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:الملخص
يعد محمد جعفر االسترآبادي من أبرز أعالم اإلمامية في القرن الثاني عشر الهجرري أججيرز مرن
اللهررا

رتقر فرري بهررران اشررت
المسرراح ث فرري رررربالط ثررم اسر ل

السرريد ع رري البباببرراحي ريرراحل ريررا

بترردريا البررالل تالفتيرران تالقنرراف ي رنلم فرري ع ررتم متنتعررة مررن النحررت تاليرررم تالبال ررة تالعقاحررد
لنقد آراط الشيخ أحمد اإلحساحي في مساح عردلف ترتفي

تعر
ل

تالريانيات تع م الحديث تع م الرجا

.ه تدفن في النجم األشرم1263 في بهران عام

Al- Estarabadi criticism to Ahmad Al-Ahsaie ideological opinions
Tahseen Qasim Akaar
Abstract:
Muhammad jaafar Al-Estarabadi is considered one of the most prominent
Imamia figures in the 13th century AH. He was authorized by sayed . Ali Altabatabai(the owner of Riyad Al-Masaa"l) in Karbala , and then he settled down
in Tehran, where he taught students, boys and judges`Men. He classifled a
variety of

sciences such as Grammar, Linguistics, Doctrine, Mathematics,

Modern science and Men` science He has been criticized for the views of
sheikh Ahmad al-Ahsaie on several issues. He died in Tehran in 1263AH and
was buried in Al Najaf Al Ashraf
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يم
ِب ۡس ِم ه
ٱلر ِح ِ
ٱلر ۡح َٰم ِن ه
ٱَّللِ ه

الحمد هلل رل العالمين تي ى هللا ع ى ير

قه محمد تع ى آله الباهرين.

أما بعد
ر1ث

فمما ال شك فيه مدى تأثير آراط الشيخ أحمد االحساحي

رت 1241هـث العقدية تما أحدثته في

األتساب الع مية تتباينت حتلها متاقم أعالم االمامية بين مؤيد تراف

لها

بدأت منذ برحه لت ك

اآلراط تاستمرت حتى بعد تفاته تلع من أتاح من نقد آراط االحساحي الحريم اإللهي المال إسماعي
ر2ث

االيفهانيرت1277هـث

اذ قا :رتقد تيدى لشرحها ـ رسالة الحرمة العرشية ـ المتلى الج ي

تالفان النبي البارع الشا مخ شيخ المشايخ شيخ أحمد بن زين الدين األحساحي ـ حرسه هللا تعالى من
اآلفات تحفظه من العاهات ـ فشرحها شرحا ً ران ر ه جرحا ً لعدم فهمه ما هت المراد من األلفاظ
تالعبارات

لعدم ابالعه ع ى االيبالحاتث

ر3ث

أي ايبالحات الفالسفة تالحرماط االلهيين عمتما ً

تيدر المتألهين الشيرازي يتيا ً تقد تي االمر بالالحقين الى فساد آراحه ب تترفيره ت رتجه
عن الدين

تلع من أبرز أتلحك جعفر االسترآباديرت1263هـث ؛ الذي امتاز بابالعه التاسع ع ى

مينفات الشيخ االحساحي تفهم مراد أقتاله

تالفساد فيها تإيناح م الفته

تبيان متانع ال

ألعالم االمامية تيتج ى ذلك تانحا ً من ال نق ه لنيتص ر مات األحساحي من مؤلفاته
متانع النعم تال

مع بيان

فيها.
المبحث األول :التعريف باالسترآبادي
المطلب األول :حياته

هت المتلى محمد جعفر بن سيم الدين االسترآبادي البهراني الشهير بـرشريعتمدارث تلد في
ر5ث

نترنده من قرى إق يم ب تك أنزان بـراسترآبادث في ر 1195هـث أت ر1196هـث ر4ث تقي ر1198هـث
تران تالده من األتقياط األ يار اهتم اهتماما ً بال ا ً بتع يمه فاشت

بب ل الع م في ب ده مدف من الزمن

ثم انتق الىر بارفرتشث إلرما مقدمات الع م ثم تشرم بزيارف العتبات المقدسة في العراق فحنر
درا السيد ع ي الببابباحي رياحل الريا ث حتى رتل تقريرات درسه ثم أٌجيز من قب ياحل
الريا

سنهر 1231هـث فرجع الى متبنهراسترآبادث تلم يستقر بها فهاجر الى قزتين ثم إنتق الى

بهران بب ل من الس بان محمد شاه القاجاري .شارك في الجهاد ند الرتا

تلما ذهل الى الحج

عاد من بريق النجم تاستقر في رربالط الى أن حدثت محايرف داتد باشا ل مدينة تبسبل تعرنه
لإل تيا ع ى يد أتباع الشيخ األحساحي لنقده آراط شي هم ؛ مما أدى الى هجرته من رربالط فعاد الى
تبنه تاستقر في بهران بب ل من الس بان محمد شاه القاجاري مشت الً باإلمامة تالتدريا تالفتيا الى
تتفي في سنةر1263هـث ثم نٌق ت جنازته الى النجم االشرم تدجفن قجرل مرقد أمير المؤمنين ر.(
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أبنل معايرته في تيفه تالثناط ع يه تاإلشادف بع مه تفن ه :رران من تالمذف السيد
تمن ع يه اإلستناد السيد ع ي الببابباحي تران عالما ً ج يالً تمجتهدا ً نبيالًث

ر6ث

تجامعا ً ل ع تم

الزمان

ر7ث

ذتق شعريث

السناد

تقالتا رتران من أفان

...تران في أرثر الع تم بيرا ً تله

تمن تالمذف السيد ع ي ياحل الريا

تقالتا :رران من أعاظم فقهاط معايرينا تأرابر مجتهديهم ياحل تحقيقات أنيقة

تتدقيقات رشيقة تمينفات جمة

تمستنببات مهمة

تران من شدف الترع تاإلحتياب يجنرل به

ر8ث

األمثا ث

المبحث الثاني  :مؤلفاته
إشتهر جعفر اإلسترآبادي برتنه ران مشاررا ً في أ ل الع تم تالفنتن المتداتلة في عيره ؛ مما
أدى الى رثرف مينفاته ت مؤلفاته تتنتعها في شتى ميادين المعرفة فاقت الماحة مينم ؛ أال إن المؤسم
أن أرثرها الزالت محفتظة في زانة م بتبات المرتبات العامة تال اية؛ نذرر منها:
 1ـ إشارات الفقه في مقدمات اليالف تمقارناتها تشراحبها ت ها؛ مرتبة المرعشي ـ قم رقم
ر9ث

النس ةر3801ث

 2ـ أنيا التاعظين تج يا الفاحزين ؛ في المتاعظ تاآلدال اإلسالمية؛ المدرسة الفينية ـ قم رقم
ر10ث

النس ة ر1957ث

 3ـ جامع الفنتن؛ أرجتزف ربيرف ب ب الناظم في اثنتي عشر ع ما ً تهي لم تتم ؛ مرتبة المرعشي ـ
ر11ث

قم رقم النس ة ر3065ث

 4ـ حاشية الرتنة البهية في شرح ال معة الدمشقية حاشية م تيرف دتنها حين تدريسه الرتال من
فتاحد استاذه ـ لم ييرح باسمه ـ تما إستفاده من الحتاشي

مرتبة المرعشي ـ قم رقم

ر12ث

النس ةر3850ث

 5ـ حاشية مدارك األحرام حاشية استداللية مستفادف من مباحث استاذه تما أفاده بع

المعايرين

ر13ث

تما أستنببه المؤلم بنفسه مرتبة المرعشي ـ قم رقم النس ةر3854ث

األحتا

 6ـ سفينة النجاف في أن الفرار من الباعتن يجتز في بع

تال يجتز في أحتا أ رى؛

ر14ث

مرتبة المرعشي ـ قم رقم النس ةر2437ث
 7ـ شرح األلفية شرح ممزتج ببع

االستدال رتبه حين اشت اله بشرح القتاعد؛ مرتبة المشراف رقم

ر15ث

النس ةر1242ث

 8ـ شتارع األنام في شرح قتاعد اإلسالم؛ تحتتي من رتال اليالف الى رتال الحي
المرعشي ـ قم رقم النس ة ر3073ـ2074ث تهي ب ب المؤلم

مرتبا َ مرتبة

ر16ث

 9ـ عتاحد المزيد ؛فتاحد في العقاحد تالتفسير تالفقه تالحديث ت يرها مرتبة المرعشي ـ قم رقم النس ة
ر17ث

ر3064ث
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 10ـ رشم ال باط؛ شرح ممزتج م تير ع ى رتال ر الية الحسالث ل شيخ البهاحيرت1031هـث؛
ر18ث

مرتبة المرعشي ـ قم رقم النس ة ر3851ث تهي ب ب المؤلم تر4023ث

 11ـ مداحن الع تم في قتاعد عدف من الع تم رال ة تاليرم تاالشتقاق تالنحت تالمعاني تالبيان
تالبديع تالمنبق؛ مرتبة المرعشي ـ قم رقم النسخر3070ثتر3856ثهما ب ب المؤلم

ر19ث

12ـ ميابيح األيت ؛ في القتاعد األيتلية استدالالً تبتفيي برح فيه آراط ع ماط الفن تمناقشتها
مرتبة المرعشي ـ قم رقم النسخ ر3085ـ3086ثتر3881ثر20ث تهما ب ب المؤلم
مؤلفاته المطبوعة:
 1ـ أعما مساجد الرتفة؛ ج
ببع بتحقيق فارا حستن رريم

ر21ث

 2ـ البراهين القابعة في شرح تجريد العقاحد السابعة .ج
ببع
 3ـ حياف األرتاح؛ شرحه ت ميذ الشيخ أحمد األحساحي الميرزا حسن الشهير بـررتهرث

ر22ث

 .ج
ببع مع

الشرح تلم يببع مستقالً.
 4ـ مظاهر األسرار في تجته إعجاز رالم الجبار؛ ج
ببع نمن مجمتعة رساح ر23ث بتحقيق لبيم
فرادي تمحمد حسين درايتي
 5ـ لل ال بال في ع م الرجا

رسالة تتبحث في قتاعد الدراية تر يات ع م الرجا ؛ ج
ببعت بتحقيق

محمد حسين متلتير24ث ت ج
ببعت اينا ً بتحقيق محمد باقر م ريان

ر25ث

 6ـ اإليجاز في ع مي الرجا تالدراية؛ م تيرف من رسالتهر لل ال بالث ج
ببعت بتحقيق حميد
ر26ث

أحمدي ج فايى

 7ـ شرح برق الشيخ البتسي؛ بيان لبرق اسانيد الشيخ البتسيرت460هـث في رتابيه
راألستبيارث ترتهذيل األحرامث؛ ج
فرخ
ببع بتحقيق ع ي ل

ر27ث

 8ـ متازين األحرام ؛ رسالة في بيان ريفية االستدال تإستنباب األحرام الشرعية الفرعية من أدلتها
التفيي ية .ج
ببعت نمن رساح بتحقيق مهدي المهريزي

ر28ث
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المبحث الثاني
األدلة وعلم الباري والعلل األربعة
لع من أبرز ياحص مينفات تمؤلفات جعفر اإلسترآبادي ؛ إبالعه التاسع ع ى آراط األعالم
المعايرين له ؛ تبيان الهفتات الع مية في نيتص رتبهم؛ تبيان م الفتهم لمشهتر رأي اإلمامية تالرد
ع يهم تمن أتلحك الذين تعرنتا لنقده الشيخ أحمد األحساحي في مساح عدف :
المطلب األول :األدلة اإلستداللية
إن المع تمات التي يت قاها اإلنسان ع ى قسمين:
أ ـ نرترية

تهي التي ال تحتاج الى رسل تنظر ف ت رانت المع تمات ر ها بديهية ل زم عدم

اإل تالم بين البشر رمعنى رالتجتدث ترالتحدف ث ترالر أعظم من جزحهث
ل ـ نظرية ر رسبية ث تهي التي تحتاج الى رسل تنظر

ر29ث

تال سبي ل تيت اليها إال إما عن

بريق مجاهدف النفا تالت ص من العالحق المادية لدى اإلنسان تاإلقبا ع ى هللا تعالى تالتح ي بيفاته
بر همته لتيبح نفسه مستعدف لت قي المعارم

تإما عن بريق اإلستدال تالتع م تهت الشاحع بين

البشرر30ث.
تالشيخ األحساحي يرى بأن إلستدال ثالثة برق إستنادا ً الى قتله تعالى :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﭼ
تالبد من إستعرا متجز لت ك األدلة رما بينها الشيخ في رتبه تهي رما يأتي:
()31

األت  :دلي الحرمة تهت الدلي الرشفي العياني الذي ي بر به المستد بعد ما أراد من معاني األلفاظ
تهت آلة لتحيي المعارم الحقية تبه يعرم هللا سبحانه تآياته الدالة ع يه رمعرفة النفا تشرتبه
الع مية أن يجمع ق به ع ى إستماع المقيتد تالتتجه اليه من ير أن يريد العناد تالرد

تاما شرتبه

العم ية؛ فهي أن يرتن م يا ً هلل في تتحيده تعبادته ت رنه تحقيق مرناف هللا سبحانه

تمستنده

الفؤاد تالنق ر32ث.
الثاني :دلي المتعظة الحسنة

تهت آلة لع م البريقة تتهذيل األ الق تع م اليقين تالتقتى ـ أي ـ

بريق الس تك العم ي تلرن ال يحي اليقين اال به تشربه إنيام عق ك ـ أي ـ إذا ترد ع يك هذا
الدلي فإن مفاده الحق تالعق يحرم ع يك بما يقتنيه تمستنده الق ل النق

ر33ث

الثالث :دلي المجادلة بالتي هي أحسن تهت آلة لع م الشريعة تالسنة القاحمة
يمك بإن يقيم الدلي رما قج َرر في ع م المنبق من المقدمات تريفية الدلي
ب ال يراد يجسمع منهم ير هذا الدلي مستنده الع م تالنق

تهت مشهتر بين الع ماط

ر34ث

أما اإلسترآبادي فقد تجه انتقادات عدف ع ى هذا التقسيم لألدلة تت ص في ما يأتير35ث:
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أتالً ـ أن المراد من الحرمة هي المقالة المحرمة تالدلي

المتنح ل حق

ال تاص تأما المتعظة الحسنة ال بابات المقنعة تالعبر النافعة ل عتام

لشبهات

المزي

تأما المجادلة بالتي هي

أحسن فترتن بال ين تالرفق مع ال يم أت ذرر مس ماته إن رانت محقة.
ثانيا ً ـ إن البرهان اإلني راإلستدال من المع ت ع ى الع ةث ترثيرا ً من اليناعات ال مارالبرهان
الجد

ال بابة الشعر الم البةث مع إنه من أدلة المعرفة رما يشهد ع يه قتله تعالى:

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

ﭽﮪ

()36

و قوله :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﭼ
ارج عما أفاده األحساحي فال يد
()37

في أي من األقسام التي ذررها.

ثالثاًـ إن الدلي الذتقي العياني ـ لت س م يحته ـ ال يمرن حيتله ل ذين أمر الباري عز تج رستله
ري ى هللا ع يه تآلهث بم اببتهم في اآلية القرآنية الرريمة ؛ النه من أسبال عين اليقين الذي هت من
تاص المقربين

س م يحته ـ حجة لمن حي لديه الرشم
فنالً عن ذلك الدلي الرشفي ـ إن ج
المطلب الثاني  :علم الباري()

ينقسم الع م الى قسمين:
األت  :الع م الحيتلي تهت حيت يتر المع تم لدى العالم رع منا بالمبيرات.
الثاني :الع م الحنتري تهت حنتر المع تم لدى العالم حقيقة رع منا بمشاهداتنا
أت حرما ً رع منا بأنفسنا تقد يحي بحنتر ع ة المع تم لدى العالمر38ث.
تتعد مسألة ع م هللا تعالى أحدى المساح الشاحرة في الفرر اإلنساني

تش ت حيزا ً ربيرا ً من

المينفات تالمحاترات لذلك تباينت آراط المفررين في هذه المسألة تأما في العالم اإلسالمي فقد إتفق
أرثر المس مين ع ى تيم الباريرعزتج ث بيفة الع م ؛ النه تعالى فع األفعا المحرمة تالمتقنة
تر من ران رذلك فهت عالمر39ث؛ فنالً عن تجتد اآليات القرآنية التي نسبت ت ك اليفة هلل سبحانه ﱠ
رقتله تعالى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ( ، )40وقوله تعالى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ

()41

الى أن د ت اآلراط الف سفية السابقة ع ى اإلسالم رآراط فالسفة اليتنان تحرماط الفرا ت يرهم
بسبل ترجمة رتل الف سفة؛ فاحدثت في األتساب اإلسالمية إ تالفا ً شديدا ً تأيبحت متردا ً ل نق
تاإلبرام بين المتر مين تالفالسفة تتباينت أقتالهم فيها تلع أبرز متانع ال الم هي:
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األول :علم الباري (عزوجل ) من العلم الحضوري أم الحصولي
ر42ث

فذهل أرثر الفالسفة تالمتر مين الى أن ع م الباري تعالى من الع م الحنتري

تأما األحساحي فيرى

بان ع مه تعالى قسمان :
األت  :قديم تهت عين ذاته سبحانه بال تعدلد تال م ايرف تال إ تالم تال ينفك عنه ف يا هت بحيتلي
تال حنتري تال أنافي فال يست زم تجتده تجتد المع تم ر43ث.
الثاني  :حادث حيتلي ت حنتري تهت األلتاح الر ية تالجزحية من األنسان تالمالحرة ت يرها من
الم تقات إذ قا :رتع مه قسمان :ع م قديم هت ذاته تع م حادث تهت ألتاح الم تقات رال تح تالق م
تأنفا الم تقات.
فأما الع م القديم فهت ذاته تعالى بال م ايرف تلت باإلعتبار؛ الن هذا الع م لت ران حادثا ً ران تعالى اليا ً
منه قب حدتثه فيجل أن يرتن قديما ً ثم ال ي ت إما أن يرتن هت ذاته بال م ايرف أت ال فإن ران هت
ذاته بال م ايرف فهت المب تل تأن ران ير ذاته تعددت القدماط تهت باب .
تأما الع م الحادث

فهت حادث بحدتث المع تم ؛ ألنه لت ران قب المع تم لم يرن ع ما ً

ألن الع م

الحادث شرب تحققه تتع قه أن يرتن مبابقا ً ل مع تم تإذا لم يتجد المع تم لم تحي المبابقة التي هي
شربه تأن يرتن مقترنا ً بالمع تم تقب ه لم يتحقق اإلقتران تأن يرتن تاقعا ً ع ى المع تم تقب ه لم يتحقق
التقتع

تهذا الع م الحادث تهت فع ه تمن جم ة م تقاته تسميناه ع ما ً هلل تبعا ً الحمتنا تاقتداط برتال
ر44ث

هللا تعالى ..ث
تأ جشر ع ى قت األحساحي بان إبالق الع م ع ى اليتر ال تحية م الم ل رتال تالسنة فنالً عن ف ة
في معنى الع م فقد يجراد به الحيتلي الذي يحي بحيت اليترف لدى العالم تقد يجراد به الحنتري
بحنتر المع تم بنفسه لدى العالم مع الم ايرف بينهما تقد يجراد به حنتر ع ة المع تم لدى العالم مع
الم ايرف أت بدتنها فيرفي تجتد ذات الع ة في حيت الع م بالمع تم من ير أن يحتاج ذلك أن ل مع تم
نحتا ً من التجتد في مرتبة تجتد الع ة تهت سبل يحقق الع م؛ إلست زام ذلك القت بتحدف التجتد رما
يقت المتيتفة تهت ما ال يقب

ر45ث

األحساحي القت به

الثاني  :الباري ( )يعلم ذاته ام ال.
ر46ث

ذهل األحساحي بأن الباري يع م ذاته بالع م الذاتي

تلم يعقل اإلسترآبادي ع ى ذلك بشيط

الثالث :علم الباري ( )قبل اإليجاد.
يرى األحساحي بان الباريرث يع م باألشياط قب اإليجاد بالع م الذاتي
تأشار الى ذلك بقتله :ر بأن ع مه القديم هت هت تهت الع م الرام المب ق

تال يع م بها بالع م الحادث
تأما الع م بالحتادث فذاته

جت منه ؛ ألنه أنما هت رما إمراني تر رما إمراني فهت ناقص ال يجتز أن يرتن هت هللا سبحانه؛
يرح بم الفته ل ع ماط بقتله :ر أقت ان لم يعتبر في ع مه
نعم لم يرن م ره تا ً من هذا الع مثر47ث ب
ل
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رثير من الع ماط بذلك
لألشياط إعتبار تجتدها ب ران عالما ً بها قب رتنها رع مه بها بعد رتنها فقد قا
ج
تلرن قت اليادق رث

ر48ث

ينفي هذا رما ذررناه مرارا ً ......ث

ر49ث

فاألحساحي يرى بأن الحتادث ال

يتع ق بها ع م الباريرث حتى تتجد فإذا تجدت تع ق بها الع م االلهي بمجرد حدتثها أي يع م
بالمتجتدات بع م حادث تقد نجسل هذا القت الى الجهم بن يفتان

ر50ث

ر51ث

ت هشام بن عمرت الفتبي

ر53ثر54ث

تهشام بن الحرمر52ث تأبي الحسين البيري

تقد أنرر الشيخ المفيدر413هـث نسبة هذا القت الى هشام بن الحرم إذ قا :رتهت مذهل جميع األمامية
تلسنا نعرم ما حراه المعتزلة عن هشام بن الحرم في الفه تعندنا أنه ت رص منهم ع يه ت ب ممن
ق دهم فيه فحراه من الشيعة عنه تلم نجد له رتابا ً مينفا ً تال مج سا ً ثابتاًث

ر55ث

تقد أثار قت األحساحي هذا الشيخ جعفر اإلسترآبادي تعده أفحش األقتا تأقبحها:ر تبالجم ة فإدلعاط
الم تق لنفسه اإلحابة الع مية بجال الم ك تدقاحق الم رتت تتسميته لنفسه حريما ً تفي ستفا ً تس ل
الع م عن القه الحريم الع يم ـ الذي أفا
ر56ث

األ البث

تنتر ق تبهم بمعرفة األشياط ـ من أقبح القباحح تأفحش
ذتات ل

تبين بأن الباريرث يع م بالمع تم بالع م الحنتري بحنتر ع ة المع تم رحا الببيل

الحاذق الذي يستبيع التنبتط بما سيييل بدن األنسان في مستقب األيام من جهة ع مه بع ة المر

.

تأن الت ير بالمع تم ال بالع م لري ال ي زم الجه بالنسبة ل ذات األلهية المقدسة أت تحيي الحاي
بالنسبة ل ممرناتر57ث.
تأما الحديث الشريم المرتي الذي رتاه أبت بيير عن األمام اليادق ـ ع ى فر

يحته ـ م الم

لعدف أحاديث مرتية عن المعيتمين رع يهم السالمث منها:
 1ـ ما رتاه محمد بن مس م عن أبي جعفررث ران هللا رث تال شيط يره تلم يز عالما ً بما يرتن
فع مه به قب رتنه رع مه به بعد رتنهر58ث.
ي ال تقت منتهى
 2ـ ما رتاه الراه ي الى ابي الحسن)ثفي دعاط :الحمد هلل منتهى ع مه فرتل ال ل
ع مه ف يا لع مه منتهى تلرن ق  :منتهى رناهر59ث.
 3ـ مراتبة أيتل بن نتح الى أبي الحسن)ث يسأله عن هللا رث أران يع م األشياط قب أن
ترتنها أت لم يع م ذلك حتى
األشياط ل
األشياط بعد ما

....فتقع
قها
ل

ق

ب ل
به  :لم يز هللا عالما ً باألشياط قب أن ي ق

ق األشياطر60ث.

 4ـ ما رتاه فني بن سررف قا :ق ت ألبي جعفر)ث جع ت فداك إن رأيت أن تع مني ه ران هللا
ج تجهه يع م قب أن ي ق ال ق أنه تحده؟ .....فرتل رث :مازا هللا عالما ً تبارك تتعالى ذررهر61ث.
سمي هللا تعالى بالع م ب ير ع ٍم حادث
 5ـ ما رتي مرسالً عن أبي الحسن الرنا)ثقا .....:تإنما ج
ع م به األشياط....

410

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
هذا فنالً عن رتنه م الم الجماع أعالم األمامية

تقد أشار العالمة المج سير1110هـث الى

عقيدف األمامية بقتلهر رتنه تعالى عالما ً أزالً تأبدا ً بجميع األشياط ر ياتها تجزحياتها من ير ت ير في
ع مه تعالى من نرتريات المذهلث

ر62ث

المطلب الثالث :العلل األربع
إتفق المس متن أن أله البيت رع يهم السالمث مرانة سامية في اإلسالم تقد أرد ع ى عظم ت ك
المرانة القرآن الرريم بآيات عديدف  :منها ما أردت ع ى بهارتهم من الذنتل تالمعايي رقتله تعالى:
تمنها ما جع ت محبتهم تمتدتهم أجرأ ً ل رسالة رقتله تعالى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﭼ

()63

ومنها ما جعلت محبتهم ومودتهم أجرأ ً للرسالة كقوله تعالى:ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ
حيث أ جشترب ع ى المس مين تجتل محبتهم تمتدتهم تإنتهاج نهجهم تاإلقتداط ببريقتهم ترذلك
()64

ما أرد ع يها رست هللا ري ى هللا ع يه تآلهث في أقتاله تأفعاله في مناسبات عديدف بتا مدف الرسالة
ال الدف في أحاديث نبتية متعددف رقتلهري ى هللا ع يه تآلهث:رإنا أه البيت أه بيت الرحمة تشجرف
النبتف تمتنع الرسالة تم ت م المالحرة تمعدن الع مث

ر65ث

تقتله ر ...إني تارك فيرم أمرين إن أ ذتم

بهما لن تن تا :رتال هللا  تأه بيتي عترتي....ث

ر66ث

حيث أمر بتجتل التمسك بهم تإتباعهم تأنهم أمان لالمة من النال تانهم لن يفترقتا عن القرآن
الرريم الى يتم القيامة
تفرد بها الشيخ األحساحي إعتقاده بإن أه البيت رع يهم السالمث هم الع
تمن المساح التي ل

األربعة

ر67ث

أي ـ ال احية تالفاع ية تالمادية تاليترية ـ ل رتن
أما الع ة ال احية فتعني

ق المتجتدات من أج أه البيت رع يهم السالمث تلتالهم لم ي ق شيحا ً

تر األشياط ألسنة ثناط ع يهم فهم رع يهم السالمث الع ة ال احية ؛ألن هللا
ر68ث

رع يه السالمث:ر نحن يناحع هللا تال ق بعد يناحع لنا...ث
ال احية اله

ر69ث

البيت رع يهم السالمث

ق ال ق ألج هم رما قا ع ي

ت االسترآبادي يتافقه في إثبات الع ة

تأما رتنهم ع ة فاع ية فتعني رتنهم محا المشيحة األلهية

تأيادي إيجادها تأبداعها تلرن ليا ع ى نحت االستقال ب بإذنه رعزتج ث :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ( ، )70وقوله تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﭼ ( )71إذ يقت  :رتما الع ة فهت فاع ية رما قا
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ع يه السالم :رنحن يناحع هللا تال ق بعد يناحع لنا ث رما في قتله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﭼ ترما قا تعالى ـ في الحديث القدسي ـ ل عق األت الذي هت عق ه ـ ي ى هللا ع يه تآله ـ إدبر
ر72ث

فادبر ثم قا له أقب فاقب ث

تاالسترآبادي ال يرتني هذا القت إلنه يست زم اشراالت عدف أبرزها:
إن عدم رتن أه البيت ع ة فاع ية ت القا ً لمن عداهم من نرتريات الدين ظاهرا ً فما ذرر إنرار
ل نرتري من الدين تالحديث ـ إن س مت داللته ـ معار
تمعار
عيسى

بالرتال الذي يحير ال ق بيد هللا تعالى

بالرتايات االقتى سندا ً تأما االستدال بنسبة ال ق لعيسىرع يه السالمث فإن الرتال يريح أن
ق رهيحة البير رالف ار ال البير تأن رينتنته بيرا ً فبإذن هللا تعالىر73ث.

تما ذرره االسترآبادي ير يحيح رتن األحساحي ال يعتقد باستقاللية الع ة الفاع ية إله البيت رع يهم
السالمث ترذلك تجتد الرتايات التي تثبت لهم ت ك المنزلة منها :عن ابي بيير قا  :د ت ع ى أبي
جعفررع يه السالمث فق ت  :أنتم ترثة رست هللاري ى هللا ع يه تآله ث قا  :نعم ق ت :فرست هللا تارث
األنبياط ع م ر ما ع متا فقا لي  :نعم فق ت :أنتم تقدرتن ع ى أن تحيتا المتتى تتبرحتا األرمه
تاألبرص؟ فقا لي  :نعم بإذن هللا ...ثر74ث فنالً عن م الفة لمشهتر األمامية رقا الشيخ المفيد في رتال
المساح  :فأما ظهتر المعجزات ع ى األحمة تاألعالم فإنه من الممرن الذي ليا بتاجل عقالً تال يمتنع
قياسا ً تقد جاطت برتنه منهم رع يهم السالمث األ بار ع ى التظاهر تاألنتشار فقبعت ع يه من جهة السمع
تيحيح اآلثار تمعي في هذا البال جمهتر أه اإلمامة تبنت نتب ت ت الم فيه تتأباهث ر75ث.
أما رتنهم الع ة المادية فتعني أن هللا رث

ق المتجتدات من فان أنتارهم تأشعة تجتدهم تأما

رتنهم الع ة اليترية فتعني رتن يتر األشياط من فان ذتات هيحاتهم رع يهم السالمث.
تاالسترآبادي يرف

رال الع تين رالمادية تاليتريةث تمع إثبات الع ة الفاع ية يرفر األحساحي

تيعد هذا القت إثبات االلتهية لذلك نجده يقت :رتلهذا يرفلر من قا أن سيدنا محمدا ً تتييه ع يا ً ع ة
المتجتدات تأما الع ية فهي الفاع ية رما تردر نحن يناحع هللا تال ق بعد يناحع لناث مع إثبات ساحر
أنتاع الع ة أينا ً فإن ذلك يقتني إثبات األلتهية الربتبية لهما ب ساحر األحمة رما هت مفاد ساحر ر ماته
تذلك

ر76ث

ت تإنرار لنرتري الدين فيرتن من الرافرينث

المبحث الثالث :المعراج النبوي والمعاد
قب الد ت في مسألتي المعراج النبتي تالمعاد البد من التبرق الى منشأ اال تالم بين األحساحي
ت يره من أعالم االمامية تمنهم االسترآبادي أال تهت رأيه في األنسان إذ يرى أنه يترتن من جسدين:
أحدهما جسد عنيري ـ تهت الرثافة البشرية ـ يترتن من العناير األربعةرالهتاط تالنار تالماط
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تالترالث تهذا يفنى تيتح

تيرجع ر ج شيط الى أي ه

فهت رالثتل أجلقي ع ى الش ص تثانيهما

جسد أي ي رامن في األنسان تهت مررل الرتح يبدأ مع األنسان منذ نشأته تهت الذي يبقى في قبره
ر77ث

تهت الذي يتألم تيتنعم

المطلب األول  :المعراج النبوي
تعد قنية المعراج النبتي أحدى أعظم المعاجز الربرى ل رست محمد ري ى هللا ع يه
تآلهث تقد أشار اليها القرآن الرريم بقتله تعالى  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ تلع القرآن الرريم لم يتبرق اليها يراحة رتنها أمرا ً ارقا ً
ل عادف تيتعسر إثباتها ل يم تجنل برحها أمام اليعيد العام؛ لري ال يرتن الرست ري ى هللا ع يه
ر78ث
تآلهث مرمى لسهام ال يتم تاألعداط فاقتير بيانه ع ى الرتايات الشريفة
تأ ج ت م في ريفية حيت المعراج النبتي ع ى أقتا عدف:
األت  :إنه ران معراجا ً جسمانيا ً رتحانيا ً تهت القت المشهتر تذهل إليه أرثر الع ماط
الثاني  :إنه ران معراجا ً رتحانيا ً
ر79ث

الثالث  :انه ران رؤيا في المنام تهت ظاهر الببالن

أما األحساحي فيعتقد بالمعراج الجسماني الرتحاني إذ يقت :رإن اليتر البشرية عند إرادف اليعتد لها
إحتماالن  :األت  :أن الياعد ر ما يعد أألقى منه ر مرتبة ما منها فيها

مثالً إذا أراد تجاتز ررف

الهتاط ألقى ما في جسده من الهتاط فيها تإذا أراد تجاتز ررف النار ألقى ما فيه منها فيها تإذا رجع
نازالً أ ذ جسده الشريم ما له من ررف النار تاذا تي الى الهتاط أ ذ ما له من الهتاط...
الثاني  :أن يترف البشرية التي هي المقدار تالت بيب تابعة ل مادف تالجسم األي ي في ال بافة
ر80ث

تالرثافة ...ث

ر81ث

أما ما إدعاه بعنهم من القت بالمعراج الرتحاني

فهت ناشئ من ق ة التأم برالم

األحساحي الذي ييرح بالمعراج الجسماني في متانع متعددف رقتله:رإع م أن العرتج بجسده الشريم
تع يه ثيابه ف رق السمتات السبع تالررسي تالعرش تالحجل حتى تي الى مقام قال قتسين  ....فال
إشرا في المعراج بجسده الشريم

ر82ث

ريم تقد نبق به القرآن الرريم تتتاتر به النق ث

تمنشأ

اال تالم هت رأي األحساح ي في األنسان يترتن من جسدين تاالسترآبادي ال يرتني قت األحساحي
هذا فإنه يقتني عرتج الجتهر النتري الرامن في هذا الجسم ترذلك تدا األًجسام الف رية في
جسده ري ى هللا ع يه تآله ث

ر83ث
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المطلب الثاني  :المعاد الجسماني
ر84ث

إتفق جميع الم يين ع ى تجتل اإليمان بالمعاد

تأنها من نرتريات الشراحع السماتية

دلت اآليات القرآنية تاألحاديث النبتية الشريفة ع ى تجتل اإليمان تاإلعتقاد به

تقد

تأن منرره رافر

ت ارج عن اإلسالم.
تا ت م ع ماط اإلسالم في ريفية تقتعه ع ى أقتا :
االت  :ثبتت المعاد الجسماني فقب تهت قت أرثر المتر مين
الثاني :ثبتت المعاد الرتحاني فقب تهت قت الجمهتر من الفالسفة االلهيين
الثالث  :ثبتت المعاد الجسماني تالرتحاني معا ً تهت قت رثير من المحققين

ر85ث

تتعد مسألة المعاد أتلى المساح التي تعر

فيها ل ترفير تذلك في أحدى سفرات األحساحي الى مدينة

بتا لزيارف األمام ع ي بن متسى الرنا)ث مر بمدينة قزتين تلما تي ها نز في دار ت ميذه رعبد
ر86ث

التهال القزتينيث

بعد أن ب ل من االحساحي ذلك ثم ألتقى بالشيخ محمد تقي البر اني

رت1263هـثر87ث -الذي ران أع م ع ماط قزتين في ذلك التقت -حدثت مناظرف حت رأي األحساحي
بالمعاد أدت الى القت ترفيره تأب ق البر اني لسانه في قدح الشيخ االحساحي تمن اج ذلك ارتح
الشيخ من قزتين إلى بهران تفي ت ك االتقات انتشر بر ترفير الشيخ في ابرام البالد فعزم ع ى
مجاترف العتبات المقدسة في العراق فقيد رربالط تنزلها مستتبنا ً تما لبث أن حدثت بينه تبين بع
ع ماط رربالط الفات بسبل ما نجسل اليه من أقتا ؛ مما أدى الى هرتبه من رربالط متتجها ً الى الحج
تتتفي في هذا السفرر88ث.
تاألحساحي يعتقد بالمعاد الرتحاني تالجسماني معا ً تلرن تفق رأيه بالجسد فالعنيري يتح
تيتفرك تيعتد الى أي ه الذي جاط منه تالجسد المترتن من عناير هترق يا يبقى في قبر االنسان تهت
ر89ث

الذي يتألم تيتنعم تينا جزاط االنسان ع ى أعماله

تيترد االسترآبادي إشرالين ع ى رأي األحساحي أتلهما م الفته ل حرمة الن االنسان مررل من
عناير العالي تالساف

تانمتذج العالم األربرـ آدم ـ قاب لر الع تم ثانيهما م الفته العتقاد المس مين

تهت ان أجزاط الجسم من عناير هذا العالم تلت بالتاسبة تالقرآن ييرح ب ق األنسان من األر
أهم النتائج:
 1ـ يعد محمد جعفر االسترآبادي من أبرز أعالم االمامية في القرن الثالث عشر.
 2ـ محاربة االسترآبادي آلراط االحساحي رتنها تمث انحرام عن التشيع
 3ـ يعد االسترآبادي مثاالً يحتذى به لعالم الدين في متاجهة االنحرام
 4ـ بالر م من ترفيره لالحساحي لرنه يعبر عنه إما بالشيخ الفان ات الشيخ المعاير
 5ـ يرى االسترآبادي بان ع م الباري رثحنتري تيرف رأي األحساحي
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 6ـ يعتقد األحساحي بإن اه البيترع يهم السالمثهم الع األربعة رال احية تالفاع ية تالمادية
تاليتريةث ل رتن تاالسترآبادي يقب برتنهم ع ة احية فقب
 7ـ تسبل رأي األحساحي ال اص برتن االنسان مرتن من جسدين الى رف قتله بالمعراج تالمعاد

الهوامش:
ر1ثالشيخ أحمد بن زين الدين األحساحي ر1166ـ1241هـث الشهير بـراألتحدث من أعالم القرن الثالث
عشر الهجري رتى عن السيد بحر الع تمرت1216هـث تالسيد ع ي الببابباحيرت1231هـثياحل
ج
ببعت أ ل مينفاته في رجتامع الر مث تنظر ترجمته في ببقات أعالم
رريا المساح ث ت يرهم
الشيعةرالررام البررفث :أ ا بزرك البهراني دار احياط التراث العربي بيرتت ـ لبنان ب1430هـ
ـ2009م:ج88/10
ر2ث المتلى محمد اسماعي بن المتلى سميع األيفهاني من أفان فالسفة عيره ران من تالميذ
المحقق ع ي النتري من آثارهرحاشية الشتارق ث ت رشرح الحرمة العرشيةث ينظر ببقات أعالم الشيعة
رالررام البررفث:أ ا بزرك140/10:
ر3ث شرح الحرمة العرشية :المال إسماعي األيفهاني تحقيق محمد مسعتد دا تردي بزتهشي حرمة
تف سفة ايران ـ بهران 1391هـ .ش134:
ر4ث ينظر تراجم الرجا  :أحمد الحسيني دلي ما قم ـ ايران ب1422 1هـ :ج.153/3
ر5ث ينظر ببقات أعالم الشيعةرالررام البررفث:أ ا بزرك :ج.253/10
ر6ث براحم المقا في معرفة ببقات الرجا :السيد ع ي البرتجردي تحقيق مهدي الرجاحي الناشر
مرتبة المرعشي النجفي قم ـ إيران ب1410 1هـ:ج62/1
ر7ث قيص الع ماط  :الميرزا محمد بن س يمان التنرابني ترجمة مالك تهبي منشترات ذتي القربى
قم ـ ايران ب1429 2هـ173:
ر8ث رتنات الجنات في أحتا الع ماط تالسادات :محمد باقر المتستي ال تانساري األيبهاني مرتبة
إسماعي يان قم 1390هـ:ج209/2
ر9ث التراث العربي الم بتب في مرتبات ايران العامة :أحمد الحسيني منشترات دلي ما قم ـ ايران
ب1431 1هـ ـ2010م :ج45/2
ر10ثالميدر نفسه:ج339/2
ر11ث الميدر نفسه  :ج48/4
ر12ث الميدر نفسه  :ج325/4
ر13ث الميدر نفسه:ج482/4
ر14ث الميدر نفسه ج406/6
ر15ث الميدر نفسه ج85/7
ر16ث الميدر نفسه ج186/8
ر17ثالميدر نفسه ج159/9
ر18ث الميدر نفسه ج296/10
ر19ثينظر المير نفسه ج239/11
ر20ث الميدر نفسه ج408/11
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ر21ث ينظر مج ة ميراث حديث الشيعة نشر دار الحديث قم العدد1378 18ش 41:ـ120
ر22ث الميرزا حسن :الحسن بن ع ي القرجه دا ي الشهير بـررتهرث ؛ أ ذ عن أحمد االحساحي تراظم
الرشتي ت يرهم؛ تزعم المدرسة الشي ية في رربالط بعد تفاف الرشتي حارل الدعتف البابية النالة
رت1266هـث تزعم أ ا بزرك بانه من المتشرعة  .ينظر :ببقات أعالم الشيعةرالررام البررفث :أ ا
بزرك :ج341/10
ر 23ث ينظر رساح في تفسير سترف الفاتحة  :مجمتعة من المحققين منشترات مررز الع تم تالثقافة
اإلسالمية قم ب1427 1هـ ـ2006م :ج303/1ـ394
ر24ث ينظر مج ة ميراث حديث الشيعة نشر دار الحديث قم العدد1378 2هـ .ش395:ـ496
ر25ث نشرته دار األستف بهران ـايران 1388هـ.ش
ر26ث ينظر  :مج ة ميراث حديث الشيعة العدد 1378 15هـ.ش 291:ـ330
ر27ث ينظر  :الميدر السابق العدد 1378 2هـ .ش 497 :ـ534
ر28ث تراث الشيعة الفقهي تاأليتلي إعداد مهدي المهريزي تمحمد حسين الدرايتي الناشر :مرتبة
الفقه تاأليت الم تية ـ قم ب1ـ 1429هـ:ج11/1ـ42
مجهت .
أمر
الى
ل تتي
ذهنية
أجمتر
ترتيل
هت
النظر
ر29ث
ينظر رشم المراد في شرح تجريد اإلعتقاد :العالمة الح ي تحقيق حسن زاده اآلم ي مؤسسة النشر
اإلسالمي قم ب 1425 10هـ 343 :
ر30ث ينظر شرح الحرمة العرشية؛ المال إسماعي اإليفهاني134:
( )31سورة النحل 125/

ر 32ث ينظر جتامع الر م رشرح الفتاحدث:الشيخ أحمد بن زين الدين األحساحي
البيرف  1430هـ:ج282/1ـ287
ر33ث الميدر نفسه ج292/1ـ293
ر34ث الميدر السابق ج294/1ـ295
ر35ث ينظر البراهين القابعة في شرح تجريد العقاحد السابعة :محمد جعفر اإلسترآبادي المعرتم
بـرشريعتمدارث الناشر مؤسسة بتستان رتال قم ـإيران ب1382 1هـ .ش:ج15/2ـ16
مببعة ال دير

( )36سورة األعراف185/
( )37سورة فصلت53/

ر38ث البراهين القابعة :جعفر اإلسترآبادي :ج .158/2تينظر شتارق االلهام في شرح تجريد الرالم
تحقيق أربر أسد ع ي زاده مؤسسة االمام اليادق)ث ـ
:عبد الرزاق الالهيجي
قم 1431هـ:ج218/5ـ221
ر 39ث ينظر :قتاعد المرام في ع م الرالم :رما الدين ميثم بن ع ي بن ميثم البحراني تحقيق أنمار معاذ
المظفر منشترات العتبة الحسينية ـرربالط ب1434 1هـ ـ2013م . 218:ت شتارق اإللهام
:الالهيجي ج 119/5تالبراهين القابعة :اإلسترآبادي :ج169/2
( )40سورة النساء 11/
( )41سورة األحزاب 51/
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ر42ث ينظر :شتارق اإللهام :الالهيجي :ج 190/4تج143/5ـ.144تالبراهين القابعة  :اإلسترآبادي
:ج160/2ت162
ر43ث ينظر جتامع الر م رالرسالة الحسنيةث  :أحمد األحساحي :ت رشرح الرسالة الع ميةث :ج24/2ـ.26
ر44ث جتامع الر مررسالة حياف النفاث  :أحمد األحساحي :ج23/5
ر45ث البراهين القابعة  :جعفر اإلسترآبادي :ج.164/2تينظر شرح حياف األرتاح :الميرزا حسن
الشهير بـ رتهر الناشر مؤسسة االحقاقي ب1437 3هـ ـ2016م :ج150/1ت151
ر46ث ينظر جتامع الر م رشرح الرسالة الع ميةث:ج44/2
ر47ثالميدر السابق رشرح العرشية ث:أحمد األحساحي:ج109/4
ر48ث ما رتاه ابت بيير قا  :سمعت أبت عبدهللارثيقت  :لم يز هللارث ربنا تالع م ذاته تال مع تم
تالسمع ذاته تال مسمتع تالبير ذاته تال مبير تالقدرف ذاته تال مقدتر ف ما أحدث األشياط تران
المع تم تقع الع م منه ع ى المع تم تالسمع ع ى المسمتع تالبير ع ى المبير تالقدرف ع ى
المقدتر...ث الرافي :محمد بن يعقتل الر يني الرازي دار الرتل اإلسالمية ـ بهران ب7
1383هـ.ش:ج107/1
ر49ث جتامع الر م رشرح الرسالة الع ميةث:أحمد األحساحي:ج47/2
ر50ث الجهم بن يفتان :أبت محرز الراسبي متالهم السمرقندي رأا الجهمية رقجت 128هـث من أقتاله:
إنرار اليفات القت ب اق القرآن .يجنظر سير أعالم النبالط :شما الدين محمد بن أحمد بن عثمان
الذهبي تحقيق شعيل األرنؤتب تمحمد بن نعيم العرقستسي مؤسسة الرسالة بيرتت ـ لبنان ب9
1413هـ ـ1993م:ج26/6
ر51ث الفتبي  :أبت محمد هشام بن عمرت الفتبي المعتزلي الرتفي متلى بني شيبان أ ذ عنه عباد بن
س يمان ينظر سير أعالم النبالط:الذهبي:ج.547/10
ر52ث هشام بن الحرم  :ابت محمد متلى بني شيبان شيخ المتر مين من أيحال االمامين اليادق
تالراظم)ثتله عنهما رتايات رثيرف ران حاذقا بيناعة الرالم تممن فتق الرالم في اإلمامة
رت 199هـث .ينظر الفهرست :شيخ الباحفة محمد بن الحسن البتسي تحقيق جتاد القيتمي الناشر
مؤسسة نشر الفقاهة قم ب4 1435هـ258:ـ259
ر53ث أبت الحسين البيري :محمد بن ع ي بن البيل البيري المعتزليرت436هـث أ ذ عن هال بن
محمد تأ ذ عنه أبت القاسم بن التبان من رتبهرالمعتمد في أيت الفقهث ينظر سير أعالم النبالط:
الذهبي:ج587/17
ر54ث ينظر قتاعد المرام  :ابن ميثم البحراني  245:تبحار األنتار الجامعة أ بار األحمة األبهار:
الشيخ محمد باقر المج سي مؤسسة التفاط بيرتت ـ لبنان ب1403 3هـ ـ1983م:ج87/4
ر 55ث أتاح المقاالت في المذاهل تالم تارات :الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العربري
الب دادي  :تحقيق إبراهيم األنياري الناشر دار المفيد بيرتت ـ لبنان ب1414 2هـ ـ 1993م 55 :
ر56ث البراهين القابعة :جعفر اإلسنرآبادي:ج169/2
ر57ث الميدر نفسه:ج166/2
ر58ث الرافي  :الر يني :ج 107/تبحار األنتار :المج سي:ج86/4
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ر59ث الرافي :الر يني :ج 107/1تينظر بحار األنتار :المج سي :ج83/4
ر60ث الرافي  :الر يني:ج 107/1تبحار األنتار:المج سي:ج156/4
ر61ث الرافي :الر يني :ج 108/1تبحار األنتار:المج سي :ج87/4
ر62ث بحار األنتار :الميدر السابق  :ج87/4
( )63سورة األحزاب33/
( )64سورة الشورى23/

ر 65ث بياحر الدرجات :محمد بن الحسن بن فرتخ اليفار منشترات األع مي بيرتت ـ لبنان
ب1 1431هـ ـ2010م:ج89/6
ر66ث الرافي  :الر يني  :ج 294/1تينظر بحار األنتار :المج سي :ج132/23
ر 67ث ينظر شرح الزيارف الجامعة الربيرف :أحمد بن زين الدين األحساحي الناشر دار المفيد بيرتت ـ
لبنان 1420هـ ـ 1999م:ج 245/3تج70/4ـ 71
ر68ث جتامع الر مرشرح العرشيةث :أحمد األحساحي:ج624/4
ر69ث ينظر البراهين القابعة  :االسترآبادي:ج318/3
( )70سورة آل عمران49/
( )71سورة المائدة110/

ر72ث جتامع الر م رالرسالة القبيفيةث :أحمد األحساحي:ج259/2
ر73ث ينظر البراهين القابعة  :االسترآبادي :ج213/3ـ 214تج318/3ـ320
ر74ث بياحر الدرجات :اليفار:ج 308/6بال أنهم يحيتن المتتى تيبرحتن األرمه تاألبرص بإذن هللا
تينظر بحار األنتار :المج سي:ج 29/27ـ31
ر75ث بحار األنتار  :المج سي :ج31/27
ر76ث البراهين القابعة  :االسترآبادي:ج208/3ـ 209تينظر ج318/3ت319
ر77ث ينظر شرح الزيارف الجامعة :أحمد األحساحي :ج277/4تجتامع الر مرشرح العرشيةث:أحمد
األحساحي :ج 460/4
ر78ث ينظر بحار األنتار :المج سي :ج291/18ـ 409
ر 79ث ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن :أمين االسالم الفن بن الحسن الببرسي الناشر مؤسسة
األع مي بيرتت ـ لبنان ب1415 1هـ ـ1995م:ج213/6
ر80ث جتامع الر م :أحمد األحساحي :رجتال ساح عن ثالث مساح ث:ج 638/2تينظر رريفية المعراج
تعدم ال رق تااللتيامث:ج 556/5ترالرسالة القبيفيةث:ج638/6
ر81ث ينظر بتار ال الين :محمد مهدي القزتيني الراظمي مببعة الميبفاحي بتمبي 1332هـ99:
ر82ث جتامع الر م رجتال ساح عن ثالث مساح ث :أحمد األحساحي:ج 636/6ت637
ر83ث ينظر البراهين القابعة :االسترآبادي :ج57/3
ر84ث ينظر بحار األنتار :المج سي :ج47/7
ر85ث ينظر قتاعد المرام :ميثم البحراني 345:تبحار األنتار :المج سي :ج 48/7
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ر86ثعبد التهال القزتيني:الميرزا عبد التهال بن محمد ع ي القزتينيرتتفي بعد  1260هـث من
تالمذف الشيخ جعفر راشم ال باط تتلده الشيخ متسى ت يرهم من االعالم تنظر ترجمته في ببقات
أعالم الشيعةرالررام البررفث :أ ا بزرك :ج813-809/11
ر87ث محمد تقي بن محمد البر اني القزتيني 1263هـ الشهير لرالشهيد الثالثث إستشهد ع ى يد الفرقة
البابية النالة تنظر ترجمته في .قيص الع ماط :الميرزا محمد بن س يمان التنرابني .33 :تببقات
اعالم الشيعةرالررام البررفث:أ ا بزرك239/10 :
ر 88ث ينظر شرح أحتا الشيخ أحمد بن زين الدين األحساحي :عبد الرنا ان االبراهيمي مببعة
ال ديرـ البيرف 1429هـ18:
ر89ث ينظر جتامع الر م  :أحمد األحساحي  :ج475/4
ر90ث ينظر البراهين القابعة :االسترآبادي:ج258/4ـ270
المصادر
الكتب:
1ـ أتاح المقاالت في المذاهل تالم تارات :الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العربري الب دادي
 :تحقيق إبراهيم األنياري الناشر دار المفيد بيرتت ـ لبنان ب1414 2هـ ـ 1993م
2ـ بحار األنتار الجامعة أ بار األحمة األبهار :الشيخ محمد باقر المج سي مؤسسة التفاط بيرتت ـ
لبنان ب1403 3هـ ـ1983م
3ـ البراهين القابعة في شرح تجريد العقاحد السابعة :محمد جعفر اإلسترآبادي المعرتم
بـرشريعتمدارث الناشر مؤسسة بتستان رتال قم ـ إيران ب1382 1هـ.ش
4ـ بتار ال الين :محمد مهدي القزتيني الراظمي مببعة الميبفاحي بتمبي 1332هـ
 5ـ بياحر الدرجات :محمد بن الحسن بن فرتخ اليفار منشترات األع مي بيرتت ـ لبنان
ب1 1431هـ ـ2010م
6ـ تراث الشيعة الفقهي تاأليتلي إعداد مهدي المهريزي تمحمد حسين الدرايتي الناشر  :مرتبة
الفقه تاأليت الم تية ـ قم ب1ـ 1429هـ
 7ـ التراث العربي الم بتب في مرتبات ايران العامة :أحمد الحسيني منشترات دلي ما قم ـ ايران
ب1431 1هـ ـ2010م
8ـ تراجم الرجا  :أحمد الحسيني دلي ما قم ـ ايران ب1422 1هـ
9ـ جتامع الر م رشرح الفتاحدث:الشيخ أحمد بن زين الدين األحساحي مببعة ال دير البيرف 1430
هـ
10ـ سير أعالم النبالط :شما الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق شعيل األرنؤتب تمحمد
بن نعيم العرقستسي مؤسسة الرسالة بيرتت ـ لبنان ب1413 9هـ ـ1993م
11ـ شرح أحتا الشيخ أحمد بن زين الدين األحساحي :عبد الرنا ان االبراهيمي مببعة ال ديرـ
البيرف 1429هـ
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12ـ شرح الحرمة العرشية :المال إسماعي األيفهاني
حرمة تف سفة ايران ـ بهران 1391هـ .ش
13ـ شرح حياف األرتاح :الميرزا حسن الشهير بـ رتهر الناشر مؤسسة االحقاقي ب1437 3هـ
ـ2016م
14ـ شرح الزيارف الجامعة الربيرف :أحمد بن زين الدين األحساحي الناشر دار المفيد بيرتت ـ لبنان
1420هـ ـ 1999م
 15ـ شتارق االلهام في شرح تجريد الرالم :عبد الرزاق الالهيجي تحقيق أربر أسد ع ي زاده
مؤسسة االمام اليادقرثـ قم 1431هـ
16ـ رساح في تفسير سترف الفاتحة  :مجمتعة من المحققين منشترات مررز الع تم تالثقافة
اإلسالمية قم ب1427 1هـ ـ2006م
 17ـ رتنات الجنات في أحتا الع ماط تالسادات :محمد باقر المتستي ال تانساري األيبهاني
مرتبة إسماعي يان قم 1390هـ
18ـ ببقات أعالم الشيعةرالررام البررفث :أ ا بزرك البهراني دار احياط التراث العربي بيرتت ـ
لبنان ب1430هـ ـ2009م
19ـ براحم المقا في معرفة ببقات الرجا :السيد ع ي البرتجردي تحقيق مهدي الرجاحي الناشر
مرتبة المرعشي النجفي قم ـ إيران ب1410 1هـ
20ـ الفهرست  :شيخ الباحفة محمد بن الحسن البتسي تحقيق جتاد القيتمي الناشر مؤسسة نشر
الفقاهة قم ب4 1435هـ
21ـ قيص الع ماط  :الميرزا محمد بن س يمان التنرابني ترجمة مالك تهبي منشترات ذتي القربى
قم ـ ايران ب1429 2هـ
22ـ قتاعد المرام في ع م الرالم  :رما الدين ميثم بن ع ي بن ميثم البحراني تحقيق أنمار معاذ
المظفر منشترات العتبة الحسينية ـ رربالط ب1434 1هـ ـ2013م
23ـ الرافي :محمد بن يعقتل الر يني الرازي دار الرتل اإلسالمية ـ بهران ب1383 7هـ.ش
24ـ رشم المراد في شرح تجريد اإلعتقاد :العالمة الح ي تحقيق حسن زاده اآلم ي مؤسسة النشر
اإلسالمي قم ب 1425 10هـ
25ـ مجمع البيان في تفسير القرآن :أمين االسالم الفن بن الحسن الببرسي الناشر مؤسسة
األع مي بيرتت ـ لبنان ب1415 1هـ ـ1995م
المجالت:
1ـ مج ة ميراث حديث الشيعة العدد 2نشر دار الحديث قم 1378هـ .ش
2ـ مج ة ميراث حديث الشيعة العدد  15نشر دار الحديث قم 1378هـ.ش
3ـ مج ة ميراث حديث الشيعة العدد 18نشر دار الحديث قم 1378ش
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