االحاديث

 الصفحة  القائل  احلديث

 ٦٦................زيد بن عيل................برتتم أمرنا برتكم اهللا!  ّأتتربؤون من فاطمة

 ٩٦................احد الصادقني..............ُإذا ظهرت البدع فعىل العامل أن يظهر علمه

 ٧١................زين العابدين ...أسألك بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة

ٌّاعطي هؤالء الذين يزعمون أن أباك حي  ٢٣................يونس بن يعقوب............ُ

ّاللهم إين  ٧١................زين العابدين .......أسألك باسمك املكتوب يف رسادق ّ

َّإيل إيل  ٩٣................الكاظم ......ال إىل املرجئة، وال إىل القدرية، وال إىل املعتزلة  َّ

ّليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتربؤونأ ّ  ٢٧................عمر بن يزيد.............ّ

ّإن أيب قد مات وقد قسمنا مرياثه، وقد صحت ّ  ٩٧................الرضا .............ّ

ّإن من الشيعة بعدنا من هم رش من النصاب ّ  ٢٧................الصادق .............ّ

 ٤١................النبي .....ّإن هذا األمر ال ينقيض حتى يميض فيهم إثنا عرش خليفة

ّسيد ابن سيد أبو سادة أنت  ٦٠................النبي .................................ّ

 ٤٣................الوحي املقدس...............ّانطلق بإسامعيل وأمه حتى تنزله بيت التهامي

ّإنك حلدث السن وهذا يشء ما سألني عنه غري  ٤٣................ابن مسعود...........كّ
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 ٦٥................الباقر ........ّ يكذب علينا، وكان يدعو إىل حممد بن عبداهللانّإنه كا

ُإنه ملا قبض رسول اهللا ّ  الرضا ............ جهد الناس يف إطفاء................٩٩ 

 ٢٣................الصادق ...............ثالثة ال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم

ًاخلالفة بعدي ثالثون سنة ثم تصري ملكا عضوضا ً  ٤٩................النبي .............ّ

ًبعدي ثالثون سنة ثم تصري ملكا عضوضااخلالفة  ً  ٤٩................النبي ...........ّ

َسل خترب وال تذع، فإن أذعت فهو الذبح ـ وأشار إىل  ٩٤................الكاظم ......ُ

 ٢٢................النبي ..............................عالمة بغضه تفضيل غريه عليه

 ٧١................الباقر ...ّ وهو يقول بإمامة عيل- ابن احلنفية -ّفرجع حممد بن عيل 

ّيف كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي، ين  ٥٥................النبي ...........فونّ

 ٢٥................حييى بن املبارك................. بمسائل فأجابنيكتبت إىل الرضا 

 ٢١................حممد بن عيل........................كتبت إليه أسأله عن الناصب هل

 ٤١، ٤٠، ٣٩......النبي ............................................ّكلهم من قريش

َوقد نزل:  ّال جتالسهم، فإن اهللا تعاىل يقول ََّ َ ْ  ٢٦................ الرضا...............َ

 ٢٤................الرضا .....................ّفإهنم كفار مرشكون زنادقة، ال تعطهم

 ٤١................النبي .........ّكلهم ًال أمر اإلسالم عزيزا يف إثني عرش خليفةال يز

ًال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنا عرش رجال  ٤٠................النبي ............ً

 ٤١................النبي ......................ًال يزال الدين ظاهرا حتى تقوم الساعة

ّال يكون الرجل سنيا من أهل السنة ً  ٦..................ابن حنبل.........................ّ

ُملا قتل احلسني ّ قر البا....................ّ جاء حممد ابن احلنفية................٧٠ 

 ٢٦................الصادق .......ّلو أن البرتية صف واحد ما بني املرشق إىل املغرب
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 ٢٠................الصادق ..................ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت

 ٢٥................الرضا ................ليس هم من املؤمنني وال من املسلمني، هم

ّليلة أرسي يب إىل السامء، قال يل اجلليل جل جالله  ٥٧................النبي ..............ُ

 ٢٢................الصادق ....................من أرشك مع إمام إمامته من عند اهللا

 ٢١................اهلادي .............................من كان عىل هذا فهو الناصب

ّنزلت يف النصاب والزيدية، والواقفة من النصاب  ٢٥................. اجلواد ............... ّ

 ٢٥................الرضا ..........................................نزلت يف الواقفة

ًهذان ولداي إمامان قاما أو قعدا  ٣٨................النبي ............................ً

 ٤٣................سائل البن مسعود.........ّهل عهد إليكم نبيكم كم يكون بعده خليفة

 ٣٣................النبي ......................................و قعدامها إمامان قاما أ

ّيا بن أخي، أنا عمك وصنو أبيك وأسن منك  ٧٠................حممد بن احلنفية..........ّ

ّيا عم، اتق اهللا وال تدع ما ليس لك، فإين ّ ّ  ٧٠................زين العابدين .....أخاف ّ

ّيا حممد، إين اطلعت إىل األرض اطالعة فاخرتتك منها ّ ّ  ٥٧................قديس..........ّ

ّيا حممد، سلم سلم ّ  ٧١................االسوداحلجر ............والوصية بعد ّ إن اخلالفة،ّ

ّيا حممد بن عاصم، بلغني أنك جتالس الواقفة  ٢٦................الرضا ..............ّ

َيا معرش األنصار ستلقون بعدي أثرة  ٤٦................النبي ........................َ

 ٢٧................الرضا ..........................يعيشون حيارى ويموتون زنادقة

 ٣٩................النبي ..............................ًيكون من بعدي إثنا عرش أمريا

 ٥٣................النبي ...........ّيملك من ولدي إثنا عرش خليفة، ثم خيرج املهدي
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 ملعصومني فهرس ا

 ،٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٥، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٤، ٣٠، ٢٠، ١٦..........النبي 

٨٦، ٧٩، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥ . 

 ،١٧، ١٦، ١٥، ١١، ١٠، ٩، ٦، ٥........عيل بن ايب طالب = أمري املؤمنني 

٦٣، ٥٩، ٥٨، ٥٢، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣٠، ١٩، ١٨ ،

١٠١، ٨٦، ٧٩، ٧٥، ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٤. 

 .٨٦، ٥٨، ٣٣........................................... فاطمة بنت حممد

 ،٤٤، ٣٩، ٣٨، ٣٣، ٣٠، ١٨.....................املجتبى= احلسن بن عيل 

٨٦، ٧٠، ٦٩، ٦٦، ٥٨، ٥٢. 

 ،٤٥، ٤٤، ٣٩، ٣٨، ٣٣، ٣٠، ١٨...............الشهيد = احلسني بن عيل 

٨٦، ٨٠، ٧٠، ٦٩، ٦٦، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥١، ٤٩. 

 . ٨٠، ٧٢، ٥٩، ٥٨، ٣٤، ٣٠..............زين العابدين = عيل بن احلسني 

 ،٦٥، ٦٢، ٥٩، ٥٨، ٣٠.................الباقر = ابو جعفر = ن عيل حممد ب
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٨٠، ٧٠، ٦٦. 

 ،٥٩، ٥٨، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ٢٠، ١٩........الصادق = جعفر بن حممد 

٩٢، ٩١، ٨٠، ٧٥، ٦٢. 

 .٩٩، ٩٨، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٩١، ٥٩، ٥٨، ٣٠..الكاظم = موسى بن جعفر 

 ،٩٢، ٩١، ٥٩، ٥٨، ٣٠، ٢٦، ٢٦، ٢٣...........الرضا = عيل بن موسى 

٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥. 

 .٥٩، ٥٨، ٣٠، ٢٥.................................. اجلواد= ّحممد بن عيل 

 .٥٩، ٥٨، ٣٠، ٢٢،  ٢١...........................اهلادي = عيل بن حممد 

 .٥٩، ٥٨، ٣٠.................................العسكري = احلسن بن عيل 

 .٥٩، ٥٨، ٥٤، ٥٣، ٣١.......................املنتظر عجل اهللا فرجه= املهدي 

 .٦٨.........................................................إسامعيل النبي 
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 فهرس االعالم

 ٦٠.....................................................................بان بن أيب عياشا

 ٨٩...................................................................» يل باهللاملستع«امحد 

 ٩٥.............................................................امحد بن احلسني بن سعيد

 ٥٣، ٦.....................................................................امحد بن حنبل

 ٦٤................................................................امحد بن خاتون العاميل

 ٦٠.......................................................................امحد بن عبد اهللا

 ٩٥.......................................................................امحد بن الفضل

 ٥٦...............................................................ّامحد بن حممد بن صالح

 ٦٠.........................................................................امحد بن حممد

 ٩٩، ٩٧....................................................................امحد بن حممد

 ٨٥................................................................» املقتدر باهللا«إسامعيل 

 ،٩١، ٨٠، ٧٧................................................إسامعيل بن جعفر الصادق

 ٥٩.............................................................................األعمش

 ٤٨.................................................................................أنس

 ٦٥.........................................................................برت بن العويف

 ،٤١، ٣٩.......................................................................البخاري
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 ٦٤...............................................................................الربقي

 ،٤٩، ٤٨.....................................................» مسعود بن عمر«التفتازاين 

 ،٦٦، ٦٥........................................................ابو املقدام= ثابت احلداد 

 ٣٩........................................................................جابر بن سمرة

 ،٨٧، ٨٦، ٤٤............................................جالل الدين السيوطي الشافعي

 ،٨٨، ٨٦، ٨٤................................................» عبد املعز لدين اهللا«جوهر 

 ،١٨.........................................................» إسامعيل بن محاد«اجلوهري 

 ٥٩..............................................................................احلارث

 ١٤.....................................................................ّت الريانحذام بن

 ٦٥، ٦٣.........................................................ّاحلسن بن صالح بن حي

 ٨١..............................................................» السالم« احلسن بن عيل

 ٦٠........................................................احلسن بن عيل العلوي الطربي

 ٨١....................................................احلسن بن عيل بن حممد بن الصباح

 ٥٦................................................................ّاحلسن بن حممد الزيني

 ١٥..........................................» بدر الدين«احلسن بن نور الدين عيل العاميل 

ّاحلسن بن يوسف بن املطهر احليل   ،٦٤ ،٦٣، ٦٢، ٣٤ ،١٩ ،١٦، ١٢.......» العالمة احليل«ّ

١٠١، ٦٧ ،٦٥. 

 ٤٢................................................................حصني بن عبد الرمحن

 ٦٥......................................................................احلكم بن عبيدة

 ٣٥.......................................................» ّحممد بن عيل«احلكيم الرتمذي 
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 ٦٠........................................................................محاد بن عيسى

 ٧٧......................................................................محدان بن قرمط

 ٤٢.................................» حممد بن فتوح بن عبد اهللا األزدي امليورقي«احلميدي 

 ٤٩.............................................» الفضل بن روزهبان«اخلنجي االصفهاين 

 ٩٩، ١٥..........................................................................الرشيد

 ٦٥، ٦٣................................................................. العوامالزبري بن

 ٩٤................................................................................زرارة

 ٥٢، ٤٥.......................................................................الزخمرشي

 ٦٢.................................................................زياد بن سعد العبدي

 ٩٥..........................................................................زياد القندي

 ٩٦................................................................زياد بن مروان القندي

 ٥٦........................................................................زياد بن مسلم

 ٦٢، ٦٢....................................................................زياد بن املنذر

 ٦٧، ٦٦، ٦٢، ٥٣، ٣٤.......................................................زيد بن عيل

 ١٩، ١٧، ١٦، ١١..............................» الشهيد الثاين«زين الدين بن عيل العاميل 

 ٦٦، ٦٥...............................................................سامل بن ايب حفصة

 ٤٣...............................................................................ّالسدي

 ٦٦................................................................................سدير

 ٦٢............................................................................رسحوب

 ،٨٦، ٨٥...........................................................» املعز لدين اهللا«سعد 
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 ٢٦.........................................................................ّسعد اجلالب

 ٥٠...................................................................سعد بن أيب وقاص

 ٥٩........................................................................سعيد بن بشري

 ١٦................................................................................ّسالر

 ٥٦...............................................................................سالمة

 ٦٠......................................................................سلامن املحمدي

 ٦٦، ٦٥..................................................................سلمة بن كهيل

 ٦٧، ٦٠............................................................سليم بن قيس اهلاليل

 ٦٣......................................................................سليامن بن جرير

 ١٠٢، ٤......................................................سليامن بن عبد اهللا البحراين

 ٥٦......................................................................ّسليامن بن حممد

 ،٤٢، ٤١.................................................................ك بن حربسام

 ٤٨، ٤٧................................................................سمرة بن جندب

 ٤٢.................................................................................شعبة

 ١٠............................................................ديرشهاب الدين السهرو

 ٤٩.................................................................................شيبة

 ٩٢، ٩١.....................................................................الشيخ املفيد

 ٦٥، ٦٣...........................................................................طلحة

 ٢٢........................................................................طلحة بن زيد

 ٦٦، ٦٤...........................................................................عائشة
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 ٩٠.....................................................................العاضد لدين اهللا

 ٤٢......................................................................عامر بن الشعبي

 ٥٨......................................................................عباد بن يعقوب

 ٥٣...............................................................العباس بن عبد املطلب

 ٩١.....................................................................عبد اهللا بن أفطح

 ٩٣.............................................................صادقعبد اهللا بن جعفر ال

 ٩٢.....................................................................عبد اهللا بن جعفر

 ١٠١......................................................................عبد اهللا بن سبا

 ٢٠......................................................................عبد اهللا بن سنان

 ٨٤..........................................................عبد اهللا بن حممد املهدي باهللا

 ٤٣....................................................................عبد اهللا بن مسعود

 ٤٧، ١٠....................................» املعتزيل، ّعز الدين«عبد احلميد بن أيب احلديد 

 ٤٧.................................................................ّعبد الرمحن بن حسان

 ٤٨.................................................................عبد الرمحن بن ملجم

 ٥٦..........................................................عبد الرمحن بن يزيد بن جابر

 ٨٩..........................................................ملجيد احلافظ المر باهللا عبد ا

 ٤٢...................................................................عبد امللك بن عمري

 ٨...................................................................عبد الوهاب السبكي

 ٧٠...........................................................عبيد اهللا بن جعفر احلمريي

 ٦٥، ٦٥، ٦٤، ٦٣........................................................عثامن بن عفان

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



���..............................................��������������������������� 

 ٩٨ ،٩٧ ،٩٥............................................................عثامن بن عيسى

 ٩٨، ٩٥.........................................................عيل بن أيب محزة البطائني

 ٦...................................................................ّعيل بن اجلهم القريش

 ٩٨..............................................................عيل بن احلسن بن فضال

 ٦..........................................................................ّعيل بن حرشم

 ٧٠، ٢٢............................................................ى اإلربيلعيل بن عيس

 ١٣........................................................................ّعيل القوشجي

ّعيل بن حممد الشافعي   ٩..........................»- ابن املعايل –الطبيب اخلطيب اجلاليل «ّ

 ٦١، ٤٩، ٧........................................» نور الدين«الكي ّعيل بن حممد املكي امل

 ٩٤........................................................................عامر الساباطي

 ٦٥، ٦٣............................................................................عمر

 ٦٠.........................................................................ُعمر بن أذينة

 ٥١، ٤٥..............................................................عمر بن عبد العزيز

 ٤٨..........................................................................عمر النسفي

 ٢٧.........................................................................عمر بن يزيد

 ٩٠................................................................. بنرص اهللاعيسى الفائز

 ٧٢..............................................................الفاضل امليبدي الشافعي

 ٢٦.....................................................................الفضل بن شاذان

 ٧٧، ٦٤................................................................القايض العضدي

 ٨٩................................................................القاهر العداء دين اهللا
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 ٨٦....................................................................كافور اإلخشيدي

 ٧٢.............................................................................ّكثري عزة

 ٦٦، ٦٤........................................................................كثري النوا

 ٦٥..................................................................................كثري

 ،٩٨، ٦٦، ٦٥، ٦٤...............................................................الكيش

 ٢٢................................................» حممد بن يعقوب بن إسحاق«الكليني 

 ١٥...............................................................................املأمون

 ١٦.......................................................» سنجعفر بن احل«ّاملحقق احليل 

 ٦٥....................................................................املحقق الشيخ عيل

 ٨٥....................................................................» القائم باهللا«حممد 

 ٩٧.................................................................حممد بن امحد بن محاد

 ٦٠، ٥٨، ٥٦.....................................................ّمد بن أمحد بن شاذانحم

ّحممد بن ادريس احليل ّ.................................................................٢١ 

 ٩، ٨............................................................حممد بن إدريس الشافعي

 ٨٠.....................................................................حممد بن إسامعيل

 ٦٨......................................................................حممد بن ايب بكر

 ٩..................................................................ّحممد بن جرير الطربي

 ٩٥.......................................................................حممد بن مجهور

 ١٠......................................................................ّحممد اجلنوشاين

 ٩٥.....................................................حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد
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 ٥٦....................................................ّحممد بن احلسني بن حممد البغدادي

 ٧٢، ٦٩.................................................................حممد بن احلنفية

 ، ١٧............................................................ّحممد بن ساعد األنصاري

 ٦١......................................................حممد بن طلحة الشامي الشافعي

 ٢٦.......................................................................حممد بن عاصم

ّحممد بن عيل   ١٠......................................................» الشامي الشافعي«ّ

ّحممد بن عيل بن ابراهيم بن أيب مجهور األحسائي ّ.......................................١٣ 

ّمد بن عيل بن بابويه حم  ٩٩، ٩٧، ٩٥، ٢٠...............................»  الصدوقالشيخ«ّ

 ٩٩...............................................................حممد بن عيل بن احلسني

 ٥٨...............................................................حممد بن عيل بن الفضل

ّحممد بن عيل بن عيسى ّ................................................................٢١ 

 ٢٣...................................................حممد بن عمر بن عبد العزيز الكيش

 ٥٨........................................................................حممد بن قاسم

  ......مجال الدين وامللة=  نصري الدين الطويس =املحقق الطويس = حممد بن حممد بن احلسن 

١٠١، ٧٧، ٦٩، ٦٤، ٥٢، ٣٧، ٣٥ ،٣٣، ٣٠ ،٢٠، ١٥، ١٢ ،١١ 

 ٩٢.....................................................» صاحب الطاق«ّحممد بن النعامن 

 ٣٥............................................................ّحممد هادي العويف الزيدي

 ٩٥.................................................................حممد بن حييى العطار

 ٧.................................................» مجال الدين«حممد بن يوسف الزرندي 

 ٦٩............................................................املختار بن أيب عبيد الثقفي
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 ٤٥......................................................................مروان بن احلكم

 ٨٩.........................................................................املستنرص باهللا

 ٤٣..............................................................................مرسوق

 ٤١................................................................................مسلم

 ٥٢، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥......................................................معاوية

 ٨٣.........................................................................املعز لدين اهللا

 ٦٥.................................................................املغرية بن سعيد األبرت

 ٨٤.......................................................................املقتدر العبايس

 ٨١، ٢٧، ١٩، ١٧، ١٥، ١٢، ١١.....................املقداد بن عبد اهللا االسدي= املقداد 

 ٨٩................................................................املنصور اآلمر بأمر اهللا

 ٢٤................................................» الرازي البغدادي«منصور بن العباس 

 ٨٥.......................................................................املهدي العبايس

 ٥٨......................................................................موسى بن عثامن

 ٥٦................................................» أخطب خوارزم«ّموفق بن أمحد املّكي 

 ،٨٤.......................................................» خادم املعتمد العبايس«مونس 

 ٧٥..............................................................................ناووس

 ٩٨، ٦٧........................................................................النجايش

 ٨٨.....................................................................» العزيز باهللا«نزار 

 ٨٠..................................................................................نزار

 ٩٨.......................................................................نرص بن صالح
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 ٦١...............................................................نرص بن عيل اجلهضمي

 ٨٣، ١٥، ٧...................................نور الدين الشوشرتي = نور الدين التسرتي

 ٦٧..................................................» بابن برنية«هبة اهللا بن امحد بن حممد 

 ٩٢........................................................................ام بن ساملهش

 ٥٠........................................................................الوليد بن يزيد

 ٨٥......................................................................اليافعي الشافعي

 ٢٥.......................................................................حييى بن املبارك

 ٥١، ٤٥..................................................................يزيد بن معاوية

 ٩٥.................................................................يونس بن عبد الرمحن

 ٢٣.....................................................................يونس بن يعقوب

 ١٠............................................................................ابن االثري

 ١٦..................................................................» القايض«ّابن الرباج 

 ١٠.............................................................................ابن تيمية

 ٥١..........................................................................ابن اجلوزي

 ٤٢.............................................................................ابن حاتم

 ٥٥..................................................................ابن حجر العسقالين

 ١٦..............................................................................ابن محزة

 ٦.............................................................................ّابن خلكان

 ٤٢، ٤١، ٤٠...................................................................ن عيينةاب

 ٩٨، ٦٧...................................................................ابن الغضائري
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 ١٣.....................................................» زين امللة والدين«ّابن فوطة احليل 

 ٨٤..............................................................................ابن كثري

 ١٥..........................................................................ابن نوبخت

 ٢٥..........................................................................يب عمرياابن 

 ٢٣.........................................................................ابن ايب يعفور

 ٥٩...........................................................................ابو اسحاق

 ٩٤............................................................................. بصريواب

 ٦٥، ٦٣، ٤٩.....................................................................ابو بكر

 ٩.........................................................................ابو بكر البيهقي

 ،٩٤، ٩٣..............................................................ابو جعفر األحول

 ٦٢.................................» د بن احلسنحمم«الشيخ الطويس = ابو جعفر الطويس 

 ٩٣....................................................................ابو جعفر املنصور

 ٧٥.....................................................................ابو حامد الزوزين

 ٦٧.........................................................شبيه العلويابو احلسني ابن ال

 ٥٢.............................................................................ابو حنيفة

 ٤١..............................................................................ابو داود

 ٥٦............................................................................ سلمىواب

 ٨................................................................. عبد الرمحن النسائيواب

 ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٢٧، ١٩.................................................و عمرو الكيشبا

 ٦٩............................................................................. عمرةواب
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 ٨٨...........................................................ابو منصور الثعالبي العلوي

 ٤٦.............................................................................. قتادةوبا

 ٧٠............................................................................ هاشمواب

 ٤٨............................................................................رة هريوأب
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 قبائلفهرس الفرق وال

 ،٢٠، ١٨، ١٦، ١٥، ١٢، ١١......................................االسامعيلية

١٠٢، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٧٧، ٤٤. 

 ،١٩، ١٨، ١٥، ١٣، ١٢، ١١.........................االثنى عرشية= االمامية 

٨٤، ٦١ ،٤٤، ٣١، ٢٠. 

 .٦٦، ٦٥، ٦٥، ٦٤، ٣٥، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥...........................البرتية

  .٦٢، ٣٧، ٣٥، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١١...................اجلارودية

 .٢٧...................................................................اخلوارج

 ،١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١...........................................الزيدية

٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٠، ١٩، ١٧، 

٣٧، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، 

٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٤٤، ٣٩، 

٩٣، ٦٧، ٦٦. 
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 .٦٣، ٣٦، ٣٥، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١١ .............................السليامنية

 .١٠٢، ٣٤، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، ١١، ٥......................الشيعة

 .٦٦، ٦٣، ٣٦، ٣٦، ٣٥ ،٣٤، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٥، ١١..........الصاحلية

 .٩٢، ٩١، ٤٤، ١٦...................................................الفطحية

 .١٠...................................................................القرامطة

 .٦٨، ٤٤، ١٦، ١٣، ١٢.............................................الكيسانية

 .٩٣، ٣١...............................................................املعتزلة

 .٧٥، ٤٤، ١٦.......................................................الناووسية

 .٩٥، ٤٤، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٠، ١٩، ١٦...............................الواقفية

 .٥١، ٤٨، ٤٤.........................................................بنو أمية

 .٨٦، ٥٢، ٥١......................................................بنو العباس

 .٤٥..................................................................بنو مروان
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 فهرس

  يف املتناملصادر الواردة

 ٧..................................................................احقاق احلق

 ١٧.............................................إرشاد القاصد إىل أسنى املقاصد

 ٩٢، ٩١...........................................................ارشاد املفيد

 ١٠................................................................اعالم اهلدى

 ٨٤......................................................تاريخ ابن كثري الشامي

 ٨٧................................................................تاريخ الباهي

 ٥٠................................................................تاريخ البديع

 ٤٤...............................................................تاريخ اخللفاء

 ٨٧.............................................................تاريخ السيوطي

 ٨٨........................................................تاريخ مرص والقاهرة

 ٦٤.....................................................................التجريد

 ١٩.....................................................................التحرير
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 ٤٣...............................................................تفسري السدي

 ٤٨.....................................................................التلويح

 ١٧، ١٥................................................................قيحتنال

 ٦١..........................................................تواريخ أهل البيت

 ٧٢................................................................ثاقب املناقب

 ٤٢.......................................................اجلمع بني الصحيحني

 ٧٢...........................................................اخلرائج واجلرائح

 ٨..................................................اخلصائص يف فضل عيل 

 ٦٥، ٦٤، ٦٢.........................................................اخلالصة

 ٧........................درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والسبطني

 ٧٢...........................................................الديوان املرتضوي

 ٥١.................................الرد عىل املتعصب العنيد املانع من لعن يزيد

 ٨٤................................................................روضة الصفا

 ١٠.......................................السهام الصوائب النافذة يف النواصب

 ٢٠..............................................................رشح االربعني

 ٩٢، ١٩، ١٦، ١١...............................................رشح الرشائع

 ٥١................................................................رشح العقائد
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 ٣٧، ٣٤...................................................رشح قواعد العقائد

 ٤٧، ٢٢.....................................................رشح هنج البالغة

 ٤٠، ٣٩......................................................صحيح البخاري

 ٤١...............................................................صحيح مسلم

 ٥٥...........................................................الصواعق املحرقة

 ٨.............................................................الطبقات الكربى

 ٤٨...............................................................عقائد النسفي

 ٩٩، ٩٧، ٩٥، ٢٠، ٦..................................علل الرشائع واالحكام

 ٦٣، ٣٥....................................الفتح املبني يف رشح دوحة املعارف

 ٢٠........................................الفرائد الغالية يف حتقيق الفرقة الناجية

 ٤٤، ٢٠.........................................................فصل اخلطاب

 ٦١، ٧..........................................الفصول املهمة يف معرفة األئمة

 ٦٣، ٦٢.............................................................الفهرست

 ٢٩...............................................................الفوائد الفائقة

 ٦٩، ٦٥، ٥...........................................................القاموس

 ١٠١، ٦٩، ٦٤، ٥٢، ٣٣، ٣٠، ١٣، ١٢.........................قواعد العقائد

 ٢٢.......................................................................الكايف
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 ٩٩، ٩٧، ٦٥، ٢٣، ١٩..........................................كتاب الرجال

 ٦٧.................................................كتاب سليم بن قيس اهلاليل

 ٥٢، ٤٦، ٤٥.........................................................الكشاف

 ٣٥، ١٣.................................كشف الرباهني يف رشح زاد املسافرين

 ٤٩...................................................كشف احلق وهنج الصدق

 ٧٠، ٢٢..........................................................كشف الغمة

 ١٢...............................................................كشف الفوائد

 ٨١ ،٦٣ ،١٨....................................................اللوامع االهلية

 ٨٣، ١٥، ١٠، ٧................................................جمالس املؤمنني

 ٣٦....................................................................املحصل

 ١٣............................................. ومقاصد االيامنمراصد العرفان

 ٢١..................................................مسائل الرجال ومكاتباهتم

 ٨٢......................................املستطرف املنصف يف الرد عىل الناصبية

 ٢١.................................................................املستطرفات

 ٥٣..................................................................امحدمسند 

 ٦١.............................................................مطالب السؤول

 ٢٩..............................................................معارج الكرامة
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 ٢٠......................................................................املعراج

 ٧٥................................................................امللل والنحل

 ٦٦، ٦٣، ٦٢، ٣٧، ٣٦...........................مناهج اليقني يف اصول الدين

 ٢٩.............................................................املنهاج املستقيم

 ٧٢..............................................................مهج الدعوات

 ٨٧......................................................................هامتامل

 ٧٧، ٦٤...............................................................املواقف

 ٣٥................................النافع يوم احلرش يف رشح الباب احلادي عرش

 ١٠، ٥..................................................................النهاية

 ٦...............................................................وفيات األعيان

 ٨٨.................................................................يتيمة الدهر
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 فهرس مصادر التحقيق

 .القرآن الكريم. ١

ّللقايض السيد نور اهللا احلـسيني املرعـيش التـسرتي : ّإحقاق احلق. ٢

 .ّم املقدسةّمكتبة السيد املرعيش النجفي، ق) ـه١٠١٩ ت(

ّأليب عبداهللا الـشيخ املفيـد حممـد بـن حممـد بـن الـنعامن : اإلختصاص. ٣ ّ

 .هـ١٤٠٢ّمؤسسة األعلمي، بريوت )  هـ٤١٣ت(العكربي البغدادي 

ّ جعفـر حممـد بـن احلـسن بـوأ -لشيخ الطائفـة : اختيار معرفة الرجال. ٤

ّ، جامعة مشهد كلية اإلهليات )هـ٤٦٠ت(الطويس   .ش١٣٤٨ّ

للشيخ سليامن بن عبداهللا :  ًعون حديثا يف إثبات إمامة أمري املؤمننياألرب .٥

ّحتقيق ونرش سيد مهدي الرجائي، قم املقدسة ) هـ١١٢١ت(املاحوزي   .هـ١٤١٧ّ

ّملحمـد طـاهر بـن حممـد حـسني : ّاألربعني يف إمامة األئمـة الطـاهرين. ٦ ّ

ّقدســة ّحتقيــق ونــرش ســيد مهــدي الرجــائي، قــم امل) هـــ١٠٩٨ت(الــشريازي 

 .هـ١٤١٨

 احلسن بن يوسـف بـن ّحليلّللعالمة ا: إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن. ٧

ّحتقيق فارس احلسون، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم ) هـ٧٢٦ت(ّاملطهر األسدي  ّ
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 .هـ١٤١٠ّاملقدسة 

ّأليب عبداهللا الشيخ املفيد حممـد : اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد. ٨

ّحتقيـق ونـرش مؤسـسة آل ) هــ٤١٣ت( البغـدادي كربيلنعامن العّبن حممد بن ا

 .ـه١٤١٣ّ قم املقدسة  البيت

ّليوسـف بـن عبـداهللا بـن حممـد بـن : االستيعاب يف معرفة األصـحاب. ٩

 .هـ١٤١٢ّحتقيق عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت ) ـه٤٦٣ت(ّعبدالرب 

ّيل بـن حممـد اجلـزري البـن األثـري عـ: أسد الغابة يف معرفة الصحابة. ١٠

 .هـ١٤٠٩دار الفكر، بريوت، ) ـه٦٣٠ت(

ّللمـوىل حممـد حمـسن الفـيض الكاشـاين : األصفى يف تفـسري القـرآن. ١١

ّ درايتي وحممد نعمتي، دفرت التبليغات اإلسالمي، قـم دّحتقيق حمم) هـ١٠٩١ت(

 .هـ١٤١٨ّاملقدسة 

 احلـسن ألمـني اإلسـالم الفـضل بـن: ُإعالم الـورى بـأعالم اهلـدى. ١٢

 .هـ١٤١٧ّ قم املقدسة  ّحتقيق ونرش مؤسسة آل البيت) ـه٦ق(الطربيس 

دار التعـارف، ) هــ١٣٧١ت(ّللـسيد حمـسن األمـني : أعيان الـشيعة. ١٣

 .هـ١٤٠٦بريوت 

ّمؤسـسة ) ـه٣٥٦ت(أليب الفرج عيل بن احلسني األصفهاين : األغاين. ١٤
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 .َمجال للطباعة والنرش، بريوت

حتقيق ونرش ) هـ٤٦٠ت( احلسن الطويس نّجعفر حممد بأليب : األمايل. ١٥

ّمؤسسة البعثة، قم املقدسة   .هـ١٤١٤ّ

ّأليب جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمي : أمايل الصدوق. ١٦ ) ـه٣٨١ت(ّ

ّحتقيق ونرش مؤسسة البعثة، قم املقدسة   .ـه١٤١٧ّ

ابويـه أليب احلسن عيل بـن احلـسني بـن ب: اإلمامة والتبرصة من احلرية. ١٧

ّ قــم املقدســة  ّحتقيــق ونــرش مؤســسة اإلمــام املهــدي) هـــ٣٢٩ت(ّالقمــي 

 .هـ١٤٠٤

ّحتقيـق حممـد ) هــ٨٤٥ت(ألمحد بـن عـيل املقريـزي : إمتاع األسامع. ١٨

 .هـ١٤٢٠ التميمي، دار الكتب العلمية، بريوت حلميدعبدا

ة ّللعالمـ: أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واإلحساء والبحرين. ١٩

مكتبة آية اهللا املرعيش النجفـي، قـم ) هـ١٣٤٠ت(الشيخ عيل البالدي البحريني 

 .هـ١٤٠٧ّاملقدسة 

أليب اخلري عبداهللا بن عمر البيضاوي : )تفسري البيضاوي(أنوار التنزيل . ٢٠

 .هـ١٤٠٥ّمكتبة سلامن الفاريس، قم املقدسة ) ـه٦٨٥ت(

ــضاح. ٢١ ــن شــاذان األزدي: اإلي ــد الفــضل ب  النيــسابوري ّأليب حمم
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 .هـ١٤٠٢ّمؤسسة األعلمي، بريوت ) هـ٢٦٠ت(

ّللعالمة احليل احلسن بن يوسف بن املطهر األسـدي : إيضاح االشتباه. ٢٢ ّ ّ

ّحتقيـق حممـد احلـسون، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي، قـم املقدسـة  ) هـ٧٢٦ت( ّ ّ ّ

 .هـ١٤١١

ّللعالمـة الـشيخ حممـد بـاقر املجلـيس : بحار األنوار. ٢٣ ) هــ١١١٠ت(ّ

 .هـ١٤٠٣ّؤسسة الوفاء، بريوت م

دار الفكـر، ) هـ٧٧٤ت(أليب الفداء احلافظ ابن كثري : البداية والنهاية. ٢٤

 .هـ١٤٠٢بريوت 

ّملحمد بن عيل الشوكاين : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ٢٥

 .دار املعرفة، بريوت) هـ١٢٥٠ت(

ن موسـى بـن طـاووس أليب الفـضائل أمحـد بـ: بناء املقالة الفاطميـة. ٢٦

ّحتقيق سـيد عـيل العـدناين، مؤسـسة آل البيـت) هـ٦٧٣ت( ّ  قـم املقدسـة ّ

 .هـ١٤١١

ّللـسيد رشف الـدين : تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة. ٢٧

 قـم  ّحتقيق ونرش مؤسسة اإلمام املهدي) هـ١٠ق(عيل احلسيني األسرتآبادي 

 .هـ١٤٠٧ّاملقدسة 
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) هــ٤٦٣ت(للحافظ أمحد بن عيل اخلطيـب البغـدادي : تاريخ بغداد. ٢٨

 .دار الكتاب العريب، بريوت

دار ) هــ٩١١ت(جلامل الدين عبـدالرمحن الـسيوطي : تاريخ اخللفاء. ٢٩

 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بريوت، 

حتقيق ) هـ٣١٠ت(ّأليب جعفر حممد بن جرير الطربي : تاريخ الطربي. ٣٠

 .سويدان، بريوتّحممد أبو الفضل إبراهيم دار 

للحافظ أبو القاسم عيل بن احلسن الشافعي، ابن : تاريخ مدينة دمشق. ٣١

 .هـ١٤١٥حتقيق عيل شريي، دار الفكر، بريوت ) هـ٥٧١ت(عساكر 

ّللعالمة احليل احلسن بن يوسف بن املطهـر األسـدي : حترير األحكام. ٣٢ ّ ّ

ّ قـم املقدسـة  دقّحتقيق إبراهيم البهادري، مؤسسة اإلمام الصا)  هـ٧٢٦ت(

 .هـ١٤٢٠

 .املالحم والفتن = الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن. ٣٣

ّأليب السعود حممد بن حممد العامدي : تفسري أيب السعود. ٣٤ ) هــ٩٥١ت(ّ

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

ّأليب حيان حممد بن يوسف األندليس الغرنـاطي : تفسري البحر املحيط. ٣٥ ّ

 .هـ١٤٢٠ دار الفكر، بريوت ،ّحتقيق صدقي حممد مجيل)  هـ٧٥٤ـت(
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ّأليب النفـر حممـد بـن مـسعود الـسلمي الـسمرقندي : ّتفسري العيايش. ٣٦

 .هـ١٣٨٠املكتبة العلمية، طهران ) هـ٣ق(

للحافظ أيب الفداء إسامعيل ابـن كثـري القـريش : تفسري القرآن العظيم. ٣٧

 .هـ١٤٠٦دار املعرفة، بريوت ) هـ٧٧٤ت(الدمشقي 

ّأليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري القرطبـي : تفسري القرطبـي. ٣٨

 .م١٩٦٥دار إحياء الرتاث العريب ) هـ٦٧١ت(

 مكتبـة )هــ٣ق(ّأليب احلسن عيل بـن إبـراهيم القمـي : ّتفسري القمي. ٣٩

 .ّاهلدى، قم املقدسة

عي ّللفخر الرازي حممد بن عمر التيمي البكري الـشاف: التفسري الكبري. ٤٠

 ).هـ٦٠٦ت(

حتقيـق حـسني ) هـ١٣٥٤ت(ّللسيد حسن الصدر : تكملة أمل اآلمل. ٤١

 .هـ١٤٢٩ّعيل حمفوظ، دار املؤرخ، بريوت 

ّللسيد أمحد احلسيني، مكتبة آيـة اهللا املرعـيش : ّتالمذة العالمة املجليس. ٤٢

 .هـ١٤١٠ّالنجفي، قم املقدسة 

ن مقـداد بـن عبـداهللا جلـامل الـدي: التنقـيح الرائـع ملختـرص الـرشائع. ٤٣

 الكـوهكمري، مكتبـة آيـة اهللا بـداللطيفحتقيـق ع) هـ٨٢٦ت(ّالسيوري احليل 
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 .هـ١٤٠٤ّاملرعيش النجفي، قم املقدسة 

ــذب .٤٤ ــذيب الته ــسقالين : هت ــر الع ــن حج ــيل ب ــن ع ــد ب ــافظ أمح للح

 .هـ١٤٠٤دار الفكر، بريوت ) هـ٨٥٢ت(

حتقيق ) هـ٧٤٢ت(ي ّ املزوسفّللحافظ أيب احلجاج ي: هتذيب الكامل. ٤٥

ّبشار عواد، مؤسسة الرسالة،  ّ  .هـ بريوت١٤٠٣ّ

حتقيـق ) هـ٦ق(ّالبن حجزة حممد بن عيل الطويس : الثاقب يف املناقب. ٤٦

ّنبيل رضا علوان، مؤسسة الفهاريان، قم املقدسة   .هـ١٤١٢ّ

ّللحافظ حممد بن حبان التميمي البستي : الثقات. ٤٧ دائـرة ) هــ٣٥٤ت(ّ

 .هـ١٢٩٣امنية، اهلند املعارف العث

 .تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن. ٤٨

مكتبـة آيـة اهللا ) ت ق هــ(ّملحمـد بـن عـيل األردبـييل : جامع الـرواة. ٤٩

 .هـ١٤٠٣ّاملرعيش النجفي، قم املقدسة 

دار ) هــ٩١١ت(جلالل الدين عبدالرمحن الـسيوطي : اجلامع الصغري. ٥٠

 .هـ١٤٠١الفكر، بريوت 

ّللحافظ أيب عيسى حممد بـن : سنن الرتمذي = ع الكبري للرتمذياجلام. ٥١

ّحتقيق بشار عواد، دار غرب، بريوت ) هـ٢٧٩ت(عيسى الرتمذي   .م١٩٩٨ّ
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ُملحمد بن فتوح احلميدي : اجلمع بني الصحيحني. ٥٢ حتقيق ) هـ٤٨٨ت(ّ

 .هـ١٤١٩ وتّعيل حسني البواب، دار ابن حزم، بري

: »ضـمن فهرسـت ابـن بابويـه« لبحـرينجواهر البحرين يف علـامء ا. ٥٣

 - ّإعـداد سـيد أمحـد احلـسيني) هـ١١٢١ت(للشيخ سليامن املاحوزي البحراين 

 .هـ١٤٠٤ّ، قم املقدسة - مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي

ّملحمد بن احلسن احلـر العـاميل : اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية. ٥٤ ّ

 .هـ١٣٨٤سة ّانتشارات طوس، مشهد املقد) هـ١١٠٤ت(

) هــ١١٨٦ت(للشيخ يوسف بـن أمحـد البحـراين : احلدائق النارضة. ٥٥

ّمؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة   .ش١٣٦٣ّ

) هــ١٣٢٠ت(للمـريزا حـسني النـوري الطـربيس : خامتة املستدرك. ٥٦

 .هـ١٤١٥ّ، قم املقدسة  ّحتقيق ونرش مؤسسة آل البيت

ــرائح. ٥٧ ــرائج واجل ــعي: اخل ــدين س ــب ال ــدي لقط ــداهللا الراون ــن عب د ب

 .هـ١٤٠٩ّ، قم املقدسة  ّ ونرش مؤسسة اإلمام املهديحتقيق) هـ٥٧٣ت(

ّللشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويـه القمـي : اخلصال. ٥٨ ّ

ّمؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة ) هـ٣٨١ت(  .هـ١٤٠٣ّ

ّللعالمة احليل احل: خالصة األقوال يف معرفة الرجال. ٥٩ سن بن يوسف بن ّ
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ّحتقيق جـواد قيـومي، مؤسـسة نـرش الفقاهـة، قـم ) هـ٧٢٦ت(ّاملطهر األسدي  ّ

 .هـ١٤١٧ّاملقدسة 

البن حجر أمحد بن عيل العسقالين : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة. ٦٠

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت)  هـ٨٥٢ت(

ل الـدين عبـدالرمحن الـسيوطي جلـال: ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور. ٦١

 .هـ١٤٢٤حتقيق عبداهللا الرتكي، مركز هجر للبحوث، القاهرة ) هـ٩١١ت(

ّالدر النظيم يف مناقب األئمة اللهاميم. ٦٢ للشيخ مجال الدين يوسف بن حاتم : ّ

ّحتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة ) هـ٧ق(الشامي   .هـ١٤٢٠ّ

تقديم ) هـ١٧٣ت(ّإسامعيل بن حممد احلمريي : ديوان السيد احلمريي. ٦٣

 .م١٩٩٩، بريوت  صادرّنواف اجلراح، دار

) هــ٢٠٤ت(ّأبو عبداهللا حممد بن إدريـس الـشافعي : ديوان الشافعي. ٦٤

 .هـ١٤١٤حتقيق أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت 

ّ حممـد  بـنأليب العبـاس أمحـد: يف مناقب ذوي القربى: ذخائر العقبى. ٦٥

ّحتقيــق أكــرم البــويش، مكتبــة الــصحابة، جــدة، ) هـــ٦٩٤ت(الطــربي املكــي 

 .هـ١٤١٥

ّللعالمـة الـشيخ آقـا بـزرك الطهـراين : الذريعة إىل تـصانيف الـشيعة. ٦٦
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 .هـ١٤٠٣دار األضواء، بريوت ) هـ١٣٨٨ت(

 الغــضائري أمحــد بــن احلــسني الواســطي البغــدادي نالبــ: الرجــال. ٦٧

هــ قـم ١٤٢٢ - نـرش دار احلـديث -ّمـد رضـا اجلـاليل ّحتقيق سيد حم) هـ٥ق(

 .ّاملقدسة

) هــ٢٨٠ت(أليب جعفر أمحد بـن أيب عبـداهللا الربقـي : رجال الربقي. ٦٨

 .ش١٣٤٢، جامعة طهران ألرمويّتصحيح سيد جالل الدين ا

) هــ٤٦٠ـتـ(ّأليب جعفر حممد بـن احلـسن الطـويس : رجال الطويس. ٦٩

 .هـ١٣٨١املكتبة احليدرية، النجف األرشف ّحتقيق حممد صادق بحر العلوم، 

 .خالصة األقوال = ّرجال العالمة. ٧٠

ّأليب العباس أمحد بن عيل النجايش األسدي الكـويف : رجال النجايش. ٧١

ّحتقيق سيد موسى الشبريي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسـة ) هـ٤٥٠ت( ّ ّ

 .هـ١٤٠٧

للشيخ سليامن بـن : »ابويهضمن فهرست ابن ب« رسالة علامء البحرين. ٧٢

ّإعداد سيد أمحد احلسيني، مكتبة آيـة اهللا ) هـ١١٢١ـت(عبداهللا املاحوزي البحراين 

 .هـ١٤٠٤ّاملرعيش النجفي، قم املقدسة 

للشهيد الثاين زيـن الـدين بـن : روض اجلنان يف رشح إرشاد األذهان. ٧٣
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ّقـم املقدسـة حتقيق ونرش مكتب اإلعـالم اإلسـالمي، ) هـ٩٦٥ت(عيل العاميل 

 .هـ١٤٢٢

ّللعالمة مـريزا حممـد بـاقر املوسـوي اخلوانـساري : ّروضات اجلنات. ٧٤ ّ

 .هـ١٣٩١ّمكتبة إسامعيليان، قم املقدسة ) هـ١٣١٣ت(

ّملحمـد بـن خاونـد : روضة الصفاء يف سرية األنبياء وامللوك واخللفاء. ٧٥

لـشاديل، الـدار ترمجة أمحد بن عبـدالقادر ا) هـ٩٠٣ت(شاه املعروف بمري خواند 

 .هـ، اجلزء الرابع من النسخة الفارسية١٤٠٨املرصية للكتاب 

ّللشيخ حممد بن الفتـال النيـشابوري : روضة الواعظني. ٧٦ ) هــ٥٠٨ت(ّ

ّحتقيق غالم حـسني املجيـدي وجمتبـى الفرجـي منـشورات دليـل، قـم املقدسـة  َ َ

 .هـ١٤٢٣

فندي األصفهاين للمريزا عبداهللا األ: رياض العلامء وحياض الفضالء. ٧٧

ّحتقيق سيد أمحد احلسني، مكتبة املرعيش النجفي، قم املقدسة) هـ١٢ق( ّ. 

ّللموىل أمحد بـن حممـد األردبـييل : زبدة البيان يف براهني أحكام القرآن. ٧٨

حتقيق رضا األستاذي وعيل أكـرب زمـاين، انتـشارات مـؤمنني، قـم ) هـ٩٩٣ت(

 .هـ١٤٢١ّاملقدسة 

لعبدامللك بـن حـسني : يل يف أبناء األوائل والتوايلسمط النجوم العوا. ٧٩

ّحتقيق عادل أمحد وعـيل حممـد عـوض، ) هـ١١١١ت(ّالشافعي العاصمي املكي 
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 .هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، بريوت 

ـــنن أيب داوود. ٨٠ ـــستاين األزدي : س ـــعث السج ـــن األش ـــسليامن ب ل

ّحتقيــق عــزت الــدعاس وعــادل الــسيد، دار ابــن حــزم بــري) هـــ٢٧٥ت( ّ وت ّ

 .هـ١٤١٨

 .اجلامع الكبري = سنن الرتمذي. ٨١

ّأليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن التميمي الـسمرقندي : سنن الدارمي. ٨٢

ــدارمي  ـــ٢٥٥ت(ال ــريوت ) ه ــة ب ــب العلمي ــدي، دار الكت ــد اخلال ــق حمم ّحتقي

 .هـ١٤١٧

) هــ٧٤٨ت(ّملحمد بن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي : سري أعالم النبالء. ٨٣

 .هـ١٤٠٥ّاألسد، مؤسسة الرسالة، بريوت حتقيق حسني 

ّللمحقق نجـم الـدين جعفـر بـن : رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام. ٨٤

ّحتقيــق عبداحلــسني حممــد عــيل دار األضــواء، بــريوت ) هـــ٦٧٦ت(ّاحلــسن احلــيل 

 .هـ١٤٠٣

للقايض أيب حنيفة النعامن بن : ّرشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار. ٨٥

ّحتقيق سـيد حممـد احلـسيني، مؤسـسة النـرش ) هـ٣٦٣ت( التميمي املغريب ّحممد ّ ّ

 .هـ١٤٠٩ّاإلسالمي، قم املقدسة 
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) هــ١٠٨١ت(ّللمويل حممد صـالح املازنـدراين : رشح أصول الكايف. ٨٦

 .هـ١٣٨٢ّحتقيق عيل أكرب الغفاري، املكتبة اإلسالمية، طهران 

ــد. ٨٧ ــد العقائ ــن : رشح جتري ــيل ب ــدين ع ــالء ال ــجي لع ــد القوش ّحمم

 .منشورات الريض وبيدار وعزيزي) هـ٨٧٩ت(

لسعد الدين مسعود بن عمـر التفتـازاين : رشح التلويح عىل التوضيح. ٨٨

 .هـ١٤١٦ّحتقيق زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ) هـ٧٩٢ت(

لــسعد الــدين مــسعود بــن عمــر التفتــازاين : رشح العقائــد النــسفية .٨٩

 .هـ١٤١١ّمد عدنان درويش، حتقيق حم) هـ٧٩٢ت(

ّللسيد عيل بن حممد اجلرجاين : رشح املواقف. ٩٠ ّحتقيق حممد ) هـ٨١٢ت(ّ

 .هـ١٤١٢ّبدر الدين النعامين، انتشارات الرشيف الريض، قم املقدسة 

البن أيب احلديـد عبداحلميـد بـن هبـة اهللا املعتـزيل : رشح هنج البالغة. ٩١

براهيم، مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي، قـم ّحتقيق حممد أبو الفضل إ) هـ٦٥٥ت(

 .هـ١٤٠٤ّاملقدسة 

حتقيـق ) هــ٣٩٣ت(ّأليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري : الصحاح. ٩٢

 .هـ١٤٢٠ّأميل بديع يعقوب وحممد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بريوت 

 لعالء الدين عيل بن بلبـان الفـاريس: ّصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان. ٩٣
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 .هـ١٤١٨ّحتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت ) هـ٧٣٩ت(

ّأليب عبداهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري اجلعفـي : صحيح البخاري. ٩٤

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت) ـه٢٥٦ت(

) هـ٢٦١ت(ّأليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي : صحيح مسلم. ٩٥

 .هـ١٤٢٣ اخلري، بريوت حتقيق مسلم بن حممود عثامن، دار

ّأليب حممـد عـيل بـن يـونس : ّالرصاط املستقيم إىل مـستحقي التقـديم. ٩٦

ّحتقيق حممد باقر البهبودي، املكتبـة املرتـضوية، قـم ) هـ٨٧٧ت(العاميل النباطي 

 .هـ١٣٨٤ّاملقدسة 

ّللصدوق حممد بن عيل بن احلسني بـن بابويـه القمـي : صفات الشيعة. ٩٧ ّ

 .هـ١٤١٠ ، ّ ونرش مؤسسة اإلمام املهديحتقيق) هـ٣٨١ـت(

للقـايض الـشهيد نـور اهللا : الصوارم املحرقة يف جـواب الـصواعق املحرقـة. ٩٨

حتقيــق جــالل الــدين احلــسيني، رشكــة ســهامي، طهــران ) هـــ١٠١٩ت (التــسرتي 

 .هـ١٣٦٧

) هــ٩٧٣ت(ّالبن حجر أمحد بـن حممـد اهليتمـي : الصواعق املحرقة .٩٩

ّرتكي وكامل اخلراط، مؤسسة الرسالة، بريوت حتقيق عبدالرمحن ال  .هـ١٤١٧ّ

ّلعبــدالوهاب بــن عــيل الــسبكي : طبقــات الــشافعية الكــربى. ١٠٠
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ّحتقيق عبدالفتاح احللو وحممود الطنّاحي، دار إحياء الكتب العربية، ) هـ٧٧١ت(

 .القاهرة

ّالبن املعتز، عبداهللا بن املعز بن املتوكل بن امل: طبقات الشعراء. ١٠١ ّ عتصم ّ

ّحتقيق عبدالستار أمحد فراج، دار املعارف، القاهرة) هـ٢٩٦ت(ّالعبايس  ّ. 

دار ) هـ٢٣٠ت(ّملحمد بن سعد بن منيع الزهري : الطبقات الكربى. ١٠٢

 .هـ١٤٠٥صادر، بريوت 

أليب القاسم عيل بن موسى بن : الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف. ١٠٣

ّر، مؤسـسة األعلمـي، بـريوت ّحتقيـق سـيد عـيل عاشـو) هــ٦٦٤ت(طاووس 

 .هـ١٤٢٠

ّللسيد عيل أصغر بـن حممـد : طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال. ١٠٤ ّ

ّحتقيـق سـيد مهـدي الرجـائي، مكتبـة آيـة اهللا ) هـ١٣١٣ت(شفيع الربوجردي 

 .هـ١٤١٠ّاملرعيش النجفي، قم املقدسة 

َالعرب يف خرب من غرب. ١٠٥ ) هــ٧٤٨ت(ّللحافظ حممد بن أمحد الـذهبي : ِ

 .هـ١٤٠٥ّحتقيق حممد سعيد بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت 

الدين عيل بن يوسف بن  ّلريض: ف اليوميةوُالعدد القوية لدفع املخا. ١٠٦

ّاملطهر احليل  ّحتقيق سيد مهدي الرجائي، مكتبة آية اهللا املرعيش النجفـي ) هـ٨ق(ّ

 .هـ١٤٠٨ّقم املقدسة 
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 .ّقدم يف رشح العقائد النسفيةت = العقائد النسفية. ١٠٧

ّللصدوق حممد بن عـيل بـن : »ضمن ثواب األعامل« عقاب األعامل. ١٠٨

ّتـصحيح عـيل أكـرب الغفـاري، مكتبـة  )هــ٣٨١ت(ّاحلسني ابن بابويـه القمـي 

 .الصدوق، طهران

ّالعقد النضيد والدر الفريد. ١٠٩
ّملحمد بن احلسن القمي : ِ حتقيق ) هـ٧ق(ّ

 .هـ١٤٢٣ّ احلديث، قم املقدسة عيل الناطقي، دار

ّللصدوق حممد بن عيل بن احلسني بـن بابويـه القمـي : علل الرشائع. ١١٠ ّ

 .هـ١٣٨٥املكتبة احليدرية، النجف األرشف ) هـ٣٨١ت(

ّلعبدالعظيم املهتدي البحراين، مؤسسة : ِعلامء البحرين دروس وعرب. ١١١

 .هـ١٤١٤البالغ، بريوت 

) هــ٦٠٠ت(ّ حييى بن احلسن األسدي احليل البن البطريق: العمدة. ١١٢

ّحتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة   .هـ١٤٠٧ّ

) هــ١٠ق(ّالبن أيب مجهور حممد بـن عـيل األحـسائي : عوايل الآليل. ١١٣

ّحتقيق الشيخ جمتبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء، قم املقدسة   .هـ١٤٠٣ّ

ّمد بن عيل بن احلسني بن بابويه للصدوق حم:  عيون أخبار الرضا. ١١٤

ّتصحيح شيخ حسني األعلمي، مؤسسة األعلمـي، بـريوت ) هـ٣٨١ت(ّالقمي 
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 .هـ١٤٠٤

للشيخ عبداحلسني أمحد األمينـي : ّالغدير يف الكتاب والسنة واألدب. ١١٥

 .هـ١٤٢٤ّحتقيق ونرش مركز الغدير، قم املقدسة ) هـ١٣٩٠ت(النجفي 

حتقيـق ) هــ٤٦٠ت(ّ حممد بن احلسن الطويس لشيخ الطائفة: َالغيبة. ١١٦

ّعباداهللا الطهراين، وعيل أمحد ناصح، مؤسسة املعـارف اإلسـالمية، قـم املقدسـة  ّ

 .هـ١٤١١

حتقيـق عـيل أكـرب ) هــ٤ق(ّللشيخ حممد بن إبراهيم النعامين : الغيبة. ١١٧

 .ّالغفاري، مكتبة الصدوق، طهران

 حجـر أمحـد بـن عـيل البـن: فتح الباري برشح صـحيح البخـاري. ١١٨

 .هـ١٤٠٢دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ) هـ٨٥٢ت(العسقالين 

دار الكتـب ) هــ٣١٤ت(ّأليب حممد أمحد بن أعثم الكـويف : الفتوح. ١١٩

 .هـ١٤٠٦العلمية، بريوت 

) هــ٨ق(ّإلبراهيم بـن حممـد اجلـويني اخلراسـاين : فرائد السمطني. ١٢٠

ّحتقيق حممد باقر املحمودي، مؤسس  .هـ١٣٩٨ة املحمودي، بريوت ّ

ّللـسيد عبـدالكريم :  فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل. ١٢١

ّحتقيق حتسني آل شـبيب، مركـز الغـدير، قـم املقدسـة ) هـ٦٩٣ت(بن طاووس 
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 .هـ١٤١٩

ــار. ١٢٢ ــردوس األخب ــديلمي : ف ــهردار ال ــن ش ــريويه ب ــجاع ش أليب ش

 دار الكتـب العلميـة، بـريوت حتقيـق سـعيد بـن بيـسوين زغلـول،) هـ٥٠٩ت(

 .هـ١٤٠٦

ِالفرق بـني الفـرق. ١٢٣ لعبـدالقاهر بـن طـاهر اإلسـفرائيني البغـدادي : َ

 .ّحتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، دار املعرفة، بريوت) هـ٤٢٩ت(

) هــ٣ق(ّأليب حممـد احلـسن بـن موسـى النـوبختي : فرق الـشيعة. ١٢٤

 .هـ١٣٥٥احليدرية، النجف األرشف ّتصحيح حممد صادق بحر العلوم، املطبعة 

أليب عبيـدالبكري عبـداهللا بـن : فصل املقال يف رشح كتاب األمثـال. ١٢٥

ّإحسان عباس وعبداملجيد عابدين، دار األمانة، بـريوت ) هـ٤٨٧ت(عبدالعزيز 

 .هـ١٣٩١

ّأليب عبــداهللا املفيـد حممـد بــن حممـد العكــربي : الفـصول املختـارة. ١٢٦ ّ

 .هـ١٤١٣ّملؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، قم املقدسة ا) هـ٤١٣ت(البغدادي 

ّالفصول املهمة يف أصول األئمة. ١٢٧ ّللشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل : ّ ّ

ّحتقيق حممد بن حممد حسني القائيني، مؤسسة املعارف اإلسالمية، ) هـ١١٠٤ت( ّ ّ

 .هـ١٤١٨ّمشهد املقدسة 
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ّالبن الصباغ عـيل بـن :  ّ األئمةّالفصول املهمة يف معرفة أحوال. ١٢٨

ّحممد املالكي املكي   .هـ١٤٠٩ دار األضواء، بريوت )هـ٨٥٥ت(ّ

 حتقيق )هـ٤٦٠ت(ّأليب جعفر حممد بن احلسن الطويس : الفهرست. ١٢٩

ّجواد القيومي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة  ّ  .هـ١٤١٧ّ

ّللـشيخ عبـاس : ةالفوائد الرضوية يف أحوال علامء مذهب اجلعفريـ. ١٣٠

 .ش١٣٨٥ّ، بوستان كتاب، قم املقدسة  حتقيق نارص باقري)هـ١٣٥٩ت(ّالقمي 

 حتقيـق )هــ١٤١٥ت(ّللشيخ حممد تقي التسرتي : قاموس الرجال. ١٣١

 .هـ١٤١٠ّلنرش اإلسالمي، قم املقدسة ّونرش مؤسسة ا

ــشافعي : القــاموس املحــيط. ١٣٢ ــادي ال ــن يعقــوب الفريوزآب ّملحمــد ب

 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت ) هـ٨١٧ت(

ِأليب العباس عبداهللا بـن جعفـر احلمـريي : قرب اإلسناد. ١٣٣
 ) هــ٣ق(ّ

 .هـ١٤١٣ّ، قم املقدسة  ّحتقيق ونرش مؤسسة آل البيت

خلواجـة نـصري الـدين : »ّضمن تلخـيص املحـصل« قواعد العقائد. ١٣٤

 .هـ١٤٠٥ دار األضواء، بريوت )هـ٦٧٢ت(الطويس 

تـصحيح ) هـ٣٢٩ت(ّأليب جعفر حممد بن يعقوب الكليني : ايفالك. ١٣٥

 .هـ١٣٨٨، املكتبة اإلسالمية، طهران نجم الدين اآلميل
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) هــ٦٣٠ت(ّالبن األثري عيل بن حممد الـشيباين : الكامل يف التاريخ. ١٣٦

 .هـ١٤٠٢دار صادر، بريوت 

 حتقيـق ) هــ٩٠ت(لسليم بن قـيس اهلـاليل : كتاب سليم بن قيس. ١٣٧

ّء الدين املوسوي، مؤسسة البعثة، قم املقدسة عال  .هـ١٤٠٧ّ

جلـار اهللا حممـود بـن عمـر : ّالكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل. ١٣٨

ّ حتقيق عادل أمحد وعيل حممد عـوض، مكتبـة العبيكـان، )هـ٥٣٨ت(الزخمرشي 

 .هـ١٤١٨الرياض 

 للـشيخ حممـد بـن أيب: كشف الرباهني يف رشح رسالة زاد املسافرين. ١٣٩

ّحتقيق وجيه بن حممد املسيح، مؤس) هـ١٠ق(مجهور اإلحسائي  ّسة أم القرى، قـم ّ

 .م٢٠٠١ّاملقدسة 

حلاجي خليفة مـصطفى : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ١٤٠

 .هـ١٤٠٢دار الفكر ) هـ١٠٦٧ت(بن عبداهللا الرومي احلنفي 

ّكشف الغمة يف معرفة األئمـة. ١٤١ ّ  :يـسى أليب احلـسن عـيل بـن ع

، قـم   حتقيق عيل آل كوثر، املجمع العاملي ألهل البيت)هـ٦٩٢ت(اإلربيل 

 .هـ١٤٢٦ّاملقدسة 

: »ضـمن جمموعـة الرسـائل« كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد. ١٤٢

 مكتبـة آيـة اهللا )هــ٧٢٦ت(ّ احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي احليل ّللعالمة
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 .هـ١٤٠٤ّملرعيش النجفي، قم املقدسة ا

ّكفاية األثر يف النص عىل األئمة اإلثني عرش. ١٤٣ أليب القاسـم عـيل بـن : ّ

ّحممداخلزاز  انـشارات ّ حتقيق السيد عبداللطيف احلسيني الكـوهكمري، )هـ٤ق(ّ

 .هـ١٤٠١ّبيدار، قم املقدسة 

ّللشيخ الصدوق حممد بن عـيل بـن حـسني : كامل الدين ومتام النعمة. ١٤٤

لنـرش ّتـصحيح عـيل أكـرب الغفـاري، مؤسـسة ا )هــ٣٨١ت(ّبن بابويـه القمـي 

 .هـ١٤٠٥ّاإلسالمي، قم املقدسة 

ّلعيل املتقي بـن حـسام الـدين : ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال. ١٤٥

 .هـ١٤٠٥ّمؤسسة الرسالة، بريوت ) هـ٩٧٥ت(اهلندي 

 حتقيق )هـ٤٤٩ت(ّأليب الفتح حممد بن عيل الكراجكي : كنز الفوائد. ١٤٦

 .هـ١٤٠٥اء، بريوت هللا نعمة، دار األضوشيخ عبدا

ا بـزرك غـللـشيخ آ: الكواكب املنترشة يف القرن الثـاين بعـد العـرشة. ١٤٧

ــه عــيل نقــي املنــزوي، جامعــة طهــران، )هـــ١٣٨٨ت(الطهــراين   حتقيــق نجل

 .ش١٣٧٢

)  هــ٨٥٢ت(البن حجر أمحـد بـن عـيل العـسقالين : لسان امليزان. ١٤٨

 .هـ١٤١٦يش، دار إحياء الرتاث، بريوت، ّحتقيق حممد عبدالرمحن املرع
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ّللـشهيد األول حممـد بـن : »ّضمن الروضة البهية« اللمعة الدمشقية. ١٤٩ ّ

 . دار العامل اإلسالمي، بريوت)هـ٧٨٦ت(ّمكي العاميل 

 نرش )هـ١١٨٦ت(للشيخ يوسف بن أمحد البحراين : لؤلؤة البحرين. ١٥٠

 .ّ، قم املقدسة ّمؤسسة آل البيت

للفاضـل املقـداد بـن عبـداهللا : ّامع اإلهلية يف املباحـث الكالميـةاللو. ١٥١

ّ حتقيق ونرش جممع الفكـر اإلسـالمي، قـم املقدسـة )هـ٨٢٦ت(ّالسيوري احليل 

 .هـ١٤٢٤

ّالبن شاذان حممد بن أمحد القمي : مائة منقبة. ١٥٢  حتقيـق شـيخ )هـ٤ق(ّ

 .هـ١٤٠٩نبيل رضا علوان، الدار اإلسالمية بريوت 

املكتبـة ) هـ١٠١٩ت(للقايض نور اهللا الشوشرتي : لس املؤمننيجما. ١٥٣

 .ش١٣٥٤اإلسالمية، طهران 

ّأليب احلـسن عـيل بـن حممـد العلـوي : ّاملجدي يف أنساب الطالبيني. ١٥٤

ّملرعـيش النجفـي، قـم املقدسـة ، حتقيق أمحد املهـدوي، مكتبـة آيـة اهللا ا)هـ٥ق(

 .هـ١٤٠٩

ّد بـن حممـد امليـداين النيـسابوري أليب الفـضل أمحـ: جممع األمثـال. ١٥٥

 .هـ١٣٩٣بداحلميد، دار الفكر، بريوت ّ حتقيق حممد حميي الدين ع)هـ٥١٨ت(
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للحـافظ عـيل بـن أيب بكـر اهليثمـي : جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد. ١٥٦

 .هـ١٤٠٢دار الكتاب العريب، بريوت ) هـ٨٠٧ت(

ّحمصل أفكار املتقدمني واملتـأخرين. ١٥٧ ّ ّحممـد بـن عمـر لفخـر الـدين : ّ

 ، حتقيق طه عبدالرؤوف صمد، دار الكتاب العـريب)هـ٦٠٦ت(اخلطيب الرازي 

 .هـ١٤٠٤، بريوت

ّللـسيد : ّمدينة املعاجز األئمة اإلثني عرش ودالئل احلجج عىل البـرش. ١٥٨

ّ حتقيــق عــزة اهللا املــوالئي، مؤســسة املعــارف )هـــ١١٠٧ت(هاشــم البحــراين  ّ

 .ـه١٤١٣ّاإلسالمية، قم املقدسة 

ّداهللا بن أسعد اليافعي املكي ّأليب حممد عب: مرآة اجلنان وعربة اليقظان. ١٥٩

 .هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بريوت  حتقيق خليل املنصور)هـ٧٦٨ت(

ّلــسالر محـزة بــن عبـدالعزيز الــديلمي : املراسـم يف الفقــه اإلمـامي. ١٦٠

 .هـ١٤٠٤ّقدسة شورات احلرمني، قم امل حتقيق حممود البستاين، من)هـ٤٦٣ت(

للشهيد الثاين زين الـدين : سالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالمم. ١٦١

ّ حتقيق ونرش مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم املقدسة )هـ٩٦٥ت(بن عيل العاميل  ّ

 .هـ١٤١٣

للشيخ احلـسن : »ضمن جمموعة نفيسة« املستجاد من كتاب اإلرشاد. ١٦٢

ّبن املطهر احليل ا  .هـ١٤٢٢ر القارىء، بريوت دا) هـ٧٣٦ت(ّ
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ّأليب عبـداهللا حممـد بـن عبـداهللا احلـاكم : املستدرك عىل الصحيحني. ١٦٣

د ّ حتقيق راجي الرمحات أيب عبداهللا، وعبدالسالم بن حمم)هـ٤٠٥ت(النيسابوري 

 .هـ١٤١٨علوش، دار املعرفة، بريوت 

ــائل. ١٦٤ ــستدرك الوس ــربيس : م ــوري الط ــسني الن ــريزا ح ــاج م للح

 .هـ١٤٠٧ّ، قم املقدسة  ّ حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت)هـ١٣٢٠ت(

ــرسائر. ١٦٥ ــستطرفات ال ــيل : م ــصور احل ــن من ــد ب ــس حمم ــن إدري ّالب ّ

 .هـ١٤١١ّلنرش اإلسالمي، قم املقدسة ّ حتقيق ونرش مؤسسة ا)هـ٥٩٨ت(

 )هــ٢٣٠ت(للحافظ عـيل بـن اجلعـد اجلـوهري : مسند ابن اجلعد. ١٦٦

 .هـ١٤١٧لكتب العلمية، بريوت ، دار احتقيق عامر أمحد حيدر

 )هــ٣١٦ت(ليعقوب بـن إسـحاق اإلسـفرائيني : مسند أيب عوانه. ١٦٧

 .هـ١٤١٩لدمشقي، دار املعرفة، بريوت حتقيق أيمن بن عارف ا

 )هـ٣٠٧ت(للحافظ أمحد بن عيل بن املثنّى التميمي : مسند أيب يعىل. ١٦٨

 .هـ١٤٠٤ دار املأمون للرتاث، بريوت حتقيق حسني سليم أسد،

ّأليب عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبـل الـشيباين : مسند أمحد بن حنبل. ١٦٩

 .هـ١٤١٤ بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب)هـ٢٤١ت(

ّللحافظ أمحد بن عمرو العتكي البـزار : »ّالبحر الزخار« ّمسند البزار. ١٧٠
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 .ـه١٤٠٩ّ مؤسسة علوم القرآن، بريوت  حمفوظ الرمحن زين اهللا،)هـ٢٩٢ت(

ــرباين : ّمــسند الــشاميني. ١٧١ ــن أمحــد اللخمــي الط ــليامن ب للحــافظ س

 .هـ١٤١٧ّجيد، مؤسسة الرسالة، بريوت  حتقيق محدي عبدامل)هـ٣٦٠ت(

ّللشيخ البهائي حممد بن احلـسني بـن عبدالـصمد : مرشق الشمسني. ١٧٢

 .ّ مكتبة بصرييت، قم املقدسة)هـ١٠٣٠ت(احلارثي العاميل 

للـشيخ الـصدوق : »٤ من ال حيرضه الفقيـه جضمن« مشيخة الفقيه. ١٧٣

ّحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي  ّ حتقيق عيل أكرب الغفـاري، )هـ٣٨١ت(ّ

ّمجاعة املدرسني، قم املقدسة   .هـ١٣٩٢ّ

ّلعبدالرزاق بن مهام الصنعاين : ّاملصنف. ١٧٤  حتقيـق حبيـب )هـ٢١١ت(ّ

 .هـ١٣٩٠عظمي، املجلس العلمي، بريوت الرمحن األ

ّللشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بـن بابويـه : معاين األخبار. ١٧٥

 .هـ١٣٩٩ ّتصحيح عيل أكرب الغفاري، دار املعرفة، بريوت) هـ٣٨١ت(ّالقمي 

ليـاقوت بـن عبـداهللا احلمـوي الرومـي البغـدادي : معجم البلـدان. ١٧٦

 . بريوتُ حتقيق فريد عبدالعزيز اجلندي، دار الكتب العلمية،)هـ٦٢٦ت(

قــدس رسه  ّللــسيد أبــو القاســم اخلــوئي: معجــم رجــال احلــديث. ١٧٧

 .هـ١٤١٣ الطبعة اخلامسة )هـ١٤١٣ت(
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 )هــ٣٨٤ت(ّأليب عبداهللا حممد بن عمران املرزباين : معجم الشعراء. ١٧٨

ّحتقيق عبدالستار أمحد فراج ّ. 

ق  حتقي)هـ٣٦٠ت(للحافظ سليامن بن أمحد الطرباين : املعجم الكبري. ١٧٩

 .هـ١٣٩٧محدي عبداملجيد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

 دار إحياء الـرتاث )هـ١٤٠٨ت(لعمر رضا كحالة : ّمعجم املؤلفني. ١٨٠

 .العريب، بريوت

أليب احلــسن عــيل بــن إســامعيل األشــعري : مقــاالت اإلســالميني. ١٨١

 .هـ١٤٠٠، دار فرانز شتاينر فيسبادن  حتقيق هلموت ريرت)هـ٣٢٤ت(

ّب األثر يف النص عىل األئمة اإلثنـي عـرشمقتض. ١٨٢ للـشيخ أمحـد بـن : ّ

 .ّ مكتبة الطباطبائي، قم املقدسة)هـ٤٠١ت(ّعبيداهللا ابن عياش اجلوهري 

ّأليب املؤيد املوف:  مقتل اإلمام احلسني. ١٨٣ ّق بن أمحـد املكـي أخطـب ّ

ّ حتقيق حممد الساموي، مكتبة املفيد، قم املقدسة)هـ٥٦٨ت(خوارزم  ّ. 

ّللشيخ املفيد حممد بن حممد بن الـنعامن العكـربي البغـدادي : املقنعة. ١٨٤ ّ

 .هـ١٤١٠ّلنرش اإلسالمي، قم املقدسة ّ حتقيق ونرش مؤسسة ا)هـ٤١٣ت(

لريض الدين عيل بن موسـى بـن : »الترشيف باملنن« املالحم والفتن. ١٨٥

، إصــفهان  ّ حتقيــق ونــرش مؤســسة صــاحب األمــر)هـــ٦٦٤ت(طــاووس 
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 .هـ١٤١٦

ــل. ١٨٦ ــل والنح ــشهرستاين : املل ــدالكريم ال ــن عب ــد ب ــتح حمم ّأليب الف

ّ حتقيق حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت)هـ٥٤٨ت( ّ. 

ّأليب جعفر حممـد بـن عـيل بـن شـهر آشـوب : مناقب آل أيب طالب. ١٨٧

 .هـ١٤١٢لبقاعي، دار األضواء، بريوت الرسدي املازندراين، حتقيق يوسف ا

ّللحافظ حممد بـن سـليامن الكـويف :  ام أمري املؤمننيمناقب اإلم. ١٨٨

افـة اإلسـالمية، قـم ّ حتقيق شيخ حممد باقر املحمودي، جممع إحيـاء الثق)هـ٣ق(

 .هـ١٤١٢ّاملقدسة 

ّللمـوىل حيـدر عـيل بـن حممـد الـرشواين :  مناقب أهل البيت. ١٨٩

ّ حتقيق حممـد احلـسون، مطبعـة املنـشو)هـ١٢ق( ّملقدسـة رات اإلسـالمية، قـم اّ

 .هـ١٤١٤

ّللعالمة احليل احلسن بن يوسـف بـن : مناهج اليقني يف أصول الدين. ١٩٠ ّ

ّ رضـا األنـصاري، قـم املقدسـة ّ نرش وحتقيق حممـد)هـ٧٢٦ت(ّاملطهر األسدي 

 .هـ١٤١٦

أليب الفرج عبدالرمحن بـن عـيل بـن : املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك. ١٩١

ّ حممد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبدالقادر  حتقيق)هـ٥٩٧ت(ّحممد ابن اجلوزي 

 .هـ١٤١٢، دار الكتب العلمية، بريوت عطا
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ّأليب عيل احلائري حممد بن إسـامعيل : منتهى املقال يف أحوال الرجال. ١٩٢

ّ، قـم املقدسـة  ّ نـرش وحتقيـق مؤسـسة آل البيـت)هـ١٢١٦ت( املازندراين

 .هـ١٤١٦

ّ حممد بن عيل بن احلسني بـن للشيخ الصدوق،: من ال حيرضه الفقيه. ١٩٣

ّ حتقيق عيل أكرب الغفاري، مجاعة املدرسني، قم املقدسة)هـ٣٨١ت(ّبابويه القمي  ّ ّ. 

لريض الدين عيل بـن موسـى بـن : مهج الدعوات ومنهج الدعوات. ١٩٤

 .هـ١٤١٤ّمؤسسة األعلمي بريوت ) هـ٦٦٤ت(طاووس، 

 نرش وحتقيق )هـ٤٨١ت(ّالبن الرباج عبدالعزيز الطرابليس : ّاملهذب. ١٩٥

 .هـ١٤٠٦ّلنرش اإلسالمي، قم املقدسة ّمؤسسة ا

 حتقيـق )هــ٧٥٦ت(للقايض عبدالرمحن بن أمحد اإلجيـي : املواقف. ١٩٦

 .هـ١٤١٧ن عمرية، دار اجليل، بريوت عبدالرمح

 )هـ٨٢٦ت(للفاضل املقداد بن عبداهللا السيوري : النافع يوم احلرش. ١٩٧

 .ش١٣٦٥هران ّ مهدي حمقق، جامعة طحتقيق

أليب املحاسـن يوسـف بـن : النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة. ١٩٨

ّئـة املـرصية العامـة  حتقيق إبراهيم عيل طرخـان، اهلي)هـ٨٧٤ت(تغري األتابكي 

 .هـ١٣٩١القاهرة 
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ــال. ١٩٩ ــد الرج ــريش : نق ــسيني التف ــسني احل ــن احل ــصطفى ب ــسيد م ّلل

 .هـ١٤١٨ّقم املقدسة ،  ّ نرش وحتقيق مؤسسة آل البيت)هـ١١ق(

ّالبن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد : النهاية يف غريب احلديث. ٢٠٠

ّ حتقيــق صـالح بــن حممــد دار الكتـب العلميــة، بــريوت )هـــ٦٠٦ت(اجلـزري 

 .هـ١٤٢٣

ّأليب جعفر حممد بن احلسن الطـويس : ّالنهاية يف جمرد الفقه والفتاوى. ٢٠١

 .هـ١٣٩٠، بريوت دار الكتاب العريب) هـ٤٦٠ت(

ّللعالمة احلـيل احلـسن بـن يوسـف بـن : ّهنج احلق وكشف الصدق. ٢٠٢ ّ

ّ حتقيق عني اهللا األرموي، دار اهلجـرة، قـم املقدسـة )هـ٧٢٦ت(ّاملطهر األسدي 

 .هـ١٤١٤

ّهدية العارفني أسامء املؤلفني واملصنفني. ٢٠٣ ّ البغـدادي، إلسامعيل باشا : ّ

 .هـ١٤٠٢دار الفكر، بريوت 

ّللشيخ حممد بن احلسن احلر الع: وسائل الشيعة. ٢٠٤  )هــ١١٠٤ت (اميلّ

 .هـ١٤٠٩ّ، قم املقدسة  ّحتقيق ونرش مؤسسة آل البيت

) هــ٦ق(ّالبن محزة حممد بن عيل الطويس : الوسيلة إىل نيل الفضيلة. ٢٠٥

ّحتقيق شيخ حممد احلسون، مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي،   .هـ١٤٠٨ّ املقدسة قمّ
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ّألمحد بن حممد بـن أيب بكـر بـن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. ٢٠٦

 .هـ١٣٩٨ّسان عباس، دار صادر، بريوت  حتقيق إح)هـ٦٨١ت(ّخلكان 

أليب منصور عبـدامللك الثعـالبي : يتيمة الدهر يف حماسن أهل الدهر. ٢٠٧

ريوت ، دار الكتب العلميـة، بـّ، حتقيق مفيد حممد قميحة)هـ٤٢٩ت(النسابوري 

 .هـ١٤٠٣
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 فهرس املحتويات
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  ٢٧................................................................ّترمجة املؤلف

  ٥.......................................................................ّاملقدمة

  ٢٩.................................يف ذكر معتقد الفرقة اإلمامية: ّالفصل األول

  ٣٣...........................................يف ذكـــر الزيديــة: الفصل الثاين

  ٦٢..................................................ّتكملة يف فرق الزيدية

  ٦٩.........................................فـي الكـيســانيـــة :الفصل الثالث

  ٧٥..........................................فـي النــاووســيـة: الفصل الرابع

  ٧٧.........................................ســامعيليـــةيف اإل: الفصل اخلامس
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