
                                                                      

 432 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 

 االبتالءات انفكرية نهعهماء املوانني ألهم انبيث 

 خالل انعصرين األموي وانعباسي
   

 

 

                                     

 الممخص 

تعد االبتالءات الفكرية من أخطر االبتالءات التي لحقت بالعمماء الموالين ألىل 
 ت عن جيات سمطويةموؼ والعباسي , كونيا صدر خالل العصرين األ البيت 

قوؼ عمى الساحة السياسية و الفكرية واالجتماعية سياسية وفكرية ذات تأثير كبير و 
خراجيم عن ممة اإلسالم  وتحجيم دورىم العممي من  ,ولكونيا ايضًا ترتب عمييا تكفيرىم وا 

وحرق  ,خالل تسقيطيم عمميًا ومنعيم من ممارسة حياتيم العممية والمينية بشكل طبيعي 
 . ةً دمير تراثيم العممي , ودفع البعض منيم إلى إخفاء انتمائو المذىبي تقيتوت
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The Intellectual Afflictions of the scholars supporting Ahl 

Al.bayt ( peace be upon them ) during the Umayyad 

and Abbasid Eras 

 

 

 

 

Abstract 

Intellectual  afflictions  are  the most  dangerous  afflictions 

that happened to the scholars supporting  Ahl Al.bayt ( peace be 

upon them ) during the Umayyad and Abbasid eras. These 

afflictions  are so dangerous  because they are issued from apolitical 

and intellectual authority that had agreat impact on political , 

intellectual and social life . 

Eventually, these scholars belief in Islam is suspected and 

denied, limiting their scientific role by disgracing them 

scientifically and preventing them from practicing their scientific 

and professional life naturally inaddition to burning and destroying 

their scientific heritage.      All this forced  the scholars to hide their 

religious belief to be safe.                 
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 المقدم 

ين ألىل البيت تعد االبتالءات الفكرية من أخطر االبتالءات التي لحقت بالعمماء الموال
 سياسية وفكرية  موؼ والعباسي , كونيا صدرت عن جيات سمطويةخالل العصرين األ

الفكرية واالجتماعية ولكونيا ايضًا ترتب عمييا ذات تأثير كبير وقوؼ عمى الساحة السياسية و 
خراجيم عن ممة اإلسالم , وتحجيم دورىم العممي من خالل تسقيطيم عمميًا ومنع يم تكفيرىم وا 

من ممارسة حياتيم العممية والمينية بشكل طبيعي , وحرق وتدمير تراثيم العممي , ودفع البعض 
 . ةً منيم إلى إخفاء انتمائو المذىبي تقيت

 المكيوم المغوي واالصطالحي لممواالة : 

وقبل التوجو لدراسة االبتالءات الفكرية لمعمماء الموالين ألىل البيت , البد لنا من بيان 
, من الفعل وِلي يولي مواالة ووالءيوم الدقيق لمعنى المواالة , فالمواالة لفظة مشتقة المف

مصدرىا الوالية , وتأتي المواالة بعدة معان منيا المقاربة وضدىا المباعدة , يقال تباعد بعد 
 ,(ٔ)ولي, أؼ قرب , وجمس مما يميني , أؼ يقاربني, وقوليم ) ُكل مما يميك ( أؼ مما يقاربك

 .(ٖ),أؼ قاربك ودنا منك (ٕ)َفَأْوَلى( قولو تعالى: )َأْوَلى َلكَ و 

أؼ متابعة الشيء  يقال والى بين األمرين مواالة ووالء, ويراد ايضًا بالمواالة , المتابعة,
أؼ تابعت, والتوالي ىو التتابع, كما في قوليم,  وواليت بين األمرين مواالة ووالء, ,(ٗ)بعد الشيء

 وكما في قولو تعالى:) َوَكَذِلكَ  ,(٘)أؼ يتابع بينيما قتالً  عنتين متواليتين فارسين,الفارس يوالي بط
وتواليت  ,(ٚ)أؼ نتبع بعضيم بعضًا في النار ,(ٙ)َكاُنوا َيْكِسُبوَن( َبْعًضا ِبَما الظَّاِلِمينَ  َبْعَض  ُنَولِّي
أؼ متبعيا  ,أؼ متولييا,(ٛ)ُمَولِّيَيا( كما في قولو تعالى:)ُىوَ  أؼ اتبعتو ورضيت بو, فالن,

   .(ٜ)وراضييا

رة , حيث يقال , القوم عمى والية , أؼ مجتمعون عمى أتي المواالة ايضًا بمعنى النصوت
, إذن           (ٕٔ), أؼ يتبعيم وينصرىم(ٔٔ)ِمْنُكْم( َيَتَولَُّيمْ  , كما في قولو تعالى : )َوَمنْ (ٓٔ) النصرة
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 َآَمُنوا الَِّذينَ  َمْوَلى ّللاََّ  ِبَأنَّ  ر, كما في قولو تعالى : )َذِلكَ فالمولى خالف العدو, أؼ ىو الناص
 .(ٖٔ)َلُيْم(  َمْوَلى الَ  اْلَكاِفِرينَ  َوَأنَّ 

كما تعني المواالة المحبة بغض النظر عن درجة ىذا الحب ومرتبتو , فكل من أحببتو 
 .( ٗٔ)يتو إلى نفسك , أؼ أدنغير مكافأة فقد أوليتو وواليتو  وأعطيتو ابتداءًا من

كذلك تعني المواالة اإلتباع والطاعة , يقال تولى فالن فالنا , أؼ اتبعو وطاعو وتقرب 
في  ,ومنيا التولي الذؼ يعني االتخاذ واإلتباع المطمق والتفويض واإلتباع الكامل(٘ٔ)منو ونصره

كما  ,(ٚٔ)ب وأنصرف, أؼ أعرض وذى, ويضاده معنى تولى عنو(ٙٔ)نصرة المتبع وتقريبو وتأييده
 ِإالَّ  َيْصاَلَىا , وقولو تعالى : )الَ (ٛٔ)ِذْكِرَنا(  َعنْ  َتَولَّى َمنْ  َعنْ  في قولو تعالى : )َفَأْعِرْض 

 . (ٜٔ)َوَتَولَّى(  اأْلَْشَقى الَِّذؼ َكذَّبَ 

ن معاني متعددة لمفـردة المواالة يمكننا القول أن المواالة اصطالحًا من خالل ما ذكرناه م
 .  (ٕٓ)ي التقرب والنصرة والمحبة والطاعة واالتباع ى

 ولعل أىم االبتالءات الفكرية التي تعرض ليا العمماء الموالين ألىل البيت , ىي :   

 : (ٕٔ)أواًل : التكفير

, ىو عمى العمماء الموالين ألىل البيتمن أعظم االبتالءات الفكرية وأشدىا ضررًا 
خراجيم عن ممة ا من , لما ترتب عمى ىذا االبتالء  (ٕٕ)إلسالم من الدولة وعممائياتكفيرىم وا 

, ومن أبرز العمماء الموالين ألىل البيت آثار وعواقب وخيمة دفع بعضيم حياتو ثمنًا ليذا التكفير
  : الذين ُكفروا ىم 

 م (    672 /ىـ 52ـ حجر بن عدي ) ت 2

حجر بن عدؼ ابن جبمة بن , بد الرحمن الشييد الزاىد العابد أبو عالمحدث العالم الجميل      
عدؼ بن ربيعة بن معاوية األكرمين بن الحارث بن معاوية الكندؼ الكوفي ,وىو حجر 

شيد الجمل وصفين مع اإلمام عمي  ,( ٕٗ), لو صحبة (ٖٕ)الخير
ان زاىدًا عابدًا ك, (ٕ٘)
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محدثًا ثقة معروفًا حدث عن النبي دمحم   م عمي , وسمع من اإلما  وعمار بن

وذكره محي  , (ٕٙ) ياسر ,وثقو عمماء السنة والشيعة ,فقد قال عنو ابن سعد)كان ثقة معروفًا(
فال مجال إال لتوثيقو ,بل ىو في قمة الوثاقة والجاللة وأني اعده ثقة  الدين الماقاني, فقال عنو )

 . (ٕٚ) (وثقة جميالً  ثقة ,

انتقاده ألفعال زياد بن أبيو في الكوفة , وخمعو , و  وبسبب مواالتو لإلمام عمي 
لمعاوية بن أبي سفيان , اتيم بالكفر مما أدػ ذلك إلى قتمو بناًء عمى أمر معاوية بن أبي 

 ودعا الخميفة ولعن الجماعة الطاعة وفارق  خمع عدؼ بن حجر و )أنبعد أن قيل عن ,سفيان
 وكفر معاوية المؤمنين أمير وخمع البيعة نكث يدعوىم إلى الجموع إليو وجمع والفتنة الحرب إلى
 ىذه مثل , وقد أشيد زياد بن أبيو الشيود عمى ذلك بقولو )عمى( ٕٛ) صمعاء( كفرة وجل عز باهلل

 .(ٜٕ) األحمق( عنق الخائن خيط قطع عمى ألجيدن وهللا أما فاشيدوا الشيادة

  م (685/ىـ 65ـ الحارث األعور اليمداني ) ت 1

 ,الفقيو التابعي,(ٖٓ)اليمداني األعور هللا بن كعب عبد بن , الحارثالكوفي زىير ىو أبو
ومن أصحاب اإلمام  ,ومحل عنايتو واىتمامو  وأوليائو, اإلمام عمي  من خواص

, وكان الحارث (ٖٔ)األول الشيعة ,وىو مناإلمام عمي  من الفرائض , تعممالحسن 
 الذؼ طمب رؤيتيم قبل استشياده, لقولو: )ادخل ي أحد العشرة الثقات عند اإلمام عم

 فقال:)من يشترؼ  الناس خطب في وذكر ايضًا أن اإلمام  ,(ٕٖ)ثقاتي( من عشرة عمى
 كثيرا عمما لو فكتب  بيا عميا جاء ثم بدرىم صحفا األعور الحارث بدرىم(, فاشترػ  عمما
 . (ٖٖ)رجل( نصف غمبكم فةأىل الكو  ) يا:فقال الناس خطب في عميا  إن ثم

 وىو اتيم بالكذب والزيف , فقال ابن سعد أن )لو قول سوء ولمواالتو ألىل البيت 
 يحتج وال  ممن بقوؼ, , وقيل عنو ايضًا أنو )متروك , ضعيف , وليس(ٖٗ)روايتو( في ضعيف
 .( ٖٚ) الحديث في وأنو واىيا  التشيع في (ٖٙ), وكذلك اتيم بالغمو (ٖ٘)بحديثو(
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, ويقول ابن عبد  (ٜٖ)الكذابين( أحد أنو الحارث وأشيد : )حدثنا (ٖٛ)عنو الشعبي وقال
نما اإلمام عمي  حب في عميو إفراطو نقم البر ضعفو الشعبي أال انو لم يبن من الحارث كذب وا 

 غيره  عمى لو وتفضيمو(ٗٓ) . 

 م ( 695 /ىـ 76ـ حب  العرني ) ت 3

الكوفي , تابعي من  العرني مالك بن فيم بن عمي بن ينجو  بن , حبة قدامة وىو أبو
 أيام عبد وممن حدث عنو , وشيد بعض مشاىده , توفي في أصحاب اإلمام عمي 

 .( ٕٗ)ثقة  , وىو كوفي (ٔٗ)م ( ٜ٘ٙ /ىـ ٙٚمروان عام )  بن الممك

 هللا رسول وجل مع عز هللا أنو قال :)عبدتروػ عن اإلمام عمي        قبل 
,اتيم ابن الجوزؼ حبة العرني (ٖٗ)سنين( سبع سنين أو خمس األمة ىذه من رجل يعبده أن

وحبو واخالصو  ثم طعن بو بسبب ىذا القول وبسبب مواالتو ألىل البيت ,(ٗٗ)بوضعو
 ليم.

, (ٙٗ) مذىب( عنو سوء , وقال البخارؼ: ) يذكر(٘ٗ) ضعيف فقد قال عنو ابن سعد أنو
, وقال عنو كذلك : ليس                    (ٚٗ)وال يكتب حديثو(  حديثو بشئ, ) ليس وعن يحيى بن معين :

 .(ٔ٘), وقال عنو النسائي : ليس بالقوؼ (ٓ٘) فقال أنو غير ثقة (ٜٗ), وذكره الجوزجاني(ٛٗ)  بثقة

أما ابن عدؼ الجرجاني فرأػ أن حديثو يكتب وىذا دليل عمى صدقو وعممو وأن طعنوا 
 روػ  إذا الحد جاوز قد منكرا حديثو في رأيت وقمما كثيرة أحاديث عنو : )وروػ بو, حيث قال 

 :, فقال عنو,أما ابن الجوزؼ (ٕ٘) حديثو( يكتب ذلك مع أنو إال ضعفو عمى وقد أجمعوا ثقة عنو
, وقد كفره ابن حجر العسقالني حينما قال عنو أنو (ٖ٘)فإنو كذاب( حبة يساوػ  فال حبة )أما

 .(ٗ٘)ع التشي مغالي في
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 م ( 745 /ىـ 95ـ سعند بن جبنر ) ت 4

أبو دمحم وقيل أبو عبد هللا سـعيد بن جبير بن ىشام األسدؼ الكوفي الوالبي , مولى بني 
, كان  والبة , من التابعين والعمماء العابدين من أصحاب وتالمذة اإلمام زين العابدين 

,فاق أىل  (٘٘) ثقة , سمي بجيبذ العمماء لغزارة عممو فقييًا عالمًا بالقرآن وتفسيره , محدثًا ورعاً 
. زمانو في عممو حتى كان عبد هللا بن عباس إذا جاء لو أحد من أىل الكوفة يستفتيو في أمر ما

 .(ٙ٘)جبير( بن فيكم سعيد أليس كان يقول لو : )

 بن باإلمام عمي يأتم كان جبير بن سعيد : ) أن روػ عن اإلمام جعفر الصادق 
 عمى إال لو قتل الحجاج سبب كان وما , عميو يثنى اإلمام عمي ـ زين العابدين ـ فكان الحسين

 . (ٚ٘) (... األمر ىذا

وقولو بجواز الخروج عمى الحاكم الظالم وخروجو في  وبسبب مواالتو ألىل البيت 
ثقفي ُيقدم م( , جعل الحجاج بن يوسف الٔٓٚ /ىـ ٕٛعام )(ٛ٘)ثورة عبد الرحمن بن األشعث 

ال  :عمى تكفيره ومن ثم قتمو بعد أن طمب منو أن يشيد عمى نفسو بالكفر , فقال سعيد بن جبير
 . (ٜ٘)أفعل ذلك ابدًا ,عندىا أمر الحجاج بقتمو 

 م (746 /ىـ 218ـ جابر بن نزةد الجعكي )ت 5

عممائيا,  ر, جابر بن يزيد الجعفي ,من فقياء الشيعة ومن أكب دمحم أبو وقيل يزيد ىو أبو
 , لم يسمم الجعفي من طعن الطاعنين,(ٓٙ)الكوفة  أىل منومن أصحاب اإلمام الباقر 

, (ٕٙ)متروك ,(ٔٙ)التشيع, كذاب في رافضيا يغمو وحديثو, رأيو في وقيل ضعيفا جدا فقيل يدلس,
 ما ثاحدي ثالثين من بنحو سمعت جابرا يحدث قال: (ٗٙ)وعن سفيان الثورؼ  ,(ٖٙ)يؤمن بالرجعة 

 . (٘ٙ)وكذا كذا لي وأن شيئا منيا أني ذكرت أحب أو ما شيئا منيا أذكر أن أستحل

وصي  حدثني شيئا قال الباقر  اإلمام دمحم عن روػ  إذا الجعفي يزيد بن كان جابر
وقد مدحو اإلمام الصادق  ,(ٙٙ) الحسين بن عمي بن دمحم األنبياء عمم ووارث األوصياء
 (عمينا يصدق كان جابرا هللا بقولو : )رحم(ٙٚ) . 
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عمى الرغم من تضعيفو وتوىينو واتيامو بالغمو فكان محل ثقة لدػ الكثير من العمماء , 
 .(ٛٙ)في الحديث , أصدق الناس  ثقة , صدوق وورعا  الجعفي حيث قيل جابر

  م (758 /ىـ 242البكري ) ت تغمب بن ـ أبان6

 , وكان لغويا , فقييا الكوفة , أىل البكرؼ , من رباح بن تغمب بن ,أبان سعيد ىو أبو
 والمغة واألدب والحديث والفقو القرآن في العمم من فن كل في مقدماً  القراء, وجوه من قارئا

 وكتاب )منالقران( ,وكتاب)الفضائل(,  غريب كتاب )تفسير منيا: كتب ولو ,(ٜٙ)والنحو
 .( ٓٚ)الشيعة(  عمى مذاىب في الرواية األصول

عنيم,  وروػ   ادق الص رواإلمام الباقر واإلمام جعف ينالحس بن يعم ي اإلماملق
لمجموس في  , وىو ممن أستحسنو أىل البيت  (ٔٚ) وقدم حظوة عندىم لو وكانت

أحب  فاني الناس وأفت المدينة مسجد :)أجمس في  اإلمام الباقر لو المساجد, حيث قال
أن  أحب فاني المدينة أىل قال لو اإلمام الصادق : )جالسو  ,(ٕٚ)مثمك(  شيعتي في يرػ  ان

 وهللا كثيرًا لما أتاه خبر نعيو : ) اما ,لذلك تألم اإلمام الصادق(ٖٚ) مثمك( شيعتنا يرػ في
 .(ٗٚ)ابان (  موت قمبي لقد أوجع

, (٘ٚ)الغمو في الرفضوجيت لو العديد من التيم منيا  وبسبب مواالتو ألىل البيت
, وقال الذىبي  (ٙٚ)مجاىر , المذىب , مذموم حيث قيل عنو زائغ مذىبو إليو في أسيء لذلك

 . (ٛٚ)( (ٚٚ)كنو صدوق عمينا صدقو وعميو بدعتوعنو: ) شيعي جمد  ل

 م ( 764/ ىـ 246ـ دمحم بن السائب الكمبي ) ت 7

 بن عبد ثالحار  عبد بن الحارث بن عمرو بن بشر بن السائب بن ,دمحم النضر ىو أبو     
 اإلمامين الباقر أصحاب , من(ٜٚ)راوية  , نسابة , مؤرخاً  , الكوفي, مفسراً  , الكمبي العزػ 

 والصادق
 . (ٔٛ)ويبسطو  ويدنيو يقربو اإلمام الصادق  وكان( ٓٛ) 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
لم يختمف حال ابن الكمبي عن غيره من العمماء الموالين من إلحاق التيم بيم , فبعض     

الذؼ قال عنو أنو سبئيًا  (ٕٛ)دمحم بن السائب بالكفر , مثل المحدث أبو عوانة  العمماء اتيم
, الذؼ شيد عميو بالكفر , وقال انو تكمم بكالم لو تكمم (ٗٛ), والمحدث يزيد بن زريع (ٖٛ)وكافر

 دمحم آل فأتيت أحفع كنت ما مرضة فنسيت بو أحد كفر, وذلك ألنو كان يقول ليم : )مرضت
 . (٘ٛ)نسيت(  كنت فحفظت ما في في فتفموا والسالمالصالة  عميو

والظاىر أن ىناك تحريف في الرواية , حيث نجد أن النجاشي يذكر الرواية بشكل 
فسقاني  دمحم جعفر بن إلى فجمست عممي نسيت عظيمة عمة مختمف وىي , أنو قال : )اعتممت

 .(ٙٛ)عممي(  إلي فعاد , كأس العمم في

وفي عممو واتيمو بالكذب , مثل النسائي وغيره من العمماء , وبعض العمماء طعن فيو 
عنو  , وقال(ٚٛ) التشيع( لفرطو في جدا ضعيفا وكان الحديث حيث قالوا عنو أنو : )متروك

, كما  (ٛٛ)كذبو( من بصدقو أعرف انا عنو قال تروؼ  انك لو فقيل الكمبي الثورؼ : )اتقوا سفيان
 .   (ٜٓ), وأنو ليس بشيء  (ٜٛ)ساقط(  قيل عنو أنو : ) كذاب

 م ( 767 /ىـ 250ـ عثمان بن عمنر ) ت 8

,  حميد أبي ابن قيس ويقال ىو أبو اليقظان , عثمان بن عمير بن قيس , ويقال ابن
 .( ٜٔ)البجمي األعمى الفقيو 

مع أن أبا اليقظان كان من عمماء أىل السنة والجماعة , أال أنو نسب إلى التشيع , 
ورة إبراىيم بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن عمي بن أبي طالب , فقيل عنو الشتراكو في ث

, ومن ثم تم تسقيطو عمميًا  (ٜٗ) بالرجعة ويؤمن المذىب , ردغ (ٖٜ) ,  يغمو في التشيع(ٕٜ)شيعيا
, وقال (ٜ٘)بترك حديثو  وتضعيفو , حيث قال عنو ابن حنبل : )غال المذىب منكر الحديث( 

 , أما(ٜٚ)) ليس حديثو بشيء(, وقال عنو يحيى بن معين:(ٜٙ)ضعيف الحديث عنو ايضًا أنو
 . (ٜٛ) ال عنو : )منكر الحديث(البخارؼ, فق
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 م (768 /ىـ 252ـ دمحم بن إسحاق بن يسار ) ت 9

 مناف عبد بن المطمب بن مخرمة بن قيس يسار مولى بن إسحاق بن أبو عبد هللا , دمحم
 المدينة من م( , خرجٗٓٚ/ىـ ٘ٛ, ولد في المدينة عام ) هللا رسول مغازؼ  قصي, صاحب بن

, مؤرخ ومحدث (ٜٜ)م(ٛٙٚ/ىـ ٔ٘ٔحتى مات عام ) بيا فأقام وبغداد والرؼ  والجزيرة الكوفة فأتى
, قال عنو ابن حجر العسقالني أن ابن (ٓٓٔ)السير وكان إمامًا في الحديث في األعالم أحد وُعد

 . (ٔٓٔ)بالتشيع  إسحاق من رجال العامة لكنو رمي

وبسبب رميو بالتشيع اختمفت آراء عمماء العامة فيو فمنيم من وثقو ومنيم من ضعفو 
,عندما قال عنو : )أمير المحدثين , ( ٕٓٔ)ومنيم من كفره , فقد مدحو كل من شعبة بن الحجاج

رت ألم سمطان لي كان ذؼ قال عنو: )لوال( ٗٓٔ)ىارون  بن , ويزيد(ٖٓٔ)الحديث( في وصدوق 
 .(٘ٓٔ)عمى المحدثين( إسحاق ابن

 العمم تعاىد عمى , وقال عنو ابن حبان: )واضب(ٙٓٔ)وقد عده ابن سعد من الثقات
 لالخبار سياقا أحسن الناس من واالتقان, وكان الصدق عمى لو وجمعو فيو عنايتو وكثرت

 .(ٚٓٔ)وأحفظيم لمتونيا(

قد روؼ عن ابن معين أنو ذكره وىناك من أثنى عميو في مكان وضعفو في مكان آخر , ف
,كما  (ٜٓٔ)ضعيف( ىو يقول: )ليس بذاك أخرػ  , ومرة(ٛٓٔ)مرة أنو فقال : )ثبتًا في الحديث(

 يوازيو وال عممو إسحاق في بن بالمدينة يقارب أحد ذكره أبو حاتم الرازؼ مرة فقال عنو: )لم يكن
 أحسن ومن الحديث في ؤمنينالم أمير إسحاق بن دمحم وسفيان يقوالن شعبة وكان جمعو في

, ولكن في موضع آخر ذكر عنو , أنو قال (ٓٔٔ)لمتونيا( حفظا وأحسنيم لألخبار الناس سياقا
 . (ٔٔٔ) الحديث( ضعيف في الحديث بالقوػ  عندؼ فيو : )ليس

الذؼ ( ٕٔٔ)مثل يحيى بن سعيد القطان وتعرض ابن إسحاق لمتجريح من عمماء آخرين,
, والنسائي الذؼ (ٗٔٔ) , وقال عنو أحمد بن حنبل: )كثير التدليس((ٖٔٔ) نوترك حديثو ولم يكتب ع
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
فقد اتيمو بالكفر , حيث قال عنو أنو  (ٙٔٔ),أما الفريابي  (٘ٔٔ) بالقوؼ( : )ليسقال أنو
 .(ٛٔٔ)  البدع من نوع بغير كان مرميا أما الجوزجاني , فقال عنو  أنو ,(ٚٔٔ)زنديق

 م (796/ىـ 279ت  ـ ىشام بن الحكم الكندي )20

, (ٜٔٔ)ىشام بن الحكم الشيباني الكندؼ البغدادؼ , يكنى بأبي دمحم , وقيل بأبي الحكم     
ولد ونشأ في واسط , وسكن الكرخ ببغداد ,وىو من تالميذ اإلمام الصادق  ,أصمو كوفي

,  
اظرًا ,متكمم الشيعة, من (ٕٓٔ) وروػ عنيما  ,الكاظم  ومن خواص اإلمام موسى

عنيم  تأخذ الذين األعالم أحد مبرزًا في الفقو , مقدمًا في التفسير وسائر العموم , وىو قديرًا,
م ( بالكوفة في أيام ٜٙٚ/ىـ ٜٚٔ, توفي عام ) (ٕٔٔ)واألحكام  والفتيا والحرام اإلمامية الحالل

 . (ٕٕٔ)ىارون الرشيد وقيل بقي إلى أيام المأمون 

, ذو تطـمع في عموم  جرؼ ة ومتكممييا في القرن الثاني اليوىو من أشير أعالم الشيع
 ,الميزان( ,)وكتاب اإلمامة( )كتابالم , ولو العديد من الكتب منيا مختمفة من فمسفة وحديث وك
في  الناس )وكتاب اختالف , المفضول( بامامة قال من عمى الرد )وكتاب الميدان( , )وكتاب

 . ( ٖٕٔ) أنكرىا( وغيرىا من مىع والرد الوصية )وكتاب , اإلمامة(

,دائم الحضور لمجالس الكالم والمناظرة  (ٕٗٔ)كان من المقربين ليحيى بن خالد البرمكي
لكن مكانتو العممية ىذه ولدت لو أعداء طعنوا فيو وفي إسالمو  التي كان يعقدىا يحيى البرمكي,
 (ٕٙٔ)م(ٜ٘ٔ/ ىـٖٖٓجبائي)تعن شيخ المعتزلة أبو عمي ال(ٕ٘ٔ)منيا ما ذكره الشريف المرتضى

 قصده الطعن كان المذىب ىذا نصر من أكثر أنو اتيم ىشام بن الحكم بالكفر في قولو : )إن
 فيو طعن لو ألنو فيو, القدح إلى بذلك فتسمق(واإلسالم(, فقال الشريف المرتضى:  الدين في

لحاده بإظيار كفره  بن ىشام نحو ادهمر  سمما إلى الطريقة ىذه فجعل , منو القبول لقل وا 
 . ( ٕٚٔ)الحكم(
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,أال أن الشيرستاني (ٕٛٔ)الشديد بالجبر ويقول الغالة فقيل أنو كان من كما اتيم بالغمو,
 من يظيره ما ودون  الخصم عمى بو يمزم ما وراء الرجل فقال:)إن نفى التيم الموجية ضده,

 .(ٜٕٔ)التشبيو(

, عممية وتقدمو في العموم المختمفةالوما بين المدح والذم تتبين شخصية ىشام بن الحكم 
فذمو يدل عمى حسد المنافسين لو لما أحرزه من تقدم عمييم , كما أن ىناك أقوال لألئمة أىل 

وردت في حق ىشام بن الحكم تدل عمى سالمة سريرتو وسالمة دينو فقد ترحم   البيت 
, وقال اإلمام (ٖٓٔ)لناحية(ا ىذه عن أذبو ما كان هللا عميو اإلمام الباقر قائاًل :)رحمو

 رائد الحكم بن )ىشام : وقولو  ويده( , ولسانو بقمبو ناصرنا ىذا عنو :) الصادق
 وألحد خالفو ومن تبعنا أثره وتبع تبعو من لباطل أعدائنا والدامغ لصدقنا المؤيد قولنا وسائق حقنا
 ن االتيام الموجو ضده . ,فيذا دليل كاف لبراءتو م (ٖٔٔ)فينا( عادانا وألحد فقد فيو

 م ( 796/ىـ280ـ دمحم بن عمي النعمان ) مؤمن الطاق ( ) ت 22

 , جعفر أبو األحول البجمي طريفة أبي بن النعمان بن عمي بن دمحم جعفر أبو
 بالكوفةكان يعمل صيرفيًا ُيرجع إليو في النقد, وكان دكانو في طاق المحامل  ,(ٕٖٔ)كوفي

  ,ىو فقيو الشيعة ومن متكممييا , وعد من أصحاب اإلمامين الصادق والباقر(ٖٖٔ)
 عمى الشعر في ويقدمو , وكان يشارك عميو اإلمام الصادق  , وممن يقدمو ويثني(ٖٗٔ)

 .  (ٖ٘ٔ)غيره

 من أول أن أبو حنيفة النعمان , وقيل( ٖٙٔ)الطاق  وصاحب الطاق ؤمنبم تمقبو الشيعة
 . (ٖٚٔ)حنيفة بسبب تغمبو عمى كل من يناظره  أبو الطاق بشيطان لقبو

وكان , (ٖٛٔ)متكممًا حاذقًا و , ًا فكان فقييا مناظر ,  في العمم منزلة عالية ولمؤمن الطاق
كثير , (ٜٖٔ)لجدال في اإلمامة حاضر الجواب , ال ُيطاَول في الّنظر وا من الفصحاء البمغاء
ّن منزلتو في العمم وُحسن الخاطر   ,(ٓٗٔ)العمم, حسن الخاطر  . (ٔٗٔ) أشير من أن ُيعّرف بياوا 

 (,المؤمنين أمير إمامة في كتاب )االحتجاج ولمؤمن الطاق العديد من الكتب مثل

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%84%D9%8A#cite_note-44
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
وكتاب )اإلمامة(,  (,والمرجئة حنيفة أبي مع وكتاب )مجالسو الخوارج(, وكتاب )الكالم عمى

  . (ٕٗٔ)المفضول(  امامة في المعتزلة عمى وكتاب )المعرفة(, وكتاب )الرد

وحبو ليم واالنقطاع إلييم توالت عميو االتيامات من  وبسبب مواالتو ألىل البيت 
, (ٖٗٔ)قبل العمماء المخالفين , حيث اتيمو الفقيو أبو حنيفة بأنو يدين بالرجعة وجعمو من الغالة 

 . (ٗٗٔ)واتيمو ابن األثير بأنو يقول بالتشبيو 

 (  م817/ىـ 121ـ نصر بن مزاحم العطار ) ت 21

أبو الفضل نصر بن مزاحم العطار المنقرؼ , محدث ومؤرخ , كوفي سكن بغداد وحدث 
بيا عن بعض عممائيا ومن أبرزىم سفيان الثورؼ وشعبة بن الحجاج وجماعة                         

 .(٘ٗٔ)من الكوفيين

 االخبار عمماء وكان أبو الفضل المنقرؼ من العمماء الشيعة حيث عد إمام
صفين( , ) وكتاب ,)الجمل( )الغارات( , وكتاب كتبًا كثيرة منيا , كتاب وصنف ,(ٙٗٔ)غازؼ والم

 .  (ٚٗٔ)عمي( بن الحسين )مقتل وكتاب عدؼ( , بن حجر )مقتل وكتاب

وقد اختمف في وثاقتو ,فكان أبو الفضل بين مدح من بعض العمماء وذم من البعض 
 :, ووثقو ابن أبي الحديد ايضًا , حينما قال عنو (ٛٗٔ)األخر, حيث أدرجو ابن حبان في الثقات

 أصحاب رجال من وىو , إدغال وال ىوػ  إلى منسوب غير النقل, صحيح )ثقة ثبت,
 .(ٜٗٔ)الحديث(

بينما اتيم بالغمو في التشيع وضعف الحديث والكذب , والميل عن الحق ألنو 
 كان العطار مزاحم بن )نصر:  فقد نقل الخطيب البغدادؼ عن الجوزجاني أنو قال ,(ٓ٘ٔ)رافضي
 , وصرح أبو حاتم الرازؼ بعدم الكتابة عنو , حيث قال : )واىي(ٔ٘ٔ) عن الحق مائال( زائغا

ىبو ىو سبب , ووضح لنا قول العقيمي أن مذ( ٕ٘ٔ)حديثو(  يكتب الحديث ال الحديث متروك
 . (ٖ٘ٔ)ير(كث وخطأ اضطراب حديثو وفي التشيع إلى يذىب )كانحيث قال عنو: تجريحو,
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في  غال مزاحم بن )نصر: إلى الغمو , في قولو (ٗ٘ٔ)األزدؼ  بو  أبو الفتـحكما نس
 . (ٙ٘ٔ), وجعمو ياقوت الحموؼ ايضًا من الغالة ( ٘٘ٔ)في حديثو ( محمود غير مذىبو,

 م (897 /ىـ 183ـ أبو إسحاق الكوفي ) ت 23

الثقفي  سعد بن مسعود بن اصمع بن ىالل بن سعيد بن دمحم بن ىو أبو إسحاق , إبراىيم
إلى مذىب  انتقل ثم , الزيدية رأؼ يرػ  الكبير,من رؤوس الشيعة ,كان والمؤرخ الكوفي , الفقيو

 عمل كتاب أنو الكوفة من خروجو سبب , كان( ٚ٘ٔ)أصبيان , ترك الكوفو ورحل إلى اإلمامية
 وال يتركو بأن عميو وأشاروا الكوفيون  ,فاستعظمو والمثالب المشيورة وفيو المناقب , المعرفة
بيا  إال ىذا الكتاب أروؼ  ال فحمف , أصفيان:  فقالوا الشيعة من أبعد البالد أؼ:  فقال , يخرجو
 .(ٛ٘ٔ)(مٜٚٛ/ىـٖٕٛفيو ,ومات بأصبيان عام ) رواه ما بصحة منو ثقة بيا ورواه إلييا فانتقل

 المشيورة الغني بالمناقب رفة()المع وكتاب )الغارات( , كتاب لو العديد من الكتب منيا :
 عميوالمؤمنين  )مقتل أمير وكتاب عمي( , )بيعة , كما صنف كتاب  البيت أىل ألئمة
 . (ٜ٘ٔ) وأخباره( وحروبو السالم عميو المؤمنين أمير )رسائل (, وكتابالسالم

 ولم يكن أبو إسحاق الكوفي بعيدًا عن االبتالء بالتسقيط العممي سيما أنو من رؤوس
, حيث ورد أن حديثو قد ترك ألنو كان غاليا في  الشيعة الموالين ألىل البيت 

, أما البخارؼ فقال : )لم يصح  (ٔٙٔ), وقال عنو ابن أبي حاتم أنو ) مجيول( (ٓٙٔ)الرفض
 . (ٖٙٔ), وقال أبو نعيم األصبياني أنو غاليًا في الرفض ونصح بترك حديثو  (ٕٙٔ)حديثو( 

 م ( 934 /ىـ 311مخي ) ت ـ أبو زةد الب24

م( بقرية ٜٗٛ/ىـ ٖٕ٘سنة ) ولد الشاميستاني البمخي , سيل بن زيد, أحمد ىو أبو
سالم , فقد كان عالمًا الصبيان , وىو من كبار عممـاء اإل بيا يعمم , وكان (ٗٙٔ)شاميستان تدعى

و , ول (٘ٙٔ)الطب رز في عممر والتفسير وغيرىا كما أنو بعفي الفمسفة والرياضيات واألدب والش
األنبياء(,  )عصمة وصفاتو( , وكتاب وجل هللا عز العديد من المؤلفات مثل كتاب )أسماء



                                                                      

 445 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
لغزاره   زمانو والتصريف( وغيرىا, وقيل عنو أنو جاحع القرآن( , وكتاب )النحو وكتاب )نظم

 . (ٙٙٔ)أشبو  األدب انو بأىل أال الفالسفة طريق مصنفاتو في يسمك وذكر أنو كان عممو ,

 مذىب كان أبو زيد البمخي من عمماء الشيعة , فقد  ذكر ياقوت الحموؼ أنو تقمد
, بكممات دالة عمى انتمائو  (ٛٙٔ) , كما أنو رثى الحسن بن الحسين العموؼ  (ٚٙٔ)اإلمامية
 وىي :  ,الشيعي

 افن ذوي  واـليس ادةـس ب ــعص من    جثتو   ضمنت الذي ان قبر يا      

 (269)الحسن  ىـوالمرتض ابنو الحسنن ثم    و   ـزوجت ثم يـعمو  دـمحم    

وعمى الرغم من نبوغو في العمم أال أنو لم يسمم من توجيو االتيامات ضده , فقد اتيم      
اتيامو بالكفر , وذلك يرجع إلى تشيعو , أال أن ياقوت الحموؼ ذكر ما ينافي (ٓٚٔ)بالكفر

 لما إنو , ثم واألحكام النجوم إلى األمر يسند كان ومرة ماماإل يطمب : )كانواإللحاد, حيث قال
أرشد  األشقياء, بصره ظممات في يتسكع يتركو ال بأنو , وحكم السعداء من األول في هللا كتبو

 بصيرة عمى االستقامة من وثبت وثيقة , الدين من بعروة فاستمسك السبل , ألقوم وىداه ,الطرق 
 . (ٔٚٔ)( ... ..وحقيقة

 م (2013 /ىـ 423لشنخ المكند ) ت ـ ا25

البغدادؼ,  العكبرؼ, الحارثي السالم عبد بن النعمان بن دمحم بن , دمحم ّللاَّ  عبد ىو أبو
, من أجل مشايخ الشيعة ورئيسيم  إمامي بالمفيد محقق اشتير ثم المعمم, المعروف بابن

واية ,أوثق أىل زمانو فضمو أشير من أن يوصف في الفقو والكالم والر  وأستاذىم وفقيييم,
وىي  - م( بعكبراٜٛٗ /ىـٖٖٙ)سنة يف ولد ,(ٕٚٔ)وقتو في الشيعة إليو رئاسة انتيت وأعمميم,

 /ىـٖٔٗنة)ببغداد س وتوفي مة,دج رلني رقيةالش فةالض عمى دادبغ مالتقع في ش مدينة
 .  (ٖٚٔ)م( ٖٕٓٔ
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 الفقو والكالم في يوصف أن من أشير , وفضمو عصره في والمحّدثين الفقياء شيخ
 )العيون  وكتاب ,اإلمامة( في : كتاب )اإلفصاح, ومن كتبو(ٗٚٔ)والعمم والثقة والرواية

 .  (٘ٚٔ), وغيرىا كثيروالمحاسن(

 صناعة في مقدم , إليو الشيعة متكممي رياسة انتيت عصرنا وقال ابن النديم عنو : )في
 .(ٙٚٔ)بارعا( , فرأيتو شاىدتو , الخاطر ماض , الفطنة , دقيق أصحابو مذاىب في الكالم

 عقيدة كل يناظر أىل وكان الخصم, عمى صبورا , والمناظرة لمبحث المفيد نشيطا كان
 جعل حتى المضمار, في ىذا يضاىيو أو يدانيو من زمانو في يكن ولم , شأوه يدرك فال

 باب لولوج يتيافتون  راحوا الذين الناس في وتأثير كالمو حجتو بقوة شديد ضيق في المخالفين
 ارأث , مما  البيت آل جني ووى أال , وواضح أصيل واحد نيج والفوز, وسموك السعادة
 من بحق اإلنصاف , فجانبوا ألنفسيم االنتصار دأبيم كان الذين - المتعصبين بعض  ةحفيظ
ن خالفيم  .(ٚٚٔ) دونيم محقا كان وا 

  عمى والمتعمم , لرافضةا شيخنما قال: )لذلك اتيمو الخطيب البغدادؼ بالكفر حي
األئمة  أحد وكان , ومقاالتيم اعتقاداتيم والذب عن , ضالالتيم في كثيرة كتبا مذاىبيم, صنف

 . ( ٛٚٔ)(  منو المسممين هللا أن أراح إلى الناس من خمق بو ىمك الضالل ,

 (م 2037 /ىـ 418ـ ابن سننا ) ت 26

البخارؼ , ولد  ثم البمخي , سينا بن عمي بن بن الحسن هللا عبد بن الحسين , عمي أبو
الشيير  م( , المعمم الثاني من الحكماء , لقب بالشيخ , الرئيس العالمةٜٓٛ/ىـ ٖٓٚ)سنة

العموم  سائر في إماما كان ,(ٜٚٔ)والمنطق  والفمسفة في الطب التصانيف صاحب الفيمسوف,
 .( ٓٛٔ)رتبتو  في ىو من ماإلسال في ليس إنو عنو قيل حتى العموم فنون  في كثيرة وتصانيفو

كما  ,(ٔٛٔ)اة اإلسماعيميةإذ كان أبوه كاتبًا ومن دع يعيةوىو عالم شيعي نشأ في أسرة ش
أصوب فأن  بالنص واالستخالف : )...الشـيعة في وجوب النص , حيث قاليرػ رأؼ ومذىب 

 نبياء وخاتماأل وأعز الناس, ,وكما قـال : )أشرف(ٕٛٔ) والتشاغب( التشعب إلى يؤدػ ال ذلك
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 المؤمنين أمير العقل ة, وخزانةالحقيق مكوف الحكمة, لمركز قال« وآلو عميو هللا صمى» الرسل
 من مـن الصحابة كالمعقول انك الذؼ عميو, وسالمو هللا صموات طالب أبي بن عمي

 .(ٖٛٔ)تسبقيم( العقل بأنواع إليو أنت تقرب البر, بأنواع خالقيم إلى الناس تقرب إذا:المحسوس

وعمى الرغم من كونو يعد من أكبر الفالسفة المسممين وأعالىم شأنَا , لم يكن أقل حظًا في     
 وم( بالكفر واتيمٕٔٔٔ/ىـ ٘ٓ٘التكفير وتشويو السمعة , حيث اتيمو أبو حامد الغزالي)ت 

تابو فتاوػ ابن في ك (٘ٛٔ) , وكفره ابن الصالح(ٗٛٔ)بشرب الخمر ووصفو بالفاسق والفاجر
, (ٚٛٔ), كما رماه ابن األثير باإللحاد(ٙٛٔ))كان شيطانًا من شياطين األنس(:الح حينما قالالص

بقولو أنو : )من الممحدين الكافرين باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو  (ٛٛٔ)وممن كفره ابن قيم الجوزية 
فض ويبطنون ن بالر كما قال عن ابن سينا وأىمو : )أن ىؤالء زنادقة يتسترو  ,(ٜٛٔ) واليوم اآلخر(

 .(ٜٔٔ), وكذلك تبعيم ابن كثير في اتيامو بالكفر(ٜٓٔ)اإللحاد المحض(

لكن في الحقيقة ان اتيامو بالكفر لم يكن ألمور فمسفية إنما كانت ألسباب مذىبية , 
كان سببًا في ابتالئو وتعرضو إلى مصاعب مختمفة في  فتشيعو وميمو ألىل البيت 

  .حياتو

 م ( 2068/ىـ 460ـ الطوسي ) ت 27

 المتكممينمن كبار ىو أبو جعفر دمحم بن الحسن الطوسي , ويمقب بشيخ الطائفة , 

  ,, عين ثقة  المنزلة, ,عظيم القدر جميل , ةاإلمامي , رئيس الشيعة والفقياء والمفسرين والمحدثين
 إليو تنسب الفضائل , جميع واألدب والكالم واألصول والفقو والرجال باألخبار عارف , صدوق 

 لكماالت والجامع , والفروع األصول في الميذب لمعقائد وىو , اإلسالم فنون  كل في صنف ,
 يخهللا , جعل لمش بأمر القائم الحاكم العباسي والعمل , ولمكانتو البارزة نجد أن العمم في النفس
 ابيو )تيذيب, ولو العديد من المصنفات ومن أبرزىا كت( ٕٜٔ) والبحث اإلفادة يكرس يالطوس
 . (ٖٜٔ) وكتاب االستبصار( , األحكام

http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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 /ىـٛٓٗبغداد في سنة) م(, قدمٜٜ٘/ىـ ٖ٘ٛولد الشيخ الطوسي في خراسان عام)
 محمة بالكرخ, يسكن وكان اإلمامية, رأس المفيد عن الشيخ القوم وأصول الكالم م(, أخذٚٔٓٔ

سنة   بغداد في حدثت فتنة أثر عمى األشرف النجف إلى ثم انتقل الرافضة,
 .(ٜٗٔ)م(ٖٓٔٔ/ىـٜٗٗ)

لم يكن الشيخ الطوسي بعيدًا عن شرارات الطاعنين , فقد كفره ابن كثير بقولو :             
 وهلل , أىل ممتو ونحمتو إلييا ويدعو , وبدعتو ضاللتو في يستعمميا كان التي )احترقت دفاتره

 األذكياء من يعد لبدعتو , وكان الحفاظ  عنو , وكذلك الذىبي بقولو : ) وأعرض (ٜ٘ٔ)الحمد( 
 , فكالىما يتيمانو بالبدعة  , وجعمو ضاال, وبذلك أخرجاه عن اإلسالم . (ٜٙٔ)األزكياء(  ال

  م (2274 /ىـ 569ت ـ ُعمارة اليمني ) 28

الفرضي  ,الشافعي دمحم, الفقيو أبو , اليمني الحكمي المذحجي زيدان بن عمي بن ُعمارة
 وشاعر م( , مؤرخٚٔٔٔ/ ىـٓٔ٘تيامة سنة ) في , ولداليمن أىل من , الدين بنجم الممقب
 .( ٜٚٔ)األدباء  أحد شعر جمعو ديوان , ولعمارة وأديب وفقيو

ة  صورة عامة ولمفاطميين بصورة خاصب رة اليمني ألىل البيت واالة ُعماأن م       
 الفتـك عمى المصــريين أعيان من جمـاعة اتفـق مع حيث ذكر أنو واضحة من مواقفو اتجاىيم,

 .(ٜٛٔ)الدين فأمر بشنقيم صالح إلى أمرىم فُنقل بمصر, الفاطمية الدولة وا عادة الدين بصالح

 و قولو :كذلك مدحيم في شعره والذؼ من

 (299)يضجر  لم دمحم دنن نصر من   وشاور    الحدند من الحدند ضجر       

, حيث قيل أنو كفر عندما  (ٕٓٓ) المحض  والكفر بالزندقة فيذه المواالة أدت إلى اتيامو
 قال:

 األمم سند دعوه أن إلى سعى     رج  من الدنن ىذا أول كان قد 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 من العمم أىل ر بل االفتاء بقتمو , حيث ورد أنو أفتىولم يقتصر األمر عمى اتيامو بالكف

 .  (ٕٔٓ)وبمثمو  بو المثمة عمى السمطان , بل وطالبوا بقتمو مصر أىل

ولمفاطميين والتحريض عمى قتل صالح الدين  وبالتالي فأن مواالتو ألىل البيت 
 كفر وصمبو .األيوبي في محاولة العادة الدولة ليم ىو السبب الذؼ جعمو يرمونو بال

 ( م2161/ىـ600ـ عز الدنن األربمي ) ت 29

ولغوؼ وأديب الضرير, فيمسوف  األربمي نجا أحمد ابن بن دمحم بن حسن عز الدين
 ٓٓٙبنصيبين وسكن دمشق وتوفي عام ) (مٜٔٔٔ /ىـٙٛ٘, ولد سنة )شيعي

 وكان ألوائلا عموم في باىرا , األصولي الفيمسوف المتفنن العالمة, وصف ب(ٕٕٓ)م(ٕٕٙٔ/ىـ
 .( ٖٕٓ) وصولة ىيبة ولو , والذمة الفالسفة  والمسممين يقرغ 

, جعميم ينعتونو بنعوت  لكن تشيعو ومواالتو ألىل البيت وتفضيمو اإلمام عمي 
 ال قذرا , وكان , وطويتو خبيثة , بالصموات يخل : ) كان تخل بدينو وبعممو , مثل قوليم أنو

 االنحالل إلى , ونسب مجرما وكان , بالقول وأوالدىم الرؤساء ييين النجاسات, وكان يتوفى
وكان يصرح بتفضيل عمي رضي ؛  بانحاللو ُيشِعر ما منو يبدو , العقيدة وىو فاسد الدين وقمة

 . (ٕٗٓ)( هللا عنو عمى أبي بكر

ؤدؼ بنا إلى القول أن ىؤالء د عقيدتو ودينو , يدح والثناء ثم الذم واالتيام بفسالكن الم
مى أبي بكر , لذلك طعنوا بو ع العمماء لم تحتمل نفوسيم تصريحو بتفضيمو اإلمام عمي 

 ين ويشوه سمعتو .ونسبوه إلى ما يش

 يالتسقيط العممثانيًا : 

يعد التسقيط العممي والحط من المكانة العممية بأسموب التجريح أحد االبتالءات التي  
عمى يد بعض عمماء أىل السنة والجماعة , الذين عدوا  تعرض  ليا العمماء الموالين ألىل البيت

 ,مواالة العمماء أمرًا يضعف من عدالتيم ووثاقتيم وصدقيم في عمميم , ويوىن رواياتيم
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, الذؼ جعمت وثاقتو مطمقة ,  (ٕ٘ٓ) ويعرضيم لمنعت بما ال يميق بيم , مقارنة بالعالم الناصبي
 غالبا الناصبي توثيقيم أستشكل كنت بقولو : )وقدوىذا ما أشار إليو ابن حجر العسقالني , 

إال  يبغضو وال مؤمن إال يحبو ال " حقو في ورد عميا أن سيما وال مطمقا, وتوىينيم الشيعة
 , ولعل من أشير العمماء الذين تعرضوا لمتسقيط العممي ىم :ـ (ٕٙٓ)( منافق"

 ـ  رشند اليجري 2

النبي مع رؼ,شيدالصحابي أبو عبد هللا رشيد بن عقبة اليج                 , معركة أحد
وىو من أصحاب األئمة الكرام اإلمام عمي وابنيو الحسن والحسين وعمي بن 

الحسين
, العالم الجميل الذؼ حصل عمى جزء من عموم أىل البيت وىو عمم الباليا (ٕٚٓ)

والمنايا , ىذا العمم الذؼ أشار إليو رسول هللا دمحم  مناء هللا في أرضو عندنا : ) نحن أ
فكان في حياتو إذا لقى رجل قال لو: ) يا فالن تموت بميتة كذا وكذا ,  (ٕٛٓ)(عمم المنايا والباليا

 ق عميو اإلمام عمي, ولذلك أطم(ٜٕٓ)وتقتل أنت يا فالن بقتمة كذا وكذا فيكون كما يقول ( 

,ة عند أئمة أىل البيتوبيذا نال رشيد منزلة عظيم إسم رشيد الباليا والمنايا 
 يعتيم . وش

وبمواالتو ليم سيما                 فعالم جميل كرشيد اليجرؼ المعروف بقربو من أىل البيت 
, لم يسمم              (ٕٓٔ) واآلخرة( الدنيا في معي أنت رشيد )يا :كان يقول لو  أن اإلمام عمي 

, (ٕٕٔ), وقال النسائي ليس بالقوؼ (ٕٔٔ)نو كذاب غير ثقة من التجريح , فقد قال عنو الجوزجاني أ
, أما ابن حبان (ٕٗٔ), وقال ابن معين أنو ال يساوؼ شيء (ٖٕٔ)وقال البخارؼ عنو يتكممون فيو 

 . (ٕ٘ٔ)فقد قال أنو يؤمن بالرجعة 

 م ( 732 /ىـ 223عتنب  ) ت  بن ـ الحكم1

ولد  , الكوفة أىل عالم الكبير اإلمام , الكوفي التابعي الكندؼ عتيبة بن الحكم دمحم أبو
م( , كان الحكم فقييا من فقياء ٖٔٚ/ىـ ٖٔٔم( في الكوفة وتوفي فييا عام )ٓٚٙ/ىـ ٓ٘سنة )

 .( ٕٙٔ) الحديث النبوؼ وأحد رواة  ,  أىل العامة ثقة  ثبتا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
وعمى الرغم من كونو من عمماء أىل السنة والجماعة أخذت عميو بعض المآخذ وىي انو 

, لذلك قيل عنو أنو ( ٕٚٔ)عمى أبي بكر وعمر,فنسب إلى التشيع كان يفضل اإلمام عمي 
 . (ٕٛٔ)ليس بشيء 

  م ( 765 /ىـ 248ـ سميمان بن ميران األعمش ) ت 3

ىـ ٔٙ, ولد بالكوفة سنة ) الكوفي الكاىمي األسدؼ ميران بن دمحم, سميمان أبو ىو
 في الكوفة أىل ,محدث( ٜٕٔ)م(, التابعي الفقيو الزاىد العالم  بالقرآن والحديث والفرائض ٔٛٙ/

,من أصحاب اإلمام الصادق (ٕٕٔ),وكان يسمى المصحف من صدقو  (ٕٕٓ) زمانو وعالميا

(ٕٕٕ). 

,  م من مكانتو العممية المرموقة , إال أنو وبسبب مواالتو ألىل البيت وعمى الرغ
, بينما قال عنو (ٖٕٕ)تعرض لمطعن والتجريح , فقد ذكره ابن حبان فقال عنو :)وكان مدلسًا( 

, اما ابن حجر العسقالني , ( ٕٕٗ) الذىبي : )سميمان بن ميران األعمش ثقة جبل ولكنو يدلس(
 .(ٕٕ٘)في المحدثين أثبت منو لكن فيو تشيع (  فقال عنو : )وليس

 م ( 770 /ىـ 253ـ عبد الحمند بن جعكر األنصاري ) ت 4

 ,المدني , األوسي, األنصارؼ  الحكم بن هللا عبد بن جعفر بن الحميد عبد حفص ىو أبو
لو  وػ ر   ,المدينة أىل خيار المحدث الثقة, من , االمامسعد أبو الفضل, وقيل أبو كنيتو قيل وقد

 . (ٕٕٙ)الحديث  حسن وىو سوػ البخارؼ, الجماعة بو وغيره , واحتج مسمم

كان الخروج مع أحد أبناء البيت العموؼ بوجو الظالم ذريعة يستخدميا الطرف اآلخر  
لمطعن بالذؼ خرج , لذلك كان خروج عبد الحميد األنصارؼ مع دمحم النفس الزكية بن عبد هللا 

في ( ٕٕٚ)م( , سببًا في تضعيفو من قبل سفيان الثورؼ ٕٙٚ/ىـ٘ٗٔ) بن الحسن العموؼ في سنة
, لكن المزؼ ذكر أن سفيان (ٕٕٛ) حين قال عنو ابن حنبل والنسائي انو ثقة وليس بو بأس

 دمحم مع عمى عبد الحميد خروجو ينكر , ويذكر الصفدؼ أن الواقدؼ كان(ٜٕٕ)يضعفو ألجل القدر
 .  (ٖٕٓ)ويرميو بالقدر   ن عمي بن أبي طالبهللا بن الحسن بن الحسن ب بن عبد
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أن سفيان الثورؼ والواقدؼ لم يضعفناه من أجل القدر بل من أجل خروجو في الثورة , 
 عمى خالف غيرىم مثل أحمد بن حنبل والنسائي فأنيما لم يضعفانو .

 م ( 774 /ىـ 257ـ أبو مخنف ) ت 5

 راوية,عالم الغامدؼ, األزدؼ سالم بن مخنف بن سعيد يحيى بن بن مخنف, لوط ىو أبو
بن سميم روػ عدة  األكبر مخنف , وجده(ٖٕٔ)أىل الكوفة  واألخبار,مؤرخ شيعي , من بالسير

ي دمحمأحاديث عن النب  , أصحاب اإلمام عمي  في الجمل , شيدوكان زعيم أزد 
 . (ٕٖٕ)م(٘ٚٙ/ىـٖٙسنة ) الوقعة تمك في فاستشيد األزد راية حامال

وكتاب  )صفين( , )الجمل(,وكتاب ابكتب كثيرة منيا : كتاب )السقيفة( ,وكت لو
 , وكتاب(ٖٖٕ)وغيرىا  وكتاب )قتل الحسن( , , المؤمنين( أمير )مقتل وكتاب )الحكمين( ,

 . (ٖٕٗ) واعتمدوا عميو المتقدمين العمماء أعاظم منو نقل )مقتل الحسين( الذؼ

أثنى عميو العمماء الشيعة بقوليم : )شيخ  عة,الشي مؤرخي من أعالم مخنف أبو وكان
  تشيعو اشتيار , ومع (ٖٕ٘)ووجييم , روػ عن اإلمام جعفر الصادق( بالكوفة االخبار أصحاب
األثير , لكن البعض  وابن عنو كالطبرؼ  النقل في السنة والجماعة بعض عمماء أىل عميو اعتمد

نو , بو يوثق ال تالف الوا عنو أنو إخبارؼ اآلخر من عمماء أىل السنة طعنوا بو لتشيعو , فق  وا 
نو ضعيف,  .(ٖٕٚ)الحديث  متروك , بثقة , وقال ابن أبي حاتم أنو ليس (ٖٕٙ)بشيء  ليس وا 

 م (784 /ىـ 267ـ الحسن بن صالح اليمداني ) ت 6

الكوفي , فقيـو  اليمداني حيان بن حي بن مسمم ن بن صالح بنهللا , الحس عبد ىو أبو
ليو ؼومحدث زيد م( , وزوج ابنتو لعيسى ٔٛٙ/ىـ ٓٓٔ, ولد سنة ) منيم الصالحية تنسب , وا 

, وثقو مجموعة من  (ٖٕٛ)بن زيد بن عمي الذؼ مات متخفيا معو عن أنظار الميدؼ العباسي 
 المتقشفة من ورعا فقييا , وقيل كان(ٜٖٕ)وزىد وفقو وعبادة إتقان فيو العمماء قالوا فيو ثقة واجتمع

, أما سفيان الثورؼ فكان موقفو (ٕٓٗ)فيو تشيع عمى الرئاسة ورفض لمعبادة تجرد نالخشن ومم
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 بن الحسن فإذا الفيل باب من يوم الجمعة مختمف تجاه اليمداني فقد ذكر أن الثورؼ دخل 

 . (ٕٔٗ)أخرػ  سارية إلى فتحول ذ نعميووأخ فاقالن وعخش من باهلل وذنع الق يصمي صالح

 من عمي ولد ,وتأليفو لكتاب بحقيم والذؼ عنوانو )إمامةل البيت وبسبب مواالتو ألى   
, جعل بعض العمماء يقفون ضده (ٖٕٗ), وقولو بجواز الخروج عمى الحاكم الظالم( ٕٕٗ)فاطمة( 

 ويطعنون بو .

 م (768ــ 778 /ىـ 270ــ 262ـ أبو مرةم األنصاري ) ت ما بنن 7

, (ٕٗٗ),األنصارؼ الكوفي النجارؼ  فيد بن قيس بن القاسم بن الغفار مريم ,عبد ىو أبو
 وولده , الباقر  اإلمام عن العمم أخذ , وبالرجال بالعمم اعتناء ذا , ثقة حافظًا, , فقيياً 

 . (ٕ٘ٗ) اإلمام الصادق 

أثنى عميو بعض العمماء , وطعن بو بعضيم , فقد مدحو شعبة بن الحجاج ,بقولو :) لم 
 أبي عمم انتشر ن ابن عقده يثني عميو ويمدحو , فقد روؼ أنو قال : )لو,وكا(ٕٙٗ)أر أحفع منو(

 .  (ٕٚٗ) شعبة( إلى الناس يحتج لم حديثو وخرج مريم

أال أن بعض العمماء من أىل السنة والجماعة تعرضوا لو بالطعن واالتيام بالكذب وترك 
فقد ضعفو أحمد بن ,  حديثو ألنو روػ بعض األحاديث الدالة عمى إمامة اإلمام عمي 

, وذكر أن  (ٕٛٗ)أباطيل(  حديثو عثمان , وعامة في بباليا يحدث مريم أبو حنبل قائاًل : )كان
 وقال ابن حبان عنو : )كان يشرب الخمر ,( ٜٕٗ)الحديث متروك قاال عنو أبا حاتم والنسائي

 . (ٕٓ٘) معين( بن ويحيى بن حنبل أحمد تركو , بو االحتجاج يجوز ال , يسكر حتى

 أن سبب طعن العمماء في أبي مريم األنصارؼ كان بسبب مواالتو ألىل البيت 
 وانقطاعو
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لم تكن فييا مناكير أو أشياء يرفضيا  إلييم ألن الروايات التي رواىا عن اإلمام عمي 
 .لكن فييا ما يخالف ما ذىبوا إليو ىم , حيث انيا تثبت إمامة اإلمام عمي  العقل ,

 م ( 795 /ىـ 278الضبعي ) ت  سميمان بن رـ جعك8
, محدث , الشيخ العالم(ٕٔ٘)الضبعي الحرشي البصرؼ  ميمانس بن ىو أبو سميمان ,جعفر

   .( ٕٕ٘)  الشيعة

كان جعفر بن سميمان موضع اختالف بين عمماء أىل السنة والجماعة , حيث وثقو 
, وذكر ابن حبان أنو  (ٖٕ٘) نبعضيم ,  وضعفو بعضيم , فقد وثقو ابن سعد ويحيى بن معي

 بن جعفر , كما ذكر عن أبي حاتم الرازؼ أنو قال : )وكان (ٕٗ٘)الصالحين ويجالس كان يتقشف
 يكن ولم البيت أىل إلى الميل ينتحل كان أنو غير في الروايات المتقنين الثقات من سميمان

 يتضح من قولو عنو )جعفر , ولم يضعفو أحمد بن حنبل فرأيو بسميمان(ٕ٘٘)مذىبو( بداعية إلى
 .(ٕٙ٘) بو( بأس ال بن سميمان

لم  لكن بعض العمماء من أىل السنة والجماعة طعن بو لتشيعو , عمى الرغم من أنو
 فقال وعمر بكر أبا تشتم أنك , حيث ورد أنو قيل لو : )بمغنييتعرض بالسب والشتم ألبي بكر

الذؼ  زريع بن ك لم يتقبمو بعضيم مثل يزيد, ومع ذل (ٕٚ٘)شئت(  ما البغض ولكن فال أما اشتم
كان يتيدد ويتوعد من يكتب عن جعفر بن سميمان بعدم الدخول إلى مجمسو , ألن جعفر بن 

 .(ٜٕ٘), وبعضيم رفض أن يكتب عنو (ٕٛ٘)سميمان رافضي 

 م ( 798 /ىـ 281ـ نوح بن دراج القاضي ) ت 9
,  (ٕٓٙ)الكوفي , كان محدثًا وفقييًا  نوح بن دراج بن عبد هللا النخعي , أبو عبد هللا

,عده رجال  (ٕٔٙ)وتولى القضاء بالكوفة والبصرة وبغداد كذلك في عيد ىارون الرشيد العباسي
 .( ٕٕٙ)الشيعة من عمماء الشيعة 

ابتمي نوح بن دراج لتشيعو ومواالتو بتجريح بعض عمماء أىل السنة والجماعة لو , كابن 
, وممن (ٕٗٙ), وكذلك البخارؼ والذؼ قال أنو ليس بذاك  (ٖٕٙ)الخبثمعين الذؼ اتيمو بالكذب و 

 .( ٕٙٙ), وقال النسائي ضعيف متروك الحديث (ٕ٘ٙ)ضعفو ايضًا العجمي
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 , الناس أيدؼ حديث في أرػ  وليس بالقوػ  أما أبو حاتم الرازؼ فأنو قال عنو : ليس

 .  (ٕٚٙ)حديثو  رواية عن الناس امسك , بحديثو فيعتبر

 م (800/ىـ 284أبو إسحاق المدني ) ت ـ 20

س إبراىيم بن دمحم بن أبي يحيى, ىو أبو إسحاق,    ي يحيى سمعان األسممي المدني, ولد م أبوا 
ًا إبراىيم فقييًا ومحدثًا وحافظ انوك ,(ٕٛٙ)م(ٓٓٛ/ىـ ٗٛٔوفي سنة )وت م(,ٙٔٚ /ىـٓٓٔنة )س

شيعيَا روػ عن اإلمامين الباقر والصادق 
(ٕٜٙ) . 

امات يعو لم يكن بمنأػ عن اتيكن لتش, ل(ٕٓٚ)ث كان إبراىيم من المكثرين في الحديو 
, وقال (ٕٔٚ)بواتيمو بالكذب وترك حديثو ولم يكتوتجريح بعض عمماء السنة لو , فمنيم من 

 (ٖٕٚ), ولم يقف األمر بو عند ىذا الحد بل حذر سفيان بن عيينو (ٕٕٚ)عنو: ليس بثقة كذاب 
, ولم يكتف (ٕٙٚ)لم يراه ثقة ال في حديثو وال في دينو  (ٕ٘ٚ)وكان مالك بن أنس, (ٕٗٚ)مجالستو
حديثو  يكتب ال : )البن حنبل بتضعيفو وترك حديثو بل اتيمو بسرقة الروايات, حيث قأحمد 

 في يضعيا حديث الناس يأخذ وكان أصل ليا ليس منكرة أحاديث يروػ  كان ترك الناس حديثو
 .(ٕٛٚ)أبي حاتم:)سمعت أبي يقول عنو أنو كذاب متروك الحديث( وقال ابن ,(ٕٚٚ)كتبو(

 م ( 810 /ىـ 104ـ ىشام بن السائب الكمبي ) ت 22

, مؤرخ ومفسر   الشيعي الكوفي الكمبي بشر بن السائب بن دمحم بن ىشام المنذر, أبو
من المصنفات  , لو العديد (ٕٓٛ)ومثالبو  ووقائعيا وأياميا العرب عالما بأخبار , (ٜٕٚ)ونسابة

 واإلسالم(, وكتاب الجاىمية في وولده قصي ولعل أشيرىا : كتاب )الكنى( , وكتاب )شرف
 .( ٕٔٛ)النوافل(, وغيرىا وكتاب , وكتاب )المثالب اليمن( قريش( , وكتاب)ألقاب )ألقاب

أدت لمطعن فيو من قبل بعض العمماء من أىل السنة  أن مواالتو ألىل البيت 
 )إنما:  حنبل بن أحمد كذب في المرويات التاريخية وبالتالي ترك حديثو , فقد قالواتيموه بال

قطني  , وترك حديثو الدار (ٕٕٛ)عنو(  يحدث أن أحدا ظننت ما , ونسب سمر صاحب كان
 .(ٕٗٛ) بثقة( ليس )رافضي:  عساكر فيو ابن , وذكر الذىبي قول(ٖٕٛ)وغيره
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 م (811 /ىـ 106ـ أبو عبد الرحمن الطائي ) ت 21

, (ٕ٘ٛ)المؤرخ الطائي الكوفي زيد بن الرحمن عبد بن عدؼ بن , الييثمالرحمن عبد أبو
بيا  الكوفة, وىو من أىل ,(ٕٙٛ) كثيرا ولغاتيا وأشعارىا العرب كالم من نقل إخباريا راوية كان
 .    (ٕٚٛ) وحدث ومات بيا فسكنيا إلى بغداد انتقل ثم , ونشأ ولد

ائي من مؤرخي العامة لكنو اتيم بالتشيع فكان المبتمين في مواالة أبو عبد الرحمن الط
, مما عرضو ذلك إلى تجريح العمماء من العامة واتيم بالكذب والضعف ,فقد  أىل البيت 
, وروػ عن ابن  (ٕٛٛ)كذاب( , بثقة )كوفي ليس: قال إلى الكذب , حينما معين بن نسبو يحيى

, وقال (ٜٕٓ)شيء( في وال األنساب في وال , الحديث في أرضاه , أنو قال : )وال (ٜٕٛ)المديني
, وترك حديثو أبو حاتم الرازؼ,  (ٜٕٔ)كشف قناعو(  قد ساقط عدؼ بن )الييثم:  عنو الجوزجاني

 عدؼ بن , كما ترك حديثو النسائي ايضًا , فقال:)ىيثم (ٕٜٕ)الحديث(  عنو : )متروك حيث قال
  .( ٖٜٕ)الحديث(  متروك

 م (816 /ىـ122بو بكر عبد الرزاق الصنعاني الحمنري ) ت ـ أ23

الكبير,عالم   الكبيرعبد الرزاق بن ىمام بن نافع الصنعاني الحميرؼ,الحافع المحدث
 اليمن

وغيره, ولد سنة  حنبل عنو بن وسفيان الثورؼ , وحدث أحمد عيينة بن , حدث عن سفيان الثقة
 . (ٜٕٗ)م( ٕٚٛ/ىـ ٕٔٔم ( , وتوفي سنة )ٗٗٚ/ىـٕٙٔ) 

في  الفقو د بن حنبل: )كاملكان الصنعاني محل ثقة لدػ بعض العمماء حيث قـال أحم
  فـي انحب ابن ره, وذك (ٜٕٙ)بو  ويحتج حديثو يكتب حاتم أبو ال, وق(ٜٕ٘)الحديث(  أصحاب
, ومنيم  (ٜٕٛ)يتشيع  ثقة , وقال العجمي (ٜٕٚ)وذاكر  وحفع وصنف جمع ممن , وكان الثقات
 . (ٜٜٕ) يحفع( وكان الحديث في أيقظيم قال عنو أنو )كانمن  
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
  ان قط صدرؼ  انشرح ما والصنعاني من أعالم أىل السنة والجماعة والدليل قولو : )وهللا

مؤمن   ىو فما يحبيم لم من وعثمان وعمر بكر أبا هللا وعمر , رحم بكر أبي عمى عميا أفضل
 عمى إياىما عمي بتفضيل الشيخين ايضًا : )أفضل , وقولو(ٖٓٓ)إياىم( حبي أعمالي أوثق وقال
كذلك  ,(ٖٔٓ)(قولو أخالف ثم عميا أحب أن ازدراء بي كفى فضمتيما ما يفضميما ولو لم نفسو

لكنو مع ذلك اتيم بالتشيع لمحبتو ألىل  (ٕٖٓ)يتضح من اتيامو لمموالين ألىل البيت  بالكفر
,فعن ابن معين قال:  خص أىل البيت فقط وأليراده لبعض الروايات التي ت البيت 
 أستاذيك ان لو فقمت المذىب من عنو ذكر عمى ما بو استدلمت كالما الرزاق عبد من )سمعت
 بن عمينا جعفر قدم قال: المذىب, ىذا أخذت سنة فعمن أصحاب كميم ثقات عنيم أخذت الذين

 ل ايضًا عمى أنو ليس شيعي,وىذا يد (ٖٖٓ) عنو( ىذا فأخذت اليدؼ حسن فاضال فرأيتو سميمان
 .(ٖ٘ٓ)موسى بن هللا مثل عبيد(ٖٗٓ)غير أن بعض العمماء رد حديثو بسبب اتيامو بالتشيع

, كما (ٖٙٓ)مناكير( أحاديث عنو كتب بآخره عنو كتب نظر لمن )فيو:عنو النسائي وقال
 .  (ٖٛٓ) كذاب( عبد الرزاق الذؼ قال : )إن (ٖٚٓ)العظيم  عبد بن اتيمو بالكذب العباس

ثقات  إليو رحل وقد كثير وحديث أصناف وذكر ابن حجر العسقالني أن )لعبد الرزاق
 يتابع لم الفضائل في أحاديث روػ  وقد التشيع إلى أنيم نسبوه إال عنو وكتبوا وأئمتيم المسممين

 باب في وأما غيرىم مثالب في رواه ولما األحاديث ليذه من روايتو ذموه ما أعظم فيذا عمييا
 .  (ٜٖٓ) بو ( بأس ال فأرجو انو الصدق

 م ( 920 /ىـ 198ـ أبو عبد هللا الغالبي ) ت 24

 من بني غالب, البصرؼ الغالبي مولى دينار بن زكريا بن دمحم هللا عبد العالم الجميل أبو
 ,(ٖٔٔ)والمغازؼ  واالحداث لمسير الرواة أحد ,(ٖٓٔ)فييا الشيعة وجوه من ووجياً  البصرة أىل

 الحسين عميو السالم( , الكبير(, وكتاب )مقتل كتاب )الجمل :معديد من الكتب منيال مصنف
 .  (ٖٖٔ) صادقا ثقة , وكان(ٕٖٔ) عميو السالم( المؤمنين أمير وكتاب )مقتل
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قطني الذؼ ضعفو واتيمو  وبسبب تشيعو جعمو بعض العمماء في عداد الضعفاء كالدار
 .   (ٖٗٔ)ايضًا بسبب ذلك بالوضع وابن حجر العسقالني الذؼ ضعفو 

 م (945/ىـ 333ـ ابن عقدة الكوفي ) ت 25

 بن هللا بن عبد زياد بن إبراىيم بن الرحمن عبد بن سعيد بن دمحم بن أحمد أبو العباس , 
 ,م(ٗٙٛ/ىـ ٜٕٗالتي ولد فييا عام )  الكوفة عقدة , محدث بابن , المعروف عجالن الكوفي
 سنة الحديث , طمب (ٖٙٔ), درس في بغداد وحدث بيا  (ٖ٘ٔ) م(ٜ٘ٗ/ىـ ٖٖٖوتوفي عام )

ومكة,  دادوبغ وفةبالك ركثي مقخ من فوال يوص ديح ال ما عنو وكتب , ومئتين وستين بضع
 .(ٖٚٔ) ألف حديث ثمثمائة البيت  وكان يحفع ألىل

, فقد قال  (ٖٛٔ) آخرون  وقواه واحد أكثر من ضعفو , متوسط ورد أن ابن عقدة كان شيعي
 وأكثر والمشيخة واألبواب التراجم جمع مكثرا عالما حافظا الخطيب البغدادؼ يثني عميو : )كان

 وحفع معرفة صاحب : ) كان عدؼ الجرجاني عنو ابن وقال  ,(ٜٖٔ)حديثو(  الرواية وانتشر
  . (ٕٖٓ) عميو( الثناء بغداد مسيئين مشايخ رأيت انني إال الصناعة ىذه في ومقدم

ميو عمماء , ذمو عمماء آخرون , فأحمد بن حنبل اتيمو بإفساد أىل الكوفة ومثمما أثنى ع
 .  (ٕٖٔ)بن عقدة( العباس أبا يعني - الكوفة حديث أفسد الغالم ىذا نشأ حيث قال عنو : )منذ

إلى الرفض ,ويكثر  يشير سوء, رجل قطني بقولو عنو:)كان وطعن بو الدار
قطني رأؼ مختمف بابن عقدة , فقد ورد أنو  لمدار, لكن في موضع آخر كان (ٕٕٖ)بالمناكير(

 عقدة بن العباس زمن أبي إلى مسعود بن هللا عبد زمن من ير لم أنو الكوفة أىل قال: )أجمع
نما اتيمو بالوضع, من قطني أنو قال:)كذب , وذكر الذىبي عن الدار(ٖٕٖ)منو( أحفع  بالؤه وا 
 .  (ٕٖٗ)التشيع( من

عقدة  ابن , حيث ادعى عمى(ٕٖ٘)حيويو الخزار حديثو , كأبنوىناك من العمماء من ترك 
 هللا رسول أصحاب يممي مثالب (ٕٖٙ)براثا أنو كان في جامع  بكر أبا الشيخين قال أو 

 . (ٕٖٚ)شيئا ذلك بعد عنو سمعت وما بشئ عنو ال أحدث حديثو , فقال : فتركت وعمر
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 , في قولو: )وكانالبيت  وبين الذىبي سبب طعن العمماء فيو وىو محبتو ألىل

 ورحمتو والتراجم األبواب وألف في وجمع وصنف الحديث, وكثرة الحفع قوة في المنتيى إليو
 اإلبل أكباد إليو لضربت وجود نفسو يرحمون إليو, ولو صان الذين عن يأخذ كان وليذا قميمة,

ومقت  الثمين لدربا والخرز بالسمين الغث وخمط فأوعى جمع لكنو بإمامتو المثل ولضرب
  .(ٕٖٛ)لتشيعو(

, مثل  أما ابن الجوزؼ فقد اتيمو بوضع بعض األحاديث في فضل اإلمام عمي 
فإنو  عقدة ابن إال بيذا أتيم فال أنا  ,حيث أعقب الحديث بقولو: )وأما (ٜٕٖ)حديث رد الشمس

 . (ٖٖٓ)الصحابة(  بمثالب رافضيا يحدث كان

 م ( 967 /ىـ 356ـ أبو الكرج األصكياني ) ت 26

ولد  مروان المرواني األموؼ, بن الرحمن عبد بن الييثم بن أحمد بن دمحم بن الحسين بن عمي
, نسبو الكثير (ٖٖٔ) م( الراوؼ والمؤرخ والشاعر والعالم في األنساب والسيرة ٜٚٛ/ىـ ٕٗٛسنة )

كتابي )مقاتل , ولعل سبب ذلك يعود لتأليفو  (ٕٖٖ)إلى التشيع , وقيل أنو زيدؼ المذىب 
 . (ٖٖٖ) الطالبيين( و)الديارات(

 من كثير عالم عن ال : )أنو روػ البعض عميو كأبن خمكان الذؼ ق ى الرغم من ثناءوعم
لتنوخي الذؼ , والقاضي ا(ٖٖٗ) والسير( واألنساب الناس بأيام عالما وكان تعدادىم يطول العمماء

                يحفع كان األصبياني الفرج بوأ شاىدناىم الذين المتشيعين )ومن الرواةقال فيو:
,  مثمو يحفظو من قط أر لم ما والنسب , المسند والحديث واآلثار واألغاني واألخبار الشعر
 آلة , ومن والمغازؼ  يروالس والخرافات والنحو المغة , منيا أخر عموماً  من ذلك دون  ويحفع
 وغير واألشربة والنجوم الطب من ونتف والبيطرة الجوارح عمم مثل كثيرا شيئا المنادمة

األصبياني  الفرج أبو : )كاندادؼ, أال أنو طعن فيو لتشـيعو ,حيث قال الخطيب البغ(ٖٖ٘)ذلك(
,                  بالكتب ممموءة والدكاكين , عامرة وىي الوراقين سوق  يدخل كان أكذب الناس,
      أمويا منيا , وكان كميا رواياتو تكون  ثم بيتو إلى ويحمميا الصحف من كثيرا فيشترؼ شيئا

 . (ٖٖٙ) يتشيع ( وكان
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عميو  يوجب بما كتبو في يصرح فإنو , بروايتو يوثق ال وقال عنو ابن الجوزؼ : )ومثمو
 رأػ " األغاني " كتاب تأمل ومن , نفسو عن ذلك حكى وربما , الخمر شرب وييون  , الفسق
 .(ٖٖٚ)ومنكر(  قبيح كل

 م ( 2025/ىـ 405نيسابوري ) ت ـ الحاكم ال27

 الضبي الحكم, بن نعيم بن حمدويو بن دمحم بن هللا عبد بن , دمحم بن البيع هللا عبد ىو أبو
 صاحب المحدثين, شيخ العالمة, ,الناقد الحافع االمام الشافعي, النيسابورؼ, الطيماني
عمم والمعرفة               وال الفضل أىل من كان م( بنيسابور,ٖٜٔ/ىـٕٖٔ, ولد سنة )التصانيف

بحور  من وكان وعمل, وصحح , وعدل وخرج , وجرح , قيل في ترجمتو صنف(ٖٖٛ) والحفع
 كان شديد , وقيل فيو رافضي خبيث, (ٜٖٖ)فيو , وكان يميل الى التشيع قميل تشيع العمم عمى
 عن غالياً  منحرفا وكان , والخالفة  التقديم في التسنن الباطن, وكان يظير في لمشيعة التعصب

, أال أن الذىبي يراه (ٖٓٗ) منو يعتذر بذلك, وال ,يتظاىر بيتو أىل وعن معاوية بن أبي سفيان
 وكان الحاكم قد جمع بعض األحاديث وقال انيا صحاح منيا ,(ٖٔٗ) متشيعا وليس رافضياً 

  ولم الحديث ذلك , أصحاب عميو فأنكر" مواله فعمي مواله كنت من "الطير, وحديث حديث
 .(ٕٖٗ) قولو يمتفتوا إلى

وأن الطعن الموجو إليو وتضعيفو كان لسببان : األول تصحيحيو لألحاديث التي تتضمن 
اني عداوتو , والث(ٖٖٗ)كحديث الطير ,وحديث رد الشمس وغيرىا  فضائل األمام عمي 

سترحت مما , حيث قيل لو لو خرجت حديثًا في فضائل معاوية ال(ٖٗٗ)لمعاوية بن أبي سفيان
 .  (ٖ٘ٗ) أنت فيو , فقال : ال يجيء من قمبي ... ال يجيء من قمبي

 م (2165 /ىـ 654ـ سبط ابن الجوزي ) ت 28

 اليبيرؼ البغدادؼ العوني التركي هللا عبد بن قزغمي بن يوسف المظفر أبو الدين شمس
 واعع االخبارؼ  المؤرخ البميغ العالم ,الفقيو الشيخ الجوزؼ  ابن الفرج أبو االمام سبط الحنفي
 ومعرفة التذكير وحسن الوعع رئاسة إليو م( ,انتيت٘ٙٔٔ/ىـ ٓٛ٘ولد حوالي في عام ) ,الشام
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 عمى وتحبو العامة جيدا الوعع في يتكمم ودرس فييا , وكان وأفتى , دمشق التاريخ , سكن

حتى ذكر   ,ولذا طعن فيو وفي مؤلفات ,(ٖٚٗ)يذكر انو كان حنفي ثم ترفض , (ٖٙٗ)جده  صيت
يدل   رآػ لو مصنفاً  , فيذكر أن الذىبي نسبو إلى التشيع ألنو(ٖٛٗ)أنو لما توفى قيل ال رحمو هللا 

 الزمان في تواريخ األعيان "فتراه مرآة كتاب " ثم نسبو إلى الرفض قائاًل :)انو ألف عمى تشيعو,
 مؤلف ترفض ولو انو ثم جازفوي يجنف بل ينقمو فيما بثقة أظنو وما الحكايات بمناكير يأتي فيو

 .(ٖٓ٘)مقالو( في يتّوع ال مجازف ,وقال عنو ايضًا:)أنو خّساف( ٜٖٗ)العافية( هللا نسأل ذلك في

من خالل األمثمة التي أوردناىا عن العمماء الموالين ألىل البيت الذين تم تكفيرىم  
طبقات والرجال لم يمتمكوا وتسقيطيم عمميًا , تبين لنا أن مؤلفي كتب الجرح والتعديل وكتب ال

آلية حيادية في  تقييميم لمعمماء الموالين ألىل البيت , بل في بعض األحيان يشوب االضطراب 
 تمك اآللية , التي تأثرت بشكل كبير بمتبنياتيم الفكرية وتعصبيم المذىبي .

 المذىب انثالثًا : كتم

إذا ما  اً د يأخذ منحًا تصاعديق  لقد أدرك بعض العمماء أن أثر مواالتيم آلل البيت
عرف عنيم ذلك لدػ السمطات الحاكمة أو أشيع بين العامة , األمر الذؼ دفعيم إلى كتمان 
مواالتيم وعدم البوح بيا , واضعين نصب أعينيم األوضاع السياسية والمتبنيات الفكرية 

 السمطوية في عصرىم الذؼ يعيشون فيو , ويأتي في مقدمتيم : 

 م ( 757 / ـ ى 240ت  (عزرة الضبعي  شبن  بنـ 2

البصرؼ التابعي  عمير بن جبير الينداوؼ الضبعي, بن عزرة بن شبيل عمرو, ىو أبو
توفي عام   أىل البصرة وقرائيم, النحوؼ, راوية وخطيب ونسابة, من أفاضل

 .  (ٖٔ٘)(مٚ٘ٚ/ىـٓٗٔ)

 في الروافض من برئت, وقال : ( ٕٖ٘)خارجيا  تحول ثم رافضيا سنة سبعين ذكر أنو كان
 .(ٖٖ٘)والسالم  المقامة دار وفى القيامة
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, وقال ( ٖٗ٘)بالتقّية(  ىذا قال ولكنو , الخوارج رأؼ يرػ  شبيل يكن البالذرؼ : ) لم وقال
نما كان يقول أشعارًا في ذلك عمى سبيل التقية(   .(ٖ٘٘)ايضًا: ) لم يكن خارجيًا وا 

 م ( 740/ىـ 246ن  ـ إبراىيم بن ىرم  الكيري ) ت بعد س1

 أبو إسحاق الفيرؼ,,أبو إسحاق إبراىيم بن عمي بن سممة بن عامر بن ىرمة الكناني القرشي
كان شاعر زمانو ,وأحد البمغاء من شعراء الدولتين األموية  , م(ٜٓٚ/ىـ ٜٓالمدني , ولد سنة )

 .        (ٖٚ٘)رمجيد حسن القول , سائر الشع ,فصيح مسيب, , وىو شاعر مفمق(ٖٙ٘)والعباسية 

عنو : )ىو مقدم في شعراء المحدثين , وكان منقطعا إلى العموية وقد  قال الدارقطني
, وكان ابن ىرمة يكتم  (ٖٛ٘)أكثر من مدائحيم ورثائيم وكان ذلك دليال واضحا عمى تشيعو( 

 مذىبو عن السمطة العباسية , حتى أنو عندما قال : 

 فإن ي أحب  بني فاطمو  يم      ا أالم عمى حب  وميم              

ولقيو بعد ذلك رجل فسألو : من قائميا ؟ فقال : من عّض بظر أّمو , فقال لو ابنو : يا 
أبت , ألست قائميا ؟ قال بمى . قال : فمم شتمت نفسك ؟ قال : أليس أن يعّض المرء بظر أّمو 

تم مذىبو خشية الوقوع في , وىذا يدل عمى أنو كان يك (ٜٖ٘)خيرا من أن يأخذه ابن قحطبة 
 االبتالء. 

مطة ة لمذىبو , ومدػ تخوفو من السكذلك ىناك ثمة رواية أوضحت مدػ كتمان ابن ىرم
ي , فحين اجتمع الخطباء والشعراء في نوا يكيدون لو عند الحاكم العباسالعباسية , وعن وشاة كا

و  في المجمس , وكان حاجبيراه من ي وراء ستار ال مس العباسي , كان المنصور العباسالمج
 من آخر كان ُيعرفو عمى كل واحد منيم ثم يسمح لو أن يقول ما عنده , ويذكر أن ابن ىرمة 

 :فكان رد المنصور أنو ىرمة, ابن ىذا المؤمنين أمير ) يا: , فقال الحاجب لممنصور بقي منيم
اك من وشى بو وبمذىبو عند عينا ( , وىذا يدل عمى أن ىن بو هللا أنعم ,وال أىال وال مرحبا ال

نا هلل ) إنا , فتخوف ابن ىرمة من ذلك , وقال : المنصور العباسي وهللا  ذىبت! راجعون  إليو وا 
)يا : , بعد ذلك أنشد ابن ىرمة قصيدتو , وبعد أن انتيي منيا قربو المنصور وقال لو نفسي(
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
أقر لي بذنوبك أعفيا عنك, إبراىيم قد بمغتني عنك أشياء لوال ذلك لفضمتك عمى نظرائك , ف

نما , عالم فقيو رجل ىذا :فقمت : يا أمير المؤمنين فقمت!  تجب عمي بحجة يقتمني أن يريد وا 
ولعل ما أخبر بو المنصور العباسي ىو تشيع ابن  ,كل ذنب بمغك مما عفوتو عني فأنا مقر بو(

 . (ٖٓٙ)أكرىو ألقتمنك ( أمر عنك بمغني ,لذلك ىدده بقولو : ) ولئن ىرمة

 فسمم الطالبيين من وما يؤكد ذلك ىو أن ابن ىرمة بعد عودتو إلى المدينة لقيو رجل
 .(ٖٔٙ)بدمي (  تشيط ال عني )  تنح: عميو, فكان رد ابن ىرمة عميو ىو 

 م (767 /ىـ 250ـ ابن جرةج ) ت 3

ء العمما أحد , وىوجريح , التابعي فقيو مكة بن العزيز عبد بن الممك أبو خالد عبد
, وقيل من اإلمامية (ٕٖٙ) , صاحب التصانيف الكثيرة المشيورين والفقياء والمحدثين والقراء

ىـ ٓ٘ٔم( , وتوفي سنة )ٜٜٙ/ىـٓٛ, ولد سنة )الثقات من أصحاب اإلمام الصادق 
 .(ٖٗٙ), وذكر انو كان يظير التسنن لمتقية (ٖٖٙ) م(ٚٙٚ/

 م (798 / ىـ281عمي بن يقطنن ) ت ـ 4

سنة          األسدؼ بالوالء , ولد بالكوفة  البغدادؼ سن عمي بن يقطين بن موسىأبو الح
, ومن ومتكمم وفقيو محدثم( , ٜٛٚ /ىـٕٛٔم( , سكن ببغداد ومات بيا سنة )ٔٗٚ/ىـ ٕٗٔ)

 , وكتاب مالحمال من  عنو الصادق سئل ما , ولعمي بن يقطين كتاب (ٖ٘ٙ) الشيعةكبار 
جعفر عميو  بن موسى الحسن أبي عن مسائل , وكتاب ))  بحضرتو عميو السالم الشاك )مناظرة
 . (ٖٙٙ)السالم( 

 وىو من خيرة أصحاب اإلمام موسىالطائفة ,  المكان في عظيم القدر, جميل وىو ثقة ,
ولو منزلة ال تضاىى  وممن تفقو عميو , كما روػ عن اإلمام الصادق  الكاظم 

في  وانا أحد قمبي في عرض : )ما , فقد قال فيو اإلمام الكاظم (ٖٚٙ) عند األئمة 
, وقد ضمن لو  (ٖٛٙ) أفضت( حتى فارقني وما معي زال فإنو ما , يقطين بن يعم اال الموقف

http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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 , وقال أىل الجنة( من أنو فأشيد أنا الجنة , في قولو : ) أمااإلمام 
 .  (ٜٖٙ)أبدا(  النار تمسو وال الجنة يقطين لعمي ابن ايضا:)ضمنت

افقة اإلمام موسى الكاظم وذلك بمو الدولة العباسية , حكام مل ابن يقطين في خدمة ع
 حقوقيم , ولمتخفيف من وطـأة  والين ألىل البيت وقضاء حوائجيم , وحفعلخدمة الم

 الميدؼ العباسي وجعمو فقد قدمو , لميدؼ العباسيا الوزارة زمنتولى منصب و , مم عمييمالظ
لبًا عمى أمور , وقد ذكر اليعقوبي أنو كان غا(ٖٓٚ)والخاتم  السر وديوان الزمام ديوان عمى

  ,, وقد نال حظوة كبيرة عند اليادؼ العباسي الذؼ أقر خاتم الحكم في يده(ٖٔٚ)الميدؼ العباسي
 .  (ٕٖٚ) اتخذه الرشيد وزيرًا لورشيد الذؼ لا ليارون وكان من المقربين 

وكذلك  بإمامتيم ويقول  طالب أبي بن اإلمام عمي رأػ يرػ  وكان والده يقطين
, أال أنو كان يكتم  (ٖٖٚ)  الصادق اإلمام جعفر إلى األموال عمي والذؼ كان يحمل ولده

مذىبو لينال الحظوة والقرب من الحكام العباسيين , وفي نفس الوقت يحقق بذلك مبتغاه في تقديم 
صدره ويشكو من وجوده بين ىؤالء  وشيعتيم , ولكنو كان يضيق الخدمة ألىل البيت 

 الحكام , يتبين ذلك من الكتاب الذؼ بعثو عمي بن يقطين إلى اإلمام موسى الكاظم 
 ,ىربت منو  -جعمني هللا فداك  -) أن قمبي يضيق مما أنا عميو السمطان , فإن أذنت  :قائالً 

وروؼ ايضا أن عمي بن  , (ٖٗٚ) (واتق هللا فرجع الجواب : ال آذن لك بالخروج من عمميم 
 مع أولياء تعالى هلل ان عمي يا:  فقال , فيو أنا وما ترػ حالي : )أما يقطين قال لإلمام 

 .  (ٖ٘ٚ)عمي (  يا منيم وأنت , أوليائو عن بيم ليدفع الظممة أولياء

 ( م 798 /ىـ  281 ت)  دراج القاضي بن ـ نوح5

ى المذىب الحنفي في الظاىر , وكتم تشيعو كما أن نوح بن دراج الفقيو الشيعي كان عم
 .(ٖٙٚ) وىذا ما ذكره النجاشي

 

 

http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 م (813/ىـ 107ـ دمحم بن عمر الواقدي ) ت 6

أبو عبد هللا دمحم بن عمر السيمي األسممي بالوالء المدني البغدادؼ , المؤرخ الراوؼ والمحدث    
قضاء الرصافة عام  , والهغازؼ , كان المأمون يعظمو ويكرمو, صاحب التصانيف والم

 . (ٖٚٚ)م ( ٖٕٛ/ىـ ٕٚٓوأبقاه فيو حتى وفاتو عام ) م(ٜٔٛ/ىـٕٗٓ)

وعمى الرغم من أن الواقدؼ محسوب عمى عمماء أىل السنة , أال أنو اتيم بالتشيع وقيل أنو     
وىذا ما أشار إليو ابن النديم حينما ذكر  يخفي التشيع ويظير التسنن , وكان يعيش بالتقية,

 . (ٖٛٚ)حسن المذىب , يمزم التقية(  دؼ : )وكان يتشيع ,الواق

 م (  819 /ىـ 129ـ الكض  بن دكنن ) 7

سمو عمرو بن بالوالء,المالئي  التيمي حماد أبو نعيم الفضل بن دكين ودكين لقب وا 
إمام ُمحدث كبير ذو معرفة بالشيوخ وأنسابيم وبعمم ,  الكوفي, من الثقات الكوفيين وفقيائيم

, عده ابن قتيبة الدينورؼ من (ٜٖٚ)م( ٘ٗٚ/ىـ ٖٓٔولد سنة ) شيعيا إماميا ,وكانعامة الرجال
: وقال ايضاً  ,(ٖٔٛ): )كان في أبي نعيم تشيع خفيف( , وذكره الذىبي قائالً  (ٖٓٛ)رجال الشيعة 
ن حجر العسقالني وأثنى , وذكره كذلك اب(ٕٖٛ)ال أنو يتشيع من غير غمو وال سب()حافع حجة إ

من  دون ذكر   ,(ٖٖٛ)(التشيع بسبب فيو تكمم الناس بعض أن , إالفقال: )الفضل ثقة ثبتعميو 
 نوع الكالم .

كان الفضل بن دكين يكتم تشيعو عن الناس بل وحتى عن ابنو , خوفًا من أن يمحق بو 
 , يبكي ما  لحق بمن عرف عنو أنو من الموالين ألىل البيت , ففي رواية تذكر أن ابنو جاءه

 : يقول فأنشأ , متشيع إنك يقولون  الناس:  فقال , مالك: لو  لافق

 أعجم عنك جواب السائمي نرجعكأنني        حتى كتمانيك زال وما        

 (384)يسمم الناس عمى حي وى  سممت وتسممي      الوشاة قول من ألسمم        
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ما  العبادة وأفضل عبادة, يعم بح فقال: يع؟أتتش :ئل س تذكر أنو أخرػ  مة روايةوث
 .(ٖ٘ٛ)كتم

 م ( 860/ىـ 147ـ موسى بن عبد الممك ) ت 8

 من , األديب الكاتب الشاعر, كان األصبياني ىشام بن الممك عبد بن موسى عمران أبو
 وكان (ٖٙٛ)المتوكل أيام في وغيره السواد ديوان إليو وأعيانيم, أسند الكتاب وفضالء الرؤساء جمة

 تولى حيث دمشق معو وردوا المتوكل الذين كتاب من موسى , وكان ئلرسا ديوان ولو مترسال
 . (ٖٚٛ)لو  الخراج ديوان

في  يعد موسى بن عبد الممك من عمماء الشيعة , وكان يرجع لإلمام الكاظم 
لو , وىذا ما  (ٜٖٛ), أال أنو كتم تشيعو , ويتبين ذلك من تيديد أبي العبر  (ٖٛٛ)بعض المسائل 

 وماطمو موسى فدافعو المتوكل من توقيعا بصمة إليو الحموؼ حيث قال : وكأنو دفعره ياقوت ذك
 : أنشده ركب فمما يوما لو فوقف مدة

 أتردد وكم وكم  *  نتبرد متى حتى

 األسود – ربك بحق -*  كتابي لي أدر موسى

 كتم وسألو قولو من الممك عبد بن موسى , فجزع الجواد  بذلك اإلمام دمحم يعني
 . ( ٜٖٓ)شغمو  وقضى لحالا

 م ( 274 /ىـ 162الزبنبي ) ت  عمي ـ جعكر بن9

, , الفقيو الثقة والمفتي العالم(ٜٖٔ)هللا الزبيبي الجعفرؼ  عبد بن عمي بن عمي جعفر بن
من أسرة عممية شيعية , الذؼ أسند إليو منصب الفتوػ في دىستان, لذلك  , (ٕٜٖ)نزيل دىستان 

يعو , يكتم مذىبو ويتحنف , ويفتي عمى مذىب أبي حنيفة النعمان , من نراه وعمى الرغم من تش
 .(ٖٜٖ)باب التقية والتحرز , تماشيًا مع الوضع الذؼ كان مفروض عمييم في تمك الفترة
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 م (964 /ىـ 353ـ أبو الحسن الكاتب ) ت  20

, ولد سنة   أبو الحسن , دمحم بن ابراىيم بن يوسف الكاتب , وقيل أبو بكر الشافعي , فقيو
كتاب : اإلمامية مذىب م(, لو مؤلفات عمىٜٗٙ /ىـ ٖٖ٘م( , وتوفي سنة )ٜٗٛ /ىـ ٕٔٛ)

 )نقض وكتاب , )االستبصار( )العدة( , وكتاب كتاب , )االستعداد( وكتاب , القناع ( )كشف
 ىبعمى مذ يتفقو , إذ انو انو  كان(ٜٖ٘), كان يفتي عمى مذىب الشافعية تقية  (ٜٖٗ)العباسية( 
 .  (ٜٖٙ)المذىبين عمى فقيياً  وكان , الباطن في اإلمامية الشيعة , ويرػ رأػ الظاىر في الشافعي

 م (2025 /ىـ 405ـ الحاكم النيسابوري )ت 22

م ( بأنو رافضي أال أنو كان ٘ٔٓٔ /ىـ ٘ٓٗاتيم أبو عبد هللا الحاكم النيسابورؼ ) ت 
,بوصفو لمحاكم (ٜٖٚ)األنصارؼ  دمحم بن هللا بدع وىذا ما أشار إليو أبو إسماعيل يكتم مذىبو,

 والخالفة, التقديم في التسنن يظير وكان , الباطن في لمشيعة التعصب شديد النيسابورؼ: )كان
 .   (ٜٖٛ)  منو( يعتذر وال بذلك متظاىرا وآلو معاوية عن منحرفا وكان

 م ( 2113 /ىـ 610ـ قرةش بن سبيع ) ت 21

 المحدثين أكابر من الحسيني السبيع بن المينا بن سبيع بن المدني , قريش دمحم أبو
 م(  بالمدينة , وقدمٚٗٔٔ/ىـ ٔٗ٘فاضل جميل , نسابة , ولد سنة ) عالم الشيعة فقياء وفحول
م( , كان قريش بن سبيع من الموالين ألىل ٖٕٕٔ/ىـ ٕٓٙوسكنيا وتوفي بيا سنة ) بغداد

 مذىب عمى وأنو التسنن يعة كان يظيروعمى مذىبيم , وبسبب اضطياد الش البيت 
 .   لمحفاظ عمى حياتو ( ٜٜٖ)الحديث  أصحاب

 وحرق الكتب والمكتبات تدرةسمنع الرابعًا : 

 س أـ منع التدرة

ومنعيم من ممارسة حقوقيم , اتبعت طرق مختمفة في اضطياد الموالين ألىل البيت 
بتالءات التي حمت بيم من قبل فمنعيم من التدريس في المساجد أو حتى في دورىم من اال

أو  ,السمطات الجائرة , وقد يكون ىذا المنع بصورة مباشرة وذلك بمنع شخص بعينو من التدريس
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االلتقاء بطمبة العمم  أو بصورة غير مباشرة أما عن طريق إصدار مراسيم حكومية تمنع  فييا 
مأمون                             عمماء المذاىب بأجمعيم من التدريس , كما حدث في فترة حكم ال

ىـ ٕٖٕـٕٕٚم ( , والواثق )ٕٗٛـٖٖٛ/ىـ ٕٕٚـٕٛٔ, والمعتصم )(مٖٖٛـٕٔٛ/ىـ ٕٛٔـٜٛٔ) 
م ( , الذين عرفوا بتعصبيم لمذىب المعتزلة , الذؼ ترتب عميو منعيم عمماء بقية ٚٗٛـٕٗٛ/

, أو كما حدث بعد إصدار  (ٓٓٗ)المذاىب األخرػ بما فييم الموالين ألىل البيت من التدريس 
المرسوم القادرؼ الذؼ ُقرأ عدة مرات ولفترات مختمفة والذؼ منع بموجبو فقياء الشيعة والمعتزلة 

 . (ٔٓٗ) والحنفية من التدريس أو عقد المناظرات وفق مذاىبيم , وأال حل  العقاب بيم

ا حدث لمسجد أو عن طريق تيديم المساجد التي كانت تعقد فييا حمقات التدريس ,مثمم
م( بحجة ما تناىى إلى ٕٜ٘/ىـ ٖٖٔبراثا في بغداد , حينما أصدر المقتدر أمر بتيديمو عام )

 براثا مسجد في تجتمع الرافضة أسماعو من أنو مسجد كفر يشتم فيو الصحابة حيث ذكر )أن
 قينب لست الجمعة يوم في ذلك وكان , فيو من عمى لمقبض (ٕٓٗ)نازوك  فوجو , الصحابة فتشتم
 , بالمقتدر يأتم ممن البراءة ويعمنون  , الجمعة وقت يصمون  ثالثين إنسانا فيو فوجدوا صفر, من

 الفقياء من جماعة فتوػ  فييا رقعة وأحضر , براثا مسجد ليدم الخاقاني ... وتجرد عمييم فقبض
  ,لقرامطةوا الدعاة مأوػ  كان ييدم لم إن أنو ,وذكر المؤمنين بين وتفريق وكفر ضرار مسجد أنو

 , الموتى من عدة فيو تدفن مقبرة بتصييره الخاقاني وأمر , نازوك فيدمو بيدمو المقتدر فأمر
 .( ٖٓٗ)...(  باقيو وأحرق 

 ولعل أشير العمماء الموالين ألىل البيت الذين منعوا من التدريس , ىم :

 م ( 802/ىـ 285ـ عباد بن العوام ) ت 2

 بن مصعب بن المنذر بن هللا عبد بن عمر بن العوام نب سيل ,عباد و والمحدث أبوالفقي
بيا  وحدث ببغداد  م( وأقامٖٙٚ/ىـٛٔٔالواسطي , الذؼ ولد في واسط عام ) , الكالبي جندل

 .( ٘ٓٗ), اتفق عمى وثاقتو (ٗٓٗ)م(ٔٓٛ/ىـ٘ٛٔإلى أن مات عام )

لذلك ابتمي بمنع  يع,و من فقياء العامة,أال أنو رمي بالتشد بن العوام أناعرف عن عب    
 ارون الرشيد لمواالتو ألىل البيتتدريس الحديث من قبل الحاكم العباسي ى


(ٗٓٙ) . 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 م (911/ىـ 320ـ الطبري ) ت 1

وقد تعرض اإلمام المفسر الفقيو المحدث المؤرخ أبو جعفر دمحم بن جرير بن زيد الطبرؼ 
, بسبب تصنيفو في فضائل  (ٚٓٗ)ابمة إلى ابتالء منع التدريس بعد اتيامو بالتشيع من قبل الحن

, واثباتو األسانيد والروايات لحديث غدير خم الذؼ أخرجو في  مجمدين ,  اإلمام عمي 
وأخذه الكثير من روايات أبي مخنف الذؼ أتيمو عمماء السنة بالرفض والكذب , ومما زاد 

نبل الذؼ كان يراه محدث غضبيم عميو ىو تأليفو )اختالف الفقياء( ولم يذكر فيو أحمد بن ح
, وغالوا في ذلك , وأخذوا يشوشون عميو في مجالسو العممية حتى نفروا الطمبة  (ٛٓٗ)وليس فقيو 

منو , ثم أقاموه بالقوة من حمقة درسو ومنعوه من الجموس في المسجد لمتدريس , وحاربوه ومنعوه 
لما نقل الطبرؼ مجمس دروسو بعد ذلك من الخروج من داره , بل أخذوا يرجمونو بالحجارة , و 

إلى داره , حاصروه ومنعوا طمبة العمم من الدخول عميو , وقد ظل الطبرؼ حبيس داره الكائنة 
م( , والتي دفن فييا ألن البعض ٕٕٜ/ىـٖٓٔحتى وفاتو عام  )  في منطقة رحبة يعقوب ببغداد

 .  (ٜٓٗ)من الحنابمة منع دفنو نيارًا, فتم دفنو لياًل في داره 

 م (2025/ ىـ 405ـ الحاكم النيسابوري ) ت 3

ومن العمماء ممن ابتمى بمنعو من التدريس الحافع أبو عبد هللا الحاكم النيسابورؼ         
والمتناعو عن ذكر فضائل   م( الذؼ منع بسبب مواالتو ألىل البيت٘ٔٓٔ/ ىـ ٘ٓٗ)ت 

 أبي الحاكم عمى )دخمت: أنو قال  ,( ٔٔٗ)السممي  الرحمن عبد أبي , فقد ذكر عن (ٓٔٗ) لمعاوية
 بن هللا عبد أبي أصحاب جية من المسجد إلى الخروج يمكنو ال داره في وىو هللا  عبد
 فضائل في وأمميت خرجت لو:  لو فقمت , الخروج من ومنعوه منبره كسروا أنيم وذلك ,(ٕٔٗ)كرام
 من يجيء ال , قمبي من جيءي ال:  فقال , المحنة ىذه من السترحت معاوية يعني الرجل ىذا
 . (ٖٔٗ)قمبي(  من يجيء ال ,قمبي

 م(2213 /ىـ526ـ أبو الحسن الكصيحي النحوي )ت4
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أما أبو الحسن عمي بن دمحم بن عمي الفصيحي االسترابادؼ , المعروف بعمي بن أبي زيد  
غة والذؼ برع بعموم المغة من نحو وبال  الفصيحي , الذؼ عرف بمواالتو ألىل البيت 

وغيرىا ,حتى صار من أعرف أىل زمانو بيا , وعندما انتقل من جرجان إلى بغداد ولشيرتو 
درس النحو في المدرسة النظامية , وعمى الرغم من أنو كان شافعي المذىب أال أنو اتيم 

القدم ( , فمنع من  إلى الفرق  من متشيع أنا أجحد بالتشيع, وعندما قيل لو ذلك , قال : ) ال
, فكان طمبة العمم  (ٗٔٗ)س بالمدرسة النظامية, ووضع مكانو أبو منصور الجواليقي التدري

 جئتم وقد بشرا وخبزؼ  بكرا يوما : ) دارؼ  ليم فقال عميو لمقراءة إلييا انتقل التي داره يقصدون 
 . (٘ٔٗ)م( ٕٕٔٔ /ىـٙٔ٘بو ( , توفي عام ) عزلنا من إلى اذىبوا إلي تتدحرجون 

 اتوالمكتب ثانيًا : حرق الكتب

من المسائل االبتالئية التي مورست من قبل السمطة  حرق الكتب والمكتباتتعد مسألة 
الحاكمة وأتباع مذاىب أىل السنة والجماعة  اتجاه التراث العممي لمعمماء الموالين ألىل البيت 

  ألنيم وجدوا في حرق الكتب والمكتبات وسيمة لطمس وتدمير التراث العممي ألىل ,
وما نقمو العمماء من أقوال وأحاديث وتراث وعموم أىل البيت مما ال يصب وجوده  لبيت ا

 في مصالحيم الشخصية .

أن ظاىرة الحرق سيما حرق الكتب لم تكن واضحة المعالم في العصر األموؼ ألن 
بي التأليف لم ينتشر بشكل كبير جدًا كما في العصر العباسي , باإلضافة إلى أن معاوية بن أ

سفيان سار عمى نيج أسالفو في منع تدوين الحديث , حيث قام بإعالن قراره في منع الرواية 
ألنو بالتأكيد سيكون أداة إلزالتو من حكمو , كونو  والتحدث في فضائل اإلمام عمي 

مغتصب لمحكم , وبالتالي انقالب الرأؼ العام ضده , وىذا مما يخافو ويحذره , لذلك أعمن قراره 
, فيذا يعني أن من يروؼ  رواية  (ٙٔٗ)عمي (  مناقب من حديثا روػ  ممن برئت الذمة و ) أنوى

في الرواية فيقال  في فضائمو يكون مصيره الموت , ولذلك أمتنع الكثير عن ذكر إسمو 
 .( ٚٔٗ) ) حدثني رجل من قريش أو أحد من أصحاب رسول هللا(
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
رة واليتو لمعيد كتابة سيرة النبي وعندما أراد سميمان بن عبد الممك في فت  

انيا عنده وأخذىا ممن يثق بو , أال أن والده الخميفة عبد  (ٛٔٗ)ومغازيو , قال لو أبان بن عثمان 
 حاجتك الممك رفض ذلك عندما عرف بحقيقة ما كتب بيا وبين سبب رفضو حيث قال  ) وما

يعرفوىا , فرد عميو  نريد أن ال راأمو  الشام يعرف أىل!  فضل فيو لنا ليس بكتاب أن تقدم
 .(ٜٔٗ)(المؤمنين أمير رأؼ أستطمع حتى , نسختو بتحريق أمرت فمذلك سميمان بن عبد الممك 

كذلك  فكالمو ىذا أن دل عمى شيء فيو يدل عمى وجود أخبار عن اإلمام عمي 
األنصار في سير الرسول  ال ما ىو سبب رفضو ليا , وما ىو ا لشيء ومغازيو , وا 

الذؼ ال يريد أن يعرفو أىل الشام , وكما ىو معموم أن البيت األموؼ كانوا يحرفون األحاديث 
 أمام أىل الشام . وخصوصًا اإلمام عمي والروايات ويسيئون فييا ألىل البيت 

فكثر الحرق لتعدد المذاىب وكثرة االختالفات بينيا وبروز  أما في العصر العباسي,
بعض الحكام والعمماء عندما ف فكانت كل طائفة تتعصب لمذىبيا, لممذاىب, ظاىرة التعصب

ح في تاريخ الدولة ضوىذا وا يتعصب لمذىبو يعمد إلى حرق مؤلفات المذاىب األخرػ,
  .يةسالعبا

فبسبب انحياز وتعصب الحكام العباسيين وىم المأمون , والمعتصم , والواثق  لممذىب 
بصورة جمية  لممذاىب األخرػ مما نتج عنو حرق مؤلفاتيم العممية المعتزلي , فقد ظير عدائيم 

 .  (ٕٓٗ)بما في ذلك كتب أتباع أىل البيت 

م(, وىو من شعراء أىل البيت ٜ٘ٛ/ىـ ٕ٘ٗالبرقي )ت  عمار وكان أبو دمحم عبد هللا بن
 .(ٕٕٗ), من قبل المتوكل العباسي (ٕٔٗ)لسانو  وقطع المجاىرين بذلك , ممن ابتمي بحرق ديوانو

وقد عمدت بعض الشخصيات العممية الى إتالف وحرق كتبيا أو الوصية بحرقيا ألنيم 
موالين وبالتالي فأنيم محط أنظار السمطة ومؤلفاتيم تمثل خطر عمييم وعمى أىمييم , وىذا ما 

البغدادؼ بن الجعابي      قام بو العالم  الشيعي أبو بكر دمحم بن عمر بن دمحم بن مسمم التميمي
, وىذا ما أشار إليو ( ٖٕٗ)م( , ) حيث أوصى أن تحرق كتبو , فأحرقت ( ٜٙٙ/ىـ ٖ٘٘)ت
قطني بقولو: )اخبرت بعمة الجعابي , فقمت إليو , فرأيتو يحرق كتبو فأجتمعت عنده حتى  الدار
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بقولو:) فسمعنا ,وىذا ما أكده ايضًا ابن شاىين (ٕٗٗ)ومات من ليمتو(  ما بقي منو سينو,
 .(ٕٙٗ), وقدأحرقت كتب كثيرة كانت عنده لمناس (ٕ٘ٗ)الصائحة بموتو , ورأينا كتبو تل رماد(

م( من  حرق ٖٕٓٔ/ىـٖٔٗولم يسمم فقيو الشيعة الشيخ المفيد المعروف بابن المعمم )ت 
كان  م( , التيٛٓٓٔ/ىـ ٜٖٛكتبو بحجة أنيا مخالفة لعقيدتيم , وىذا ما حدث في فتنة عام )

حامد  من نتيجتيا حرق مصحفو حيث ادعوا انو يخالف المصاحف , فأجتمع الفقياء وأبو
 .(ٕٛٗ)اروا بتحريقو , ففعل ذلك بحضرتيم, وأش(ٕٚٗ)م(٘ٔٓٔ/ىـٙٓٗ)ت اإلسفراييني

وكان حرق الكتب يتم أحيانًا بأمر من السمطة الحاكمة , مثمما حدث في عيد القادر باهلل 
نابمة حينما أعمن الوثيقة القادرية و بقراءاتيا المتعددة لمسنوات            العباسي المتعصب لمح

م(, وبعدىا أعمن االعتقاد ٖٚٓٔ/ىـٙٙٗسنة )م( و ٔٗٓٔ/ىـٖٖٗم( وسنة )ٔٔٓٔ/ىـٕٓٗ)
 .  (ٜٕٗ)القائمي مما ترتب عمى ذلك إتالف الكتب المخالفة ليم 

من  ,م(ٖٓٓٔ/ىـ ٕٓٗعام )( ٖٓٗ)لسمطان محمود بن سبكتكين الغزنوؼ وكذلك ما قام بو ا
إحراق كتب الموالين ألىل البيت في خراسان والمناطق األخرػ التابعة إلى حكمو , كاتبًا بذلك 

 حمال خمسون  الكتب من رسالة مطولة إلى الحاكم العباسي القادر باهلل , جاء فييا : )... وحول
 أصول كانت إذ ,المصمبين جذوع تتح أحرقت فإّنيا والروافض والفالسفة المعتزلة كتب خال ما

السنة ... (  وانتصرت , والروافض المعتزلة وأعيان دعاة الباطنية من البقعة ىذه , فخمت البدع
(ٖٗٔ)  . 

كما ذىب الكثير من التراث الفكرؼ لمعمماء الموالين ألىل البيت عندما أقدم السمطان 
بو الفضل دمحم بن الحسين المعروف محمود الغزنوؼ عمى حرق مكتبة الوزير األديب الشيعي أ

م ( في الرؼ , والتي حوت كل أنواع المعارف واآلداب , وقد قدر ٜٜٓ/ىـ ٖ٘ٛبابن العميد )ت
 .   (ٕٖٗ) عدد كتبيا مائة كتاب

كذلك حرق محمود الغزنوؼ مكتبة الوزير العالم الفقيو المحدث األديب الشيعي الصاحب 
ت الضخمة لما احتوتو من كتب من مختمف العموم والمعارف ,التي تعد من المكتبا(ٖٖٗ)بن عباد 

, حرقيا لما ( ٖٗٗ)قدرت بمائة وسبعة عشر ألف مجمد , وفيرس كتب يقع في عشر مجمدات 
 .  ( ٖ٘ٗ) البدع (  وأىل الروافض قيل لو : ) أن ىذه الكتب كتب
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
وقي عمى وبسبب الفتنة المذىبية التي حصمت عام  استيالء طغرل بك السمطان السمج

, إلى لشيخ الطوسي متكمم الشيعة وفقييام( تعرضت دار اٚ٘ٓٔ/ىـ ٛٗٗمدينة بغداد في سنة )
 .(ٖٙٗ)وكتبو وأحرقت جميعاً  اليجوم من قبل الحنابمة وأخذوا ما في داره من كرسي الكالم

, فيذكر أن مكتبة الشيعة       واستمر الحرق لمتراث الفكرؼ لمعمماء الموالين ألىل البيت
البوييي, في  الدولة بياء , وزيراألمير أردشير بن ( التي أنشأىا الوزير سابور)بيت الحكمة

المكتبات في ذلك  أغنى من م( , والتي تعدٕٜٜٔ/ىـ ٖٔٛمنطقة بين السورين في الكرخ عام )
الوقت حيث زاد عدد كتبيا عن عشرة اآلف وأربعمائة كتاب في مختمف صنوف العمم والمعرفة, 

المخطوطات بخطوط مؤلفييا , وكانت مركزًا عمميًا وثقافيًا يمتقي فيو العمماء والباحثين ونفائس 
لمقراءة والمطالعة والبحث والمناظرة , أمر السمطان السمجوقي طغرل بك بأحراقيا بعد دخولو 

 .( ٖٚٗ)م( ٚٗٓٔ/ىـ ٚٗٗبغداد عام )

لبيت ويدعى أبو م( قتل أحد الموالين ألىل اٛٚٔٔ/ىـ ٗٚ٘ويذكر أنو في عام )
السعادات ابن قرايا بصورة بشعو حيث قطعت يداه ولسانو , فيرب ورمى بنفسو في نير دجمة  
فرموه باآلجر ففرق , فأخرجوه وأحرقوه , مدعين إنيم وجدوا عنده كتب تحتوؼ عمى سب 

لذلك  ,الصحابة , فأحرقوىا بعد قتمو , ثم أخذوا يتتبعون من لديو كتب لعمماء الشيعة ويحرقونيا
أقدم العديد من الموالين ألىل البيت عمى حرق ما لدييم من كتب مخافة قتميم , وىذا ما أشار 
إليو ابن الجوزؼ بقولو :) ثم تتبع جماعة من الروافض فجعموا يحرقون كتبًا عندىم من غير أن 

 .(ٖٛٗ)وخمدت جمرتيم بمرة , وصاروا أذل من الييود ( يطمع عمييا , مخافة أن ينم عمييم,

في القضاء عمى كل أثر فكرؼ يتعمق  (ٜٖٗ)أما في مصر فقد غالى صالح الدين األيوبي 
م( , ومنيا تدميره ٔٚٔٔ/ىـ ٚٙ٘بالموالين ألىل البيت بعد أن قضى عمى الدولة الفاطمية عام )

ي في لمكتبة الفاطميين في القاىرة المعروفة بدار العمم والتي انشأىا الخميفة العزيز باهلل الفاطم
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م( ثم بنى ليا ابنو الحاكم بأمر هللا مبنى خاص بجار القصر , ٘ٓٓٔ/ىـ ٜٖ٘قصره عام )
والتي تعد من عجائب الدنيا , ولم يكن آنذاك في جميع البالد اإلسالمية دار كتب أعظم منيا , 
لما احتوتو من نفائس الكتب والتي قدر عددىا بألف وستمائة ألف كتاب , فيذكر أنو ألقى 

ا في النار وأغرق بعضيا اآلخر في نير النيل , وترك بعضيا في الصحراء غطتو الرياح بعضي
ماء األيوبيين من جمودىا  بالرمال حتى صارت تالاًل عرفت بتالل الكتب , وقد أتخذ عبيد وا 
نعااًل , وحممت أعداد كبيرة منيا إلى سائر البمدان , وطرح ما بقي منيا لمبيع في المزاد 

 .(ٓٗٗ)العمني

ن األبار ووصل االضطياد بسبب التشيع والمواالة لممغرب اإلسالمي واألندلس , فأب
 ,أبو عبد هللا بن األبار دمحم بن عبد هللا  القضاعي البمنسي , العالمة الكاتب األديب األندلسي 
م( , اتيم التشيع لتأليفو كتاب)درر ٕٓٙٔ/ىـٛ٘ٙم ( , وتوفي سنة )ٜٛٔٔ/ىـ ٜ٘٘ولد سنة )
في خبر السبط( مما أدػ إلى قتمو بالرماح  بعد أن ضرب بالسياط , وأخذت كتبو السمط 

 .  (ٔٗٗ)وأحرقت من موضع قتمو , حيث مثمت بعض كتبو إزعاجًا لمحكام آنذاك 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 اليوامش

؛ الرازؼ: مختار الصحاح ٔٗٔ/ٙ؛ ابن فارس: معجم مقاييس المغة ٕٕٛ٘/ٙالجوىرؼ :الصحاح  (ٔ)
ٖٚٙ. 

 .ٖٗ: آية  سورة القيامة (ٕ)
 .ٗٔٔ/٘ٔ؛ النووؼ : شرح صحيح مسمم ٜٕٙ/ٔالطبرسي : تفسير جوامع الجامع  (ٖ)
 .ٜٚٔ/ٕالفراىيدؼ : العين  (ٗ)
؛ الزمخشرؼ : أساس البالغة ٕٕٛ٘/ٙ؛ الجوىرؼ : الصحاح ٜ٘/ٔابن دريد : جميرة المغة  (٘)

ٕٔٓٗ. 
 .ٜٕٔسورة األنعام  آية  (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕالقرآن  تفسير في التنزيل معالم البغوؼ : ؛ٗٙ/ٛ البيان الطبرؼ : جامع( ٚ)
 .ٛٗٔسورة البقرة آية  (ٛ)
 .ٗٔٗ/٘ٔ؛ابن منظور:لسان العرب ٕ٘ٓ/٘األزىرؼ:تيذيب المغة (ٜ)
 .ٖٓٔ/ٕٓ؛ الزبيدؼ : تاج العروسٜٓٗ/٘ٔابن منظور : لسان العرب  (ٓٔ)
 .ٔ٘سورة المائدة آية  (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔٔ/ٗأبي حاتم : تفسير القرآن العظيم  ؛ ابنٖٗٚ/ٙالطبرؼ : جامع البيان  (ٕٔ)
 .ٔٔـ سورة دمحم آية ٔ( ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٕٓ؛ الزبيدؼ : تاج العروس ٔٛٔ/ٕٔفخر الدين الرازؼ : التفسير  (ٗٔ)
 .ٖٙٚ؛ الرازؼ: مختار الصحاح ٗٔٗ/٘ٔابن منظور : لسان العرب  (٘ٔ)
 .ٓٙٗ/ٔ؛ الطريحي : مجمع البحرين ٘ٔٗ/٘ٔابن منظور : لسان العرب  (ٙٔ)
؛الرازؼ:مختار الصحاح ٘ٔٗ/٘ٔ؛ ابن منظور : لسان العرب ٖ٘ٔ/ٚالمسير  ابن الجوزؼ : زاد (ٚٔ)

ٖٚٙ. 
 .ٕٖ ؛ الزمخشرؼ : الكشافٕٜٕ/ٖوينظر : مقاتل بن سميمان : التفسير  ؛ ٜٕسورة النجم آية  (ٛٔ)
اتم  : تفسير القرآن ؛ ابن أبي حٕ٘ٛ/ٖٓ البيان وينظر : الطبرؼ : جامع ؛ٙٔسورة الميل آية  (ٜٔ)

 .ٕٙٗ/ٕ؛ القمي : التفسير ٖٔٗ/ٓٔالعظيم 
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؛ الطوسي : التبيان في تفسير ٘٘/ٔ؛ الزجاج : تفسير أسماء هللا الحسنى ٖٚالتسترؼ : التفسير  (ٕٓ)
؛ النيسابورؼ : تفسير النيسابورؼ ٜٕ/ٕ؛ ابن شير آشوب : متشابو القرآن ومختمفو ٔٓٗ/ ٘القرآن  

ٗ/ٔٓٗ. 

ير: ىو مصدر الفعل َكفَر, ُيكفَر,فيو ُمكفر, المفعول ُمكفر, وَكَفَر فالنًا أؼ نسبو إلى الُكفر, التكف (ٕٔ)
أؼ حكم عميو باإللحاد وأبعده وأخرجو عن مبادغ دين الجماعة , فالكفر ضد اإليمان. ينظر: الفراىيدؼ: 

 .ٖٖٙ/ٖ؛ األزىرؼ : تيذيب المغة ٖ٘ٗ/ٔ؛ ابن دريد :جميرة المغة ٖٙ٘/٘العين
 .ٕٚ/ٔ؛ األمين : أعيان الشيعة ٘ٗ/ٔٔابن أبي الحديد : شرح نيج البالغة  (ٕٕ)
دمشق  مدينة تاريخ: ؛ ابن عساكر ٜٗٔ المنتخب: ؛ الطبرؼ ٕٚٔ/ٙابن سعد : الطبقات  (ٖٕ)

ٕٔ/ٕٔٔ. 
 .ٕٙٗ/ٖ  : سير أعالم النبالء الذىبي (ٕٗ)
 .ٖٙٔلبراقي : تاريخ الكوفة ؛ اٗٚٗ/ٖ؛ ابن األثير: الكامل ٜٔٔ/ٗالطبرؼ: تاريخ  (ٕ٘)
 .ٕٚٔ/ٙالطبقات  (ٕٙ)
 .ٜٛ/ٛٔتنقيح المقال  (ٕٚ)

جامع : األردبيمي ؛ٕٓ٘ـٜٕٗ  /ٙ اإلصابة : ؛ابن حجر العسقالنيٜٙٚ/ٕينظر:الثقفي:الغارات (ٕٛ)
 .ٕٗٛ/ٕالرواة 

 .ٖٔٔ/ٕٗ؛المجمسي:بحار األنوار ٜٕٙ/ٔالرجال معرفة الطوسي:اختيار (ٜٕ)
 . ٕٕ٘/٘ ؛ المزؼ : تيذيب الكمالٛٙٔ/ٙطبقات  ابن سعد : ال (ٖٓ)
 .ٕٚٔ/ٕ؛ ابن حجر العسقالني : تيذيب التيذيب  المزؼ : تيذيب الكمال (ٖٔ)
 .ٖٕٗ/ٖالشيعة  وسائل :الحر العاممي  (ٕٖ)
دمشق  مدينة تاريخ: ؛ ابن عساكر ٛٔٚ/ٕالغارات : ؛ الثقفي  ٛٙٔ/ٙابن سعد : الطبقات  (ٖٖ)

ٗٙ/ٖٓٔ. 
 .ٛٙٔ/ٙ الطبقات (ٖٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالنبالء  أعالم سير: الذىبي ؛ ٕٗٗ/٘المزؼ : تيذيب الكمال  (ٖ٘)
 ,الغمو : ىو مجاوزة الحد , أؼ إفراط ومبالغة , والغمو في الدين ىي تعدؼ الحد الذؼ أمر هللا بو (ٖٙ)

تطغوا فيو بالزيادة عميو أو التشدد فيو, وىذا التعدؼ ىو الطغيان الذؼ نيى هللا عنو في قولو )) وال 
؛الجوىرؼ:الصحاح ٜٔٙ/ٕجميرة المغة  ؛ابن دريد:ٔٛفيحل عميكم غضبي((. ينظر: سورة طو آية 

ٙ/ٕٗٗٛ. 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 .ٕٕٕ/ٔابن حبان : المجروحين  (ٖٚ) 
الكبارؼ , اليمداني , من أىل  كبار ذؼ بن عبد بن شراحيل بن عمرو ,عامر الشعبي : ىو أبو (ٖٛ)

ىـ ٘ٓٔم( , وتوفي سنة )ٕٗٙ /ىـ ٕٔولد سنة ) والحديث, والسير بالمغازؼ  عالم اليمن , كوفي تابعي
 األعيان ؛ابن خمكان :وفياتٓٛ/ٖ؛ابن األثير : المباب ٕ٘/٘ينظر: السمعاني : األنساب م(.ٕٗٚ/
ٖ/ٕٔ. 
 .ٕٕٕ/ٔابن حبان : المجروحين  ؛ٗٗٔ/ٔ؛ ابن حنبل : العمل ٛٙٔ/ٙابن سعد : الطبقات  (ٜٖ)

 .ٗ٘ٔ/مووفض العمم بيان جامع (ٓٗ)

: الكامل  الجرجاني عدؼ بن؛ إٛٔ/ٗ؛ ابن حبان : الثقات ٚٚٔ/ٙسعد : الطبقات  ابن  (ٔٗ)
ٕ/ٕٜٗ. 
 .ٕٓٚ/ٛالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٕٗ)

؛ابن أبي الحديد :شرح نيج البالغة ٘ٛروضة الواعظين النيسابورؼ: الفتال؛ٚٓٔالسنن  النسائي: (ٖٗ)
ٗ/ٔٔٛ. 

 . ٕٖٗ/ٔالموضوعات  (ٗٗ)

 .ٕٛٔ/ٗ؛ الثقات ٚٚٔ/ٙالطبقات   (٘ٗ)
 .ٖٜ/ٖالتاريخ الكبير  (ٙٗ)
 .ٜٕٗ/ٕ: الكامل  الجرجاني عدؼ بنا (ٚٗ)
 .ٕٓٚ/ٛالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٛٗ)
الجوزجاني :ىو إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق السعدؼ الجوزجاني , محدث الشام وأحد أئمة الجرح  (ٜٗ)

ة والجماعة , ولو كتاب في )الجرح والتعديل( , وكتاب في )الضعفاء(,توفي والتعديل من أىل السن
تاريخ بغداد  البغدادؼ : ؛ٜٕٗ /ٕالكامل :الجرجاني عدؼ بنام(. ينظر:ٓٚٛ/ىـ ٕٙ٘بدمشق عام )

ٛ/ٕٚٓ. 
 .ٕٓٚ/ٛ. الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد ٜٕٗ/ٕ: الكامل  الجرجاني عدؼ بنا (ٓ٘)
 .ٕٔٚ/ٛ. الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد ٜٕٗ/ٕ: الكامل  الجرجاني عدؼ بنا (ٔ٘)
 .ٖٓٗ/ٕالكامل  (ٕ٘)
 .ٕٖٗ/ٔالموضوعات  (ٖ٘)

 .ٕٓٔأحمد  مسند في المسدد القول (ٗ٘)

 .ٜٛالثقات  أسماء تاريخ ؛ ابن شاىين:ٓٔ/ٗحاتم : الجرح والتعديل  أبي ابن (٘٘)
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 . ٓٗالموطأ  برجال المبطأ سعافإ:  ؛السيوطيٙٔ/ٔالمقاصد   المحقق الكركي: جامع (ٙ٘)

األقوال  خالصة: ؛ الحمي ٜٕٓالواعظين  النيسابورؼ : روضة ؛الفتالٕ٘ٓاالختصاص : المفيد  (ٚ٘)
ٔ٘ٚ. 

 من جية سجستان وأمير قائد عسكرؼ من أىل الكوفة, الكندؼ, األشعث بن دمحم بن الرحمن عبد(ٛ٘)
 .ٕٔٚواإلشراف التنبيو :المسعودؼ ر:م(.ينظٔٓٚ/ىـٕٛالحجاج, قتمو الحجاج بسجستان عام)

 .ٔٙ/ٕالدينورؼ : اإلمامة والسياسة  قتيبة ابن (ٜ٘)
 .ٕٖ٘/٘؛ ابن األثير : الكامل ٕٛٓ/ٔينظر : ابن حبان : المجروحين  (ٓٙ)
؛  ابن حبان : المجروحين ٕٗٙ/ٔ؛ العجمي : معرفة الثقات ٖ٘ٗ/ٙابن سعد : الطبقات  (ٔٙ)
ٔ/ٕٓٛ. 
الكامل  ؛ابن عدؼ الجرجاني:ٖٙٔ,النسائي:الضعفاء والمتروكين ٕٔٔ/ٕريخ الكبيرالتا البخارؼ: (ٕٙ)
ٕ/ٖٔٔ. 
 .ٕٖ٘/٘؛ ابن األثير : الكامل ٛٙ/ٕ؛ السمعاني : األنساب ٕٛٓ/ٔابن حبان : المجروحين  (ٖٙ)

 عبد هللا , محدثاً يكنى بأبي  الثورؼ , هللا عبد بن رافع بن حبيب بن مسروق  سعيد بن بن سفيان (ٗٙ)
ىـ ٜٚفقييًا , ولو غير واحد من الكتب في التفسير والحديث والفقو وغيره , ولد في الكوفة سنة )  و
؛ ٖٔٚ/ٙالطبقات  م(.ينظر:ابن سعد: ٛٚٚ /ىـ ٔٙٔفييا ,وتوفي  بالبصرة سنة ) م ( ونشأٙٔٚ/

 .ٚٓٗ/ٔ؛؛ العجمي : معرفة الثقات ٕٜ/ٗالكبير  البخارؼ: التاريخ

 .ٖ٘/ٗ؛ األمين : أعيان الشيعة ٕٜٔ/ٔالعقيمي  العقيمي : ضعفاء (٘ٙ)
 .ٔٚ, الطبسي : رجال الشيعة في أسانيد السنة ٜٗٔ/ٔالعقيمي : ضعفاء العقيمي  (ٙٙ)
 .ٔٙالحمي : رجال ابن داود  داود ابن (ٚٙ)
 .ٜ٘/ٛ؛ الذىبي : تاريخ اإلسالم ٜٛٗ/ٕابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  (ٛٙ)
؛ النجاشي : رجال ٜٖالثقات  أسماء ؛ ابن شاىين:تاريخٖٓٙ/ٙطبقات  ينظر : ابن سعد : ال (ٜٙ)

 .ٓٔالنجاشي
 .ٔٔ؛ النجاشي : رجال النجاشي ٕٙٚابن النديم  : الفيرست  (ٓٚ)
 .ٖٚ؛ الحمي : خالصة األقوال  ٚ٘الطوسي : الفيرست  (ٔٚ)
 .ٜ/ٔالرواة  ؛ األردبيمي : جامع ٚ٘الطوسي : الفيرست  (ٕٚ)
 .ٖٙٔ/ٔ؛ الخوئي : معجم رجال الحديث ٕٕٙ/ٕختيار معرفة الرجال الطوسي : ا (ٖٚ)
 . ٖٚخالصة األقوال لحمي:؛ اٜٕ؛ ابن داود الحمي : رجال ابن داود  ٚ٘الطوسي : الفيرست  (ٗٚ)
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 .ٜ٘/ٔ؛ الذىبي : سير أعالم النبالء ٚ/ٕ؛ المزؼ : تيذيب الكمال ٜٖٛ/ٔابن عدؼ : الكامل  (٘ٚ)

؛المزؼ : تيذيب ٕٖ٘/ٜتاريخ بغداد  ؛الخطيب البغدادؼ:ٜٖٛ/ٔ:الكامل  ابن عدؼ الجرجاني (ٙٚ) 
 .ٚ/ٕالكمال 

, ومنو  َعِجيب   ُمْحَدث   َأؼْ  , َبِديع   ِبَأْمر   الذؼ يأتي  البدعة : لغة  مأخوذة من الِبدْع , والُمْبَتَدعُ  (ٚٚ)
َمَواِت َواأْلَْرضِ قولو تعالى : )) الشرع ,  في أصل لو وليس أحدث ي ما(( , أما اصطالحًا في َبِديُع السَّ

وتعني ايضًا التعبد هلل بما لم يشرعو هللا وال جاء بو الرسول   ينظر : القرآن الكريم سورة البقرة .
؛ ابن فارس : معجم مقاييس المغة ٖٛٔ/ٖ؛الجوىرؼ : الصحاح ٗ٘/ٕ؛ الفراىيدؼ : العين ٚٔٔآية 
مجموع فتاوػ العيثيمين ؛ ابن عثيمين : ٕٕٔ/ٖٔابن حجر العسقالني : فتح البارؼ  ؛ٜٕٓ/ٔ
ٕ/ٕٜٕ. 
 .ٜ٘/ٔسير أعالم النبالء  (ٛٚ)
 .ٕٔٚ/ٚوالتعديل  الجرح: ؛ ابن أبي حاتم  ٘ٗٚ/ٕ؛ الثقفي : الغارات ٕٓالبرقي : الرجال   (ٜٚ)
 .ٖٕٔ/ٗالتفرشي : نقد الرجال  (ٓٛ)
 .ٖٗٗالنجاشي : رجال النجاشي  (ٔٛ)
م(. ٕٜٚ /ىـ ٙٚٔتوفي سنة ) اليشكرؼ , محدث البصرة,  هللا عبد بن أبو عوانة وىو الوضاح (ٕٛ)

 .ٕٛٔـٕٚٔ/ٛسير أعالم النبالء  ؛ الذىبي:ٗ٘ٔ/ٖٗالكمال  تيذيب لمزؼ: ينظر:ا
 .ٕ٘ٗ/ٕ٘المزؼ : تيذيب الكمال  (ٖٛ)
, عصره في البصرة العيشي , محدث البصرؼ   معاوية أبو وكنيتوالعبسي, يزيد بن زريع بن يزيد (ٗٛ)
, وكان عثمانيًا. ينظر : ابن سعد : الطبقات (مٜٛٚ/  ىٕٛٔم(, وتوفي عام )ٕٓٚ/ىـٔٓٔلد عام )و 
ٚ/ٕٜٛ. 
المزؼ : تيذيب الكمال  ؛ٕٗ٘/ٕابن حبان : المجروحين  ؛ٕٚٓ/ٔمعين  ابن تاريخ ابن معين: (٘ٛ)

ٕ٘/ٕٜٗ. 
 .ٜٕٛاألقوال  خالصة: ؛ وينظر : الحمي ٖٗٗالنجاشي : رجال النجاشي  (ٙٛ)
 .٘ٔٔ/ٙ؛ ابن عدؼ الجرجاني : الكامل ٙٗٚ/ٕالثقفي : الغارات  (ٚٛ)
 .٘ٔٔ/ٙابن عدؼ الجرجاني : الكامل  (ٛٛ)
 .ٕٛٗ/ٕ٘؛ المزؼ : تيذيب الكمال ٘ٔٔ/ٙابن عدؼ الجرجاني : الكامل  (ٜٛ)

 .ٕٛٗ/ٕ٘المزؼ : تيذيب الكمال  (ٜٓ)

 .٘ٗٗ/ٕ: الكامل  الجرجاني عدؼ بنا (ٜٔ)
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 بن عمي بن بن الحسن الحسن بن هللا عبد إبراىيم بن... ٜٖٕ/ٔ الضعفاء في نيالذىبي : المغ (ٕٜ)
م(,خرج إبراىيم ٙٔٚ /ىـ ٜٚوأشعارىم , ولد سنة ) وأياميم العرب عالما بأخبار شاعرا طالب أبي

 .ٕٙ٘/٘م (. ينظر : ابن األثير : الكامل ٕٙٚ /ىـ ٘ٗٔواستشيد سنة )  عمى  المنصور بالبصرة,

 .ٜٖٖ/ٕحجر العسقالني :  اإلصابة  ابن  (ٖٜ)
 .ٖٛٔ/ٕابن حجر العسقالني : لسان الميزان  (ٜٗ)
 .ٙ/ٔالجوزجاني : أحوال الرجال  (ٜ٘)
؛ الذىبي : سير أعالم ٔٚٗ/ٜٔ؛المزؼ : تيذيب الكمال ٕٕٔ/ٖالعقيمي : ضعفاء العقيمي  (ٜٙ)

 .ٓ٘/ٖالنبالء 
 .ٖٖ٘/ٔتاريخ ابن معين  (ٜٚ)
 .ٔٙٔ/ٙ: الجرح والتعديل  حاتم أبي ينظر : ابن (ٜٛ)

 الثقات أسماء تاريخ؛ ابن شاىين:ٜٕ/ٗ؛العقيمي:ضعفاء العقيمئٜٗ:المعارف الدينورؼ  قتيبة ابن (ٜٜ)
السيرة النبوية عند ابن  عبد الرحمن أحمد مرضي: ؛ولممزيد عن ابن اسحاق ينظر:الزىراني,ٗٔ

 .ٕٙ-ٖٔاسحاق
 .ٕٕٙ/ٕالذىبي : المغني في الضعفاء  (ٓٓٔ)
 .ٗ٘/ٕتقريب التيذيب  (ٔٓٔ)
أبو بسطام , من أئمة رجال  الواسطي البصرؼ, شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدؼ, (ٕٓٔ)

م(. ٙٚٚ/ىـٓٙٔم(,وتوفي سنة)ٔٓٚ/ىـٕٛولد سنة) الحديث ومن أصحاب اإلمام الصادق 
 .ٜات ؛ ابن شاىين : تاريخ أسماء الثقٕٗٗ/ٗالتاريخ الكبير  البخارؼ: ينظر:

 .ٜٚٔـٙٓٔ /٘؛ ابن عدؼ الجرجاني : الكامل  ٕٜٔ/ٚابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  (ٖٓٔ)
 وكان حافظًا متقننًا صحيح الحديث, يزيد بن ىارون بن زاذان السممي أحد أئمة رجال الحديث, (ٗٓٔ)

 .ٗٔ ابن شاىين :تاريخ أسماء الثقاتم(.ينظر:ٕٔٛ/ىـٕٙٓم(,ومات سنة )ٖٙٚ/ىـ ٛٔٔولد سنة)
 .ٖٚٔ/ٔالذىبي : تذكرة الحفاظ  (٘ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٚالطبقات  (ٙٓٔ)
 .ٕٕٕمشاىير عمماء األمصار  (ٚٓٔ)
 .ٖٖٛ/ٚابن حبان : الثقات  (ٛٓٔ)

 .ٜٗٔ/ٚابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  (ٜٓٔ)
 .ٖٖٛ/ٚالثقات  (ٓٔٔ)
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 .ٜٗٔ/ٚابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  (ٔٔٔ)
أبو زكريا ,من أئمة رجال الحديث عند أىل  القطان التميمي البصرؼ, يحيى بن سعيد بن فروخ (ٕٔٔ)

ابن  م(. ينظر:ٕٔٛ/ىـ ٜٛٔم(,وتوفي عام )ٖٛٚ/ىـ ٕٓٔالسنة والجماعة ,ولد عام )
 .ٜتاريخ أسماء الثقات  ؛؛ابن شاىين:ٔٔٙ/ٚحبان:الثقات

 .ٖٓٔ/ٙ؛ ابن عدؼ الجرجاني : الكامل ٕٗ/ٗالعقيمي : ضعفاء العقيمي  (ٖٔٔ)
 .ٜٗٔ/ٚابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  (ٗٔٔ)
 .ٗٓٔ/ٙابن عدؼ الجرجاني : الكامل ( ٘ٔٔ)

 عبد أبو المحدث , الحافع االمام , الفريابي عثمان بن واقد بن يوسف بن دمحمالفريابي : وىو  (ٙٔٔ)
لذىبي: م( ينظر : اٖٛٚ /ىـ ٕٓٔ) سنة , ولد فمسطين من أرض الساحل قيسارية نزيل , الضبي  هللا

 .ٜٚٗ/ٜ؛ ابن حجر العسقالني : تيذيب التيذيب ٛٔٔـٗٔٔ/ٓٔسير أعالم النبالء 

الزندقة : كممة فارسية معربة استخدمت لمتعبير عن ...و ٖٓٔ/ٙابن عدؼ الجرجاني : الكامل  (ٚٔٔ)
والجمع وبوحدانية الخالق ويبطن الكفر ويظير اإليمان ,  , باآلخرة يؤمن الذؼ ال الممحدين, والزنديق ىو

 .ٜٛٗٔ/ٗ؛ الجوىرؼ : الصحاح ٕ٘٘/٘زنادقة ؛ ينظر: الفراىيدؼ : العين 

 .ٗٓٔ/ٙابن عدؼ الجرجاني : الكامل  (ٛٔٔ)

آشوب : معالم العمماء  شير ؛ ابنٖٖٗ؛ النجاشي : رجال النجاشي ٖٕٕابن النديم  : الفيرست (ٜٔٔ)
 .ٜٗ-ٜٔالمنحى الكالمي عند ىشام بن الحكم  نبيا,خضر دمحم: ؛ٖٙٔ

 .ٜٕ٘الطوسي : الفيرست  (ٕٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٕالرجال  معرفة اختيار:  الطوسي  (ٕٔٔ)

 ابن رجالابن داود الحمي: ؛ٖٙٔآشوب :معالم العمماء  شير ؛ابنٖٕٕابن النديم :الفيرست  (ٕٕٔ)
 .ٕٓٓداود

آشوب : معالم العمماء  شير ؛ ابنٕٛ٘؛ الطوسي : الفيرست ٕٕٗابن النديم  : الفيرست  (ٖٕٔ)
ٖٔٙ. 

 ورأيا حزما الدىر رجال من برمك, بن خالد بن يحيى الفضل : ىو أبويحيى بن خالد البرمكي (ٕٗٔ)
ي م(, وتوفي فٖٛٚ/ىـ ٕٓٔولد عام ) الرشيد وكاتبو قبل توليو الحكم, المقرب ليارون  الوزير وسياسة,

ت األعيان ؛ ابن خمكان :وفيإٖٛم( .ينظر: ابن خياط: تاريخ ٙٓٛ /ىـٜٓٔسجن الرقة عام ) 
ٙ/ٕٜٔ. 
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الشريف المرتضى: ىو أبو القاسم عمي بن الحسين الظاىر ذؼ المناقب, ينتيي نسبو إلى اإلمام  (ٕ٘ٔ)
نة ولد سالكالم واآلداب والشعر  , نقيب الطالبيين, وكان إماما في عممموسى الكاظم 

 . ٖٖٔ/ٖبالوفيات م ( .ينظر: ابن خمكان : الوافي ٗٗٓٔىـ/ٖٙٗم ( , وتوفي سنة )ٜٙٙىـ/ٖ٘٘)

مام المعتزلة الجبائي, السكن أبي بن الوىاب عبد بن وىو دمحم أبوعمي الجبائي: (ٕٙٔ)  ومن شيخ وا 
تاريخ  الذىبي: ينظر: م(.ٜ٘ٔ/ىـٖٖٓ) سنةم(, وتوفي ٜٗٛ/ىـٖٕ٘ولد سنة )رياستيم, إليو انتيت
 .ٕٚٔ/ٖٕاإلسالم

 .ٔٛ/ٔالشافي في اإلمامة  (ٕٚٔ)
 .ٜٗٔ/ٙالني : لسان الميزان ابن حجر العسق (ٕٛٔ)
 .٘ٛٔ/ٔالممل والنحل  (ٜٕٔ)
 .ٜٕٛالحمي : خالصة األقوال  (ٖٓٔ)
 .ٜٕٛ؛ الحمي : خالصة األقوال ٖٙٔآشوب : معالم العمماء  شير ابن (ٖٔٔ)

؛الطوسي : اختيار معرفة الرجال  ٕٖ٘؛ النجاشي :رجال النجاشيٕٗٓاالختصاص : المفيد  (ٕٖٔ)
ٕ/ٕٕٗ. 
 . ٕٖ٘ي : رجال النجاشي النجاش (ٖٖٔ)
 . ٖٓٔابن شير آشوب : معالم العمماء  (ٖٗٔ)
 .ٖٔٓ/٘ابن حجر العسقالني : لسان الميزان  (ٖ٘ٔ)
 .ٙٛٔ/ٔوالنحل  الممل:  ؛ الشيرستاني ٕٕٗابن النديم : الفيرست  (ٖٙٔ)
 .ٜٓعة الشي شعراء أخبار مختصر: ؛ وينظر : المرزباني  ٖٛٔ/ٔٔ الذىبي : تاريخ اإلسالم (ٖٚٔ)
؛ الخوئي : معجم رجال الحديث  ٕٕٛ/ٗ؛ التفرشي : نقد الرجال ٕٕٗابن النديم : الفيرست  (ٖٛٔ)

ٔٛ/ٖٗ. 
 .ٚٛالشيعة  شعراء أخبار مختصر: المرزباني  (ٜٖٔ)
 .ٕٕٛ/ٗ؛ التفرشي : نقد الرجال  ٖٕٚالحمي : خالصة األقوال  (ٓٗٔ)
 .ٓٛٔابن داود الحمي : رجال ابن داود  (ٔٗٔ)
 . ٛ/ٕ؛ البغدادؼ : ىدية العارفين ٕٖ٘؛ النجاشي : رجال النجاشي ٕٕٗابن النديم : الفيرست  (ٕٗٔ)
 .ٔٔٗ/ٖٔالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد   (ٖٗٔ)

 .ٕٕ٘/ٕالمباب  (ٗٗٔ)
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
؛ولممزيد عن ٕٕ٘/ٜٔ؛ياقوت الحموؼ : معجم األدباء ٛٙٗ/ٛابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  (٘ٗٔ)

 .ٓٔ-ٗالكاظم,حارس رميمي:كتاب وقعة صفين لممنقرؼ  المنقرؼ ينظر:عبد

 .ٗ/ٔاإلربمي : كشف الغمة  (ٙٗٔ)

 .ٕٕ٘/ٜٔ؛ ياقوت الحموؼ : معجم األدباء ٙٓٔابن النديم : الفيرست  (ٚٗٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٜالثقات  (ٛٗٔ)
 .ٕٙٓ/ٕشرح نيج البالغة  (ٜٗٔ)
 .ٚ٘ٔ/ٙابن حجر العسقالني : لسان الميزان  (ٓ٘ٔ)
 ؛  ٕٙٗ/٘ٔ؛ وينظر : الذىبي : تاريخ اإلسالم ٕٗٛ/ٖٔداد تاريخ بغ (ٔ٘ٔ)
 .ٛٙٗ/ٛالجرح والتعديل  (ٕ٘ٔ)
 .ٖٓٓ/ٗضعفاء العقيمي  (ٖ٘ٔ)
الموصمي  النعمان هللا عبد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن األزدؼ:ىو دمحم الفتح أبو (ٗ٘ٔ)

الكامل  ر: ابن األثير:م(.ينظٜٜٗ/ىـٖٗٚتوفي عام) وصف بالوىن والضعف في الحديث, المحدث,
ٜ/ٗٓ. 

 .ٕٗٛ/ٖٔالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (٘٘ٔ)

 .ٕٕ٘/ٜٔمعجم األدباء  (ٙ٘ٔ)
؛ ياقوت الحموؼ : معجم األدباء ٖٚ؛ الطوسي : الفيرست ٚٔـٙٔالنجاشي : رجال النجاشي  (ٚ٘ٔ)
ٔ/ٕٖٔ. 
 .ٕ٘٘ـٕٗ٘/ٔ؛ الخوئي : معجم رجال الحديث ٚٔـٙٔالنجاشي : رجال النجاشي  (ٛ٘ٔ)

ياقوت الحموؼ : معجم األدباء ؛ ٖٚ؛ الطوسي : الفيرست ٚٔالنجاشي : رجال النجاشي  (ٜ٘ٔ)
ٔ/ٕٖٕ. 
تاريخ  ؛ أبو نعيم األصبياني:ٖٓ٘/ٖأبو الشيخ األصبياني : طبقات المحدثين بأصبيان (ٓٙٔ)

 .ٜٚ/ٔأصبيان 
 .ٖٖٖ/ٜالجرح والتعديل  (ٔٙٔ)
 .ٕٕٖ/ٔالتاريخ الكبير  (ٕٙٔ)

 .ٜٚ/ٔاريخ أصبيان ت (ٖٙٔ)

شاميستان وىي قرية من قرػ بمخ في بالد فارس ؛ ينظر : ياقوت الحموؼ : معجم البمدان  (ٗٙٔ)
ٖ/ٖٔٔ. 
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؛ الذىبي : تاريخ اإلسالم  ٗٙ/ٖاألدباء  معجم: ؛ ياقوت الحموؼ ٖ٘ٔابن النديم :الفيرست  (٘ٙٔ)
ٕٔ/ٙٔ. 
 .ٜ٘/ٔالعارفين  ىدية: ؛ البغدادؼ ٖ٘ٔابن النديم   : الفيرست  (ٙٙٔ)
 .ٗٚ/ٖاألدباء  معجم (ٚٙٔ)
؛ والحسن بن ٖٕ٘/ٙ؛ الصفدؼ : الوافي بالوفيات ٕٚ/ٖاألدباء  معجم: ياقوت الحموؼ  (ٛٙٔ)

,  ,روػ عن اإلمام اليادؼ الحسين العموؼ : ىو من أصحاب اإلمامين الرضا واليادؼ
 .ٗٔ/ٕالتفرشي : نقد الرجال .ينظر :  أدرك  اإلمام الحسن العسكرؼ وىنأه بوالدة اإلمام الميدؼ

 .ٕٚٔ/ٖ؛ األمين : أعيان الشيعة  ٘ٛ/ٖاألدباء  ياقوت الحموؼ : معجم (ٜٙٔ)

 . ٙٙ/ٖاألدباء  معجم: ؛ ياقوت الحموؼ ٖ٘ٔابن النديم  : الفيرست  (ٓٚٔ)
 .ٖٚ/ٖمعجم األدباء  (ٔٚٔ)

, ابن شير آشوب : معالم  ٜٜٖي ؛ النجاشي : رجال النجاشٕٚٗ ابن النديم  : الفيرست (ٕٚٔ)
 .ٛٗٔالعمماء 

 .ٚمقدمة كتاب اإلفصاح لممفيد  : المفيد  (ٖٚٔ)
 . ٜٜٖالنجاشي : رجال النجاشي  (ٗٚٔ)
 .ٕٕٙالفيرست  (٘ٚٔ)
 .ٕٕٙالفيرست  (ٙٚٔ)
 .ٜٛـمقدمة كتاب اإلفصاح لممفيد   : المفيد  (ٚٚٔ)
 .ٓ٘ٗـٜٗٗ/ٖتاريخ بغداد  (ٛٚٔ)

؛القمي:الكنى واأللقاب ٖٔ٘/ٚٔ؛الذىبي:سير أعالم النبالء ٚ٘ٔ/ٕيات األعيانوف ابن خمكان: (ٜٚٔ)
ٔ/ٖٕٓ. 
 .ٕ٘/٘ابن تغرؼ بردؼ : النجوم الزاىرة  (ٓٛٔ)
 .ٖٔ٘/ٚٔالذىبي : سير أعالم النبالء   (ٔٛٔ)

 .ٕٔٓ/ٗٔ؛ آغا بزرك الطيراني : الذريعة ٕ٘ٗ/ٕابن سينا : الشفاء  (ٕٛٔ)
 .ٕٙٓهللا : توفيق التطبيق  الجيالني , عمي بن فضل (ٖٛٔ)
 .ٛٔ/ٔالمنقذ من الظالل  (ٗٛٔ)
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
عالم في الحديث  الشيرزورؼ, الكردؼ الدين بن صالح عثمان عمرو أبو ىو ابن الصالح: (٘ٛٔ)

سير أعالم النبالء  الذىبي: م(.ينظر:ٕٙٗٔ/ىـٖٗٙم(,وتوفي عام )ٕٛٔٔ/ىـٚٚ٘لد عام ) و والفقو,
ٕٖ/ٔٗٓ.   
(ٔٛٙ )ٔ/ٕٓٛ. 
 .  ٙ٘ٗ/ٜلكامل ا (ٚٛٔ)
م( ٕٜٕٔ/ىـ ٜٔٙولد سنة ) دمحم بن أبي بكر , أيوب الزرعي أبو عبد هللا , المفسر النحوؼ, (ٛٛٔ)

 .ٚٗٗ/ٗالحنابمة  طبقات عمى الذيل:  م(.ينظر : ابن رجب الحنبمئٖ٘ٔ /ىـ ٔ٘ٚ,وتوفي سنة )
 .ٕٚٙ/ٕإغاثة الميفان من مصائد الشيطان   (ٜٛٔ)

 . ٕٙٙ/ٕمصائد الشيطان  إغاثة الميفان من  (ٜٓٔ)
 .ٗ٘/ٕٔالبداية والنياية   (ٜٔٔ)

؛التفرشي : نقد الرجال ٜٗٔ العمماء معالم:؛ ابن شير آشوب ٖٓٗ النجاشي رجالالنجاشي :  (ٕٜٔ)
ٗ/ٔٛٓ. 
 .ٖٖ٘/ٛٔ؛؛ الذىبي : سير أعالم النبالء ٖٓٗ النجاشي رجالالنجاشي :  (ٖٜٔ)
 .ٕٗٓ/ٔٔاألردبيمي : جامع الرواة  ؛ٛٔر ينظر  فضل هللا الراوندؼ : النواد (ٜٗٔ)
 .ٜٓ/ٕٔالبداية والنياية  (ٜ٘ٔ)
 .ٖٖ٘/ٛٔسير أعالم النبالء  (ٜٙٔ)

 .ٜٖ٘/ٕٔينظر : الذىبي : سير أعالم النبالء  (ٜٚٔ)
 .ٕٕٖ/ٕٔ؛ ابن كثير : البداية والنياية ٔٗٗ/ٕ  األعيان ابن خمكان : وفيات (ٜٛٔ)
 .ٖٔٗ/ٕٔة ابن كثير : البداية والنياي (ٜٜٔ)

 .ٖٛٗالحنبمي : الذيل عمى طبقات الحنابمة  ؛ ابن رجبٖٔٗ/ٕٔابن كثير:البداية والنياية  (ٕٓٓ)
 .ٖٔٗ/ٕٔابن كثير : البداية والنياية  (ٕٔٓ)

 .ٕٔٔ/ٚالنجوم الزاىرة  بردؼ: تغرؼ  ؛ ابنٖٗ٘ـٖٖ٘/ٖٕالذىبي : سير أعالم النبالء  (ٕٕٓ)
 .ٕٕٚ/ٖٔابن كثير : البداية والنياية  ؛ٖٗ٘ـٖٖ٘/ٖٕسير أعالم النبالء الذىبي :  (ٖٕٓ)
 .ٖٗ٘ـٖٖ٘/ٖٕالذىبي : سير أعالم النبالء  (ٕٗٓ)
 .ٚٔوالتعديل  الجرح أىل عمى الجميل العتب: ابن عقيل العموؼ  (ٕ٘ٓ)

والتعديل  الجرح أىل عمى الجميل العتب: ؛ وينظر : ابن عقيل العموؼ ٔٔٗ/ٛتيذيب التيذيب  (ٕٙٓ)
ٔٚ. 
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 .ٙٚٔ/ٕ؛ ابن األثير:أسد الغابةٛ٘ٔ/ٖالجرجاني : الكامل  عدؼ ابن ؛ٛالرجال : لبرقي ا (ٕٚٓ)
؛العمرؼ :المجدؼ في أنساب ٖٕٕ/ٔ؛ الكميني : الكافي ٖٛٔالصفار : بصائر الدرجات  (ٕٛٓ)

 .ٔ٘الطالبيين 
جال ؛التفرشي:نقد الر ٛٚـٚٚ؛المفيد :االختصاصٕ٘ٔابن عقدة الكوفي:فضائل أمير المؤمنين (ٜٕٓ)
ٕ/ٕٖٗ. 
 .ٜٕٓ/ٔالطوسي : اختيار معرفة الرجال   (ٕٓٔ)
 .ٔٙٗ/ٕ؛ ابن حجر العسقالني : لسان الميزان ٛ٘ٔ/ٖالجرجاني : الكامل  عدؼ ابن (ٕٔٔ)

 .ٚٚٔالضعفاء والمتروكين  (ٕٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٖالتاريخ الكبير (ٖٕٔ)

 .ٕٓٙ/ٔتاريخ ابن معين  (ٕٗٔ)

 .ٜٕٛ/ٔالمجروحين  (ٕ٘ٔ)
؛ العجمي : معرفة الثقات ٕٔٚ؛ ابن خياط : تاريخ ٖٖٔ/ٙن سعد : الطبقات  ينظر : اب (ٕٙٔ)
ٔ/ٖٕٔ. 
 .ٜٜ؛ الطبسي: رجال الشيعة في أسانيد السنة ٓٚ/ٖٔالصفدؼ : الوافي بالوفيات  (ٕٚٔ)
 .ٜٔ/ٕالجرجاني : الكامل   عدؼ ؛ ابنٜٕٓ/ٔابن معين : تاريخ ابن معين  (ٕٛٔ)

الثقات  ؛العجمي : معرفةٕٛٚبن خياط : طبقات ا؛ ٖٖٗـٕٖٗ/ٙينظر: ابن سعد: الطبقات  (ٜٕٔ)
ٔ/ٖٕٗ. 

 .ٖٙٔ/ٚ؛األمين : أعيان الشيعة ٜ٘ٔ/ٗابن حجر العسقالني  : تيذيب التيذيب  (ٕٕٓ)
 .ٕٔٙ/٘ٔالصفدؼ : الوافي بالوفيات  (ٕٕٔ)
 . ٜٕٗ/ٜالحديث  رجال معجم: الخوئي ؛ ٛ/ٕابن شير آشوب : مناقب آل أبي طالب  (ٕٕٕ)
 .ٜٚٔ؛ مشاىير عمماء األمصار ٕٓٗ/ٗالثقات  (ٖٕٕ)

 .٘ٗٗ/ٔالمغني في الضعفاء  (ٕٕٗ)

 .ٜٙٔ/ٗتيذيب التيذيب  (ٕٕ٘)
؛الذىبي:سير أعالم النبالء ٖٗ/ٛٔ؛الصفدؼ:الوافي بالوفيات ٕٕٔ/ٚينظر : ابن حبان :الثقات  (ٕٕٙ)
ٚ/ٕٓ. 

؛الصفدؼ:الوافي بالوفيات  ٕٔ/ٚ؛ الذىبي :سير أعالم النبالءٜٔٗ/ٙٔالمزؼ : تيذيب المال  (ٕٕٚ)
ٔٛ/ٖٗ. 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 .ٛٔٗ/ٙٔالمزؼ : تيذيب الكمال  (ٕٕٛ)
 .ٜٔٗ/ٙٔتيذيب الكمال  (ٜٕٕ)

 .ٖٗ/ٛٔالوافي بالوفيات   (ٖٕٓ)

؛ النجاشي : رجال النجاشي ٚٗ المنـــتخب: ؛ الطـبرؼ ٖٚ٘: المعــارف  الدينـورؼ  قتـيبة ابن (ٖٕٔ)
-ٔأبو مخنف ودوره في التدوين التاريخي كفاية طارش:, ؛ولممزيد عن ابن مخنف ينظر: العميٕٖٓ
ٕٚ. 
 . ٘٘ٔ/ٔالقمي : الكنى واأللقاب ؛ ٜٖٖ/ٗابن األثير : أسد الغابة ؛ ٜٕ٘/ٖالطبرؼ : تاريخ  (ٕٖٕ)
 .ٕٖٓ؛ النجاشي : رجال النجاشي ٘ٓٔابن النديم : الفيرست  (ٖٖٕ)

 .٘٘ٔ/ٔالقمي : الكنى واأللقاب (ٖٕٗ)
 .ٖٖٕ؛ الحمي : خالصة األقوال ٜٕ٘/ٔالمباب:؛ ابن األثير ٕٖٓل النجاشي النجاشي : رجا (ٖٕ٘)
 .ٖٓ/ٔالبالذرؼ : أنساب األشراف  (ٖٕٙ)
 .ٕٛٔ/ٔالجرح والتعديل  (ٖٕٚ)
 . ٜٖٔ/ٖ؛ابن األثير: المباب ٖٓٔ؛ الطوسي : األبواب ٖ٘ٚ/ٙينظر : ابن سعد : الطبقات  (ٖٕٛ)
؛ ابن األثير : المباب ٛٔ/ٖتم : الجرح والتعديل ؛ ابن أبي حإٗٔ الطبرؼ : المنتخب (ٜٖٕ)
ٖ/ٖٜٔ. 
 .ٛٗٙ/٘؛ السمعاني : األنساب ٘ٙٔ/ٙابن حبان : الثقات  (ٕٓٗ)
 .ٜٖٓ/ٕابن عدؼ الجرجاني : الكامل  (ٕٔٗ)
 .ٕٓٔ/٘؛ األمين : أعيان الشيعة ٕٗٔ الطبرؼ : المنتخب (ٕٕٗ)
؛ الذىبي : سير أعالم النبالء ٔٛٔ/ٙكمال ؛ المزؼ :تيذيب الٖٕٔ/ٔضعفاء العقيمي العقيمي: (ٖٕٗ)
ٚ/ٖٖٙ. 
؛ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ٕٔٗ؛ الطوسي : األبواب ٕٙٗالنجاشي : رجال النجاشي  (ٕٗٗ)
ٗ/ٕٗ. 
 .ٕٚـٔٚ/ٖ؛ التفرشي : نقد الرجال ٕٙٗالنجاشي : رجال النجاشي  (ٕ٘ٗ)
 .ٕٗٚ االكمال؛ أبو المحاسن الحسيني :  ٕٚٙ/ٕالثقفي : الغارات  (ٕٙٗ)
 .ٕٗ/ٗ؛ابن حجر العسقالني : لسان الميزان ٕٖٚ/٘الكامل  ابن عدؼ الجرجاني: (ٕٚٗ)
؛ لسان الميزان ٕٗٙ؛ ابن حجر العسقالني : تعجيل المنفعة ٓٗٙ/ٕالذىبي : ميزان االعتدال  (ٕٛٗ)
ٗ/ٕٗ. 
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 .ٕٗ/ٗ ؛ابن حجر العسقالني : لسان الميزانٕٗٚ االكمالأبو المحاسن الحسيني :  (ٜٕٗ)
 .ٖٗٔ/ٕالمجروحين  (ٕٓ٘)

؛السمعاني ٔٛٗ/ٕالجرح والتعديل  حاتم: أبي ؛ابنٗٓٔ/ٕمعين ابن تاريخ: ابن معين  (ٕٔ٘)
 .ٛ/ٗ:األنساب 

 .ٜٛٔ/ٛالذىبي : سير أعالم النبالء  (ٕٕ٘)
 .ٗٓٔ/ٕمعين  ابن ؛ تاريخٕٛٛ/ٚالطبقات  (ٖٕ٘)

 .ٕٕ٘مشاىير عمماء األمصار (ٕٗ٘)

 .ٔٛٗ/ٕديل الجرح والتع (ٕ٘٘)

 .ٔٛٗ/ٕ؛ ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل ٗٗٔ/ٕابن عدؼ الجرجاني : الكامل  (ٕٙ٘)
؛ السمعاني : ٘ٗٔ/ٕ؛ ابن عدؼ الجرجاني : الكامل ٜٛٔ/ٔالعقيمي  ضعفاء: العقيمي  (ٕٚ٘)

 .ٛ/ٗاألنساب 
 .ٖٓٚ/٘الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٕٛ٘)
؛المزؼ: تيذيب ٘٘الثقات  أسماء تاريخ ؛ابن شاىين:ٗٗٔ/ٕالكامل  ابن عدؼ الجرجاني: (ٜٕ٘)

 .ٙٗ/٘الكمال 

 الرجال معرفة اختيار: ؛الطوسيٕٙٔرجال النجاشي  النجاشي:؛ٕٖٓ/ٕمعرفة الثقات العجمي: (ٕٓٙ)
ٕ/ٕ٘ٔ. 
 . ٕٖٓ/ٕالعجمي معرفة الثقات ؛ ٖٔٛتاريخ :  ابن خياط (ٕٔٙ)
 ي:خالصة؛ الحمٕٔ٘/ٕ الرجال معرفة تيارخا ؛ الطوسي:ٕٙٔرجال النجاشي  النجاشي: (ٕٕٙ)

 .ٜ٘ٔ األقوال
 .ٕٚٙ/ٔتاريخ ابن معين  (ٖٕٙ)
 .ٜٔٔالضعفاء الصغير  (ٕٗٙ)

 .ٕٖٓ/ٕمعرفة الثقات  (ٕ٘ٙ)
 .ٕٕٗالضعفاء والمتروكين  (ٕٙٙ)
 .٘ٛٗـٗٛٗ/ٛابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  (ٕٚٙ)

 .ٔٗـٓٗ؛ ابن شير آشوب: معالم العمماء٘ٔـٗٔ؛ النجاشي: رجال النجاشيٕٚالبرقي : الرجال  (ٕٛٙ)

؛ ابن شير آشوب:معالم العمماء  ٖٗ؛الطوسي : الفيرست ٘ٔـٗٔالنجاشي : رجال النجاشي  (ٜٕٙ)
 . ٔٗـٓٗ
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 /ٕ؛ ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل  ٚٔ؛ الضعفاء الصغير ٖٕٖ/ٔالبخارؼ : التاريخ الكبير  (ٕٓٚ)

ٕٔٙ . 

 .ٙٗٔ؛ النسائي : الضعفاء والمتروكين ٕ٘ٗ/٘ابن سعد : الطبقات  (ٕٔٚ)
 .ٙٗٔالنسائي : الضعفاء والمتروكين  (ٕٕٚ)

 /ىـٚٓٔ, ولد سنة )  الياللي , أبو دمحم الكوفي من الحفاظ عمران أبي عيينة بن بن سفيان (ٖٕٚ)
ابن حبان :  ٕٕ٘/ٗ: الجرح والتعديل  حاتم أبي م(.ينظر:ابن ٗٔٛ/ىـٜٛٔوتوفي سنة ) م( ,ٕٙٚ
 .ٖٓٗ/ٙ الثقات

 .ٖٙ/ٔالعقيمي : الضعفاء والمتروكين   (ٕٗٚ)

مالك بن أنس : ىو الفقيو أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك األصبحي,ولد سنة  (ٕ٘ٚ)
. ينظر: ابن حبان  الصادق جعفر اإلمام عمى م(,تفقوٜ٘ٚ/ىـٜٚٔوتوفي سنة ) ,م(ٕٔٚ/ىـٖٜ)

 .ٛٗ/ٛ؛ الذىبي: سير أعالم النبالء ٜ٘ٗ/ٚ: الثقات 

 .ٕٚٔ/ٔ؛ ابن عدؼ الجرجاني : الكامل  ٖٙ/ٔالعقيمي : الضعفاء والمتروكين  (ٕٙٚ)

 .ٕٛٔ/ ٔ؛ ابن عدؼ الجرجاني : الكامل  ٕٙٔ /ٕابن أبي حاتم : الجرح والتعديل   (ٕٚٚ)
 . ٕٙٔ /ٕالجرح والتعديل   (ٕٛٚ)

؛ولممزيد عن ابن ٖٛ/ٙوفيات األعيان ,ابن خمكان:٘ٗ/ٗٔتاريخ بغداد البغدادؼ: الخطيب (ٜٕٚ)
الطائي,اسامة كاظم :ىشام بن دمحم الكمبي وفكره عن األحوال السياسية في شبو الجزيرة  الكمبي ينظر:

 .ٕ٘-ٓٔالعربية 
 .ٖٛ/ٙ؛ ابن خمكان : وفيات األعيان ٕٚٛ/ٜٔاألدباء  معجم:  ياقوت الحموؼ  (ٕٓٛ)
 .ٖٛ/ٙمكان : وفيات األعيان ؛ وينظر : ابن خٕٚٛ/ٜٔ األدباء معجم:  ياقوت الحموؼ  (ٕٔٛ)
 .ٕٚٛ/ٜٔ  األدباء معجم:  ؛. ياقوت الحموؼ ٜٖٖ/ٗالعقيمي  ضعفاء: ؛ العقيمي ٖٔ/ٕالعمل  (ٕٕٛ)

 .ٔٓٔ/ٓٔ؛ الذىبي : سير أعالم النبالء ٕٚٛ/ٜٔ  األدباء معجم:  ؼ ياقوت الحمو  (ٖٕٛ)

 .ٜٔٗ/ٗٔ؛ تاريخ اإلسالم ٔٓٔ/ٓٔسير أعالم النبالء  (ٕٗٛ)

؛ابن خمكان:وفيات األعيان ٕٗٗ/ٔ؛ابن األثير :المبابٓ٘/ٗٔيب البغدادؼ :تاريخ بغدادالخط (ٕ٘ٛ)
ٙ/ٔٓٙ. 

  .ٕٕٚ/ٕٚالصفدؼ : الوافي بالوفيات  (ٕٙٛ)

 .ٔ٘/ٗٔالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٕٚٛ)

 .ٗٓٔ/ٓٔ؛ الذىبي : سير أعالم النبالء ٔ٘/ٗٔينظر : الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٕٛٛ)



                                                                     

 (1029 كانون األول) ممحق العدد السابع والعشرون  

  رباب جبار السوداني     الباحث . ىيام كرةم صدامد.م.أ.

490 

ولو مؤلفات منيا كتاب  ىو عمي بن عبد هللا بن جعفر المديني , محدث وفقيو ومؤرخ, (ٜٕٛ)
؛ابن ٕٓٔ/ٔوكتاب الضعفاء, وكتاب األسماء والكنى. ينظر:ابن عدؼ الجرجاني: الكامل المدلسين,

 .ٕٙٛالنديم: الفيرست 

 .ٗٓٔ/ٓٔ؛ الذىبي : سير أعالم النبالء ٔ٘/ٗٔالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٜٕٓ)

 .ٕ٘/ٗٔالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٜٕٔ)

 .٘ٛ/ٜحاتم : الجرح والتعديل  أبي ابن (ٕٜٕ)

 .ٕٗٗالضعفاء والمتروكين  (ٖٜٕ)

؛ ابن حبان : الثقات ٕٜٕ/ٕالصغير  التاريخ: ؛ البخارؼ ٛٗ٘/٘ينظر : ابن سعد : الطبقات  (ٜٕٗ)
ٛ/ٕٔ. 

 .ٜٜالمبرد : بحر الدم  ابن (ٜٕ٘)

؛ ابن حجر العسقالني : تيذيب التيذيب ٜٖٓٔ/ٖالباجي : التعديل والتجريح  أيوب بنا (ٜٕٙ)
 ؛ٕٓٛ/ٙ
(ٕٜٚ )ٛ/ٕٗٔ. 
 .ٖٜ/ٕمعرفة الثقات  (ٜٕٛ)

 .ٛٔٗابن حجر العسقالني : مقدمة فتح البارؼ  (ٜٜٕ)

نيرات الشافعي : الكواكب ال الكيال ؛ابنٜ٘/ٕ؛ابن حنبل : العمل ٕٔ/الصنعاني : تفسير القرآن  (ٖٓٓ)
ٙٓ. 

 .ٓٙ/ٛٔ؛ المزؼ : تيذيب الكمال ٕٖٔ/٘ابن عدؼ الجرجاني : الكامل  (ٖٔٓ)

؛المزؼ:تيذيب ٜٓٔ/ٖٙتاريخ مدينة دمشق ؛ابن عساكر:ٕٔ/ٔتفسير القرآن الصنعاني: (ٕٖٓ)
 .ٓٙ/ٛٔالكمال

  . ٜٕٛ/ٙ؛ ابن حجر العسقالني : تيذيب التيذيب ٜٓٗ/ٔميزان االعتدال الذىبي :  (ٖٖٓ)

 .ٕٓٛ/ٙبن حجر العسقالني : تيذيب التيذيب ا (ٖٗٓ)

 حفاظ دمحم العبسي الكوفي,الحافع الكبير ,من أبو المختار, أبي ابن موسى بن هللا عبيد (ٖ٘ٓ)
م( .ينظر:البخارؼ :التاريخ الصغير ٕٛٛ/ىـٖٕٔم( وتوفي عام )ٖ٘ٚ/ىـٕٓٔولد عام ) ,الحديث

ٕ/ٕٜٛ. 

 .ٜٕٓالضعفاء والمتروكين  (ٖٙٓ)
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
الفضل العنبرؼ , محدث من أىل  أبو , كيسان بن توبة بن إسماعيل بن العظيم عبد بن اسالعب (ٖٚٓ)

 .ٖٕ٘/ٔيعمي : طبقات الحنابمة  أبي م(.ينظر : ابن ٓٙٛ/ىـ ٕٙٗالبصرة, توفي عام ) 

 . ٖٔٔ/٘الجرجاني : الكامل  عدؼ ؛ابنٜٓٔ/ٖالعقيمي : ضعفاء العقيمي  (ٖٛٓ)

 .ٖٕٓٛ/ٙتيذيب التيذيب  (ٜٖٓ)

 .ٕٚ٘/ٙالصفدؼ : الوافي بالوفيات  (ٖٓٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٗ؛ التفرشي : نقد الرجال ٖٚٗالنجاشي : رجال النجاشي  ؛ٗ٘ٔ/ٜابن حبان : الثقات  (ٖٔٔ)
 .ٖٚٗ؛ النجاشي : رجال النجاشي ٕٔٔابن النديم : الفيرست  (ٕٖٔ)

 .ٕٔٔابن النديم : الفيرست  (ٖٖٔ)

 .ٛٙٔ/٘لسان الميزان  (ٖٗٔ)

 .ٖٕٙ/ٔ؛ ابن حجر العسقالني : لسان الميزان ٕٛٔ/٘بغدادؼ : تاريخ بغداد الخطيب ال (ٖ٘ٔ)

 .ٜٖٛ/ٖ؛ الذىبي : تذكرة الحفاظ ٕٛٔ/٘الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٙٔ)

 .ٖٔٗ/٘ٔ؛ الذىبي : سير أعالم النبالء ٕٕٓ/٘الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٚٔ)

 . ٖٕٙ/ٔ ابن حجر العسقالني : لسان الميزان (ٖٛٔ)

 .ٕٛٔ/٘تاريخ بغداد  (ٜٖٔ)

 .ٕٙٓ/ٔالكامل  (ٕٖٓ)

 .ٖٓ٘/٘ٔالنبالء   أعالم سير: ؛ الذىبي ٖٕٕ/٘الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٕٖٔ)
 .ٖٛٔ/ٔ؛ الذىبي : ميزان االعتدال  ٕٕ٘/٘الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٕٕٖ)
 .ٜٕٔ/٘الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٕٖ)
 .ٖٗ٘/٘سير أعالم النبالء  (ٕٖٗ)

 كبار معاذ , أبو عمر, من بن يحيى بن بن زكريا دمحم بن العباس بن ابن حيويو الخزار: ىو دمحم (ٕٖ٘)
 ٕٙ/ٔالعمل :قطني . ينظر: الدار(مٕٜٜ/  ىٕٖٛم(,وتوفي عام )ٜٚٓ/ٜٕ٘ولد عام ) بغداد, محدثي

 .ٜٓٗ/ٙٔالنبالء  المأع ؛الذىبي:سيرٖٖٛـٖٖٚ/ٖتاريخ بغداد الخطيب البغدادؼ:

 ي براثا : محمة في طرف بغداد في قبمة الكرخ وجنوب باب محول , مر بيا اإلمام عم (ٕٖٙ)
 م( سمي جامع براثا بأمر من أمير المؤمنين ٚ٘ٙىـ/ٖٚلقتال الخوارج بالنيروان سنة ) لما خرج

 .ٖٖٙـ  ٕٖٙ/ٔجم البمدان ينظر : ياقوت الحموؼ : مع نسبة الى الرجل الذؼ بناه واسمو براثا.

 .ٖٙ٘/ٔالجوزؼ:الموضوعات ؛ابنٕٕ٘/٘تاريخ بغداد الخطيب البغدادؼ: (ٕٖٚ)

 .ٜٖٛ/ٖتذكرة الحفاظ  (ٕٖٛ)
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وسمم   هللا عميو صمى النبي حديث رد الشمس : جاء عن أسماء بن عميس , أنيا قالت : )) أن (ٜٕٖ)
هللا  صمى هللا رسول فقال , الشمس غربت العصر حتى يصل فمم حجرة عمي, في ورأسو إليو يوحى كان
 في كان إنو الميم: " وسمم  هللا عميو صمى هللا رسول , فقال ال:  قال"  عمي يا أصميت: " وسمم عميو

 طمعت غربت بعدما رأيتيا ثم غربت فرأيتيا:  أسماء قالت"  عميو الشمس فأردد رسولك وطاعة طاعتك
 إلى دفع طالب أبي بن عمي خيبر (( , وخرج ايضًا: )) أن يف بالصيباء , وذلك واألرض الجبال عمى
 , الشمس أدبرت أن إلى كذلك يزل فمم بثوب يجممو أن إليو هللا أوحى وسمم وقد هللا عميو صمى النبي
 :قال ؟ عمي يا أصميت:  فقال عنو وسمم سرؼ  هللا عميو صمى النبي إن ثم تغيب كادت أو غابت:  يقول
 نصف بمغت حتى الشمس فرجعت عمي عمى الشمس رد الميم وسمم عميو هللا صمى النبي قال ال

 الشفا: عياض  ؛ القاضيٚ٘المؤمنين  أمير فضائل:  المسجد((. ينظر: ابن عقدة الكوفي
 .ٕٗٛ/ٔالمصطفى  حقوق  بتعريف

 .ٖٙ٘/ٔالموضوعات  (ٖٖٓ)

بياني : مقاتل الطالبيين ؛ أبو الفرج األصٜٖٛ/ٔٔينظر :الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٖٔ)
ٔٗ. 

 :الطيراني بزرگ ؛ آقاٙٔ/ٕٔ؛ الصفدؼ : الوافي بالوفيات ٗٗٔ/ٕٙالذىبي : تاريخ اإلسالم   (ٕٖٖ)
 .ٖٙٚ/ٕٔالذريعة  

 .ٜٜ/ٖٔ؛ ياقوت الحموؼ : معجم األدباء ٘ٚٔآشوب : معالم العمماء  شير ابن (ٖٖٖ)

 .ٖٚٓ/ٖوفيات األعيان  (ٖٖٗ)

 .ٓٔ/ٗ نشوار المحاضرة (ٖٖ٘)

 .ٜٖٛ/ٔٔتاريخ بغداد  (ٖٖٙ)

 .٘ٛٔ/ٗٔ المنتظم (ٖٖٚ)

 .ٜٗ/ٖالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٖٛ)

 .٘ٙٔ/ٚٔالذىبي : سير أعالم النبالء  (ٜٖٖ)

 .ٕٙٔ/ٗ؛ السبكي : طبقات الشافعية ٘ٚٔ/ٚٔالذىبي : سير أعالم النبالء  (ٖٓٗ)

 ٘ٚٔ/ٚٔسير أعالم النبالء  (ٖٔٗ)

؛الذىبي:سير أعالم النبالء ٖٖٗ/ٔ؛السمعاني:األنسابٜٗ/ٖتاريخ بغداد  بغدادؼ:الخطيب ال (ٕٖٗ)
ٔٚ/ٔٙٚ. 

 .ٜٕٔ /ٖينظر :  العاممي : الغدير  (ٖٖٗ)
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 .ٜٛٔينظر : الحيدرؼ : معالم اإلسالم األموؼ  (ٖٗٗ)

 .ٜٓٗ/ٔٔابن كثير : البداية والنياية  (ٖ٘ٗ)

؛الصفدؼ :الوافي ٕٕٓ/٘؛الذىبي:العبرٜٙ /ٖٔالبداية والنياية  ينظر : ابن كثير: (ٖٙٗ)
 .ٕٕٔ /ٜٕبالوفيات

 .ٜٕٚ /ٖٕالذىبي : سير أعالم النبالء  (ٖٚٗ)

 .ٕٖٛ /ٙابن حجر العسقالني : لسان الميزان  (ٖٛٗ)

 .ٔٚٗ/ٗميزان االعتدال  (ٜٖٗ)

 .٘ٓٗ/٘ٗتاريخ اإلسالم   (ٖٓ٘)

 .ٖٔٛ/ٗوالتعديل حاتم : الجرح  أبي ؛ ابنٕٛ٘/ٗالكبير  التاريخ:  البخارؼ  (ٖٔ٘)

 .ٖٕٚ/ٗ؛ ابن حجر العسقالني : تيذيب التيذيب ٔ٘ابن النديم : الفيرست  (ٕٖ٘)

 .ٔ٘ابن النديم : الفيرست  (ٖٖ٘)

 .ٖٕٙ/ٜأنساب األشراف  (ٖٗ٘)

 ٖٕٚ/ٗالتيذيب  تيذيب: ينظر : ابن حجر العسقالني  (ٖ٘٘)

األثير : المباب  ؛ابنٖٙٙ/٘اب األنس: ؛ السمعانيٕٙٔ/ٙلخطيب البغدادؼ :تاريخ بغداد  ا(ٖٙ٘)
ٖ/ٖٛٙ . 

 . ٗٙـٖٙ/ٚدمشق  مدينة تاريخ:  ؛ ابن عساكرٕٛٔ/ٙالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٚ٘)

دمشق  مدينة تاريخ:  ؛ ابن عساكرٕٛٔ/ٙينظر : الخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٛ٘)
 .ٗٙـٖٙ/ٚ

ابن  ؛ٕٛٔ/ٙالبغدادؼ : تاريخ بغداد  ؛ الخطيبٕٕ٘/ٗأبو الفرج األصفياني : األغاني  (ٜٖ٘)
 قواد الطائي , أحد شبيب بن ىو حميد بن قحطبة ... وابن قحطبة:ٕٖٕ/ٚالتذكرة الحمدونية : حمدون 

مات  حتى عمييا وأقره الميدؼ المنصور خالفة في خراسان ولي ثم لممنصور الجزيرة وولي العباس بني
والموالين ليم ؛ ينظر: ابن عساكر: البيت  م (  كان شديد الوطأة عمى آلٙٚٚ/ىـ ٜ٘ٔسنة )

 .ٕٓٙـٜٕ٘/٘ٔتاريخ مدينة دمشق

 .ٕٕـٕٔ/ٜ؛ ابن الجوزؼ: المنتظم ٕٚ/ٚابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق  (ٖٓٙ)

 .ٕٚ/ٚ؛ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ٕٚٔ/ٙالخطيب البغدادؼ : تاريخ بغداد  (ٖٔٙ)

 .ٕٖ٘/ٙي : سير أعالم النبالء؛ الذىبٕٕٛابن النديم : الفيرست  (ٕٖٙ)
 .ٕٛ/ٗ؛ السمعاني : األنساب ٜٖ/ٔ؛ابن حنبل : العمل ٜٛٗينظر : ابن قتيبة : المعارف  (ٖٖٙ)
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 .ٕٜٕ/ٔواأللقاب  الكنى:  ؛ القميٓٙٔ/ٖالرجال  نقد: التفرشي  (ٖٗٙ)
 .ٕٗٓـٕٕٓ/ٗ البغدادؼ :ذيل تاريخ بغداد النجار ابن ؛ٖٕٚالنجاشي :رجال النجاشي  (ٖ٘ٙ)
الحديث  رجال معجم: ؛ الخوئي ٜٛمعالم العمماء  آشوب: شير ؛ابن٘٘ٔالفيرست  الطوسي: (ٖٙٙ)

ٖٔ/ٕٖٗ. 
 . ٖٔٔ/ٖالتفرشي : نقد الرجال  ؛ٖٕٚالنجاشي : رجال النجاشي  (ٖٚٙ)
 .٘ٚٔالحمي : خالصة األقوال  (ٖٛٙ)
 .ٖٓٚ/ٕالطوسي : اختيار معرفة الرجال  (ٜٖٙ)
 .ٕٕٓ/ٗ ؼ : ذيل تاريخ بغدادالبغداد النجار ابن (ٖٓٚ)

 .ٔٓٗ/ٕتاريخ اليعقوبي  (ٖٔٚ)
 .ٕٕٓ/ٗ البغدادؼ : ذيل تاريخ بغداد النجار ابن (ٕٖٚ)
 .ٕٕٓ/ٗ البغدادؼ : ذيل تاريخ بغداد النجار ابن؛ ٘٘ٔالطوسي : الفيرست  (ٖٖٚ)

 .٘ٛٔ/ٛٗ؛ المجمسي : بحار األنوار ٖٙٓاالسناد  قرب: الحميرؼ  (ٖٗٚ)
 .ٕٙٗ/ٖٔالحديث  رجال معجم :؛ الخوئئٖٚ/ٕاختيار معرفة الرجال  الطوسي: (ٖ٘ٚ)
 .ٕٚٔرجال النجاشي  (ٖٙٚ)

؛ الذىبي : الكاشف ٜٕٓ/ٕ؛ ابن حبان : المجروحين ٚٓٔ/ٗالعقيمي : ضعفاء العقيمي  (ٖٚٚ)
ٕ/ٕٓ٘. 

 .ٔٔٔالفيرست  (ٖٛٚ)

؛ الطوسي : الفيرست ٖٔٔ/ٕ؛ البخارؼ : التاريخ الكبير ٖٜٕينظر : ابن خياط : الطبقات   (ٜٖٚ)
 .٘ٚٔ/ٔ؛ التفرشي : نقد الرجال ٕٙٓ/ٖٕ؛ المزؼ : تيذيب الكمال ٕٓٔ

 .ٕٗٙلمعارف ا (ٖٓٛ)

 .٘ٗٔؤ٘ٔ/ٓٔسير أعالم النبالء  (ٖٔٛ)

 .ٖٓ٘/ٖميزان االعتدال  (ٕٖٛ)

 .ٖٗٗالبارؼ  فتح مقدمة (ٖٖٛ)

 .ٚٗ/ٔ؛ ابن الجوزؼ: المنتظمٕٗٔالمصطفى  بشارة: الطبرؼ الشيعي  (ٖٗٛ)

 .ٚٗ/ٔٔ؛ ابن الجوزؼ : المنتظم ٜٖٙ/ٛ٘دمشق  مدينة تاريخ: ابن عساكر  (ٖ٘ٛ)

؛ ابن عساكر : تاريخ مدينة ٖٛٔ؛ ابن النديم : الفيرست ٕٙٗ/ٕاليعقوبي  اليعقوبي : تاريخ (ٖٙٛ)
 .ٕٓ٘/ٛٔ؛ الذىبي : تاريخ اإلسالم ٖٖٚ/٘؛ ابن خمكان : وفيات األعيان ٙ٘ٗـ  ٘٘ٗ/ٓٙدمشق 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 .ٖٖٚ/٘؛ ابن خمكان : وفيات األعيان ٙ٘ٔ/ٗ٘دمشق  مدينة تاريخ:  بن عساكرا (ٖٚٛ)

 .ٜٗٗ/ ٚٔ : مستند الشيعةالنراقي ؛ ٕٛٚ/ٕالرواة  جامع:  األردبيمي  (ٖٛٛ)

 عبد بن العباس بن هللا عبد بن عمي بن الصمد عبد بن هللا عبد بن أحمد بن أبو العبر دمحم (ٜٖٛ)
عرف عنو الميل  شاعرا, (, وىو أديبام ٕٙٛ/ىـ ٕٓ٘)  سنة اد, توفيالياشمي , من أىل بغد المطمب

؛ ياقوت الحموؼ : معجم األدباء ٜٙٔالفيرست  ينظر: ابن النديم: عمى العمويين واليجاء عمييم.
ٔٚ/ٕٕٔ  . 

 .ٕٔ/ٚٔمعجم األدباء  (ٜٖٓ)

بد هللا بن جعفر ,زوجة ع ُسمي بالزبيبي نسبة إلى السيدة زينب بنت عمي بن أبي طالب  (ٜٖٔ)
الحديث  رجال ؛الخوئي :معجمٖٙ/ٕ:أمل اآلمل ينظر:الحر العاممي عرف ايضًا بالجعفرؼ. الطيار,

٘/٘ٗ. 

 :ينظر دىستان : وىي بمد مشيورة في حرف مازندران قرب خوارزم وجرجان من بالد فارس. (ٕٜٖ)
 .ٕٜٗ/ٕياقوت الحموؼ: معجم البمدان 

الحديث  رجال معجم: ؛ الخوئي ٖٙ/ٕأمل اآلمل  ؛الحر العاممي:ٗ٘ٔ/ٔ:جامع الرواة األردبيمي (ٖٜٖ)
٘/٘ٗ. 

؛ الطوسي : الفيرست ٕٖٚ؛ النجاشي : رجال النجاشي ٕٙٗينظر : ابن النديم : الفيرست  (ٜٖٗ)
ٕٓٛ. 

 .ٕٖٔابن شير آشوب : معالم العمماء  (ٜٖ٘)

 .ٜٙ/ٗ: نقد الرجال  ؛ التفرشيٕٛٓ؛ الطوسي : الفيرست ٕٙٗابن النديم : الفيرست  (ٜٖٙ)

 منصور بن جعفر بن عمي بن أحمد بن دمحم بن بن عمي دمحم بن هللا عبد , إسماعيل أبو (ٜٖٚ)
 .م(ٙٓٓٔ/ىـ ٜٖٙلمحديث , ولد عام ) , حافظا المغة في بارعا شيخ خراسان كان األنصارؼ اليروؼ 

؛ ميزان ٛٔ٘, ٖٓ٘/ٛٔالنبالء  أعالم م ( ؛ ينظر : الذىبي: سيرٜٔٓٔم /ىـ ٗٛٗ)وتوفي عام 
 .ٖٛٔٔ/ٖاالعتدال 

 الشافعية ؛السبكي:طبقاتٜٕ٘/ٖبالوفيات ؛الصفدؼ:الوافي٘ٚٔ/ٚٔالنبالء أعالم الذىبي:سير (ٜٖٛ)
ٗ /ٕٔٙ. 
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 .ٖٚ/ٖطالب  أبي آل أنساب في الطالب ينظر : ابن عنبة : عمدة (ٜٜٖ)

 .ٜٔٔو ٕ٘/ٔٔوٜٗ/ٓٔ؛ ابن الجوزؼ : المنتظم ٖٛٔوٜ٘ٔوٙٔٔ/ٚالطبرؼ : تاريخ  (ٓٓٗ)

 .ٕٛٙ/ٕٛ؛الذىبي:تاريخ اإلسالمٜٚٔوٕٛٔ/٘ٔابن الجوزؼ: المنتظم (ٔٓٗ)

 (,مٖٕٜ/ىـ ٖٓٔالمقتدر, ثم أصبح صاحب الشرطة سنة )  خالفة في دمشق إمارة نازوك ولي (ٕٓٗ)
 ؛ ابن الجوزؼ : المنتظمٓٗٔ/٘م(.ينظر :مسكويو : تجارب األمم ٖٜٓ/ىـ ٖٚٔوتوفي سنة )

ٖٔ/ٕٔٓ. 

 .ٕٛٗ  /ٖٔالجوزؼ : المنتظم  ابن (ٖٓٗ)

 المنتظم ؛ابن الجوزؼ:ٚٓٔـ٘ٓٔ/ٔٔتاريخ بغداد ؛الخطيب البغدادؼ:ٖٖٓ/ٚابن سعد:الطبقات (ٗٓٗ)
ٜ/ ٔٓٛ. 

؛العجمي : معرفة الثقاة ٗٙٔ /ٕ؛ ابن معين : تاريخ ابن معين ٖٖٓ/ٚابن سعد : الطبقات  (٘ٓٗ)
ٕ/ٔٛ. 

 .ٕٔٗن األصفياني : مقاتل الطالبيي أبو الفرج (ٙٓٗ)

 .ٓٓٔ/٘؛ ابن حجر العسقالني : لسان الميزان ٕٕٔسبط ابن العجمي : الكشف الحثيث  (ٚٓٗ)

 .ٔٚ/ٕ؛ أبو الفداء : المختصر ٖٗٔ/ٛابن األثير : الكامل  (ٛٓٗ)

ابن  ؛ٕٙٓ/ٕ٘دمشق مدينة تاريخ ؛ ابن عساكر:ٔٙٔـٜ٘ٔ/ٕالبغدادؼ :تاريخ بغداد  الخطيب (ٜٓٗ)
 .ٔٓٔ/٘لسان الميزانالعسقالني:؛ ابن حجر ٜٗٗ/ٖىبي ميزان االعتدال؛ الذٕٚٗ/ٕاألثير:المباب

 .ٜٓٗ/ٔٔابن كثير : البداية والنياية  (ٓٔٗ)

المحدث,  ,النيسابورؼ  األزدؼ, موسى بن دمحم بن الحسين بن ىو دمحم أبو عبد الرحمن السممي: (ٔٔٗ)
المباب  ابن األثير: :م(.ينظرٕٔٓٔ/ىـٕٔٗم(, وتوفي سنة)ٖٜٚ/ىـٕٖ٘ولد سنة ) خراسان, شيخ
ٕ/ٕٜٔ. 

 , شيخ السجستاني هللا عبد أبو البراء , بن حزابة بن عراق بن كرام بن ابن كرام : ىو دمحم (ٕٔٗ)
 .ٗٙٔ/ٚماكوال: إكمال الكمال  ابن م(.ينظر : ٜٙٛ/  ىٕ٘٘بالكرامية, توفي عام ) المعروفة الطائفة

؛ الصفدؼ : الوافي بالوفيات ٖٙٔ/ٗ الشافعية ؛السبكي:طبقاتٓٔٔ/٘ٔالمنتظم  ابن الجوزؼ: (ٖٔٗ)
ٖ/ٕٙٓ. 
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
موىوب بن أحمد بن دمحم بن الخضر الجواليقي البغدادؼ, لغوؼ ىو  أبو منصور الجواليقي: (ٗٔٗ)

األنساب  م (.ينظر: السمعاني:٘ٗٔٔوتوفي عام)  م(,ٖٚٓٔ/ـ ى٘ٙٗولد عام) ,بغدادوأديب من عمماء 
ٔ/ٗٗٙ. 

 .ٙ٘ /ٕٕ؛ الصفدؼ : الوافي بالوفيات ٚٙ /٘ٔالحموؼ : معجم األدباء    (٘ٔٗ)

؛ وينظر : ابن أبي الحديد : شرح نيج البالغة ٗٚٔ/ٕطالب  أبي آل ابن شير آشوب :مناقب (ٙٔٗ)
ٔٔ/ٗٗ. 

 .ٗٚٔ/ٕطالب  بيأ آل ابن شير آشوب : مناقب (ٚٔٗ)

من كبار التابعين,  فقيو, المدني , أبو سعيد وقيل أبو عبد هللا, األموؼ  عفان بن عثمان بن أبان (ٛٔٗ)
 .ٕ٘ٔـٔ٘ٔ/٘ابن سعد: الطبقات م(.ينظر:ٕٗٚ/ىـٙٓٔم( وقيل سنة )ٖٕٚ/ىـ ٘ٓٔتوفي سنة )

 .ٕٖٖالزبير بن بكار : األخبار الموفقيات  (ٜٔٗ)

 .ٕٛ٘وٜٖٗوٖٕٗ/ٙ؛ ابن األثير : الكامل ٖٛٔوٜ٘ٔوٙٔٔ/ٚالطبرؼ : تاريخ  (ٕٓٗ)

 .ٔٚٔ/ٔ؛ األمين : أعيان الشيعة ٕٛٔابن شير آشوب : معالم العمماء  (ٕٔٗ)

 .ٔٚٔ/ٔ؛ األمين : أعيان الشيعة ٓٗٔ/ٗالغدير :  األميني  (ٕٕٗ)

 .ٜٙٔ/ٔٔ؛ ابن كثير : البداية والنياية ٔٛٔ/ٗٔابن الجوزؼ : المنتظم  (ٖٕٗ)

 .ٜٔ/ٙٔلذىبي : سير أعالم النبالء  ا(ٕٗٗ)

 .ٕٜ/ٙٔينظر : الذىبي : سير أعالم النبالء  (ٕ٘ٗ)

 .ٜٙٔ/ٔٔ؛ ابن كثير : البداية والنياية ٔٛٔ/ٗٔابن الجوزؼ : المنتظم  (ٕٙٗ)

بغداد وتفقو عمى  م(, قدمٜ٘٘ /ىـ ٖٗٗسنة )  أبو حامد اإلسفراييني شيخ الشافعية ببغداد , ولد (ٕٚٗ)
م(.ينظر : ٘ٔٓٔ/ىـ ٙٓٗ,توفي عام ) ببغداد المذىب رئاسة إليو دث بيا , وانتيتعممائيا وح

 .ٕٚ/ٔ؛ ابن خمكان: وفيات األعيان ٗٗٗ/ٔالسمعاني: األنساب 

 .ٚٗ؛ الحزيمي , ناصر : حرق الكتب في التراث العربي ٜٙٔ/٘ٔابن الجوزؼ : المنتظم  (ٕٛٗ)

 .ٖٗـ ٖٖ/ٕٔثير : البداية والنياية ؛ ابن كٜٚٔوٕٛٔ/٘ٔ ابن الجوزؼ : المنتظم (ٜٕٗ)

منصور , لقب بمين  أبي الدولة ناصر األمير بن الدولة سبكتكين أبو القاسم  سيف بن محمود (ٖٓٗ)
 (مٕٗٓٔىـ / ٖٖٗمات سنة ) م ( و ٔٓٓٔىـ /ٜٖٔيفة , ولد سنة )الدولة , كان عمى مذىب أبي حن

 .ٖ٘ٔ/٘  الشافعية لسبكي : طبقات؛ اٗٚٔ /٘األعيان  ينظر : ابن خمكان : وفيات بغزنة.

 .ٛٗ/ٙٔابن الجوزؼ : المنتظم  (ٖٔٗ)

النجوم  بردؼ: تغرؼ  ؛ابنٖ٘/ٕٙ؛الذىبي:تاريخ اإلسالم٘ٚٔ/ٗٔابن الجوزؼ:المنتظم (ٕٖٗ)
 .ٕٖٔ/ٖالزاىرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 عميو غمب وزير الطالقاني, أبو القاسم العباس , الممقب بالصاحب , بن عباد بن إسماعيل (ٖٖٗ)
م(,وتوفي سنة ٖٜٛ /ىـ ٕٖٙالدولة, سنة ) فخر أخوه ثم الديممي ابن بويو الدولة مؤيد زرهاألدب, استو 

 .ٛٙٔ/ٙم(. ينظر : ياقوت الحموؼ :معجم األدباء ٜٜ٘/ىـ ٖ٘ٛ)

 .٘ٔٔ؛ ابن العماد الحنبمي : شذرات الذىب ٜٕ٘/ٙياقوت الحموؼ : معجم األدباء  (ٖٗٗ)

؛ األمين : أعيان الشيعة ٚٗ/ٗ؛األميني : الغديرٜ/ٔة الشريف المرتضى : الشافي في اإلمام (ٖ٘ٗ)
ٖ/ٖ٘ٔ. 

 .ٓٛٔ/ٗ؛التفرشي : نقد الرجال ٙٔ/ٙٔ؛ ابن الجوزؼ : المنتظم ٜ/ٔالطوسي : الخالف  (ٖٙٗ)

 .ٖٗ؛ وينظر : الحزيمي:حرق الكتب في التراث العربي ٜٙٔ-ٜٗٔ/٘ٔابن الجوزؼ:المنتظم (ٖٚٗ)

 .ٙٙٙ٘/ٓٔالمنتظم  (ٖٛٗ)

 المولد, التكريتي األصل الدويني يعقوب بن مروان بن شاذؼ ابن أيوب ابن يوسف لمظفرا أبو (ٜٖٗ)
استوزه الخميفة العاضد ثم استقل بممك مصر ,  , دمشق في م ( , ونشأٖٛٔٔ/ىـ ٕٖ٘سنة )  في ولد
 م(.ينظر ابن األثير: الكاملٖٜٔٔ/ىـ ٜٛ٘سنة ) في دمشق بقمعة وتوفي سنة عشرين السمطنة ولي
ٕٔ/ٜ٘. 

 .ٕ٘٘/ٕ؛المقريزؼ :خطط المقريزؼ ٕٓٔ/ٕأبو شامة :الروضتين في أخبار الدولتين  (ٓٗٗ)

 .ٖٕٛ/ٖالصفدؼ : الوافي بالوفيات   (ٔٗٗ)
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
 المصادر والمراجع

 القران الكرةم
 ادر األولي  المص

دمحم بن عبد الكريم الشيباني الحسن عمي بن أبي الكرم  ابوالدين  عز:بن األثير ا
 م( .ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙ)تالجزرؼ 

 .م ٜ٘ٙٔ, بيروت  , صادر, دار  )بال ط(الكامل في التاريخ ,  (ٔ
 )د. ت( . ,)بال ط (, دار صادر بيروت  ,المباب في تيذيب األنساب  (ٕ

م( . ٖٜٕٔىـ /  ٖٜٙربمي : ابو الحسن عمي بن عيسى بن ابي الفتح  ) ت األ 

 م . ٜ٘ٛٔ ضواء , بيروت ,, دار األ ٕكشف الغمة في معرفة االئمة , ط (ٖ

 م( .ٜٛٙٔىـ / ٔٓٔٔردبيمي : دمحم بن عمي , )ت األ 
 جامع الرواة , ) بال ط ( , مكتبة الدمحمؼ , ) د. م ( , ) د. ت ( . (ٗ

 : ـ ى ٛٙٙت ) أحمد بن القاسم بن خميفة بن يونس الخزرجي موفق الدينابن أبي أصيبعة / 
 م(ٜٕٙٔ

, ط( بال ), بيروتة, دار مكتبة الحيا, ار رضانز د.تحقيق:  ,عيون األنباء في طبقات األطباء (٘
 ) د.ت(.

  : م (.ٔٛٓٔ/ىـ ٗٚٗ) ت  سميمان بن خمف بن سعد المالكيابن أيوب الباجي 

 ,اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤون ,)بال ط(,تحقيق:األستاذ أحمد البزار,التعديل والتجريح (ٙ
 ,)د.ت(. مراكش

   م (.ٜٙٛىـ /  ٕٙ٘ت  ىيم  )البخارؼ : دمحم بن اسماعيل بن ابرا 
 .مٜٙٛٔ, دار المعرفة , بيروت ,  ٔالتاريخ الصغير , تحقيق : محمود إبراىيم زايد , ط (ٚ
 التاريخ الكبير , ) بال ط ( , المكتبة االسالمية , ديار بكر , تركيا , ) د. ت (. (ٛ
  م( . ٚٛٛىـ / ٕٗٚالبرقي : أبي جعفر أحمد بن دمحم بن خالد  ) ت 
 , ) بال ط ( , منشورات جامعة طيران , ) د. ت ( . الرجال  (ٜ

  م( . ٙٔٔٔىـ /  ٓٔ٘البغوؼ : الحسين بن مسعود ) ت 

معالم التنزيل في تفسير القرآن,تحقيق:خالد عبد الرحمن , )بال ط( , دار المعرفة, بيروت ,  (ٓٔ
 د. ت ( .)
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  : م ( . ٛٚٛىـ /  ٜٕٚحمد بن يحيى , )ت أالبالذرؼ 
 م . ٜٜ٘ٔ, تحقيق : دمحم حميد هللا , دار المعارف بمصر ,  شرافنساب األأ (ٔٔ

 : ىـ ٛ٘ٗ) ت  أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردؼ الخراسانيالبييقي / 
 م(.ٙٙٓٔ

 د. ت ( .  د. م ( , ) بال ط ( ,  دار الفكر , ) السنن الكبرػ , ) (ٕٔ
  م ( . ٕٜٛىـ / ٜٕٚ) ت : أبي عيسى دمحم بن عيسى  الترمذؼ 
 م .ٖٜٛٔ, ,دار الفكر,بيروت  ٕتحقيق :عبد الوىاب عبد المطيف, ط,سنن الترمذؼ (ٖٔ

 : م ( .ٜٙٛ /ه ٖٕٛ) ت  أبو دمحم سيل بن عبد هللاالتسترؼ 

 ه. ٖٕٗٔ, لبنان ,  بيروت ,دار الكتب العممية  , ٔتفسير التسترؼ , ط (ٗٔ

  م( .ٜٙٗٔىـ / ٗٚٛت  ) األتابكي : يوسف بن تغرؼ  بردؼ ابن تغرؼ 
 ( , وزارة الثقافة واالرشاد القومي ,) د. ت(. بالط النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة , ) (٘ٔ

 ت القرن الحادؼ عشر اليجرؼ/القرن السادس  )مصطفى بن الحسين الحسيني  : التفرشي
 الميالدؼ ( . عشر
  .ىـٛٔٗٔ, قدسة, قم الم ٔط: مؤسسة آل البيت إلحياء التراث , ونشرتحقيق , نقد الرجال (ٙٔ

  م( . ٜٜٗىـ /  ٖٗٛ) ت : أبو عمي المحسن بن عمي التنوخي 
 ,خبار المذاكرة , تحقيق : عبود الشالجي المحامي,) بال ط ( , ) د. م ( أنشوار المحاضرة و  (ٚٔ

 .مٖٜٚٔ

   م ( . ٜٙٛىـ / ٖٕٛبراىيم بن دمحم  ) ت إسحاق إبو أ: الثقفي 
 ين المحدث , ) بال ط ( , ) د . م ( , ) د. ت( .الغارات , تحقيق : السيد جالل الد (ٛٔ

 م (ٓٚٛ /ىـ ٜٕ٘) ت  إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق السعدؼ , أبو إسحاق: الجوزجاني. 
 فيصل آباد,  ,حديث اكادميدار ال ,)بال ط ( ,عبد العميم الَبستوؼ أحوال الرجال , تحقيق :  (ٜٔ

 د.ت ( . )
 ( .  مٕٓٓٔىـ / ٜٚ٘ن عمي ) ت ابن الجوزؼ : ابو الفرج عبد الرحمن ب 
 ,مصطفى عبد القادر عطاو تحقيق : دمحم عبد القادر عطا مم , المنتظم في تاريخ المموك واأل (ٕٓ

 م . ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔدار الكتب العممية , بيروت , لبنان ,  ,ٔط
, المكتبة السمفية , المدينة المنورة  ٔالموضوعات , تحقيق : عبد الرحمن دمحم عثمان , ط (ٕٔ

 م.ٜٙٙٔ,
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اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
        م( .ٕٓٓٔىـ /  ٖٜٖاسماعيل بن حماد  ) : الجوىرؼ 

 ,, بيروت, لبنانالعمم لمماليين , دارٖأحمد عبد الغفور عطار, ط تحقيق:الصحاح,معجم  (ٕٕ
 م . ٜٚٛٔ

  : م(.ٖٜٛىـ / ٕٖٚ) ت  الرازؼ عبد الرحمن بن دمحم إبن إدريس ابن ابي حاتم 
 . ٕٜ٘ٔىـ / ٖٔٚٔراث العربي , بيروت , لبنان , حياء التإ, دار ٔالجرح والتعديل , ط (ٖٕ

 : م (.ٗٔٓٔىـ /٘ٓٗابو عبد هللا الحاكم النيسابورؼ  )  الحاكم النيسابورؼ 
 ,ار المعرفة,دبال ط(,)شراف : يوسف عبد الرحمن المرعشميإالمستدرك عمى الصحيحين ,  (ٕٗ

 د. ت(.)

  : م ( ٜ٘ٙىـ / ٖٗ٘ت ) حاتم دمحم بن حبان بن أحمد التميمي  وأبابن حبان. 

 .م ٖٜٚٔ/ـ ى ٖٜٖٔ, دائرة المعارف العثمانية , حيدر آباد الدكن اليند ,  ٔالثقات,  ط (ٕ٘
مكة المكرمة,  محمود إبراىيم زايد ,) بال ط (,دار الباز لمنشر والتوزيع, تحقيق: المجروحين, (ٕٙ

 (.د. ت)
          م.ٜٜٔٔالمنصورة , ,دار الوفاءٔبراىيم,طإمرزوق عمي  : ,تحقيق مشاىير عمماء األمصار (ٕٚ

  ىـ /  ٕ٘ٛابن حجر العسقالني : شياب الدين ابي الفضل احمد بن عمي بن حجر  ) ت
 م(. ٛٗٗٔ

,  ٔصابة في معرفة الصحابة , تحقيق : عادل احمد عبد الموجود و عمي دمحم عوض , طاإل (ٕٛ
 ىـ. ٘ٔٗٔدار الكتب العممية, 

 م . ٜٗٛٔىـ /  ٗٓٗٔت , لبنان , , دار الفكر , بيرو  ٔتيذيب التيذيب , ط (ٜٕ
, دار المعرفة لمطباعة والنشر , بيروت , لبنان , )د  ٕفتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ , ط (ٖٓ

 . ت ( . 
 .مٜٔٚٔش /  ٜٖٓٔ, بوعات, بيروت , لبنان, مؤسسة االعممي لممط ٕلسان الميزان , ط (ٖٔ

 م  ٜٛٛٔ,, بيروتلعربي,دار احياء التراث أ, طمة فتح البارؼ بشرح صحيح البخارؼ مقد
م ( .ٕٛ٘ٔىـ /ٙ٘ٙ) ت لحميد بن ىبة هللا بن ابي الحديدابن ابي الحديد : عز الدين عبد ا 
حياء الكتب العربية , إدار  , ٔط براىيم ,إبو الفضل أشرح نيج البالغة , تحقيق : دمحم  (ٕٖ

 م. ٜٜ٘ٔ/ ىـٖٛٚٔمؤسسة اسماعيميان لمطباعة والنشر والتوزيع , 
 م ( .ٕٜٙٔىـ /  ٗٓٔٔاممي : دمحم بن الحسن  ) ت الحر الع 
 , ) د.ت ( . النجف األشرف ,اآلداب طبعة ,) بال ط (, حمد الحسينيأ : تحقيق, أمل اآلمل (ٖٖ
, مير,قم المقدسة, (ٕط),إلحياء التراث:مؤسسة آل البيتونشر وسائل الشيعة,تحقيق (ٖٗ

 . ىـٕٗٗٔ
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  م( .ٕٖ٘ٔىـ /   ٕٙٚالحمي : الحسن بن يوسف بن المطير  ) ت 
, مؤسسة النشر االسالمي , ) د. م ( ,  ٔ, ط,تحقيق : الشيخ جواد القيومي خالصة االقوال (ٖ٘

 ىـ. ٚٔٗٔ

  : م ( .ٙٙٔٔىـ / ٕٙ٘) ت بن عمي  دمحم بن الحسن بن دمحمابن حمدون 
, دار صادر , بيروت ,  ٔس و بكر عباس , طاحسان عبإتحقيق : التذكرة الحمدونية ,  (ٖٙ

 م . ٜٜٙٔ

 : م ( . ٜٙٔىـ /ٖٗٓ) ت العباس عبد هللا بن جعفر   وأب الحميرؼ 
 إيران, ,المقدسةقم  مير, ,ٔط ,إلحياء التراثمؤسسة آل البيت  تحقيق: ,قرب االسناد (ٖٚ

 . ىـٖٔٗٔ

  : (. م٘٘ٛىـ / ٕٔٗحمد بن حنبل ) تأابن حنبل 
بيروت ,اإلسالمي لمكتب ا,ٔالعمل ومعرفة الرجال , تحقيق : وصي هللا بن دمحم عباس , ط (ٖٛ

 م. ٜٛٛٔ,
 دار صادر , بيروت , لبنان , ) د. ت ( .  ) بال ط ( ,المسند , (ٜٖ

 م(.ٓٚٓٔىـ /ٖٙٗت  بكر احمد بن عمي ) والخطيب البغدادؼ : اب 
ىـ ,  ٚٔٗٔ, بيروت , لبنان ,  ٔتاريخ بغداد , تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا , ط (ٓٗ

 م  .ٜٜٚٔ
  م ( . ٕٕٛٔىـ / ٔٛٙدمحم بن ابراىيم  ) ت احمد بن : ابن خمكان 
 بيروت , دار الثقافة , ,( بال ط حسان عباس,)إ: حقيقت, بناء الزمانأنباء ا  عيان و وفيات األ (ٔٗ

   (.د.ت),نلبنا
 م ( . ٗ٘ٛىـ / ٕٓٗبن خياط : خميفة بن خياط العصفرؼ  )ت ا 
/ ىـ ٗٔٗٔ ,لبنان , بيروت ,تحقيق :سييل زكار,) بال ط (, دار الفكر تاريخ خميفة بن خياط, (ٕٗ

  م.ٖٜٜٔ
ىـ / ٗٔٗٔطبقات خميفة , تحقيق : سييل زكار , ) بال ط ( , دار الفكر , بيروت , لبنان ,  (ٖٗ

  .مٖٜٜٔ
 (م ٜٜ٘ /ـ  ى ٖ٘ٛ) ت بن أحمد بن ميدؼ  أبي الحسن عمى بن عمرقطني :  الدار. 
 .م ٜ٘ٛٔ /ـى ٘ٓٗٔ,  الرياض,  دار طيبة,  ٔ, طاألحاديث النبوية في العمل الواردة (ٗٗ

 م( . ٖٚٓٔىـ / ٚٓٚ: تقي الدين الحسن بن عمي ) ت  الحمي ابن داود 
رجال ابن داود , تحقيق : السيد دمحم صادق آل بحر العموم ,)بال ط(  منشورات المطبعة  (٘ٗ

 ىـ . ٕٜٖٔشرف , الحيدرية , النجف األ
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 : م (.ٖٖٜ/ـ ىٕٖٔ)ت  أبو بكر دمحم بن الحسن بن دريد األزدؼابن دريد 
 .مٜٚٛٔ,بيروت  ,دار العمم لمماليين  , ٔ, طرمزؼ منير بعمبكي جميرة المغة , تحقيق :  (ٙٗ
 م (.ٖٚٗٔىـ/ ٛٗٚعبد هللا دمحم بن احمد بن عثمان ) ت  والذىبي : اب 
دار ,ٔعمر عبد السالم,طد.: تحقيق, المووفيات المشاىير واألع سالمتاريخ اإل (ٚٗ

 م.ٜٚٛٔت,بيرو ,الكتاب

بيروت  , مؤسسة الرسالة ,ٜ وحسين االسد , ط تحقيق :شعيب االرنؤوط ,م النبالءعالأ سير  (ٛٗ
,ٜٜٖٔ . 

, دار المعرفة, بيروت ,  ٔ, ط عمي دمحم البجاوؼ :ميزان االعتدال في نقد الرجال , تحقيق (ٜٗ
 . مٖٜٙٔ

  م ( .ٖٖٓٔىـ / ٕ٘ٗالراغب االصفياني : ابو القاسم الحسين بن دمحم  ) ت 
, دار القمم , بيروت , ٔط تحقيق : صفوان عدنان داوودؼ ,يب القرآن , المفردات في غر  (ٓ٘

 ىـ .ٕٔٗٔ

  م(  ٕ٘ٛىـ /  ٖٕٛسحاق بن إبراىيم بن مخمد الحنطمي المروزؼ  ) ت إ: ابن راىويو 
  ,لمدينة المنورةا ,كتبة االيمان,ٔتحقيق :عبد الغفور عبد الحق البموشي,ط ,مسند ابن راىويو (ٔ٘

 . مٜٜٔٔ

 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السالمي, البغدادؼ الحنبمي :  ابن رجب
 م ( .ٖٜٖٔ/ـىٜ٘ٚ ت الدمشقي )

بة العبيكان , مكت ٔ, ط عبد الرحمن بن سميمان العثيمين تحقيق :ة,الذيل عمى طبقات الحنابم (ٕ٘
 م.ٕ٘ٓٓ/ىـٕ٘ٗٔ, المممكة العربية السعودية , الرياض ,
   م (.ٓٚٛ/ىـ ٕٙ٘)ت الزبير بن بكار 
 م.ٜٜٙٔ ,, دار الكتب , بيروت ٕاألخبار الموفقيات , تحقيق : سامي مكي العاني ,ط (ٖ٘
 م ( .ٖٕٜ/هٖٔٔالزجاج : أبو إسحاق إبراىيم بن السرؼ بن سيل ) ت 

 تفسير أسماء هللا الحسنى , أحمد يوسف الدقاق , دار الثقافة العربية , ) د.م( , )د.ت ( . (ٗ٘
 م ( . ٜٖٗٔىـ / ٓ٘ٚ) ت جمال الدين دمحم بن يوسف بن الحسن  نفي : الزرندؼ الح 
,) د. م (, ٔط,  ننظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطي (٘٘

 م .  ٜٛ٘ٔ
  : ىـ/ ٔٗٛبو الوفاء ابراىيم بن دمحم بن خميل الطرابمسي الشافعي الحمبي )ت أسبط ابن العجمي

 ىـ (.ٖٚٗٔ
 عالم الكتب,,ٔط,صبحي السامرائي تحقيق: ,يث عمن رمي بوضع الحديثالكشف الحث (ٙ٘

 م. ٜٚٛٔبيروت,
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 (. مٜٖٙٔىـ / ٔٚٚعبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي) ت : تاج الدين أبو نصر السبكي 
,  طبقات الشافعية الكبرػ , تحقيق : عبد الفتاح دمحم الحمو , محمود دمحم الطناحي , ) بال ط( (ٚ٘

 تب العربية , ) د. م ( , ) د. ت ( . دار إحياء الك
  م(.ٗٗٛىـ / ٖٕٓابن سعد : دمحم بن سعد بن منيع الزىرؼ  ) ت 
 دار صادر بيروت , ) د. ت (. ) بال ط ( ,الطبقات الكبرػ ,  (ٛ٘
  م( .ٙٙٔٔىـ / ٕٙ٘: ابو سعد عبد الكريم بن دمحم , ) ت السمعاني 
ىـ / ٛٓٗٔ, دار الجنان , بيروت , لبنان, ٔطنساب , تحقيق : عبد هللا عمر البارودؼ , األ (ٜ٘

 .مٜٛٛٔ
 (  ٘ٓ٘ٔىـ /ٜٔٔت  السيوطي : جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر.)م 

, بيروت, دار اليجرة,ٔ, طموفق فوزؼ جبر:تحقيق وتعميق, اسعاف المبطأ برجال الموطأ (ٓٙ
 ىـ.ٓٔٗٔ

 : م(.ٖٚٓٔ/ىـ ٕٛٗحسين بن عبد هللا ) ت  ابن سينا 
  ,األب قنواتي ومحمود الخضيرؼ وفؤاد األىواني, المطبعة األميرية :تحقيق,بال ط(, )الشفاء (ٔٙ

 م.ٕٜ٘ٔالقاىرة, 

  : (.مٕٚٙٔ /ىـ٘ٙٙ) ت أبو القاسم شياب الدين عبد الرحمن المقدسي الدمشقيأبو شامة 

, ةمؤسسة الرسال, ٔتحقيق:إبراىيم الزيبق , ط,الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية (ٕٙ
 م .ٜٜٚٔ,  بيروت

  : ىـ (ٜٜ٘ىـ / ٖ٘ٛبي حفص عمر بن شاىين , ) ت أابن شاىين. 
 ىـ . ٗٓٗٔ, دار السمفية , تونس ,  ٔسماء الثقات , تحقيق : صبحي السامرائي , طأتاريخ  (ٖٙ
  م(. ٗٗٓٔىـ / ٖٙٗبو القاسم السيد عمي بن حسين بن موسى ) ت أ: الشريف المرتضى 
 ىـ . ٓٔٗٔ إبران , , مؤسسة اسماعيميان , قم المقدسة , ٕطالشافي في االمامة ,  (ٗٙ
 م(.ٕٜٔٔىـ /  ٛٛ٘آشوب : مشير الدين ابي عبد هللا دمحم بن عمي  )ت  ابن شير 

 ىـ . ٕٖٛٔمتشابو القرآن ومختمفو , ) بال ط ( , شركة سيامي , ) د. م ( ,  (٘ٙ

 معالم العمماء , ) بال ط (  , قم المقدسة , ) د. ت ( .   (ٙٙ
 م .ٜٙ٘ٔشرف , المكتبة الحيدرية , النجف األ )بال ط( ,بي طالب , أل آ اقبمن (ٚٙ

  : م(.ٖ٘ٔٔىـ / ٛٗ٘) ت الفتح دمحم بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد  وأبالشيرستاني 

 ) د. ت (. تحقيق : دمحم سيد گيالني , دار المعرفة ,بيروت , لبنان , الممل والنحل ,  (ٛٙ
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  ىـ / ٜٖٙ) ت  االنصارؼ عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيان بي ا: الشيخ االصبياني أبو

 (. مٜٜٚ

  ,طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا , تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البموشي (ٜٙ
 ىـ .  ٕٔٗٔ , , مؤسسة الرسالة , بيروتٕط
 م(.ٜٜٔ/ ىـ ٖٔٛجعفر دمحم بن عمي بن الحسين بن بابويو القمي  ) ت والصدوق : اب 

يروت ب ,)بال ط(, عمميالشيخ حسن األ خبار الرضا , تحقيق وتعميق وتصحيح :أعيون  (ٓٚ
 م . ٜٗٛٔ,

  م (. ٕٖٙٔىـ / ٗٙٚالصفدؼ : صالح الدين خميل بن ايبك  ) ت 
حياء التراث إبالوفيات , تحقيق : احمد االرناؤوط وتركي مصطفى , )بال ط( , دار الوافي  (ٔٚ

 م . ٕٓٓٓ /ـ ىٕٓٗٔالعربي , بيروت , 

  م ( . ٕٙٛىـ / ٕٔٔ) ت بكر عبد الرزاق بن ىمام   و: أبالصنعاني 

الرياض, ,مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع ,ٔط,مصطفى مسمم دمحم د.تحقيق :فسير القرآن ,ت (ٕٚ
 م.ٜٜٛٔ

) بال ط (,منشورات المجمس العممي,) د. م (, ) حبيب الرحمن األعظمي,المصنف ,تحقيق: (ٖٚ
 د. ت ( . 

  م ( . ٜٙٗىـ / ٖٖ٘لي : ابي بكر دمحم بن يحيى ) ت الصو 

االوراق ,تحقيق:ج . ىيورث . دن , ) بال ط ( ,  شركة االمل لمطباعة والنشر , القاىرة ,  (ٗٚ
 .مٕٗٓٓ

   م( .ٖ٘ٔٔىـ /  ٛٗ٘الطبرسي : أبو عمي الفضل بن الحسن  ) ت 
 ىـ.ٛٔٗٔم المقدسة , , ق ٔتفسير جوامع الجامع , تحقيق : مؤسسة النشر االسالمي , ط  (٘ٚ
  م ( . ٕٕٜىـ / ٖٓٔدمحم بن جرير ) ت أبي جعفر : الطبرؼ 

بيروت, ,عممي , مؤسسة األٗتحقيق : نخبة من العمماء االجالء , ط ,تاريخ االمم والمموك (ٙٚ
 م.ٖٜٛٔ

ط(, دار الفكر, بيروت , جامع البيان عن تأويل آؼ القرآن , تحقيق : خميل الميس ,)بال  (ٚٚ
 م.  ٜٜ٘ٔ

 مؤسسة األعممي, بال ط (  ) , من تاريخ الصحابة والتابعين من كتاب ذيل المذيل منتخبال  (ٛٚ
 ) د.ت(. ,بيروت  ,لممطبوعات 

 /اوائل القرن العاشر  الطبرؼ الشيعي:دمحم بن جرير بن رستم )اوائل القرن الرابع اليجرؼ
 الميالدؼ(. 
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حمد المحمودؼ , أ, تحقيق :   ي طالبأبمير المؤمنين عمي بن أمامة إالمسترشد في  (ٜٚ
 ىـ . ٘ٔٗٔسالمية , قم المقدسة , , مؤسسة الثقافة اإل ٔط
 : م( .  ٚٙٓٔىـ /  ٓٙٗبو جعفر دمحم بن الحسن  ) ت أ الطوسي 
, قم المقدسة ل البيت,آ,مؤسسة (السيد ميدؼ الرجائي , )بال ط تحقيق: ,اختيار معرفة الرجال (ٓٛ

 ىـ.  ٗٓٗٔ
  .ىـٚٔٗٔ, ) د. م ( , , مؤسسة النشر االسالمي ٔومي , طالقي الفيرست , تحقيق : جواد (ٔٛ

  : م(. ٓٚٓٔىـ / ٖٙٗبو عمرو يوسف بن عبد البر النمرؼ القرطبي  )ت أابن عبد البر 
دار ابن الجوزؼ, المممكة العربية ,ٔ,طبي األشبال الزىيرؼ أ تحقيق: جامع بيان العمم وفضمو, (ٕٛ

 م.ٜٗٛٔ,السعودية
  م( .ٗٚٛىـ / ٕٔٙعبد هللا  ) ت  سن احمد بنابو الح: العجمي 

 ىـ . ٘ٓٗٔ, مكتبة الدار , المدينة المنورة ,  ٔمعرفة الثقات , ط (ٖٛ

 م( . ٜ٘ٚىـ / ٖ٘ٙ) ت  أحمد عبد هللا بن عدؼ وأب:  الجرجاني ابن عدؼ 
 ىـ ٜٓٗٔدار الفكر , بيروت , ,  ٔطتحقيق  : سييل زكار , الكامل ,  (ٗٛ

  : ىـ / ٔٚ٘) ت م عمي بن الحسن ابن ىبة هللا بن عبد هللا الشافعي أبي القاسابن عساكر
 م(.٘ٚٔٔ

 م.ٜٜ٘ٔ, ـى٘ٔٗٔ,بيروت ,  دار الفكر,ٔط ,تحقيق:عمي شيرؼ, تاريخ مدينة دمشق (٘ٛ
  ( .  مٜٗٗىـ / ٖٖٖابو العباس بن عقدة  ) ت : ابن عقدة الكوفي 

 د.)    م(, ن,)بال ط(, )د.عبد الرزاق فيض الدي: وتعميق جمع,فضائل أمير المؤمنين  (ٙٛ
  .ت(

  : م (.ٜٖٗ /ىـ ٕٕٖ) ت  المكي دأبي جعفر دمحم بن عمرو بن موسى بن حماالعقيمي 
 ,دار الكتب العممية,ٕ,طعبد المعطى أمين قمعجيتحقيق: د. ضعفاء العقيمي, (ٚٛ

 ىـ.ٛٔٗٔ,بيروت
 م(ٜٖٓٔ/ ىـ ٜٓٚ) ت لحسن عمى بن دمحم بن عمى بن دمحما و: نجم الدين أبؼ مر الع. 

, مكتبة آية هللا  ٔطحمد الميدوػ الدامغاني , أالمجدؼ في أنساب الطالبين , تحقيق :   (ٛٛ
 ىـ . ٜٓٗٔ ,العظمى المرعشي النجفي العامة , قم المقدسة 

  : م(. ٔٔٔٔىـ / ٘ٓ٘بو حامد ) أالغزالي 

 حياء عموم الدين , ) بال ط ( , دار الكتاب العربي , بيروت , ) د.ت ( . إ (ٜٛ
, , مصر دار الكتب الحديثة, ) بال ط ( , عبد الحميم محمود لمنقذ من الضالل , تحقيق : ا (ٜٓ

 ) د.ت ( 
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  : م (ٗٔٔٔىـ /ٛٓ٘) ت دمحم بن الفتال النيسابورؼ الفتال النيسابورؼ. 

 ,المقدسة قم ,السيد دمحم ميدػ الخرسان,)بال ط(,منشورات الرضي تقديم: ,روضة الواعظين (ٜٔ
 د. ت( . )

 م ( ٖٖٔٔىـ / ٕٖٚسماعيل  ) ت إعماد الدين :  الفداءبو أ. 

 . طباعة والنشر , بيروت , ) د. ت (دار المعرفة لمالبشر , ) بال ط (, أخبار المختصر في  (ٕٜ

  : م ( . ٜٔٚىـ / ٘ٚٔبو عبد الرحمن الخميل بن احمد ) ت أالفراىيدؼ 
دار اليجرة , قم , ايران ,  , ٕلعين , تحقيق : دمحم المخزومي وابراىيم السامرائي , طا (ٖٜ

 .ىـٜٓٗٔ
 ( .  مٜٙٙىـ / ٖٙ٘) ت عمي بن الحسين بن دمحم  بو الفرج االصفياني : أ 

 . (د. ت )حياء التراث العربي , ) د. م ( , إغاني , ) بال ط ( , دار األ (ٜٗ
 ,, مؤسسة دار الكتاب لمطباعة والنشر ٕتقديم واشراف : كاظم المظفر , طمقاتل الطالبيين ,  (ٜ٘

 م .  ٜ٘ٙٔ ,قم المقدسة 
  ـىٔٚ٘فضل هللا الراوندؼ : ضياء الدين ,ابو الرضا فضل هللا بن عمي الحسني ) ت/  

 .م(٘ٚٔٔٔ
 المقدسة, قم دار الحديث الثقافية, تحقيق :سعيد رضا عمي عسكرؼ ,)بال ط(,, النوادر (ٜٙ

 .ـىٖٚٚٔ

  (.  مٖٛٙٔىـ / ٓٚٚالفيومي : احمد بن دمحم بن عمي المقرؼ  ) ت 

) د. م (, ,ار الفكر لمطباعة والنشردبال ط(,)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, (ٜٚ
  .د.ت()

  : م ( .ٜٗٔٔ/  ـ ى ٗٗ٘ ) تالفضل عياض اليحصبي  وأبالقاضي عياض 

 م.ٜٛٛٔ) بال ط( , دار الفطر لمطباعة والنشر , بيروت , الشفا بتعريف حقوق المصطفى ,  (ٜٛ

  ىـ / ٖٖٙ) ت حنيفة النعمان بن دمحم بن منصور بن أحمد   وأبمغربي :القاضي النعمان ال
 م(. ٖٜٚ

(,  ٕشرح األخبار في فضائل األئمة األطيار , تحقيق : السيد دمحم الحسيني الجاللي , ) ط (ٜٜ
 ىـ . ٗٔٗٔ ,مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

  : م( .ٜٛٛىـ /  ٕٙٚعبد هللا بن مسمم  ) ت بو دمحم أابن قتيبة الدينورؼ 

 ىـ .ٖٔٗٔ, أمير , قم ,  ٔط,  عمي شيرؼ تحقيق : مامة والسياسة , اإل (ٓٓٔ

 م .ٜٜٙٔ, دار المعارف بمصر ,  ٕالمعارف, تحقيق : ثروت عكاشة , ط (ٔٓٔ
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 (.مٖٓ٘ٔ/ىـ ٔ٘ٚ) ت  دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين:ابن القيم الجوزية  

مكتبة , ) بال ط ( ,  دمحم حامد الفقيتحقيق : يفان من مصائد الشيطان , إغاثة الم (ٕٓٔ
 , )د.ت ( . , المممكة العربية السعودية الرياض,  المعارف

  : م ( .ٕٖٚٔىـ / ٗٚٚسماعيل بن كثير الدمشقي  ) ت إابن كثير 

 /ىـٛٓٗٔ ,,بيروت حياء التراث العربيإ,دار ٔعمي شيرؼ,ط تحقيق: البداية والنياية, (ٖٓٔ
 .مٜٛٛٔ

   (مٖٕ٘ٔ/ىـٜٕٜابن الكيال الشافعي : أبي البركات دمحم بن أحمد بن يوسف الذىبي) ت 
الكواكب النيرات في معرفة من اختمط من الرواة الثقات , تحقيق : حمدؼ عبد المجيد  (ٗٓٔ

 ىـ.ٚٓٗٔعالم الكتب , ) د.م ( , , ٕالسمفي, ط

  : م ( .ٙٛٛ/ ـىٖٕٚ) ت  نيعبد هللا دمحم بن يزيد القزوي أبوابن ماجو 

د.م ),  إحياء الكتب العربية ,)بال ط( ,داردمحم فؤاد عبد الباقيحقيق : سنن ابن ماجو,ت (٘ٓٔ
 (,) د.ت(. 

   : ( . م  ٕٛٓٔ /  ى ٘ٚٗ ) ت األمير الحافع ابن ماكوال , ابن ماكوال 

) بال ط  االكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب, (ٙٓٔ
 الكتاب االسالمي ,  ) د. ت ( . ( , دار 

  جمال الدين,  يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد اليادؼ الصالحي: ابن المبرد 
 م ( .ٖٓ٘ٔ /ىـ ٜٜٓ) ت      الحنبمي

, روحية عبد الرحمن السويفي, تحقيق :بحر الدم فيمن تكمم فيو اإلمام أحمد بمدح أو ذم (ٚٓٔ
 م . ٕٜٜٔ ,بيروت  , الكتبدار , ٔط 

 (. مٜٜٙٔىـ / ٔٔٔٔت ) المجمسي : دمحم باقر 

 م.ٖٜٛٔىـ , ٖٓٗٔحياء التراث العربي , بيروت , لبنان , إ, دار  ٕبحار االنوار , ط (ٛٓٔ

 م (ٖٗٙٔ/ىـ٘ٙٚ)ت شمس الدين دمحم بن عمي الدمشقي الشافعي:ينيأبو المحاسن الحس.  

عبد المعطي أمين .د, تحقيق: ام أحمداإلكمال في ذكر من لو رواية في مسند اإلم (ٜٓٔ
 ,) د.ت( . باكستان, , كراتشي  منشورات جامعة الدراسات اإلسالميةط(,, )بال قمعجي

  م ( .ٖٖ٘ٔ/ىـ ٜٓٗالمحقق الكركي : عمي بن الحسين  ) ت 

,                    ٔإلحياء التراث,ط:مؤسسة آل البيت المقاصد في شرح القواعد,تحقيق جامع (ٓٔٔ
 ىـ. ٛٓٗٔد.م(,) 

  : م ( .ٜٗٗ/ىـ ٖٗٛ) ت  أبي عبد هللا دمحم بن عمران الخراسانيالمرزباني 

,  لكتبي,دار إ, ط لشيخ دمحم ىادؼ األميني:ا تحقيق ,مختصر أخبار شعراء الشيعة (ٔٔٔ
 .مٖٜٜٔ,بيروت



                                                                      

 509 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
  : (.  مٖٔٗٔىـ / ٕٗٚ) ت جمال الدين أبي الحجاج يوسف  المزؼ 

مؤسسة الرسالة ,ٗط,:بشار عواد معروف ,تحقيق لرجالتيذيب الكمال في أسماء ا (ٕٔٔ
 م . ٜ٘ٛٔ ,بيروت,

 : م (. ٜٚ٘ىـ / ٖٙٗ) ت الحسن عمي بن الحسين بن عمي   وأبالمسعودؼ 

 التنبيو واالشراف , ) بال ط ( , دار صعب , بيروت , لبنان , ) د.ت ( .  (ٖٔٔ

  : م ( . ٖٓٓٔىـ /ٕٔٗ) ت أبو عمي مسكويو الرازؼ مسكويو 

, دار سروش لمطباعة والنشر , طيران  ٕأبو القاسم امامي , ط تحقيق: د. ب االمم,تجار  (ٗٔٔ
 ىـ. ٕٕٗٔ, 

  : م ( .ٚٗٛ /ىـ ٖٖٕ) ت  يحيى بن معينابن معين 

دار المأمون ,)بال ط(,أحمد دمحم نور سيف: د.تحقيق,تاريخ ابن معين (٘ٔٔ
 ,دمشق,)د.ت(.لمتراث

  : م( .ٕٕٓٔىـ / ٖٔٗ) ت لمعمم  دمحم بن دمحم بن النعمان ابن ا المفيد 

يروت, ب دار المفيد,,ٕبر الغفارؼ والسيد محمود الزرندؼ,طأكاالختصاص,تحقيق:عمي  (ٙٔٔ
 م. ٖٜٜٔ

 م.ٖٜٜٔ/ىـ ٗٔٗٔ, ) د.م ( ,  ٕتحقيق : مؤسسة البعثة , ط االفصاح , (ٚٔٔ
بيروت ,  ,, دار المفيد ٕمالي , تحقيق : الحسين أستاد ولي و عمي أكبر الغفارؼ ,طاأل (ٛٔٔ

 م . ٖٜٜٔ
  م ( . ٛ٘ٓٔىـ / ٓ٘ٗ) ت : أبو العباس أحمد بن عمي بن أحمد  النجاشي 

قم  ؤسسة النشر االسالمي,م,٘موسى الشبيرؼ الزنجاني,ط ,تحقيق: رجال النجاشي (ٜٔٔ
 ىـ. ٙٔٗٔ,المقدسة

  م( . ٙٗٓٔىـ / ٖٛٗابو الفرج دمحم بن ابي يعقوب  ) ت : ابن النديم 

 ضا تجدد , ) بال ط ( , ) د. م ( , ) د. ت ( . فيرست ابن النديم , تحقيق : ر  (ٕٓٔ

  : م ( . ٜ٘ٔىـ / ٖٖٓ) ت   أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي 

 ,بيروت ,,دار الكتبٔتحقيق:عبد الغفار البندارؼ وسيد كسروؼ حسن, ط السنن الكبرػ, (ٕٔٔ
 م.ٜٜٔٔ

 . مٜٙٛٔ ,يروتب,دار المعرفة,ٔ,طمحمود إبراىيم زايد :تحقيق الضعفاء والمتروكين, (ٕٕٔ
,  ٔط محمود إبراىيم زايد , دار الوعي , حمب ,من لم يرو عنو غير واحد , تحقيق :  (ٖٕٔ

ٖٜٔٙ. 
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 ىـ ٖٓٗ) ت أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن ميران  : نعيم اإلصبياني وأب
  (.مٖٛٓٔ/

 . م ٖٜٗٔ,  ليدن المحروسة, بريل , مطبعة بال ط (  ),  ذكر أخبار إصبيان (ٕٗٔ
م ( . ٕٚٚٔىـ / ٙٚٙبو زكريا محيي الدين بن شرف ) ت أووؼ : الن 

 .مٜٚٛٔ ,بيروت ,  دار الكتاب العربيشرح صحيح مسمم , ) بال ط ( ,  (ٕ٘ٔ
 : م(.ٙٗٗٔ/ىـٓ٘ٛ) ت  نظام الدين الحسن بن دمحم بن حسين القمي النيسابورؼ النيسابورؼ 

بيروت,  ار الكتب العممية,, د ٔتفسير النيسابورؼ , تحقيق : الشيخ زكريا عميرات , ط (ٕٙٔ
 ىـ.ٙٔٗٔ

  م( .ٕٕٛٔىـ / ٕٙٙياقوت الحموؼ : شياب الدين عبد هللا ياقوت  ) ت 
 م ٜٓٛٔىـ / ٓٓٗٔ, بيروت, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع , ٖمعجم االدباء , ط (ٕٚٔ

  .مٜٜٚٔىـ  /  ٜٜٖٔ,  ط ( , دار احياء التراث العربي, بيروتعجم البمدان , ) بالم (ٕٛٔ
  : (. مٜٗٓىـ /  ٕٜٕبي يعقوب )ت أحمد بن أاليعقوبي 

 . (د. ت ) ’ تاريخ اليعقوبي , ) بال ط ( ,  دار صادر بيروت (ٜٕٔ

  : م (ٕٚٔٔ /ىـ ٕٔ٘) ت أبي الحسين دمحم ابن أبي يعمى 
 , )د.ت (. لبنان ,بيروت  ,دار المعرفة  طبقات الحنابمة , ) بال ط ( , (ٖٓٔ

 ع الثانوي  لمراجا    

 م (.ٜٜٙٔ/ىـ ٜٖٛٔك الطيراني )ت آغا بزر 

 الذريعة إلى تصانيف الشيعة , ) بال ط (,دار األضواء , بيروت , ,)د.ت (. (ٖٔٔ

 م ( .ٜٔ٘ٔىـ / ٖٔٚٔالسيد محسن االمين العاممي ) ت مين : األ 

 )د . ت( .  ,أعيان الشيعة , تحقيق : حسن االمين , دار التعارف لممطبوعات , بيروت  (ٕٖٔ
 ( .مٕٜٓٔىـ / ٜٖٓٔت  حمد )أمة دمحم ىادؼ عبد الحسين ميني : العالاأل 

 ,, دار الكتاب العربي , بيروت  ٗالغدير في الكتاب والسنة واألدب, ط (ٖٖٔ
 م ٜٚٚٔىـ/ٜٖٚٔ

 م (. ٖٜٔٔىـ / ٕٖٖٔ) ت   النجفي البراقي : حسين بن السيد احمد 

رية , ) د. م ( , , المكتبة الحيد ٔتاريخ الكوفة , تحقيق : ماجد بن أحمد العطية  , ط (ٖٗٔ
 ىـ.ٕٗٗٔ



                                                                      

 522 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

اءات الككرة  لمعممااء الموالنن ألى  البنت االبتال 
  : م(ٕٜٓٔ/ىـ ٜٖٖٔ) ت  الباباني إسماعيل باشا بن دمحم أمين بن مير سميمالبغدادؼ. 

 , د.ت .  لبنان ,بيروت ,  دار إحياء التراث العربي,  ( ) بال ط ىدية العارفين , (ٖ٘ٔ

  . الجيالني : عمي بن فضل هللا 
اإلمامية اإلثني عشرية , تحقق : د. دمحم توفيق التطبيق في اثبات ان الشيخ الرئيس من  (ٖٙٔ

 م.ٖٜ٘ٔحممي , ) بال ط ( , منشورات عيسى الحمبي , القاىرة , مصطفى 

  . الحزيمي : ناصر 
 حرق الكتب في التراث العربي , ) بال ط (  , منشورات الجمل , )د.م ( ,)د.ت (.  (ٖٚٔ
  . الحيدرؼ : السيد كمال 

, ) بال ط( ,  العترة النبوية الطاىرة الى استباحتيا معالم االسالم االموؼ من القدح في (ٖٛٔ
 م .ٕٔٔٓ , بيروت ,دار المرتضى

  : بو القاسم الموسوؼ الخوئي .أالخوئي 

 م . ٕٜٜٔىـ / ٖٔٗٔ, ) د. م ( ,  ٘معجم رجال الحديث , ط (ٜٖٔ

 . الطبسي :دمحم جعفر 
 ىـ .ٕٓٗٔ, إيران ,  سالمإپاسدار  , ٔرجال الشيعة في أسانيد السنة , ط (ٓٗٔ

 : م (.ٕٓٓٓ/ىـ ٕٔٗٔ) ت  دمحم بن صالح بن دمحم العثيمينابن عثيمين 

 ىـ .ٖٔٗٔمجموع فتاوػ ورسائل العثيمين , دار الوطن , ) د.م( ,  (ٔٗٔ

  م(.ٖٜٔٔىـ / ٖٓ٘ٔالعموؼ : دمحم بن عقيل بن عبد هللا بن عمر بن يحيى  ) ت ابن عقيل 

 )د.م(,)د.ت(. اليدف لإلعالم(,, ,)بال طالعتب الجميل عمى أىل الجرح والتعديل (ٕٗٔ

  م(.ٜٓٗٔىـ / ٜٖ٘ٔالقمي : عباس بن دمحم رضا ) ت 
ميني , ) بال ط( , مكتبة الصدر , طيران , لقاب , تقديم : دمحم ىادؼ األالكنى واأل (ٖٗٔ

 )د.ت(. 
 :عبد هللا بن محّمد حسن المامقاني أبو عّز الدين بن محيي الدين الماقاني 

 .م(ٕٛٓٓ/ىـٜٕٗٔ)ت
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)د.م ( ,  إلحياء التراث, , مؤسسة آل البيتٔح المقال في عمم الرجال , طتنقي (ٗٗٔ
 ىـ.ٖٕٗٔ

 الرسائل واالطاريح الجامعية 
 .الزىراني:عبد الرحمن أحمد مرضي 

السيرة النبوية عند ابن اسحاق , رسالة مقدمة  إلى جامعة أم القرػ , الننمكة العربية     (٘ٗٔ
 م.ٕٙٓٓالسعودية,

 كاظم. الطائي: اسامة 

ىشام بن دمحم الكمبي وفكره عن األحوال السياسية في شبو الجزيرة العربية منذ العصور  (ٙٗٔ
جامعة  كمية اآلداب, , القديمة حتى عصر ما قبل اإلسالم, اطروحة دكتوراه غير منشورة

 م.ٕٔٔٓالبصرة,
  .عبد الكاظم: حارس رميمي 

كمية اآلداب , جامعة كتاب وقعة صفين لممنقرؼ , رسالة ماجستير مقدمة إلى  (ٚٗٔ
 م.ٕٗٔٓالبصرة,

  .العمي : كفاية طارش 

أبو مخنف ودوره في التدوين التاريخي, أطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية اآلداب , جامعة     (ٛٗٔ
 م.ٜٜٚٔالبصرة,

 


