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  تقديم

  

التي خلّفها التصّوف في التشّيع خالل القرون وفي األمصـار المختلفـة   اآلثار يتناول هذا الجزء   

 وسيالحظ القارئ أن أمراً شبيهاً بالصراع كان بين هـذين المشـربين  . بهذه العقيدة اقتران لها التي كان

على إن الدائرة دارت أّوالً : بالحرب أمكن أن يقال هذا الصراعتشبيه وإذا ساغ . طوال أكثر من ألف سنة

الفكـر  إلى الخضوع إلى التشيع لحاجته الماسة إلى االستمداد منـه فـي شـؤون     لتصّوف حين اضطرا

يحقق استقالله في بطء وثقة وجعل يتسـرب  لكّن التصّوف ما لبث أن وقف على قدميه وانطلق . والتنظيم

محمـد   العهد الصفوي حين عصف إلى التشيع ويحاول أن يطبعه حتى ضاق به األخير ذرعاً في أواسط

والصوفية وحاول أن يعفّي على آثارهما بل أصر على نفي قادة التصّوف مـن  باقر المجلسي بالتصّوف 

  !حاضرة الدولة وكانوا في ذلك الوقت بمثابة سراة الدولة ومترفيها

اندمجوا  ة الشيعة من الفقهاء والمتكلمينتأثير التصّوف في التشيع أن قاد وسيرى القارئ من عظم  

الصوفية المعروفـة، وخصوصـاً الطريقـة    اندماجاً كان من مظاهره انتماؤهم إلى الطرق  في التصّوف

  .الوجودالقادرية، واألفكار الصوفية، وال سيما وحدة 

من الضخامة فِإن فسح المجال للقراء لِإلطالع على تفصيالت ما حـدث   هذا الحدوإذا بلغ األمر   

ومن هنا فِإّن من حقّنا على القارئ . يدخل في باب التشويق من كّر وفّر يصبح أمراً بين التصّوف والتشّيع

  نستعفيه تطلّب األحكام والتوّصل أن

  

  ـ  ٥ـ 



 

 

له وقتاً بيده وذهنه، ونتمنى  إلى النتائج دون مشقة وتتبع، وعلى هذا فنحن ندعوه إلى أن يتقّرى الحوادث

والعمل وباعدنا كل غـشّ  رض وأخلصنا النية له األأمر واحد نؤكده له، هو أننا مهدنا . طيباً ومفيداً معها

  .، الذي هو دائماً وراء كل قصدال يعلم مداه إالّ اهللاأو استدراج وبذلنا في هذا السبيل جهداً 

  

  المؤلف
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  مقدمة هذا الجزء في الطبعة األولى

  

وال يسعني . والمادةالمنهج  إلى اإلمام في كالأقدمه إلى الباحثين بوصفه خطوة هذا كتابي الثاني   

وضّمنته جهداً ربما كان كثيراً على مثلي من المبتدئين في معاناة أن أقاوم التصريح بأني لقيت فيه مشقة 

فـي  نلت بها درجة الـدكتوراه  هذا الكتاب كانت رسالة جامعية أن نواه أن أذكر وينبغي . الواسعالبحث 

رئيس قسم الدراسـات  ) آرثر جون آربري(المستشرق  اذاألستتحت إشراف  كمبردجالفلسفة من جامعة 

، فنالـت  )الفـرد جيـوم  (من لجنة مكونة منه ومن األستاذ المستشرق الشرقية في هذه الجامعة ونوقشت 

  .تصادف من جمهرة الباحثين هذا الشعور ذاتهفيما أزعم، وعساها استحسانهما 

ى تطور الجوانب العقلية من التفكيـر  عليصدق  إلى أن عنوان هذا الكتابهنا ويحسن أن أشير   

باحثة، وهـذا  عن روح متفلسفة  الروحي وإصدارهللنزوع  القواعد الشيعي وخاصة ما يتصل منها بتقعيد

المـولى  (و) صدر الدين الشـيرازي (و) نصير الدين الطوسي(البحت كما يمثله  يعني أن الجانب الفلسفي

هذا الجانب بكتاب  أتطلع إلى أن أفردوقد كنت . الضرورة يمس إال بقدر ما تقتضيهلم  )السبزواريهادي 

سبقنا إلى ذلك كمـا يبـدو   ) هنري كوربان( أن األستاذبرأسه يعني بالفلسفة اإلسالمية بعد ابن رشد غير 

إلى أن تكمل من كتاب له يتناول هذا الموضوع كله باعتباره تراثاً للتشيع، وعلينا أن ننتظر فأصدر الجزء 

الروحية في التشيع على أن هذا التركيز على الجوانب  .عوناً على أنعام النظر ودقة البحث أجزاؤه ليكون

  والفلسفية إلىالنزعة الصوفية لم يمنعني من استقصاء البحث في آراء الشخصيات التي جمعت 

  

  ـ ٧ـ 



 

 

اولت تنوغيرهما في فصول ) جمهور األحسائيابن أبي (و) ميثم البحراني( لجانب شيعيتها فعرضت 

  .آراءهم وأشرت إلى مكانتهما في هذين الميدانين

لف والتواّد اعام من التفاعل والتبادل والصراع والتحلف ألكثر من أفي هذا الكتاب لقد عرضتُ   

العراق وسورية وتركيـة  والتخاصم بين التشيع والتصوف في طول العالم اإلسالمي وعرضه في إيران و

ابن بابويه (رواسبها وآثارها عند شيوخ الشيعة ومتكلميهم من أمثال و البواكير الصوفية ومصر وتحريت

ابـن المطهـر   (و) آل طـاووس (و) ميثم البحراني(و) الشريف المرتضى(و) الشريف الرضي(و) القمي

محسن (و) بهاء الدين العاملي(و) ابن أبي جمهور اإلحسائي(و )ابن فهذ الحلي(و) محمد بن مكي(و) الحلي

لم يعـرفهم  جديدة  شيعية تقديم شخصياتكله وأضفت إلى هذا . وغيرهم) ي المجلسيمحمد تق(و )الفيض

) فضل اهللا الحروفـي (و )عامر بن عامر البصري(و) مليبن علي اآل حيدر(الباحثون من قبل من أمثال 

وفوق هذا أشـرت  . فيهم التشيع واآلثار الصوفيةمكانهم من  وعينت) محمد بن فالح(و) رجب البرسي(و

مسرح التاريخ وتبسطت في تقصي العناصر الصوفية التي تسـللت  فرق الشيعية التي ظهرت على إلى ال

  .إليها

مـن الشخصـيات   تناولت بالبحث كثيراً  المتصلة بالتشيعوالتيارات  هذه الشخصياتوفي مقابل   

ـ  الصوفية من المصنِّفين وأصحاب الطرق وبينت األفكار الشيعية التي امتزجت  رقهم بآرائهم وأنظمـة ط

وطريقتـه  ) نعمة اهللا الولي(و وثورته وطريقته) بابا اسحق(وتقاليدها، وتطرقت إلى كثير منهم من أمثال 

وطريقته، وأشرت إلى كثير من الشخصيات الشاذة المجهولة التي تحتل من ومهديته  )محمد نور بخش(و

  .التاريخ زوايا لما تسلط عليها األضواء منذ مئات السنين

أو التشيع وجه  الشخصيات الصوفية األخرى التي كان بينها وبين هذه الشخصيات ولم أغفل ذكر  

الذي أسس طريقتـه  ) محمد نقشبند(و عليها البابائيةالتي ثار  وطريقته) جالل الدين الرومي( کخصومة 

مـن تحليـل    هذه التفصيالتولم تمنعني . الذي أخذ يطغى على التصوف الشيعي العلويخصومة للتيار 

البحث في شتى الظـروف  تناولهم  ناألشخاص الذيتتصل بموضوع هذا الكتاب من مصنفات التي  الكتب

  فيه من هذا القبيل تحليالت وعروضكلما مست الحاجة إلى ذلك، فاجتمع 

  

  ـ ٨ـ 



 

 

تائيـة عـامر   (و) حيدر بن علـي اآلملـي  ( ل »جامع األسرار«و) حرانيبميثم ال( لنهج البالغة  لشرح

 »عدة الداعي«و) البرسيرجب ( ل »مشارق األنوار«و )فضل اهللا الحروفي( ل »نامه جاودان«و) البصري

فتوت «و) حسائيي جمهور االابن أب( ل »المجلي«و) محمد نور بخش(ورسائل وأشعار ) ابن فهد الحلي( ل

  .وغيرها) حسين الواعط الكاشفي( ل »روضة الشهداء«و »نامه

وعقلـي   تـاريخي ي أن يصّدر كل فصل بتحليـل  وكان من رأي أستاذي والمشرف على رسالت  

 الشخصيات لدراسة تمهدعلى معرفة  التوفرفي  منه وبذلت غاية الوسع الذي يتصل به فاستحسنتهللعصر 

أصالة اني أعتبر ذلك مما يبرز  الباحثينالمتصلة بالفترات المختلفة التي مرت بالعالم اإلسالمي؛ وال أكتم 

  .هذا الدراسة ويحدد عمقها

التشـيع فـي   فيهمـا  هذا فصلين آخرين أتناول  يقد كان بودي لو استطعت أن أضيف إلى كتابل  

تحالفا على الكر علّي والفـر   األندلس وفي الهند والتفاعل بينه وبين التصوف، غير أن المراجع والوقت

فـي   على اني ـ فيما يتصل بالتشـيع  . مستقلين بحثينعائد إلى هذا الموضوع على صورة ولعلي مني، 

في صحيفة المعهد المصري للدراسات اإلسالمية في مدريد الذي نشرته  إلى البحث المفيدأنبه األندلس ـ  

 »التشيع في األندلس«بعنوان ) محمود علي مكي( لألستاذ ١٩٥٤من المجلد الثاني لسنة ) ٢ـ   ١(العدد 

أما ما . أفريقياالقطر وشمال  هذا مجهود ظاهر ونتائج توقف الباحثين على ناحية مجهولة من تاريخففيه 

يستلزم عناية لن يأسف على بذلها من يسـتطيعها   يتصل بالهند فقد بدا لي أن الخوض في هذا الموضوع

بنشر  The Shi‘a of Indiaسّد ثغرة كبيرة بكتابه وإن كان الدكتور جون هولستر قد أن أكون منهم  وآمل

  .١٩٥٣دار لوزاك، لندن 

هذه الدراسة حملتني على استقاء المعرفة من المصادر موضوع لى أن جدة أن أشير هنا إوال بد   

قبلي كتاريخ الطريقة  األساس سواء المخطوطة منها أو المطبوعة حتى في الفقرات التي طرقها الباحثون

واعترف أني . »تاريخ األدب في إيران«في كتابه العظيم ) براون(الصفوية الذي تناوله المرحوم األستاذ 

أستطع إضافة الشيء الكثير إلى ما قدمه الباحثون في الحركة البابائية والبكتاشية فاعتمدت في الفصل لم 

  )شودي(و) بول ِفتَْك(و) فؤاد كوبرولو(الذي تضمنهما على أبحاث األساتذة 

  

  ـ ٩ـ 



 

 

  ).بيرججورج (و) كليمان هوار(و

على إخراج هذه الدراسة إلى أعانت أما بعد فيسر كاتب هذه السطور أن يعدد األيدي البيض التي   

، وأولهـم المرحـوم األسـتاذ    الكيان العلمـي لها هذا حيز الوجود، ولوالها لكان من المستحيل أن يكون 

توجيهاً ينطـق  الذي يعز مثاله بين العلماء في رعايته لطالبه وبذله أقصى الوسع في توجيههم ) آربري(

األفكار الشرقية وآدابهـا فـي   طالع الذي ال حد له على شؤون اهللا مقرونة باالوهبه بالنفس الكبيرة التي 

  .مختلف لغاتها وأصقاعها

سـوزان  ] (الدكتورة اآلن[الذي لم يدركه كلل من اآلنسة بالشكر العون القيم أن أذكر ومن الوفاء   

أفادتني  القسم الشرقي في مكتبتها، عالوة على ماورئيسة  مدرسة اللغة التركية بجامعة كمبردج، )سكليتر

ويحملنـي  . ودق علي الوصول إلى حاق معناهـا صوص التركية التي عز علّي فهمها به من ترجمة للن

فيما يتصـل  ) لفين. ج(بالجميل على اإلشارة إلى المساعدات القيمة التي حظيت بها من السيد  االعتراف

بعض النصوص التركية بفيما يتصل ) ـ ُأوينميريدث . ك( والسيدببعض النصوص اإلسرائيلية وشرحها 

النصـوص  بين بعض للفت نطري إلى التشابه الذي يقوم ) جون موريس] (تور اآلنالدك[وصديقي السيد 

في هـذه   إليها الضرورةالتي مست  ةنييالالتبأعباء ترجمة النصوص للقيام  وكذلكوالمسيحية  اإلسالمية

وجه بالشكر إلى السادة أعضـاء هيئـة   ويزيد في سروري أن أت). كار. ر(الدراسة باالشتراك مع السيد 

نفسها في خزانة المتحف وأعضاء الهيئة ) كرين. د(ومنهم السيد  القسم الشرقي في خزانة جامعة كمبردج

وأعضاء خزانة دائرة الهند بلندن وفي ) لنكز] أبو بكر[مارتن (البريطاني في لندن وعلى رأسهم الدكتور 

ويسعدني . وكذلك أعضاء خزانة بودليان في أوكسفورد) واتسن. ج(واآلنسة ) ماثيوس. د(مقدمتهم السيد 

بما بذله لي الزميل الدكتور حسن جوادي من جهده المشكور في الترجمة مـن اللغـة التركيـة    أن أشيد 

  .له التوفيقوأتمنى 

وأصدقائي من العرب يقف األستاذ أبو العال عفيفي في المقدمة في أبوتـه  بأساتذتي وفيما يتصل   

ما مر بي من ساعات الضـيق ونفـاد   ومس الشغاف مني رعايتها في أحلك حية التي هداني نورها الرو

  لي وإرشاده على البعد معيناً لي الصبر وكانت قدوته

  

  ـ ١٠ـ 



 

 

  .على شق طريقي الحافلة باألشواك في دار الغربة ألول نزولي بها

يهم بما أثقلوني به من سخاء محمدهم وحسينهم وناج: ويملؤني بالرضا أن أرعى حق آل محفوظ  

باح لي علي محفوظ الذي أاألجزل الدكتور حسين وإيثار وعناية تعز إالّ من أمثالهم، وأخص منهم بالثناء 

  .من اآلثار والمعرفة كلما مست الحاجة إليهما حمى خزانته النفيسة العامرة، ولم يضن بالقّيم

الذي بذل من مكارمه ما لم ) أقا بزرك الطهراني(الشيخ س] المرحوم[ومسك الختام األستاذ العالم   

وال بد أن نذكر للسيد . تحل دونه األعوام التسعون التي تثقله، جزى اهللا عنا أصحاب المروآت خير لجزاء

وفقـه اهللا فـي   فريد أيار جهده المشكور في نسخ أصول الكتاب كلها على اآللة الكاتبـة،  ] الدكتور اآلن[

  .ايتهبعنمستقبل حياته وكأله 

نفسي هي أن هـذا  في  بحقيقة واضحة للباحثينوقبل أن تطوى هذه الصفحة يهمني أن أعترف   

من النقص أو شابه زلل في االستنتاج أو شذّت عنه روايات شاردة، ولعله البحث ربما اندمج على جوانب 

هـو تحـرِّي   اجتمعت فيه كل هذه الهنات، غير أن شيئاً واحداً جوهرياً سرى عندي في كـل جزئياتـه   

سلطان العاطفة وتتجه الصواب والموضوعية ورعاية حسن النية والصدور عن روح علمية بحتة تتجنب 

مـن  وهذا حق هدفت من تقريره إلى أن أوفر على العاطفين مؤونة البحثة عن ثغرة . نحو المثل األعلى

باللسان وبالقلم ل نفر منهم منها إلى الطعن في نية كاتب هذه الصفحات وشخصه كما فع هذا القبيل ينفذون

ه الحقيقة وأن أؤكد أني في تناولي فصول هذا الكتاب أن أكرر هذويسرني . لمناسبة صدور كتابي األول

أعتبر نفسي بمثابة باحث في مختبر تاريخي وفكري وعساني أحاسب على أسلوبي في العمـل والنتـائج   

  التي توصلت إليها على هذا األساس

  .يعاً وهدانا إلى ما فيه الحق والخير والرشادسدد اهللا خطانا جم  

  كامل مصطفى الشيبي 

  

  ـ ١١ـ 
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  الفصل األول

  

  التشيع من بدئه حتى غيبة المهدي

  ]تلخيصاً للجزء األول[

  

  ـ نظرة تاريخية ١

الـدين األول، ديـن   إلى بساطة سلفياً اتجاهاً يتجه ديني إصالح كان اإلسالم في جوهره، حركة   

. عنايته بالبشر عن طريق إنسان يوحى إليـه يصدر عن اهللا الذي تتجلى بسالح غيبي  ويتسلح )١(إبراهيم

 اإلنساني الذي بشـر بـه آخـر    المنتظر والمسيح اإللهيبوصفه الرسول  ﴾﴿محمد ومن هنا نهض 

وتأويـل  من غلـو  ن مما علق بها بمرور الزم السماوية األديانبهذه المهمة فبشر بتنقية للقيام  )٢(األنبياء

 وشطح ودعا إلى االتجاه إلى اهللا وحده وإلى شريعته الجديدة التي هي خالصة الشرائع وزبدة مـا جهـد  

  .)٣(العظمىمن القوة يستمد حكمته على هذه األرض من تنظيم  األنبياء لتحقيقه

 بها القرآناالجتماعي على ما اعتمد عليه سائر األديان التي اعترف اإلسالم في منهجه واعتمد   

ومن  من األغنياء الفقراءإلى إنصاف يتمثل في حركة تهدف من اتجاه نحو الفقر فصب دعوته في قالب 

وإذا قيل لهم آمنوا كما «الدخول في الدعوة الجديدة المكي كانوا يعارضون أن المأل  هنا نص القرآن على

  ونريد أن نمن على الذين«ى على أنه في سورة أخرونص  )٤(»أنؤمن كما آمن السفهاء؟: آمن الناس قالوا

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٦٨، ٦٧: ٣آل عمران  ،١٣٥: ٢، البقرة ٧٨: ٢٢، الحج ١٦: ١٢النحل ) ١(

  .الخ ١٥٧: ٧األعراف  ،١٤٦، ٨٢: ٢ن موقف اليهود البقرة عوانظر . ٦: ٦١الصف ) ٢(

  .٨٤: ٣ آل عمران) ٣(

  .١٣: ٢البقرة ) ٤(

  

  ـ ١٣ـ 



 

 

كل هذا كان اإلسالم األول منزعجاً من وفوق . )١(»أئمة ونجعلهم الوارثينفي األرض ونجعلهم استضعفوا 

في وجه في الوقوف  وبالغلو فيه وبالتقصدعلى تعاليم دينهم  اإلسالم بالخروج مقاومة اليهود الذين اتهمهم

لدين، أنه يـدعو إلـى   في هذا ا عن الدخول ان من حجج هؤالء، في امتناعهموك. )٢(انتشار الذين الجديد

لقد سـمع اهللا قـول الـذين قـالوا إن اهللا فقيـر ونحـن       «ومن هنا تضمن القرآن اآلية ويلتزم به  الفقر

ويقفوا معه صـفاً   ومستضعفوهافقراء مكة  ﴾﴿وكان من الطبيعي أن يلتف حول محمد . )٣(»..أغنياء

فلما . كانوا كبار تجارها في الوقت عينهكان يتزعمه قادة قريش ممن واحداً في مواجهة المأل المكي الذي 

، ممـن  الحجازي، كان المأل المكي وقادة األوس والخزرجالمجتمع أن تكتسح الدعوة واستطاعت نجحت 

وكان اإلسالم ككل حركة . محاربتهم على مبدأكيانه  الجديد، هم والطائفة التي أسس اإلسالمالدين دخلوا 

وجبهات تعمل داخل إطـار حركـة   خلين فيه على االنتظام في كتل للداسياسية اجتماعية ناجحة، حافزاً 

والهدف والعقلية وما إلى ذلك، ومن هنا كان طبيعياً أن ينحاز السابقون فيها عوامل الطبقة سياسية وتتحكم 

فكان من المنطقي أن يلتفوا حول رجل ترعرع في ظـل  إلى ناحية،  مكة ومستضعفيهااألولون من فقراء 

. »عليـا «ب مبادئه وصدر عنه دون أن تربطه بالنظام السابق رابطة أو مصلحة ونعني به اإلسالم وتشر

 القدماء من طبقة أبي سفيان وعبد اهللا بن ُأبي والطبقة وكانت هذه الكتلة تقف بإزاء حزب االرستقراطيين

  .القديمة التي كان يمثلها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأمثالهم الوسطى

مقابـل علـي   أبي بكـر فـي   بمبايعة بدأت هذه الجماعات تتخذ شكلها األولي وبعد موت النبي   

إلى الحكم، واتضح فيما بعد أنه عثمان ولما جاء . أبي سفيان ضرب أحد هذين الحزبين باآلخروبمحاولة 

  األمويين، وكانوا رؤساء القرشيينكان ممثالً لجبهة 

  ـــــــــــــــــــــــ

توليته عمار بن  انظر استشهاد عمر بها في تعليله هذه اآلية على معنى االرتفاع بالفقراء وعن داللة ٥: ٢٨القصص ) ١(

  .٢٢في حوادث سنة  ١٣/ ٢ابن األثير  ٢٦/ ٣ياسر على امارة الحرب في الكوفة في الطبري، مصر، 

  .٨٩ـ  ٨٧، ٧٥: ٢البقرة . ٣: ٩التوبة . ١٦٢ـ  ١٥٣: ٤انظر النساء ) ٢(

أموالهم في سبيل اهللا انظر اعتبار اإلسالم إلى احتقار المادة وتزيينه لألغنياء أن ينفقوا وعن دعوة  ١٨١: ٣آل عمران ) ٣(

  .٤النساء من سورة  ٣٧واآلية  ١٨٨/ ٢السيرة : اليهود ذلك دعوة إلى الفقر ورد القرآن عليهم

  

  ـ ١٤ـ 



 

 

وأدى . بن أبي سفيان معاويةعدة ، ما عدا الشام قااألقطارفي جميع وحرب اإلسالم األول، ثار المسلمون 

وأدى تولي معاويـة  . ِإلعادة اإلسالم إلى طبيعته األولى ةفي محاول قتل عثمان إلى أن يفرض علي خليفةً

  .اإلسالمي في حزبين وإلى انقسام الثالث بينهمااألموي إلى تبلور التكتل  الحزب لرئاسة

اً يطلق على أعضاء الحزب عموماً، في ، التي كانت اصطالح»شيعة«وفي أيام علي بدأت عبارة   

بهذا المعنى العام، دون تخصـيص  استعملت صحابة وأنصار ومهاجرين، وقد : الظهور موازية للعبارات

لتعبيـر  ولما قتل الحسين، اتخذ هذا ا. )٢(وفي أيام الحسن )١(بالحزب العلوي، في صك التحكيم في صفين

ومن هنا . ى الحزب الذي يوالي عليا وبنيه ويعادي األمويينصورته االصطالحية للداللة على االنتماء إل

على أنصار العلويين من التوابين الذين كانوا يعدون أنفسهم للثورة علـى األمـويين    »شيعة« أطلق لفظ

. )٤(بن صرد الخزاعي بشيخ الشيعةوسمى قائدهم سليمان  )٣(٦٨٠/ ٦١انتقاماً لقتل الحسين ابتداء من سنة 

  .)٥(على هذا المعنى إلى النهايةصطالح داالً واستمر هذا اال

االصطالحية ظهرت في الكوفة والبصرة والمدائن فـي وقـت    أن الحركة الشيعيةمن هنا يبدو   

ولما جعل معاوية بن . بمعزل عن القيادة العلوية التي كان حينئذ إلى محمد بن الحنفية في المدينة )٦(واحد

) ٦٩٢/ ٧٣ق (تنافس عليها عبد اهللا بن الزبيـر   ٦٨٥/ ٦٥ي سنة يزيد أمر الخالفة شورى بعد موته ف

  ومروان بن 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٣٧/ ١الطبري، ليدن . ٥٧٨وقعة صفين ص ) ١(

  .١١/ ٥العقد الفريد ) ٢(

ة وقد انتهت الحرك ٢١٣ـ  ٢٠٤وعن حركة التوابين انظر ص  ٢٠٦/ ٥، ١٩٣٦أنساب األشراف للبالذري، القدس ) ٣(

  .٢٠٨، انظر ص ٦٨٥/ ٦٥بالفشل سنة 

، أصل ٨٦ الجنات روضات ١٠٣/ ٢اليعقوبي : في َبْدء التشيع انظرن حول بدئه زمن النبي الباحثين المختلفةعن آراء ) ٤(

وعن بدئه أيام  ٣ـ  ٢وعن بدئه بعد موت النبي انظر فرق الشيعة ص  ٢٠٩/ ٢، ضحى اإلسالم ٨٧ الشيعة وأصولها

 ٢٤٩، ص ١٣٤٨هرست البن النديم مصر أيام علي انظر الف وعن بدئه ٥٦ولة العربية وسقوطها ص عثمان انظر الد

وعن بدئه بعد قتل علي انظر على وبنوه لطه  ١٨٠ص ) ٨ـ  ١١٧٧/ ٥٧٣ت (البن نشوان الحميري  والحور العين

  .١٩٢حسين ص 

  .ةإليها من الكوفوكان شيعة المدائن انتقلوا  ٢٠٦أنساب األشراف ص ) ٥(

  .٧٤ـ  ٧٣، ٧٠ـ  ٦٩/ ٥طبقات ابن سعد ) ٦(

  

  ـ ١٥ـ 



 

 

أما محمد بن الحنفيـة  ). ٧٠٥/ ٨٦ت (من األمويين أوالً ثم عبد الملك بن مروان ) ٦٨٥/ ٦٥ت (الحكم 

بن  فأتاح للشيعة، الذين استطاع المختار )١(فترك األمر للظروف فقد حاول أن يتجنب مصير أبيه وأخويه

. )٢(الحسين والدعوة البـن الحنفيـة  حماسهم، العمل على األخذ بثأر أن يستغل  )٦٨٦/ ٦٧ق (عبيد أبي 

العلويين مما أدى بأهل الكوفة إلـى  وزادت قوة عبد الملك بن مروان من التباعد بين الشيعة وبين قادتهم 

وعلي بـن   )٣(ذلك محمد بن الحنفيةويرتفعوا باألئمة من اِإلنسانية إلى اِإللهية كما الحظ بالغلو أن يدينوا 

السـابع  (ن األول الهجـري  السرية تنشط ضد األمويين في أواخر القـر الحركات ولما بدأت . )٤(الحسين

مـع  ) ٦ـ   ٧١٥/ ٩٧ت (أبو هاشم عبد اهللا بن محمد بـن الحنفيـة    شارك فيها من العلويين) الميالدي

/ ١٢١وبدأت في سـنة  . )٥(األسس الروحية لها حتى تحقق النصر للعباسيينالعباسيين وأسهم في وضع 

ترمي إلى إعادة األمر إلى العلويين على بن علي بن الحسين التي كانت  حركة الزيديين بقيادة زيد ٧٣٩

أما أخو محمد بن علي بـن الحسـين   . إلى العصور المتأخرةاألساس اِإلسالمي المعتدل وبقيت على ذلك 

فقد اتبعـا  ) ٧٦٥/ ١٤٨ت (محمد الصادق جعفر بن وابنه  )٦()٧٣٧أو  ٧٣٢/ ١١٩أو  ١١٤ت (الباقر 

يشاركا في هذا الصراع وإنما انصرفا إلى العلم والزهـد  فلم  السياسةسياسة علي بن الحسين من اعتزال 

  اللذين كانا طابع العصر حتى عد الصادق أستاذاً لجيله

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٣. ٧٢/ ٥طبقات ابن سعد ) ١(

  .٦٨/ ٥أيضاً ) ٢(

  .٥٨/ ٥اً أيض) ٣(

  .١٢سطر  ٢٠٧، ١٥سطر  ٢٠٥/ ٥المصدر نفسه ) ٤(

  .٩٨، ٤٠/ ٣، تاريخ اليعقوبي ١٢٦ص  انظر مقاتل الطالبيين) ٥(

خاندان نوبختي  حاول عباس إقبال في كتابه. ٥٣ص ، ١٩٣١فرق الشيعة للنوبختي، تحقيق ريتر، اسطنبول ) ٦(

 أن يثبت أن فرق الشيعة ليس للنوبختي) ١٥٩ص  وخصوصا. ١٦٥ـ  ١٤١، ص ١٩٣٢/ ١٣٣١بالفارسية، طهران (

مامية مقاالت اإل«واسمه القديم  ١٣ـ  ٩١٢/ ٣٠٠المتوفى سنة وإنما ألبي القاسم سعد بن عبد اللطيف األشعري القمي 

مستدالً على ذلك بوجود نسخة في طهران من هذا الكتاب مكتوب عليها هذا العنوان واسم  »والفرق وأسماؤها وصنوفها

يعنيه عباس اقبال وأثبت بالدليل القاطع أنه غير أن الدكتور محمد جواد مشكور نشر الكتاب الذي . ؤلف بالذاتالم

كتاب (متناثرة هنا وهناك وأن األصل إنما هو للنوبختي  الشيعة الذي ألفه النوبختي مع زيادة معلوماتلفرق تضمين 

  )ص أ ـ كد(د مشكور كتور محمد جواالدمقدمة  ١٩٦٣طهران ) المقاالت والفرق

  

  ـ ١٦ـ 



 

 

/ بالحكم للعلويين وبدأت روح القـرن الثـاني   الفرق الشيعية تشتد في المطالبةثم جعلت . )٣(المعاصر كله

. المختلفة في الكوفة والمـدائن  ونشأت فرق الغالة مختلفة والنظر تضفي عليها فلسفاتالثامن في البحث 

ونشأت فرقة اِإلسماعيلية على أسـاس  . م اإلسالمي وعرضهفي ثوراتهم في طول العالواستمر الزيديون 

دعا فيه إلـى  ) ، في حياة أبيه٥١ـ   ٧٥٠/ ١٣٣ت (أوالً وضعه المبارك مولى إسماعيل بن جعفر غالٍ 

تبني لها كياناً فـي  حتى استطاعت أن ) في بالد الروم ١٤ـ   ٨١٣/ ١٩٨ت (إمامة محمد بن إسماعيل 

  .صرشمال أفريقيا ثم انتقلت إلى م

أما السلسلة الرئيسية من أئمة الشيعة من أبناء جعفر الصادق فقد ظلوا تحت ضغط العباسيين في   

ابنه علي بـن موسـى   ليخلفه  ٧٩٩/ ١٨٣في سجن الرشيد ببغداد سنة بن جعفر ومات موسى . المدينة

تـاب   أن معروفاً الكرخـي وروي الذي صيره المأمون ولي عهده وزوجه بنته ) ٨١٨/ ٢٠٣ت (الرضا 

فمـات  ) ٨٣٥ـ   ٨١٠/ ٢٢٠ـ   ١٩٥( )٢(وخلف الرضا ولده الطفل محمد. على يديه وكان بواب داره

أفكـار  بوقت يسـير ودارت حولـه   ) ٨٤٢ـ   ٨٣٣/ ٢٢٧ـ   ٢١٨ح (شاباً، بعد أن استقدمه المعتصم 

فاضطهد الشيعة ) ٨٦١ـ   ٨٤٦/ ٢٤٧ـ   ٢٣٢ح من (ثم تغيرت األحوال بتولي المتوكل . )٣(أسطورية

علي بن محمد الهادي إمـام الشـيعة   يسجن أن  فكان من الطبيعي )٤(٨٥٠/ ٢٣٧هدم قبر الحسين سنة و

 )٥(٨٤٧/ ٢٣٣فاستقدمه من المدينة بعد توليه بقليل في سـنة  ) ٨٦٨ـ   ٨٢٩/ ٢٥٤ـ   ٢١٤(المعتدلين 

لذي أسس ظهر محمد بن نصير النميري اوفي أيام علي الهادي . )٦(إلى أن ماتعنده وسجنه في سامراء 

المذهب النصيري القائل بالغلو في األئمة وتأليههم باإلضافة إلى التساهل في الواجبات الدينية مما سيظهر 

  وخلف . )٧(له أثر كبير في تطور التشيع في الفصول المقبلة

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٥ـ  ١٨٧/ ١. ١٩٦٤ـ  ١٩٦٣راجع الصلة بين التصوف والتشيع للمؤلف، بغداد ) ١(

  .، كان ابن سبع سنين٧٤فرق الشيعة ص ) ٢(

  .٧٦ـ  ٧٤أيضاً ) ٣(

  .١٨/ ٧ابن األثير ) ٤(

  .٧٧فرق الشيعة ص ) ٥(

  .٧٨نفسه ص ) ٧، ٦(

  

  ـ ١٧ـ 



 

 

إلـى أن  وعاش فيها محدود اِإلقامة  ٨٤٦/ ٢٣٢ابنه الحسن العسكري الذي ولد في سامراء سنة الهادي 

في الدولة العباسية بدأت بقتل المتوكل ثم  تناًفم العسكري أحداثاً ولقد عاصر اِإلما. ٨٧٣/ ٢٦٠مات سنة 

/ ٢٥٤كما فعل ابن طولون سنة ويقتلون وجعل األمراء يستقلون بوالياتهم بدأ الخلفاء العباسيون يخلعون 

، ٨٦٩/ ٢٥٦في سنة  وعرضاً وكان من أخطرها ثورة الزنجوجعلت الثورات تجتاح الدولة طوالً  ٨٦٨

وأدى مـوت  . )١(ذلك من األحداثوغير لجرجان  الحسن بن زيدوملك  في مصر والكوفةلويين وثورة الع

لتكـوين الفـرق    إلى خلو الجو للشيعة من جديـد  )٢(»ظاهرلم يعرف له ولد «وكونه  الحسن العسكري

 أربع عشرةحال المهدي في شأن عشرية افترقوا المختلفة كالذي حدث في الكوفة من قبل حتى أن االثنا 

ال «على اعتبار أنـه  ولكن الذي أبقى عليه الزمن منها أنه المهدي وأن وجوده ضروري  )٣(فرقة مختلفة

 )٥(صـغرى وكبـرى   وتبع ذلك أن اعتقد الشيعة أن للمهدي غيبتين. )٤(»يجوز أن تخلو األرض من حجة

إيذاناً  ١ـ   ٩٤٠/ ٣٢٩وأنه كان يباشر امامته للشيعة عن طريق أربعة من السفراء مات آخرهم في سنة 

  .)٦(قائمةببدء الغيبة الكبرى التي ما زالت 

  

  ـ األفكار الشيعية ٢

نصبوا من أنفسهم الذين  )٧(روحياً إسالمياً تَمثَّل في جماعة السابقين األولينلقد بدأ التشيع مذهباً   

  ذر الذي ذكر في التعبير عن صفاء حراساً لِإلسالم كان منهم أبو

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٨٧٤ـ  ٨٦٨/ ٢٦٠إلى  ٢٥٤، أحداث السنوات ٦٨ـ  ٦٠/ ٧ابن األثير  انظر مثالً) ١(

  .٧٩فرق الشيعة ص ) ٣، ٢(

  .٩أيضاً ص ) ٤(

  .٨٠أيضاً نفسه ) ٥(

أو  ٣٠٤ت (محمد ثم ابنه أبو جعفر ) م٨٧٤/ ه٢٦٠ت بعد (بن سعيد الَعْمري  السفراء األربعة هم أبو عمر وعثمان) ٦(

ثم أبو الحسن علي بن ) م٩٣٨/ ه٣٢٦ت (روح بن أبي بحر النوبختي ثم أبو القاسم الحسين بن  )م٩١٧ ٢١٦/ ه٣٠٥

  .)٢٣٨، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢١٤، ص ه١٣٨٥للطوسي، النجف انظر الغيبة ). م٩٤١/ ه٣٢٩ت (محمد السَّمري 

  .٩: من سورة التوبة ١٠٠، واإلشارة إلى اآلية ٥٣ـ  ١٨/ ١انظر الصلة بين التصوف والتشيع ئل الشيعة عن أوا) ٧(

  

  ـ ١٨ـ 



 

 

وقيـل   )٢(وكان منهم سلمان الذي اعتبره النبي وعلي من أهل البيت )١(حه أنه كان موحِّداً قبل اِإلسالمرو

وجعل منه معمراً مندمجاً علـى المعرفـة    )٣(بحثاً عن محمد واِإلسالم حتى أسلم فيه أنه تنقل في األديان

وكـان مـن   . الدين الجديدليكون شاهداً على صدق  )٥(المسيح ومحمد بين حوارييمأل الفترة  )٤(السرية

ثم قتل في صفين مصداقاً  )٦(هؤالء أيضاً عمار بن ياسر الذي عذب في اِإلسالم األول وعذب أيام عثمان

ثم كان منهم حذيفة بن اليمان الذي كان يعد صاحب . )٧(»تقتلك الفئة الباغية«له بقوله  ﴾﴿لنبوءة النبي 

للمسـلم  وكان رئيسهم علي نموذجـاً  . )٩(وخبيراً بالفتن وعارفاً بالمنافقين من المسلمين )٨(سول اهللاسر ر

وكـان  . )١١(»وال يزري بالفقير فقرهبه الغني ليقتدى «وعلل زهده بأنه  )١٠(وربيباً للنبي وأزهد الصحابة

أن المكـي  أن ينتصر على المأل  ولبها اِإلسالم األالتي أراد من زهد علي الذي تتمثل فيه القيم الروحية 

وكان من مكانـة  . )١٢(يرادها هناالمجال إلأقواله مع أقوال كثير جداً من الزهاد والصوفية ال يتسع التقت 

 )١٣(على منوال شخصيتهرسمتا  العزيزالحسن البصري وعمر بن عبد علي في عالم الزهد أن شخصيتي 

مـن   وكـان شخصـيته  . الطرقعنده جميع تلتقي  وشيخاًللمعرفة الصوفية إلى ذلك مرجعاً وصار علي 

السياسية وحدها على اتخاذه إماماً واعتبار أبنائـه   الدعواتبحيث لم تقتصر  في العالم اِإلسالمي األهمية

  قادة بل 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٦٣/ ١: ٤ابن سعد ) ١(

  .٦٢، ٥٩: ٤أيضاً ) ٢(

  .٥٧ـ  ٥٣/ ١: ٤أيضاً ) ٣(

  .٢٢٠/ ١، صفة الصفوة ٦١/ ١: ٤أيضاً ) ٤(

  .١١٤/ ٢ابن األثير ) ٥(

  .٤٩ـ  ٤٨ أنساب األشراف للبالذري) ٦(

  .٣٣١٧/ ١، الطبري ١٨٠/ ٠: ٣ابن سعد ) ٧(

  .٣٨: ، صحيح البخاري، استئذان١٩اللمع للسّراج ) ٨(

  .٢٣/ ١قوت القلوب ألبي طالب المكّي ) ٩(

  .١٩٥/ ٢قوت القلوب ) ١٠(

  .٢٢٢/ ٤للغزالي حياء العلوم إ) ١١(

  انظر الفصل الخاص بعلي من الجزء األّول) ١٢(

  .المصدر السابق نفسه) ١٣(

  

  ـ ١٩ـ 



 

 

وكما كان لعلي شخصية . خاصة ابتداء من القرن السادس للعلويين مشيختهذلك إلى التصوف فغدت انتقل 

ابعهـا الخـاص   التصوف له شخصية صوفية لها طالتاريخية نسج  أسطورية شيعية إلى جانب الشخصية

  .كتب التصوف حتى اآلنالذي تعكسه 

الحسن ثم تنازل ولما قتل علي ولمس الكوفيون الفراغ الذي أحدثه فقده وطغيان األمويين عليهم   

من امام يمـارس  مركز الزعامة وخلو  عن الصراع السياسيوقتل الحسين ونكوص ابن الحنفية لمعاوية 

نسبة إلـى   )١(مختلفة كالسبئيةأسماء للشيعة ومن هنا ظهر ي الظهور ف بدأت األفكار الغاليةالقيادة بنفسه 

وغيرها من مراكز  ويشتد في الكوفةالغلو يظهر وجعل  )٣(والخشبية )٢(إلى أبي تراباليمن والترابية نسبة 

جعلوا يباشرون نشاطهم السياسي باسم الغلـو   )٤(ولما تبرأ علي بن الحسين من الغالين في الكوفة. الشيعة

الغلو وتطـور   اعتباره حزباً سياسياً مستقالً عن األئمة ال يؤثر فيه رضاهم أو سخطهم، ومن هنا نضجب

التي كلمة في العناصر أن نقول ينبغي وقبل أن نشرع في الغلو . واستقاللهابحيث صار حركة لها فلسفتها 

  .وغيرهافي الكوفة تبنته 

من مستوى حضاري يفـوق مسـتوى العـرب     في الكوفة أغلبية عربية جلهم لقد كان النازلون  

. )٦(ومن أقلية فارسية انضمت إلى الجيش العربي في القادسية ونزلت مع العرب في الكوفـة  )٥(اآلخرين

 )٨(تـنعكس منهـا الطبيعـة العاطفيـة     )٧(وكانت الكوفة في حضارتها أصيلة هاضمة ال مقلدة كالبصرة

  واالبتكار التي )٩(والحكمة

  ـــــــــــــــــــــــ

  .األولراجع الجزء ) ١(

  .٥١حوادث سنة  ١٣٦/ ٢الطبري ) ٢(

أخرى انظرها في ص  ، سموا كذلك ألنهم كانوا يقاتلون بالخشب ولتعليل اسمهم تفسيرات٢٣١أنساب األشراف ص ) ٣(

  .٢٧٠، و٢٤١

  .١٣٦/ ٣، حلية األولياء ١٦٠، و١٥٨/ ٥ابن سعد ) ٤(

  .١٢لماسينيون ص  خطط الكوفة) ٥(

  .٢٨٠فتوح البلدان للبالذري ص ) ٧، ٦(

  .٨، ٣/ ٢، ١٩٢٨األغاني، مصر ) ٨(

  .٦٨/ ٣، ١٣٢٨صحيح البخاري، مصر ) ٩(

  

  ـ ٢٠ـ 



 

 

أشهرها عبـد  ومصداقاً لهذا وجدنا القبائل التي تتزعم الغلو يمانية . )١(اتصف بها العنصر اليماني خاصة

اللتـين مارسـتا    )٤(ونهـد  )٣(أن مع بجيلةالش وكذلك )٢(وأسد وربيعة وكلها من أصل واحدالقيس وعجل 

 باً من مخالطيهمركانوا موالي لهذه القبائل أو عيضاف إلى هذا أن الفرس الذين دانوا بالغلو . نفسهاالتجاه 

 نتيجةفي هذه القبائل القبلي كان ضعيفاً  مما يشهد بأن الحس )٥(ممن كانوا يعيرون بأنهم مهجَّنون بالفرس

م ان قادة الغالة وحلفاءهم كانوا في الغالب أصحاب حرف ممن فقـدوا الشـعور   ث. لمستواها الحضاري

بمستواهم االجتماعي عن طريق التفوق العقلي واالقتصادي، ومن باالستعالء العربي وحاولوا أن يرتفعوا 

. وهكذا )١٠(حنطةورابعاً حائكاً وخامساً بائع  )٨(وثالثاً براداً )٧(وآخر ساحراً )٦(منهم واحداً تباناًهنا وجدنا 

الحرف أيضاً مما يـنهض  من طبقة أصحاب  في الجزء األول من هذا الكتاب خروج المتصوفةوقد رأينا 

وقد كان من شهرة بنـي  . وكونهما من معدن واحددليالً على انطالق الغالة والمتصوفة من نقطة واحدة 

هذه حال غالة الكوفة ولم تكن  )١١(اعجل في الروحيات أن إبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور قد نسب إليه

وقُم التي كانت مسكناً للقبائل العربية اليمانية التي وفدت  واصطخر في المدائن فقط وإنما كان األمر كذلك

  .)١٢(أيضاً إليها من الكوفة

  المهدية التي أسبغها المختار علىأن أول جديد في التشيع كان فكرة ويبدو   

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢خطط الكوفة ) ١(

  .١٣٨٥األنساب للسمعاني ورقة ) ٢(

  .أ ٦٦أيضاً ورقة ) ٣(

  .ب ٥٧٢أيضاً ورقة ) ٤(

  ).طبع أوربا( ٣١٤٨/ ١الطبري ) ٥(

  .٥٢، فرق الشيعة )٧٣١/ ١١٩ق (هو بيان بن سمعان ) ٦(

  .١٦١٩/ ٢هو المغيرة بن سعيد، الطبري، ليدن، ) ٧(

  .١٤٨، رجال الكشي، ص ٥٥ص  هو أبو الخطاب، المقاالت والفرق) ٨(

  .١٨٦/ ٢، الفصل البن حزم ٥٢هو بزيغ، المقاالت والفرق ص ) ٩(

وكان في الخطابية صيرفي يقال له المفضل،  ١٨٦/ ٢، الفصل ٥٣ص والفرق هو معمر بن األحمر، المقاالت ) ١٠(

  .٧٨/ ١مقاالت اإلسالميين 

  .٣٧٣/ ٧ء ، حلية األوليا٣٣٠/ ٢البن قتيبة عيون األخبار ) ١١(

  .٢٦أنساب األشراف ص ) ١٢(

  

  ـ ٢١ـ 



 

 

ولما . )٢(للتشابه القائم بينهما في االسم والكنية ﴾﴿من محمد  بوصفه صورة جديدة )١(محمد بن الحنفية

 وقد ربط جولدتسـيهر . ابن الحنفية، برجعة انصار المختار ، من بقايا)٣(مات ابن الحنفية قالت الكيسانية

لما مـات النبـي، قـال    على أن من المالحظ أن عمر، . )٥(وماسينيون بالفرس )٤(يابرجعة ايل هذه الفكرة

لى أصل معـين،  ء إكل شي، إن شئنا أن نرجع مما يوحي بإنسانية الفكرة أو إسرائيليتها ومهديتهبرجعته 

فكرة المهدية أن صارت من وما لبثت . )٦(موسى أربعين ليلةبغيبة  ﴾﴿وذلك أن عمر قرن موت النبي 

إما في حياتـه أو مماتـه ليعـود مـن     : ابع الشيعة عموماً فصار كل إمام شيعي من شتى الفرق مهدياًط

ولما حل القرن الثالث وأعلنت غيبة المهدي االثنا عشري أدخل فيها تطور جديـد هـو وصـل    . )٧(جديد

هـذه  ، وكانـت  )٨(المسيح وذلك لكون المهدي ابن امرأة من نسل الحواريين وبنهاية العالمبنزول  ظهوره

  ولما مات ابن )٩(الفكرة األخيرة إسالمية متصلة بالمسيح ومستقلة عن المهدية

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٠٩/ ٢، الطبري ٢٠سطر  ٢٢٢، ص ١١، س ٢١٨أنساب األشراف ص ) ١(

أن كلمة المهدي  )٢٥١، ص ١٩٥٢مصر (في كتابه شفاء الغليل  وقد نقل شهاب الدين أحمد الخفاجي ٦٦/ ٥ابن سعد ) ٢(

  .»ال إلى مولدهلى من ولده من نسبوه إ«تطلق على 

  .٢٦٠انظر األخبار الطول ص . أبو عمرةكيسان وكنية  ٢٢٨ص  األشرافانظر مثالً أنساب ) ٣(

  .١٩٢في اِإلسالم ص العقيدة والشريعة ) ٤(

  .١٢٢اِإلنسان الكامل في اِإلسالم ص ) ٥(

  .٨٦/ ٥د ، ابن سع٩٥/ ٢تاريخ اليعقوبي ) ٦(

 ٧٩ـ  ٧٠ـ  ٦٨ـ  ٦٢ـ  ٥٨ـ  ٥٧ـ  ٥٤ـ  ٣١ـ  ٢٨ـ  ٢٦ـ  ٢٥ـ  ٢٤ـ  ٢٠انظر مثالً فرق الشيعة ص ) ٧(

  .الخ ٨٠ـ 

والسنة  ويقول األشعري في عرضه ألقوال أهل الحديث. ١٣٤ة للطوسي ص والغيب ٣١٩ص للكنجي  البيان) ٨(

  .وذلك قول بمهدية المسيح واضح ٣٢٣/ ١اإلسالميين  مقاالت »ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله«

. في أثره القديم الفقه األكبر) ٧٦٧/ ٥٠ت (في اإلشارة إلى هذين االعتقادين أبو حنيفة النعمان بن ثابت  وأقدم منه

  .١١ص  ١٨٣، متن الفقه األكبر، ص ١٣٢٣انظر كتاب الفقه األكبر وشرحه لمال على القارئ الحنفي، مصر 

، مسند ابن حنبل ٥٠١، ٥٠٠، ٥١٦/ ٢، ١٣٤٩، مصر وراجع مسلم، الصحيح ١٢٩/ ١٢ابن خلدون، التاريخ  انظر) ٩(

ومبايعة أبي العباس قيام دولة بني العباس في الكوفة  بن علي عند إعالنهوقد ذكر داوود . ٦٢تن ف: الترمذي. ١٤/ ٢

  :السفاح قوله

ذكر بقليل وقبل هذا الوقت . إلى عيسى بن مريم ـ عليه السالملمه حتى نسليس بخارج عنّا فينا هذا األمر واعلموا أن 

  =ن يتوقع أنه لو بدأ القتال بعد أن مروان بن محمد، آخر الخلفاء األمويين، كا

  

  ـ ٢٢ـ 



 

 

أبو هاشم عبد اهللا بن محمد بن الحنفية وسطوة الحجاج ظهر  الشيعة بقوة عبد الملكعزيمة الحنفية وفترت 

ان لكل ظاهر باطنـا ولكـل   «باعتبار  )١(تمد على العلم السري الذي جعله جوهر اِإلمامةقائداً روحياً اع

أبو هاشم الفكرة اإلسالمية المعروفة وبدأ  )٢(»في العالم حقيقةتأويالً ولكل مثال تنزيل روحاً ولكل  شخص

وكان  )٣(»أمورهالم يمض مائة سنة من نبوة إال انقضت «اإلسالم كل مائة سنة على مقولة أنه  من تجديد

الذي شرط أبو هاشم علـى خليفتـه    ١٢معينة ومنها الرقم باغ األسرار على أرقام ـو البادئ في إسـه

بن العباس أن يكون دعاته إلى الثورة علـى األمـويين بهـذا العـدد لتـنجح      محمد بن علي بن عبد اهللا 

الذي دخل  )٥(»الدين طاعة رجل«: قائلالكيساني ال قرر المبدأويبدو أن أبا هاشم كان هو الذي . )٤(دعوته

ليس مريداً البتة من لم يكن أطوع لشيخه مـن  «: التصوف فيما بعد وعبر عنه ذو النون المصري بقوله

انفسح المجال لشيعة الكوفة أن يطوروا هذه البواكير  ٦ـ   ٧١٥/ ٩٧هاشم في سنة وبموت أبي . )٦(»ربه

  اإللهي السري، قد انتقل االمامة، وهو العلمأن سر  ومن هنا قرر بيان بن سمعان العجلي

  ـــــــــــــــــــــــ

وعن نص مروي ] ٤٣، ٤٢/ ١٠انظر البداية والنهاية البن كثير [ »ندفعها إلى عيسى بن مريم نحن الذينكنّا «الزوال  = 

  .التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان عن علي بن أبي طالب في هذا الشأن انظر كتاب

 »عيسى بن مريمرقة عظمي وال بياض شعري أن ألقى  ما يوِئّسني«: سعد أن أبا ذر الغفاري كان يقول ابنوى ور

  .وأنه لعلم للساعة فال تَْمتَُرنَّ بها: وكل هذه األخبار تنتهي إلى قوله تعالى. ٢٣٠/ ٤الطبقات الكبرى، ط بيروت، (

في شرح نهج البالغة ) م٧٨٩/ ه١٧٣ت (ر الكيساني المعروف أخر متأخرة انظر شعراً للسيد الحميري، الشاع لشواهد

بن الحسن بن بهرام، الذي قلع الحجر األسود  سليمان(، وشعراً غيره ألبي طاهر القرمطي ١٥٨/ ٧البن أبي الحديد، 

  :قال فيه) م٩٢٩/ ه٣١٧من مكة سنة 

  أنا الصارم الضرغام والفارس الذكر    رهـك غيـداع للمهدي ال شـأنا ال

  رـا أمـاري وأرضى بمـفَيْحَمَد آث    مريمٍ ُن ـَعّمر حتى يأتي عيسى بُأ

...  

  ).٢٢٥/ ٣بردي، النجوم الزاهرة البن تغري (

  .٢٤٣/ ١الملل والنحل للشهرستاني، ) ٢، ١(

  .٤٠/ ٣تاريخ اليعقوبي ) ٣(

  .٩٨/ ٣أيضاً ) ٤(

  .٢٣٦/ ١الملل والنحل ) ٥(

  .ترجمة ١١١/ ١، تذكرة األولياء لفريد الدين العطار) ٦(

  

  ـ ٢٣ـ 



 

 

 بـأن ينسـخ  جديراً وصار  )٢(»بيان من اهللا وهدىهذا «: وبأنه هو المعنيُّ باآلية )١(إليه بنوع من التناسخ

 )٤(صورة إنسان تفنى أعضاؤه إال وجههوبدأ بيان فكرة التجسيم وصّور اهللا على . )٣(بعض شريعة محمد

، وهـو  وجاء المغيرة بن سعيد البجلـي . حوير والتبديلالتمع شيء من  وكل ذلك قد صار إرثا للصوفية

وسـماهم   )٥(ويجعله عدداً ألصحابه الـذين خـرج بهـم    )٧(من الرقم  زميل لبيان، ليبدأ إظهار األسرار

فـي القـرآن   األمانة التي ترد وأّول  )٧(في معرفة اسم اهللا األعظم ورأى أن سر الخلق يكمن )٦(الوصفاء

حتـى فّضـله علـى آدم    دأ المغيرة أيضاً فكرة االرتفاع بعلي إلى مصاف األنبياء وب. )٨(باِإلمامة الشيعية

الحروف الهجائية تجسيم اهللا على صورة وأهم من هذا كله أن المغيرة بدأ فكرة . )٩(﴾﴿وساواه بمحمد 

 إلى اإللهية ويجعل منكلهم  باألئمةليرتفع ) ٧٣٩/ ١٢١سنة ت ( العجليأبو منصور وظهر . )١٠(وعددها

ونسب . )١٢(»يا بني بلغ عني«: ويقول لهسه على رأأول عارج إلى السماء ليمسح اهللا وكان . )١١(نفسه نبياً

وكان أبو منصور يرى . )١٣(وقروناً بين ذلك ألحييتهم أو ثموداًأن أحيي عادا لو أردت : إليه أنه كان يقول

  باعتباره كلمة  )١٤(أن المسيح أول من خلق اهللا

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٦/ ١الملل والنحل ) ١(

  .١٣٨: ٣، واآلية في سورة آل عمران ٢٤٦/ ١أيضاً ) ٢(

  .١٤٥الفرق بين الفرق للبغدادي ص ) ٣(

  .٢٦: ٥٥الرحمن  »كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واِإلكرام«إشارة إلى اآلية  ٢٤٦/ ١الملل والنحل ) ٤(

  .١٦٢٢/ ٢، الطبري ١٦٥/ ١ عيون األخبار البن قتيبة) ٥(

  .٢٤١/ ٨الطبري، مصر، ) ٦(

  .١٤٧ـ  ١٤٦الفرق بين الفرق ص  ٣٧حركات الشيعة المتطرفين لمحمد جابر عبد العال ص ) ٧(

بين الناس أن حكمتم وإذا  أن تردوا األمانات إلى أهلهاإن اهللا يأمركم «: ، واآليات هي١٤٧فرق بين الفرق ص ال) ٨(

منها وأشفقن بين أن يحملنها والجبال فأ إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض«: و ٥٨: ٤ساء تحكموا بالعدل الن

  .٧٢: ٣٣األحزاب  »وحملها اِإلنسان، إنه كان ظلوماً جهوالً

   ٣٧الشيعة المتطرفين ص حركات ) ٩(

  .٧٢/ ١لألشعري  مقاالت اإلسالميين) ١٠(

  .الخ ١٤٩ص ، الفرق بين الفرق ٧٤/ ١، مقاالت اإلسالميين ٣٠فرق الشيعة ص ) ١١(

  .١٦١٩/ ٢الطبري ) ١٢(

وجعلناهم للناس آية وقوم نوح مال كذبوا الرسل أغرقناهم «: إلى اآليتين، إشارة ٧٤/ ١مقاالت اإلسالميين ) ١٤ـ  ١٣(

  .٣٨ـ  ٣٧: ٢٥الفرقان  »عذاباً أليماً، وعادا وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً واعتدنا للظالمين

  

  ـ ٢٤ـ 



 

 

  .)١(تين، وجعل علياً ثاني الخلقفكان بذلك أستاذ الحروفيين اآل. اهللا

قتل (بن معاوية عبد اهللا  تحت قيادة وانتقلت حركة الغلو بعد أبي منصور إلى المدائن واصطخر  

 وشرعت للتصوف فكرة النور اِإللهي الذي ينتقل عـن ) ٧٤٨/ ١٣٠في سجن أبي مسلم الخراساني سنة 

ليسير في أفكار ) ٧٥٥/ ١٣٨ق (وجاء أبو الخطاب األسدي . )٢(واألئمة من اهللا إلى قادتهم األنبياءطريق 

ماسينيون أنه وذكر . )٣(الغلو شوطاً آخر، فقد روي أنه كان أستاذاً ِإلسماعيل بن جعفر الصادق ورئيساً له

ـ إنما لقب  علـى مقولـة أن    )٤(اب ِإلسـماعيل بأبي إسماعيل على اعتباره األبوة الروحية من أبي الخط

إلى هذا أن بعض الخطابية كانوا يـرون  يضاف . )٥(»الروحي هو وحده المعتبراالختيار اإللهي بالتبني «

في ] موته[أبي الخطاب جعلت في أبي الخطاب ثم تحولت بعد غيبة ] الصادق[جعفر بن محمد روح «أن 

إلـى  ما لبثـت أن انتقلـت    صورة سلمانية جديدة فكان هذا يعني عودة )٦(»محمد بن إسماعيل بن جعفر

وفوق هذا اعتبر أبـو الخطـاب   . من صوفي إلى آخر التصوف على شكل النبوة الروحية ونقل المشيخة

وكان ذلـك   )٨(»في السماء إله وفي األرض إلهوهو الذي : باآلية هؤالء إللهيتهم واحتج )٧(أنصاره أنبياء

تعلمـوا الشـعبذة   «وينبغي أن يذكر هنا أن أتباع أبي الخطـاب  . األرضاألولياء في  لوالدة دولةميقاتاً 

مما ينفق كانوا يحتالون على كل قوم «عنهم أنهم وروى  )٩(»والنجوم والكيمياء] النيرنجات[والنارنجيات 

أن كل «ولم يقف األمر عند هذه وإنما زعم أنصار أبي الخطاب . )١٠(»عليهم وعلى العامة بإظهار الزهد

باعثاً أئمة روحيين شيوخ الغلو الغالي وكون فصار شمول اإللهية النابع من التشيع  )١١(»يوحى إليهمؤمن 

  القشيري على أن يرى أن آل

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٥٠بين الفرق ص الفرق ) ١(

  .٢٠٦معرفة أخبار الرجال للكشي ص ) ٢(

  .١٩شخصيات قلقة في اِإلسالم ص ) ٤، ٣(

  .٦١ص فرق الشيعة ) ٥(

  .٢٠٨الكشي ص ) ٦(

  .٨٤: ٤٣في سورة الزخرف واآلية  ٤٤فرق الشيعة ص ) ٨، ٧(

  .٢١/ ٨ابن األثير ) ١٠، ٩(

  .٥١الفرق بين الفرق ص ) ١١(

  

  ـ ٢٥ـ 



 

 

  .)١(»كل تقي«البيت 

األولى التـي انبعثـت مـن    حركة الغلو كل هذه األفكار التي سيرد اتصالها بالتصوف أظهرتها   

ولكنها صـارت   )٢(منصور العجليأيام المهدي العباسي بالقضاء على الحسين بن أبي  الكوفة وانتهت في

بعد هؤالء جيل من الشيعة كان يمـثلهم  اء ـد جـوق. فيما بعد من تراث التشيع كله حين جمعت أفكاره

 ،)٤(الشيعة في وقته الذين كانوا يمثلون جمهور )٣(، بوصفه من القطعية)٨١٥/ ١٩٩ت (هشام بن الحكم 

عنهـا  وينفـوا  أن يصبوها في قالب من االعتـدال  الغالة فحاولوا  سبيالً إلى التخلص من آراءلم يجدوا 

ناحية فقال بـه ال علـى   بالتجسيم من كل وجد هشام بن الحكم نفسه محاصراً  وهكذا. والغلو األسطورية

شاماً أقر في التشيع فكرة لكن ه. والشرح وجعله وسيلة إلى اإليضاح )٥(به إلى المجازالحقيقة وإنما خرج 

بعد بالعصمة يسدد بالوحي واالمام عصمة األئمة على اعتبار أن النبي صارت من أهم أسس التشيع وهو 

إلى األئمة والنزول بهم إلى  وهي فكرة أساسها أيضاً التخفيف من غلواء اِإللهية المضافة )٦(ارتفاع الوحي

هنـا أن  ويذكر للعصمة . وأرابته العاِلمفي دهاء في وقته غاية اإلنسانية الكاملة، وذلك عالج للغلو يعتبر 

ومع قيمـة رأي  . إسرائيلي وال فارسي وال نصرانيلها أصل ليس  )٧(وجدها أصيلة في التشيع دونالدسن

قبـل   )٨(بن مـروان  قد أسبغ العصمة على عبد الملك ووجاهته يحسن أن يذكر هنا أن الحّجاجدونالدسن 

  هشام بن 

  ـــــــــــــــــــــــ

/ ١٣٨٠الرحماني، له، مصر الرباني والفيض الفتح انظر (الجيالني ، وكذلك فعل عبد القادر ٦٦٨القشيرية ص الرسالة ) ١(

  ).٢١٨، ص ١٩٦٠

  .٣٩فرق الشيعة ص ) ٢(

نص أبو الحميري، وقد  المنقول عن الحور العين البن نشوان ٨٨هامش ص ، وانظر ٨٩ـ  ٨٨/ ١اإلسالميين  مقاالت) ٣(

  .الحسن األشعري على قطعيته بصراحة

  .١٢٧ص  اإلسالميين مقاالت) ٤(

مقاالت  »التحقيقعلى المجاز دون طوله مثل عرضه، : وإنما قالوا«: تنص على أنهعبارة أبي الحسن األشعري ) ٥(

  .١٠٢/ ١اإلسالميين 

  .٤١الفرق ص ، الفرق بين ٣١١/ ١، الملل والنحل ١١٦ـ  ١١٥/ ١مقاالت اإلسالميين ) ٦(

  .٣٣٨ـ  ٣٣٠عقيدة الشيعة ص ) ٧(

  .٢٢٥/ ٥العقد الفريد ) ٨(

  

  ـ ٢٦ـ 



 

 

في الجزء األول من هذا العصمة التصوف من التشيع وبيان ذلك ماثل وقد دخلت . الحكم بقرن من الزمان

لـى  اهللا خلـق آدم ع إن «: يضاف إلى هذا أن من شيعة القرن الثاني من ذكر الحديث القائـل . )١(الكتاب

: فكان ذلك تعييناً لوقت األخذ بفكرة الشبه القـائم بـين اهللا والنـاس    )٢(»الرحمنأو على صورة صورته 

إلى وبعد هذا كله ظهر النصيرية ليضيفوا . من أهم أركانه فيما بعد وصارت فالفكرة التي دخلت التصو

النبي بالتنزيل واعتبـار   هذه القائمة من األفكار الجديدة تخصيص علي بن أبي طالب بالتأويل وتخصيص

ثم جاءت أفكار أخرى من . )٣(»إال أن أحدهما أسبق والثاني الحق له.. كالضوء من الضوء«علي والنبي 

أن على أنه يحسـن  . بين التصوف والتشيعاالتصال ومن إليهما مما ال تدخل تحت  والمخمسة المفوضة

الـذين   المعتـدلين بظهور فريق مـن الشـيعة    اقترنت الهجري هذه الفقرة بأن أواسط القرن الثانيننهي 

وعـن   التجسيم ، أن ينفوا عن التشيعبالمعتزلةاستطاعوا التحرر من هذا االرث الغالي واستطاعوا، تأثراً 

  .)٤(وعن القرآن االتهام بالنقصاِإلمامة الغلو 

  .قادمةوقبل أن يبحث وينخل مما سنراه في الفصول الكل هذا حدث قبل أن يجمع تراث الشيعة   

والجديد الذي قدمته إلى التشيع ممـا   التالية ينبغي أن نذكر اإلسماعيليةإلى الفقرة وقبل أن ننتقل   

  . الموضوع ويتكاملله تجاوب مع التصوف، ليستقيم سيكون 

أبـي الخطـاب مـع    لقد كانت اإلسماعيلية مؤصلة من حركات الغلو السابقة وخصوصاً حركة   

واعتمـدت   )٥(»بها شريعة محمـد يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ «عيل االعتقاد بأن محمد بن إسما

  على فكرة أبي منصور الخاصة بالتأويل والتنزيل وعلى 

  ـــــــــــــــــــــــ

 عليه اعتبار هشام بن الحكمأن يشار هنا إلى أن المرحوم األستاذ توفيق الفكيكي في نقده لهذا الكتاب، أخذ وينبغي ) ١(

 ولكاتب ٤٠٥ـ  ٣٩٤للعصمة، انظر مجلة اإليمان النجفية، العدد الخامس والسادس، السنة األولى ص ومفلسفاً  مجسماً

  .والعدد الذي بعده ٦٠٧ـ  ٦٠١هذه السطور رد عليه في المجلة نفسها العدد التالي ص 

  .٣١٣/ ١الملل والنحل ) ٢(

  .٣١٧/ ١أيضاً ) ٣(

  .٨ـ  ١١٧، ١١٠، ١٠٨، ١٠٥/ ١مقاالت اإلسالميين ) ٤(

  .٣٣٣/ ١، الملل والنحل ٨٢فرق الشيعة ) ٥(

  

  ـ ٢٧ـ 



 

 

العجلـي،  أبو منصور األسرار الذي أضفي عليه ) ٧(الذي جاء به أبو هاشم والرقم ) ١٢( األرقام كالرقم

ثم وصـلت  . من دعاتهم في حالي الظهور والستر للحجج واألول في تواليهمفصار الثاني ألدوار األئمة 

ثـم   )١(بعدد األنبياء أولي العزم والسموات واألرض والكواكـب السـيارة   )٧(ي بالنسبة للرقم هذه المعان

فقد ربطـوا  أما الحجج . )٢(وخارجه سباعية في داخله على الجسم اإلنساني وما فيه من مجموعاتطبقت 

، )٣(يرهاوغاالثنتي عشرة  النهار والجزروساعات طابع اثنا عشري كاألشهر ذات بمظاهر طبيعية أخرى 

إليه العقل البشري ما توصل الجديدة بوصفها أحدث وأضبط المظهر العلمي على العقيدة السباغ  كل ذلك

اإلسماعيلية نظمت العقيدة في إسباغ العلمية على العقيدة وإمعاناً . اإلسالمداخل إطار  من األنظمة الدينية

لمـا ارتفـع   الشرعية تأويالت تتغير كجبات وأضيفت إلى الوالتناسب كل المستويات العقلية في المجتمع 

ولم يقتصر األمـر علـى   . في فهمه للجانب العلمي من األسرار الدينية كما يفهمها شيوخ المذهبالمريد 

في المذهب وإنمـا   أفق الداخليدق المعنى معه كلما ارتفع العقيدة على هذا النسق التصاعدي الذي  شرح

علـى حقيقتهـا،    إلى أن يفهم الفلسفة الدينية بالمريدن يتطورون جعل لكل مستوى طبقة من اإلسماعيليي

هـذه  ، وكـل  )٤(مام ثم وصـي ثـم نبـي   مأذون ثم داعٍ ثم باب ثم حجة ثم إوهكذا كان من اإلسماعيلية 

إال منه، غير أن لم تنشأ فيما بعد حتى كأنها من المعرفة ومن العارفين قد استغرقت التصوف  المستويات

  .)٥(والتصوف وأشار إليه في صراحة تامةبه إلى هذا التواصل بين التشيع اإلسماعيلي ابن خلدون قد تن

  

  ـ دور األئمة في الفكر الشيعي ٣

لهم، فيمـا  لم يكن إلى العقيدة ألنهم التي أضافها أئمة الشيعة  يصعب البحث في األفكار الشيعية  

لقد كان األئمة مسلمين كالمسـلمين  . ا التباعهميبدو، دور فعال في تأسيس التشيع اللهم إال كونهم مثالً علي

  ال يتميزون إال بشيء من االجتهاد

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٩/ ٢خطط المقريزي ) ٢، ١(

  .٣٣٣/ ١، الملل والنحل ٧٥فرق الشيعة ص ) ٣(

  .٢٨٦ص  جامع الحكمتين) ٤(

  .٣٢٣مقدمة ابن خلدون ص ) ٥(

  

  ـ ٢٨ـ 



 

 

 أن يحددوا موقفهمفي القرن الثاني وحاولوا  رض المسلمون جميعاً لإلسالمالذي مارسه معاصروهم لما ع

. الجديدة التي أبرزتها الظروف لهم في بداية ظهور الدولـة العباسـية   والتفسيرات من المفاهيم المختلفة

اإلشارة إليهم بن أبي طالب حتى أبي هاشم ممن تقدمت ر عن جهد األئمة، ابتداء من علي وبصرف النظ

الـذي يظهـر   ) ٧١٣/ ٩٤ت (هذا اإليجاز الضيق، يصل الدور إلى علي بن الحسين زيد العابـدين  في 

به وبالمسلمين عموماً من في تقويته النكبة التي حلت بمظهر زهدي مبين كان من العناصر التي شاركت 

الحسـين  وأضيفت إلى علي بـن  . )١(قتل أبيه وأرحامه وأقاربه بحيث اعتبر من أجلها من بناة التصوف

أنواع العبادة كانت شبيهة بعبارة نسبت إلى رابعة العدوية في  عبارات تتصف بالقوة والوضوح في تحديد

عنه شعر فـي  وروى ، )٤(رأساً في التوكل الصوفي، واعتبر )٣(، وأثر عنه نوع من الفناء)٢(الحب اإللهي

وفوق هذا كله نسبت إليه مجموعة . )٦(االدم مع إظهارهالسرية التي يباح  في المعرفةثم  )٥(الخوف والتوبة

منها طابع عصر متأخر لمـا  السجادية يبدو على أسلوب جانب بالصحيفة سميت  والمناجيات من األدعية

  .)٧(فيه من الصنعة

علمـه  ولكـن   )٨(من النبي بوالدتهأما ولده محمد فقد اشتهر بالعلم حتى لقب بالباقر على نبوءة   

 )٧٣٩/ ١٢٢ق (ولم يبق منه إال كونه الم أخاه زيداً  لفرق الشيعية المختلفةضاع في زحمة التنافس بين ا

مما يجعل منه مسلماً  )١٠(وهاجم الغالة من أهل العراق )٩(على األخذ عن واصل بن عطاء شيخ المعتزلة

  ولكن الباقر في الزهد كأبيه بحيث. حريصاً على بناء اإلسالم بمعزل عن االجتهادات الشخصية

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١١التعرف لمذهب أهل التصوف للكالباذي ص ) ١(

  .١١٤، ١٠٩/ ١الدرية انظر الكواكب ) ٢(

  .١٣٣/ ٢حلية األولياء ) ٣(

  .١١٣اآللهية له أيضاً ص  ، التدبيرات٢٦٠/ ١الفتوحات المكية البن عربي ) ٤(

  .١٦٩أصول الكافي ص ) ٥(

  .ن الجوزيعن المنتظم الب ٢٠٨روضات الجنات ص ) ٦(

  راجع الجزء األّول) ٧(

  .١٢٥، أصول الكافي ص ٢١٢/ ١عيون األخبار ) ٨(

  .٤١٦تفسير علي بن إبراهيم ص ) ٩(

  .١٨٥/ ٣حلية األولياء ) ١٠(

  

  ـ ٢٩ـ 



 

 

عن سـفيان  ، رواية )٣(نعيموأبو  )٢(الكالباذيواعتبره  )١(طريقاً للنجاة من النارعنه أنه جعل الدمعة  ويُر

، مـن  )٧(وابن حجر الهيتمـي  )٦(وكذلك العطار )٥(وعبد اهللا ابن المبارك )٤(علي الروذباريوأبي الثوري 

  .رجال الزهد وبناة التصوف

المقاومـة ويـرفض    وأما زيد بن علي، أخو الباقر، فقد كان أول شيعي بعد الحسين يرفع لواء  

على أنصار زيد وأبناؤه ثواراً وصار . للثائرين وملهماً لهم نموذجاً ويصبحاألموي  على التحكم السكوت

السيف بهم واتصفوا بالتحرر العقلـي   القتران )٨(حتى سموا أنفسهم مهديينوال يتوقفون ال يهدؤون الظلم 

كـال األصـل   مع اتصاف  )٩(وفي الفروع حنفية حتى صارت عقيدتهم، وما زالت، في األصول معتزلية

التـي   )١٠(مامة المفضول مع قيام األفضـل القول بإ وكان من نتائج هذا التحرر. والفرع باألساس العقلي

 إلـى األخيـر  فوضت  الخالفةمن أبي بكر ولكن على اعتبار أن علياً كان أفضل  الخالفةمسألة  عالجت

االتجاه العقلـي   وقد جعل. )١٢(التصوف على يد ابن عربيوتلك فكرة دخلت  )١١(رآها المسلمونلمصلحة 

  .)١٣(وداً ولكن زيداً نفسه كان معروفاً بالزهد والنسكفي التصوف محدتأثيرهم  للزيديين

 كان من مسالمته وانصرافه إلى العلم أن لقبه المنصور بالصـادق  وخَلف لباقَر ابنُه جعفٌر الذي  

  )١٥(الشهرستاني الصادقوقد أشار إلى علم . )١٤(له بالخالفةلتنبئه 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٤١٦علي بن إبراهيم ص تفسير ) ١(

  .١١التعرف ص ) ٢(

  .١٨١/ ٣حلية األولياء ) ٤ـ  ٣(

  .القصة المذكورةعن كشف الغمة، وال شك في أسطورّية  ٨٨/ ٢الحقائق طرائق ) ٥(

  .٢٦٦/ ٢تذكرة األولياء ) ٦(

  .١٩٩ص  الصواعق المحرقة) ٧(

  .١٤٥لمناسبة ثورة محمد بن عبد اهللا بن الحسن في المدينة سنة  ٢٠٨/ ٢انظر الطبري ) ٨(

  .٢٦٤/ ١وبالنسبة لحنفية الصالحية والبترية في الفروع انظر  ٢٥٠/ ١الملل والنحل ) ١١ـ  ٩(

  .١٣٩/ ٤، ٤٤٨/ ١الفتوحات المكية ) ١٢(

  .١٢٨مقاتل الطالبيين ص ) ١٣(

  .٢٠٦أيضاً ص ) ١٤(

 ابه الضائع تاريخ الصوفيةفي كتليست له وإنما هي ألبي عبد الرحمن السلمي وردت  وعبارته ٢٧٣/ ١الملل والنحل ) ١٥(

ورقة  (Ethé 645)ف األوصياء مكتبة دائرة الهند محل ونقلها بالفارسية على أكبر حسين األردستاني في كتابه المخطوط

  .أ ٨٨٦

  

  ـ ٣٠ـ 



 

 

، )٢(جده عليعلي استمراراً لمدرسة السيد أمير عدها  )١(صاحب مدرسة شبه سقراطية دونالدسون واعتبره

لكن هذا العلم ضاع في زحمة التلفيق عليه حتى . )٣(كانا من تالميذهوأبي حنيفة أنهما  وقد روي عن مالك

الصادق إال الشاذ من المعارف كالرسـائل  ولم يبق من تراث . )٤(أحاديثهعن رواية لقد أعرض البخاري 

سيقع ألهـل  ما علم «، والجفر في )٥(بن حيان عنه في الكيمياء واإلكسير وما إلى ذلكالتي يرويها جابر 

له السلمي في ومنها األقوال التي يوردها  )٦(»البيت على العموم ولبعض األشخاص منهم على الخصوص

أن الصادق وصل بحركة الزهد وُأثر عنه لبس الصوف وروي عنـه اتصـال   غير . )٧(التأويل الصوفي

  .)١١(ؤسسي التصوفمن مالكالباذي  به وجعله )١٠(البلخيوشقيق  )٩(وداود الطائي )٨(سفيان الثوري

علي الرضا نظـراً لوقـوعهم    إال حفيدهأما أبناء الصادق من األئمة االثني عشر فلم يبرز منهم   

لقد عرف . فضله وعلمهالمأمون فبرز وعرف لعهد فقد خدمته واليته  أما الرضا. تحت الضغط السياسي

عنه أنه كان أسـتاذاً لشـقيق   روي وزهده ولكظمه الغيظ  )١٣(وبالعبد الصالح )١٢(بالكاظمموسى بن جعفر 

  )١٤()٨٠٩/ ١٩٤ت (البلخي 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣٢عقيدة الشيعة ص ) ١(

  .٧٦مختصر تاريخ اإلسالم ص ) ٢(

  .١٥٣زيدان ص  لجرجي ، األمويون والعباسيون١٩٩، الصواعق المحرقة ص ١٩٨/ ٣حلية األولياء ) ٣(

لم يحتج به البخاري واحتج به سائر «أنه  ١٦٦/ ١الحفاظ هبي يذكر في تذكرة لكن الذ ٢٦٥/ ٣اِإلسالم انظر ضحى ) ٤(

ومما يذكر في هذا المجال أن  »ال يسأل عن مثله«: قال فيهوان أبا حاتم  »الشافعي ويحيى بن معينوثقة «وأنه  »األمة

من الضعفاء والمتروكين  منهما عدهديثاً واحداً وأن األول ح بن ثابت عن أبي حنيفة النعمانالبخاري ومسلماً لم يرويا 

  ).١٩٥: ٢ضحى اِإلسالم، ط (

  .٣٢٥/ ٢حتي  انظر مختار رسائل جابر بن حيان وكذلك تاريخ العرب لفليب) ٥(

  .٣٣٤ابن خلدون ص مقدمة ) ٦(

  .٥، ١حقائق التفسير ص ) ٧(

  .١٩٣/ ٣الحلية ) ٨(

  .١٢/ ١تذكرة األولياء ) ٩(

  .١٣٦الرسالة القشيرية ص ) ١٠(

  .١١التعرف ص ) ١١(

  .٦٧أخبار الدول ص ) ١٣ـ  ١٢(

  .٣٢٨الجنات ص أ روضات  ١٠٧بن علي األملي ورقة جامع األسرار لحيدر ) ١٤(

  

  ـ ٣١ـ 



 

 

للبحث لقضاء الكـاظم  غير أن هذه كلها ال تثبت  )١(على يدهتاب ) ـ  ٨٤١/ ٢٢٨ت (وأن بشراً الحافي 

  .في سجن الرشيدمدة مكثه في بغداد 

لعهـد   بواليتـه كلهـا   مطمح أنظار الطوائف اإلسالميةليكون ) ٨١٨/ ٢٠٣ت (ا وجاء الرض  

عشر ألـف  هذا المنصب على مضض، كان قد أجاب على خمسة المأمون وقد نقل الشيعة أنه، قبل توليه 

كان البـس  «على نّساك الملوك من األمويين أنه عنه، في معرض المفاخرة به وذكر . )٢(مسألة في العلم

البن أبي الحديد، نهج البالغة كما في شرح  »ضياعه وغَالّتهعمره مع سعة أمواله وكثرة  الصوف طول

أطلـق   »صـحيفة «السجادية نسبت إلى الرضا  بن الحسين الصحيفةإلى علي وكما نسبت ). ٢٧٣/ ١٥(

سلسلة سندها القشـيري  دخل في  الموضوعاتفي شتى  وهي مجموعة من األحاديث النبوية هعليها اسم

إن «: حديث عليه مسحة السلوك الصوفي نصهالصحيفة ومن جملة أحاديث . )٣(الرسالة المعروفة صاحب

شراباً ألوليائه، إذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طربوا وإذا طربوا طـابوا، وإذا طـابوا   هللا تبارك وتعالى 

وبـين   فرق بيـنهم  الوإذا وصلوا اتصلوا، وإذا اتصلوا ذابوا، وإذا ذابوا خلصوا، وإذا خلصوا وصلوا، 

لهما  عن معنى عبارة مقاربةوسئل جالل الدين الرومي  )٥(للحالج قريب منهاوتلك عبارة ورد  )٤(»حبيبهم

نقل عنه الحاج معصوم الرضى أيضاً كتاب فقه ونسب إلى . )٦(ففسر الشراب المقصود هنا بالخمر اآللهية

تذكر رسول اهللا واجعل واحداً مـن األئمـة   «وله تكبيرة االحرام، بقنصاً صوفياً يأمر الشيعة، لدى ذكر 

  يضاف إلى هذا أنه قد روي إسالم معروف الكرخي على يد . )٧(»نصب عينيك

  ـــــــــــــــــــــــ

  .ما لعله يدل على هذه الصلة »١١ص «، وقد روى القشيري في الرسالة ٨٣/ ٢طرائق الحقائق ) ١(

  .٥٢غيبة الطوسي ص ) ٢(

  .٩٢ص  الرضاصحيفة ) ٣(

  .١٨٢الجنات ص أ، ويروي الخوانساري حديثاً قريباً منه مسنداً إلى الصادق، روضات  ٩٧جامع األسرار ورقة ) ٤(

  .٣٢الطواسين، ص ) ٥(

  .٣٥١، ص ١٩٥٩، اسطنبول مناقب العارفين لألفالكي) ٦(

 ١٣١١مؤلف سنة  مقامات العبادة،بيان السعادة في ، تفسير سلطان محمد بن حيدر الجنابذي، ٢١٧/ ١طرائق الحقائق ) ٧(

  = .١٩/ ١، ١٣١٤في طهران سنة ومطبوع 

  

  ـ ٣٢ـ 



 

 

، وذلك أثناء إقامته القصـيرة  )٣(ومن مواليه )٢(وذكر أن هذا الزاهد المعروف كان حاجباً لالمام )١(الرضا

ـ )٤(إلى المأمون في بلغ ببغداد ماراً بها في طريقه د سـماع  ، وأن الرضا هو الذي شجعه على الزهد بع

ولما ظهرت سالسل الخرقة الصـوفية  . )٦(وأنه مات على عتبة باب اِإلمام )٥(معروف وعظ ابن السماك

مزيد شرح هذا مقام الرضا في التصوف وسيرد عليه . عن طريق معروف الكرخياتصلت كلها بالرضا 

  .في الفصول القادمة

. إليه في هذا المجاليشار ينتج شيئاً  أما ولد الرضا محمد الجواد فلقد مات صغيراً ولم يتح له أن  

محمد الهادي الذي عاش في سامراء منفياً فلم يكن له دور بارز في التشيع إال كونه المثل ثم جاء علي بن 

 )٨(التي نسبت إلى الهادي )٧(ثم الزيارة الجامعة األعلى الذي نسج حوله محمد بن نصير عقيدته النصيرية

المـذهب  الذي أسـس  ) ١٨٣٧/ ١٢٤٣ت (لصوفي الشيخ أحمد االحسائي الفلسفي اوشرحها على النسق 

  .الشيخي المتصل باألصولية االثنا عشرية على قاعدة من التصوف المفلسف

  ـــــــــــــــــــــــ

يلقب بابن الذي كان لمحمد بن علي الشلمغاني هو كتاب التكليف إنّما  السيد محمد صادق الصدر أّن هذا الكتابويرى  = 

في الموسم الثقافي لجمعية  انظر محاضرته. وخرج من التشّيع التقليدي إلى الغلّو بنفسه) م٩٣٤/ ه٣٢٢ق (العذافر 

  .ذيل روضات الجنات عوراج ١٩٦٦/ ١٠/ ٧في ) بالعراق(الرابطة األدبية في النجف 

  .١٢الرسالة القشيرية ص ) ١(

  .٨٥طبقات الصوفية ص ) ٢(

  .١٢الرسالة القشيرية ص ) ٣(

بن موسى بن جعفر عليه السالم من  وأشخص المأمون الرضا علي«: ، عبارته تقول١٧٦/ ٣ انظر تاريخ اليعقوبي) ٤(

فقدم بغداد ثم أخذ به على طريق إليه رجاء بن أبي الضحاك قرابة الفضل بن سهل، وكان رسوله المدينة إلى خراسان 

أنه حتى هذا النص لكرخي والرضا مشكوك فيها ويبدو بين معروف ا والصلة المباشرة »...ماه حتى صار إلى مرو

  .على هذا المعنىيحتمل كثيراً من الشك في الداللة  الرضا ببغداد الوحيد الذي يفهم منه نزول

  .١٢الرسالة القشيرية ص ) ٥(

  .٨٥طبقات الصوفية ص ) ٦(

ية لألئمة، جمع الشيخ عباس القمي، الشيعالزيارات انظر مفاتيح الجنان وهي مجموعة األدعية واألوراد ونصوص ) ٧(

  .٥٥٠ـ  ٥٤٢ص  ١٩٤١/ ١٣٦٠طهران 

  .٤ـ  ٢ص  ١٢٧٦الجامعة ألحمد االحسائي تبريز نسبتها إلى الهادي في شرح الزيارة راجع مناقشة ) ٨(

  

  ـ ٣٣ـ 



 

 

له أن يفعـل  ولم يتح  مثل أبيه ومات في سامراء الهادي وكان دور الحسن العسكري كدور والده  

عنـه ابـن   ذكر أنه من إمالئه ورواه إليه تفسير قصير للقرآن، ارزاً في دنيا التشيع غير أنه نسب شيئاً ب

 )١(األربعة وذكره ثقات الشيعة الكبار من قدماء ومتـأخّرين  القمّي، أحد أصحاب األصول الشيعية بابويه

ة جازت حيله على هؤالء على اِإلمام عن طريق مصنّف من الغالونرجح نحله هذه النسبة نستبعد وإن كنّا 

التي  الشعبية الساذجةفي صورتها  المصنفين، لكن ماّدة المصنّف، على العموم مستمدة من البيئات الشيعية

نفوس واحد هو التأكيد على قدم حول موضوع يتركز  )١(في كل زمان ومكان بالمبالغة واألسطوريةتتعلق 

ى نصوص منه في أثناء المقارنات التي عقدناها بـين  إلوقد أشرنا ومبالغة فيها غلو  األئمة على صورة

  .)٢(في ميدان التفسير اإلنتاج الصوفي والشيعي

الشيعة باختفاء ولده محمد المهدي طويت واعتقاد  ٨٧٤/ ٢٦٠وبموت الحسن العسكري في سنة   

مـا   كلميـه صفحة األئمة من الشيعة وبدأ عهد جديد من التشيع قام على أكتاف فقهاء التشيع وقـواده ومت 

  .له في الفصل التاليسنعرض 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٥، ص ه١٣٦٠طهران . انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة للمرحوم الشيخ أغا بزرك الطهراني، الجزء الرابع، ط) ١(

  .٢٩٣ـ 

  .راجع الجزء األول) ٢(

  

  ـ ٣٤ـ 



 

 

  الفصل الثاني

  

  من الغيبة حتى سقوط بغداد التشيع

  

  :الجانب التاريخي ـ ١

أيام أبي هاشم وعبـد  الوصول إلى الحكم منذ في محاولة واحدة والعباسيون جبهة كان العلويون   

علـى  أمر بإقامة النياحة في خراسان أن أبا مسلم الخراساني اوية، وكان من وحدة الجانبين ـاهللا بن مع

 )٢(العباسيين من الشيعة الكيسـانية ون واعتبر ابن خلد. )١(لمدة سبعة أيام) ٧٣٤/ ١٢٦ق (بن زيد يحيى 

 على الخالفـة  وذكر أن السفاح والمنصور، قبل سقوط الدولة األموية، بايعا محمد بن عبد اهللا بن الحسن

شعاراً لهم، مظهر حزن جمـاعي  بل لقد كان السواد، الذي اختاره العباسيون . )٣(ومعهما سائر الهاشميين

  )٤(ام معاًعلى الحسين بن علي وإبراهيم اِإلم

  ـــــــــــــــــــــــ

وانظر في خروج  ١٨١/ ٢، ه١٣٠٥للصفدي، ط مصر مية العجم وشرح ال ١٨٥/ ٢، ١٣٤٦مروج الذهب، مصر ) ١(

 العباسي في ساعة ظفره وكان عبد اهللا بن علي القائد. وهوامشها ١٥٨ـ  ١٥٢ص  الطالبينونهايته، مقاتل يحيى 

وتجيب بنو  بن علي يا يحيى بن زيد ما لكم ال تجيبون يا زيدبن علي  ا حسينيا حسن بن علي ي«ينادي بخصومه 

  ).٨ـ  ٢٠٦/ ١قتيبة  البن، عيون األخبار ٧٢/ ٦، ١٩١٦ـ  ١٨٩٩ا سنانظر البدء والتاريخ للمقدسي، فر( »أمية

  .١٧٣/ ٣العبر ) ٢(

  .١٨٧/ ٣أيضاً ) ٣(

حيث نّص الخليفة ) ١٥٥م، ص ١٩١٤/ ه١٣٣٢(بيروت : ط) ٩٠٨/ ه٢٩٦عبد اهللا، ق (انظر ديوان ابن المعتز ) ٤(

  :على قولهفي أرجوزة الشاعر 

  تفنيدنا ي ـج فـومن عليه ل    ويدناـوما الذي أنكر من تس

  سين وعلى إبراهيمـعلى الح    داد الهيمـح ان ـا كـوإنم

، ٥٩٨٦عربيات : رقم باريس،مخطوط (أوليات أبي هالل العسكري : وعن كون السواد شعار حداد للعباسيين انظر  

مية د بن علي وابنه يحيى، انظر شرح العلى شهداء العلويين من أمثال زيوعن كونه داالً على الحزن . أ ١٣٢ورقة 

  .١٨١/ ٢العجم للصفدي، 

  

  ـ ٣٥ـ 



 

 

/ ١٤٥بثورة محمد بن عبد اهللا بن الحسن سـنة   )١(المتحالفتين مع المنصور المخالفة بين الكتلتينوبدأت 

واسـتمرت ثـورات   . دولة له فيهـا  وتأسيسه إلى أفريقيا أخيه الثانياهيم أخيه وفرار ادريس وإبر ٧٦٢

والعلويين وزاد العداء بين العباسيين . في طول العالم اإلسالمي وعرضه حتى استقروا في اليمنالزيديين 

أن صر واسـتطاعت  مهدي أن يؤسس له ملكاً في أفريقية ثم انتقلت الدولة إلى معبيد اهللا الحتى استطاع 

بقي . اإلسماعيلية الفاطميةتستولي على الشام وأخذت تهدد الدولة العباسية بالفناء، وكانت هذه هي الدولة 

حينئذ  خوانهم الزيديينبهم إويضرب المأمون أن يكسبهم الشيعة اِإلمامية، سلف االثنا عشرية، الذين حاول 

الدولـة العباسـية ـ    ى سائر الصحابة ـ وهو اساس  فضل علي عل وباعتناقهبتولية الرضا والية عهده 

للثورة وتأسيس ملك لهـم  الفرص أمامهم المأمون أن يراقب هذا الفرع الشيعي وحاول أن يقلل واستطاع 

إلـى السـلم وآثـرهم للسـالمة      وقد كان هذا الفرع من أبناء علي أجنحتهم. على أنقاض دولة العباسيين

بهم بالغاً حد الحماسة ولم يحـاول أحـد   الطامحين على االئتمام لهف وأزهدهم في الحكم، ولذلك وجدنا ت

إال اللهـم  كانوا يباشرون األمور بأنفسهم،  ألن أهل هذين البيتين أو الزيديين منهم أن يدعو إلى الفاطميين

  .)٢(من أحفاد محمد بن الحنفية مامة رجل غير تاريخيالقرامطة، وكانوا يدعون إلى إ

 ثالثة مظاهر أيضاً فكـان الزيـديون   ة السياسية إلى ثالث شعب نال العقيدةوكما تفرعت الحرك  

الـدين المفلسـف وأمـا    يتبنـون   وآراء المعتزلة في العقل وكان الفاطميون آراء الناس في الفقهيتبنون 

ألصحاب  حماهمعي األول وان أباح التستر والضعف والزهد فظلوا على العرف الشيالعلويون االماميون 

التسلسـل التـاريخي للتشـيع    يكن من أمر العقائد، فإن علينا أن نتتبع ومهما . من سائر األصناف البدع

  لنخلص إلى 

  ـــــــــــــــــــــــ

أول هاشمي ] المنصور[فكان «، حيث جاء ٢٣ـ  ٢٢، ص ١٩٦٢لليعقوبي، بيروت  »لزمانهممشاكلة الناس «راجع ) ١(

حيث نص السيوطي  ٢٦٠، ص ١٩٥٩وانظر تاريخ الخلفاء للسيوطي، مصر  »حتى قيل عباسي وطالبي.. أوقع الفرقة

 ٢٧٠أيضاً ص وانظر  »وكانوا قبل شيئاً واحداً كان المنصور أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين«على أنه 

  .١٩٣٤، ١٥/ ١، ١٩٣٦دار الكتب، : ، ط، السلوك للمقريزي٥١٤/ ٢وراجع الذهب للمسعودي 

  .١٠١ص ، ١٩٥٠بغداد . وراجع الوسائل إلى مسامرة األوائل للسيوطي أيضاً ٣٦١/ ٣ العبر) ٢(

  

  ـ ٣٦ـ 



 

 

بغداد وهو التاريخ الفاصل الذي رجح كفه التصوف على الفقه وأتاح الظرف المناسب النكشـاف   سقوط

  .الصلة الوثيقة بين التصوف والتشيع

وقد أعـدم أول  د تتبعهم المتوكل وأرهقهم، مد وجزر، فقلقد مر الشيعة بعد المأمون بأدوار فيها   

بن عاصم أو أحمد بن محمـد بـن عاصـم،    شيعي لشتم أبي بكر وعمر وعائشة وهو عيسى بن جعفر 

/ ٢٤٤وفي سـنة  . )١(في الشمس فمات ثم رمي في دجلةفضرب ألف سوط وترك صاحب خان عاصم، 

لكن الشيعة لـم يعـدموا   . )٢(عهالمنطق، لتشي قتل يعقوب ابن اسحق السكيت، صاحب إصالح ٩ـ   ٨٥٨

مناقب علي « منشوراً يتضمن ٨٩٢/ ٢٧٩سنة خلفاء يوافقونهم في الرأي، فقد حاول المعتضد أن يوزع 

اِإلسالمي على اعتبار أن الزيدية التي كانت تجتاح العالم  إال الثوراتولم يمنعه من ذلك  »ومثالب معاوية

هذا االضطراب في الحكم العباسي إلى أن عمـت الفوضـى    واستمر. )٣(فيه تشجيعاً للناس على تأييدهم

ليرتفـع   )٤(وقبضوا على أزمـة األمـور   ٩٤٥/ ٣٣٤سنة بغداد  للمتغلبين فدخل البويهيونوصار الحكم 

الزيديين أنهم كانوا في األصل من الشيعة  ومما يالحظ في الحكام البويهيين. من جديدنجم الشيعة بحكمهم 

سنة  )٥(د يتوهم، وذلك ألنهم وسائر الديلم أسلموا على يد الناصر األطروش الزيدي، كما قال االثنا عشرية

واستمروا يحكمون طبرستان  ٨٦٤/ ٢٥٠ذ سنة من وكان الزيديون. )٦(طويلبعد جهد  ١٤ـ  ٩١٣/ ٣٠١

 ادعلى بغدلكن استيالء البويهيين . )٨(السامانيون على ملكهملما استولى  )٧(٩٥٦/ ٣٤٥في الحكم إلى سنة 

على فرقة أخرى من الشيعة ليس لها إمام إلى االثنا عشرية استقالالً بأنفسهم واعتماداً  حولهم عن الزيدية

  رسمي تدعو إليه، ومن هنا رأينا إعراضهم

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٧/ ٧تاريخ بغداد ) ١(

  .١٠٦/ ٢، شذرات الذهب البن العماد ٣١٢كتاب الرجال للنجاشي ص ) ٢(

  .٢٤٤اريخ الخلفاء للسيوطي، ص ت) ٣(

  .، وما بعدها٢٦٣ص ، تاريخ الخلفاء ٤١٩/ ٣، العبر ١٤٩/ ٨ابن األثير ) ٤(

  . ٣٦٧تاريخ الخلفاء ص ) ٥(

  .٢٦/ ٨، ابن األثير ٤٣٠/ ٢، ١٢٨٣مروج الذهب، مصر ) ٦(

العالقة بين لتبين  ١١٠وراجع خالصة تاريخ العراق لألب انستاس ماري الكرملي ص  ١٩٩الخلفاء ص تاريخ ) ٧(

  .الثورات الزيدية في طبرستان والبويهيين

  .٣٥٢/ ٣العبر ) ٨(

  

  ـ ٣٧ـ 



 

 

  .)١(عن إلغاء الخالفة العباسية وإعالن الخالفة العلوية

  مركز من أهم المراكز الشيعية على اإلطالق، ونعنيتأسس  وفي أيام البويهيين  

  ـــــــــــــــــــــــ

في كتابه الجماهر،  ، وانظر في ذلك تعليالً مفصالً أورده البيروني٤٢١/ ٣، العير ١٤٩/ ٣العير ، ١٤٩/ ٨ابن األثير ) ١(

أن معز الدولة أحمد بن بويه كان يفرط في التشيع، وأنه أشخص من نواحي فارس أحد كبار «: إذ قال ٢٤ـ  ٢٢ص 

إلى المطيع ـ بيل أكمام المخانيث ـ يشير بذلك ديانة وحسن السير والصيانة، وأسّر إليه بتبرمه بتقالعلويين مشتهراً بال

ليوصل الحق إلى ذويه ويسلم الملك والخالفة إلى أهليه، وأنه أولى  وأنه إنما استحضره] ٣٦٧ـ  ٣٣٤الطائع ح : ه[

  .فيه من الفضل والعدل وحسن الطريقة الوراثة وما خصه اهللا وجمعهبسياسة األمة بحق 

في أهل بيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وأوالد  ومدحه على اعتقادهراً شكراً كثي فدعا له العلوي وشكره

بما عنده في  البتول وأحمده على ما نوى من التقرب إلى اهللا تعالى بإنعاشهم واعزاز الدين بهم، ثم استأذنه في اإلفصاح

  :ذلك، فأذن له فقال

اهللا والرسول كطاعة  وأطاعوهم العباسية ودانوا بدولتهمالدعوة قد اعتادوا  واالمصار الناس في األقطارإن عامة «

، فاعتقدوا الناجمين غير األسر والقتلمن العلويين يعهدوا ، ولم إلى والتهمعلى االنقياد وتزاحموا  ورأوهم أولى باألمر

الجمهور بما بادهت وأزمعته فإذا فعلت ما أضمرته . األمرعلى خلفاء اهللا ووالة  بالخروج والكفران فيهم العصيان

فلم تستغني في نقل . دونهذلك بك  )كذا(على اتحاده  يمالئك في العقدمن ال له دفعة وحسدك غيره فلم ينقادوا تعودوا 

بعين المقت والبغضة حينئذ حروب تتوالى عليك حتى تضجرك وأنا سببها، فتراني الملك من قبيلة إلى أخرى عن 

 الفلح في مغازيكالفعلة، هذا إذا رزقت ما انتدبت له من تلك رة فيحبط أجر فعلت ـ إلى الندامة والحسـ فيما وتنطوي 

  .والنصرة

ولم يستقر بي قرار ما دمت في دار اِإلسالم إلى أن أتحول ـ إن نجوت وأما إذا جرى األمر بخالفه، فقد زال ملكك 

ـ حيث أسكن  المهالك، وأنا اآلنوفما الذي يدعوك إلى التعرض للحتوف . ـ إلى دار الحرب وعبدة األصنام بحشاشتي

يد رئيس أو عامل فوق يدي نافذ األمر في القاصي والداني، ال ترتفع  ودهقانتانيء ـ معظم مبجل فاضل النعمة عندي 

عن تقبيل كم هو أنظف وأطهر وال تستنكف بملكك به تهنَّؤك  اهللا تعالى ال تهنأوبين ما رزقني فخل بيني . أو أمير

وسل اهللا  (!)تأنف منها وال تستقذرهاونهاراً بتقبيلها ولست تولع ليالً  وسخة وأنفاس بخرةسمة وثغور كثيراً من شفاه د

  .»عز وجل ما فيه صالح دينك ودنياك وارتهن دعائي لك بالخير في عقباك

وصرفه  نيهوقام إليه وقبل رأسه وعي وقلبه حتى هابه وبكى بين يديه معز الدولة إلى قوله وعظم أمره في عينهفأصغى 

  :ما قيل بفكرة ثاقبة ويعمل عليه عن من ينشدإلى وطنه مكرماً معظماً ولم يتخلف 

  فإن المعاصي تزيل النعم     إذا كنت في نعمة فارعها

  .١٨٢، ص ١٩٥٩بتحقيق يوسف ألبرت كنعان، بيروت ) م١١٢٧/ ه٥٢١ت (الطبري للهمداني وراجع تكملة تاريخ   

  

  ـ ٣٨ـ 



 

 

/ ٣٩٢ت (عضد الدولة الكوفة، فقد بنيت حول مشهد اِإلمام علي الذي أظهره وبناه  تبه النجف التي ورث

ونشأت إمـارة شـيعية اثنـا    . )١(كونه المرقد الحقيقي لعلي بن أبي طالب على خالف في حقيقة) ١٠٠٢

 )٣(١١٠٢/ ٤٩٥سـنة  ثم بنيت الحلـة   )٢(شيعية كاملةبالحلة وكانت والية في النواحي المحيطة عشرية 

االثنـا   باعتنـاقهم التشـيع   وكان البويهيون. من مراكز الشيعة أيام التتار خاصةارت مركزاً رئيساً وص

ملكهم، أوالً وأن يكونوا لهم عصبية من العراقيين تحميهم وتثبت عشري يحاولون أن يستقلوا عن الزيديين 

بإحيـاء  ولهذا لم يكتفـوا  . ةفي تلوينه بألوان صارخوبالغوا عشري جانب التشيع االثنا ومن هنا التزموا 

لم يفطـن  لالحتفال بذكرى قتل الحسين  مراسيم جديدةباختراع وإنما زادوا ذلك مبالغة  المناسبات الشيعية

  .إليها الفاطميون الذين حكموا قبلهم ولم يعهدها الزيديون

ريخ في التـا  وردت نظائرهالذي  )٤(مواكب العزاء في لونها الجديد ٩٦٣/ ٣٥٢وبدأت في سنة   

الصفويين كما لها طابعاً مسرحياً في أيام حتى اتخذت فيما بعد في العراق، وقد تطورت وخصوصاً  القديم

إسـالمية  كانت لهـا سـابقة    التي ظهرت أيام البويهيين ذلك أن مراسيم العزاء الحسيني. فيما بعدسنرى 

يبدو أن هذا الحزن الجماعي لم و. هذا الفصلنهض بها أبو مسلم الخراساني كما سبقت اإلشارة في بداية 

أن تدب فيه الحياة من جديد بفعـل  بقدر ما كان عرفاً عراقياً محلياً كامناً ينتظر تقليداً عربياً خالصاً يكن 

  .المناسبة الظروف

  ـ فيما يبدو ـ هي )٥(المنظم في التاريخ إلى الحزن الجماعي لقد كانت أقدم إشارة  

  ـــــــــــــــــــــــ

 وتاريخ البلدان العراقية لعبد الرزاق ٥٩ـ  ٥٨ـ  ١، الرسائل والمسائل البن تيمية ٥٨٤، ص يات األعيان، باريسوف) ١(

  .٦٠الحسنى ص 

  .٢٠٠/ ٩ابن األثير ) ٢(

  .٨ـ  ٣٢٧/ ٣، ١٩٠٧معجم البلدان، مصر ) ٣(

  .١٨١/ ٨ابن األثير ) ٤(

ومراسيمه  مردوخالقديم األخرى وكذا بكاء  العالمإلى أقطار  الجماعي المنظم على تموز وانتقالهفيما يتصل بالنوح ) ٥(

األستاذ طه باقر في كتابه  التي أوردها التي كانت ترافقه، انظر المعلومات القيمة المعللة والمقارنةالسنوية والمواكب 

  .٢٦٢، ٣ـ  ٢٥٢، ٢٢٨/ ١، ١٩٥٥/ ١٣٧٥، بغداد ٢، ط »مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة«

  

  ـ ٣٩ـ 



 

 

إلى نهاية العهد المسمى في تـاريخ حضـارة وادي   «زمنها التي يرجع كلكامش تلك التي ترد في ملحمة 

العصر الحضاري المسمى بعصـر فجـر   وإلى أوائل ) ق م ٣٢٠٠في حدود (الرافدين باسم جمدة نصر 

لما عرضت عشتار لِإللهة كلكامش في مخاطبة ، وذلك )١(»)الثالث ق م األلففي حدود بداية ( السالالت

طـه   شرح األسـتاذ وقد . )٢(»سنة بعد سنة قد قضيت بالبكاء من أجل تموز حبيب صباك«: عليه الزواج

يشير هذا إلى العادة القديمة الخاصة بالندب والبكاء على تموز إلـه الخضـار   «: بقوله باقر هذه اإلشارة

ف ويعود إلى الحياة مـع بشـائر   والربيع حيث اعتقدوا فيه أنه كان ينزل إلى العالم األسفل في كل خري

أمـا  «: الحزين بذكرى وفاة تمـوز بقولـه   ثابت قصة االحتفالوقد حكي لنا الدكتور حبيب . )٣(»الربيع

لـه   وتعيد إلى جهنم تالقيهفقد صوروه راعياً مات في زهرة شبابه، فنزلت عشتروت  الشعراء البابليون

، من السـنة البابليـة   في اليوم الثاني من الشهر الرابعو. الحياة عابرة األبواب السبعة من مساكن الموتى

الشعراء المنظومة لذكرى موته، فدعي قصائد الذي يقابل في عرفنا اليوم أول تموز، كانوا في بابل يغنون 

المراسيم في العراق نفسه فوجه هذا البكاء عند البابليين وقد تطورت هذه . )٤(»الشهر تموز من أجل ذلك

تستغرق بأعياد رأس السنة التي كانت  في اليوم السابع من نيسان وذلك أثناء احتفاالتهموك مردإلى اِإلله 

 مردوكلموت اِإلله دراما محزنة «هذا اليوم تتمثل في  وكانت احتفاالت. عشر يوماً تبدأ بأول نيساناثني 

ـ   ويموت ويبحث  في هذا اليوميجرح وصعوده إلى السماء، فاِإلله   ان مولـولين الناس عنه فـي كـل مك

منه هذا النص ـ أن هذه االحتفاالت وصـلت إلـى    األمين ـ الذي اقتبسنا   ويذكر الدكتور. )٥(»وناحبين

  ويبدو أن هذا التقليد. اِإليضاح تتطلب زيادة فيوهي إشارة  )٦(القبائل الهندية األوروبية

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٧من ص  المترجم، مقدمة ١٩٦٢اإلرشاد العراقية  ترجمة األستاذ طه باقر، وزارة ملحمة كلكامش) ١(

  .٦١أيضاً ص ) ٢(

  .٦١هامش ص أيضاً ) ٣(

  .٢٠مقدمة الشاعر، ص  ١٩٤٨للدكتور حبيب ثابت، دار مجلة األديب، بيروت عشتروت وأدونيس، ملحمة شعرية ) ٤(

، ص ١٩٦٢لسنة ة اآلداب، الجزء الخامس أو أعياد رأس السنة البابلية، بحث للدكتور محمود األمين، مجلة كلياكيتو ) ٥(

١٤٨.  

  .١٣٣ـ  ١٣٢أيضاً ص ) ٦(

  

  ـ ٤٠ـ 



 

 

لقد دخل هذا . انتشر إلى سائر أنحاء العالم القديم ولم يقتصر على موضع معين أو على قبائل على حدتها

ِإلسـرائيليين  الحياة اإلسرائيلية على صورة بدعة كشفها الرب لبني إسرائيل لما أطّلع حزقيال نبّي ا التقليد

مدخل باب بيت الرب الذي من جهـة الشـمال، وإذا نسـوة    «على ) ق م. ٥٧١ت (أثناء السبي البابلي 

وإلـى   )٢(الفرعونية واتخذ له اسـم اوزيـريس  إلى مصر ووصل تموز . )١(»جالسات يبكين على تموز

وكانـت  . )٤(أي السـيد  »نايأو أدوأدون «الذين سموه  أخذاً من الفينيقيين )٣(اليونانية وعبر عنه بأدونيس

كن يـزرعن  ن موته، ولكي يتذكر«. )٥(»شعورهنتبكي كل عام موت أدونيس ويرخين «النساء في لبنان 

في الهياكل البخور فوق المذابح، وكانوا يدفنون وشعيراً وشمراً ويحرقن بقالً في السطوح  على األحواض

تـذكر   وتلك تفصـيالت  )٦(»لدفنها ويعيدون قيامهاتماثيل تشبه أدونيس وتقوم من القبر في اليوم الخامس 

 )م٤٧٥ت ( عن القديس جراسيموسرواية وتأكيداً لهذه الصلة ذكر الدكتور حبيب ثابت . بالمسيح وقيامته

أنه كان في بيت لحم غاب قّدس على اسم أدونيس، وكان المصلون يقيمون المناحات عليه يوم ذكـرى  «

كثير مما كـان يقـال   سرى «أنه  وقد الحظ آدم متز. )٧(»لسيد الناصريفي المغارة التي ولد فيها اموته 

 )٩(عـن القمـي نّصـاً   فذكر  )٨(»إلى يوم عاشوراء عند المسيحيين العواطف في يوم جمعة اآلالم ِإلثارة

الشمس علـى الحيطـان كأنهـا المالحـف     إذا نظرِت السماء حمراء، كأنها دم عبيط، ورأيِت «حروفه 

  دون أن يورد مثيالً )١٠(»أن سيد الشهداء قد قتلالمعصفرة، فاعلمي 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٤اآلية  ٨الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر حزقيال، االصحاح ) ١(

  .٢٠عشتروت وأدونيس ص ) ٢(

ـ  ١٣٥ وانظر أيضاً األدب اليوناني القديم للدكتور عبد الواحد وافي، دار المعارف بمصر ص ٢١، ٢٠أيضاً ص ) ٣(

  .٧٥ـ  ٦٦وكذلك أساطير الحب والجمال عند األغريق لألستاذ دريني خشبة، مطبعة الرسالة في مصر، ص  ١٤١

  .٢١ـ  ٢٠أيضاً ص ) ٦ـ  ٤(

  .١٩أيضاً ص ) ٧(

  .٨٢/ ١الحضارة اِإلسالمية في القرن الرابع الهجري ) ٩ـ  ٨(

جبلة : بن زياد وامرأة يقال لهاكميل في محاورة بين  ٢١٨/ ١، ١٣٧٧القمي، إيران  البن بابويه انظر علل الشرائع) ١٠(

 على خالف في قراءة اسمه ونص( بن قتةبيت سليمان  به هذه اإلشارةويبدو أن األصل القريب الذي تقترن . المكية

  :يقول فيه) قصيدته وعدد أبياتها

  = لفقد حسين والبالد اقشعرت     ألم تر أن الشمس أضحت مريضة

  

  ـ  ٤١ـ 



 

 

لفظـاً  ) ٢١٠/ ٣(النـبالء للـذهبي    في سير أعالم ورد نظيرهقد ونص القمي . من التراث المسيحي له

ت (الخطيب البغدادي هذا سجل وفوق ). ٢١١ص (عموماً ستة أخبار أخرى فيه أيضاً ومعنى وتضمنته 

ت (والسيوطي ) ١٢٥٦/ ٦٥٤ت (وسبط ابن الجوزي ) ١١٧٦/ ٥٧١ت (وابن عساكر ) ١٠٧١/ ٤٦٣

ت ( والسـدي وهالل بن ذكـوان  ) ٩ـ   ٧٢٨/ ١١٠ت ( سيرينعن ابن من هذه أخباراً ) ١٥٠٥/ ٩١١

أخبارهـا  ونقل تعليل جده لها وروى  خاصةبفقرة  هذه الحمرة سبط ابن الجوزيوأفرد . )١()٧٤٦/ ١٢٨

من الطبعات التي بين أيدينا غير أن ). ٨٤٤/ ٢٣٠ت (وكذا عن ابن سعد، صاحب الطبقات، عمن ذكرنا 

األصـل  أن نسـخة  وال شـك  . للحسن بن علي والحسين نفسها الكتاب خلو منها ومن ترجمة مستقلة هذ

ناقصة، وينبغي أن يتالفى هذا النقص الواضح في هذا الكتاب بالبالغ األهميـة فـي المباحـث    المطبوع 

  .التاريخية

التـي   دونيسأالقهقرى إلى أسطورة م متز يعود لوصف الذي يتصل بالمسيح في رأي آدإن هذا ا  

الوحـوش  «الحسين يوم قتله حتى أنه ليبكي الناس  يعترى الحزن لحلول أوانها المظاهر الطبيعية اعتراءه

  وات والحيتان في البحر والطير فيفي الفل

  ـــــــــــــــــــــــ

 ٢١٥/ ٣النبالء  مسير أعالعموماً، انظر آخر للبيت، والقصيدة ، ولنص )وهوامشها ١٢١انظر مقاتل الطالبيين ص (=  

وانظر أيضاً ). وهذا البيت ناقص هنا( ٣٣٩، ص ١٩٢٧، مصر ، الحماسة للبحتري٩٢/ ٢وهوامشها، مروج الذهب 

، والكالم على النص ومناسبته »الشمس«أبي الفرج بالنسبة للفظ صحة نص نحن ونرجح . الخ ٣٧٧/ ١الكنى واأللقاب 

على مصرع الحسين وأدونيس معاً، انظر العقيدة كله ووروده للمعنى نسبة وبال. به هذه العجالةوال تسمح وقائله يطول 

م في فصل يوافق  ٦٨٠ومما يذكر أن الحسين قتل في العاشر من تشرين األول سنة . ٢٢٠والشريعة في اِإلسالم ص 

  .هذا الوصف

 من السنة مع ماالوقت  أشار إلى هذا) ٩ـ  ٦٢٨/ ٧بن قيس بن جندل، ت بعد ميمون (أيضاً أن األعشى ومما يذكر 

  :يرافقه من حمرة في السماء فقال

  رياح الشتاء واستهلت شهورها    إذا احمر آفاق السماء وأعصفت

  لذي الفروة المقرور أم يزورها    دري ال تزال مكانهاـترى أن ِق

  ).، البيتان الثامن والتاسع٢٣١، ص ١٩٢٧كيير، فينا رودلف  قتحقيالديوان (

، تاريخ ٢٧٣، ص ١٩٦٤/ ١٣٨٣، تذكرة الخواص، النجف ٣٣٩/ ٤، ٤٩ـ  ١٣٢٩، دمشق ن عساكرابتهذيب تاريخ ) ١(

، العقد الفريد مصر ٢١٨/ ٢، ١٣٥٨وانظر تاريخ اليعقوبي، النجف  ٢٠٨، ص ١٩٥٩/ ١٣٧٨الخلفاء، مصر 

١٤٠/ ٤، ١٩٣١/ ١٣٣١.  

  

  ـ ٤٢ـ 



 

 

الجن واِإلنس وجميع مالئكة و السماء ويبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء واألرض ومؤمن

هذا ومع تشريق . )١(»ورماداًومالك وحملة العرش وتمطر المساء دماً  السموات واألرضين ورضوان

 ضمنودخل  )٢(»بالصابئة الحرنانية الكلدانيين المعروفين«، بقي في العراق عند وتغريبه التقليد الحزين

يعني النساء «وويسمى عيد البوقات  ف من تموزمنها واحد يقع في النصالدينية التي احتفاالتها 

النساء عليه كيف  لتاوز اِإلله، ويبكييعمل عيد وهو تاوز، « ابن النديم ذلك بقولهوقد شرح . )٣(»المبكِّيات

وال تأكل «وأضاف ابن النديم إلى ذلك قوله . )٤(»في الريح عظامه في الرحى، ثم ذراهاوطحن ربه  قتله

  .)٥(»وحمصاً وتمراً أو زبيباً وما أشبه ذلك حنطة مبلولة) كذا(في رحى بل تأكلن  النساء شيئاً مطحوناً

أحـدث الطوائـف   الذين ثاروا على العباسيين في مطلع القرن الثالث الهجـري  وكان الخرمية   

كان لهم في الجاهليـة نبـي اسـمه    «أنه من هذا التقليد، فلقد ذكر عنهم التي وجدنا عندها آثاراً  األجنبية

وذكرت . )٦(»ة ونياحاً تفجعاً عليهعلى ميت أخذوا باسمه ندبروين ويفضلونه على األنبياء ومتى ناحوا ش

  . )٧(أن شروين هذا كان ـ في رأي الخرمية ـ من أب زنجي وأميرة فارسيةمصادر أخرى 

لـن  التي سنها أبو مسلم الخراساني لمـا أع  اإلسالمية في هذا الموضع بالسابقةأن نذكّر وينبغي   

أنه مع نهي النبي ويجب أن نذكر . إليهاِإلشارة الحداد على يحيى بن زيد مدة سبعة أيام كاملة كما سبقت 

﴿﴾ »الجاهليـة،   إلغاء لهذه السنة )٩(عليه ، وشق الجيوب)٨(منذ أيام ُأحد وقتل حمزة عمه »عن النوح

  الثوري ـ من صنع يزيد بن على الحسين ـ فيما يذكر الذهبي رواية عن سفيان  يقامكان أول مأتم 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢١٨/ ١علل الشرائع للقمّي ) ١(

  .٤٥٦ـ  ٢٤٢، ص ١٣٤٨الفهرست البن النديم، مصر ) ٢(

انظر (كما عند سكان العراق القدماء . ومما يذكر أن السنة عند الصائبة تبدأ في أول نيسان. ٤٤٩أيضاً ص ) ٥ـ  ٣(

٤٤٧.(  

  .٨٠، ص ١٩٤٠، مصر دين االسفراينيالتبصير في ال) ٦(

  .٥٢، ص ١٩٤٠بين الفرق للبغدادي، القاهرة الفرق ) ٧(

  .٥٠/ ٣سيرة ابن هشام ) ٨(

الغطاء عن االمام محمد حسين كاشف  المرحوم الشيخوقد نقل . ٢٣٢/ ٢، ١٣٢٦ األصفهانيالراغب  محاضرات) ٩(

في اآليات البينات ( »بكاء والجزع كله مكروه إال على الحسينال«: منه في قوله مع استثناء الحسينالصادق هذا المعنى 

  = ).١٦ـ  ١٥س  ٣٣، ص ١٣٤٥البدع والضالالت، النجف قمع 

  

  ـ ٤٣ـ 



 

 

وأمر  على نسائه دخلنأمر بالنساء فأ«عليه في الشام  نسائه سبايااِإلمام ووفود أنه بعد قتل  وذلك! معاوية

أول مأتم  هذه الواقعة كان هذا الحدادصحت فإن . )١(»ثالثة أيامالمأتم على الحسين  نساء آل سفيان فأقمن

 أبو الفـرج وقد ذكر يقال في هذه المناسبة، برثاء هذا أن يقترن لحادث مثل وال بد . )٢(أقيم على الحسين

  »على ذلك مخافة من بني أمية وخشية منهمكانت الشعراء ال تقدم «أنه  األصفهاني

  ـــــــــــــــــــــــ

  :لبيد محاوال تهويناً والحد منهاقال  الحداد الجاهلية وفي ما يتصل بتقاليد = 

  ة أو ُمضرـل أنا إال من ربيعـوه    اـاي أن يعيش أبوهمـتمنى ابنت

  ا شََعرـوال تحلق فال تخمشا وجهاً     وت أبوكُماـإذا حاَن يوماً أن يم

  ال غََدرمضاعاً وال خان الصديَن و    وقوال هو المرُء الذي ليس جاره

  اعتذر ْوالً كامالً فقد ـومن َيْبِك َح    إلى الَحول ثم اسم الّسالّم عليكما

  ).١٤/ ٣ هيعيش، شرح المفصل البن (  

ثم أصبح فنهى .. ، ال بكاَء بعد اليومارجعن: بقولهالنادبات على حمزة عمه انه خاطب ) ص(سعد عن النبي وروى ابن   

  ).١٨/ ٣بيروت، : الطبقات الكبرى، ط(.. كأشدها ما نهى عن شيءعن البكاِء 

  : بن أبي طالب قالت في هذا المأتمبنت عقيل في هذا األخير أن  ويرد ١٣٨/ ٣الفريد العقد ، ٢٠٤/ ٣سير أعالم النبالء ) ١(

  ن ندبت ـ آل الرسولـ إواندب     ويلـرة وعـعيني ابكي بعب

  لـلعقي ة ـبوا وخمسـد أصيـق    سـتة كلهـم لُصـلب عـلي

التي يسميها السيدة أخرى لهذه وانظر مرتبه . يرثى به الحسينأول شعر  هذان البيتاناعتبر هذه الواقعة صحت ن فإ  

  ).٨٤ص (م،  ١٩٥٣نسب قريش، مصر  في كتابه زينب الزبيري

قد نسبها إلى في الهامش السابق واللذين رويناهما  بأول البيتينوقد سبق المسعودي إلى رواية قطعة ذات ستة أبيات تبدأ ) ٢(

وإن كان نسب قطعة ذات ثالثة ) ٩١/ ١مروج الذهب (بني هاشم مولى  ]قتة أو قبةلعله [ بن قتيبة] لعله سليمان[مسلم 

  ).٩٥/ ٢أيضاً (أبيات إلى الشاعرة العلوية المذكورة 

ال النبي ـ أحد، قتلى على قلما بكت نساء المدينة «إلى أنه ) ٢٣٥/ ٣(في العقد الفريد  ابن عبد ربه األندلسيوأشار 

القرن [= إلى اليوم  )بعدها( لهم مأتميقم أهل المدينة، فلم فسمع ذلك ! لكن حمزة ال باكية له: صلى اهللا عليه وسلم ـ

  . فيه بالبكاء على حمزة] النساء[ال ابتدأ ] الرابع الهجري

  :هو يعّبر عن اعتزاز بعمه الشهيدو )ص(وقال النبي 

كان عمر بن الخطّاب معتّزاً وهكذا . السباعمن حواصل الطير وبطون ّية ما دفنتُه حتى ُيْحشَر لوال أن يشُقَّ على صف

وبالنسبة ). أيضاً(زيد إال وجدت نسيم ] امةـمن اليم[الصبا ما هبت «: امة وكان يقولـفي اليمبشهادة أخيه زيد 

محمد (الشاعر  سبط ابن التعاويذيشارة الحسين في الحزن على شهادته انظر إلى إبإزاء لمصعب بن الزبير ووضعه 

، مرجوليوثديوانه بتحقيق (إلى زيارة أهل السنة لقبر رمزي بني له في الكرخ، ) م١١٨٨/ ه٥٨٤بن عبد اهللا، ت 

  ).٢١٤، ص ١٢٣م، قصيدة ١٩٠٣مصر 

  

  ـ ٤٤ـ 



 

 

نظمـت   عهذا الموضـو في وال بد أن نذكر أن القصيدة الوحيدة التي قيلت ). ١٢٢مقاتل الطالبين ص (

من أن يكون مصيره كمصير الحسين بـن علـي   بن الزبير وخشية لعبد اهللا  األمويين معاصرة لحصار

أشعاراً في هذا المجال نسبوها أن المصنفين ذكروا هذا المعنى يكمل ومما ). ٤٠، ص ١٠انظر الهامش (

  . )١(هذا المأتم األمويه وينفي بالتالي خبر يإلى الجن مما يزيد في إبراز عامل الخوف الذي أشرنا إل

بـين  صلة، ولو فرضية أن يعقد فربما جاز لباحث الذي تتبعناه  وإذا صح هذا التسلسل التاريخي  

في العراق، وقد القديمة في العالم القديم بأسره، وال سيما الحسين والتقاليد شهادة بذكرى  االحتفالعناصر 

خاصة أن الشعور بعظم المأساة كان ما يزال حيـاً  وحين تهيأت الظروف لذلك  من جديد دبت فيها الحياة

أن أهـل السـنة لـم     إلى الحسين بالـذات الموجه هذا الشعور من عمق وقد كان . في ضمير المسلمين

قبره في بن الزبير وزيارة قتل مصعب بذكرى  ٩٩٩/ ٣٨٩المضي في االحتفال الذي بدأ سنة يستطيعوا 

بل إنه لمـن  . قبره في هذه المناسبة ي بذكرى الحسين وزيارةلالحتفال الشيع ومعارضةمنافسة  )٢(مسكن

بعد قتله في أحد غير بن عبد المطلب الذي مثّل به األمويون مزة العجب أن تهمل ذكرى شهادة حأعجب 

 الضـحايا الدعوة على أسمائهم، وكثرة إلى أبناء علي ركزت أن العامل السياسي وتوجه الدعوة الشيعية 

  .على ما سواها من ذلكغلبت بشهاداتهم أحاطت  التي منهم والفواجع

من غـيظ   عما في صدورهم آخر هو التنفيسصارخ  تقليد شيعيعلى إظهار  البويهيونوساعد   

  لمستمر كان أقربه عهداً ما سامهما بفعل االضطهادتراكم  حبيس

  ـــــــــــــــــــــــ

، ١٣٨/ ٢ ١٩٠٦، ١٣٢٤عربي، مصر األخيار البن  سامرةاألبرار وم ، محاضرة٢٦٩انظر مثالً تذكرة الخواص ص ) ١(

وأشعارهم أن نوح الجن ومما يذكر . ٢٠٨الخلفاء للسيوطي ص ، تاريخ ٢ـ  ٣٤١/ ٤تاريخ ابن عساكر تهذيب 

بهذه مما يخرج ) ٣٤١/ ٤التهذيب ( بثالث سنينوقعة الطف قبل ابن عساكر أنها توفت بأم سلمة التي الحظ يتصالن 

اليعقوبي معاصرة أم ومع صحة هذا الفرض ذكر . االضطهادفي أوقات إلى التنفيس االجتماعي  لتاريخيةاألشعار من ا

، ٥ـ  ١٣٦٤دول اإلسالم، حيدر أباد ( »في دولة يزيد«أنها ماتت الذهبي وذكر ) ٢١٨/ ٢التاريخ ( لقتل الحسينسلمة 

  ).٦١، حوادث سنة ٣٠/ ١

  .عن كتاب الوزراء ٩١/ ١الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع ) ٢(

  

  ـ ٤٥ـ 



 

 

ومنعه الناس مـن   وزرعه به على إمامهم الحسين من هدم قبره وحرثه وما تجاوزبه من خسف المتوكل 

ومعاويـة  ويزيد معاوية خمسين سنة كاملة أيام  فرضه األمويونعام من لعن ، وأبعده ما نال علياً زيارته

رفعه والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك حتى ن بن مروا بن الحكم وعبد الملك الثاني ومروان

بركان على هيئة  رخواً فانفجرتلها موضعاً الحمم وجدت وهكذا . )١(٧١٨/ ٩٩عمر بن عبد العزيز سنة 

علنية كتابات لها قالب واتخذت  الشعية التاريخيينمن لعن خصوم على صورة  من الغضب أيام البويهيين

سياسـة   أن عادت هذا االنفجار العاطفي إلى رد فعل معاكس من أهل السنة فكان وأدى. )٢(على الحيطان

سنة  )٤(من أوليائهموالعباسيين  والبويهيينقبور العلويين وأحرقت  )٣(١٠٣١/ ٤٢٢سنة  معاوية من جديد

 الحكم البـويهي فأدت إلى تمكن  من الجانبين المخربة هذه السَّورة من العاطفةواستمرت . ١٠٣٢/ ٤٢٣

 وزيـره بمساعدة اهللا، الحال أرسل الخليفة العباسي القائم بأمر  ولما تفاقمت. من البالد إلى حين األجنبي

يطلـب إلـيهم طـرد     إلى السـالجقة ) ١٠٥٩/ ٤٥١ق ( )٥(البساسيريأبي الحارث أرسالن بن عبد اهللا 

األمـر  وتـم  . الفاطمية دولةالاللدود من سقوط الدولة العباسية على يد جارتها العراق خوفاً من البويهيين 

. وعادت األمور على الشـيعة وانقلبت اآلية  )٦(وقي بغدادفاحتل الجيش السلج ١٠٥٦/ ٤٤٧سنة للخليفة 

 وفرارهكتبه خزانة وإحراق  الطوسي أبي جعفردار متكلمهم ونهب إعدام شيخهم  فاتحة المصائبوكانت 

ناء دخوله بغداد لكان من الممكن أن تحدث أمـور  السلجوقي أثالشيعة للجيش مسالمة ولوال  )٧(إلى النجف

  انقالب قام بهضيقهم على صورة بهم انعكس الشيعة ما نزل ولما رأى . )٨(جسام

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٦٧/ ٢مروج الذهب ) ١(

  .١٨١/ ٨ابن األثير ) ٢(

  .٢٠٢تاريخ اليافعي ص ) ٣(

  .١٩٩/ ٩ابن األثير ) ٤(

انظر المقريزي،  على استدعاء السالجقة البساسيري، وبالنسبة لمساعدة ١٠٦/ ٢طبعة رفاعي،  انظر وفيات األعيان،) ٥(

  .٢٠٣/ ٤الخطط 

  .١٧، ص ١٩٣٣، الهور لدولة السلجوقية لعلي بن ناصر الحسينيتاريخ ا) ٦(

  .٦٨/ ١٢البداية والنهاية ) ٧(

  .٨٥ـ  ١٠٨٤/ ٤٧٧، حوادث سنة ٢١١/ ٩ابن األثير ) ٨(

  

  ـ ٤٦ـ 



 

 

غير أن الحركة  )٢(وكان حليف آل مزيد من شيعة الحلة وصهرهم )١(١٠٥٨/ ٤٥٠نفسه سنة اسيري البس

غ إبان دولة السالجقة وكان من أمثلة لعن الشـيعة علـى منـابر    يفشلت فشالً عاد على الشيعة بضرر بل

ن جديد وتعدى األمر كل الحدود حتى شمل االعتداء واألذى قبر الحسين م )٣(١٠٦٣/ ٤٥٦خراسان سنة 

  .)٤(١٠٩٥/ ٤٨٩سنة 

حتى لقد لصالح الشيعة دار دوالب السياسة من جديد  السلطة من السالجقةولما استعاد العباسيون   

يضاف إلى هذا أن الشيعة . )٥(كان يتشيع) ١٢٢٥ـ   ١١٨٠/ ٦٢٢ـ   ٥٧٥ح (زعم أن الخليفة الناصر 

 )٦(»من يحبهم ثلب الصحابة وتهجين ينظمون الشعر في« جعل شعراؤهميتنفسون في أيامه بحيث جعلوا 

أن قتلوه وأغرقوه ثم جـروه علـى    )٧(وكان من سخط العامة على واحد منهم هو أبو السعادات بن قرايا

 ٤ـ   ١١٨٣/ ٥٨٣وقتل شيعي آخر سنة . )٩(٨ـ   ١١٧/ ٥٧٣، وكان ذلك في سنة )٨(وجهه في األسواق

وكان من تمـام ذلـك أن   . ن حريتهم كانت متوفرةأيعني  وذلك )١٠(»بذل الرافضة«فقرن ابن كثير قتله 

  وبموت الناصر سنة . )١١(ولكن لم يلبث أن قبض عليه خوف ادعائه الخالفةوزيراً علوياً الناصر استوزر 

  ـــــــــــــــــــــــ

 لمشهداالبساسيرى وقد خلف  ١٠٩ـ  ١٠٦/ ٢رفاعي وفيات األعيان، طبعة  ١٩ـ  ١٨الدولة السلجوقية ص تاريخ ) ١(

  .١٥٩/ ١٣والنهاية  البدايةالتشيع، انظر  من نصرةالتي انتهجها  على الوسيلةدليالً الذي بناه في سامراء 

  .١٠٥٨/ ٤٥٠حوادث سنة . ٧٧/ ١٢البداية والنهاية ) ٢(

  .١١/ ٩ابن األثير ) ٣(

  .١٥٢/ ١٢البداية والنهاية ) ٤(

  .١٤٣ ،١٤٢/ ٣، تاريخ أبي الفداء ٢٩٩الخلفاء ص تاريخ ) ٥(

  . ٧٧ـ  ١١٧٦/ ٥٧٣حوادث سنة ، ٣٠٠/ ١٢ البداية والنهاية) ٧ـ  ٦(

  .٢٨٥/ ١٠البن الجوزي المنتظم ) ٨(

 »من اليهودأذل صاروا «بأن الشيعة عليها م، وعلق ٩ـ  ١١٧٨/ ه ٥٧٤في أخبار سنة  كر ابن الجوزي هذه الحادثةذ) ٩(

  ). ٢٨٦/ ١٠المنتظم (

الدار  كانت مقتل أستاذ ٥٨٣ن سنة وأ »بين أهل السنة والرافضة بفتنة هائلة ببغداد« رنتاقت ٥٨٢ذكر الذهبي أن سنة ) ١٠(

  ).٦٨/ ٢دول اِإلسالم ( »ظلوماً سفاكاً للدماء رافضياً«بأنه كان  الذي وصفه مجد الدين بن الصاحب

  .٣ـ  ١٢٠٢/ ٥٩٩حوادث سنة  ٣٤/ ١٣البداية والنهاية ) ١١(

  

  ـ  ٤٧ـ 



 

 

سـنة   العباسية حتى جاء التتار في حملـة اسـتطالعية  يدب في جسم الدولة  فعاد الضع ١٢٢٥/ ٦٢٢

. )٢(فانكسـروا  ١٢٤٥/ ٦٤٣فـي سـنة   ثم  )١(، فحاصروا اربل وفتحوها ثم تركوها٧ـ   ١٢٣٦/ ٦٣٤

  .الهرمة ويأتوا على بنيانها من القواعد العباسية عشرة سنة ليطوحوا بالدولةبعد اثنتي وعادوا 

اِإلمارات ابتداء على  وقضائهم لزحف التتار نتيجة طبيعيةفإنها ـ وإن كانت  فتح بغداد أما قصة   

على الشيعة في شخص  إلى العراق ـ ألقى التعصب المعهود بين أهل السنة والشيعة وزره  من تركستان

على مقولة أنه كاتـب  ) ١٢٥٨ـ   ٦٥٦ت ( للخليفة المستعصم الوزير الشيعي محمد بن أحمد بن العلقمي

يقود أن ابن الخليفة نفسه كان وبخاصة  )٣(أهل السنةمن براثن وإنقاذهم نصرة الشيعة إلى يدعوهم التتار 

: وقد قيـل . )٤(الوزيرلقرابات وتعرض فيها  ١٢٥٦/ ٦٥٤بنفسه حملة نهب الشيعة في جانب الكرخ سنة 

السلطان محمد  بتهماتهموا بمكات ١٩٢٩/ ٥٨٨، وكانوا سنة )٥(فعلوا ذلك أيضاً للسبب عينهإن أهل الحلة 

  .)٧(فقتل منهم أربعة آالف وأخرج الباقون منها )٦(له على حصار بغدادشاه، وتحريضهم 

قبل فتح بغـداد  وتوفي ومهما يكن من شيء فقد ألقى ابن األثير، وقد عاصر بداية زحف التتار   

بسـبب مـا   «داء ذلك وعلل أبو الف )٨()١٢٢٥/ ٦٢٢ت (بربع قرن، اللوم على الناصر لدين اهللا العباسي 

تكش من العداوة ليشغل خوارزم شاه بهـم عـن قصـد    شاه محمد بن  وبين خوارزم) الناصر(كان بينه 

أن ) ١٢٢ص (القـرنين  تـراجم رجـال   وفي هذا المجال ذكر أبو شامة المقدسي في كتابه . )٩(»العراق

  ولما نزل.. بغدادإلى همدان يريد العراق في أربعمائة ألف ووصل قصد «شاه المذكور  خوارزم

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٠٤/ ٢دول اإلسالم للذهبي ، ١٤٥/ ١٣البداية والنهاية ) ١(

  .١٦٦/ ١٣أيضاً ) ٢(

من أهل بغداد أطلقوا على ، وقد روى ابن الطقطقى أن العامة ١٩٦/ ١٣، البداية والنهاية ٥٣٧/ ٣ابن خلدون ) ٤ـ  ٣(

  ).٢٩٥الفخري ص (أبا العباس أحمد الشيعة وكان اسمه لنهب حركة  ألنه قاد األمير اسم أبي بكر

  .٤٦/ ١٢البداية والنهاية ) ٧ـ  ٥(

  .٥٣٥/ ٣، انظر ابن خلدون ١٧٠/ ١٢ابن األثير ) ٨(

  .١٤٣/ ٣تاريخ أبي الفداء ) ٩(

  

  ـ ٤٨ـ 



 

 

ـ عساكره  وزير بغدادالعلقمي ـ يعني  ؛ فكاتب ]الصينيين[همدان كان في عسكره سبعون ألفا من الخَطا 

وبعث إليهم العلقمي باألموال والخيول والخلـع   مع الخُطا على قتله، فاتفقوا ]الخوارزمية[ووعدهم بالبالد 

إلى العـودة إلـى   أمر خوارزم شاه وانتهى ]. م١٢٢٠/ ه٦١٧حوادث سنة [ »سّراً، فكان ذلك سبباً لوهنه

، فلـم يمكنـه   إلى الخطا والكتب المنفذةالتقى في طريقه الخيل والخلع «بالده شرقاً، فوصل مرو وهناك 

كانت هذه المكاتبة، التي تّمت باالتفاق مع الخليفة فإذا صّح هذا الحادث ). أيضاً( »الرجوع لفساد عسكره

ثم تحّول التفسـير  . لكنها لم تكن على احتالل دار الخالفة. الناصر طبعاً، ما يمكن أن توصف بالمخامرة

وبيـع  ء وضرب األعداء بعضهم ببعض بنجاح، إلـى النبـز بالخيانـة    من ذلك المنطلق، من االسترضا

وقـائع المخـامرة والصـدام بـين المغـول      وقد تطّرق الدكتور علي حسين الخربوطلي إلى . األوطان

التقدم بالقاهرة، دون تـاريخ، ص  مطبعة : ط( »غروب الخالفة اإلسالمية«والخوارزميين فقال في كتابه 

علـى مملكـة    ض المؤرخين الخليفة الناصر بأنه حّرض المغول على الهجومويتّهم بع«: ما يلي) ١٣٦

على العراق وقد يكون هذا االتهام حقيقة واقعة؛ فقـد   عن الهجوم] تكش[حتى يشغل قطب الدين  خوارزم

ببني بويه الفرس ليخلّصوهم مـن األتـراك،   األجنبية، فقد استعانوا اعتاد العباسيون االستعانة بالعناصر 

ضد البساسيري داعية الفاطميين، وتناسى الخليفـة أن المغـول ليسـوا     انوا بطغرل بك السلجوقيواستع

وأضاف إلى ذلك تعليله للصـدام المحتـوم    »أّن ُبعد بالد المغول عن العراق يكفيه شّرهموظّن مسلمين، 

ت حدودهما، فكان حتى تالمسبأن الدولتين اتسعتا  أن يقع بين المغول ودولة خوارزم شاهالذي كان ينبغي 

فـي   األقطار اإلسـالمية وأشار إلى انطالق المغول من الصين واجتياحهم  »ال بد من االحتكاك ثم القتال

وأذربيجان  على ُبخاَرى وسمرقند وبالد ما وراء النهر ونيسابور والرّي وهمدان لغرب واستيالئهمااتجاه 

الظروف تشجعهم على مزيـد  حدود العراقية وكل كان عليهم أن يتوقفوا عند الفلماذا . وأرمينيةوجرجان 

والحق أنهم ـ بعد فتح العراق اتجهوا إلى الشام، ولوال توقّفهم هناك على يـد األميـر قطـز     . من الفتح

  .الستمروا في الزحف على مصر وربما احتلُّوا شمال أفريقية كله

  ن الفوطىواب )١(الطقطقىمهما يكن األمر، فقد برأ المؤرخان البغداديان ابن   

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٩الفخري ص ) ١(

  

  ـ ٤٩ـ 



 

 

يضاف إلـى  . وحاشيتهالمستعصم  كله على الخليفةبتبرئة الوزير وإلقاء اللوم  )١(من هذه الوصمةالشيعة 

سني وشيعي وإنمـا أّمنـوا النصـارى    بين في المجزرة هذا أن التتار، لما هجموا على بغداد، لم يفرقوا 

ولقد زعم ابن خلدون أن المكاتبة حصلت على . )٢(خدمتهمفي  خالصر ومن توسموا فيه اإلالتجاوبعض 

شـرف  كذلك نقيب العلـويين  ، وقتل )٤(لما قصده ليقرر رحالههوالكو وقد قتله  )٣(العلويابن الصاليا يد 

بالنار يدحض قهم ولكن احتراالشيعة سابق لسلم  فلو كان في األمر اتّفاق. )٥(الدين ابن طاووس، وهو ِحليِّ

بالمال وكان غالب أهلها فروا، هم وغيرهم من سكان ثم أن أهل الحلة قد اشتروا دماءهم . )٦(التهمة الملفقة

  االتفاق ثمان هذا ) ١٩٣/ ١(وذكر الشيخ عباس القمي في الكني واأللقاب . )٧(المدن األخرى إلى البطائح

  ـــــــــــــــــــــــ

المغربي ناقض نفسه في هذا  ومما ينبغي أن يذكر أن كال ابن كثير الشامي وابن خلدون. ٣١٨ الحوادث الجامعة ص) ١(

، وجدناه قبل ذلك بقليل يحمل ٢٠١اتهم ابن كثير الوزير الشيعي بمخامرة التتار في الجزء الثامن ص المجال فبينما 

انظر (اسبة إلى التتار تجنباً لزحفهم على بغداد منالوزير نفسه بإرسال هدية الخليفة هذه المسؤولية وذلك بإهمال نصائح 

عرضه على ابن العلقمي في أثناء  العباسية وقلة جيشهاضعف الدولة أما ابن خلدون فقد ألقى اللوم في أمر ). ٢٠٠/ ٨

بغي ، وين)٥٣٧/ ٣العبر (الدولة العباسية لما عرض لسقوط  ولكنه اعتبر الخليفة مسؤوالً) ٥٤٢/ ٥العبر (لدول التتار 

على ما أوردناه بأن نصير الدين الطوسي اتهم الدكتور مصطفى جواد في هذه المسألة، وهو يزيد أن نذكر رأي 

الذي عقد في  بذكرى نصير الدين الطوسي في االحتفال انظر محاضرته. (كما كان األمر مع العلقميبالمخامرة ظلماً 

أيام المغول، في  الثقافة اِإلسالميةير الدين الطوسي بإحياء ، بعنوان اهتمام نص١٩٥٦حزيران  ٢و أيار ٢٦طهران بين 

 ١١٥ـ  ٨٦، ص ١٩٥٧/ ش ه١٣٣٦طهران اهللا صفا، ذبيح  رري، تح»يادنامه خواجه نصير الدين طوسي«

  ).٩٧ـ  ٩٣وخصوصاً ص 

ـ  ٣٢٩لجامعة ص الحوادث ا«ابن الدوامي الباب الديوان، وحاجب ابن العلقمي، وابن الدامغاني صاحب  هم الوزيران) ٢(

  .»٢٠٢/ ١٣، البداية والنهاية ٣٠

وهذا األخير ) ١٥ـ  ١١٤/ ٣(نقالً عن هوار ) ٥٣ص (في عقيدة الشيعة  ، ذكره دونالدسون٥٤٢/ ٥، ٥٣٦/ ٣العبر ) ٣(

  .وكلها أقوال ترد ٢٠٢/ ٣وأبي الفداء ) ٥٤ـ  ٥٣، ٥٨ـ  ٥٧ص (وصاف على تاريخ بل اعتمد  بشيءلم يأت 

صاحب الموصل وأن هذا  بغداد بدر الدين لؤلؤويذكر أبو الفداء أنه قصد هوالكو بعد فتح  ٢٣٦ص لجامعة الحوادث ا) ٤(

  ).٢٠٦/ ٣(األخير وشى به فقتل 

  .٣٢٩الحوادث الجامعة ص ) ٥(

األول  ليظهر خيانةالذي وزر للمقتدر ثالثاً ) ٩٢٤/ ٣١٢ق (مما يذكر أن ابن كثير قارن بين ابن العلقمي وابن الفرات ) ٦(

وفاته أن ابن الفرات قد اتهم أيضاً بمخامرة ابن أبي الساج الداعي للزيديين ) ٢١٢/ ١٣البداية والنهاية (خالص الثاني وإ

  .٥٢ـ  ١٥٠/ ٢ضد الخليفة المقتدر، راجع معجم األدباء 

  .٣٣٠الحوادث الجامعة ص ) ٧(

  

  ـ ٥٠ـ 



 

 

ن أبي العز وذلك أثناء حصار بغداد وقبل قتـل  على أيدي مجد الدين بن طاووس وسديد الدين الحلي واب

  !الخليفة وغيره من الحاشية واألعالم

المحلى بـين الشـيعة    إلى الصراعجديدة أضاف حلقة أن تغلب التتار من هذا كله اال وال يعنينا   

مرة  الحكومات المتوالية هذا الجانب مرة وذلك الجانبوأهل السنة وأنه دخل في سلسلة التبادل بين اتخاذ 

إلى هذا كله  وقد كان تغلب التتار. لنصف األمة بالنصف اآلخرلسلطانهم وضرباً  ألنفسهم وضماناً تمكيناً

الذي شجعه التتار وبين التشيع الذي تنفس الصعداء لخالصه مـن   فاتحة االتصال المباشر بين التصوف

  .)١(الظروف الحرجة التي كان يمر بها وسيمر بنا البيان

 على النجفإلسالمي كانت تتبنى التشيع عقيدة، فعالوة مختلفة من العالم اأن أجزاء  أن نذكربقي   

وأجزاء من  وكذا مصر والشام أيام الفاطميين )٢(والكرخ من بغداد والعراق عموما وكربالء وقم والمدائن

سـنة   طبرستان، كانت حلب ظاهرة التشيع وظلت كذلك حتى بعد أن استولى عليها صالح الدين األيوبي

كـان  ، وكانت الحلة داخلة في إقطاعه ابن كثير أيضاً أن أمير خوزستانويحدثنا  )٣(٥ـ    ١١٧٤/ ٥٧٠

أن ومن المسـتحب  . )٥(إمامياًالذي زار الخليفة الناصر، كان ، وأن صاحب مازندران )٤(غاليا في التشيع

التصوف كما سـنرى فـي   في إنشاء الفرق والتقرب من نذكر أن كالً من هذه المراكز سيكون له دوره 

  .الفصول التالية

اطار سياسي مجمل كل اإلجمال لئال يخرج الكتاب عن شرطه وسنجد التفصيل في أما بعد فهذا   

  .موضعه المناسب

  ـــــــــــــــــــــــ

لسلجوقي التي قامت بين الشيعة وأهل السنة ابان العصر السلجوقي، انظر تاريخ العراق في العصر ا بالنسبة للفتن) ١(

  .٢٩ـ  ٤٢٨، ص ٤٠، ملحق رقم ١٩٦٥للدكتور حسين أمين، بغداد 

  .٧/ ١٣البداية النهاية ) ٢(

  .٢٨٩/ ١٢أيضاً ) ٣(

  .٥٨/ ١٢٠٤/ ٦٠١حوادث سنة  ٤٥/ ١٣أيضاً ) ٤(

  .٢٩٧تاريخ الخلفاء ص ) ٥(

  

  ـ ٥١ـ 



 

 

  :ـ الجانب العقلي ٢  

رق وساعد على ذلك أن الحسن العسكري لم في إنشاء الفانتهى بغيبة المهدي السباق بين الشيعة   

أخيـراً  على األساس االثنا عشري الذي اسـتقر   يعقب غير مهديهم فانصرفوا إلى جمع تراثهم وتنظيمه

بعد أن قامت لهم دولة  وكان األمر بالنسبة للفاطميين مثل ذلك من االستقرار. بتحدد عدد األئمة بهذا الرقم

  .في مصرفي المغرب ثم 

كان التشـيع  إقرار التشيع االثنا عشري وصبه في قالب ثابت من الصعوبة بمكان، فلقد لقد كان   

  .في أية طائفة أخرى في الدنيالعله لم يجتمع له مثيل من الناس ومتناقضا  يستغرق خليطا متنافرا

/ ٣٢٩يعقـوب، ت  محمد بـن  (الكليني تلميذ ) محمد بن إبراهيم الكاتب النعماني(قال ابن زينب   

٩٣٩(:  

روية وال إنما دخله على أحوال؛ فمنهم من دخله بغير ] الشيعة[من دخل في هذه المذاهب وأكثر «  

  .... علم، فلما اعترضه يسير الشبهة تاه

لها على  مال مؤثراًإليها ] كذا[ وحطامها، فلما أماله الغواة والدنياويونطلبا للدنيا ومنهم من أراده   

 دان به على ضعف من إيمانه ووهن من نفسهومنهم من .. خالص فيه إمن غير اعتقاد للحق وال.. لدنياا

أولياء اهللا بها منذ ثلثمائة سنة، التي آذننا ] طول غيبة المهدي[نة هذه المحبه، فلما وقعت بصحة ما نطق 

  .)١(»تحير وتوقف

هذا  من دخل في«: علينا أن ننقل له حديثاً رواه عن جعفر الصادق قال فيهومن حق ابن زينب   

الدين بالرجال، أخرجه منه الرجال ـ كما أدخلوه فيه ـ ومن دخل فيه بالكتاب والسنة، زالت الجبال قبل   

  .)٢(»...أن يزول

يا أخي، بـأن فـي   اعلم، «: ٩٦٣/ ٣٥٢الصفا الذين كتبوا رسائلهم في حدود سنة إخوان  وقال  

  ا مقّرون بفضلنا وفضل أهل بيتنا،الناس طائفة من أهل ملتن

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٥الغيبة، ط، قم، ص ) ٢، ١(

  

  ـ ٥٢ـ 



 

 

بقاءنـا،  فمن ذلك أنهم يجحدون وجودنا وينكرون . وحكمتنا عن أسرارناولكنهم جاهلون بعلومنا غافلون 

  ... بوجودنابشيعتنا المقرين  ومع هذا فإنهم يزرون

وا التشيع سـترا لهـم عمـا    بأن أحد األسباب في ذلك هو أن قوما من أشرار الناس جعلواعلم   

كـل  أنهـم يركبـون    عن المنكر فيما يفعلون، وذلكمن اآلمرين عليهم بالمعروف والناهين لهم يحذرون 

محظور ويتركون كل مأمور، وإذا نهوا عن المنكر فعلوا بارزاً بإظهار التشيع واستعاذوا بالعلوية علـى  

  .انوا يعملونولبئس ما ك. فعلوهمن ينكر عليهم أو ينهاهم عن منكرٍ 

وهم براء بنفوسهم منا ويسمون أنفسهم العلوية، وما هم  ومن الناس طائفة ينسبون إلينا بأجسادهم  

ال يعرفون من اسمنا إال نسبة األجساد وال من القرآن إال اسـمه  . من العلويين ولكنهم من أسفل السافلين

وال البيت يقيمون وال زكاة يؤدون وال صالة  يدرونوال من اإلسالم إال رسمه، ال علماً يتعلمون وال فقهاً 

يجتنبون وال عن منكر ينتهون، وكل قبيح يركبون وال يتوبـون وال   وال حراماًيؤدون يحجون وال جهاداً 

ينفرون، فهم أبعد الناس من ومن شيعتنا يتبغضون وإليهم ومع هذا كله على الناس يستطيلون . هم يذكرون

  ... ناأهل ملتنا وأعدى الناس لشيعت

إال  ، ال يعرفون من التشيعوالقصاصلها، مثل النائحة  التشيع مكسباًومن الناس طائفة قد جعلت   

طلب العلم وتعلم بالتشيع وترك  والشتم والطعن واللعنة والبكاء مع النائحة وحب المتدينين] التبّرؤ[التبري 

على فقدان القبور كالنساء الثواكل يبكون  وجعلوا شعارهم لزوم المشاهدة وزيارة. في الدينالقرآن والتفقه 

  .وهم بالبكاء على نفوسهم أولىأجسادنا 

 ان األئمة يسمعون النداء ويجيبون الدعاء، وال يدرون حقيقة ما يقـرون : من يقولومن الشيعة   

كال، بل هو ظاهر  )١(مختف من خوف المخالفينالمنتظر ان االمام : ومنهم من يقول. وصحة ما يعتقدون

  .»... منكرونيعرفهم وهم له  ن ظهرانيهمبي

  ـــــــــــــــــــــــ

عشرية في وقت كان  وظاهر من الفقرة األخيرة انهم يعرضون بالمهدية االثنا. ٩ـ  ١٩٨/ ٤الصفا إخوان  رسائل) ١(

  .اً على معتنقيهاعصيب

  

  ـ ٥٣ـ 



 

 

مـن القـرن    لنصف الثـاني العزيز المتوفَّى في ا أبو عمر محمد بن عمر بن عبد(ونقل الكشي   

مـا  «: عن جعفر الصادق، انه قـال في الفصل الذي عقده ألبي الخطاب األسدي الغالي ) العاشر/ الرابع

  .)١(»إال وهي في من ينتحل التشيع أنزل اهللا سبحانه آية في المنافقين

. مهديـة ثم الاألئمة التي أسبغت على غير أن الجامع بين ذلك كله كان تفضيل علي والروحانية   

. )٢(الخطاب ما يزالون يكونون فريقا من الشيعةكان أصحاب أبي : أما ما عدا ذلك فقد كان شيئاً فريداً حقا

 يضاف إليهم المفوضة والمخمسة والذمية .الحركة، وهم من الغالة أيضاًوكان النصيرية معاصرين لهذه 

كان أهل قم مبالغين في النفور مـن   ء الغالةوفي مقابل هؤال. كونوا العلي آلهية فيما بعدالذين  والغرابية

 ٨٦٩/ ٢٥٥منذ سـنة  ، وانهم )٣(من حماسهم في ذلك أنّهم اعتبروا نفي السهو عن النبي غلواًالغلو وبلغ 

المهديات مع بين هؤالء وأولئك قوم ينتحلون وكان  )٤(بسبب الغلو من مدينتهممن زمالئهم  أخرجوا كثيراً

والواقفة الذين ينتظـرون   )٥(جعفراً الصادقالذين ينتظرون  الناووسيةن منهم لهم بالتشيع، وكا االعتراف

والتشـبيه  وبـالجبر   )٧(وكان منهم إلى ذلك من يقول بالتناسخ كأبي بكر بن الفـالس  )٦(جعفرموسى بن 

بل وقـوم   )٨(الملقب بالمفجعومحمد بن أحمد البصري ) ٥ـ   ٩٢٤/ ٣١٢ت (كمحمد بن جعفر األسدي 

  ت( )٩(لسفة كالحسن بن موسى النوبختييتخذون الف

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٤، بال تاريخ ص السيد أحمد الحسينيرجال الكشي، نشر مؤسسة األعلمي ـ بعناية ) ١(

على  في الرد العسكري، كتاباً انظر الفهرست للطوسي الذي يورد ِإلبراهيم بن أبي حفص الكاتب، من أصحاب الحسن) ٢(

الغالي  الذي أورد لمحمد بن عبد اهللا بن مهران الكرخي ٢٤٧، وانظر النجاشي ص ١٠لخطاب، ص أصحاب أبي ا

  .كتاب مناقب أبي الخطاب

  .١٢راجع منتهى المقال ص ) ٣(

 ٨٦٩/ ٢٥٥وكان قد كاتب الحسن العسكري سنة حول إخراج سهل بن أياد األدمي من قم  ١٣٢انظر النجاشي ص ) ٤(

وكادوا يقتلون محمد بن ) ٢٣٩ص (محمد بن موسى السمان وضعفوا ) ٢٣٤ص (ي وكذلك محمد بن علي القرش

  ).٢٣١ص (أورمة 

  .٥٧٨، ص ١٩٣١فرق الشيعة اسطنبول ) ٥(

  .١٠٠/ ١، مقاالت اإلسالميين ص ٦٨أيضاً ) ٦(

  .١٤٧/ ٨ المحاضرة نشوار) ٧(

  .٨٣، ص ، انظر ترجمته في فهرست ابن النديم، ليبتزج٢٦٤ص  النجاشي) ٨(

  .٩٨فهرست الطوسي ص  )٩(

  

  ـ ٥٤ـ 



 

 

  ).١٣ـ  ٩١٢/ ٣٠٠نحو 

 بوصفه )١(القياس التقليديوناالنقسام نفسه، فمع أنهم أعداء  وكان الشيعة في أصول الفقه منقسمين  

إال أن رجـاالً مـنهم كمحمـد بـن الكاتـب       )٢(جرأة من الفقيه على ما ال يجوز له فكتبوا في رده كتباً

وكان المفروض أن تكفيهم األخبار الكثيرة الواردة عن األئمة في . وا يعملون بهكان )٤(وغيره )٣(االسكافي

اجتهاد بأجمعها بنفي «وقد ذكر أبو الحسن األشعري اتفاق الشيعة . )٥(النهي عن اللجوء إلى االجتهاد نفسه

فـي القـرن   ظهر االخباريـة  ثم ساد فيما بعد حتى  )٧(إال أن بعضهم عمل به أوالً )٦(»الرأي في األحكام

  .الحادي عشر ليثوروا عليه من جديد

 وكان مدى االختالف من السعة بحيث كان الشيعة يختلفون في نص األذان نفسه وكان المفوضة  

  ولم ينته األمر عند هذا. )٨(يزيدون فيه الشهادة لعلي بالوالية

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١١٨/ ١، مقاالت اإلسالميين ٢٥ـ  ١٢٤الكشي ص ) ١(

: وراجع الكشي ١٥٣، وعبد اهللا الزبيري ص ٢٨٧والطوسي ص  ٣٠٩راجع النجاشي في ترجمة يحيى العلوي ص ) ٢(

  .الخ ١٩٠ترجمة علي القرشي، ص 

  .٨٧، معالم العلماء البن شهراشوب ص ٢٧٥، ٢٧٣، النجاشي ص ٦٨ـ  ٢٦٧راجع فهرست الطوسي ص ) ٣(

  .١١٩ـ  ١١٨/ ١مقاالت اإلسالميين ) ٤(

حيث يذكر عن سماعة بن مهران أنه قال  ٥٧/ ١.. ١٧، كتاب فضل العلم، الحديث ١٣٨١ر أصول الكافي، طهران انظ) ٥(

شيء إال وعندنا فيه شيء مسطر وذلك مما بما عندنا فال يرد علينا فنتذاكر ، أنا نجتمع اصلحك اهللا«: لموسى بن جعفر

. عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه شيء الصغير ليس به علينا بكم، ثم يرد علينا الأنعم اهللا

ما تعلمون فقولوا به  إذا جاءكم: ثم قال. من هلك من قبلكم بالقياسما لكم وللقياس؟ إنما هلك : فنقيس على أحسنه؟ فقال

  .»وإن جاءكم ما ال تعلمون فها ـ وأهوى بيده على فيه

حيث ورد نهي الصادق أحد أتباعه عن ذلك  ٤٢/ ١، ١٣٨١افي، طهران وانظر أصول الك ١١٩/ ١مقاالت اإلسالميين ) ٦(

  .إياك أن تفتي الناس برأيك: بقول

في ترجمة عبد اهللا بن الزبيري الذي رد على كال أصحاب االجتهاد والقياس، وانظر أيضاً  ١٥٣النجاشي ص انظر ) ٧(

وبالنسبة للنهي عن القياس ) ٩ـ  ٨، ص ١٩٦١ف طبع النج(في ذكر إسماعيل النوبختي  معالم العلماء البن شهراشوب

  .ففيه كفاية لجالء هذه النقطةخاصة انظر أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس 

كانوا يزيدون  ٥ـ  ٨٨٤/ ٢٧١ويذكر السيوطي أن القرامطة الذين ظهروا سنة . ٧٠/ ١شرح اللمعة الدمشقية للعاملي، ) ٨(

  = أما هذه الزيادات فقد  ٢٤٤يضاً، تاريخ الخلفاء، ص في آذانهم أ

  

  ـ ٥٥ـ 



 

 

قائما والرد بينهم األخذ ، وكان )١(أنه نقصفكان منهم من يرى إلى االختالف في القرآن الحد بل تجاوزه 

بين  الواضحوأصولهم مع التنافر  المعتزلةتبنوا طريقة  من شيوخ متكلميهمثم أن فريقا . )٢(على قدم وساق

عـن   على التسليم بما يـرد  الذي يعتمد الروحيواألساس  به المعتزلةالذي دان  التعليليذهب العقلي الم

/ ٣٢٤ت (ولقد نص أبو الحسن األشعري . الذي قام عليه التشيع في جوهره )٣(العمياء له والطاعةاإلمام 

ولما اسـتقر أمـر   . )٤(»واإلمامة باالعتزال القائلون«الشيعة سماهم على فرقة من متكلمي ) ٦ـ   ٩٣٥

الكافي في بن الحسن اإلمام الثاني عشر وظهر كتاب حول محمد  الدائرة التشيع على االستناد على المهدية

، لـم يـنهج   ، وهي سنة وفاة جامع الكتاب)١ـ   ٩٤٠/ ٣٢٩سنة ( الكبرى الغيبةأصول الدين قبل بداية 

ما اختاروا أن يكدسوا كل ما طرق سمعهم الشيعة منهج أهل السنة من تسجيل الصحاح من األحاديث وإن

  ومن هنا وجدنا في هذا الكتاب. ولفيما عدا الصريح منه في التأليه والحل

  ـــــــــــــــــــــــ

آلدم ونوح وإبراهيم وموسى ويتضمن الشهادة  )٢٠٧ص (، ١٩٤٨في كتابه اتعاظ الحنفاء، مصر  المقريزيذكرها  = 

على أن دعوة  نص ابن خلدونحيث  ٣٦١/ ٣العبر ، وانظر بن الحنفية بالرسالة وعيسى ومحمد ثم أحمد بن محمد

وال بد أن تحريفاً أصاب االسم األخير ألن القرامطة ليسوا ذوي . القرامطة قامت على بشارة هذا العلوي بظهورهم

وإنما مهديهم  )٧٧ـ  ٧٢ص ..  ١٩٣٦انظر فوق الشيعة، طبع النجف . (ال من األحوالـاتصال بابن الحنفية بح

الذي على الفرض  ٩ـ  ٨٧٨/ ٢٦٥بن إسماعيل، ت  بن عبد اهللا بن محمدالمقصود أحمد محمد بن إسماعيل ولعل 

المتوفى القداح وان عبد اهللا بن ميمون القداح هو ابنه باسم ميمون محمد بن إسماعيل تستر تامر من أن يقدمه عارف 

من ولد دعا المام مستور «بأحمد بن محمد هنا الذي  ولعله المقصودبسلمية، وان أحمد ابنه،  ٨ـ  ٨٢٧/ ٢١٢سنة 

دار الكاتب العربي بيروت بال (لعارف تامر، انظر كتاب القرامطة . »محمد بن إسماعيل بالرغم من أنه هو ذلك االمام

بهذا االسم ولد  مانع من أن يكون لهفال يمنع  ولدا ١٤على أن ابن الحنفية أنجب ). ٤٢ـ  ٣٩ص ) ١٩٦٣لعله (تاريخ 

  .٣٥٣، ١٩٦١لوال أن عقبه من ولديه علي وجعفر فقط، انظر عمدة الطالب البن عتبة النجف 

  .٢٧٤/ ١، الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الدم متز ١١٤/ ١الصدوق، مقاالت اإلسالميين اعتقادات ) ١(

  .١٢٧ـ  ١٠٢/ ١ ، ومقاالت اإلسالميين٩٥ـ  ٤٦المفيد ص أوائل المقاالت للشيخ ) ٢(

حيث يورد في الهامش أن القول بالنص قضية أساسية في الخالف بين الشيعة . ٧٧راجع أصل الشيعة وأصولها ص ) ٣(

  .والمعتزلة

  .١١٠انظر كذلك ص . ١١/ ١مقاالت اإلسالميين ) ٤(

  

  ـ ٥٦ـ 



 

 

. )٢(الرئيسة األخـرى  واألمر كذلك في الكتب الثالثة )١(حديثا ضعيفا ٩٤٨٠حديثا صحيحا تقابلها  ٥٠٧٢

ذوي عـدد مـن الشـيعة،    فيه لرجال الذي ترجم فهرسته، ) ٤ـ   ١٠٧٣/ ٤٦٥ت (الطوسي ولما كتب 

مما عرف عنهم من غلـو وكـذب   بأوصافهم المصنفين بعض وصف كثيرة  في مواضعيتفادى وجدناه 

ما قيل فيه من « سيورد ، كل هذا مع أنه أشار إلى أنه)٣(الشيعة المعتدلونبها ال يعترف إلى فرق وانتماء 

ولقد الحظ الشيعة أنفسهم هذا المدى الواسع من االخـتالف  . )٤(»وهل يعول على روايته التعديل والجرح

منه وإسقاط ما يتسبب في ذلك، وإنما نسبوه إلى التقيَّة بالحد معالجته والتناقض في عقائدهم، فلم يحاولوا 

وكـان الشـيخ   . )٥(»لهـم ولنـا  لخالف بين شيعتنا فانه أبقى نحن أوقعنا ا«: ورووا عن األئمة أنهم قالوا

غير  »وأصحاب األصول ينتحلون المذاهب الفاسدةكثيرا من مصنفي أصحابنا إن «: الطوسي نفسه يقول

  أن ذلك لم يكن في رأيه ليغير من األمر شيئا بل أثمر أن ذكر الطوسي في الموضع نفسه

  ـــــــــــــــــــــــ

وذكر . على ما في مجموع الصحاح الستة للجمهور أن هذا العدد يزيدنفسه  وفي الكتاب. ٥٥٣نات ص روضات الج) ١(

  .»٢٦٦الرجال للنجاشي ص «هذا في عشرين سنة  النجاشي أن الكليني جمع كتابه

/ ٣٨١ ت(القمي  البن بابويه الفقيه ومن ال يحضره) ١ـ  ٩٤٠/ ٣٢٩ت (هي الكافي للكليني  كتب الشيعة الرئيسة) ٢(

أن أحاديث وقد ذكر الشيعة ). ٤ـ  ١٠٧٣/ ٤٦٥ت (لمحمد بن الحسن الطوسي  وتهذيب األحكام، واالستبصار) ٩٩١

رواية عن  ١٣ص  العلماءمعالم (باألصول  كتاب سميت ٤٠٠الحسن العسكري، كانت متضمنة في األئمة، إلى وفاة 

الشيعة حتى استقرت هذه األصول ونخلت  ثم نقيت )٣عينه، ص  االصطالح الطوسي ويرد في فهرستالشيخ المفيد، 

إنما هي في  األربعمائةأن األصول التنكابني ويذكر ). ١١راجع كذلك منتهى المقال ص (على الكتب األربعة المذكورة 

في المجموعة بصبها وتعارض في هذه من تناقض وعولج ما ظهر  فيها أن تخلو من التناقضروعي  سبقتها ٤٠٠٠

ية النازلة وهذه المتوالية العدد). ١٥٢قصص العلماء، بالفارسية ص ( المذكورة أخذ منها الكتب األربعة أربعين أصالً

إخوان  رسائل(المخلصين  والمؤمنين التائبين والزاهدينبعدد األبدال والصالحين الصفا إخوان  ربطها ٤إلى  ٤٠٠٠من 

على أن المفيد أن نذكر هنا . وإنما التكثير والتقريبالدقيق ، وواضح أن هذا العدد ال يقصد به التحديد )٢٩٧/ ٢الصفا 

كتاب ولقد جمعتها في بحار اجتمع عندنا بحمد اهللا سوى الكتب األربعة نحو مائتي «ذكر أنه  أن محمد باقر المجلسي

  .٢٤اعتقادات المجلسي ص  »...األنوار

بن وعبد اهللا  ١٨٠بن الحجاج ص لرحمن ، وحول عبد ا١٠٣ص راجع فهرست الطوسي حول الحسين بن حمدان ) ٣(

وذلك على سبيل المثال ال  ١٥٧، ١٦٥، ٤٩النجاشي فيهم في الصفحات  وقارن ما يقوله ١٩٤ص هاشم الحضرمي 

  .الحصر

  .٣فهرست الطوسي ص ) ٤(

  .١٥٢ص قصص العلماء للتنكابني ) ٥(

  

  ـ ٥٧ـ 



 

 

بالخبط والخياالت والعمل «نفسه كان متهماً  أن الطوسياألمر اضطراباً ومما زاد . )١(»كتبهم معتمدة«أن 

فـي   أدى هذا التناقض الشديد وضعف التسلسل والتـدرج وقد . )٣(وكذلك القول بالوعيد أوالً )٢(»بالقياس

. )٤(»ال سلف لكم وال مصـنف «: الموجعة الفرقة كلها من خصومها بالعبارةإلى مخاطبة الشيعية األفكار 

 )٥(إلى الشريف المرتضىوتقديمه إلى تصنيف كتابه ) ١٠٥٨/ ٤٥٠ت (شي وكان هذا االتهام حافزا للنجا

  .الصعوبةللتغلب على هذه لم يكن ليكفي النجاشي المذكور، كتابا واحدا، ككتاب ولكن 

معينـة وإنمـا كـانوا    فقهية أن الشيعة لم يكونوا منقادين إلى جهة ومما زاد هذا التفاوت اتساعا   

  ولكنهم كانوا متركزين في )٦(»األرض قاصيفي البلدان وأ«منتشرين 

  ـــــــــــــــــــــــ

 بالالنجف والكشي،  ٥كتاب الغيبة ص في  »٩٣٢/ ٣٢٠ت نحو «وراجع ما يقوله ابن زينب  ٣فهرست الطوسي ص ) ١(

، ٧٧/ ١الرابع في القرن  اإلسالمية ، الحضارة١٩٩ـ  ١٩٨/ ٤ الصفاإخوان  ، وانظر رسائل٧ص  ٢٥٤تاريخ، ص 

الشيعة في ، ٧٤مقدمة في تاريخ صدر اِإلسالم ص  ٣١٧/ ٢، تاريخ العرب لحتى ٢٠٩/ ٣، ضحى اِإلسالم ٣١٧/ ٢

ابن حزم افتراه ورميهم بما ليس فيهم كالذي وقد أدى ذلك إلى التشنيع عليهم .. الخ ٨٢الزين ص  التاريخ لمحمد حسن

 موضعوذكر في ) ١٨٥/ ٤الفصل ( إلى الغالةن ينسب كل المحارم كما كاالشيعة المعاصرين كانوا يستحلون من أن 

التنزيل  في متشابه حقائق التأويللجلية هذا األمر انظر وبالنسبة . ١٨٢/ ٤ »من األمامية من يجيز نكاح تسع نسوة«أن 

للشيخ محمد حسين كاشف  ٣٠٩، وكذا هامش ص ٣١١ـ  ٣٠٩، ص ١٩٣٦/ ١٣٥٥للشريف الرضي، النجف 

إلى سبق الجميع ) م٨٨٩ـ  ٨٢٨/ ه٢٧٦ـ  ٢١٣المالكي، عبد اهللا بن مسلم (الدنيوري  قتيبةعلى أن ابن . الغطاء

فانكحوا ما طاب : من يرى نكاح ِتْسع من الحرائر جائزاً لقوله تعالى«] دون تحديد[ أصحاب الكالملى أن ِمْن اإلشارة إ

لى ذلك أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ والدليل ع: قال. فهذا ِتْسع: قالوا. مثنى وثالث ورباعلكم من النساء 

زهدي النجار، بتصحيح محمد تأويل مختلف الحديث، (مات عن تسع، ولم يطلق اهللا لرسوله في القرآن إال ما أطلق لنا 

ثم  وسنيهم وقد سبق إليه اآلخرونمن المسلمين شيِعّيهم فكأن األمر كان اجتهاداً ). ٦٠م، ص ١٩٦٦/ ه١٣٨٦مصر 

  .ألسنة األولين جرى على

  .٣٠٢، قصص العلماء ص ٥٨١الجنات ص راجع روضات ) ٢(

  .١٧٧البحرين للشيخ يوسف البحراني ص لؤلؤة ) ٣(

  .٢ص بال تاريخ كتاب الرجال للنجاشي، طبع إيران، نشر مركز نشر كتاب، ) ٤(

  .٢أيضاً، ص ) ٥(

  .٣فهرست الطوسي ص ) ٦(

  

  ـ ٥٨ـ 



 

 

اإلسـالمي   من العالمأخرى وأجزاء  اإلسماعيليةعلى مصر ما بعد، عالوة في والحلة )١(الكوفة وبغداد وقم

وكان االثنا عشرية منهم ـ وهم الـذين   . اليمنأفريقية وأجزاء من وشمال  كالطالقانالزيدية كانت تعتنق 

في إليها حتى  نشوقا إلى االطمئناالتي كانوا يتحرقون  جامع إال القول بالمهديةيعنوننا هنا ـ ال يجمعهم  

بعد أقل من قرن أن يجعلوا منها قضيتهم الكبرى التي يبطـل  استطاعوا إال أنهم  )٢(القميبابويه ابن  أيام

  .)٣(ببطالنها مذهبهم كله

فكريـة   تيـارات ما كان فيه من تبين في القرنين الرابع والخامس للتشيع تخطيطية هذه صورة   

كان هذا المدى الواسع مـن  ؛ فلقد فسه واستقرارهنالتشيع بسالمة خطيرة تتصل إلى نتائج متنوعة ستؤدي 

إلى دخول قوم كان هدفهم من االنضمام إلى التشيع تحقيق  حافزاً والمصدر في الطابع والمورداالختالف 

أيضاً مشجعا للشيعة من أصحاب التحرر مـن  مطامحهم وبث أفكارهم عن طريق هذه العقيدة، وكان ذلك 

 التشيع في تكوين عقيدتـه، علـى االخبـار   وقد كان اعتماد . ي يحلو لهمالقيود أن يذهبوا إلى المدى الذ

 داعياً إلى ضـرورة  ونفوره من القياس العقلي والتناقض الشديد بين أخبارهواألقوال المروية عن األئمة 

وبخاصة فيما يتعلق بالمهديـة التـي    )٤(وجهة معينة مدعمة بالجدل والمنطقاالجتهاد الشخصي في تبني 

لقد أخذ الشيعة االجتهاد عن المعتزلة المعاصرين لهم وعن سلفهم . يات واألحاديث الدائرة حولهااآلتشح 

االجتهاد من المتكلمين ممن عرفوا بن الحكم، ومن هنا نهض ممن عرفوا به من قبل كهشام  من المتكلمين

ولما بلغ االفراط . )٥(االجتهاد بوصفه وسيلة ِإلرساء المذهببه من قبل كهشام بن الحكم، ومن هنا نهض 

  حاول الفقهاء البارزون أن يعودوا إلى األخبار المتضمنة في كتبهم في استعماله حد التفريط خالل القرون 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢١٤٧راجع النجاشي ص ) ١(

وأن : نة السالم، قال لهمديكلمه في القمي في هذا الكتاب أن رجالً ، وقد ذكر ١البن بابويه القمي ص الغيبة إثبات ) ٢(

القمي كتابه وقد كرس ) ١١ص ( »..باالمامة لطول األمدكثير عن القول الغيبة قد طالت والحيرة قد اشتدت، وقد رجع 

  .للرد على هؤالء

  .٢١٦للطوسي ص الغيبة ) ٣(

  .٩٩مثالً راجع تلبيس ص حول اجتهادات المرتضى ) ٤(

عن ابن الجوزي عن  ٥٣/ ١٢البداية والنهاية . ١٩٢البحرين ص د، راجع لؤلؤة كان المرتضى يعتمد كلياً على االجتها) ٥(

  .ابن عقيل

  

  ـ ٥٩ـ 



 

 

إلى  فأدى ذلك مناسباً لطبيعة التشيعولم يكن ذلك حالً . النهاية إلى البداية من جديداألربعة من جديد لتعود 

وطريقـة  الكشـف والفـيض   التي تبنـت   المتأخرةأشد من االجتهاد انعكس في حركة الشيخية رد فعل 

عنـد البـابيين، فـرع     وانتهى المطاف بنتيجة متطرفـة . والدينية التصوف في مباشرة األمور الروحية

الشيعي والقطب الحلولي معاً وأخيراً خرجوا من التشيع  أوصاف المهدي الشيخية، الذين جمعوا لرؤسائهم

والعنصـر  اإللهـي  عليه العنصر جمع القائم يليدعوا إلى دين متصل بفكرة المسيح المنتظر  ومن اإلسالم

 ومهما يكن من أمر فإن التصـوف . وغيرهم ممن رأيناهم اإلنساني، وهو عود إلى آراء الغالة كالخطابية

الشديد بين السالكين، فلم يكن يـراد مـن المريـد    في هذا المدى الواسع من االختالف  التقى مع التشيع

وطريقتهم في  منهج المتصوفةصوفيا ينتهج كان يطلب منه أن يكون معينة وإنما عقيدة الصوفي أن يعتنق 

أساسـه  الذي وضـع   )١(الصوفي وهي التوحيد والقول بالطريقة والحقيقة واتخاذ العقيدة األساس المجاهدة

، فإن اصـطلحوا  ال يزال الصوفية بخير ما تنافروا«: وكان الصوفية يقولون في مجالسهم. الجنيد من قبل

المطابقة للصورة التي عرضت طبيعة التصوف ) ٨٩٦/ ٢٨٣ت (سهل التستري وقد أوضح . )٢(»هلكوا

 بالصوفية فإنهم ال يستنكرون عليك«: فقالَأصحُب من الطوائف؟ من : للتشيع حين أشار على سائل سأله

جب وأمر آخر ي. والقياس هنا مع الفارق )٣(»فعل عندهم تأويالً، فهم يعذرونك على كل حالشيئاً، ولكل 

أن يجلى هنا وهو أن الشيعة األثنا عشرية، على عكس الزيدية خاصة، قالوا بعـد أن غـاب مهـديهم،    

وهذا األمر وإن لم يكن فيه إبطـال قطعـي    )٤(»حتى يظهر االمام فيأمر بذلك بِإبطال السيف ولو قتلت«

  للجهاد

  ـــــــــــــــــــــــ

في الوحدانية ـ في الجملة ـ قوالً متفرقون في الصوفية متفقون «): ١٠٦١/ ٣٥٣ت (راجع قول بندار الشيرازي ) ١(

في التعبير عن هذا المعنى عبارة الشيخ أبي اسحق وأبلغ ). ٤٦٨طبقات الصوفية ص ( »الوصول إليها معاينة ومنازلة

لتوحيد في مقامات أسرار ا( »الناس كلهم في التوحيد عيال على الصوفية«: األسفراييني التي رواها أبو القاسم القشيري

/ ١٣٣٣طهران ). (١٢٠٣ـ  ١١٥٨/ ٥٩٩ـ  ٥٥٣بين سنة  كتب(، )الشيخ أبي سعيد لمحمد بن منور الميهني

  ).٢٧٠، ص ١٩٥١

  ).١٦ـ  ٩١٥/ ٢٠٣ت (، قاله رويم البغدادي ١٨٢ص  طبقات الصوفية) ٢(

  .٢٥أحد ص السراج إلى به له لم ينسوفي اللمع نص مقارب . ٩أهل التصوف للكالباذي، ص التعرف لمذهب ) ٣(

  .١٢٣/ ١مقاالت اإلسالميين ) ٤(

  

  ـ ٦٠ـ 



 

 

، )١(»كـانوا ظلمـة  ال يرون الخروج على الوالة بالسيف ولو «يقارن الصوفية الذين أعلنوا صراحة أنهم 

وقد كـان مـن   . الظالمة والحكام المتغلبينالذين مكنوا للدول  )٢(»أصحاب الحديث«موقف  وهو بالضبط

بالسيف أن الشيخية، في القرن الثالث عشر، نفوا عن أنفسهم عشرية من فكرة االتهام بالخروج فزع االثنا 

وهكذا لم يبق، لكي يتم االتصال . )٣(بحجة أنهم يدعون إلى الجهاد ضد الدولة القاجاريةبشدة تهمة البابيين 

أن الصـوفية حـاولوا    لكن الدولة ومن سار في ركابها من. إال الفرصة المناسبة والتشيعبين التصوف 

يتهدد الدولة العباسية من الدولة الفاطميـة التـي   الذي كان  ما أمكنهم نظراً للخطريؤخروا هذا االتصال 

ت بعـد سـنة   (وكان من دعاتهم ناصر خسرو ، )٤(في مصر والشام وتناوئهم في إيرانكانت تجاورهم 

ى الحد الذي اعتبر معه من صـوفية  الذي استغل منهجه اإلسماعيلي الموازي للتصوف إل) ١٠٦١/ ٤٥٣

الدولـة  ولم تغفل ). ٣٥ـ   ١٠٣٤/ ٤٢٥ت ( )٦(وفقهائهم وعد من تالميذ أبي الحسن الخرقاني )٥(الشيعة

الروابط توثيق البداية فحاولوا منذ والتصوف تالحم التشيع من الصوفية والفقهاء عن احتمال وال مؤيدوها 

وأبي ) ١١ـ   ٩١٠/ ٢٩٨ت (البغدادي  ل التستري والجنيديد سهأهل السنة على بين التصوف ومذاهب 

  بكر الطمستاني 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٣ص التعرف ) ١(

  .٣٢٣/ ١اإلسالميين  مقاالت) ٢(

  .١٩خان ص سي فصل لمحمد كريم ) ٣(

 بقتله ية من بالدهاإلسماعيلما وراء النهر، عروق صاحب بغراخان، ، كيف استأصل ١٣٠٣األثير، مصر في ابن انظر ) ٤(

  ).١٨٠/ ٩( ١٠٤٤/ ٤٣٦والمستجيبين له في سنة المستنصر كل دعاة 

للشهرة  في الصوفية على لبسهم الصوف طلباً، أما هو فيطعن ٢٣٢ص العارفين ، رياض ٢٤٨/ ٢طرائق الحقائق ) ٥(

أنه  ٤ص ) سفرنامه( في كتابهناصر خسرو وقد ذكر . ٤٨٧ص  ١٣٠٧ـ  ١٣٠٤ طهرانالديوان ورياء الناس، انظر 

ناصر وذكر . ٦ـ  ١٠٤٥/ ٤٣٧ذلك سنة وكان الشيخ أبي يزيد البسطامي ] قبر[إلى زيارة لما وصل إلى قومس قصد 

أهل وهاجم . ٤٥١بن أدهم ص وإبراهيم  ٤٥١ص  النون المصريوذا  ٤٠٩في ديوانه أبا يزيد البسطامي ص خسرو 

أبيات انظر . أنفسهم من ذمهم الرياء والشهرة الصوفية فعل ما فعله ةللمتصوفتعرضه ولكنه في جداً السنة فيه كثيراً 

  :ومنها ٤٧ص في اللمع ) روى عن الحالج(الصوفي  الرحيم القنادعلي بن عبد 

  مخرقه  التصوف  ار ـص    صوف قـد  مضواأهل الت

  قهــومطب   داً ــوتواج    صـار التصوف صيـحةً

  

  ـ  ٦١ـ 



 

 

ـ   ١ ٧٣/ ٤٦٥ت (القشـيري  كتب ثم . )٦()٨ـ   ٩٧٧/ ٣٦٧ت (ي والنصراباذ) ٢ـ   ٩٥١/ ٣٤٠ت (

الـدين،  علوم حياء كتابه إ) ١١١/ ٥٠٥(ذلك، ثم كتب الغزالي لتأييد  ٩ـ   ١٠٣٨/ ٤٣٠رسالته سنة ) ٤

الذي كتبه  »فضائح الباطنية«وكتاب اإلسماعيلي منه، وخصوصاً للتشيع عنيفاً أنه كان خصماً وال ننسى 

إلـى أن زالـت   الوتيرة على هذه الحال واستمرت  )١(العباسي يشهد بذلكباهللا تظهر المسبناء على أوامر 

الشيعة حالفهم الذين بمجيء التتار الظروف وتغيرت . هذا االتصالدون  حائالًالتي وقفت  العباسيةالدولة 

ـ أهل السنة من ظلم لهم  منقذين في العراقاالمامية  واعتبرهم في البدايةاإلسماعيليون  المجـال  ح فانفس

التتار بحيث الراجحة بتشجيع  الكفةاألئمة  كيف صار للتصوففي الفصل القادم وسنبين . العوائقوزالت 

تكـون  فـي بدايـة   الذي حـدث  منه ال العكس الفرعية ليقترب  من عقائدهأن يحّور التشيع يحاول أخذ 

 فتوتهمأن الفرس أدخلوا ذلك  وينبغي أن نشير هنا إلى أمر آخر سّهل هذا التقارب على الشيعة،. التصوف

 في التضحيةوتتمثل  الصوفياألعلى للخلق تمثل المثل صوفية تطبيقية بوصفها عقيدة في العالم اإلسالمي 

حين  )٢(١٢٨٢/ ٥٧٨طابعها النهائي سنة اتخذت حتى  في سلسلة من التطور ومرت العقيدة. النفسوبذل 

اهللا  الناصـر لـدين   الخليفةيرأسها ت إشرافها في منظمة تحوجعلتهما الدولة منظمات الفتيان بها ألحقت 

. )٥(بهذا المضـمون ونشر منشور  )٤(ا لكل الفتيانبن أبي طالب مثالً أعلى وشيخعلي وجعلتها ) ٣(العباسي

بها،  الفتوة تقاليد معينة ومراسيم ولباس معين يلبس في مناسبة خاصة تقام لالحتفالوكان من ضرورات 

نـدلل  ولكي . )٦(بعد الناصر هذا اللباس كذلك) ١٢٤٣ـ   ١٢٢٦/ ٦٤٠ـ   ٦٢٣ح (وقد لبس المستظهر 

وكان أهـم   في الشامنظمت ينبغي أن نذكّر بأن فتوة أخرى نبوية  هذا التأصيل العلوي للفتوةعلى أهمية 

بن أبي طالب وتأصـلها  بعلي الفتوة وكان من أثر ربط . )٧(»الروافض أينما وجدوهم«أن يقتلوا  أعضائها

  لي أن الدولة الصفوية، التي ورثتالعم ي التصوفف

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٩، ٣٨، ٢٢، الرسالة القشيرية ص ٢٤تفسير التستري ص ) ٦(

  .٣ـ  ٢، ص ١٩٦٤وتحقيق عبد الرحمن بدوي، القاهرة فضائح الباطنية للغزالي ) ١(

  .١٦٩/ ١٢وابن األثير  ١٧ألحباب وبغية الطالب ص من الجزء األول، وانظر أيضاً تحفة اراجع فصل الفتوة ) ٧ـ  ٢(

  

  ـ ٦٢ـ 



 

 

وكان ذلك البدايـة الحقيقيـة    في يسر وسهولةواستطاعت أن تعلن التشيع التيموريين، بعثت هذا االتجاه 

  .في التشيع كما سيفصل القول فيهلنشاط التصوف في التأثير 

  

  ـ االتصاالت بين التصوف والتشيع ٣

 من اإلسـالم األول الذي انبعث كيف كان الشيعة سباقين إلى التلبس بالزهد  فيما مضىلقد رأينا   

ورأينا كيف كـان  به إلى التصوف، بأشكاله المتطورة التي أدت زهد ـوكيف شارك التشيع في تشكيل ال

ابنه الباقر وحفيده الصادق وكيف اشتهر زيـد   علي بن الحسين يعد من رؤوس الزهد في عصره وكذلك

من  الذي كان يصلب بمائتين بن جعفر الصادق كمحمد من بعده بلبس الصوفوار الزيديون بن علي والث

يحيى بن عبد اهللا الثائر أيام : العلويونكيف كان الثوار ورأينا أيضاً . )١(اتباعه وكلهم كان يلبس الصوف

بـراهيم بـن   وإ بن محمد الخراسانيوأبو بكر علي  ٨٣٤/ ٢١٩بن القاسم الخارج سنة ومحمد  )٢(الرشيد

وأبو محمد القاسم بن حمزة من نسل العباس بن علي بـن   ٨٧٠/ ٢٥٦محمد بن يحيى الثائر بمصر سنة 

أنه لبس «الجناحية، . بل لقد ذكر عن عبد اهللا بن معاوية، قائد الغالة. )٣(أبي طالب يلقبون جميعاً بالصوفي

  .)٤(»الصوف

لـه  مجتمع جديد ونظـام   إلى تكوينع ، وظهر أنها تتطلالتصوف وتبلورتاتضحت حركة ولما   

كلها إلى منافسة أصحاب المذاهب الفقهية والعقليـة فـي   وطراز من الحياة متمّيز، وتهدف  طابع خاص

في الزعامة المادية من جهة  الطموح من االرستقراطيين والمتغلبينوأصحاب الزعامة الروحية من جهة، 

. أو يكونوا مريـدين لشـيوخهم   موا إلى مدارس التصوفاألئمة، أن ينضأخرى لم يتح للشيعة، من اتباع 

ربما أطلق على عدد قليل من رواة الشيعة، ال على صدور عن الذي  )صوفي(لقب أن نحمل ولهذا ينبغي 

 التصـوف أصحاب كتـب  غير أن . )٥(التصوف المعهود وإنما عن المبالغة في الزهد أو أي تفسير آخر

  فية حقيقيين،العلويين بوصفهم صو ذكر بعضأوردوا 

  ـــــــــــــــــــــــ

، ص ١٩٦١ عمدة الطالب، النجفانظر  »من أبناء القرن الثالث«وبالنسبة للقاسم بن حمزة . راجع الجزء األول) ٤ـ  ١(

بن محمد بن علي بن أبي طالب وقد قتل الرشيد أباه بعد حبسه ولقب بالصوفي أيضاً محمد بن يحيى بن عبد اهللا . ٣٥٨

  .»٣٥٤ أيضاً ص«

 ويورد ابن شهراشوبالصوفي الشيعة الحسن بن عتبة من مؤلفي  ٣٠ص  وابن شهراشوب »٤٩ص «يذكر النجاشي  )٥(

يذكر النجاشي أحمد بن  وكذلك ٦١بلقب الصوفي ص اسم أبي الحسن علي بن محمد بن علي العلوي العمري مقروناً 

  =بن ، ويذكر ا٥٩يحيى بن حكيم الصوفي بوصفه محدثاً شيعياً ص 

  

  ـ ٦٣ـ 



 

 

، )١(الثائر الزيدي إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن الذي يذكره الشـعراني فيصرف النظر عن عبد اهللا حفيد 

الخراساني حمزة وأبا  )٢()٤ـ   ٩٠٣/ ٢٩١ت (للخواص الصوفية أبا الحسن العلوي بوصفه مريداً يذكر 

بـن  ومحمد  )٣(ي تراب النخشبيأب ومصاحب الخراز أبي سعيدصديق  باعتباره) ٣ـ   ٩٠٢/ ٢٩٠ ت(

 )٤(بهما الخـواص ثم التحق ومن  نزل في منزله بالكوفة العلوي الذي روى الهجويري أن الحالج الحسن

 )٥()٦١ـ   ٩٦٠/ ٣٤٩ت ( ، وحمزة بن عبد اهللا العلوي مريد أبي الخير التيتـاني )رجل واحدولعلهما (

كانا وربما ( )٦()٦١ـ   ٩٦٠/ ٣٤٩ت (الخلدي وحمزة بن محمد عبد اهللا الحسيني الذي يحدث عن جعفر 

وقد صـحبه أبـو سـعيد    . »الشريف الزاهد«: وإبراهيم بين سعد العلوي الذي كان يقال له) رجالً واحداً

أنه أيضاً أن زيد بن رفاعة الهاشمي الذي روى وقد ذكر . )٧(وروى عنه) ٣ـ   ٨٩٢/ ٢٧٩ت (الخراز 

ونسـب  . )٩(وأخـذ عنـه  ) ٩٤٥/ ٣٣٤ت (د صحب الشبلي ، ق)٨(الصفاإخوان  شارك في تحرير رسائل

سافر إلى الشـام  الذي ) ٥ـ   ١٠٠٤/ ٣٩٥ت (التصوف أيضاً إلى محمد بن أبي إسماعيل علي العلوي 

ل إذا بالتصوف ضئي من العلويين الملتحقين ومع أن هذا العدد. )١٠(»فيهم الصوفية وصار كبيراًوصحب «

أنه من بين ألف  )٩ـ   ١٠٨٨/ ٤٨١ت : (ئمة، زعم عبد اهللا الهرويواأل ينقيس بالثائرين منهم والمتفقه

  في عرفهم لم يزد عدد العلويين منومائتي صو

  ـــــــــــــــــــــــ

يروى عن أبي جعفر  ١٠٦اسمه جعفر بن محمد الصوفي ص ، راوية ١٣١١الشرائع، طهران القمي في علل  بابويه = 

منشور لكاتب هذه السطور، وهو بحث  »رأي في اشتقاق كلمة صوفي«أيضاً وانظر  ١٠٥، علة ١٠٥محمد الباقر ص 

  .»٢٣٤ص  ١٩٦٢، العدد الخامس، نيسان في مجلة كلية اآلداب

  .بالقرب من األمام الليث بن سعدوذكر أنه دفن . ٧٢/ ١الطبقات الكبرى ) ١(

  .»طبع ليدن« ١٥٤/ ١تذكرة األولياء  ١١٠للهجويري ص كشف المحجوب ) ٢(

  .١٢٣، ص ١٩٦٢/ ١٣٤١لألنصاري، أفغانستان  طبقات الصوفية )٣(

  .٢٥٨كشف المحجوب ص ) ٤(

  . ١٣٢، لألنصاري ص أ، طبقات الصوفية ١٣، محفل األوصياء، ورقة ٣١٧ص  اللمع للسراج) ٥(

  .١٣شرح منازل السائرين ص ) ٦(

  .٤٣ش ص هام ١٣٣٦نفحات األنس، طهران  ٨٦/ ٦بغداد ، تاريخ ٤٤٨كشف المحجوب ص ) ٧(

  .٣٦٣تتمة صوان الحكمة للبيهقي ص ) ٨(

  .٤١٢/ ١٤تاريخ بغداد ) ٩(

  .٩٠/ ٣أيضاً ) ١٠(

  

  ـ ٦٤ـ 



 

 

وقد روى الهـروي فـي   . )١(أصحاب الكرامات منهم على اثنين فقط هما إبراهيم بن سعد وحمزة العلوي

: العلـوي  ول لمريدهالمعاصرين له في مرو، كان يق ، وكان من شيوخ الصوفيةكيف أن أبا زيد استنكار

هـذه  وكانـت  . )٢(»ويقصد بها التجبر والترفـع كلية،  التصوف حتى تخرج من علويتكلن تشم رائحة «

أيضاً، فقد كان التشيع يعني  التي حالت دون اتصال الشيعة بالمتصوفة المقالة تعبر تعبيرا دقيقا عن العلة

الشـيعة، وإمـا    عليهم بحق خوارجيمكن أن يطلق إما بالسيف كما فعل الزيدية، الذين : اإليجابية المطلقة

فقد كان قائماً علـى  أما التصوف . كما عند االمامية للثورةبالدعوة السرية كاِإلسماعيلية وأما باالستعداد 

 واالعراض عن المـادة كلهـا وعـن األمجـاد     الضعف وقلة الحيلةباالعتراف بالعجز بل على التسليم 

في الحقيقة حركة اتخذت الجانـب  وكان التصوف . بالنسب األصيلوالطموح وعن الشرف الذي يتصل 

ذلك كله أمال في بناء اطراح مالك أمره والنسب وإنما جعل للعصبية السلبي من المثل ولم يحسب حسابا 

وكان المتصوفة ينفرون من العلويين وال يريدون لهم أن . مجد روحي يكون هو الحسب والفخر والعصبية

المشربين وبلـغ الموقـف بينهمـا حـد      وهكذا زاد استقالل. )٣(م لهذا السبب بالذاتينضموا إلى حركته

  .غير أن التشيع أخذ يدب إلى التصوف أمالً في استغالل مكانته وتطويعه ألغراضه. االنفصال والتنافر

  ـــــــــــــــــــــــ

ولم يكن عبد اهللا . أ ٢٤١يضاً ورقة ، وينقل الخبر صاحب محفل األوصياء أ٤٣ص  ١٣٣٦نفحات األنس، طهران ) ١(

وإنما عزز هذه المالحظة نقيضين ال يجتمعان الهروي الوحيد الذي الحظ اعتبار الصوفية النسب العلوي والتصوف 

شعيب بن حسين األنصاري الصوفي األندلسي ( أيام أبي مدين أيضاً الشعراني لما روى عن جد له سلطان حكم تلمسان

به  أن يسترشدأنه اجتمع بهذا الصوفي على أمل ) ، وقد ناهز الثمانين١١٩٦، ١١٩٢/ ٥٩٤أو  ٥٨٨ت المشهور، 

وهو أبو عبد اهللا أحمد الزغلي أن قال هذا السلطان ـ  وكانت النتيجة. »ال يجتمعن... وشرف وفقرملك «: فكان جوابه

  . »يا سيدي، قد خلعت ما عدا الفقر«: ـ

عن المنن الكبرى  ١٨ص  ١٩٥٥، مصر ٢عبد الباقي سرور، ط اني لطه التصوف اإلسالمي واالمام الشعرانظر (

ـ  ٣٩٦ص ( ١٩٥٨الرباط وعن سيرة أبي مدين انظر التشوف إلى رجال التصوف للتادلي، . ٣٢/ ١للشعراني 

  ).٣١٢/ ١والطبقات الكبرى للشعراني ) ٣٢٥

بِكُْل بيرون نيائي، َأزين كاْر ـ يعني علو يكرى خويش، تاأزين : ب، والنص يقول ٣٦٩محفل األوصياء، ورقة ) ٢(

  .تصّوفْ ـ ُبوئي نيابي

، كيف قاوم الصوفية ما حاوله متقدموهم من التفريق بين األحرار والعبيد في األحوال ٤٢٠راجع في اللمع، ص ) ٣(

  .والمقامات

  

  ـ ٦٥ـ 



 

 

الصوف الذي يعبـر   والظهور في لباس الزهد الشديدالتصوف بتبني أخذ التشيع يسير في موازاة  وهكذا

األصول والجذور وتفصيالت الروحانيـات  وكان التصوف يسير في موازاة التشيع أيضاً من حيث . عنه

وجدنا األول، ومن هنا  وغير ذلك مما أشبع بحثاً في كتابنا والمريد بين الشيخوأوصاف االمامة والصلة 

استمالة بالتصوف تقية أو  ع مع إباحة التظاهرتباأ للشيعة عن االلتحاق بالمتصوفة التحاقمن األئمة تنفيرا 

 للفـاطميين الذي وطـد   الشيعيعلى هذا أن أبا عبد اهللا  ومن أبدع األمثلة. )١(للناس عن طريق التصوف

بل لقد عده الفاطميون أنفسـهم  ) ٢(يتظاهر بالزهد الشديدكان ) ٩٠٩/ ٢٩٧ق سنة (دولتهم وأسس بناءهم 

، على فرض صحة هذه الواقعـة، كـاد   أنه لما اتصل معروف بالرضار أن نتذكوينبغي . )٣(من الصوفية

، وهم مـن  في نفوس المتصوفة التصوف والتشيع أن يكونا شيئا واحدا لوال رد الفعل الذي أحدثه المتوكل

قيادة الرضا أيام واليته للعهد وتحت ضعاف الناس وجبنائهم، وإخافة المتصوفة وغيرهم ممن كانوا تحت 

مـا يثبـت أن    أن نجد من األدلة والبـراهين  وليس من البعيد. من بعده كالمعتصم والواثقحماية أخويه 

ونفـوذه   وشيعياً على كل حال، استخدم طاقته الصـوفية  )٤(أو قرمطيانفسه كان داعيا إسماعيلياً  الحالج

 )٥(يا إليهم أوال، وكانوا فرعا لهم داعفي الناس ودعوتهم إلى نصرة الفاطميين أو القرامطةالروحي للتأثير 

ونازعوهم نفوذهم في الشرق حتى انتزعوا منهم سورية بقوة السالح بعد أن كادوا  ولكنهم خرجوا عليهم

منه، بناء على بوحه باألسرار  المعاصرين للحالج الصوفيةأن نفور أن نالحظ وينبغي . )٦(عليهايستولون 

  كن جداً أناإللهية، يم

  ـــــــــــــــــــــــ

من  والعسكري والهادي عن الرضاأحاديث ) ٢ـ  ٢٢١/ ١(التستري الجزائري في األنور النعمانية اهللا رد نعمة يو) ١(

  .، تجلو هذه النقطة)٩١٧/ ٣٠٧ت بعد (قرب اإلسناد لعلي بن إبراهيم القمي نقلها من كتاب األئمة 

  . ١٠/ ٧، ١٣٠٣، ابن األثير، مصر ٧٥، ص ١٩٤٨، مصر اتعاظ الحنفاء: المقريزي) ٢(

، لقد كان العصر عصر ميل إلى التصوف لتفسخ ١٢١ص  ، تحقيق إيفانوف،الفاطمي المهديمذكرات في حركة  )٣(

ية الجديدة كان خارجياً يلبس الفاطمية الفتومن الطريف أن أعدى أعداء الحركة . واستعالء المادة فيه المجتمع اإلسالمي

وهو أبو زيد الخارجي يناوئ الفاطميين ، هذا الرجل وقد ظل. حولهس ويظهر الزهد الشديد ليجمع الناالصوف أيضاً 

/ ٣٣٧وتصوفه حتى كاد يقضي على الدولة الفاطمية في مهدها لوال أنهم استطاعوا إضعافه وأسره وقتله سنة  بزهده

  .»١١٣، ص ١٨٣٨وفيات األعيان، باريس « ٩ـ  ٩٤٨

  .٩٢ـ  ٩٠ومقدمة إيفانوف  ،٩٦استتار االمام ص ) ٦ـ  ٥(راجع الجزء األول ) ٤(

  

  ـ ٦٦ـ 



 

 

المرسـوم،  من المدى إلى أبعد  سار بواليتهسياسيا أكثر منه صوفيا داعية  بوصفهعلى فضيحته يتأسس 

حركـة الحـالج   في إمكان الصوفية أن يعالجوا لقد كان . وجاوز حد التقية إلى التصريح بواليته وقربه

الصوفية غير أنهم لم يفعلوا بل تجنبوه أمارة على أهمية ل أو المحو أو الشطح وغير ذلك من أحوا بالسكر

  .العامل السياسي في هذا الموضوع

يثق بهـا النـاس،   ومن هذا التوازي، ولعله التأثير الصوفي في التشيع، بوصف التصوف حركة   

قافيـة  ، وتسمية جمـاعتهم الث )١(في فاتحة رسائلهم »الصوفية«كان إطالق اِإلسماعيليين على أنفسهم لقب 

ومن هذا . )٢(خوان الصفا أيضاً، وكان الصفاء أفضل ما تمنى الصوفية أن يكون أصال الشتقاق مشربهمبإ

إلى مقام  السبيل للترقي من مقام إلى مقام للوصول الصفا جعلوا المجاهدة الصوفيةإخوان  التأثير أيضا أن

وكـان  . )٣(تصفيةمن معرفة ومن إليه الحجة عندهم، ويعتبر قمة ما يستطيع المريد اإلسماعيلي أن يصل 

التصوف من أثر في التشيع اِإلسماعيلي بوجه خاص ظهور الحـاكم بـأمر اهللا    أطرف وأوضح ما خلفه

، بل بما أضيف إليه من ادعاء )٤(بمظهر صوفي كامل، ال بلبسه الصوف فقط) ١٠٢٠/ ٤١١ق (الفاطمي 

وعادت مع الحاكم ذكـرى أبـي   . قرن من الزمان اِإللهية فأعاد إلى الحياة صورة أخرى من الحالج بعد

في صورة أبي ركوة الذي كان يعتبر نفسه من المتصوفة  الذي كان يقوض دولة الفاطميين يزيد الخارجي

ويجمع الناس حوله بناء على زهده وتصوفه اللذين كانا يتمثالن في ركوته التي كان يحملها معه دائمـا،  

على عظم نفوذ التصوف في العالم اإلسـالمي  مارةً إ تعلقه بالمهديةانب وكانت من تقاليد الصوفية، إلى ج

  .)٥(ورواج سوقه في أذهان المسلمين

  جمع بعض معلومات بسيطة متفرقة فيولتتبع األثر الصوفي في التشيع يمكن   

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١/ ١الصفا إخوان  رسائل) ١(

، وانظر في التصوف اإلسالمي وتاريخه ٢٣٨لة كلية اآلداب ـ بغداد ص مج »في اشتقاق كلمة صوفيرأي «بحثنا ) ٢(

  .٦٦وترجمة الدكتور أبو العال عفيفي ص  لنيكلسون

  .٣٤٦/ ٢الصفا إخوان  ، رسائل٨٩ـ  ٨٨ص  كشف المحجوب للسجستانيانظر مثالً ) ٣(

  .٨٨/ ٢، ١٢٧٠، مصر خطط المقريزي) ٤(

وكان اسمه الوليد من نسل هشام بن  ١٠١٦/ ٤٠٧وقد قتل سنة  ٧٠ـ  ٦٨/ ٩، ١٣٠٣ير، مصر ـراجع ابن األث) ٥(

  . مروان بن الحكم

  

  ـ ٦٧ـ 



 

 

التصوف وزوال الضـغط  تزيد وتعمق مع مرور الزمن ورواج سوق  بدأت قطرة قطرة ثم جعلت البداية

  .عن التشيع

، وعـرض  )١(ووصفها في حديث نقله بأنها رياض الجنـة  القمي حلق الذكر لقد ذكر ابن بابويه  

 للفتوة وتطرق إلى معناها وفرق بين البغدادية منها، وسماها شطارة وفسقا وبين الفتوة المطلوبة ثم ربطها

  :كلها بالعبارة السائرة

  )٢(ليـى إال عـر وال فت     اـيف إال ذو الفقـال س

في أثناء توة الف كان يرتديهباللباس الذي تتعلق  القمي تفصيالت وفي هذا المجال أورد ابن بابويه  

وبعد أن تطـرق إلـى   . يكون صوفياً يكاددينياً وجعل لكل قطعة منه معنى  التقليدية مباشرتهم مراسيمهم

: ست كرامـات ) ص(من آدم إلى عبد المطلب، جعل للنبي الحقيقة المحمدية األزلية وكونها نورا وصل 

بسه سراويل المعرفة وجعل تكتـه تكـة   وتّوجه بتاج الهداية وأل برداء الهيبة ورّداه قميص الرضا ألبسه«

يا محمد، اذهـب إلـى   : يشد بها سراويله، وجعل فعله فعل الخوف وناوله عصا المنزلة ثم قال له المحبة

والعصـا، مـن    التفصيالت، فيما عدا التاجوكل هذه . )٣(»ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا: الناس فقل لهم

أن الشيخ يضاف إلى هذا . وصار من لوازمهد عاد إلى التصوف أصحاب الفتوة وان يكن التاج ق معاني

فإن الشريف ، وهو وصف إن يكن محتمالً )٤(بأنه من شيوخ الصوفيةقد وصف ) ١٠٢٢/ ٤١٣ت (المفيد 

بأنه ) ١٠ـ   ١٠٠٩/ ٤٠٠ت (أباه الحسين بن موسى الموسوي وصف ) ١٠١٥/ ٤٠٦ت (الرضي نفسه 

منذ القديم، ومنهم الناصر األطروش جد الشريف الرضـى  الزيديين والتذّ به، وتلك سنة قد لبس الصوف 

  : ألمه، قال الشريف

  )٥(يرـم بالقتـن تعمـإال م     وفـذ لبس الصـا التـم

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٢روضات الجنات ص ) ١(

  .٣٩ص  ٥٢البن بابويه القمي، باب معاني األخبار ) ٢(

  .٨٨ص  ١٥٩أيضاً باب ) ٣(

طي في تاريخ االمامية، نقالً عن ابن أبي  »هو شيخ مشايخ الصوفية«: ، ونص العبارة هو١٩٩/ ٣رات الذهب شذ) ٤(

  .٢٨٦النجاشي ص  ذكره كان من خصوم الصوفية وله كتاب في نقض الحالجية والحق أن الشيخ المفيد

  .١٧٧، ص ]ه١٣١٠الصحيح [ ه١٣٠٧ديوان الشريف الرضي طبع بيروت ) ٥(

  

  ـ ٦٨ـ 



 

 

  :ال أيضاًوق

  )١(فصار يلقى األعادي بالمحاريب     وكان بالحرب يلقى من ينافره

  : الشريف الرضي ما له ظالل صوفية وجرس سماوي من نحو قوله ومن المعاني التي طرقها  

  لى نَْهُبـد البـا بَِيـولُهـوط    ُمـررت على ديارهـولقد م

  الركُْب جَّ َبَعذْلَيـولِنضـوي     ّج من لَغَب ـفوقفتُ حتى ض

  )٢(القلُب لول تلفَّتَ ـالط عنّي     تْـَخَِفيذْ ـوتلفّتتْ عيني، فم

  : ونحو قوله

  إن تدانيتُ منَك أو قد نأيتُْك    وقلبي أنت بالذكر بين عيني 

  )٣(ك توهمتُ أنني قد رأيتك    ِمنْـوإذا حّرك الحشا خاطر 

في ديوانه  »عنقاء مغرب«ة ومن أطرف ما يمكن أن يذكر هنا أن الشريف الرضي استعمل عبار  

وفكرة ختم األولياء  التصوف وصار من لوازم مهديتهوهي عبارة دخلت  )٤(لألئمة العلويينلمناسبة مدحه 

  .به

  :أن يكون أصل قول ابن الفارض في شعر الشريف ما يصلحوفوق هذا جاء   

  ادرــاق غـواي للعشـوس     ادرـغيري على السلوان ق

  :حي الذي يعكس روحاً صوفية صافيةالحافل بالتجريد الروالشريف وذلك في قول   

  )٥(ُعْمَر الزمانِ وغيُرك المملول     غيري عن الود الصريح يحول

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٧الديوان ) ١(

  .١٦٩، ١٤٥أيضاً، ص ) ٣ـ  ٢(

  .٢٧/ ٨، ٤١٠/ ١اج العروس وراجع في معناها ت ٥١أيضاً ص ) ٤(

  .٦٨٧أيضاً ص ) ٥(

  

  ـ ٦٩ـ 



 

 

بالغاً بوصفه مـن  بالحسن البصري اهتماماً ) ٥ـ   ١٠٤٤/ ٤٣٦ت (السيد المرتضى وقد اهتم   

وحـاول   وبين علي بن أبي طالبالزهدية أيضاً وقارن بينه  ولكنه عرض له بشخصيته )١(شيوخ المعتزلة

 بمـا الفقر وفلسـفها   معاني المرتضى أيضاً إلىوتطّرق . )٢(أن يبين التطابق الكامل في أقوالهما الزهدية

 وكآيـة  )٤(»للفقر جلباباًأحبنا أهل البيت، فليعدَّ من «: عن علي كالخبر الوارد )٣(يناسب مشرب الصوفية

 الشـيعة الشيعة رواه أبو نعيم األصفهاني في الحلية بوصفه وثيقة تجعل نصاً في صفة  وأورد )٥(الميثاق

  .)٦(صوفية حقيقيين

 ٤ـ   ١١٥٣/ ٥٤٨سـنة   ل بن الحسن بن الفضـل المتـوفى  أبو علي الفض(الطبرسي وتطرق   

منه بكونه سنياً سـابقاً مكثـراً   وعلل هذا االتجاه  )٨(عقيدة الشيعةمما يخالف  )٧(إلى الغناء وحليته) بمشهد

 الغناء ونسب هذا الميل من فقهاء الشيعة عموماً إلى إباحة السماع وتزيين )٩(أهل السنةللنقل عن مصادر 

  .)١٠(الغزالي بوصفه واحداً منهم وبخاصة الصوفيةإلى التأثر ب

وإنما هي بدايات  أما بعد فإن هذا اإلشارات كلها ال تقدم دليالً قاطعاً على تأثر التشيع بالتصوف  

ولكنها . تحكم بانفصال العالمين الصوفي والشيعيكانت  ربما لم تكن مقصودة لذاتها، وذلك ألن الظروف

على نحو آخر جدي، وقد تم ذلـك فيمـا بعـد    تتطور العالقة فيه بمستقبل اً ونذر تعتبر سابقاتمع ذلك 

 أوضح في الفصـل على نحو ذلك عند الحكام والمجتمع بعد سقوط بغداد وسنرى  مكانة التصوف بارتفاع

  .التالي

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣/ ١انظر أمالي المرتضى ) ١(

  .١١٢ـ  ١٠٧/ ١أيضاً ) ٢(

  .١٣/ ١أيضاً ) ٣(

  .٢٣/ ١أيضاً ) ٥ـ  ٤(

  .٨٦/ ١األولياء النص في حلية وقد ورد  ١٣/ ١أيضاً ) ٦(

  .٦/ ١، ١٣٠٤مجمع البيان، طهران راجع  )٧(

  .ب ١١٨ورقة  مطاعن الصوفية لمحمد رفيع بن شفيع التبريزي) ٨(

  .٢٠٢ب، لؤلؤة البحرين ص  ١١٩أيضاً ورقة ) ٩(

/ ش ه ١٣١٩وكيمياء السعادة للغزالي، طهران  ٢٣٧/ ٢ياء علوم الدين أ وقارن بإح ١١٩أ ـ  ١١٨أيضاً ورقة ) ١٠(

  .٣٨١، ص ١٩٤٠

  

  ـ ٧٠ـ 



 

 

  الفصل الثالث

  

  التشيع في العهد اِإليلخاني

  

  ـ الجانب السياسي ١

لم يكن يلتزم بدين معين من أديان األمـة   أعقب فتح بغداد انقالب في السياسة ألن النظام الجديد  

الطاعة العمياء والتعاون على الهدوء التام فيما يتعلق بالعالقة بين دار اهتمامه حول وإنما كان م المغلوبة

السابقين الذين كانوا يعملون مع النظام العباسي  الجديدة من الموظفين وقد شكلت اإلدارة. والمحكوم الحاكم

حتى  )٣(والشام )٢(كلتا بغدادالفاتحين بالنصارى شديداً في  وكان اهتمام. )١(ممن توسم التتار فيهم هذه الخلة

، ومنحوا النصـارى فـي بغـداد داراً مـن دور     )٤(تنصرت) ٨ـ   ١٢٦٧/ ٦٦٦ت (هوالكو أن زوجة 

، )٥(بنايتان أخريان، كانت إحداهما رباطاً صوفياً خاصـاً بالنسـاء  الحكومة السابقة في بغداد، ُألحقت بها 

باألمان والثقة أن رئيسـهم مـار    من شعور النصارىوبلغ . واإلدارية لتكون مقراً لتنظيم شؤونهم الدينية

وكان ذلـك تعبيـراً عـن شـعور     . )٦(من تلك الدار في دجلةبتغريقه في قتل مسيحي أسلم مليخا شرع 

  .بما عانوه على يد النظام السابق وغيره طوال القرون النصارى

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١أسماءهم في الحوادث الجامعة ص راجع ) ١(

  .٣٣٢أيضاً ) ٢(

 ذلك قبل هزيمتهلقد سمح هوالكو باالعتداء على المسلمين وإظهار مراسيمهم عالنية وكان . ٢١٩/ ١٣البداية والنهاية ) ٣(

  .٤ـ  ٢١٣/ ٣في عين جالوت، وانظر أبو الفداء 

  .٢٤٨/ ١٣أيضاً ) ٤(

  .٣٣٢الحوادث الجامعة ص ) ٥(

  .٥ـ  ١٢٦٤/ ٦٦٣وكان ذلك سنة  ٣٥٣أيضاً ) ٦(

  

  ـ ٧١ـ 



 

 

خـالص فـي أشـخاص    على القاعدة نفسها، وهي تطلّـب اال واعتمد المغول على اليهود أيضاً   

السـابق بسـوق   سعد الدولة، الـدالل  اِإلداريين منهم مع توفر الموهبة، ومن هنا أعجبوا جداً بشخصية 

علـى ذلـك   زيـادة  و. )٣(إلى بالدهم هو وولده )٢(فاستقدموهلغتهم  في الطب وإجادته وبحذقه )١(الموصل

 جماعة من اليهود من أهل تفليس وقد رتبوا والة علـى تركـات  « ١٢٨٨/ ٦٧٨سنة  أرسلوا إلى بغداد

/ ٦٨٦(أما سعد الدولة فقد عاد إلى العراق الستعادة ما ادعاه من أمالكه في أواخر سـنة  . »)٤(!المسلمين

هذا وجرأته أنـه زار   أن سعد الدولةوكان من علو ش. )٦(ثم وكلت األمور فيه إليه هو وإخوته )٥()١٢٨٧

ذلك ولكن . )٧(للعلويين القوام مائة ديناروبلغ الضريح ووهب ) ١٢٨٩/ ٦٨٨(بن جعفر سنة مشهد موسى 

فقد ثار الناس على سعد الدولة وإخوته وأدت ثورتهم في النهاية إلى قتله ونتج كله لم يدم أكثر من سنتين؛ 

آخر، هو عـز الدولـة بـن    وحدث أيضاً أن يهودياً . )٨(ء العراقاضطهاد اليهود في سائر أنحا عن ذلك

، فـأدى ذلـك إلـى    بأنه ألف كتاباً تعرض فيه للنبـوات ) ١٢٨٤/ ٦٨٣(كمونة، اتهم قبل ذلك في سنة 

حفاظـاً علـى    )١٠(وكان موت ابن كمونة في الحلة لما نقل إليها في صندوق مجلد. )٩(سابقة اضطرابات

بـل   )١١(ويقترن به تشجيع التشيع أيضاً من الناحية السياسيةان كل هذا مفهوماً وك. حياته فكان فيها حتفه

  واتصال اليهود، أعداء اِإلسالم التقليديين، بالفرق التي عانت الظلم من الحكومة

  ـــــــــــــــــــــــ

  .وفي النص أنه كان في سوق الصناعة. ١٨/ ٤أبو الفداء ) ١(

  .٢ـ  ١٢٨١/ ٦٨٠وقد بدأ إعجابهم به سنة . ٦ـ  ٢٣٥/ ١ ،١٢٤٩تاريخ وصاف، بومبي ) ٢(

  .٤٨٣الحوادث الجامعة ص ) ٣(

  .٤٥٥أيضاً ص ) ٥ـ  ٤(

  .٢٣٦/ ١ وصاف، بومبي) ٦(

  .٤٥٧الجامعة ص الحوادث ) ٧(

  .٦٦ـ  ٤٦٤أيضاً ص ) ٨(

راجع ( ١٠٦ن تحت رقم المجلس بطهرافي مكتبة  محفوظ »تنقيح األبحاث في الملل الثالث«والكتاب . ٤٤١أيضاً ص ) ٩(

محفوظ نسخة أخرى، وقد حققه أخيراً  وعند الدكتور حسين علي) ٥٩٣، رقم ٣٥٠فهرست كتب المكتبة المذكور ص 

  .ولعله نشر اآلن األمريكية أحد طلبة الدراسات العليا في جامعة هارفارد

  .٤٤١الحوادث الجامعة ص ) ١٠(

  .٢/ ١، ١٢٧٦لبحراني، إيران اراجع مقدمة شرح نهج البالغة البن ميثم ) ١١(

  

  ـ ٧٢ـ 



 

 

  .المصابينالسابقة كما مر، والمصائب يجمعن 

إلى سابق عهده كما لو كانت  ، عاد األمر مع أهل الذمة)١()١٢٩٥/ ٦٩٤(ولما أسلم غازان سنة   

ه مواهب ل )٣(إنه كان يهودياً سابقاً: فضل اهللا رشيد الدين، الذي قيلولكنه لما استوزر  )٢(الحكومة عباسية

وتسبب في قتل نقيب النقباء الشـيعي   )٥(اليهود على نطاق واسع، استخدم )٤(سعد الدولة وابن كمونة معاً

 المغولمن أمر فإن تسامح ومهما يكن . )٦(أحد معابدهم إلى جامع وعظ للمسلمينلمقاومته اليهود وتحويل 

علـى أسـاس    لى اخالص الضعيفالهدف وهو االعتماد عكان واضح  ةالسابق مع الطوائف المستضعفة

ولنا في الوقت الحاضر أمثلة معروفة على . استمداده الحماية من السلطة وارتباط مصلحته مع مصلحتها

  .في سائر أنحاء الشرق على الخصوص ماثلة هذه السياسة

كان أول من اهتم بالعلويين، والشيعة على العموم، فعين على العراق سنة ومما يذكر أن غازان   

 ٧ـ   ١٢٩٦/ ٦٩٦، ولمـا زار العـراق سـنة    )٧(أحدهما علوي واآلخر بكـري  حاكمين ١٢٩٤/ ٦٩٣

أئمة الشيعة في النجف وكربالء وأمر في سنة قصد إلى الحلية خاصة وطاف بقبور  ٩ـ   ١٢٩٨/ ٦٩٨و

قتل شـيعي   ٣ـ   ١٣٠٢/ ٧٠٢وفي سنة . )٨(بحفر نهر بأعلى الحلة سمي بالنهر القازاني ١٢٩٩/ ٦٩٨

هـذا الحـادث حـافزاً لألمـراء     فكان  )٩(مع أهل السنةصلى الظهر بعد أدائه صالة الجمعة نه علوي أل

نشاطهم وأدى ذلك إلـى أن  بخش، إلى زيادة بن بايجو المغوليين الذين كانوا يميلون إلى التشيع كطرماز 

اً ينفق ريعها أوقافاً وحبوسوالكوفة وتبريز،  وقف السلطان في المدن الكبرى كأصفهان وكاشان وسيواس

  ولكن غازان. )١٠(على العلويين

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٣ـ  ١٥٢/ ٢دول اإلسالم للذهبي ) ١(

  .٤٨٣الجامعة ص  انظر الحوادث) ٢(

  .٨٧/ ١٤وابن كثير . ١٣٧/ ١، ورحلة ابن بطوطة ٢٣٢/ ٢ راجع الدرر الكامنة البن حجر) ٣(

  .٢٣٢/ ٣راجع الدرر الكامنة ) ٤(

  .٣٩ـ  ٤٣٨/ ١عباس العزاوي  تاريخ العراق بين احتاللين لألستاذ انظر) ٥(

  .٥ـ  ٣٣٤عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب البن عنبة، لكنو، ص ) ٦(

  .١٢١/ ١٤كثير البداية والنهاية البن . ٥٠١/ ١، وراجع الدرر الكامنة ٤٧٨الحوادث الجامعة ص  )٧(

  .٤٩٧، ص ٤ـ  ٤٩٢انظر الحوادث الجامعة ص ) ٨(

  =، ينقل فيه محقق الكتاب ٤٨، هامش ١٩٢٨/ ه، ش ١٣١٧نظر تاريخ حافظ أبرو، طهران ) ١٠ـ  ٩(

  

  ـ ٧٣ـ 



 

 

يراد بهـا كسـب ود   وتلك سياسة كان  )١(الصنائع للشيعة لم يتجاوز في قبوله التشيع حد الكنايةمع هذه 

  .إلى أن يحكم نفسه بنفسهالناس وقطع الطريق على ثور العلويين وقيادتهم الشعب الذي كان يتطلع 

الملك الناصر فـي  ، الذي تجلى في هذه المساعدات، هو الذي دفع ولعل ميل غازان إلى التشيع  

رجالً إسماعيلياً هو علي بن عبـد   ٤ـ   ١٧٠٣/ ٧٠٣رسوله في طلب الصلح سنة مصر إلى أن يكون 

 كم في ظروف كان الـبالط إلى الح دهنبولما جاء خدا. )٢()١٤ـ    ١٣١٣/ ٧١٣ت (العزيز بن السكري 

 فيها يموج بالصراع المذهبي والسياسي والتنافس بين الوزراء، حاول رشيد الدين أن يزيل عن السـلطان 

إلى السلطان بوصفه  أثر الفقهاء، وكانوا من الحنفيين، بتقديمه القاضي نظام الدين بن عبد الملك الشافعي

للتشيع الذي حاول به الوزير اآلخر وكان هذا النجاح تمهيداً  .)٣(فقيهاً متكلماً يحاج الحنفيين فنجح في ذلك

أن  لحجج نظام الـدين  )٤(من قطع تاج الدين اآلوي أو اآلوجيفكان . رشيد الدينسعد الدين كسر شوكة 

  أعلن التشيع

  ـــــــــــــــــــــــ

/ ١احتاللين بين  انظر تاريخ العراق ٩وبالنسبة للهامش . ٢٣٧هو مجمع التواريخ ورقة أبرو  لحافظعن كتاب آخر  = 

  .نقالً عن المصدر السابق ٣٩٨

  .عن المصدر السابقنقالً  ٤٨انظر حافظ أبرو هامش ص  )٣ـ  ١(

ويرد ذكره في اإلعالم بتاريخ اإلسالم البن قاضي  »٣٣٤عمدة الطالب ص «بن زيد وهو تاج الدين الحسين بن علي ) ٤(

  :، على الصورة اآلتية١١٢ورقة  (Marsh 143)تحت رقم  باوكسفورد ودليةمحفوظ في الخزانة الب مخطوط«شهبة 

. األوي المقصودمع الوزير مبارك شاه فهو  ١٢ـ  ١٣١١/ ٧١١وفيه إشارة إلى قتله سنة  »علي الساوجيمحمد بن «

ري وهمدان مدينة بين ال) ٤/ ١راجع مراصد االطالع (لهجتهم  ق العوام بمقتضىالنسبة إلى آبه أو آوه بنطوهذه 

) على الطريقة الفارسية(أو آوجي والنسبة إليها آوى ) ٥١٢، روضات الجنات ٢٥/ ١٠، تاج العروس ٢١/ ٥ياقوت (

أن ويتبين  حتينوبذلك تكون آوى وآوجى صحي) ٢١/ ٥ ياقوتراجع (التي كانت تقابلها قياساً على النسبة إلى ساوه 

بين مدينة واللوح ) ٤١٩/ ١ راجع تاريخ العراق بين احتاللين(ر تصحيف ظاهعباس العزاوي التي يوردها  »اللوحي«

انظر ذيل «والدته في اللوح أراد أن ينفي  الدين ولد بالكوفة فلعلهأبرو أن يكون تاج حافظ وقد نفى . الكوفة والحلة

ين الدين بن جماعة يلقبون باآلوي منهم محمد بن محمد بن محمد بن ز وقد ذكر الخوانساري »٤٦جامع التواريخ ص 

 نسبة إلى آوه بليدة في عراق العجم من توابعها«الحسيني  الداعي العلوي الحسيني الذي يروي عن السيد ابن طاووس

 يضاف إلى هذا أن القاضي نور اهللا يسميه باآلوي) ٥١٢روضات الجنات ص ( »..الريقرب .. رديفها قرب ساوة

  = قل في قتله أخباراً غير معقولة ولكنه أشار إلى تعصبهوين) ٢١٤، ص ١٢٦٨، طهرن المؤمنين مجالس(أيضاً 

  

  ـ ٧٤ـ 



 

 

وكان السيد تاج الدين . )٢(١٠ـ   ١٣٠٩/ ٧٠٩، وتم ذلك في سنة )١(مذهباً رسمياً في جميع مملكة خدابنده

غيره من المذاهب حتـى أثـار حنـق    رجالً سياسياً محلياً ودينياً معاً متعصباً للتشيع متعصباً على حملة 

بذلك  تاج الدينيكتف ولم . )٣(المذهب الشيعي بالقوةإلكراه كثير منهم على دخول  راء المغول أنفسهماألم

رشيد الـدين  حقد فأثار  )٤(لمكان يقدسه اليهود في العراق وحوله إلى مسجد ومجلس لوعظهوإنما تعرض 

ـ  ولما هاج الخالف بين الوزيرين . )٥(المعروف عنه اتصاله بهم ـ   ١٣١١/ ٧١١نة وقتل سعد الـدين س

قتل الشيخ تاج الدين وولديه بيد العلويين أنفسهم بعد محاوالت عديدة أطمعهم فيها  رشيد الديندبر  )٦(١٢

النقيب مطلق التصرف في األمـوال  كنقيب للنقباء وحاكم لمشهد علي في النجف الذي كان فيه  )٧(بمنصبه

. )٩(ان من فرح أهل السنة بقتلـه أن أكلـوا لحمـه   وك. )٨(إلى هناكالناس ويرسلونها  الكثيرة التي ينفقها

  فقيه الشيعة جمال الدين الحسن بنوإلبعاد الصبغة الطائفية عن هذا الحادث دعي 

  ـــــــــــــــــــــــ

. هأيام خدابند وورد هنا أيضاً أمر غريب هو أنه كان سنياً وانتقل إلى التشيعحقد األمراء المغول، الذي أثار عليه  الشديد= 

كان نظام الدين حسين بن  ٣٠ـ  ١٣٢٩/ ٧٣٠في مروره سنة ابن بطوطة الذي ذكر أن نقيب مشهد علي  وانظر كذلك

 وقد ذكرت مصادر كثيرة أن من استمال السلطان خدابنده. كذلك أن نسبته إلى آوهوذكر ) ١٠٥/ ١(تاج الدين اآلوى 

واشارته غير قاطعة وكذلك المصادر ) ١٢٢/ ١، ١٢٨٧ابن بطوطة، مصر (ابن المطهر الحلي كان  إلى التشيع

بين ، ويبدو أنهم خلطوا ١٤٥ولؤلؤة البحرين ص  ١٠٥، ومنتهى المقال ص ٢٥٦، ٣٥٤كقصص العلماء ص  الشيعية

  .إلى التشيع، والمعقول ما ذكرناه وبين استمالته) ٧٧/ ١٤راجع البداية والنهاية البن كثير (كونه مقرباً عند السلطان 

صحب الروافض فساء «وقد ذكر ابن خلدون أنه . ٥٩٧، تاريخ كزيده، لندن ص ٤٦جامع التاريخ لحافظ أبرو ص  ذيل) ١(

  .٥٤٩/ ٢العبر  »اعتقاده

وينقل عباس . ب ٤٥وتاريخ شاه إسماعيل لمجهول ورقة . ٣٢٢ص  المصدران السابقان، وتاريخ الخلفاء للسيوطي) ٢(

  .٤٠٧/ ١ بين احتاللين ع تاريخ العراقالعزاوي هذا أيضاً عن عقد الجمان، راج

  .٢١٤، ص ١٢٦٨مجالس المؤمنين، طهران ) ٣(

  .٣٣٤راجع عمدة الطالب ص ) ٤(

  .٢٣٢/ ٣الدرر الكامنة ) ٥(

  .٥٩٧، تاريخ كزيده ص ٤٦لحافظ أبرو ص ذيل جامع التواريخ ) ٦(

  .٣٣٥عمدة الطالب ص ) ٧(

  .١٠٥/ ١رحلة ابن بطوطة راجع ) ٨(

انه اتهم باالتصال بأعداء الدولة بعد وفاة . ٢١٤ص . ١٢٦٨المؤمنين، طبع طهران  وفي مجالس. ٣٣٥أيضاً ص ) ٩(

  .قتل لذلك، وهذا ال يستقيم مع تسلسل األحداثخدابندة وأنه 

  

  ـ  ٧٥ـ 



 

 

 والمساعدة على نشره التشيع إليضاح خدابندهمحمد  إلى بالط) ١٣٢٦/ ٧٢٦ت (بن مطهر الحلي يوسف 

وعاد  »منهاج الكرامة في إثبات اِإلمامة«و »وكشف الصدقنهج الحق «السلطان كتابيه وكتب باسم ففعل 

  .)١(إلى الحلة من جديد

ولده الطفل أبو سعيد، وكان في الثالثـة عشـرة مـن     ليخلفه ١٣١٦/ ٧١٦سنة  ومات حدابنده  

لملـك  من نفسـه وصـياً، علـى ا   ونصب ) ٨ـ   ١٣٢٧/ ٧٢٨ق (لنوين فتغلب عليه الجوبان ا )٢(عمره

بالدولـة   ، وكان يسـميها )٣(يعقد الصلح مع دولة الناصريريد أن وكان الجوبان سنياً متشدداً . )٣(الصغير

ولكن التشيع كان قد . )٦(االتجاه الشيعي وكسر من حدة اليهود بقتله رشيد الدين ، فكان أن قاوم)٥(اِإلسالمية

بأنه يريد الصـلح  د حتى اتهم الملك الناصر من جدي تنفس ودبت الحياة في الحركات السرية اإلسماعيلية

 )٨(اإلسالمي على يد الجوبان في الشـام في المجتمع  ومن هنا بدأ االصالح. »)٧(ليبعث بالفداوية ليعبثوا«

يكـون لهـم   الحرام وأال  من المسجدأن يقاوم إخراج الزيديين لم يستطع إلى جانبه ولكنه  ليكسبه )٩(ومكة

  إمام وال] أي مكة[فيها 

  ـــــــــــــــــــــــ

نقضاً ) ١٣٢٨/ ٧٢٨ت (ابن تيمية وقد كتب . ٢٠٤أيضاً، ص  ، وانظر مجالس المؤمنين٥٢ذيل جامع التواريخ ص ) ١(

 في نقض كالم أهل الرفض االعتدال منهاج«على كتاب منهاج الكرامة اشتهر باسم منهاج السنة وعنوانه في األصل 

 ٤ـ  ١٩٠٣/ ١٣٢١النبوية وذلك ببوالق سنة ة أجزاء بعنوان منهاج السنة بمصر في أربعوقد طبع  »واالعتزال

بتحقيق محب الدين  ٥ـ  ٩٥٤/ ١٣٧٤طبع بمصر سنة  االعتدال اختصار له سماه المنتقى من منهاجوللذهبي 

حققة في طبعة مثانية كتاب منهاج السنة النبوية وقد نشر . ١٩ـ  ١٨ص من المختصر  الذهبي الخطيب، وانظر مقدمة

جزآن، ولنا في وظهر من الكتاب  العمل الدكتور محمد رشاد سالمونهض بهذا  المذكورالكرامة بكتاب منهاج مصدرة 

  .رأي ليس هذا موضعه محققه ومراميه ومنهجالكتاب مضمون 

  .٥٤٩/ ٥خلدون ابن ) ٢(

  .٥٥٠/ ٥أيضاً ) ٣(

  .٥٤٢/ ١الدرر الكامنة ) ٤(

  .١١٣/ ٦الذهب  رات، شذ٧٨/ ١٤البداية والنهاية ) ٥(

  .٨٧/ ١٤والنهاية  البداية) ٦(

أن الظاهر تسلم  العمادابن وقد ذكر ). ٤٧٠/ ١العراق بين احتاللين تاريخ (العزاوي ، بنقل ٢٢٣/ ٢٢ان عقد الجم) ٧(

حسن بن الشعراني أن يحمل الدين وقرر على زعيمهم نجم  ٧٠ـ  ١٢٦٩/ ٦٦٨اإلسماعيلية في سورية سنة حصون 

معهم أدى إليه غدر من التحالف نوعاً وهذا يعني ) ٣٢٥/ ٥الذهب  شذرات( وواله على اإلسماعيليةألفا  ١٢٠كل سنة 

  .١٣٢/ ١اإلسالم للذهبي هذه اإلشاعة، انظر كذلك دول  باإلسماعيلية ومن هنا طير الناسالتتار 

  .١٣٣، ٩٩/ ١٤البداية والنهاية ) ٩ـ  ٨(

  

  ـ ٧٦ـ 



 

 

. شرهم وتجنب أفواههمبديالً من تقريب العلويين وسد العام  اإلصالح، ليكون لخطورتهم، نظراً )١(مجتمع

أمـورهم  يباشـرون  دأوا ب أن الشيعة أنفسهمفائدة غير رسمياً  التشيعلنصرة لم يعد  وبحكم هذه األخطار

هـذا  . ويخططون لتزيين عقيدتهم للناس ومحاولة بثها فيهم على نطاق واسعوينتجون بأنفسهم فيدرسون 

  .الجانب السياسي في اختصار شديد هو

المغول بالتصوف، فلقد  عالقات تطوراتالعقلي أن نذكر ويحق لنا قبل الشروع في بحث الجانب   

) ١٢٢١/ ٦١٨ق (رأينا نجم الدين الكبرى المتصوفة لجانب حكوماتهم المحلية ومن هنا  بدأ األمر بالتزام

، فعلـوا ذلـك كمـا    في بداية اكتساحهم الشرق )٢(اربأيدي التت قتيلين) ٣٠ـ   ١٢٢٩/ ٦٢٧ق (والعطار 

من المتصوفة والتتار ولكن كالً . ٢١ـ   ٢٢٠/ ٦١٧بن موسى الرضا في طوس سنة هدموا مشهد علي 

أحسوا أنهم في أمس الحاجة إلى حلفاء يهـدِّئون النـاس   أن أحدهما في حاجة إلى اآلخر، فالتتار  الحظوا

فقد كانوا دائماً في حاجة إلى  أما المتصوفةرضا على الصعيد السياسي ويقنعونهم بالتسليم والويشغلونهم 

لما لجأ إلـى التتـار    ٦ـ   ١٢٤٥/ ٦٤٣وهكذا بدأ هذا االتصال الواعي سنة . حماية الحكومات المختلفة

معه جمع كثيـر مـن   فخرج .. أنه من أصحاب الشيخ أحمد الرفاعيوزعم «الكردي  خليل بن بدر الدين

فارسـيين   وقد قيـل أن صـوفيين  .)٣(باب خانقينعلى  وقتل وعلق رأسه ي حدود همدانفوثار  »المغول

المسلمين ودعواه إلـى   أذية وطالباه بترك وبذال له النصيحةفي صحبة تالميذهما هوالكو رفاعيين قابال 

 تأثر بهما حتى قيـل أنـه  وأن هوالكو  )٤(»وشرب كل منهم السم ودخلوا النار العظيمة فخمدت« اإلسالم

  ولكن هوالكو. )٥(أسلم

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٣/ ١٤البداية والنهاية ) ١(

  .٩٣/ ٢، دول اإلسالم للذهبي ٥٩٩، ٢٤ـ  ٤٢٣نفحات األنس للجامي ص ) ٢(

  .٢٨٦الجامعة ص الحوادث ) ٣(

، ويروى م جهانيانوالخواجة يعقوب بن مخدوهما محمد الدربندى  والصوفيان ١٨ص للواسطي،  المحبينترياق انظر ) ٤(

أن ملك التتار اتهمه ) ١٣٥٣/ ٧٥٤ت ) (األموي(عن صوفي آخر سوري اسمه عمران بن عمران بن صدقة الباللي 

.. هو الكالب رفيقه ولم تؤذه فأكلتإلى الكالب ومعه رجل آخر  فألقاه بأخبارهم) لعلها المصريين(بمكاتبة البصريين 

  .»أ ٢٦٩درية ورقة الكواكب ال«.. فعظم في أعينهم وأكرموه

  .، والمعروف أن هوالكو لم يسلم١٨أيضاً ص ) ٥(

  

  ـ ٧٧ـ 



 

 

ولعل  )١(والعلم التطبيقيإلى الفلسفة  بقدر ميله إلى الصوفيةلم يكن ممن يميلون ) ٥ـ   ١٢٦٤/ ٦٦٣ت (

 لمـا وصـفهم   ١٢٦٠/ ٦٥٨سورية سنة في  هذا الميل منه هو الذي حمله على قتل جماعة من القلندرية

لـم يسـلم مـن     ١٢٦٠/ ٦٥٨ولكنه في فتحه حلب سنة  .)٢(»فضلة العالم«الدين الطوسي بأنهم  نصير

حقيقة أن التتار هذا ال يمنع ولكن . )٣(الصوفي بيوت منها خانقاه زين الدينإلى بضعة المذبحة إال من لجأ 

بالكرامـات  ها وبخاصة ما يتصل من إلى روحانية المتصوفة التركي يميلون بوصفهم من الجنسعموماً، 

 في بغداد صاحب ديوانهم وجدنا وبعد موت هوالكو. المادية كما سيمر بنا ذلك كثيراً في الفصول القادمة

ورباط آخر في مشهد  )٤(»المقيمون هناك ليسكنه«علي  ببناء رباط بمشهد ٨ـ   ١٢٦٧/ ٦٦٦يأمر سنة 

 النظام الجديـد  لك دليل على التفاتوذ )٥(كثيرةوقف عليه أوقافاً  ٢ـ   ١٢٨١/ ٦٨٠سلمان الفارسي سنة 

الطوسي نفسـه  وقد قيل أن نصير الدين . الحكومات السابقة كما فعلت إلى جدوى التعاون مع المتصوفة

. )٦(»رفع اِإلنّية دون االثنينّية«على  »أنا الحق«عن الحالّج وحمل قوله اعتذر ) ٤ـ   ١٢٧٣/ ٦٧٢ت (

أسلم على يد رجل ادعى التصوف وأظهـر  ) ١٢٨٩/ ٦٨٨ة ق سن(أن أباقا خان  ومن الجدير بالمالحظة

، إسالم أباقا خان تسمى بأحمد وبعد. ٤ـ  ١٢٨٣/ ٦٨٢بالملك، وكان ذلك سنة الكرامات العملية وتنبأ له 

. )٧(قـالوون  ربما نسبة إلى شيخ الرفاعية، فأرسله إلى مصر مندوباً عنه لتقرير الصلح مـع المنصـور  

  االتصال الوثيق بين المغول والمتصوفةوأدخل من هذه األمثلة في 

  ـــــــــــــــــــــــ

العلماء والفضالء ويحسن إليهم ويجزل كان يحب «أن هوالكو حيث نص ابن الفوطي  ٣٥٣الحوادث الجامعة ص راجع ) ١(

به  ة الملوكعادما جرت وال كلفهم  عليهمعنهم ولم يثقل على رعيته ويأمر باإلحسان إليهم والتخفيف صالتهم ويشفق 

  .٣١٦/ ٥شذرات الذهب وانظر أيضاً  »وغير ذلك والتوزيعات من التكليفات

  .٣٤٣الجامعة ص  الحوادث) ٢(

  .٢١٠/ ٣أبو الفداء ) ٣(

  .٣٥٨الحوادث الجامعة ص ) ٤(

  .٤١٧أيضاً ص ) ٥(

إلى العربية بقلم اب ، وقد ترجم الكت٦٦، ص ١٩٢٧برلين . لنصير الدين الطوسي، ط) بالفارسية(أوصاف األشراف ) ٦(

أسقط هذه العبارة وبيتاً من الشعر  ، لكن المترجم١٩٥٦األستاذ محمد الخليلي وطبع في النجف في مطبعة النجف 

، تحت ١٠٣هامش ص  »شاهد في الموضوع ال غيررجحان عدم ذكرها ولعدم إخاللها بالمعنى، إذ هي «للحالج بحجة 

من أشعار  ٧٦شرح المقطعة (، ٣٠٢شرح ديوان الحالّج ص : تابناوانظر ك) موضوع الوحدة في الفصل السادس

  ).الحالّج

  .٦٥ـ  ١٦٤/ ١، طرائق الحقائق ٢٢٧وقد وردت هذه اِإلشارة أيضاً في روضات الجنّات، ص 

  .٣٢ـ  ٤٣١الحوادث الجامعة ص ) ٧(

  

  ـ ٧٨ـ 



 

 

/ ٦٨٥صوف هو نفسـه سـنة   قد ت بالبالد الشماليةتأثيرهم ما روي من أن أحد حكام التتر ووقوعم تحت 

  .)١(الملك البن أخيهونزل عن  »وأظهر الزهد واالنقطاع إلى الصلحاء« ١٢٨٦

 لخفـة التتار  اهتمامموضع ومهما يكن من أمر فقد كان الرفاعية منذ لقائهم المزعوم مع هوالكو   

سـيفه أن  سـتطيع  المولع بما ال ي وأكلهم الحيات وهي أمور تخلب لب المقاتلعلى النار  يدهم ولهجومهم

لمـا   ومن هنا وجدنا التتار يكرمون شيخاً من شيوخ الرفاعية وهو صالح بن عبد اهللا البطـائحي . يصنع

الشيخ صالح هذا حقيقـة  وقد جلى . )٢(»نزل عنده نائب التتر«حتى لقد  ١٣٠٠/ ٦٩٩قدموا دمشق سنة 

: ١٣٠٥/ ٧٠٥في مصر سنة ) اعيةالرف(لألحمدية  مهمة لما قال في صراحة تامة البن تيمية في مناظرته

، وجال ابن تيمية حقيقة أخرى حين قـرر أن  )٣(»نحن ما ينفق حالنا إال عند التتر، وأما عند الشرع فال«

الوازع الديني المتصل بالفقه اإلسالمي مباشرة وتحذيرهم الناس وحملهم على وإضعافهم  ظهور األحمدية

إلى حقيقة أخرى وهي أن ونبهنا ابن تيمية . )٤(»هور التتارأكبر أسباب ظ«الخمول والكسل والتسليم كان 

مرموقاً حملهم على تطـوير  استيالء التتار على مقاليد السلطة في العالم اِإلسالمي حقق للصوفية مركزاً 

عن الحلول الجزئي لتحل محله فكرة االتحاد  واالعراض عقيدتهم والسير بها خطوة أخرى نحو النضوج

  .، وذلك دليل ناصع على هذا التواصل الذي نعنيه)٥(به وحدة الوجود المطلق الذي يعني

ليظهروا براعتهم ولم يقتصر األمر على التصوف وإنما تعداه إلى سائر أصحاب الطموح الديني   

رجل  ٨ـ   ١٢٦٧/ ٦٦٦والوالية ومن هنا ظهر في العراق سنة  في إنشاء الفرق وادعاء المهدية والنبوة

ـ   . ومر بنا مؤلف ابن كمونة )٦(من القرآن ادعى أن شعره أفضل لم اوشجع االضطراب السـائد فـي الع

  اإلسالمي النصيرية على 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٣/ ٤، ١٢٨٦أبو الفداء، مصر ) ١(

  .٢٠١/ ٢، الدرر الكامنة ٤٧/ ١٤البداية والنهاية ) ٢(

  .١٣٠/ ١مناظرته للرفاعية، تيمية،  وراجع الرسائل والمسائل البن. ٣٦/ ١٤البداية والنهاية ) ٣(

  .١٧٩/ ١الرسائل والمسائل، الرسالة الخامسة، ) ٤(

  .٧٢ـ  ١٧١/ ١أيضاً ) ٥(

  .٦٠ـ  ٣٥٩راجع الحوادث الجامعة ص ) ٦(

  

  ـ ٧٩ـ 



 

 

هذا القلق العقلي والتحلل الديني أدى بل لقد . )١(٨ـ   ١٣١٧/ ٧١٧في سورية سنة  ظهور المهديادعاء 

لما وليها ألبي سـعيد سـنة   الروم في بالد  بن جوبان، المهديةالتتار وهو تمرتاش  أمراءإلى ادعاء أحد 

على الوالية  واالعتمادالحلة كما سيمر بنا، من بدأ يدعي نيابة المهدي وكان في شيعة . )٢(١٣٢٢/ ٧٢٢

التي  رق الشيعيةالمجانسة للتصوف في العالم الشيعي، وكانت تلك بداية الف الواليةبذرة فانبتوا  الشخصية

األولـين   لى أشباه الغالةدى تساهل التتار إلى عودة األمل إوهكذا أ. المماثلةتعددت فيما بعد مع الظروف 

  .لتظهر عقائدهم من جديد

 التي انطوت صفحتها بموت أبي سـعيد  دولة التتار اِإليلخانية حتى نهايةاألمر على هذا  ومضى  

 فوضـى سياسـية   لـى إمن وارث  اإلمبراطوريةإذا أدى خلو عهد أسوأ ليبدأ  ٧ـ    ١٣٣٦/ ٧٣٧سنة 

بعد علـى الوجـه   فيما  التطوراتوجرت من قبل  اِإلسالميلم يشهدها العالم  واقتصادية وعقلية وأخالقية

  ـ: التالي

سـنتينة، علـى   على العراق وإبراهيم شاه، ابن األمير تغلب الشيخ حسن، ابن عمة أبي سعيد،   

 على تبريز وطغتيمور جوبانتنا على بالد الروم وحسن الصغير بن تمرتاش بن الموصل وديار بكر، وار

ومحمد شاه بن مظفر علـى يـزد    من خراسانالدين على هراة وجزء  على خراسان، وحسين بن غياث

. )٣(أجزاء اإلمبراطوريةعلى باقي  وأصفهان وفارس، وغيرهم أبو اسحق على شيراز وكرمان والسلطان

التي أسسها األمير حسن واستطاع أن  االيلخانية الدول إال العرض للدولة الجالئريةه هذوال يهمنا من كل 

حسن لصـالحه   بالشيخ حتى سماه الناس مدينة حية ييسر الحالة االقتصادية في العراق ويجعل من بغداد

  . )٤(وعدله

ـ «انه : قيل فيهابنه أويس الذي  ليخلفه ١٣٤٩/ ٧٥٠حسن سنة ومات الشيخ    للخيـر  اً كان محب

 أويساً وسواس أدى به إلـى أن يتصـوف  وقد انتاب . وأذربيجانوحكم العراق ، »والعدل معتقداً للعلماء

  إلى العبادة قبل مماته وتنازل عن الملكويركن 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٣/ ٦شذرات الذهب ، ٨٥، أبو الفداء ٨٤ـ  ٨٣/ ١٤البداية والنهاية ) ١(

  .٥١٨/ ١ب، الدرر الكامنة  ١٥ن ورقة راجع مطلع السعدي) ٢(

  .٣٩ـ  ١٣٨/ ١انظر رحلة ابن بطوطة ) ٣(

  .١٨٢/ ٦الذهب  شذرات) ٤(

  

  ـ ٨٠ـ 



 

 

وثالثون سنة ليبـدأ صـراع بـين األخـوة     وله نيف ، )١(٥ـ   ١٣٧٤/ ٧٧٦الذي مات سنة البنه حسن 

الذي فتح العراق  لناس لتيمورلى مكاتبة الدولة السياسية أّدى في النهاية إالصبيان واضطراب في شؤون ا

  .)٢(على هذه الدويلة المضطربة وقضى ١٣٩٢/ ٧٩٤سنة 

ُأَوْيس على العـراق بحيـث   مرجان نائب  كانوا يحتلون مكانة مرموقة في أّيام أن الشيعة ويبدو  

معه في هـالك معارضـهم   تسببوا إلى الحد الذي  الدينية في مناسباتهم استطاعوا أن يجهروا بمراسيمهم

اتضح فيمـا   عن الحكومة المركزيةالفاشل  مرجان انفصاله ولما أعلن. )٣(ضي الحنابلة ضرباً بالسياطقا

وكان فرح أهل السنة وبخاصة . أويس بيده الشيعي األمير أحمد فقتله تحت تأثير وزيرهواقعاً بعد أنه كان 

تـذكر   وهي حادثة، )٤(إحراق جثتهالمجاورين لمشهد عبد القادر الجيالني، بقتل الوزير بالغاً حد  الحنابلة

  .إلى التشيع الذي حول خدابنده الدين اآلوي تاج لهم لحم بأكل زمالء

التاريخي ال بأس من إيراد بضعة أسـطر فـي الدولـة     لهذا الفصل وعوداً إلى التسلسلوختاماً   

فرية شاه شـجاع  ملوك الدولة المظلقد كان أبرز . الجالئريةالتي كان مصيرها كمصير الدولة  المظفرية

بعد لقد تولى شاه شجاع الحكم . )٥(حفيد مظفر اليزدي الذي كان صاحب درك يزد وكرمان أيام أبي سعيد

 تغلب على أخوتـه  ثم لما نجحت. )٦(١٣٥٩/ ٧٦٠في سنة  ضد أبيهم األربعة مؤامرة دبرها هو واخوته

وتوفي هذا سـنة  . رسية مع أوصاف الملوكالعربية والفا بين الثقافةبعد اآلخر وقيل إنه كان جامعاً واحداً 

 وكـذلك . )٧(ليتولى ابنه زين العابدين الذي صار هو وأقاربه ضحية تيمور لما فتح بالدهم ١٣٨٥/ ٧٨٧

  التي سقطت مثل  األخرى مع الدويالتكان األمر 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢/ ٦وشذرات الذهب  ٥٠ـ  ٤٩المقدور ص  عجائبراجع ) ١(

  .٣٣٢/ ٦الذهب  اتشذر) ٢(

  .٤١٠/ ١٤، البداية والنهاية ١٥٤/ ٣الكامنة الدرر ) ٣(

  .في المتن ، ما أثبتناهوالصحيح في رأينا »خشبة«وقع على أن اإلحراق ، وفي النص ٣١٩/ ١٤البداية والنهاية ) ٤(

  .٥٥٦/ ٥العبر ) ٥(

  .٥٥٧/ ٥أيضاً ) ٧ـ  ٦(

  

  ـ ٨١ـ 



 

 

على كيانها المهدد، ال  إال المحافظةكهذه، ال تبتغي ودول . يمورعليها عاصفة ت هبتلما أوراق الخريف 

روح  أن يستغرقها القلق وتتقمصها وال العقلي ولهذا فإن من المتوقع وال الدينييناسبها االستقرار الثقافي 

  .سنجدهما في الفصل التالي من الشذوذ

  

  ـ الجانب العقلي ٢

 شؤون عقيدتهم للشيعة أن يباشرواللتشيع وظرفاً أتاح  متنفساً على العراقلقد كان استيالء التتار   

تجتاح البيئات الشـيعية،   من الفقهاء والمتكلمين موجة جديدةومن هنا بدأت . وطمأنينة، كما مرفي حرية 

ر ما اهتموا بالفلسـفة تحـت   يصرفوا همهم إلى الفقه بمقداالشيعي لم  غير أن من المالحظ أن قادة الفكر

في ذلك مع  منقادين اهتمام الفقهاء على الواليةالشيعي، ثم انصب  وزير التتار ن الطوسيصير الديتأثير ن

بشؤون العقيدة العظمى من المعنيين في هذه الفترة أن الغالبية  ومما يالحظ. على العصر كله غلبة الطابع

شريف المرتضى برز فيها إلى جانب العرب من أمثال الالتي  الفترة السابقة كانت من العرب على عكس

وكان هـذا  . وغيرهم القمي والشيخ المفيد والطوسي والطبرسي رجال من الفرس كابن بابويهوالرضي، 

والغزالي وإمـام  بالنسبة ألهل العلم من أهل السنة أيضاً، وفارسية ابن فورك واالسفرايني العصر طابع 

والسبب في وضـوح  . )١(أحدلى الدين الرازي من األشاعرة وحدهم ال تخفى عالحرمين الجويني وفخر 

ومـن  . انتقال مركز التشيع إلى الحلة وصدوره منهاالطابع العربي على التشيع ابتداء من فتح بغداد كان 

 ١١٠٢/ ٤٩٥بن منصور سنة  لتكون نقطة تجمع الشيعة وقد بناها صدقةأنها نشأت منذ البداية  المعروف

  !)٢(الشيعية لدويلتهلتكون عاصمة 

تحت تأثير اِإلسـماعيلية   نا هو أن العالم اِإلسالمي أخذ باالهتمام بالفلسفة وتطبيقاتهاوما يهمنا ه  

والرسـالة   الصفا فـي البصـرة  إخوان  لها في طول العالم اِإلسالمي وعرضه، وكانت رسائل والداعين

  س ثم الدولة اِإلسماعيلية في مصرالجامعة في األندل

 ـــــــــــــــــــــــ

إلى عروبة الباقالني، ولعل في ذلك ترجيحاً لفارسيته، انظر مقدمة المرحوم محمود محمد لمصنفون يشر اولم ) ١(

  .١٩٤٧التمهيد، طبع مصر  لكتابالخضيري 

  .٢٨ـ  ٣٢٧/ ٢انظر معجم البلدان ) ٢(

  

  ـ ٨٢ـ 



 

 

وكالـدعوة   الدولـة الحمدانيـة اإلسـماعيلية   من العراق كالموصل التي كانت مسـتقر  وأجزاء وسوريا 

وكان رد الفعل قوياً جـاء  . في إيران، عامالً على بث هذا الميل وإذكائه في أذهان المسلمين اإلسماعيلية

، وإن كان هو الباطنيةوفضائح من العاملين في خدمة الدولة العباسية كالغزالي في كتابيه تهافت الفالسفة 

ولم يمـض  . أبعد كتبه عنها: )١(ضاللنفسه من المتأثرين بالفلسفة والصادرين عنها حتى في المنقذ من ال

ولـم  . اِإلسالمي بوصفه من أئمة اِإلسالم الكبار في العالم الرازي فخر الدين قرن من الزمان حتى وجدنا

وينبغي أن نتذكر أن نصير الدين الطوسي ـ بوصفه إسـماعيلياً   . يكن فخر الدين إال متفلسفاً ال جدال فيه

غير أنه يجب أن يضاف إلى . عن التيار نفسه وذلك من طبيعة األشياءقد صدر ـ   أو فلسفياً على العموم

فباِإلضافة إلى ما يقرره الدكتور علـي عبـد    من قديمبالتفلسف  كان قد امتزج نفسههذا كله أن التصوف 

 ، يتناهى إلينا صوت)٢(البغدادي كان متأثراً باألفالطونية الحديثة حتى قارنه بأفلوطين القادر من أن الجنيد

. )٣(»الصوفية المتفلسـفة «حتى سماهم  من أن فريقاً من المتصوفة كانوا متأثرين بالروح الفلسفية الغزالي

صـوفي  من أن لفظ ) ٥١ـ   ١٠٥٠/ ٤٤١ت ( وكان هذا الرأي من الغزالي مؤيداً لما أدلى به البيروني

على  ى هذا أمر واضح الداللةيضاف إل. نصاً وروحاً »فلسفة«التي تتصل بكلمة  )٤(يقترن بسوفيا اليونانية

يعكس يعكس من التفلسف أكثر مما المقتول  هذا المعنى وذلك أنه وجد بين المتصوفة رجل كالسهروردي

  ال من الصوفيةوكان قتله على أساس من كونه فيلسوفاً  )٥(من التصوف

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٩ـ  ٢٠، ١٩٤٣، مصر طا البقريعبد الدائم أبو العانظر اعترافات الغزالي للدكتور ) ١(

 ١١١، المقدمة ص ١٩٦٢، لندن ٢٢رسائل الجنيد، تحرير وتصحيح علي حسن عبد القادر، سلسلة جب التذكارية رقم ) ٢(

لم يكن فكان حيث «وقوله  ٢ص  »..االينات مبيد لما أينه ألينه، إذ مؤمنفأين ما ال أين «وانظر قول الجنيد  ١١٩ـ 

، ٥٢ص  وتطرق الجنيد إلى كأس المراقبة ٥٢ص  »..حيث كان كان ثم كان من بعد ما لم يكنولم يكن حيث كان، 

رسائل الكندي، تحقيق  »تأييس االيسات عن ليس«في وصف فعل اهللا بأنه  الكنديوعبارة الجنيد األولى شبيهة بعبارة 

لى كل حال، يقدرون الجنيد وكان الفالسفة ع ١٨٢/ ١، ١٩٥٠مصر أبو ريدة،  وشرح الدكتور محمد عبد الهادي

  ـ ٢٤٣/ ٧ تاريخ بغداد »يحضرونه لدقة معانية«و

  .٧٦، ص ١٩٢٤/ ١٣٤٣من رسائل الغزالي، القاهرة من فرائد الاللي  رسالة معراج السالكين) ٣(

  .١٥من مقولة للبيروني ص  تحقيق ما للهند) ٤(

تحقيق .. شيخ إشراق مجموعه دوم مصنفات«اقية في انظر مثالً رسالته حكمة اإلشراق التي تضّمنت فلسفته اإلشر) ٥(

  =وال يتسع المجال هنا لإلفاضة في بيان العناصر « ١٩٥٢ربين، طهران وهنري ك

  

  ـ  ٨٣ـ 



 

 

على مجاهدة  ، التي لم تعتمدالوجودفي وحدة  الجديدة ثم أن ابن عربي ونظريته. الحلوليين أو ما إلى ذلك

في الوجود قبل أن تكون مشرباً صـوفياً عمليـاً يتعلـق باألذكـار     أو سلوك، وإنما كانت نظرية فلسفية 

الصفا إخوان  ذ ابن عربي فلسفته هذه من رسائلوقد أخ. والمجاهدات أو غير ذلك من تطبيقات التصوف

 وإلى األفالك إلى أنواع النفوسومن هنا وجدناه يتطرق . )١(وذلك ال شك فيهبالتفلسف  خاصة وهي مليئة

لم تكـن   اِإلسالمي ولما حكم التتار العالم. )٢(والطالسم بل وإلى األعداد والحروف وفلسفتهاوإلى الكيمياء 

التطبيقية، التي خدمهم بها نصـير الـدين    أنظارهم من ناحيتها لهم عصبية معينة ومن هنا لفتت الفلسفة

م مـا فيـه مـن    وهلة وأثار اهتمامهبه الرفاعية ألول  الطوسي وتالميذه، وراعهم التصوف الذي بهرهم

  .أوالً وما فيه من روح الخمول وبث الكسل في الناس من ناحية أخرىمشاهدات 

في نظـر   منزلة الفلسفة من حيث تطبيقاتها العلمية والتصوف من حيث كراماته وهكذا ارتفعت  

إليـه مـن   وهكذا بدأت نهضة التصوف وانضم . العالم اِإلسالمي بوصفهما ما تفضله الدولة وتشجع عليه

مذهباً بكامله يتأسس قرن ونصف حتى وجدنا إلى حد أنه لم يمض  واألعداد والحروف لفلسفة الطلسماتا

  .كما سنرى على الحروف واألرقام

الذي كان مع  يشعر باستقالله وبعده عن التصوفما يزال  أما في مجالنا الشيعي فقد كان التشيع  

  :حدة وإنما تحقق ذلك على مرحلتينفعة واالدولة السابقة، فلم يتم االتصال المباشر بينهما د

من مجاله الكالمي الصرف، ثم  تأثر التشيع بالفلسفة أوالً على يد رؤساء الشيعة الروحيين فخرج  

  لى التواصل الذي لم يبدأ من شيعةانتهى األمر بعد ذلك إ

 ـــــــــــــــــــــــ

المحاسبي في آراء  حال، الوصول إلى جذور فلسفيةكل  الفلسفية في التصوف اإلسالمي وليس من من العسير، على= 

  .بأفالطون وهكذاذو اتصال ظاهر  استقاها من سقراط، والحالج

، الجامعة اآلداب كليةابن عربي فلسفته الصوفية، في مجلة من أين استقى : انظر مقال الدكتور أبو العالء عفيفي) ١(

  .٢٧ـ  ٢٢، ص ١٩٣٣، مايو المصرية

/ ١وتفسير ابن عربي  ٥٨ـ  ٥٧، ص ١٩٥٧إلى ابن خلدون، اسطنبول السائل لتهذيب المسائل المنسوب  راجع شفاء) ٢(

  .األرقام والحروف وداللتهمااألولى وكلها تدور حول  ٥٢ ل، والفتوحات المكية، األبواب ا٤٢، ٢٩

  

  ـ ٨٤ـ 



 

 

كما ت وتأسيس الفرق لم ينقطع على أن ادعاء المهديا. آملي مر بالحلة ونزلهاأوالً وإنما من علوي  الحلة

  .األشياء في هذا الجو الحرتقتضي طبيعة 

 وإيضاحاً لهذا االبهام نذكر أن الشيعة لم يشتهر عنهم التطرق إلـى الفلسـفة ألن هـذا يلحقهـم      

 فلما جاء الفتح المغولي. وأن يتجنبوا الفلسفة ما أمكنهم أن يكتفوا بعلم الكالم والفقه باإلسماعيلية، فحاولوا

 ورأوا مصداق ذلك فـي اسـتيزاره   )١(»يحب العلماء والفضالء ويحسن إليهم«إليهم أن هوالكو وانتهى 

يكن ولم . من المعرفة إلى هذا النوعمن سجن آخر أمراء اإلسماعيليين، نشطوا  الدين بعد إخراجهلنصير 

العقلي، عني هـذا   بالبحث إلى نصير الدين بالعناية هذا االتجاه الودي من جانب واحد، فكما توجه الشيعة

الشيعة وكذلك أثناء زيارته الثانيـة للعـراق سـنة    لهوالكو لقي  ولقد ذكر أنه أثناء صحبته. بهم شخصياً

التـي   ٤ـ   ١٢٧٣/ ٦٧٢ثالثة سنة و »، ألجل الرصدكثيرة، من بغداد جمع كتباً«حين  )٢(١٢٦٣/ ٦٦٢

  .)٣(مات بعدها

ولهذا فال يمكن التطـرق إلـى    ل في طبيعة هذا الكتابإن اِإلفاضة في بحث الجانب الفلسفي يخ  

والثامن الهجريين  العقلية للقرن السابععلى جالء الظروف ، غير أن مما يعين مزيد تطوراتها وتفاعالتها

، إال السلفي، قد الشيعي والسنيجانبيه اإلشارة إلى أن علم الكالم ب) يينعشر الميالد عشر والرابع الثالث(

فيها  ومكانته بالفلسفة كان من اهتمامهت الفلسفية عن طريق نصير الدين الطوسي نفسه الذي تأثر بالنزعا

أحمـد بـن    ، واعتبـره )٤(واحد مع ابن سـينا في صف ) ١٣٥٠/ ٧٥١ت (أن اعتبره ابن قيم الجوزية 

  طاش كبرى زاده مصطفى

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥/ ١٣والنهاية  والبداية ٣٥٠ص  مر هذا النص من قبل وهو في الحوادث الجامعة) ١(

وقد أشار إلى هذا  ٣٤١، ويروى ابن الفوطي وحده أنه انتحر، انظر ص ٧٦ـ  ٣٧٥الجامعة ص  الحوادث) ٣ـ  ٢(

نصير الدين األخيرة، ساعات ) ١٥٨٧/ ٩٩٥ت ( مخدوموقد وصف ميرزا . في مقدمة الكتاب الدكتور مصطفى جواد

 النواقض لبنيان(المر  وإن كان الصورة مليئة بالحقد فدل على أنه مات ميتة طبيعيةالدين الشيرازي،  رواية عن قطب

  ).ب ١٣٤الروائض ورقة 

بعبارة عدائية وصفه ، عن غرضه هذا السلفية بتحامله على التفلسف بسبب ميولهعبر ابن قيم الجوزية، وهو معروف ) ٤(

لخير  انظر األعالم. ووصف ابن سينا بإمام الملحدين »صناميعبد األكان ساحراً «وبأنه  »بنصير الشرك والكفر«فيها 

اتهم ابن القيم وقد . اللهفان ، نقالً عن كتاب إغاثة٢٥٨، هامش ص ١٩٥٦، الجزء السادس، مصر الدين الزركلي

  = نصير الدين الطوسي بأن حقده على  الجوزية

  

  ـ  ٨٥ـ 



 

 

إال منذ نصير الدين ما كان «بأنه  الفلسفي احياء البحث وأرخ األخير )١(منقحاً لها) ١٥٥٤/ ٩٦٢ت (

في كتّيب صغير عرفه الناس بعد الفلسفي عند نصير الدين  بعث الروحوتمثََّل . )٢(»الطوسي وإضرابه

ألول مرة في  ، مزج فيه الفلسفة)١(مرة أخرى االعتقاد وتجريدالكالم مرة  ، ويعرف بتجريد)٣(موته

في العهد  إذ نظرنا في كتب الكالم«وذلك أننا . حيث صارا شيئاً واحداًب تاماًاِإلسالم بعلم الكالم مزجاً 

بأنه يحتوي رأينا  واالصطالحات وتصور بصورته النهائية من حيث المادة والتبويب فيه العلمالذي تم 

على وعلم النفس في نظرية العلم  ما بعد الطبيعة في علم لجانب كبير من المسائل الفلسفية على معالجة

هذا إلى جانب المسائل . وص وفي األخالق وفي مسائل كثيرة من الطبيعة وأخيراً في السياسةالخص

إلى جانب هذا الترتيب ... عن المؤلفين الذين سبقواوإذا بحثنا .. أو علم الدين المعتمدة على السمعيات

  النهائي للعلم ال نجد 
 ـــــــــــــــــــــــ

 »من عاقل وال فاضلأن هذا ال يصدر «أيضاً رأى  شارة بقتله، ولكن ابن كثير وهو خصمالخليفة والعلماء حمله على اإل = 

  .٢٦٧/ ١٣انظر البداية والنهاية 

 المصنف وعبارة). ٢٧ـ  ٢٦/ ١( م١٩١٠/ ه١٣٢٨حيدر آباد : السيادة له، ط السعادة ومصباحانظر مفتاح ) ٢ـ  ١(

  :تقول

بحفظ الكتاب  وتأيد دينهوشريعته،  قلبه من عظمة هذا النبي الكريم امتألقواعد الشريعة في قلبه، و إن من رسخنعم، «

  :ظر في علوم الفلسفة، لكن بشرطينوالسنة وقوي مذهبه في الفروع، يحل له الن

  .، وإن تجاوزها فإنما للرد ال لغيرهأال يتجاوز مسائلهم المخالفة للشريعة: أحدهما

  .ِإلسالمأال يمزج كالمهم بكالم علماء ا: وثانيهما

الجيد من الرديء، وربما يستدلون، قدرتهم على تمييز الجهة لعدم من هذه  على المسلمينرر عظيم وقد حصل ض

وإنما . ، ال حياهم اهللاوإضرابه ظهر نصير الدين الطوسي وما كان هذا إال منذ. في كتب الكالم، على صحتها بإيرادها

وال بأس . الكالم بالحكمة، لكن للرد كما تراه في تصانيفهمجوا كتب مثل االمام الغزالي واالمام الرازي، مز السلف

  .»..وحفظ لعقائدهم ، بل ذلك اعانة للمسلمينبذلك

  .٢، ص د البن المطهر الحلي، مطبعة الحكمة بقم، بال تاريخاقعتاال في شرح تجريد كشف المراد) ٣(

/ ٦للزركلي  كما سيأتي وانظر االعالم بتجريد الكالم الالهيجيوسماه . االعتقاد، كما مر ابن المطهر الحلى بتجريدسماه ) ١(

فاني مجيب .. أما بعد حمد واجب الوجود: من الكتاب نفسه الذي يبدأ بقول نصير الدينمستمدة  ، وكلتا التسميتين٢٥٧

 مسائل االجتهاد ونكث االعتقاد لى غرر فوائدعلى أبلغ النظم مشيراً إ الكالم وترتيبهاإلى ما سألت من تحرير مسائل 

 بقول نصير الدين مباشرة وسميته يتبع هذا العبارةفي كشف المراد ولكنه .. اعتقادي عليهمما قادني الدليل إليه وقوي 

  .١٢٥٠، وانظر معجم سركيس ص ٣ص  »تجريد االعتقاد

  

  ـ  ٨٦ـ 



 

 

بنقل صاحب (ا الكتاب هذوكان . )١(»على هذا النحو أحداً قبل نصير الدين الطوسي قد ألف في علم الكالم

/ ٨٧٩ت (، أحد شراحه، علي بن محمد القوشْجي من األهمية بحيث وصفه عالء الدين) ٣٥٣/ ٣الذريعة 

العظام، لم  مخزون بالعجائب، مشحون بالغرائب، صغير الحجم، وجيز النظم، مقبول األئمة«بأنه ) ١٣٧٧

ـ  نظيم هذا محاولة لت«وكان كتابه المذكور  »األمصاريظفر بمثله علماء  ه علـى  العلم ولقصر الكتابـة في

وكان . )٢(»العلم المقصود بسبب معقول المسائل التي ال تتصل بجوهر المسائل األساسية ونفي أو إقصاء

طريق النهايـة  في الغاية وبلغ في إيراده المعاني إلى طرف  ألفاظهقد أوجز «الطوسي في كتابه المذكور 

له إلى هـذا الحـد    وكان اختصاره »)٣(عن فهم معانيه الطالبون المحصلون وعجز حتى كلَّ عن إدراكه

هـذا  وكان  )٤(»وتقوم الجملة المختصرة مكان الفصل قد تدّل الكلمة منه على مسألة: سبيل اإللغازعلى «

عليه منـذ تأليفـه    ولذلك كثر شارحوه والمعلقون«على تفصيل ما أوجز  حافزاً للمصنفين في علم الكالم

  .)٥(»حتى وقت قريب

 ـــــــــــــــــــــــ

  .محاضرات األستاذ الخضيري) ٢ـ  ١(

  .٣المراد ص كشف ) ٣(

  .محاضرات األستاذ الخضيري) ٥ـ  ٤(

  :أما الشروح فمنها. وحواش كثيرة شروحوعلى تجريد االعتقاد كتبت 

طقه مستقالً سماه ، وله شرح من)١٣٢٦/ ٧٢٦ت (االعتقاد البن المطهر الحلى  ـ كشف المراد في شرح تجريد ١

للشيخ  االعتماد في شرح تجريد االعتقاد] تفريد: ولعلها) [كذا(تعريد ـ  ٢. التجريد الجوهر النضيد في شرح منطق

 تجريد العقائد لعبد الرحمنـ تسديد القواعد في شرح  ٣. البيهقي، وهو شرح مزجه باألصل شمس الدين االسفرايني

 ـ شرح لعالء الدين علي بن محمد القوشجي ٤. ويعرف بالشرح القديم) ١٣٤٥/ ٧٤٦ت (بن أحمد العامي األصفهاني 

، فرغ منه سنة )الحاج محمود بن محمد بن محمود(ـ شرح للمحقق التبريزي  ٥. المذكور، يعرف بالشرح الجديد

/ ١٠٢٣منه سنة زين الدين علي البدخشي، بالفارسية، فرغ  ـ تحفة شاهي وعطيه الهي للمولى ٦. ١٥٠٧/ ٩١٣

سماه ) م١٥٣٣/ ه٩٤٠بن سليمان، ت شمس الدين أحمد (ـ شرح البن كمال باشا  ٧. ، وهو شرح اإللهيات منه١٦١٤

، ١٠٨/ ٢للغزي،  انظر الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة( ألنّه منصب على مادة تجريد الكالم »تجريد التجريد

وهو شرح ). ٢ـ  ١٦٤١/ ١٠٥١ت (ي بن الحسين الالهجي الرزاق بن علللمولى عبد  ـ شوارق اِإللهام ٨). ٣س 

األول في  خرج منه شرح المقصد«ـ مشارق اِإللهام له أيضاً،  ٩. األمور العامة والجواهر واألعراض واإللهيات

  =مسعود السمناني، فرغ منه عماد الدين محمود الشريف بن ميرزا ـ الشرح الفارسي لميرزا  ١٠. »األمور العامة

  

  ـ  ٨٧ـ 



 

 

، كالم في التصوف الفلسفي ال نريد أن ولنصير الدين إلى جانب ما نقلناه له في االعتذار للحالج  

  عن يصفه، نقالً  الخوانسارينطيل به الكالم وإنما نشير إلى أن 

 ـــــــــــــــــــــــ

محمد باقر  ية الطالب للحاجبغفي كتاب المذكور  القائني بالل الشاخنيالمولى ـ شرح  ١١. ٨ـ  ١٦٥٧/ ١٠٦٨سنة  = 

ت (العاملي  العلوي.. الحسينـ الشرح الفارسي للسيد األمير محمد أشرف بن السيد عبد  ١٢. البيرجندي المعاصر

ـ الشرح  ١٤). ١٨٤٦/ ١٢٦٣ت (للمولى محمد جعفر االسترابادي ـ البراهين القاطعة  ١٣). ١٧٣٢/ ١١٤٥

ـ القول  ١٥]. سطر[= بيت  ١٥الذي يقرب من ) ١٨٨٤/ ١٣٠٢ت (ي بن سليمان التنكابنالفارسي لميرزا محمد 

، وميزته ١٩٦١/ ١٣٨١المعاصر وقد طبع في النجف سنة  الشيرازي لمحمد المهدي الحسيني في شرح التجريد السديد

  .األصلي عن الشرح غير أنه اعتمد على كشف المراد المذكور الذي طبع في قم بال تاريخ أنه فصل المتن

  :لحواشي فهماوأما ا

/ ٧١٥ت (ونظيره  نصير الدينبن شرف شاه العلوي، تلميذ  بن محمدأبي محمد الحسن  الدينركن  حاشية السيدـ  ١

  ).١٣١٨أو  ١٣١٥

  .بحاشية التجريد اشتهرت) ١١ـ  ١٥١٠/ ٨١٦علي بن محمد المتوفي سنة (ـ حاشية الشريف الجرجاني  ٢

ضمن مجموعة من رسائل ) ٢ـ  ١٥٠١/ ٩٠٧سنة  حمد بن أسعد، المتوفىجالل الدين م(المحقق الدواني  ـ حاشية ٣

  .الدواني

  .)م١٥٥٠/ ه٩٥٧محمد بن أحمد، ت (لشمس الدين الخفري  ـ حاشية على إلهيات التجريد ٤

  .)١ـ  ١٦٤٠/ ١٠٥٠محمد بن إبراهيم، ت (ـ حاشية للمولى صدر الدين الشيرازي  ٥

  . »١٧٢١/ ١١٣٤محمد صادق األرجستاني الذي توفي في سنة  ولىتلميذ الم« ـ حاشية للمولى الجيالني ٦

عشر من الشروح ، الثالث »البراهين القاطعة«لشرحه  وهي األصول محمد جعفر االسترابادي حاشية المولىـ  ٧

  .المتقدمة

، طهران )١٧٠٠/ ١١١٢ت ( اهللا الجزائريلنعمة  من األنوار النعمانية فيما عدا ما يتصل بحاشية الخفري التي نقلناها(

التي استقيناها من معجم  والمعلومات المكررة عن شوارق اإللهام ٣٥/ ٢، ١٩٦٠ـ  ١٩٥٨/ ١٣٨٠ـ  ١٣٧٨

الطهراني  كل ما ذكرناه من األستاذ العالم اقابزركتعلمنا وذكر القول السديد المطبوع المتداول،  ١٢٥سركيس، ص 

  ).٢٢ـ  ٣١/ ٦، ٥ـ  ٣٥٢/ ٣ر الذريعة إلى تصانيف الشيعة منظم، انظ وأعدنا كتابته مرتباً على أساس تاريخي

الرابع عشر ( نموذجاً يترسمه المؤلفون في علم الكالم ابتداء من القرن الثامن الهجري االعتقاد وقد صار منهج تجريد

) ١٣٥٥/ ٧٥٦ت (المواقف لعضد الدين االيجي ككتاب  الكتب المعتمدة فيه عند الباحثين، ومن أمثال ذلك )الميالدي

كتاب المجلي البن ] كما في محاضرات األستاذ الخضيري) [١٤٨٩/ ٧٩٢ت ( وكتاب المقاصد لسعد الدين التفتازاني

  .١٣٢٩وقد طبع األخير في طهران سنة ) األستاذ الخضيري محاضرات) (١٤٨٩/ ٧٩٢ت (أبي جمهور األحسائي 

  

  ـ ٨٨ـ 



 

 

كانـت  مراسالت وينص على أن  )١(الستدالل والعرفانبين مسلكي اكان جامعاً «يشير إليها، بأنه مصادر 

ووحـدة   في قضايا التصوف ومقامات العارفين) ٤ـ   ١٢٧٣/ ٦٧٢ت (بينه وبين صدر الدين القونوي 

الـدين عنوانـه   إلى ذلك نصوصاً يقتبسها من كتـاب لنصـير   معصوم علي  ويضيف الحاج. )٢(الوجود

 وأبي يزيـد  حاد والغالة من الشيعة وأشار إلى الحالجواالت تطرق فيها إلى الحلول »أوصاف األشراف«

أيا منهما لم يَّـِدع دعـوى   «بأن  »أنيسبحاني ما أعظم ش«و »أنا الحق« البسطامي وعلق على مقالتيهما

  .)٣(»ليثبت أنية غيره وهو المطلق أنيتهبل دعوى نفي  اِإللهية

للشخصـيات  ب الموضوع فنعرض لنخلص إلى صل وال بد لنا أن ننتزع القلم من هذا االستطراد  

  .الشيعية المتأثرة بالتصوف في هذه الفترة

  

  خصيات الشيعية المتأثّرة بالتصّوفـ الش ٣

  أ ـ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني  

لموضوعات الفلسفية  نموذجاً لمتكلمي الشيعة في هذه الفترة من حيث تناوليعتبر ميثم البحراني   

الفلسفي إلـى   منهم في الميدانوقد برز . الجديدةفي ختام األمر تحت تأثير الظروف  ثم تأثره بالتصوف

ن نصير الدين الطوسي ويقال إ )٤(»الفيلسوف المحقق والحكيم المدقّق«الحد الذي أطلق عليه معه وصف 

ي شرح اعتمد عليه ف«، ويروي الشيعة أن صدر الدين الشيرازي )٥(»الحكمة والكالمشهد له بالتبحر في «

ألسـتاذه   اباً شرح فيه كتاب اإلشاراتـوذكر أن له كت )٦(»واهر واالعراضـالتجريد وال سيما في الج

  هذا. )٧(»على قواعد الحكماء والمتألهين«علي بن سليمان البحراني 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٨روضات الجنات ص ) ١(

  .١٦٧م  ١الحقائق وانظر طرائق  ٦٠٨أيضاً ص ) ٢(

  .٣٠٢شرح ديوان الحالّج، ص : ، ترجمة وانظر كتابنا٦٥ـ  ١٦٤/ ١طرائق الحقائق ) ٣(

  .٦٨١، روضات الجنات ص ٢٢٤لؤلؤة البحرين ص ) ٤(

عن مجالس  منقولة، ب وكلها ٣٣١، محفل األوصياء ورقة ٢٩٨، قصص العلماء ص ٢٢٦لؤلؤة البحرين ص ) ٥(

ونقل ما أورده عن كنز األديب  ٢٨/ ١العراق بين احتاللين  وقد ترجمه العزاوي في تاريخ ٣٠ـ  ٣٢٩المؤمنين ص 

  .العاملي والدر المسلوك ألحمد بن الحسن

  .٣٢٩مجالس المؤمنين ص ) ٧، ٦(

  

  ـ ٨٩ـ 



 

 

ملـك   من اتصاله بعالء الـدين عطـا  أنه كان عن مثيم فقد ذكر وأما إلى التصوف . بالنسبة إلى الفلسفة

أن ألف له شرحاً على نهج البالغة ) ١٢٨٢ـ   ١٢٥٩/ ٦٨١ـ   ٦٥٧ح (العراق، الجويني، وكيل التتار 

 ووصـف ميـثم   )١(»واألسرار العرفانية واألدبية والحكمية اإلسالمية في جميع الفنون له بالتبريزشهد «

عن علي بن أبي طالب والـذي   العلم المأثورالثالثي ألهل  يذكرنا بالتقسيموهو وصف  )٦(بالعالم الرباني

يتضـمن   البالغـة وذكر القاضي نور اهللا أن شرح ميثم على نهج . على الحالج من قبل أطلقه المتصوفة

لفظ الصوفي والتصوف والعرفان على شيعي تنبهنا إلى أن إطالق ولعلنا . )٧(»الحكمة والتصوف والكالم«

ة التـأثر  البيئة التي ظلت بعيدة عن دائر لم يعهد من قبل وأنه جديد على هذهمن الفقهاء والمتكلمين أمر 

من ميـثم  وهذا الذي ظهر . السابقة بتراث الشيعة كما تبين من دراستنا تأثروابأهل الذوق وإن كانوا هم 

بنا أن نتذكر أن عطا ويحسن . من امتزاج التصوف والتشيع أو تقاربهما على األقلصدى لما كان متوقعاً 

في مشـهد  أحدهما  خانقاهين نى للصوفيةالبالغة هو الذي بإليه ميثم شرحه لنهج الذي قدم  الجوينيملك 

على اتخاذ األشـكال  وقدرته  ومرونته حيوية التشيع علي واآلخر في مشهد سلمان، وبهذا تبدو من جديد

وهذا الذي صـنعه  . دون أن يؤثر ذلك في خطوطه العريضة تأثيراً يخرجه عن أصوله الكبرى المختلفة

أخـرى   ي طالب في قالب صوفي اقترن بحركة صوفيةالمعاني التي أثرت عن علي بن أبميثم من صبه 

 كما يبدو ذلك من أشعار فريد الدين العطار وجالل الدين دارت حول االهتمام باالمام وجعله ولياً لألولياء

  وقد عاصر هذا. ه من متصوفة الفرسالرومي وغير

 ـــــــــــــــــــــــ

 ب الوزيرأبي الحديد الذي ألفه بناء على طلبشرح نهج البالغة البن يذكرنا  ، وهذا الشرح٢٢٦البحرين ص  لؤلؤة) ٣ـ  ١(

نهج البالغة قال الوزير وفي ). ٦٤٩، حوادث سنة ١٨١/ ١٣انظر البداية والنهاية ( ٢ـ  ١٢٥١/ ٦٤٩سنة  العلقمي

  :المذكور

  د ُوِصفَ الُدرُّـاً فقـناً به يومـْوُحس    ةًـُدرُّ قُويس قيمـا الـالٌم إذا مـك

  ْحُرـِس: هـول لـن أن أقـأنّزُهُه ع    إننيـف اً، ـان تيهـَحيََّر األذهوإْن 

  على ما أرى ـ لوال طهارته ـ خَْمُر    فإنهـاً،  اَب لُطْفـكََر األلبـوإْن أس

  ).٢٥٧م، ص ١٩٥٧، مصر ٢: الدين العاملي، طالمخالة لبهاء (

  

  ـ ٩٠ـ 



 

 

ي وإبراهيم الدسوقي وأحمد البدوي وغيرهم ممـن  العلويين الكبار كأحمد الرفاع االتجاه ظهور الصوفية

لعلي بن أبي طالب إلى جانب شخصيته  هذا كله إلى ظهور شخصية صوفية جديدةوقد أدى . )١(مروا بنا

  .في الجزء األول من هذا الكتاب. )٢(الفصل الذي عقدناه لالمامتعرضنا لهما في  التاريخية والشيعية اللتين

إلى ما بين التصوف  ، باِإلضافةوالصوفية علي الشيعيةتقارب شخصيتا أن تلقد كان من المنطقي   

يث بعثت التشيع نفسه، بعد التصوف، على أن يسهم بمجهوده فـي  والتشيع من مبادئ أخرى متشابهة بح

في هـذا البنـاء وذلـك     بن علي البحراني ليضع اللبنة األولىومن هنا تقدم ميثم . سبيل توحيد المشربين

طـابع  : ممزوجة بالفلسفةالمعاني الصوفية منه  ي بالصبغة الصوفية في محاولة الستخراجبصبغ كالم عل

  ).الثالث عشر والرابع عشر الميالديين(العصر في القرن السابع والثامن الهجريين 

الـذي نهـض   ) ٣ـ   ١٣٩٢/ ٧٩٤ت بعد سنة (بن علي اآلملي ومما ينبغي أن يذكر أن حيدر   

 )٣(شرح نهج البالغـة  في كتابهالبحراني كتابه جامع األسرار، احتج بميثم  بتوحيد التصوف والتشيع في

من ملي اآلوبعد أن عدد . ما ذهبنا إليه مما يؤكد من التفلسف إلى التصوفانتقلوا  من الذينواحداً  وجعله

، الكاشانيالمعروف بتركة وعبد الرزاق الكاشي األصفهاني  الدينمعاصريه نصير الدين الكاشي وأفضل 

الموحـدين   العـارفين طرف  رجح«في شأنه أنه  البحراني فذكر إلى ميثمذلك، انتقل ممن فعلوا  بوصفهم

علومهم وخـرقتهم   البالغة، وأسندلنهج والصغير الكبير  جميع العلماء والمتفلسفين في شرحهعلى طرف 

 ...كالم أمير المـؤمنين  في شرح مناهج العارفين: وكذلك في كتابهعلي عليه السالم،  إلى أمير المؤمنين

وذهـب  . )٤(بالصـوفية  الذي ال ريب فيه طريق الموحدين من أهل اهللا تعالى المسمينالحق فيه بأن وأقر 

أمر يحتمـل   وذلك )٥(البحرانيعلي بن سليمان  أستاذهاتبع إنما بذكره أن ميثماً اآلملي إلى أبعد من ذلك 

  .ا قصدت به اإلشارة واللمحةبه القطع على أنه ليس بالبعيد إذ الشك إذا أريد

 ـــــــــــــــــــــــ

  .راجع الجزء األّول) ٢، ١(

  .ب ٣٨٩جامع األسرار ورقة ) ٣(

  .ب ٥٢١أيضاً ورقة ) ٥ـ  ٤(

  

  ـ  ٩١ـ 



 

 

صفحة  ٦٤٠نحو يقع في عمل ضخم وجدنا أنفسنا أمام  نفسه البحرانيميثم وإذا عدنا إلى كتاب   

أخـذ  أن اهللا  بذكره شبه صوفية بدايةالكتاب ميثم وقد بدأ . كلمة شرينفي كل منها نحو عسطراً  ٣٩ذات 

على قلب وال خطر سمعت وال أذن رأت  ما ال عين«تشويقا إلى  بأن يعرفوهوأمرهم الميثاق على الناس 

منـذ   وتعهد )٢(»مسحة من الكالم اإللهي الكالم الذي عليه«البالغة بأنه على نهج  كالمهوافتتح . )١(»بشر

موافقته إلى ذلك وأضاف  )٣(اليقينيةبالمباحث مشحوناً  على القواعد الحقيقيةمرتباً  شرحهأن يكون  دايةالب

) (على ذلك بنص أبي نعيم على أن النبـي  واستشهد  )٤(الصوفية ووليهمعلي شيخ التامة على اعتبار 
 كل هذه األمور على الشارحاعتمد في  هنا أن ميثماأن نبين وينبغي . )٥(»يعسوب المؤمنين«وصفه بقوله 

  .)٦(السابق لنهج البالغة ابن أبي الحديد

 ـــــــــــــــــــــــ

، توحيد ٣٢، تفسير سورة ٨الخلق بدء . ، والعبارة حديث قدسي، انظر البخاري٢/ ١شرح نهج البالغة لميثم البحراني ) ١(

: ، ابن حنبل٣٩زهد : ، ابن ماجة١: ٥٦ـ  ٢ـ  ٣٢تفسير سورة : الترمذي. ٥ـ  ٢، جنة ٣١٢، مسلم، إيمان ٣٥

 )٩، اآلية ٢الرسول األولى إلى أهل كورنثوس االصحاح رسالة بولس (اتصال مباشر باإلنجيل  ولهذه العبارة ٣٣٤/ ٥

  :التي تنص على ما يلي

وحرفية  »..يحبونه اهللا للذين عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعدما لم تر : هو مكتوببل كما «

  .الترجمة هي السبب في هذه الركة التي لم تستطع إخفاء التطابق بين النصين

  .٢/ ١شرح نهج البالغة لميثم البحراني ) ٣ـ  ٢(

  .٣١/ ١أيضاً ) ٥ـ  ٤(

سعيد بن  الراوندي هذا أنه سبقه شارح واحد هو القطبوقد ذكر  ٤ـ  ١/ ١شرح نهج البالغة البن أبي الحديد راجع ) ٦(

من لم يكن «بأنه ) عز الدين أبو حامد بن هبة اهللا( ابن أبي الحديد الذي وصفه) ١/ ١(اهللا بن الحسن الفقيه الشيعي  هبة

 فجعله ١/ ١شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ( »الفقه وحدهالقتصاره مدة عمره على االشتغال بعلم  رجال هذا الكتاب

الثقافة في ذلك العصر بما في ذلك لكل فروع  معين وإن كانت حاوية لها طابعكاملة ليس موسوعة  ابن أبي الحديد

وقد توصل ابن أبي الحديد إلى هذه النتيجة بجعله علياً رأساً لكل العلوم ومنتهى ). ٤/ ١الحديد ابن أبي انظر (التصوف 

علي بغدادياً، أفضلية زلياً معت ، بوصفهأن يذكر أن ابن أبي الحديد لم يكن شيعياً وإنما كان يرىوينبغي ). ٣/ ١( لها

الشريف أنه اتهم إلى حد الشيعة في أثناء شرحه وكثيراً ما خالف ) ٢/ ١(على أبي بكر مع صحة خالفة األخير 

 ابن أبي الحديد ومما يؤكد معتزلية). ٥٥ـ  ٥٤/ ١( ما لم يقله علي في سبيل نفي القياس واالجتهاد الرضى بإضافة

في نقضه كتاب الروح كتب ) ٤ـ  ١٢٧٣/ ٦٧٣ت ( طاووس العلويبن .. د بن موسىواستقالله عن التشيع أن أحم

  ).٤٦راجع منتهى المقال ص (

  

  ـ  ٩٢ـ 



 

 

لـو كشـف   «لقد نسب ميثم إلى علي ما أضافه إليه الصوفية من أقوال تناسب مشربهم من نحو   

وجدتك أهالً ك ولكن في ثواب خوفاً من نارك وال رغبة إلهي ما عبدتك«وقوله  )١(»يقيناًالغطاء ما ازددت 

: قوته النظرية التي رآها تعنـي لكمال صار علي، في رأي ميثم، مستجمعاً ومن هنا . )٢(»للعبادة فعبدتك

يكـن  الذي لم الكامل الصوفي، الوصف  بأنه اإلنسان ، فكأنه أراد أن يصفه)٢(»النفس اِإلنسانيةاستكمال «

غاب عن نفسه «إليه أنه وأضاف  )٤(»خواص الواصلين من«في هذا الوقت، وجعله  عند الصوفية نضج

  .)٥(»جناب الحق من حيث إنّه هو فقطفلحظ 

األولى مما سيؤدي بأحمد االحسائي، فيما بعد، إلـى أن يبنـي    في شرح الخطبةوقد أسهب ميثم   

 البحراني ميثموقد حّمل . العاشر لى علي الهادي، االمامفية على شرح زيادة واحدة منسوبة إعقيدته الكش

هو ان آدم : واستخرج منها الفكرة القائلة )٦(كثيرة كالعناصر األربعة واألفالك فلسفية عنوانات هذه الخطبة

ومن أوضح األمور اتصاالً بالتصوف عند ميثم أنه جعل تالوة القرآن ذكـراً يسـتطيع   . )٧(النفس الناطقة

فكره عليه ويستغرق في يوقف .. لكالم الصفاتوفي ا أن يرى في الكالم المتكلم«الذاكر من خالل ترديده 

لقد تجلى اهللا لخلقـه فـي كالمـه ولكـنهم ال     «: واستشهد ميثم لذلك بكالم للصادق نصه. )٨(»مشاهدته

لـيس المقصـود   «له ما وراءه على الطريقة الصوفية وأكد أنـه   واعتبر الحج أمراً رمزياً )٩(»يبصرون

إلـى   مرقاة ومدرجة عالم الملك والشهادة وأّن... ب البيتبل طواف قلبك بذكر ر طواف جسمك بالبيت

البالغـة دون  في نهج لبس علي للصوف ومر ميثم ب. )١٠(»الغيب والملكوت لمن فتح له باب الرحمة عالم

  بأشكالهم ولباسهم وروى عنه أنه تنبأ بظهور التتار ووصفهم )١١(أن ينفيه

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٤/ ١البحراني  غة لميثمالبالنهج شرح ) ٢ـ  ١(

  .٣٢/ ١أيضاً ) ٥ـ  ٣(

  .٤٥ـ  ٤٤/ ١أيضاً ) ٦(

  .٧٠/ ١أيضاً  )٧(

  .٨٣/ ١أيضاً ) ٨(

  .٨٣/ ١أيضاً ) ٩(

  .٨٧/ ١أيضاً ) ١٠(

  .١٠٦/ ٣أيضاً ) ١١(

  

  ـ  ٩٣ـ 



 

 

ة أفيض على نفسه القدسيلما «علة ذلك في رأيه ، وكانت )١(»من اعتقاب الخيل«حتى في الحرب وخلقهم 

صار اإلسالم كله تصوفاً حتى في وهكذا . )٢(»بواسطة األستاذَ المرشد من أنوار الغيب على سبيل اإللهام

من أن المعجزات  بذكر ما يعتقده الصوفية هذا كلهالذي قرن  علي البحرانيبن  رأي المتكلم الشيعي ميثم

الرباني  ففسر العالم، للمتعلمين الثالثي ميثم أيضاً إلى تقسيم عليوتطرق . )٣(لألولياء والكراماتلألنبياء 

قد أثر في أحد أتباعـه، لمـا   على أن علياً ووافق . )٤(»وهو العارف باهللا تعالى ربوبيتهالعالم علم «بأنه 

  .)٥(، تأثيراً صعق له ومات كما كان الصوفية يفعلون في مجالس ذكرهموصف له المتقين

حتـى انـه فـي    واللعن  في الخالفات تجنُُّبُه الخوضو اعتداله في التشيعلميثم أن يذكر وينبغي   

حاول أن يجعل من األمـر شـيئاً   التي نسب إلى علي فيها تعرضه ألبي بكر، للخطبة الشقشقية،  تعرضه

، الذي يعني عنـد الشـيعة   ]التبّرؤ[= عرضه الصطالح التبري  ومن أطرف ما يذكر لميثم. )٦(هيناً جداً

من ] اإلنسان[المراد به أن يبرأ «وذكر أن  إلى عالم التصوف المتسامح بهفخرج البراءة من أعداء علي، 

كلهم لميثم أن ينوه له بأنه سبق الشيعة ويحق . )٧(»يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكيةحوله وقوته وال 

فـي حقيقـة    نص كالمه فأثبتبكالم الغزالي، على ما كان من هذا من وقوع في الشيعة  إلى االستشهاد

فبـين لنـا كيـف     )٨(»علم ثم حال ثم ترك: مرتبةأمور من ثالثة  عن معنى مركب عبارة«وبة وأنها الت

  مايستطيع الشيعي، إن شاء، أن يتجنب 

 ـــــــــــــــــــــــ

انظر البدء (مشابه  حديث) ص(وبالنسبة للنبوءة نسب إلى النبي  ٤٠/ ٣البالغة لميثم البحراني شرح نهج ) ٢ـ  ١(

  ).١٧٠/ ٢للمقدسي  والتاريخ

  .٣٣/ ١أيضاً ) ٣(

  .٨٧/ ٢أيضاً ) ٥ـ  ٤(

  .٩٤/ ١أيضاً ) ٦(

والتسامح في التشيع، لم  الشديد باالعتدالميثم ذلك مع أن الشريف الرضي نفسه، وكان مشهوراً لقد فعل . ٨٣/ ١أيضاً ) ٧(

  :من الوالء والبراء فقال يستطع اِإلفالت

  بابـي وُأرمى بالسـأرم كمـل    ر أني ـائح غيـل عن القبـأج

  ابيـراء وال ُأحـبالب ق ـوأنِط    والء وال ُأداريـر بالـأجهـف

من في تحكم الظروف في التقاليد الشيعية التي تعتبر ويؤكد هذا نظريتنا ) ٥٣انظر الديوان، مطبعة نخبة األخبار، ص (  

  .العقائد الثانوية

  = قليالً واألمور الثالثة عنده علم وحالالغزالي مختلفة  وعبارة ٦٠/ ١البحراني  البالغة لميثمشرح نهج ) ٨(

  

  ـ ٩٤ـ 



 

 

إليهـا  يسـعى  الجانبية وإنمـا  أن السب وغيره من الشؤون األمور دلل على من سفساف ليس فيه غناء 

مرجل الغضب وسـيمر  ومقتضياتها حين تعز السالمة وينفجر  السياسة خاصة تمليهاالشيعي في ظروف 

  .كثيربنا من ذلك الشيء ال

ونص على أنه وسابقه لـم يكونـا    ابن أبي الحديد البحراني ذكر شرح وال بد أن نذكر أن ميثما  

فـي  وأنه هجـاهم   والفالسفة للفلسفةأن ابن أبي الحديد كان خصماً عنيداً  وإذا الحظنا. )١(وافيين بالمراد

دنا وأحرق نفسه ولـو  «ي وشبههم بالفَراش الذوابن سينا وأفالطون  طويلة تعرض فيها ألرسطو قصيدة

بعد مدة يسيرة مـن   شرحه الجديد أدركنا الغرض األساس من كتابة ميثم البحراني )٢(»اهتدى رشداً البعد

. فيها األحوال للخوض في الفلسفة في حرية واطمئنـان تغيرت  ظهور شرح ابن أبي الحديد في ظروف

إلى كالم علي  العنصر الفلسفي والصوفيومما يدل على أن الغرض من شرح ميثمٍ البحراني كان إضافة 

ابن أبي الحديد عموماً وبخاصة مقدمة على آراء نفسه اعتمد في ال يومئذ أن ميثما ووصله بالثقافة الحديثة

علي رأسا للعلوم كلها والنص على أن أعظم العلوم هو العلم اإللهي والنقل من حلية ما يتعلق منها بجعل 

  .)٣(لعلي بيعسوب المؤمنين ﴾﴿األولياء لمخاطبة الرسول 

إلى الحلـة  أما بعد فلم يكن ميثم البحراني حلّياً وإنما كان يسكن البحرين ومات فيها، ولكنه ُدعي   

زيارته له شـرح نهـج    وكان من ثمرة الجديدة التي طرأت على العراق والعراق لمناسبة هذه الظروف

أن جمعوا بينـه   البحرانيالشيعة بميثم من اعتزاز  وكان. كالمالذي رأينا جوهره فيما مر من  )٤(البالغة

 )٥(زميلين لنصير الدين الطوسي في األخذ عن أستاذ واحدليجعلوهما  طاووس الحليوبين السيد علي بن 

  ويصدروا عن مصدر واحد هو التشيع بوصفه وبذلك يجتمع رؤوس التشيع في وحدة متجانسة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣/ ٤، ١٢٨٢ياء علوم الدين، مصر حوفعل، راجع إ=  

  .٣٤/ ١ شرح نهج البالغة لميثم البحراني) ١(

  .١٣١منهاج الطالبين ص ) ٢(

  .٣٥١انظر روضات الجنات ص  شرح البحراني من شروح لنهج البالغة، ولالطالع على ما تال ٢/ ١ابن أبي الحديد ) ٣(

  .٢٨/ ١ العراق بين احتالليناجع تاريخ ب ور ٣٣١، محفل األوصياء ورقة ١٦١لؤلؤة البحرين ص ) ٤(

  .٦٠٦روضات الجنات ص ) ٦ـ  ٥(

  

  ـ ٩٥ـ 



 

 

الشيعة بذلك بـل جعلـوا   ولم يكتف . في القرن السابع والثامنالتي برزت  الثقافة العصرية الجديدةمنبع 

من تلمذة هـذا  ليكون ذلك بديالً  )٢(ومن الرواة عنه )١(لميثم البحراني في الفقهنصير الدين الطوسي تلميذاً 

أبا جعفر أحمد بن علي بـن سـعيد بـن     وأيدوا ذلك بأن كمال الدين. )٣(والكالملنصير الدين في الحكمة 

  .)٤(سعادة كتب رسالة العلم بناء على طلب ميثم البحراني وأن نصير الدين الطوسي شرحها بعد ذلك

  

  :ب ـ شيعة الحلة

  ـ تمهيد ١

في الثناء ورووا  في طمأنينة الدينية حريتهممارس فيه الشيعة  يعللتشمركزاً مغلقاً  الحلةلقد رأينا   

 لألئمـة تحيطـه  بنبـوآت   الذي ينتظرهـا المستقبل وقرنوا  )٥(عن األئمة المرويةاألحاديث  على مدينتهم

في فترات السلم واألمان  طبيعة التشيع التي تأبى االستقرارفي الحلة وقد تجلت . )٦(بالبشائر والفأل الحسن

 ومن ذلك. في األسلوب وفي العقيدة الفقهاء فيها، حتى قبل الفتح المغولي، متفاوتينالحرية، فرأينا ر وتوف

ذكـر عنـه أنـه    ) ١٢٠٢أو  ١٨٨٢/ ٥٩٨أو  ٥٧٨ت (أن شيخ فقهاء الحلة وكان محمد بن أدريـس  

  .)٧(»عليهم السالم بالكلية عن أخبار أهل البيتأعرض «

تتصل بعقيـدتهم   دينية للشيعة في الحلة أنهم أنشأوا فيها مقامات لقد كان من توفر الحرية الكاملة  

الثـاني عشـر   (وقد روى، أنهم، منذ أواخر القـرن السـادس الهجـري    . األخيرة الدائرة حول المهدي

روى ابـن   ولما جاء القرن الثـامن . )٨(في سامّراء تتعلق بقرب ظهوره ، كانوا يقيمون مراسيم)الميالدي

. )٩(صاحب الزمان وينتظرون ظهوره منـه الحليون يسمونه مشهد الحلة مكاناً كان  بطوطة أنه شاهد في

  وقد أدى تشبع 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٦روضات الجنات، ص ) ٣ـ  ١(

  .٣٩٠بطهران في فهرستها ص ] النيابي[المجلس في مكتبة  ٢٤٥٣انظر وصف المخطوط رقم ) ٤(

  .٣٧/ ٢٥بحار األنوار ) ٦ـ  ٥(

  .٢٦٠المقال ص ، منتهى ٧١ـ  ١٧٠البحرين ص لؤة لؤ) ٧(

وانظر الجامع المختصر ) ٣ـ  ١٢٠٤/ ٦٠١سنة  الحلي المتوفى ترجمة أبي السعادات(، ٤٣/ ١٣البداية والنهاية ) ٨(

هامش ص ( باعتبار جبيل من نواحي الحلة حيث يلقبه بالجبيلي ١٦٢ص  ١٩٣٤المنسوب خطأ إلى ابن الساعي، بغداد 

  .ا كان األقرب أن يكون حلياًوربم) ١٦٢

/ ٧ياقوت أن أهل قاشان كانوا يفعلون ذلك أيضاً في القرن السادس، معجم البلدان ، ويذكر ١٣٢/ ١رحلة ابن بطوطة ) ٩(

١٣.  

  

  ـ  ٩٦ـ 



 

 

الزمـان  بعضهم نيابة صاحب الشديد إلى أن يّدعي  وتحمس الناس لها وترقبهمالجو الديني بهذه األفكار 

  .)٢(وكذلك زميل له اسمه شامي )١(١٢٨٤/ ٦٨٣لي الذي فعل ذلك سنة كأبي صالح الح

التتار ومـن انتعـاش أحـوالهم    فقد أفاد أهل الحلة من نجاتهم من مذبحة . الدينية أما عن الثقافة  

بأثمانها الكتب ويبتاعون «األطعمة إلى بغداد ثقافتهم ودفعها إلى األمام فكانوا يجلبون في زيادة  االقتصادية

بالحرية، لم يكن نصير الدين الطوسـي  هذا النشاط الثقافي المشبع يضاف إلى هذا أنه، لوال . )٣(»ةفيسالن

 ١٢٧٧/ ٨٧٦( )٤(أبا القاسم جعفر بن الحسن الحلـي شيخها  ليحضر مجالس الدرس فيها ويزورليزورها 

  ).١٨ـ 

  

  ـ آل طاووس ٢

. رة شيعية جديدة بوصفها موجهة للتشـيع لما عينت اإلدارة الجديدة للعراق أيام التتار، برزت ُأس  

إال  )٥(العلويين أيام العباسيين، قتل مع من قتل بعد فتح بغدادمحمد بن طاووس، نقيب أن شرف الدين ومع 

وفي الوقت الذي . )٦(أن التتار أّمنوا سكان الحلة على يد رجل آخر من آل طاووس هو مجد الدين محمد

اال يطعن في أهل السنة والخلفاء، نسب إلى رجـل  لبالغة وحاول فيه ألف فيه ميثم البحراني شرح نهج ا

باسم ، كتاب تستر فيه ٣ـ   ١٢٧٤/ ٦٧٣من آل طاووس، هو جمال الدين أحمد بن موسى المتوفى سنة 

وذلك أمر ال يتمشى هـو وسياسـة    )٧(اآليات القرآنية عبد اهللا بن إسماعيل وهاجم فيه أهل السنة بدالالت

  .ينبغي أن نقابل هذا الخبر بحذر شديدلذا و الشيعة عندئذ

  والمهم، بعد، أن نقيب العلويين قبل أيام هوالكو كان من آل طاووس أيضاً  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٥الحوادث الجامعة ص ) ١(

  .٣١٥/ ١انظر تاريخ العراق بين احتاللين ) ٢(

  .٣٣٠أيضاً ص ) ٣(

  .٧٥منتهى المقال ) ٤(

  .١١٧هامش ص : ، عمدة الطالب٣٢٩امعة ص الحوادث الج) ٥(

  .١٧٧وراجع عمدة الطالب ص  ٣٣٠أيضاً ص ) ٦(

  .٩روضات الجنات ص ) ٧(

  

  ـ ٩٧ـ 



 

 

بن وعين بعدها جمال الدين محمد ) ١٢٤٧ـ   ١١٩٥/ ٦٤٤ـ   ٥٩١(بن طاووس الدين علي  رضّيهو 

 )١()١٢٩٤/ ٦٩٣(ووس الدين عبد الكريم بن أحمد بن طا وتاله غياث) ٦ـ   ١٢٧٥/ ٦٧٢ت (طاووس 

  .وهكذا

أهم شخصيات آل طاووس، فيما يتصل بموضوعنا، شخصية رضي الـدين علـي بـن    وكانت   

وذكر أنه إنمـا ينشـئ   . )٢(لتورعه عن الفتوى طاووس الذي ألف كثيراً من الكتب في األدعية دون الفقه

 )٤(االثنا عشري أنه لقي المهدي اّدعى السيد رضي الدينوقد . )٣(»من مالك األشياءافاضة علينا «األدعية 

، )٥(الغريبـة  واجتهاداتـه  كثيراً من األدعية الخاصة بالمشاهد المقدسة الشيعيةويبدو أن هذا تفسير إنشائه 

علـى إيمانـه    ومما له داللته. ومزج كالمه بكالمهم وجد في نفسه القدرة على االندماج في األئمةفكأنه 

، )٦(مـن التشـيع المعتـدل   المفيد في إخراجه محمد بن سنان الغالي بالكرامة وبالكشف أنه ناقض الشيخ 

واألسرار  التقية الشيعيةاآلملي فيما بعد ليجعل بن علي حيدر  رة سيستعلمهاوكانت حجة رضي الدين فك

 على معنى واحد، فروى عن رضي الدين أنه علل السبب الذي أوجـب انحطـاط  يدالن  لفظين الصوفية

بهم أطلعوهم على األسرار المصونة عن األغيـار   لشدة اختصاصهم«ة بأن األئمة عن الشيع منزل الغالة

بأثر، إن لم يكن آتيـا   تعود بنا إلى الحالج وترتبطحجة  ، وتلك)٧(»وخاطبوهم بما ال تحتمله أكثر الشيعة

ن يعظمون محمد بن سنان ويـرددو النصيرية الذين  من التشيع مباشرة فمن شيء شبيه به قريب منه لعله

  .)٨(عنه أخباراً يرويها عن أبي الخطاب

  من جملة العبدة الزهاد المستجابي«يضاف إلى هذا ويؤيده أن رضي الدين كان   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .والهامش ١٧٧وراجع عمدة الطالب ص  ٤٨٠، ٣٨٢، ٣٥٦الجامعة ص الحوادث ) ١(

في كليات مفاتيح البن طاووس المذكورة  »)المهدي(األمر  زيارة حضرة صاحب«، راجع مثالً ١٢١/ ١طرائق الحقائق ) ٢(

  .٥٢٩، ص ١٣٧٧الجنان، طهران 

  .٤ص . ١٩٥١/ ١٣٧٠النجف . األمان من أخطار األسفار واألزمان لرضي الدين علي بن طاووس) ٣(

  .١١٧وراجع في شأن األدعية والمواعظ عمدة الطالب ص . ٩٤ـ  ٣٩٣روضات الجنات ص ) ٦ـ  ٤(

  .١١٧، ١١٦/ ١الحقائق  طرائق) ٧(

  .٨١رسالة سر أسرار موالنا علي ص ) ٨(

  

  ـ  ٩٨ـ 



 

 

من أنصار التصوف  الشيعة المتأخرين وأدى كل هذا إلى سلك. )١(»الدعوة بنص الموافقين لنا والمخالفين

المنسوبين إليه منهم وجعله في مقام واحد مع نصير الدين الطوسي وغيـره مـن   لرضي الدين في سلك 

ولم يرتبطوا  )٣(واالتحاد ووحدة الوجودمرضيين لم يقولوا بأفكار الحلول  ، بوصفهم صوفيين)٢(ينالمتأخر

  .معينة تدعو إلى تبلور اتجاههم وبالتالي انتسابهم صراحة إلى غير التشيعبطريقة 

، أنهم كانوا ُيعدَّون أولياء ذوي كرامات أحياء وأمواتاً حتى لقـد  والمهم في آل طاووس، بعد هذا  

بـه كـذباً   العامة والخاصة عن الحلف تحرج «صار قبر السيد أحمد بن طاووس مزاراً مشهوراً وحتى 

علويين وباستعداد العالم اإلسالمي،  بوصفهم، وذلك يوحي بالمكانة الروحية التي كانوا يحتلونها )٤(»خوفاً

الذي عـز   ذا الوقتفي ه، لرفع األشخاص من حضيض المادة إلى روحانية المثل األعلى الشيعي خاصة

 وهكذا سهل على آل طاووس أن ُيظهروا الكرامات وسهل على الناس أن يتقبلوهـا . فيه السمو الروحي

بالكتابة واستغنى عن المعلم في أربعـين  اشتغل «وهكذا روي أن عبد الكريم بن أحمد بن طاووس . منهم

، وكانت الحلة، )٦(»له إحدى عشر سنةحفظ القرآن في مدة يسيرة و«و )٥(»يوماً وعمره إذ ذاك أربع سنين

إلى الروحانيات، تمزج بين المشربين وهذه أوصاف تذكرنا باألئمـة وباألوليـاء   لفرط ما فيها من تطلع 

لعبـد  بالنسبة لتخرج مزاجاً يجمع بين العنصر العلوي والزهد الصوفي وكان ذلك  )٧(الكبار من الصوفية

الذين انعكست منهم جميعـاً   )٨(دين الطوسي وابن المطهر الحليالكريم ألنه أخذ عن عمه وأبيه ونصير ال

  .هذه الصفة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٤روضات الجنات ص ) ١(

  .١٢٢/ ١طرائق الحقائق ) ٣ـ  ٢(

إلى تصنيف األخبار بحسب قوتها وضعفها وكان السيد أحمد إلى ذلك فقيهاً وأدخل إلى التشيع  ٤٦منتهى المقال ص ) ٤(

  .١٩الجنات ص روضات ، انظر في ذلك ابن المطهر الحلي ة أقسام وأتبعهأربع

  .٨٠ـ  ٢٧٩منتهى المقال ص  ٤٨، أمل األمل، القسم الثاني، ص ٣٦١روضات الجنات ص ) ٥(

  .١٨٠، منتهى المقال ص ٣٦١روضات الجنات ) ٦(

  . ٢٧ياض العارفين ص عبد الكريم بن طاووس صوفياً وربما كان هذا هو السبب، انظر روقد اعتبر ) ٧(

  .٣٦١روضات لجنات ص ) ٨(

  

  ـ  ٩٩ـ 



 

 

  )١٣٢٦ـ  ١٢٥٠/ ٧٢٧ـ  ٦٤٨( ـ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ٣

شخصية حينئذ، وربمـا ألمعهـا    عألمالفقهاء، صادفتنا شراف الحلة وساداتها، وبلغْنا تركنا أوإذا   

 الشيعية بالعالمة الحلي، الـذي لحقتـه  ات على اإلطالق، ذلك هو ابن المطهر الحلي، المعروف في البيئ

وكان ابن المطهر من . )١(له كتاباً ضخماً في ليلة واحدة كرامات آل طاووس فذكر أنه لقي المهدي فنسخ

 علمـاء «وكثير مـن   أن درس على نصير الدين الطوسي وميثم البحرانيأسرة كلها فقهاء وعلماء وذكر 

وكانت . )٣(والمنطقبما في ذلك الفلسفة  ستغرق كل أبواب المعرفةومؤلفات الكثيرة ت )٢(»والعامة الخاصة

المـذهب   في مجلس خدابنـده ورّسـخ  ابن المطهر عند الشيعة أنه ناظر علماء أهل السنة وقطعهم ميزة 

فـي كتـاب   ذكر ابن المطهر وقد جاء . )٤(الغرضالشيعي وألف كتابيه منهاج الكرامة وكشف الحق لهذا 

عبد الملـك   مع نظام الدين إليه وعرض هذا المؤرخ لمجالسه ومناقشاتهاِإلشارة  سبقتآبرو الذي  حافظ

كـان  وذكر إلى ذلك أنـه  ، لة على سبيل التعصب مطلقاًلم يبحث مسأ فأشار إلى أن ابن المطهر الشافعي

ح ومن الغريب أن التشيع، بعد التتار، رفع علم التسـام . )٥(كلهم يدعو خدابنده الشيعي إلى حب الصحابة

ويبدو أن من أسباب ظهور هذا المتكلم بهذا المظهر . عند ابن المطهر واستمر على ذلك حتى بلغ الذروة

الفـأل  المشاكل تعقيداً وعودة إال إلى زيادة  ما كان من سلفه من التعصب الذي لم يؤد من التسامح العظيم

واندماجـه  مة والموعظة الحسـنة  دليالً على تحلي ابن المطهر بالحكوتحول اسلم حرباً مما ينهض شؤماً 

العظيم من ابن المطهر كان ابن تيمية  وفي مقابل هذا التسامح. واتساع الصدرعلى مثل الزعامة الروحية 

مواضـع   تحامل عليه فـي «، ولما رد على كتابه منهاج الكرامة يتربص به الدوائر) ١٣٢٨/ ٧٢٨ت (

  عديدة ورد أحاديث موجودة،

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٦قصص العلماء ص ) ١(

  .٥٢حافظ أبرو، هامش ص . ١٧٤روضات الجنات ص  ١٠٥، منتهى المقال ص ١٤١لؤلؤة البحرين ص ) ٢(

  .١٧٢راجع ثبت مؤلفاته في روضات الجنات ص ) ٣(

  .١٤٢، لؤلؤة البحرين ص ٢٥٦، ٢٥٢قصص العلماء ص ) ٤(

  .٥٢تواريخ ص انظر حافظ أبرو مجمع التواريخ، في هامش ذيل جامع ال) ٥(

  

  ـ ١٠٠ـ 



 

 

 هـذا المـتكلم   وكان من تمام هذا التحامل الشديد أن سمي ابن تيمية. )١(»ةوإن كانت ضعيفة، بأنها مختلق

  .)٢(المتسامح بابن المنجس

عليـه بهـذين البيتـين     ة للشعر فعبر عن تعصب ابن تيميـة ـوكان ابن المطهر إلى ذلك ذواق  

  ـ: الرقيقين

  المـديق كل العـطُّراً لصرت ص    الورى لمـم ما عـلو كنتَ تعل

  )٣(واك ليس بعالمـيهوى خالف ه    ع منيـلكن جهلتَ فقلت إن جم
 ـــــــــــــــــــــــ

ابن المطهر الحلي أنه جالس ) م١٣٢٢/ ه٧٢٢ت بعد (الصوفي  ذكر تاج التبريزي. ٧١/ ٢الدرر الكامنة البن حجر ) ١(

وأشار ). ١٤٨علماء بغداد للسالمي ص تاج ( »لتعصبه على بعض الصحابةوما أخذت عنه شيئاً «: وقال ـ بعد ـ

واقعة قال في هذه العلى ابن المطهر الحلى ونظم قصيدة ابن تيمية إلى رد ) م١٣٥٥/ ه٧٥٦ت (تقي الدين السبكي 

  :فيها

  تعصبه الٍ في ـداع إلى الرفض غ    الئقهـر خـر لم تطهـوابن المطه

  ر منجبهـراه غيـا افتـمم يستحي     ولم م ّول في الصحب الكراـلقد تق

  ربهـتيفاء أضـرد واسـال بمقصد     اــوف ليه ـٍة رّد عـن تيميـوالب

  ربهـوِ مشـدر في صفـوبه كـيش    اـن بمـق المتيـط الحـخل  لكنه

  ربهـأو بمغـرٍق ير بشـس حثيث     َو أنّى كان، فهو لهـاول الحشـيح

  هـن بـا يظـعم بحانه ـاهللا س في    اـا، ولهـوادث ال مبدالهـيرى ح

  ).أ ١٤٥ورقة ، Add. 2923رقم  التواري للكتبي، مخطوط جامعة كمبردج عيون(  

  .بخط السخاوي ٧٢/ ٢هامش الدرر الكامنة ) ٢(

دون نسبة في ويردان معاً . ٢٥٥العلماء ص  والبيتان معاً في قصص ٧١/ ٢الكامنة البن حجر  البيت األول في الدرر )٣(

والرد عليهما في مقدمة الدكتور محمد رشاد سالم  وقد ورد البيتان. ١٥ألنوار للبرسي، اآلتية ترجمته، ص مشارق ا

عن الدرر الكامنة وروضات الجنات، ص  ، نقلهما)والهامش ٢٥/ ١، ١٩٦٢مصر ( لكتاب منهاج السنة البن تيمية

/ ٦٨٨ت أبي أصيبعة، عيون األنباء البن . (ادسمن رجال القرن السوالحق أنهما ألبي المؤيد العنتري الطبيب، . ١٧٧

). ١٠٦/ ٢، ٣٠٠ـ  ١٢٩٩، مصر )م١٤١٢/ ه٨١٥ت (للغزولي، ، مطالع البدور ٣١٤/ ٢، ١٩٥٦، بيروت ١٢٧٠

  :ني لما ُأسيء فهمه فقالالمعاوقد سبق الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى التعبير عن هذه 

  ول عذلتكاـما تق  أو كنتُ أجهل    ذرتنيـما أقول ع لو كنت تعلم 

  اـذرتكـك جاهل فعـوعلمت أن    ذلتنيـالتي فعـت مقـلكن جهل

، نقد ٢٤، ص ١٩٦٤/ ١٣٨٤، علم القلوب ألبي طالب المكي، مصر ٢٢٣/ ٢العقد الفريد البن عبد ربه األندلس، (  

بعة ، وفيات األعيان، ط١٣٦، ص ١٩٣٧/ ١٣٥٦مصر ) ٩٤٨/ ٣٣٧ت ( النثر المنسوب خطأ لقدامة بن جعفر

  ).٣٦٢/ ١، ه١٣٠٠شرح المقامات الحريرية للشريشي، مصر  ٢٠٦/ ٥رفاعي، 

  

  ـ ١٠١ـ 



 

 

  ـ: ابن عربي بالذاتوبقول  الصوفي المعروف وهذه المعاني بالتسامح هذه اللهجةوتذكّرنا   

  ركائبه فالحب ديني وإيماني     أدين بدين الحب أنّى توجهت

 رباط لهم في مشهدبالشيعة، وقد مر بنا  كانوا مختلطين هنا إلى أن الصوفية وال بد من اإلشارة  

وقد بحـث ابـن   . )١(»يذكرون في كربالء كانوا جماعة من الصوفية«ابن المطهر أن يذكر  علي، واآلن

كمـا   فروع المعرفةرأساً لكل وجعل علياً  وتطرق إلى العلم في كشف الحق موضوعات التشيع المطهر

جميـع الصـوفية   «أيضا وذكـر أن   إلى التصوفوتطرق  من قبل،راني البحوميثم  فعل ابن أبي الحديد

 إلـى الفتـوة   بإشـارته على ذلك  ابن المطهر وزاد. )٢(»يسندون الخرقة إليه اإلرشادات الحقيقيةوأرباب 

الحلـول واالتحـاد   : المعتـادة  التصوف من الزاوية ابن المطهروقد هاجم . )٣(إلى علي أيضاً ورجوعها

حتى المحبـذون مـنهم    منها المعارضون هاجمهم ، وكل تلك مطالع)٤(الرقص والغناءوسقوط التكاليف و

وال مذهبه فـي   ابن المطهر لم يقع في ابن عربي وال حزبهلكن . )٥(كابن تيمية مثال االعتياديللتصوف 

د وحدة الوجومن أصحاب المطهر كان أن ابن وهذا ال يعني . كانت لها عندئذ مع أن الغلبةوحدة الوجود 

الثقافة الواسعة، مثله في ذلك مثل بهاء الدين العاملي الذي سنعرض له يوحي بأنه كان من أصحاب ولكنه 

أما التطبيقـات  ويرتفع بمستواها الروحي يمس النفس أمراً  المسائل الثقافية العقليةبحيث اعتبر فيما بعد، 

منـه  تنبعث هر شعر في الحب اإللهي إلى ابن المطوهكذا نسب . يجب تجنبهالعملية واالبتداع فهو الذي 

  ـ: ن الطبقة األولى ومن ذلك قولهوإن كان ال يعتبر في ميزان النقد األدبي م نفحة صوفية

  :انـة اثنـل قضيـهود كـوش    عـهود أربـمحبته ش ي ـلي ف

  )٦(وشحوب لوني واعتقال لساني    خفقان قلبي واضطراب جوانحي
 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ١٢حق ونهج الصدق ورقة الكشف ) ١(

  .ب ٧٨كشف الحق ورقة ) ٣ـ  ٢(

  .أ ١٢أيضاً ورقة ) ٤(

  .١٦٨، ٣/ ١انظر الرسائل والمسائل ) ٥(

  ).غير منسوبين( ١٢٥/ ٢، ١٢٩٨مصر ) ١٦٠٠/ ١٠٠٩ت ( ، تزيين األسواق لألنطاكي٣٨١األنوار النعمانية، ص ) ٦(

  

  ـ ١٠٢ـ 



 

 

أنه يخفـي  وأهم ما فيه  على العموم ي وبتسامح الصوفيةوهذا الشعر نموذج آخر يذكر بابن عرب  

أهمية عظيمة فـي محاولـة   لها إليه وبواكير ستكون ا متسامحة مع التصوف ويدا ممدودة ـوراءه روح

ولعله ليس من . بين أصحاب وحدة الوجود والشيعة في فرقة واحدةبن علي اآلملي، القريبة، للجمع  حيدر

المطهـر نظـراً للتشـابه الروحـي     الكشكول، الذي كتبه اآلملي، إلى ابن الغريب اآلن، أن ينسب كتاب 

عربي إلى ما عرف عن ابن  ابن المطهر ينبغي أن نؤكد هذه النقطة؛ فباإلضافةوقبل أن نفارق . )١(بينهما

اإلشارة إليها فـي الكتـاب   من ميول شيعية ومن تفضيله علي بن أبي طالب على الخصوص مما سبقت 

به هذا إلى أن يفضل عليا على عثمـان مـع   في الشام قاض يميل إلى ابن عربي وأدى ان ، وك)٢(السابق

ودعاهم إلى أن  )٤(»ابن عربي موافقة لشيخه محيي الدين«وقد علََّل أهل السنة ذلك بأنه . )٣(كونه من نسله

في أن مثل بين ابن عربي والتشيع يت على هذا االقتران آخر يضربومثل . )٥(»شيعياكان «يصفون بأنه 

هـذا  ويبدو أن  )٦(إلى مصر لما جلوا عنهاالتتار ونفي كان قاضي دمشق من قبل  هذا الولي لمحيي الدين

  .ابن عربي وجماعتهفيما بعد إلى أن يشدد النكير على  السبب الحقيقي الذي حدا ابن تيمية

نـد الشـيعة   في زعامته العلمية محمد المعروف ع ليخلفه ١٣٢٦/ ٧٢٦ومات ابن المطهر سنة   

وقـد  . ومصاحبه في رحلته إلى خدابنده ابنه وتلميذه) ١٣٦٩ـ   ١٢٨٣/ ٧٧١ـ   ٦٨٢(المحققين  بفخر

أمر يتمشى مع والية وذلك  )٧(درجة االجتهاد في العاشرة من عمرهبلغ إنه : حتى قيل فيه بولغ في ذكائه

  فيالرؤساء والفقهاء 

 ـــــــــــــــــــــــ

المؤمنين ص  اآلملي كما يرد في مجالس وارد في ثبت مصنفات ، وكتاب الكشكول١٧٣ص  الجناتانظر روضات ) ١(

  .١٩٥٢/ ١٣٧٢وقد طبع الكشكول في النجف سنة  ٢٤٥

  انظر الجزء األول) ٢(

محمد بن .. ي القضاةيى بن قاضأبو الفضل يح(محيي الدين بن الزكي وهو القاضي  ٣٥٧/ ١٤البداية والنهاية ) ٤ـ  ٣(

  .٧٠ـ  ١٢٦٩/ ٦٦٨توفي سنة ) عثمانبن .. علي

ت (النيسابوري  بد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويهعوقد وصف الذهبي الحاكم أبا  ٢٣٨/ ٥شذرات الذهب ) ٥(

راجع تذكرة الحفاظ، حيدر أباد  »على معاويةمنحرفاً «ال رافضياً ألنه كان بأنه كان شيعياً ) ٥ـ  ١٠١٤/ ٤٠٥

  .٢٤٧وخصوصاً ص  ٤٨ـ  ٢٤٢/ ٣، ١٩٥٥

  .المرجعان الماضيان) ٦(

  .القواعد: المترجموكال المؤلفين ينقل عن مقدمة كتاب  ٢٥٣وقصص العلماء ص  ٥١٧راجع روضات الجنات ص ) ٧(

  

  ـ  ١٠٣ـ 



 

 

أن الحسن غير أنه ينبغي محمد بن  شخصيةجوانب لِإلفاضة في عرض وال يتسع المجال . )١(الحلة حينئذ

من حيـث   والتشيع للمزج بين التصوف رجل كان البادئ الحقيقي له أن يكون من أساتذةله أنه قدر يذكر 

بـن   ال العكس وذلك هو حيـدر  إلى تقريب التشيع من التصوفاالهتمام  تأثير األول في الثاني وصرف

  .درسه فيما يليعلي اآلملي الذي ن

  

  .)٢()١٣٩٢/ ٧٩٤ت بعد ( حيدر بن علي العبيدي اآلمليـ بهاء الدين  ٤

وهـي أكبـر مـدن    ، أنه علوي من آمل، وهذه المدينـة أول ما يستوقف النظر في السيد حيدر   

خـالل ثـالث    فيها التشيعالذي بث ) ٧ـ   ٩١٦/ ٣٠٤ق سنة (بالناصر األطروش ، تذكرنا )٢(طبرستان

إلسـالمي  الذين أخرجوا للعـالم ا  إسالم الديالمة هذا الجهدوانتج . )٤(عشرة سنة من جهد جهيد ثم حكمها

جمع ألول مرة بين التشيع والتصوف وكان في الثـاني  الذهن في اآلملي أيضا أنه ويلفت . دولة البويهيين

اآلملي تفصيالت خرقته فـي بدايـة شـرحه    وقد ذكر . )٥(البسطامي إلى سلسلة تنتهي بأبي يزيدينتسب 

  ـ ١٣٨٠/ ٧٨٢ألفه سنة ( )٦(لفصوص الحكم الذي سماه نص النصوص

 ـــــــــــــــــــــــ

من مناقشات  الخوانساريراجع ما أورده . في الرابعة من عمره بإتمام عبد الكريم بن طاووس تعلمه قرنت هذه الحادثة) ١(

  ).٥١٧روضات الجنات ص (في 

  :العارفين على الصورة التاليةجاء اسم اآلملي في هدية ) ٢(

المتوفى في أواخر القرن الثامن  ي الشيعي االمامي نزيل بغدادبهاء الدين حيدر بن علي بن حيدر العلوي الطبري الكاش

مؤلف الكتاب المذكور أنه رأى نسخة من شرح اآلملي على تعريفات  ويقول إسماعيل باشا البغدادي. المعروف باآلملي

/ ٧٩٤ همطبعي صحت ولعله خطأ ١٤٩٨/ ٨٩٤من سنة فرغت من كتابته بالربيع الثاني «: الكاشاني مكتوباً في آخرها

على كل حال سنة فراغه في كتابة نص النصوص في شرح  ٧٨٢ليكون اآلملي حيا حتى هذا التاريخ، وسنة  ١٣٩٢

  ).٣٤١/ ١، ٩٥١انظر هدية العارفين، اسطنبول ( »الفصوص

جالس م(شيعية، انها كانت في الغالب : إلى ذلك قولهونقل القاضي نور اهللا عبارة ياقوت وأضاف  ٦٣/ ١راجع ياقوت ) ٣(

  ).٤١المؤمنين ص 

  .٣٦٧تاريخ الخلفاء ص . ٢٦/ ٨ابن األثير . ٤٣٠/ ٢، ١٢٨٣، مروج الذهب، مصر راجع المسعودي) ٤(

  .ب ٣٣٣أ،  ٣٠٥محفل األوصياء ورقة ) ٥(

  .١٠٤/ ١ب طرائق الحقائق  ٣٣٣أيضاً ورقة ) ٦(

  

  ـ ١٠٤ـ 



 

 

لحيدر اآلملي الجمع بين ) ٦ـ  ١٤٤٥/ ٩٠١ت بعد سنة (وقد ذكر ابن أبي جمهور االحسائي . )١()١

وذكر أنه كان تلميذاً لفخر  )٢(»الكشف الحقيقي لما سماه بالسيد العالمة المتأخر صاحب«التصوف والتشيع 

وقرنت باسم اآلملي عدة رسائل في الدراسات الشيعية منها رسالة . )٣(الدين محمد بن المطهر الِحلّي

الصالة، والصوم، والزكاة : ، تشتمل على األركان الخمسة)٥()في فروع شرائع أهل االيمان( )٤(األركان

محمد بن المطهر  على إشارة أستاذهالتي كتبها بناء  »رافعة الخالف«ومنها رسالة  )٦(والحج، والجهاد

عن معارضة الثالثة لم تكن عن ) علي بن أبي طالب(ان توقّف أمير المؤمنين « الحلي وكانت تتضمن

وأنها صارت سالحا  كانت حية في أواخر القرن الثامن توحي بأّن فكرة التسامحنسمية وتلك  )٧(»عجز

وألقى «وما تجب اإلشارة إليه أن اآلملي قد ورد العراق . الصوفية على األقل، إلى جانبهمللشيعة لكسب 

بقصد االتصال برؤساء مما يدل على أنه وصل العراق صوفياً كامالً ناضجاً  )٨(»عصا الترحال هناك

انه : وقد قيل. تحت راية فرقة واحدة والتصوف لتشيع هناك تحقيقاً لمشروعه الرامي إلى جمع التشيعا

اني أعلم ما ال تعلمون، وفوق «وذلك طبيعي، فكان رده  قوبل بمعارضة عنيفة من الشيعة وشارحي كتبه

  .)٩(»كل ذي علم عليم

ار في أن عقائد الصوفية موافقة لمذاهب جامع األسرار ومنبع األنو«وكان أهم إنتاج لآلملى كتابه   

الذي ألفه في العراق بعد سلسلة من الكتب العربية بناء على طلب الشيعة هنـاك،   »ا عشريةنثاال اِإلمامية

سالة الوجـود  وغيرها من نحو ر )١٠(منها منتخب التأويل ورسالة األركان ورسالة االمامة ورسالة التنزيه

  وتلخيصها نقد

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٤١/ ١هدية العارفين ) ١(

  .٢٦٤مجالس المؤمنين ) ٣ـ  ٢(

رار بتحقيق المرحوم هنرى وقد طبع جامع األس. »االمكان«مجالس المؤمنين  أ ويسميها ناسخ ١جامع األسرار ورقة ) ٤(

  .كوربان

  .٣٤١/ ١هدية العارفين ) ٥(

  .٢٦٤مجالس المؤمنين ص ) ٦(

  .ب ٤رار ورقة جامع األس. ٢٦٥أيضاً ص ) ٧(

  ).٣٤١/ ١هدية العارفين (نزيل بغداد «: ب ويصفه إسماعيل باشا البغدادي بقوله ٣٣٣ورقة محفل األوصياء ) ٨(

  .)٧٦يوسف : ١٢و ٣٠: البقرة ٢(ب والعبات آنيات  ٤، جامع األسرار ورقة ٢٦٥مجالس المؤمنين ص ) ٩(

  = شمس العرفاء في نايين أخرى مخطوطة في خزانة  نسخة أ، ولهذا الكتاب ٢ورقة أ ب ـ األسرار جامع ) ١٠(

  

  ـ  ١٠٥ـ 



 

 

آخر الكتاب في  ما أثبته في العراقلجامع األسرار ملي كتابة اآل ومما يؤكد. )١(الوجودفي معرفة  النقود

 وذكر أنه كتب رسائل بالفارسية. )٢(العربي أسلوبهبضعف  بلسانهم، مع اعترافهمن أنه يكتب لكل قوم 

كتاب آخر وللمؤلف . )٣(وأمثلة التوحيد الحقائق ورسالة التنزيهالفرس وسمى منها جامع لب بناء على ط

الحكم ورافعة  الوجود ونقد النقود رسالةلم يرد ذكره في جامع األسرار وكذلك الحكم  شرح به فصوص

الة ذكر لرس) ٤٩٤، ٨٤١ص ( في دبستان المذاهبهذا جاء وفوق . )٤(في جامع األسرار ذكره لم يرد

  .المعراج

شيعّياً متعصباً واستمر كذلك عشرين سنة أّن اآلملي كان فقيهاً ومتكلماً من أمر فيبدو ومهما يكن   

 أخيراً بوصفه في كهولتهوقرر . )٥(التسامحالتعصب واتخذ هذا الكتاب، ثم صار صوفياً فترك حتى كتب 

فـي  ويوحـدهما   هاتين صفتيهن يدمج أ )٦(»والحقيقةجامعا بين الشريعة «رأسا للتشيع والتصوف معا و

الصوفية والشـيعة علـى    األئمة العلويين الجامعة لرياسة عقائد أجداده مقتضىعلى واحد مؤسس  ميدان

الوجـود،  اِإلمامية االثنا عشرية ومن التصوف رأي أصحاب وحدة  من التشيع العقيدةفاختار  )٧(السواء،

لسكوت فقهاء الشيعة عـن مهاجمـة    وذلك صدى. واحدة، ليمزجها في فرقة )٨(أرباب التوحيد ويسميهم

يؤيـد هـذا أن   . وعقل وليس فيها مواجيد وال كرامات عقيدة فيها فلسفة أصحاب وحدة الوجود بوصفها

وأخـرجهم مـن    »المباحية والحلولية واالتحادية والمعطلة وأمثالهم«هاجم المطهر الحلي، اآلملي، كابن 

  .)٩(التصوف

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٧١، ص ١٣٦٩، انظر مقاالت الحنفاء في مقامات شمس العرفاء، للسيد عبد الحجة البالغي، طهران، في إيران  = 

  .نقد النقود في معرفة الوجود ورقة رقم أ) ١(

  .ب ٢٩٦جامع األسرار، ورقة رقم ) ٣ـ  ٢(

إيران، بنسخة فريدة بخطه تنص على أنه كتبها في رسالة نقد النقود التي يحتفظ لها السيد فخر الدين نصيري أميني، من ) ٤(

وقد تفضل علي صديقي الدكتور ). أ ١٩، ورقة نقد النقود(، ٧ـ  ١٣٦٦/ ٧٦٨سنة ) النجف(المسجد الغروي الشريف 

حسين علي محفوظ بنسخة مصورة منها، فله الشكر، وفي مكتبة المجلس بطهران نسخة عن هذه الرسالة لعلها أصل 

، ص ج ١٣٧٢وبالنسبة لمؤلفات اآلملي األخرى أنظر مقدمة المقرم لكتاب الكشكول المذكور، النجف،  .هذه  المصورة

  .ـ د

  .ب ١٢١جامع األسرار، ورقة  )٥(

  .أيضاً ورقة أ) ٨ـ  ٦(

  .ب ١٠٢ب،  ٢٢أيضاً ) ٩(

  

  ـ  ١٠٦ـ 



 

 

تقربه مـن هدفـه،    فاختط في كتابه خطة )١(ما بين التشيع والتصوف من العداء واإلنكار مليوالحظ اآل

كل واحـد  «وذلك باعتماده على أقوال الشيعة في المتصوفة وأقوال المتصوفة في الشيعة على اعتبار أن 

؛ فاختار لبيان اتصال المتصوفة بعلي بن )٢(»منهما عند التحقيق محتاج إلى اآلخر وإْن لم يعرف صاحبه

ابن المطهر الحلي فـي منهـاج الكرامـة     أبي طالب أقوال ميثم البحراني في شرح نهج البالغة وأقوال

وأما الصوفية فقد اختار . )٣(وغيره، واستعان كذلك بأقوال نصير الدين الطوسي المنتقاة من شرح التجريد

أن العلوم اللدنية والحقائق اإللهية مخصوصة بعلي عليه السـالم  «منهم الغزالي وابن عربي للداللة على 

  .)٤(»إلى األبددون غيره من األولياء من األزل 

وبناًء على واقع االتصال بين التشيع والتصوف، وإن لم يدركه أصحابهما، وعلى رئاسة اآلملي   

لكال المشربين اتخذ هذا الصوفي المتشيع، والعكس صحيح، بداية منهجه من هذه النقطة واستند في ذلـك  

ة الطبقـة الثانيـة والعـوام الطبقـة     إلى تقسيم علي الثالثي للناس فاعتبر الصوفية الطبقة األولى والشيع

استناداً إلى أقـوال األئمـة    )٦(وصار الشيعي هو المؤمن العادي والصوفي هو المؤمن الممتحن .)٥(الثالثة

على  )٧(»إّن أمرنا صعب مستصعب ال يحتمله إالّ ملَك مقرب أو مؤمن امتحن اهللا قلبه لإليمان«: أنفسهم

  قسم قائم بظاهر: مينإن الفرقة اِإلمامية على قس«مقولة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ـ ب ٢٢جامع األسرار ) ١(

  .أ ٢٢أيضاً ) ٢(

أدخل ) ص( ان رسول اهللا: أنه قالاستشهد اآلملي بالغزالي في نقل األخير عن علي . أ ١٠٩ب ـ  ١٠٨أيضاً ) ٤ـ  ٣(

وقد اعتبر ). ب ٢١٧األسرار ورقة  جامع(من العلم ومع كل باب ألف باب، في قلبي ألف باب لسانه في فمي فانفتح 

الدكتور حسين  انظر سيرة الشيخ أحمد االحسائي، إخراج(لمعرفته الذوقية الشيخ أحمد االحسائي هذا األسلوب مصدراً 

  ).١٨/ ١٧، ص ١٩٥٦/ ١٣٧٦ محفوظ، بغدادعلي 

  .ب ١٧أيضاً ) ٥(

  .أ ١٩أيضاً ) ٦(

طهران،  »ان حديثهم صعب مستصعب«كتاب الحجة، باب : ول الكافيوالحديث في أص. أ ١٩ب ـ  ١٨أيضاً ورقة ) ٧(

٤٠١/ ١، ١٣٨١.  

  

  ـ ١٠٧ـ 



 

 

التي هي عبـارة   علومهمثان قائم بباطن علومهم التي هي عبارة عن الشريعة واإلسالم واإليمان، وقسم 

 متغايرانان الشيعي والصوفي اسمعبارة عنهما ألن  والصوفية والشيعة.. عن الطريقة والحقيقة واِإليقان

هم الشيعة الخاصة تأتي من  في أن الصوفية اآلمليوحجة . )١(»المحمديةعلى حقيقة واحدة وهي الشيعة 

كالشـيعة تمامـا، وأخـذهم     باألئمة من اتصالهم ، وكذلكواضحكما هو  )٢(اإللهية باألسرار اختصاصهم

أخـذوا عـن   الذين التصوف رؤوس  بأسماء اآلملي قائمة على هذا الزعم األخير أوردوتدليالً . )٣(عنهم

بن أدهم أخذ عـن   وان إبراهيم )٤(علي مثل كَُمْيل بن زياد تلميذالبصري كان  ر أن الحسنـ، فذكاألئمة

بن  وأن شقيقاً البلخي أخذ عن موسى )٦(البسطامي أخذ عن جعفر الصادقوأن أبا يزيد  )٥(علي بن الحسين

من  وصل ما اقتبسهأهؤالء ، وأن كُالًّ من )٨(موسى الرضا وأن معروفاً الكرخي أخذ عن علي بن )٧(جعفر

لم يرد لها ذكر  المحددة المسلسلة هذه االتصاالتالقول أن نشير هنا إلى أّن  ومن نافلة. تعاليم إلى مريديه

كتب التصـوف بـين    الصورة فيما عدا االتصال الذي تتداولهعلى هذه  الصوفية وال الشيعيةفي الكتب 

ذكر معظم هؤالء الصـوفية بوصـفهم    الكرخي، وكل ما في األمر أن ابن أبي الحديد الرضا ومعروف

ولـم يكتـف   . صوفياً معيناً وإنما عّممفلم يذكر  ، أما ميثم البحراني)٩(شيوخاً جعلوا علياً مستنداً لخرقهم

صـحاب  أ أنفسهم عن التصوف واعتبـارهم  اآلملي بهذا المدى بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإصدار األئمة

الذي هو اآلن «واحداً بعد اآلخر حتى بلغ المهدي  استغرقهمالوصف وخرقة صوفية وان هذا  علوم كشفية

ألن عندهم ال يجوز خلو الزمـان  «صار إمام الشيعة وقطب الصوفية وبذلك . )١٠(»على مذهبهم موجود

  عن

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ١٩ورقة جامع األسرار، ) ١(

  .أ ١٩ أ، ١٨أيضاً ) ٢(

  .ب ١٠٥أيضاً ) ٤ـ  ٣(

  .٣٧ـ  ٣٦انظر رياض العارفين ص ) ٥(

أ، وأحالنا اآلملي على أهل السنة والشيعة في كالمهم على رجوع سائر العلوم  ١٠٧ب ـ  ١٠٦جامع األسرار ورقة ) ٦(

  .وهو يقصد شروح نهج البالغة ظاهراً إلى علي

  .علوماتهم أ ولم يحلنا اآلملي على مصدر ١٠٧أيضاً ) ٨ـ  ٧(

  .٣/ ١شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ) ٩(

  .أ ١٠٥جامع األسرار ورقة ) ١٠ـ  ٩(

  

  ـ ١٠٨ـ 



 

 

والقطب والمعصوم أو القطب واالمـام  ... القطب كما أن عند الشيعة ال يجوز خلو الزمان عن المعصوم

ته هذه فكالم لعلي بن ملي حّجوأما النص الذي أيد به اآل. )١(»على شخص واحد لفظان مترادفان صادقان

اللهم، بلى، ال تخلو األرض من قائم هللا لئال تبطل ... «أبي طالب وارد في كتب الصوفية والشيعة نصه 

  .)٢(»دراًعدداً األعظمون عند اهللا تعالى ق وتدحض حجته، أولئك األقلون آياته

يخرجها إلى التصوف كالـذي   بما في تأويل عقائد الشيعة الثانوية لقد تابع اآلملي ميثماً البحراني  

آخـر   من معناها االصـطالحي لتـتقمص   التقية الشيعية مر بنا تأويله للتبري، وها هو ذا اآلملي يخرج

يقرر أنها تعني  )٣(صوفياً؛ فبعد أن يذكر النصوص الشيعية الخاصة بالتقية ووجوبها إلى أن يظهر المهدي

واهللا لو «: بنص شيعي رواه عن علي أنه قال اآلملي ذلكوأيد  )٤(»األسرار اِإللهيةعن إفشاء  االحتراز«

وجميع شأنه لفعلت ولكن أخاف أن تكفروا فـي رسـول    ومولجه أن ُأخبر كل رجل منكم بمخرجهشئت 

من حيث إنه قـال فيـه    يعني أهل بيت التوحيد »سلمان منا أهل البيت«بأن الحديث وتمثّل لذلك  )٥(»اهللا

وان  »من الحكمة لكفّره وروى لقتله، وكالهما صـحيح  سلمان] قلب[بطن  لو علم أبو ذر ما في«الشيعة 

ونـاقش  . )٦(ذلك يدل على عظمة السر المودع عند سلمان وعلي والمبالغة في كتمان أسرار اهللا تعـالى 

 )٧(»ومذهبك استر ذهبك وذهابك«أنه قال  ﴾﴿بنص شيعي آخر يروي عن النبي  اآلملي الذين يجادلونه

التأويـل، فـي   وفي هذا . )٨(»عند أهله مضنوناً به على غيرهما زال كذلك مخفّياً مودعاً « وان هذا السر

  والنفسي للتشيع أساسية في البناء السياسيالواقع، تضحية بفكرة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ١٠٥جامع األسرار، ورقة ) ١(

الشيعة باب ثابت يدور حول هذا  صيل وفي كتبتف ، مع زيادة١٨٨/ ٣، ١٣٥٢، مصر ، نهج البالغة٣٨٠اللمع ص ) ٢(

  .ن األرض ال تخلو من حجةأ: المعنى، انظر مثالً الكافي، كتاب الحجة، باب

  .أ ١٤ب ـ  ١٣جامع األسرار ورقة ) ٤ـ  ٣(

ة، كتاب الحج: انظر أصول الكافي »لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله«أ، وبالنسبة للعبارة  ١٢أيضاً ورقة ) ٦ـ  ٥(

  .»٤٩/ ١، ١٣٨١، طهران مستصعبباب أن حديثهم صعب «

ملي وتفسيره من النصوص الشيعية لتدل التقية على ياض العارفين خبر آخر عن حيدر اآلب، وفي ر ١٠٧أيضاً ) ٧(

  .٣٧ـ  ٣٦الكتمان الصوفي، راجع ص 

  .ب ١٠٧أيضاً ) ٨(

  

  ـ ١٠٩ـ 



 

 

  .والتصوف التواصل بين التشيعتوثيق في سبيل  ملي قرباناًاآلقّدمها  على أرواح المحافظةيتناول 

عن علـي ولـم   نص يروى  إلى ذلك إقراروإنما أضاف  بتضحية معنى التقية اآلمليولم يكتف   

ـ  على صورة الصوفية، وقد ذكره لصوفيته الواضحة يضّمنه الشريف الرضي نهج البالغة  نيمحاورة ب

 )١(الكاشـاني  وشرحه عبد الـرزاق لجزء األول ـ  علي وكَُمْيل بن زياد ـ ومر بنا فيما مضى في في ا 

هذا الـنص إلـى    وخلص اآلملي بعد إدراجه. )٢(البالغةغير مذكور في نهج بأنه  اآلملي مع علمهوتبناه 

سافلي في أسفل «من معنى عميق ألنه كان  ما رمى إليه علي بن أبي طالبلم يفهم  إلى أن كميالً اإلشارة

مـن   يعتبرون كميالأن الشيعة والصوفية معا مع أن اآلملي نفسه يعلم  )٣(»التقليد الذي هو أعظم الحجاب

 كتمان األسراروبعد هذه المناورات عاد اآلملي يردد وجوب . )٤(خواص تالميذ علي وأقرب مريديه إليه

  .)٥(التقية من جديد وجعل يؤول على العواّم والجهال

اآلملي فقد عرض للتوحيد الصـوفي وبحثـه   عنه للتشيع فلم يغفل  أما التراث الصوفي وتطويعه  

بكـالم  على ذلك  واستشهد )٦(الباطنياألولياء  وتوحيدالظاهري األنبياء  وقسمه إلى توحيدمستفيضاً بحثاً 

الدين بن عربي ومحيي  البحرانيوالغزالي وميثم  األنصاريوعبد اهللا  )٧(للشبليوذكر نصوصاً  المتصوفة

لـيس فـي   «: بنص من إنشائه كقوله االستشهادولم يفته  )٨(الكاشاني قوعبد الرزا يوصدر الدين القونو

  التوحيد« اصطالحوعاد إلى وحدة الوجود وأطلق عليها . )٩(»الوجود سوى اهللا

 ـــــــــــــــــــــــ

ند دائرة الهدلهي، بمكتبة . ١٩٥٢في المخطوط رقم  رسالة في شرح محاورة كميل متضمنة لعبد الرزاق الكاشاني) ١(

  .بلندن

على منازل  ذكر المحاورة في شرحه الكاشانيالرزاق اآلملي إلى أن عبد وقد أشار ـ ب ـ  ٨٠جامع األسرار، ورقة ) ٢(

  ).أ ١٦٣جامع األسرار ورقة (للهروي  السائرين

  .ب ٨٢ورقة  جامع األسرار) ٣(

  .أ ١٤أيضاً ) ٥ـ  ٤(

  .ب ٣٨أيضاً ورقة ) ٦(

  .أ ٣٢أيضاً ) ٧(

  .أ ـ ب ٣٥أيضاً ) ٨(

  . أ ٣٤أيضاً ) ٩(

  

  ـ ١١٠ـ 



 

 

، وأسس وحدة الوجـود  )٣(وبآية النور )٢(وبالبحر والماء )١(لها بالشمعة المحاطة بالمراياومثل  »الوجودي

من «ن االعداد وأمن أّن الواحد أصل الصفا ومن قبلهم الكندي إخوان  رياضي أيضاً أخذه منعلى أساس 

فائض من اهللا وتمثـل لـذلك   األول ال وان العقل األول يقابل الوجود )٤(»العدد ويتزايدالواحد ينشأ  تكرار

  :بالبيت

  )٥(قد طوتها وحدة الواحد طي     دداً ـرة ال تتناهى عـكث

الخـارج ألن  ال وجود له فـي   وعاد اآلملي من ذلك إلى أن وجودات الموجودات أمر اعتباري  

  .)٦(»بالحقالوجود المسمى الموجود في الخارج حقيقة ليس إال «

 )٧(»واحـدة وحقيقـة واحـدة   من نفـس  «وعرض اآلملي للحقيقة المحمدية وجعل محمداً وأهله   

يضاف إلـى النبـي   وأورد حديثا  )٨(علياً نفس محمد وخليفتهواعتبر  »أشرف العالم وأكملهم«باعتبارهم 

وأضاف إلـى   »راًمع كل نبي سرا ومعي جه) عليا(بعث اهللا : أنا وعلي من نور واحد«): (يقول فيه 

قياسـاً علـى    »وليا وآدم بين الماء والطـين  كنت«: ينسبه إلى عليذلك نصا، نظنه اخترعه، وهو قول 

وتطرق اآلملي كذلك . صار علي ومحمد واحدا عند التحقيقوبهذا ) (الحديث المشهور المعني به النبي 

  إلى اإلنسان الكامل وخرج من هذا التدارك السابق إلى أن عليا

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٩٧جامع األسرار ) ١(

  .أ ١٤٨ب،  ٩٨أيضاً ) ٢(

  .أ ٢٥أيضاً ) ٣(

  .أ ٣٢أيضاً ) ٤(

ب ـ  ١١٠ورقة (الصفا لمناسبة عرضه لألرقام ونقل أقوال فيثاغوراس عنها إخوان  وذكر اآلملي. أ ٩٢أيضاً ورقة ) ٥(

انظر (في الفلسفة األولى وذلك في القسم الرابع  ى المعتصمفقد عرض لهذه الفكرة في رسالته إل أما الكندي) أ ١١١

  ).١٦٢ـ  ١٤٣/ ١، ١٩٥٠رسائل الكندي، تحقيق الدكتور عبد الهادي أبو ريدة، مصر 

  .أ ٥١أ ـ  ٥٠أيضاً ورقة ) ٦(

  .أ ٥أيضاً ) ٨ـ  ٧(

  .أ ١٨٣أيضاً ) ٩(

عليه البحث، قال في  يعية، غير أن البرسي، اآلتيأ وقد أعيانا البحث عن هذا النص في الكتب الش ١٨٣أيضاً ورقة ) ١٠(

، »قبل الخالئق أجمعين، وال ماء وال طين، وكان علي ولياً كنت نبياً وآدم بين الماء والطين: وإليه اإلشارة بقوله«: علي

  ).١٤٨ص  ١٣٧٩مشارق أنوار اليقين، بيروت (

  .أ ١٨٣أيضاً ورقة ) ١١(

  

  ـ ١١١ـ 



 

 

أنا . أنا آية اهللا الجبار وأنا حقيقة األسرار: إلى معان تدل على ذلك كقوله ةالِشقِشقي في خطبتهقد نص 

إلى ختم األولياء ، قال ذلك كله ليصل )١(»والباطنالظاهر وجه اهللا وأنا جنب اهللا وأنا األول واآلخر وأنا 

هي  ياتالنها«يقول فيه  للجنيداستند على نص  هذا الهدف ولبلوغ. )٢(المهدي االثنا عشري فيجعله

ناقش  ولذلك )٤(األخيربمحمد أن اإلسالم بدأ بمحمد األول وسينتهي ، وهذا يعني )٣(»الرجوع إلى البدايات

من العجم واحاله على بأنه يظهر  على عيسى عليه السالم واالعتقاد ملي القيصري في اسباغ المهديةاآل

. )٥(»النبي باطنألنه مظهر لمهدي ال غير هو اان خاتم األولياء «: أستاذه عبد الرزاق الكاشاني الذي قال

ابن وناقش  )٦(تعرض للمهدي وتصفه وسنية وصوفية كتبا شيعية بحثا بذكره الموضوعملي هذا اآلواشبع 

توافقاً مع سعد الدين أخيرا، ، ورأى )٧(ل عيسى خاتم الوالية المطلقةْعوجالمقيدة عربي في ادعائه الختمية 

د الرزاق الكاشاني أن ختم األولياء مطلقاً هو علي بن طالب وخاتم الحموي ومن تابعه، ومنهم عب

  .)٨(األوصياء مقيداً محمد المهدي

كـامال يعكـس   وإنما كانت عالما  شيعتعند األخذ من التصوف وال تقف مادة جامع األسرارولم   

أو  التفلسفوحدود  لمتهتم بحدود العالثقافة التي سادت عصر اآلملي بالثقافة الحرة التي لم تهددها حكومة 

االثنا عشرية للبحث عن سند عقلي لعدد األئمة مـن ناحيـة   اآلملي في فلسفة وقد عرض . الواليةحدود 

  األولياء من ناحية ولدولة

 ـــــــــــــــــــــــ

عبد  ي الدينمحيانظر شرح نهج البالغة لمحمد عبده، وتحقيق محمد الشقشقية،  الواقع أن هذا النص ال يتصل بالخطبة) ١(

مستدرك نهج البالغة، جمع الهادي كاشف  وانظر كذلك. ٣٣ـ  ٢٥/ ١، بال تاريخ االستقامةالحميد، طبع بمطبعة 

في خطبة البيان التي لم  والحق أن هذا متضمن. ٩٢ـ  ٩٠، ص األندلس، بيروت بال تاريخالغطاء منشورات مكتبة 

نشرها ماسنيون وضمنها بدوي انظر الخطبة بنصها كما ة، يضمنها الشريف الرضي النهج وهي من تراث النصيري

  .١١٢ـ  ١٠٨اِإلنسان الكامل في اِإلسالم ص كتاب 

  .أ ١٨٣جامع األسرار ورقة ) ٢(

  .ب ٤٦أيضاً ورقة ) ٣(

  .أ ٢٠٦أيضاً ورقة ) ٤(

  .ب ٢٠٩أيضاً ورقة ) ٥(

  .ب ٢١١أيضاً ورقة ) ٦(

  .أ ٢٠٩ب،  ٢٠٨أ،  ٢٠٠ب،  ١٨٤أيضاً ورقة ) ٧(

  .ب ١٨٩أيضاً ورقة ) ٨(

  

  ـ ١١٢ـ 



 

 

 والبروج العالم وأخذ منها ما أخذ من ثنائيةبوجه عام،  واإلسماعيلية الصفاإخوان  فلجأ إلى آراء أخرى

 في النهاية ليصف اإلسماعيليةوعاد اآلملي . )١(الثالثة وغير ذلك االثني عشر والعناصر األربعة والمواليد

ولتفضيلهم الباطن على الظاهر أي علياً على النبي، وكذلك  )٢(»النبي الولي على لتفضيلهم«بالمالحدة 

 ورجع اآلملي إلى التصوف وبحث عن سند لألئمة. )٣(الرأي أيضاًموقفه تجاه النصيرية الذين رأوا هذا 

. )٤(مادة تخدم هذا الغرضالحموي وعز الدين النسفي  عند ابن عربي وسعد الدين عشر فوجداالثني 

: سنداً للتشيع ولكنه عجز وعقب على ما أورده بقوله في دولة األولياء الروحيةلي أن يجد وحاول اآلم

بعد، أن نذكر لآلملي تنظيم كتابه على اثنتي عشرة قاعدة مؤسسة وينبغي، . )٥(»وهذا ليس بجواب شبع«

اثنا عشر  ماوحاصل ضربه تقابل العناصر األربعة والمواليد الثالثة )٦(قواعدعلى ثالثة أصول وأربعة 

  .)٧(في رد الصوفية فيما بعد على يد محمد بن الحسن الحر العامليمنهج سيتّبع أيضاً وهو 

شيعياً أم صوفياً أم فيلسوفاً؟ الظاهر أنه كان شـيعياً يريـد ضـم     وبعد كل هذا هل كان اآلملي  

في وقت لـم يكـن    الدينية في غفلة من الحكومات المسؤولة فرصة الحريةالتصوف إلى التشيع مستغالً 

 وقتهمالذين ال يهمهم إال المحافظة على ملكهم من هجمات اآلخرين، فلم يكن الحكام فيه إال من المتغلبين 

ويحسن أن يضاف إلى هذا أن التصوف كان، أيام اآلملي، مليئا بالعلويين وكـان  . يتسع للمراقبة والضبط

إلى االتصال بالتشيع ومن هنا وجدنا حركـة   فشيئاً منهم، وأّن المتصّوفة وجدوا أنفسهم مندفعين شيئاًهو 

رد فعل عند أهل السنة ومـن هنـا ظهـرت الطريقـة     وطريقة جريئة كهذه ال بد أن تثير . اآلملي اآلن

خرقتها إلى أبي بكـر جـد مؤسـس    لتنتهي ) ١٣٩٠/ ٧٩٢ت ( التي أسسها بهاء الدين نقشبند النقشبندية

  .الطريقة، وسنعرض لها في الفصل اآلتي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ١١٣ب ـ  ١١٢جامع األسرار ورقة ) ١(

  .ب ١١٣أيضاً ورقة ) ٢(

  .ب ١٨٦أيضاً ورقة ) ٣(

  .ب ١١٣أيضاً ورقة ) ٤(

  .ب ١٢٢أيضاً ورقة ) ٥(

  .أ ٨ب ـ  ٧أيضاً ورقة ) ٦(

  . في رسالته الرسالة االثنا عشرية في رد الصوفية التي تأتي اإلشارة إليها بعد) ٧(

  

  ـ  ١١٣ـ 



 

 

على الفقه بحيث حّور المفهوم أيضاً، بل إنه ليبدو ثائراً بالمعنى شيعياً لم يكن فقيهاً  اآلمليولكن   

فجعل  ويكون مجتهداً إلى الصورة الشيعيةابن عربي أن المهدي يحارب قياس الفقهاء ما رأيناه من اّدعاء 

، وكل هذه من )١(راج الفروع من األصولواستخ واالستنباط بارتفاع االجتهاد مقترنا ظهور المهدي

عهد ووصف اآلملي، إلى ذلك، حال المجتمع الذي كان يعيش فيه بأّن . الفقه الشيعيخصائص أصول 

فيتوجه «: االبهام بقولهوأفصح عن هذا . )٢(»يكون فارغاً من مجموع ذلك كأبناء زماننا اليوم«المهدي 

إلى  ان عصره كان عصر تحول من الفلسفةاآلملي ظ وقد الح. )٣(»...إلى علوم الحكمة واقسامها

الرازي ندم على ما بذل من الدين الوجود فنقل أن فخر بفعل فلسفة وحدة  المشربينالقتراب  التصوف

أن وذكر اآلملي . فكتب إليه ابن عربي يلومه على تحصيله العلوم الرسمية جهد ضائع في الميدان العقلي

الكاشي وأفضل الدين  القلق النفسي نتيجة يأسهم من الفلسفة كنصير الدينقوماً آلمهم  معاصريهمن بين 

الكاشاني الذي وعبد الرزاق  وصدر الدين اِإلصفهاني المعروف بتركة) ٨ـ  ٣٠٧/ ٧٠٧ت ( الكاشي

ويجعل اآلملي مع . )٤(»...من مباحث العلوم الرسميةنّجانا هللا الذي الحمد «: هؤالء بقوله عبر عن خوالج

 على طرف جميع العلماء رّجح طرف العارفين الموّحدين«بأنه  ووصفه البحرانيميثما هؤالء 

  .)٥(»والمتفلسفين

التـي  اعتمد عليـه الحروفيـة   أن تكون أصالً وبعد هذا كله نجد عند اآلملي مادة وافرة تصلح   

رك معه الذي يشت) ٦ـ   ١٥٦٥/ ٩٧٣ت (وكان اآلملي إلى ذلك أستاذ الشعراني . سيظهرون عما قريب

  ن الفقه واِإليمان بوحدة الوجود،في الجمع بي

 ـــــــــــــــــــــــ

االمام المهدي فليس وإذا خرج هذا «: ب، بالنسبة للهامش األول انظر قول ابن عربي ٣٥٧جامع األسرار ورقة ) ٣ـ  ١(

  .وانظر الجزء األول ٤٤١/ ٣الفتوحات المكية . »له عدو مبين إال الققهاء خاصة

وراجع  ٢ص  ١٨٤٥الكاشاني، تحقيق الويز سبنسر، كلكتا  ب، وانظر اصطالحات الصوفية لعبد الرزاق ٢٤٠أيضاً  )٤(

وراجع أيضاً مصنفات أفضل الدين . ٤٤ش، ص  ه١٣٢٧تاريخ أدبيات إيران بعد أز اسالم لسليم ميسازي طهران 

  .دز: المقدمة ص ١٩٥٢ش / ه١٣٣١مجتبى مينوي ويحيى مهدوي، طهران محمد مرقي كاشاني تحقيق 

  .ب ٢٤٠أيضاً ورقة ) ٥(

  

  ـ  ١١٤ـ 



 

 

إلـى  «يتوجه معه كل مشـرب  على شكل  عن طريق تصوره الحقيقة الفقهية توحيد المذاهبفي محاولته 

  .)١(»المركزية النقطة التوحيدية كتوّجه الخطوط من الدائرة المحيطة إلى النقطة

ملكاً إماما علويا، عية وربما كانت خطته أن ينشئ لقد كان اآلملي صورة من أصحاب الفرق الشي  

  .كما سيفعل غيره من الصوفية العلويين قريباًلم تساعده فلم يّدع ما أراده، ويبدو أن األحوال 

التشيع بالتصوف يمكـن أن يـرد   اآلملي قبل أن نشير إلى أن منهجه في دمج أال نشّيع  وينبغي  

االثنا عشرية ويسمون  )٣(التوحيدوأهل  )٢(م بالمؤمنين الممتحنينجميعه إلى النصيرية الذين يسمون أنفسه

البيان التي استشهد بها اآلملي في نصوصهم الدينية ونحو ذلك من ويدخلون خطبة  )٤(المعتدلين الظاهرية

أن المعتدلين الكتب األربعة لها، غير مشتركة بين المعتدلين وغيرهم لتضّمن العقائد،؛ وهي على كل حال 

وهذا الغلـو ـ   . الذين يجعلونها من أساسيات مذهبهم سبغون عليها أهمية كما يفعل الغالة كالنصيريةال ي

  .فرقة المشعشعيين التي تعيد إلى الذاكرة فرق الغالة القديمةعلى كل حال ـ سيظهر بعد قليل ليؤسس 

  

  ـ عامر بن عامر البصري ٥

وانتجت أثراً  معت بين التصوف والتشيعأخرى ج ال نجد مفراً من اإلشارة إلى شخصية عراقية  

أبـا الفضـل   دين ـتجابة لمطالب العصر واستفادة من الظروف، ونعني به عز الـيجمع بين العالَمين اس

ابـن  ونظم قصيدة سماها ذات األنوار عارض بها تائية  )٥(عامر بن عامر البصري الذي عرف بأوشيذر

  إن بين. الفارض

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٧/ ١، ١٩٣٢وانظر كتاب الميزان الكبرى للشعراني، مصر ب  ٣جامع األسرار ورقة  )١(

  .ب ١٧٧، مجموع أسرار موالنا علي ورقة ٨الباكورة السليمانية لسلمان األذني، ص ) ٢(

  .أ ٣رسالة مجموع أسرار موالنا علي ورقة ) ٣(

  .٢أيضاً ورقة ) ٤(

  .٧٧/ ١، ٥ـ  ١٩٦٢مصطفى جواد، دمشق : بن الفوطي، بتحقيق دتلخيص مجمع اآلداب في معجم األلقاب ال) ٥(

  

  ـ ١١٥ـ 



 

 

المخطوط  مخطوطة في المتحف البريطاني مكتوبة على هامشنسخة : أيدينا ثالث نسخ من هذه القصيدة

Add. 16832  مطبوعة بتحقيق الشيخ عبد القادر المغربي في ، ونسخة ٤ـ   ٦٦٣/ ١٠٧٤وتاريخ نسخها

ونسخة أقدم من هاتين موجودة ، ١ـ   ١٣٨٠/ ٧٨٢في سنة مؤرخ عن مخطوط  ١٩٤٨/ ١٣٦٧دمشق 

، ولدينا نسخة رابعة مطبوعة بتحقيـق  ٢٦ـ   ١٣١٥/ ٧١٥سنة  وتاريخ نسخها ٤٨١تحت رقم  َينّاڤفي 

أصحها فـي  عن خمسة عشر مخطوطاً ملفقة  »أربع رسائل إسماعيلية«األستاذ عارف تامر ضمن كتابه 

النسخة األخيرة ناقصة ومحرفة إلى حد كبيـر  وهذه  ٩ـ   ١٧٩٨/ ١٢١٣سنة رأي المحقق منسوخ في 

  .كما يأتي البيان

نظم التائية نظراً أن نلم بتاريخ وقبل أن نعرض لشخصية عامر البصري أو طبيعة عمله ينبغي   

  .لألهمية القصوى التي تثيرها ظروفها وللمدى الواسع من االضطراب الذي أصابه

قصيدة وتاريخ نظمهـا  تحديد لعدد أبيات ال) ٥٠٢ـ   ٥٠١(لمغربي في البيت لقد ورد في طبعة ا  

  :في قول عامر

  راوي وال بقصيرةـالـا يمل به    ويلةـددتها بطـت إذا عـوليس

  )١(بسيواس في ذال لتاريخ هجرة    اـنظمه ّم ـته ا ث ثم ـولكنه

اوي قيمـة حـروف   يسالعدد الذي  ١ـ   ١٣٣٠/ ٧٣١من هذا أن نظمها قد تم في سنة ويتضح   

  :وذلك يتناقض مع أمور كثيرة »ذال«

أي قبل نظم القصيدة بثالث سنين يـذكرها   ٨ـ   ١٣٢٧/ ٧٢٨المتوفى سنة  أن ابن تيمية: أولها  

  .)٢(إلى عامر البصريوينسبها 

ذكر أن عامراً كان من المؤمنين بعلي بـن   ١٣٢٣/ ٧٢٣ان ابن الفوطي المتوفى سنة : وثانيها  

  )٣(١٢٩٧/ ٦٩٦اني الذي ادعى أنه المسيح في سنة الفخر األردست

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٧تائية عامر البصري، بتحقيق المغربي، ص ) ١(

  .البصريويسميه ابن تيمية عامر البوصيري السيواسي وهو تصحيف واضح عن  ٦٦/ ١الرسائل والمسائل ) ٢(

  ). ١٧٨/ ١(= تلخيص معجم األلقاب البن الفوطي  عن ٧مقدمة تائية عامر البصري تحقيق المغربي، ص ) ٣(

  

  ـ ١١٦ـ 



 

 

شيخاً وإنما كان فـي  ثم يذكر عامر في قصيدته أنه ـ لما نظمها ـ لم يكن   . فال بد أنه كان رجالً راشداً

فإن  ٣١ـ   ١٣٣٠/ ٧٣١فإذا كان تاريخ نظم القصيدة هو سنة . )١(رأسه بياض خلفته الحوادث ال السنون

وهو يتناقض مع روح الفتوة التي تنعكس من القصيدة  سنة على ظهور األردستاني ٣٥مضي ذلك يعني 

ينّا، ولدينا منها نسخة مصورة، تنص في ڤثم ان نسخة . نظمها في ذلك الوقتويلقي ظالً من الشك على 

ال ، وهذا إن صح، ويبـدو أنـه   ٧١٥أ على أن ناسخها قابلها بأصلها في شعبان سنة  ١١هامش الورقة 

/ ٧٣١المحّدد ونعنـي بـه سـنة     هذا التاريخ الجدل في تخطئةعنه، هو الفيصل الذي ال يحتمل ص محي

  .٣١ـ  ١٣٣٠

بـه  وأقر يتسق مع هذا التاريخ المحتمل على نحو جديد »ذال«في قراءة واالحتمال الوحيد يقوم   

ردستاني سـنة  وبذلك يستقيم أمر تصديقه لأل ٦ـ   ١٣١٩/ ٧٠٥أي سنة  »ذاد«إلى الذهن والمنطق هو 

 )٢(»من حكماء العصـر «له ووصفه بكونه  ١٣٢٣/ ٧٢٣، وأمر تعرض ابن الفوطي المتوفى سنة ٦٩٦

) ٥ـ   ١٤٢٤/ ٨٢٨ت (يبقى أن يكون ما نص عليه ابن حجر . )٣(»له رسائل في الحكمة وغيرها«وان 

لبس أورثـه  إلى موجها إلى عمل آخر أو  )٤(»)١ـ   ١٣٣٠/ ٧٣١ألفه في سنة رأى له تصنيفاً «أنه من 

  .التي أوردناها هذا الذي أوقع االضطراب في بقية المراجع

 »ه«و »ث«وتثور مشكلة أخرى تتصل بعدد أبيات القصيدة، فالمؤلّف يحدده باألرقام التي تقابل   

 ٥٠٧البريطـاني  وفي مخطوط المتحـف   ٤٨٩وفي طبعة تامر  ٥٠٦هي في طبعة المغربي  ٥٠٥أي 

تشهد  غير أن األصابع )٥(»وخمسة وثالثون بيتا في التوحيدخمسمائة «لى أنه ينا عڤوينص ناسخ مخطوط 

. )٦(»أتـم بعـد نظمهـا   « ٥٠٦الحظ المغربي ذلك في نسخته فرأى أن البيت رقم وقد . أبيات ٥٠٦أنها 

  ن هناك معنى مقطوعاً ذكر أوله فيالبريطاني تقفنا على أونظرة إلى نسخة المتحف 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٨٥تائية عامر، البيت ) ١(

  .١٧٧/ ١تلخيص مجمع األلقاب ) ٣ـ  ٢(

  .٢٣٤/ ٢الدرر الكامنة البن حجر ) ٤(

  .القصيدة العامرية ورقة أ ب) ٥(

  .وسنرى أن القصيدة نقصت ولم تزد هالمقابل العدد لمجموع ث و  ٥٠٥وذلك أنه ظن أن عدد األبيات ينبغي أن يكون ) ٦(

  

  ـ ١١٧ـ 



 

 

  :وهو متضمن في البيتين بقيته،، وقطعت )١(يناڤ نسخةطبوعة، وكذلك النسخة الم

  دينةـبه مـألعضائه والنفس ش     فعقلك سلطان وأخباره القوى

  .)٢(فافهم ذا بحسن كياسة »مدينة العلمأنا «لذلك ما قال النبي   

  :في المخطوط البريطاني فهو ما ورد ضرورة المعنىوأما البيت الذي يكمل   

  )٣(الفةـذا كالم مفصح بالخـوه     رفنَّهـفاع اـاً بابهـوان علي

من النسـاخ ألنـه يتصـل     يعلل هذا العمل الشرعي علي وانه الخليفةوحذف بيت يتضمن اسم   

الذي قصـده عـامر   الحقيقي  إليه الرقموهو ما يمكن أن يوجه  ٥٠٧وبذلك يصبح عدد األبيات . بالهوى

البيـت  اللذين يتم بهمـا وزن   »ها«و »ثا«لى الذهن ولكن من إكما يتبادر  »ه«و »ث«البصري ال من 

  .وتستقيم القراءة، ووراء ذلك سبب آخر سيرد في موضعه

من نقطة أخرى وهي أن القصيدة مقسمة إلى ثالثة عشر قسما األخيـر منهـا   أن ُيفَرغ وينبغي   

، كما أشار إلى ب القصيدةمن صلوال يعتبر  مستقل بنفسه حتى في اسم ألنه يبحث في أحوال الناظم نفسه

البريطاني بجعله تحت عنـوان   عليه في مخطوط المتحف وكما هو منصوص )٤(ذلك عبد القادر المغربي

سما أطلق على كل منهما في مخطـوط  والحق أن القصيدة مقسمة إلى اثني عشر ق. لمعة من حياة الناظم

خطوط المتحف البريطاني بعبـارة  وحددت في مطبوع المغربي وم »اشارة«عنوان ينا ومخطوط تامر ڤ

البريطـاني،  فيما عدا مخطوط المتحـف  وال يغير هذا االختالف من األمر شيئاً إال أن القصيدة، . »نور«

ينا، وأما في مخطوط المتحف البريطاني فتسمى بذات ڤالعامرية كما في مخطوط أو القصيدة تسمى تائية 

  .األنوار اشارة إلى أقسامها

  ٦ـ  ١٣٠٥/ ٧٠٥أن تاريخ نظم قصيدة عامر كان سنة  وهكذا نخلص إلى  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٤ناقص وذلك في الورقة  ١٣٧البيت رقم ) ١(

  .١٣٧و ١٣٦البيتان ) ٢(

  .أ ١٠٠ب ـ  ٩٩البريطاني هامش ورقة مخطوط المتحف ) ٣(

  .١٣مقدمة تائية عامر ص ) ٤(

  

  ـ  ١١٨ـ 



 

 

، وتلتقي كل هذه األرقام في معنى واحـد سـيأتي فـي    ١٢إشاراتها وعدد أنوارها و ٥٠٧ أبياتهاوعدد 

  .موضعه

لم يستطع ولكنه  )١(نذكر أن تامراً وصف عامراً البصري بأنه كان اسماعيلياً وختاما لهذه األبيات  

يعلم شيئا عن من « التدليل على ذلك من بحثه لشخصيته، ألنه ذكر أنه لم يجد بين اإلسماعيلية السوريين

كلها مزيـدة  ان صحت، تبدو من أبيات كثيرة تفصح عنها القصيدة ولكنها وإسماعيليته، . )٢(»حياته تاريخ

  :به إلى وحدة الوجودالقصيدة بعد حذف أخرى تدل على التصوف وخاصة ما يميل على 

  ٤٢فمما حذف البيت رقم   

  رتي تحت وحدتيـكما أنا فرد كث     دة ـفكثرته مخفية تحت وح

  ٦٧رقم  والبيت  

  رورةـدها بالضـحوى كثرة توحي     محا ممكنات الوهم منه بواجب

  ٧٢والبيت   

  ديةـك باألحـائي فيـال فنـوح     ال تعيُّنيـح: نـفأخرُج في حالي

في النور الرابع وهي أربعة أبيـات   ٩٨أما األبيات المضافة فكثيرة كالقطعة المضافة بعد البيت   

  .)٣(وغيرها كثير »ماعيليةأربع رسائل إس«من  ١١١تبدأ بها ص 

: بعد هذا كله نعود إلى عامر البصري وقصيدته لنذكر أنه كان رجال علوياً بصرّياً على حد قوله  

  نّي من قوم ُهْم زبدةأل«و )٤(»ولي صار إرثاً ذو الفقار بحّده«

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٥إسماعيلية، المقدمة، ص أربع رسائل ) ٢ـ  ١(

 ١٥٢ـ  ١٥٠التي حلت محل األبيات  ١١٤من ص  ، واألربعة األبيات األخيرة١١١صفحة  ٨ك البيت وراجع كذل) ٣(

وانظر أيضاً . مع اإلسماعيليةاألفالطونية الفلسفية وهي ـ كما نعرف ـ تأتلف  التي تقّصى فيها الشاعر فكرة الصدور

بيتاً في النور  ٥٣الرموز القرآنية في  يضاف إلى هذا أن الشاعر أفرغ. ١٨ـ  ١٠أبيات زائدة س  ٩ففيها  ١١٧ص 

ويمكن إيجاد معنى هذه الزيادة في ) ١٢٣ـ  ١١٩ص (بيتاً  ٨٤السابع فاتسعت هذه حتى صارت في نص عارف 

 ٦٧و ٥٥و ٤٣بيات الناقصة الحظ األبيات مراجعة األولزيادة . ٩٥ـ  ١٩٣/ ٢ الصفاإخوان  في رسائل قصيدة واردة

  .أن هذه المقارنة يمكن أن تكون دراسة مستقلة ، والواقع١٥٢و ١٥٠و ١١٢و ١١١و ٨٣و ٧٢و

  .١٨٧تائية عامر البيت ) ٤(

  

  ـ ١١٩ـ 



 

 

يسكن الغوير وهـي قـرب   في قصيدته أنه كان وذكر . )٢(»نحن ألهل الشرق والغرب قبلة«و )١(»الورى

حدة الوجـود  من أصحاب و ، مركز الصوفية)٤(، وسافر في مغامرة إلى سيواس)٣(السماوة وعلى الفرات

وهنـاك حـاول عـامر أن    . )٥(صدر الدين القونويحيث ألف ابن عربي الفتوحات المكية وتزوج بها أم 

مـن   اآلملي، العلوي اآلخر، الذي قصد إلى العراقيجتذب إلى زعامته المجتمع الصوفي، كما فعل حيدر 

تعدة لتقبل هذه األفكـار  المنطقة كانت مسأن هذه بالعمل نفسه على شكل معكوس، وبخاصة فارس ليقوم 

حين وليها جوبان  ادعاها تمر تاش بن النوين على شكل مهدية ١٣٢٤/ ٧٢٤التي ظهرت فيها أيضاً سنة 

في قراهم بسورية تحت راية  ٨ـ   ١٣١٧/ ٧١٧أال ننسى أن النصيرية ثاروا سنة وينبغي . )٦(ألبي سعيد

علينا أن نعرض ومهما يكن األمر فإن لعامر . مهديهم، كما سيأتي، مما يجعل األمر هيناً والهدف واضحاً

  .لعمله ونحلله ثم نردف ذلك بحقيقة حركته واحتمال اتصالها بموضوعنا

ابن الفـارض  أن عامراً ألفها في سيواس معارضةً لتائية  وأول ما يذكر من أمر التائية العامرية  

زيادة العزيز ما ذكره ذلك األخ معنى  يوضح«بقصد أن  )٧(»كرر معنى التوحيد فيها تكراراً مفرطاً«التي 

مـا يتعلـق   «وكـذلك   )٨(»والنفس والمبدأ والمعاد إيضاح وإضافة ما فاته أو لم يذكره من العلم بالروح

االثنـا   أو أنوارهـا  وإشارات التائية. )١٠(اجابة لطلب الصوفية هناك وذلك )٩(»بمعرفة األدوار واألكوار

  عن طريق وحدة الوجود من ة التي دخلت التصوفبالمعاني الصوفية الجديدعشر تتصل 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٥، ٤٣٢تائية عامر البيتان ) ٢ـ  ١(

له أيضاً أن هذا  »ُصقعاً المفترقالمشترك وضعاً «وفي  ٤٦٥رقم في البيت  متضمنةواللفظة  ٣١٦/ ٥ياقوت راجع ) ٣(

والعراق في بادية  وماء لكلب بين الشام.. الجزيرة موضع على الفرات بأرض«االسم يطلق على ثالثة مواضع 

  ).٧ـ  ٣٢٦م، ص ١٨٤٦كوتنكن، : ، طبتحقيق وستنفلد( »..وماء بين العقبة والقاع في طريق مكة.. السماوة

  .٤٦٥راجع البيت ) ٤(

  .١١ـ  ١٠مقدمة المحقق المغربي، ص ) ٥(

  .١٥٨/ ١ب، الدرر الكامنة  ١٥مطلع السعدين ورقة ) ٦(

  .٢٠البصري ص ئية عامر تا) ٧(

  .٢١ـ  ٢٠أيضاً ص ) ١٠ـ  ٨(

  

  ـ ١٢٠ـ 



 

 

جديدة على التصوف من نحـو  واِإلسماعيلية، ومن هنا عرض البصري لموضوعات  مصادرها الفلسفية

الذي رأى فيه أن بـين   )١(»معرفة الروح المتولد من المسّومات المتعلق بالمواد العنصرية المصور لها«

 )٢(»التـي هـي اِإلنسـان    معرفة الـنفس الناطقـة  «هو الذي يوحدها، ثم موضوع الروح ومثالها عشقاً 

على التصـوف   الموضوعات الجديدةومن هذه . )٣(»العقول واألفالكالهيولى والفلك والعناصر ومنبع «و

 )٤(»كما هي بأعيانها، وذكر القيامة الصغرى والكبـرى المبدأ والمعاد وإعادة األشياء «إلى تطرق عامر 

ذه الموضوعات قادت الناظم إلى أن يخصص الفصول من السادس إلـى الحـادي عشـر لهـذه     وكل ه

الـذي صـوره   الساعة وأوصاف المهـدي   كعالمات الظهور واقترابالموضوعات التي مرت ولغيرها 

  :تصويراً صوفياً بقوله

  أحمدية ورة ـومن بعده في ص    ورة عيسويةـا في صـظهرت لن

  )٥(ورة آدميةـرية في صـبال م    هراًاـا اآلن ظـد آن تبدو لنـوق

مـن   األولـى  الـدورة هي فكرة ابن عربي السابقة من أن عيسى عليه السالم كان خاتمة وتلك   

بوصـفه اِإلنسـان    التي تنتهي بالمهدي الجامع بين الطبيعتين الدورة الثانيةكان بداية األنبياء وأن محمداً 

لوجود، فبدأ القصـيدة كلهـا   من حيث اتصاله بوحدة ا للتصوفولكن عامراً لم ينس أن يعرض . الكامل

  :بقوله

  ل معنى وصورةـاهدتُه في كـفش    وب من كل وجهةـتجلّى لي المحب

  وجلتـاً ار لطفـتعالت عن األغي    رائرـف سـاطبني منّي بكشـوخ

  وكنت أنت حقيقتي. ـاادي، أنـمن    أنت يا: قلت أتدري من أنا؟ : فقال

  كنتَ نسختي] بي[ياء ـتعينت األش    كنني إذار، لـذاك األمـك: الـفق

  )٦(بغير حلول بل بتخصيص نسبتي    هـادي بذاتـذاتي باتحـتُ فأوصل
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠البصري ص عامر تائية ) ١(

  .٣٦أيضاً ص ) ٢(

  .٣٧أيضاً ص ) ٣(

  . ٤٤أيضاً ص ) ٤(

  .٣٤٣، ٣٤١البيتان ) ٥(

  .٥ـ  ١األبيات : أيضاً) ٦(

  

  ـ ١٢١ـ 



 

 

عـن  بـديال   التي صارت عند الصـوفية  الوجودعبارة تشير في وضوح إلى فكرة وحدة وتلك   

إلى هذا، تتصل بتصـور العـالم   وهذه الفكرة، . المادية والمعنويةالحلول واِإلتحاد معاً وحالً لمشكالتهما 

  .الصغير الذي قال به اِإلسماعيلية من قديم الكبير والعالم

إلى كون علي باب  ية عند عامر البصري يكفي أن نشير إلى إشارته السابقةوإظهاراً للمثل الشيع  

  :ابن الفارضلبيت وهو تعديل شيعي  )١(»كالم مفصح بالخالفةوهذا «: العلم الذي أردفه بقول

  )٢(وصيةـه بالـلم نالـليُّ بعـع     كالًـان مشـأويل ما كـوأوضح بالت

اِإللهيـة   الخالفةتكون بذلك أن أراد الجديدة، بالمعاني  اويغينه التائيةيعارض ، وهو عامراًفكأن   

 المثـل الشـيعية  قد ضمن هذا أن عامراً ويكمل . ابن الفارضالذي نص عليه كلها لعلي بدل العلم وحده 

  : الكوثر فقاليسقي من حوض القاضية بأن علياً 

  )٣(ريةـن بشـل مـل الجهـيبل غلي     ذي ماء علمهـر العذب الـأنا الكوث

للخبر  الشيعياألصل في باب التأويل ولكنه يشير إلى يدخل العلم إلى معنى بالماء عامر وخروج   

النصيرية، مـن رد الشـمس   ، وبخاصة الشيعة قال بما قال بهأن عامراً إلى هذا ويضاف . حالعلى كل 

  :بقوله بالرفضوصرح  )٤(مباشرةالفقار سيفه ذا  بعد ذكره لعلي وذلك

  )٥(ي وسنتيفرفضني لذاك الرفض فرض     فرض حقوقها لئن رفض الجمهور

معـاني  «في  السابعفي النور من البيت الذي ورد  تحديدهاالبصري فقد يمكن فرقة عامر وأما   

  :بقوله: »رموز دقيقة في القرآن وتلويح خفي في بيان معانيها

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ١٠٠مش ورقة ذات األنوار، مخطوط المتحف البريطاني، ها) ١(

  .٤٥ص  ١٢٨٠ديوان ابن الفارض، مصر ) ٢(

  .١٥٨البصري البيت تائية عامر ) ٣(

  .١٨٨تائية عامر البصري، البيت ) ٤(

  .والفكرة والخبر إسالميان كما هو معروف. ١٨٨أيضاً، البيت ) ٥(

  

  ـ ١٢٢ـ 



 

 

  )١(وأصحاب عيسى خمسة بعد سبعة     وِلْم كانت األسباط من ولد فاطم

بذلك يعني األئمـة االثنـي   ، وهو الحجج، باألسباطيقرن أوالد فاطمة، ال إثنا عشرياً بذلك بدو في  

 إثنا عشريته من نظام قصيدته وتقسيمها، فلقد كانت القصيدة وتتأيد. بأنه لم يكن اسماعيلياًعشر مما يقطع 

، وكانت سـنة نظمهـا   ١٢مجموع أرقامها  ٥٠٧مكونة من اثني عشر نوراً أو إشارة وكان عدد أبياتها 

القصيدة كانت في النور الحادي تظهر أن نهاية  الدقيقة للقصيدةوالمالحظة . وهي تدل الداللة ذاتها ٧٠٥

الثاني عشر الذي بحث فيـه   عشر المتعلق بالقيامة الكبرى، ولكن الناظم لم يقف عليه وإنما أتمها بالنور

وكان هذا هو السبب في أنه سـمى  . )٢(»إلنسانيةا اآلداب واألخالق والتحريض على تحصيل الكماالت«

  .عنى الذي بنى عليه القصيدة كلهالئال يخل ذلك بالم »اللمعة«الفصل الثالث عشر باسم 

وقد  )٣(الظاهر إنه كان نصيرياً وذلك لما بدا منه من تحليل للخمر كما يحلله النصيرية في كتبهم  

  :بقوله عبر عامر عن ذلك

  ل أية صرعةـك العقـفيصرع من    اًـام مداومدـداً للمـك جـوال ت

  )٤(ك فامقتـوإن كنت ذا ذوق بذات    ائف ذوقهاـلط وخذ باعتدال من 

عـامر  النصيري، مثل تائّيـة  أن للشيخ محمد كالزو، ، نصيريته، من الناحية الفنيةومما يرجح   

الجنـة إلـى   مـن  [البصري وطرق الموضوعات التي طرقها عامر، وله ـ في موضوع معنى الهبوط  

  ]:وفيه تصحيفات ظاهرة[ـ قوله ] ضاألر

  ففاَضتْ عبرتي وزادت حسرتي     ذكرت زماناً كان لي قبل هبطتي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٣تائية عامر البصري البيت ) ١(

  .٦١أيضاً البيت ) ٢(

  .٣٧. ٣ـ  ٢انظر الباكورة السليمانية ص ) ٣(

استناداً إلى قرب  »جداً«ونحن نثبت  »جداً«بدل  »خدناً«، والمحقق المغربي يختار ٣٧٣، ٣٧٢تائية عامر، البيتان ) ٤(

في سوريا  ١٣٨٤/ ٧٨٦وينبغي أن نذكر هنا أن شيعياً قتل سنة . يناڤياً مع نسختي المتحف البريطاني والمعنى وتمش

  ).٢٩٤/ ٦انظر شذرات الذهب (استحالله الخمر،  بتهمة النصيرية وكان من حجج المدعين عليه

  

  ـ ١٢٣ـ 



 

 

 
  ِةـان بِخيفـن بعد اَألمـبذل وم    ّزهاـعـّدل ام تبـب أّيـلى طيـع

  نسير مع األمالك في كل روضِة    الـي أَوج الُعـّز فـا بدار العـفكنّ

  رِةـاً بخمـوعسالً مصفّى ثم لبن    اء مختماًـار مـن األنهـونُسقَى م

  فةـق للخليـالـخ ٍهـإل  إذنـب    وتأتي السما واألرض طوعاً ألمرنا

  ؤال بدعوِةـد السـا عنـيطيع لن    اللهـالعرش ـ جل ج ُه ـوحتى إل

  ].٦بيروت، دون تاريخ، ص، : الباكورة السليمانية لسليمان األذني، ط[  

السابقين من دعـاة   وفي ختام هذا الفصل نذكر أن عامراً البصري كان صورة أخرى من الغالة  

 هذه الفترة الحرجة التي ساد فيها الهرجفي  السابقونحظه كما فعل ن يجرب وكان يريد أ المهدية والبابية

مـن   يذكر أن جماعة من مدعي المهدية جـاؤوا  ابن خلدونوإذا كان . الديني والعقلي وعم االضطراب

بهـم فـي   إلى سيواس القريبة ليتشّبه ، فليس ببعيد أن يقصد بصري )١(الغرضإلى المغرب لهذا  كربالء

الـذي   إلى هدفهلذلك وسعياً مصداقاً  )٢(»فترةوقت «وقد أشار عامر إلى عصره ووصفه بأنه . المغامرة

  :عبر عنه بقول

  )٣(مقامَي إن كان من أهل شيعتي     سيعرف من لم يعرف اليوم من أنا

  :وأشار إلى ظهوره في صورة صوفي قابلة للتحول إلى قطبية أو مهدية بقوله  

  )٤(بطوني ظهوراً عند تبديل خرقتي     ىفيخفى ظهوري في بطوني كما تر

بنو فاطم من جهل ما لقي «لقي من صوفية سيواس عامراً فشل في النهاية في دعوته وويبدو أن   

  وأدى به فشله إلى ذم الصوفية ورميهم بالجهل والذل )٥(»أمية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٧المقدمة ص ) ١(

  .٢٧٨تائية عامر البصري، البيت ) ٢(

  .٤٥١أيضاً البيت ) ٣(

  .٢١٩أيضاً البيت ) ٤(

  .٣٠٩أيضاً البيت ) ٥(

  

  ـ ١٢٤ـ 



 

 

  )١(!والتأخر، العوامل التي لم يستطع استغاللها فيهم

 ـــــــــــــــــــــــ

سيواس لم يتغيروا ب أن أهل يمن العج. ، النور الثامن كله٣١٦ـ  ٢٧٦وراجع األبيات  ٣١٣، ٣١٢أيضاً البيتان ) ١(

/ ه١٣٣٩ت (يكن، السياسي المصري المعروف نفى إلى مدينتهم ولي الدين قرون من الزمان، فلقد ستة  خالل

يعرض لذكرياته عنها فوصف أهلها ولي الدين وقد كتب  الدولة العثمانية من المعارضين لسياسة، ومجموعة )م١٩٢١

اهللا ان «: االبتدائية عندهم، زعموا أنه قالمتنور في المحكمة  لعضو كراهيةالشديدة والسطحية حتى انهم، بالبساطة 

على عرشه أكبر ذلك جبريل أن يدخل عليه في أمر عرض، فلما لم يجده وأراد . فدخل إحدى الكنائستنكر ذات ليلة 

كوصف  علماءهمأنه وصف يضاف إلى هذا . »وراء صنم من أصنام الكنيسةفرأى اهللا مختبئاً . يفتش عليهوانطلق 

يزعمون فيهم رجاالً علماء سيواس أهل دعوى ولجاج، رأيت «أن ولي الدين يكن ذكر ومن هنا  البصري لهمعامر 

على المسلم أن يدعو منهم إلى أنه يحرم رجل شيئاً، وذهب  من موضوعهوهم ال يعرفون أنهم قرأوا السعد، مكرراً 

من األمور ما يوافق يحللون  الهؤالء الرج«أن وأضاف  »..إنما المؤمنون أخوة«: المسلم أخاه واحتج بآيةغير 

وكانوا يدعون المنفيين .. بسيوف من اِإليمان الكاذب على الناس أهواءهم، يسطونأهواءهم ويحرمون منها ما يخالف 

من يدعو إليها، ولو أمكنهم غرة من األحرار الجتثوا ويذمون  الشورىأعداء الدين والدولة وكانوا يذمون  في بالدهم

  .»راجعتها السعادةفإذا طهرت البالد من شر هذه الفئة «فيهم بقوله  ه السطور الغاضبةويختم هذ. »أصولهم

ورأيت من علمائهم رجال : قالالعقلي يكن تعكس مستوى السيواسيين وأطرف من هذا كله حادثة أوردها ولي الدين 

لدها رشيد باشا والي سيواس، التي ق الوزارة وكان ذلك يوم تلي فرمان. أفندي، هو أحد معلمي مدارسهم راسخاسمه 

 الفرمان وخطب الناس وما زين له الشيطان إال أن يخطب التي تلى فيها فوقف راسخ أفندي بين الجموع في بهرة الحلقة

: فكان المشهد هكذا. ، آمينآمين، آمين: األفواه صارخة إال رفعت األيدي وانطلقت فلما افتتح فاه بالبسملة. بكالم العرب

الجميع، آمين، آمين، آمين، الحمد هللا، : آمين، آمين، آمين، راسخ أفندي: بسم اهللا الرحمن الرحيم، الجمع :راسخ أفندي

السماء على، : راسخ أفندي. آمين آمين آمين: رفع، الجمع: راسخ أفندي. آمين آمين، آمين: الذي، الجمع: راسخ أفندي

  .آمين آمين آمين: على أرضنا، الجمع: أفندي راسخ. آمين آمين آمين: الجمع

اعجاب حتى سال لعابه على لحيته  عي، استغرقته تأمالته وتعاالهمن موض) قريب(رجل قريباً  من المستمعينوكان 

جهول مذكرات لولي الدين يكن المعلوم والم. (ع جداًيفجعل يهزها هزاً عنيفاً خشيت أن يقصفه، وقد كان ذا عنق رف

  ).١٤١ـ  ١٣٧، ص ١٣٢٩/ ١٩١١، مصر ]اتب[

إبراهيم الدسوقي، لى ولى من تائية عامر البصري نسبت إعلى هذه الحقيقة أن األبيات الخمسة األالدالالت ومن أقوى 

ة والعشرون المذكورة اتصلت األبيات الحاديفبعد األبيات الخمسة ). م٢٧٧/ ه٦٧٦ت (الصوفي المصري العلوي 

  :التالية، وبدأت هكذا

    رمديةـومية سـبديمـذات ل    ٍدـاٍء مؤبـاًء في بقـفصرتُ فن

  =  لذاتي عن ذاتي لشغلي بغيبتي    ائالًـوغّيبني عني، فأصبحت س

  

  ـ ١٢٥ـ 



 

 

ومهما يكن األمر فقد كانت حركة عامر البصري وقصيدته حلقة متينة فـي سلسـلة الحركـات      

أعقبت فتح التتـار  عن التالحم التام بين المشربين في الفترة التي الصوفية الشيعية في هذا البحث عبرت 

  .لبغداد

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ

  :الحادي عشر ما نسب إليه أنه قالوجاء في البيت = 

  ول ذروتيـدار الكل من حـفإن م     ارك أمرهـأنا ذلك القطب المب

  :وقال في البيت العشرين  

  وسريَّ في األكوان من قبل نشأتي     نعم، نشأتي في الحب من قبل آدمٍ

  :السادس والعشرين الذي يقول وتنتهي القصيدة بالبيت  

  ريقةـيخ الطـأنا العبد إبراهيم ش     أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة

: طإلسحاق إبراهيم محمد المليجي، ) م١٥٧٣/ ه٩٨١ت (على هامش حياة سيدي عبد السالم األسمر : انظر كتاب(  

  ).١٢ـ  ٣١١م، ص ١٩٦٩اإلسكندرية 

  

  ـ  ١٢٦ـ 



 

 

  الفصل الرابع

  

  التشيع في الشام ومصر

  

  :تاريخي وعقليـ تمهيد  ١

والتشـيع دون أن   ال تتم صورة العصر وما كان فيه من تيارات تؤثر في الصالت بين التصوف  

 كانت تـدعى بالدولـة  ومر بنا أنّها ، قهرهالم يستطع التتار قامت الدولة التي نعرض للشام ومصر حيث 

/ ٥٦٧طويل من التشيع في البلدين المذكورين سقطت الدولة الفاطمية فـي سـنة    فبعد تاريخ. اِإلسالمية

كما عهدناها، ليسـهل   دولة سنية اتخذت العقيدة المقابلة لعقيدة الدولة السابقة، سنَّة السياسةلتعقبها  ١١٧١

لدين األيوبي، ألغى صالح ا بسنتينالدولة الفاطمية أنفاسها  وقبل أن تلفظ. عليها معرفة صديقها من عدوها

/ ٥٦٥الذي أجهز عليها، التشيع بوصفه وجه الدولة الرسمي وأسقط المراسيم الشـيعية األخـرى سـنة    

١(١١٦٩(.  

  حتى جاء نور الدين زنكي في سنة )٢(في حلبرسمياً  وكان التشيع  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٦/ ١٢البداية والنهاية ) ١(

 »١٩/ ١الكنى واأللقاب، «القّمي في عباس الشيخ  في بالد الشام قبل هذه الفترة ما ذكره من الشواهد على انتشار التشيع) ٢(

وجد عز المؤمنين «كان هناك ) م١٠٨٨/ ه٤٨١بن نحرير، ت  عز الدين أبا القاسم عبد العزيز(أن ابن البراج من 

عن ونقل . »رين أو ثالثين سنةلكونه قاضياً في طرابلس مدة عش«ونقل عنه أنه لقب بالقاضي . »األصحاب وفقيههم

الشيخ االمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بالبالد الكركي، اآلتي، انه كان خليفة  علي بن عبد العاليالشيخ 

مجموعة من من السيد المرتضى والشيخ المفيد زعيمي التشيع أليامهما، وأنه صنف  الفقهيةوأنه تلقى ثقافته  »الشامية

  . المهذب والموجز، والكامل، والجواهر وعماد المحتاج: الشيعية سمى منها كتب الفقه واألصول

  

  ـ ١٢٧ـ 



 

 

هناك أن وقد حاول الشيعة . )١(واحترامهم »والصوفية المشايخ«وقدم فاتخذ المذهب الحنفي  ١١٤٧/ ٥٤١

وا ولكنهم فشلوا في ذلك فحـاول  إعادة التشيععلى  ١١٧٦/ ٥٧٢سنة  حين غزاهم صالح الدينيساوموا 

علـى  إما إلى التقية، حفاظـاً  اضطرهم  )٢(فشالً آخر ، وكانت النتيجةباستخدام فداوية اإلسماعيلية اغتياله

  .عقيدتهم في حريةفيها ممارسة يستطيعون أخرى  إلى مواضعوإما إلى الهجرة  حياتهم وعقيدتهم

 لعامة منهم مباشـرة وبخاصة ا إلى تغيير عقائد الناس على أن تغيير المذهب بأمر الدولة لم يؤد  

أن فـي رحلتـه   ) ١٢١٧ـ   ١١٤٥/ ٦١٤ـ   ٥٤٠(وقد ذكر ابن جبير . وإنما بقي التشيع طابع الرعية

) ١٢٢٨/ ٦٢٦( يـاقوت الحمـوي  كادوا يقتلون وانهم  )٣(السنةمن أهل في الشام كانوا أكثر عدداً الشيعة 

وذكر . )٤(٧ـ   ١٢١٦/ ٦١٣نة س ، وكان ذلكعراقي مناظرته لشيعيطالب أثناء بن أبي لتعرضه لعلي 

االماميـة الـذين يسـبون    أصـلهم  «الذين وصفهم بـأن  ياقوت نفسه أن حمص كانت مليئة بالنصيرية 

  .)٥(»السلف

وهجـوم التتـار    )٤(١٢٥٠/ ٦٤٨وبعد تسلم المماليك ألزّمة الحكم في سورية من األيوبيين سنة   

بقيادة األمير  ثم وقف زحفهم على يد المماليكتهم بمماألعلى بغداد وسقوط الدولة العباسية واتهام الشيعة 

، صارت دولـة المماليـك وارثـة    )٧(١٢٦١/ ٦٦٩العباسية االسمية في سنة  الخالفةقُطُز وأخيراً إقامة 

الشـيعة  المسيحيين وتقـديم   في الشام ما طبقوه في بغداد من تشجيعوخصم التتار الذين طبقوا  العباسيين

كان مصانعاً للتتـار علـى   «: الء التتار عن دمشق مقترناً بقتل شيعي قيل انهومن هنا كان ج. والصوفية

  وحدة الوجود إلىمن أصحاب قاض ونفي  »)٨(أموال الناس

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١١٧٤/ ٥٦٩سنة زنكي في المعركة نور الدين ، وقتل ٢٧٨/ ١٢والنهاية  البداية) ١(

  .٢٧٩/ ١٢أيضاً ) ٢(

  .٢٨٢، ص ١٨٥١، ليدن رحلة ابن جبير) ٣(

  .٢١٠/ ٢، ١٢٨٠األعيان مصر وفيات ) ٤(

  .٣٤٢/ ٣معجم البلدان ) ٥(

  .٢٧١/ ٥، العبر ١٨٠/ ١٣البداية والنهاية ) ٦(

  .٢٣١/ ١٣أيضاً البداية والنهاية ) ٧(

  .٢٢١/ ١٣أيضاً ) ٨(

  

  ـ ١٢٨ـ 



 

 

  .)١(ءلهم القضاباعاً لما يقضي به مذهب ابن عربي، وولي اتمصر ألنه يتشّيع، 

لقد كان التشيع في الشام ومصر منقطعاً في وسط عدائي ولم تكن له قيادة منظمة أو دولة تحميه   

الشيعة السـوريون إلـى   ، كالحلة في العراق مثالً، فكان ان اضطر وال دويلة تحافظ على أرواح معتنقيه

في الشام لم يكن لها مثيل في وجدنا أنواعاً من الغلو تعيش من هنا . التدين بالغلو واالسراف في الحفيظة

حلب ونواحيها مـن نحـو   يملؤون  ، وكان اإلسماعيليون)٣(وفي جبالهم )٢(في حمص العراق، كالنصيرية

وغيرها فقد عاش شيعة أما في دمشق . )٦(على الصوفية والفقهاء حياتهم وينغّصون )٥(والفوعة )٤(سرمين

/ ٧٢١ت ( بن أبـي بكـر الهمـداني السـكاكيني    كسبوا احترام الناس ومودتهم كالشيخ محمد معتدلون 

بالشيعة اِإلمامية،  وأدى الضغط. )٨()١٣٣٦/ ٧٣٦ت ( والزين جعفر بن أبي المغيث البعلبكي )٧()١٣٢١

الرابع عشر، قرى في جبـل  / في قرى جبلية وشيدوا ابتداء من القرن الثامن على العموم، إلى االعتزال

 معجم البلدان لياقوت وذلك باإلضافة إلى توطنهم قـرى قديمـة   لم يرد ذكرها في كجبع وميس )٩(عاملة

بـين   حاميـة  جرت فيها وقائع حربيةمحصنة كلها تقع في مناطق وكانت هذه القرى . )١٠(أخرى كالكرك

 فيها إلى الدراسـة للتشيع ومأمناً انصرفوا مالذاً  هذه البيئة الجديدةوصارت . )١١(صالح الدين والصليبيين

  وقدر لفقهاء من هذه القرى أن يشاركوا في أهم حدث شيعي. انجالء األحوالنتظار في اوالتصنيف 

 ـــــــــــــــــــــــ

/ ٥شذرات الذهب وانظر  ٣٥٧/ ١٣هو أبو الفضل يحيى بن محمد القرشي األموي بن الزكي، راجع البداية والنهاية ) ١(

  .٨ـ  ٣٢٧

  .٣٤١/ ٣ معجم البلدان) ٢(

  .٢٢١/ ١٣ة البداية والنهاي) ٣(

  .٧٥/ ٥معجم البلدان ) ٤(

  .٤٠٥/ ٦، معجم البلدان ١٢١/ ٤تاريخ أبي الفداء ) ٥(

  .٢٢ـ  ١٢١/ ٤أيضاً ) ٦(

/ ٣الدور الكامنة ( »به الشيعي ويتشيع به السني يتسننهو ممن «: ابن تيمية بقولهوقد وصفه . ٥٥/ ٦شذرات الذهب ) ٧(

  ).١٥١ /٢، ١٣٤٨، البدر الطالع للشوكاني، مصر ٣٦٢

  .١١٣/ ٦ شذرات الذهب) ٨(

  .٦٥/ ١٠، ٣٨٦/ ٦راجع دائرة معارف البساني ) ٩(

  .٢٣٩/ ٧وانظر الكرك في ياقوت  ٥٨، ٥٧/ ٣راجع روضات الجنات ) ١٠(

  .٦٥/ ١٠معارف البساني راجع دائرة ) ١١(

  

  ـ ١٢٩ـ 



 

 

  .عنه فيما بعدالذي سنتحدث  هو قيام الدولة الصفوية تاريخي

السابع والثـامن   وعقلية كانت طابع القرنينلمملوكي عموماً فقد سادته حرية دينية اأما المجتمع   

برد الحكومة السني بالحق اِإللهي والنشغال  وذلك لزوال الدولة العباسية التي كانت تحكم العالم اِإلسالمي

امح في العقيـدة  إلى التصوف الذي يقوم في حد ذاته مثالً على التسالتتار ولميل األمراء عموماً هجمات 

الرابـع عشـر   (ومهما يكن األمر فقد كان مطلع القرن الثامن الهجـري  . الدينيةفي الواجبات والتساهل 

كان التشـيع قـد   : متعارضة حركات عديدة في العالم اِإلسالمي أثناءهحيناً من الدهر اجتمعت ) الميالدي

على يد ابن المطهـر الحلـي،   بلغ أوجه  كذلك حتىابتداء من ميثم البحراني واستمر االعتدال لبس ثوب 

اِإلسالمي واعتبرها ثـورة عقليـة   الوجود التي أخذ بها المجتمع وكان التصوف بما فيه من فكرة وحدة 

وحركته التي تدعو إلـى   معاً، له قوة وصولة، وكان إلى ذلك ابن تيمية والتصوف اجتمعت فيها الفلسفة

وكان إلى هذا . وغيرهامن أتباع المذاهب السنية  قهاء والمتكلميناِإلسالم مما جد فيه على أيدي الفتطهير 

 فيه الدولة أو تغافلت كله رجال من أحرار الفكر جعلوا يناقشون مسائل اِإلسالم في هذا الجو الذي غفلت

اِإلسالم األخرى، فهناك  المفكرون الحد في تعرضهم للنبوة ومبادئ إال إذا تجاوز بالحزمعن تناول األمر 

  .)١(ف الشرع وهناك القتل كما حدث كثيراًسي

  

  :ـ التواصل بين التشيع والتصوف ٢

  في سورية ومصر فإن ظهور ابن والتشيعأما ما يتصل بالصلة بين التصوف   

 ـــــــــــــــــــــــ

، ٦٦، ص )٢ـ  ١٣٠١/ ٧٠١حوادث سنة ( ١٨/ ١٤والنهاية راجع في ضحايا الزندقة والردة والقول باالتحاد، البداية ) ١(

، )١٣٢٤/ ٧٢٤حوادث سنة ( ١١٥، ص )١٣٢٠/ ٧٢٠سنة حوادث ( ٩٦، ص )١٣ـ  ١٣١٢/ ٧١٢حوادث سنة (

محاكمة الباجربقي ت وراجع ( ٢٩ـ  ١٣٢٨/ ٧٢٩سنة حوادث  ١٤٤، ص )١٣٢٦/ ٧٢٦سنة حوادث ( ١٢٢ص 

عما يكون وكان يتحدث ، اللحيةالمبتدعة في حلق  كان من القلندرية«بأنه الذي وصف ١١٥/ ١٤) ١٣٢٣/ ٧٢٤

). ٢ـ  ١٣٠١/ ٧٠١سنة ( ٣/ ٦وانظر أيضاً شذرات الذهب ]. ٣٤٢المقدمة البن خلدون، ص [ »..الكشفبطريق 

  ).١٣٢٦/ ٧٢٦سنة ( ٧٥ـ  ٧٤، ص )١٦ـ  ١٣١٥/ ٧١٥سنة ( ٣٥ص 

  

  ـ ١٣٠ـ 



 

 

من ناحية وإلـى أن   الطائفتانأدى إلى أن تتقارب هاتان  والفقهاء العنيف للمتصوفة بمظهر الخصمتيمية 

 ابن تيميةتحامل إلى جانب هنا رأينا أخرى، ومن  والتصوف في أعين كل منهما من ناحية يسوغ التشيع

ابن تيميـة مـن فقهـاء    ممن لقي رجالً ان سمعنا  )٢(وسبِّه )١(عديدة على ابن المطهر الحلي في مواضع

بقول شـاعر  وعلي بكر قول في أبي وكان ي )٣(»أشعري حنبلي رافضي«: في وصف نفسهالحنابلة يقول 

  :مجهول

  )٤(ه اُهللاـإن: لـن من قيـوبي     هـكم بين من شُكَّ في خالفت

فيـه  «بـأن  ) ١٢ـ   ١٣١١/ ٧١١ت (محمد بن مكرم األنصاري  ووصف القاضي جمال الدين  

  .)٥(»شائبة تشيع

وحدة الوجود التـي   فكرةفي الذهن الصلة التي انعقدت بين التشيع وبين حاملي وإذا استحضرنا   

إلـى   نادى بها ابن عربي، فإن ذلك نفسه يدعو إلى االستعداد الكامل ألصحاب هذه الفكرة من الصـوفية 

لـيس مـن    ولعله. على ذلكوبين الشيعة إذا ساعدت الظروف به أو التقارب بينهم أو التأثر  تقبل التشيع

 مركز ، خصمهم، إلى اإلسكندريةفى ابن تيميةجنباً إلى جنب بينما ُين والمتصوفةالشيعة الغريب أن يعيش 

  .)٦(أحد المتعصبين من سكانهاأصحاب ابن عربي القوي على أمل أن يغتاله 

ابن بلغ األمر بأصحاب حتى لقد  )٧(وتحميهم المتفلسفينتقّرب ابن تيمية بدأت الحكومة وبعد وفاة   

  في الحكومة أن عّزروا معارضيهمالفارض من المتنفذين 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٧١/ ٢راجع الدرر الكامنة ) ٢ـ  ١(

) ٣٥٠/ ٥معجم البلدان (وصرصر قرية قرب بغداد ). ١٧ـ  ١٢١٦/ ٧١٦ت (هو نجم الدين الصرصري الحنبلي ) ٣(

  .٥ـ  ١٥٤/ ٢الكامنة انظر الدرر لها ذكر في ياقوت بالطوفي نسبة إلى قرية ببغداد ليس ويسميه ابن حجر 

 وشيعياً تجادالًأن بكرياً «وقد ذكر األخير هنا . ٩/ ٥، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ٣٩/ ٦هب شذرات الذ) ٤(

  ].البيت[ »واحتكما إلى بعض أهل الذمة ممن ال هوى له مع أحد الرجلين في التفضيل فأنشدهما

  .»كان عنده تشيع بال رفض«، وقد وصف بأنه ٣٩٦/ ٢، الدرر الكامنة ٢٦/ ٦أيضاً ) ٥(

  .٤٩/ ١٤البداية والنهاية ) ٦(

/ ٦شذرات الذهب (الذي كان معارضاً عنيفاً للفالسفة ) ٣ـ  ١٣٤٢/ ٧٤٣ت (ترجمة محمد الطبي راجع في ذلك ) ٧(

١٣٧.(  

  

  ـ ١٣١ـ 



 

 

لميـل  «الفقهـاء علـيهم   اِإلعدام التي يصدروها في استطاعة غيرهم أن يهملوا أحكام ، وكان )١(عالنية

إلى هذا يضاف . )٣(باهللا صحبه ظهور حركات أخرى من الزندقة وادعاء االتحادالذي األمر ، )٢(»السلطان

 بن الشـيخ حسن فكان أن قتل منهم  بعقائدهمعلى أن يجهروا الحكومة شجعت الغالة من الشيعة أن هذه 

فـي  بن أبي الفضل وعلي  )٤(٤ـ   ١٣٤٣/ ٧٤٤في سنة  المقصانيبن يوسف محمد السكاكيني وإبراهيم 

والغريب أن هـذين  . )٥(٥ـ   ١٣٦٤/ ٧٦٦في سنة  الشيرازيومحمود بن إبراهيم  )٦(١٣٥٤/ ٧٥٥سنة 

  .)٧(الجامع األموي من الحلة ليسبا الخلفاء في مواجهة المصلينوإنما قصدا األخيرين لم يكونا سوريين 

هماً من مختلف اآلراء والمذاهب في دمشق بأن خطراً دافي هذه الظروف الغريبة أحس المثقفون   

 )٨(انصهرت فيها الخالفات بين أعضائها حتى اختلط الصوفي بالشيعيسياسية يتهددهم فكونوا شبه جمعية 

  من ظلم الحكاموجعلت تحاول الحد 

 ـــــــــــــــــــــــ

 للمماليككان نائباً الذي ) ١٣٧٢ـ  ١٣٠٤/ ٧٧٣ـ  ٧٠٤عمر بن إسحق، (راجع في ذلك ترجمة سراج الدين الهندي ) ١(

  ).٢٢٨/ ٦الذهب  شذرات(قصائد ابن الفارض لمعارضته ) ٥ـ  ١٣٧٤/ ٧٧٦ت (ابن جمعة وقد عزر في مصر 

ت ( وزريمحمد الت وترجمة): ١٧٧/ ١٤(والنهاية في البداية ) ٧ـ  ١٣٣٦/ ٧٣٧ت ( الشافعي راجع ترجمة ابن اللبان) ٢(

/ ٧٨٦ت (ابن الصاحب ترجمة بي راجع البن عروعن المتعصبين ، ٣٠٣/ ٦ في شذرات الذهب). ٨ـ  ١٣٩٧/ ٨٠٠

  .٤٢/ ٢٥وانظر مناقب ابن عربي ص  ٢٦/ ٣راجع الدرر الكامنة ، ولتاريخ اسبق ١٠/ ٦الذهب في شذرات ) ١٣٨٤

إحراق عبد اهللا وراجع ) ٩٠ـ  ١٨٩/ ١٤البداية والنهاية ( ١ـ  ١٣٤٠/ ٧٤١في سنة الدكاكي راجع قتل عثمان ) ٣(

/ ٧٥٦سنة وراجع حوادث  ١٣٦/ ٦الذهب في شذرات  ٧ـ  ١٣٣٦/ ٧٣٧الشافعي سنة  الحموي ومحاكمة ابن اللبان

  .٢٥٣/ ١٤في البداية والنهاية  ١٣٥٥

  .٨ـ  ٣٢٧/ ٥الذهب  ، شذرات٣٤/ ٢، الدرر الكامنة ٢١١/ ١٤ والنهاية البداية )٤(

  .بدو أن الصحيح ما ذكره ابن كثيروقد لقبه ابن حجر بالحلبي وي ٩٢/ ٣، الدرر الكامنة ٢٥٠/ ١٤ البداية والنهاية) ٥(

كان منقطعاً «الشيرازي أنه ، وقد ذكر ابن حجر بن علي ٣٢٩/ ٤، الدرر الكامنة البن حجر، ٣١٠/ ١٤ البداية والنهاية) ٦(

  .»٧٦٦على الرفض بدمشق سنة في مدرسة ابن عمر ثم قتل 

  .راجع الهامشين السابقين) ٧(

، ٢٤٢/ ٦الذهب شذرات راجع (إلى التشيع ) ٥ـ  ١٣٧٤/ ٧٧٦ت (الصوفي نسب جمال الدين محمد النيسابوري ) ٨(

واستتيب عزر  الذي) ١٣٨٦/ ٧٨٨ت (شرف الدين علي بن عبد القادر المراعي ، وكذلك )٢٨٨/ ٢الدرر الكامنة 

  ).٣٠٣/ ٦شذرات الذهب (

  

  ـ ١٣٢ـ 



 

 

الفذة  بالشكوى من هذه الكتلة وعسفهم وابتزاز األموال منهم بالضرائب وغيرها، ومن هنا جأر ابن خلدون

وكـان مـن   . )١(بالعسف على أن للحكومة الحق في استحصال األموال يضرب األمثال باألمويينوجعل 

بعـد انقالبـات   وذلـك   ١٣٨٥/ ٧٨٧في دمشق سـنة  تندلع الثور كادت ثمرات هذه الحركة الجديدة أن 

كان أولهم برقوق الذي  الشراكسة ليكمن المما إلى حكم فريق جديدأدت  والشامفي مصر وقعت  وثورات

ـ   ١٣٧٧/ ٧٧٩سنة مصر منذ وكان يحكم  )٣(بالظاهروتلقب  ١٣٨٣/ ٧٨٤سلطاناً في سنة  أعلن نفسه

عنه خبـر بعـد   الخوارزمي الذي لم يسمع دمشق بيدمر وأدت هذه الحركة إلى القبض على نائب . )٤(٨

كله هو الشيخ محمـد بـن    بار الشيعة في تاريخهمرجالً من كأن أهمية هذه الظاهرة في وتتجلى . )٥(ذلك

من تحـالفهم مـع الحكومـة    الذين بلغ  )٦(١٣٨٤/ ٧٨٦ضحية الفقهاء سنة ذهب  العاملي مكي الجزيني

  واليات حتى وظيفة القضاء واألمورالبدل على اليدفعون كانوا «أنهم لمصالحها  وخدمتهم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٨ـ  ٤٧٧العبر ) ٢ـ  ١(

نزعاتهم ومذاهبهم ـ للحد من الجور والعسف المثقفين الشاميين ـ على مختلف ابن خلدون لتكتل معارضة ذكرنا 

فعلوا ذلك من قبل باعتبارهم من للسلطة االستمرار في هذه السياسة اقتداء باألمويين الذين  وتحسينهوابتزاز األموال 

م أن ألنه أعلم من أن يعلّ في األمويين وال في المماليكذلك حباً بليفتي خلدون ولم يكن ابن . الصالح، وال ريب السلف

ته، واألهم من ذلك عن المكان وانتهازيعلى ابن خلدون غربته غلبت في ذلك تناقضاً صارخاً مع القيم اِإلنسانية وإنما 

يوماً وبعد انقضاء أربعين  ٧٨٦جمادى الثانية سنة  ١٩وكان ذلك في ... ولي الدينوتلقيبه  المالكية لقضاة تعيينه قاضياً

  .مكي اآلتي، بالشامبن محمد على قتل 

، ١٩٥١/ ١٣٧٠تاويت الطنجي، مصر غرباً وشرقاً تحقيق محمد بن  ورحلتهالتعريف بابن خلدون : انظر ابن خلدون(

 ١٢٠ السلوك، نسخة فاتح باسطنبول، ورقة: المقريزي، من الموضع نفسه، نقالً عن كتاب ٣، وكذا الهامش ٢٥٤ص 

  ).١٨٢/ ١، ١٩٦٥/ ١٣٨٥، النجف محمد بن مكي فانظره في أمل اآلمل، تحقيق أحمد الحسينيأما يوم قتل . ب

  .١١. ١٠/ ٣، الضوء الالمع للسخاوي ٤٧٧/ ٥العبر ) ٣(

  .١٣٩٩/ ٨٠١، وقد توفي سنة ٤ـ  ٥١٣/ ١الدرر الكامنة ) ٤(

  .١٤ـ  ٥١٣/ ١أيضاً ) ٥(

 كيف حكم قضاة الالذقية على ابن المؤيد ٣٠ـ  ١٣٢٩/ ٧٣٠وى ابن بطوطة في سنة ، وقد ر١٢/ ٢الضوء الالمع ) ٦(

حاكم آخر على إعدام أوشك هذه وكيف  تهمة الزندقةالشاعر الهجاء بالموت تنفيذاً لرغبة الحاكم المملوكي بتلفيق 

  .٤٧/ ١راجع ابن بطوطة القضاة لتنفيذهم رغبة األمير، 

  

  ـ ١٣٣ـ 



 

 

أن قتل لها ما تريد وسنرى في يد الحكومة ينفذون منهم أدوات  القضاةالظاهر، فصار  من أيام )١(»الدينية

له بالكفر والزندقة وال غيرها وإن دراسته تدخل في صلب موضوع محمد بن مكي كان سياسياً ال عالقة 

  .هذا الكتاب

  

  )٢(١٣٨٤/ ٧٨٦ق  ) الشهيد األول(العاملي ـ محمد بن مكي الجّزيني  ٣

 )٣(جبل عاملةمن قرى وهي  جِزِّينمن سكان األول، الشيعة بالشهيد بن مكي، ويلقيه كان محمد   

الشيعة بعيـداً  ، وكانت من المناطق التي سكنها )٤(كلهمفقهاء الشيعة التي خَّرجت خُْمَس مجموع  المنطقة

الثقافـة   المـوزع ودرس الشهيد في ذلك المجتمع . السني الشاميعن أخطار الجهر بعقيدتهم في المجتمع 

على إنه درس : حتى قيل )٦(منهم قطب الدين الشيرازي )٥(من شتى الفرق والنحل على كثير من األساتذة

في لم يمكث لكنه ) ١٣٢٦/ ٦٢٦ت (المطهر العراق ليدرس علي ابن أنه دخل وذكر . )٧(ألف من الفقهاء

فيه مشكوك أمر وذلك  )٨(قد مات هاألخرى، فلما عاد وجد الشيعيةسافر بعدها إلى المدن إال يومين  الحلة

النظـر  من عمره على األقل، وتلك ظاهرة تستلفت  معمراً في الثمانين عند قتله ألنه يجعل من ابن مكي

  عن فخر الدين محمد بنوذكر عن الشهيد األول أيضاً أنه تلقى . ولم يذكرها أحد

 ـــــــــــــــــــــــ

 ١٣٨٠/ ٧٨٢أعدم سنة األول  لفارسية، في المتحف البريطاني بلندن أن الشهيدا ذيل فهرس المخطوطاتريو في يروي ) ١(

/ ٧٨٧أنه أعيد إليه وكان حاكم دمشق إلى سنة والواقع . ، استناداً إلى أن بيدمر أعفي من الحكم في تلك السنة٨١ـ 

كذلك لحظ اجع ور) ٧٩ـ  ٤٧٨/ ٥راجع ابن خلدون ( أعفي من منصبه وحينئذ وشارك سكانها في الثورة ١٣٨٥

 وفيها تحديد ٢٩٤/ ٦ وشذرات الذهب ١٦٨، ص ه١٣٤٧دمشق ، )١٤٦٧/ ٧٨١ت (األلحاظ لمحمد بن فهد المكي 

  .١٣٨٤/ ٧٨٦قتل محمد بن مكي في سنة 

  .العاملي أبو عبد اهللا محمد بن مكي الجزيني اسمه الكامل شمس الدين) ٢(

  .٦١٧روضات الجنات ص ) ٣(

  .٤، ص ١٣٠٢أمل اآلمل، طهران ) ٤(

  .٦١٧الجنات، ص روضات ) ٥(

  .٦ـ  ٢٩٥محبوب األلباب ص ) ٦(

  .٢٤١قصص العلماء ص ) ٨ـ  ٧(

  

  ـ ١٣٤ـ 



 

 

  .)٢(»اآلفاقأفقه جميع «وأنه صار بعد موت أستاذه  )١(المطهر وغيره من فقهاء الشيعة

تـه مـن   ثقافوكانـت   )٣(بأنه شافعيومهما يكن من أمر فقد كان الشهيد األول يتظاهر في الشام   

وأن ذلك أدى إلى  )٤(»مرجعاً للمذاهب الخمسة«بدمشق وصار السعة بحيث كان يدّرس في حلقة الدرس 

أن الشهيد األول كان من تنوع الثقافة بحيث اشتملت الموضـوعات   ويبدو. )٥(الفقهاء حسد زمالئهثوران 

وال بد أنه . )٧(في جبل عاملة النبوةابطاله سحر مدعي الذي ذكر لمناسبة  )٦(التي درسها حتى على السحر

في القرن الثـامن  كان، وحاله هذه، عارفاً بالتصوف وممارساً له بوصفه أعم كل حقول المعرفة انتشاراً 

في موضوع بن مكي نستطيع أن نجمع مادة تدخل وراء اآلثار الصوفية عند محمد  وسعياً. في الشرق كله

ية هاجم فيها ظاهرياً المتصوفة من أصـحاب المسـابح   من ذلك أنه نسبت إليه أبيات صوف. هذه الرسالة

وابـن   الذي بدأه ميثم البحراني والخرق والعكازات والزهد الظاهري وتلك ظاهرة يمكن وصلها باالتجاه

  ).٦٢١وانظر مثالً روضات الجنات ص . (المطهر الحلي ثم طوره اآلملي على الصورة التي عرضناها

  :قال محمد بن مكي  

  ُل ظلمة التلفـابك تجـفارفْع حج     نك النفس تحجبهر وعـالفقر س

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٦١٧ص  ، روضات الجنات٣٠ص  ١٣٠٢طهران ، أمل اآلمل، ٢٤١قصص العلماء ص ) ١(

  .٦١٧روضات الجنات ص ) ٢(

  .قبل ، ولعّل البراج، الماصي، كان يفعل ذلك في٣٨/ ٢٥ذكر ذلك في محاكمته، انظر بحار األنوار ) ٣(

ذكره الغزي لم تذكر المصادر الشيعية هذا الخبر غير أن حادثاً مماثالً وقع فيما بعد . ٢٤١مجالس المؤمنين ص ) ٥ـ  ٤(

بتهمة الرفض  ٦ـ  ١٥٣٥/ ٩٤٢في سيرة محمد بن سيف الدمشقي من أنه قتل في دمشق سنة ) ١٦٦٥/ ١٠٦٢ت (

الكواكب السائرة (هناك  صياً ناب عن اثنين من قضاة القضاءد قا، وكان محممع زميل له يقال له حسن البعلي البقسماط

  ).٣٥/ ٢المائة العاشرة بأعيان 

 أنه كان مقيماً بحويرة أن ابن فهد المكي ذكر عن الشهيد األولالنظر ومما يستلفت . ٦١٧ص  روضات الجنات) ٧ـ  ٦(

انظر لحظ األلحاظ ص ( بحثنا للمشعشعين كما سنرى في قاعدة البطائح التي كانت مشهورة بالسحر ولعلها حويزة

١٦٨.(  

  

  ـ ١٣٥ـ 



 

 

  )١(وغب عن الِحسِّ واجلب جمعة األسفا     وفارق الجنس وأقر النفس في نفس

الشريعة الذي صـنفه لولديـه ـ قسـم     عنه الحاج معصوم على أنه ـ في كتابه دروس  وذكر   

ورسم  )٢(»المعرضون عن الدنيا بالعبادةالمشتغلون «ووصف الصوفية بأنه  إلى فقهاء وصوفية المتعلمين

المعـاني  فـيهم لتحقـق    والعدالةالفقر  األقرب اشتراط«بأن  للصوفية الذين عناهم، آداباً ورسوماً حددها

عن محمد بن مكي أيضـاً  وذكر . )٣(»أال يخرجوا عن الشيعة الحقة اشتراطالمقتضية للفضيلة وأولى منه 

الطريقـة  الفرقة إلى شيخ والحض عليه على أال يؤدي ذلك إلى ترك به  ما يفيد األخذ بالتصوف والنصح

الحر وروى . )٤(»مخصوصمن شيخ معين وال زي سكنى الرباط وال لبس الخرقة ال يشترط «فقرر أنه 

  :ذي لقي مصير ابن مكي ذاته، منهاال بالحالج العاملي له أبياتاً صوفية رقيقة جداً تلحقه

  ينــوحن ع ــجٍُّد وتخشّــبته    دجىـال ك في ـاء تمتعوا بـاألولي

  بقوني؟ـرائم سـج  مـأترى لعظ    ك دونهمـرع بابـردتَني من قـفط

  !؟)٥(وت عنهم دونيـأم أذنبوا فعف    مـوا فرحمتهــيذنب مـدتم لـأَوج

إلى الذي قصد إليه الشهيد األول ولكنه يشير  معينة للتصوفأن هذا كله ال يحدد صورة وال شك   

  .)٦(المرتضى والسيد والمفيد ابن بابويهشيعياً من وزن ي فيه بوصفه فقيهاً األثر الصوف

على أمور أخـرى  أيدينا أن نضع بصوفيات الشهيد، وأما في مجال التشيع فيمكن ما يتصل هذا   

عنه أنه قال ألول مرة ـ بعـد    ُرويلقد . االجتهادية آراء الشهيدفي تشكيل التصوف من تأثير منعكسة 

 ال تعقد الجمعة في الغيبة إال بالقائم بهـا شخصـياً  المهدي التي  وغيرها ـ بنيابة  ا في الحلةالذي مر بن

  ولم. وجعل النيابة خاصة وعادية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٦٢١روضات الجنات ص ) ١(

  .١١٨/ ١طرائق الحقائق ) ٤ـ  ٢(

  . ٦٢١، روضات الجنات ص ٣٠، ص ١٣٠٢أمل اآلمل، طهران ) ٥(

  .٦١٧ات الجنات ص روض) ٦(

  

  ـ ١٣٦ـ 



 

 

نائـب   وفوض )١(في الغيبة بالمهدي أن يباشر اِإلمامة، مع إمكان االجتماعابن مكي للفقيه العادي يسمْح 

يقوم فيهم مقام رئيساً حقيقياً  صار الشهيدوبذلك  )٢(الخمس والزكاة به نفسه، في جبايةالمهدي، وكان يعني 

أن الشـهيد األول فـي    من المعلومات المتـوفرة  ويفهم. لظهورهاداً المهدي نفسه ويمهد األمور له استعد

فشـرع فـي    الجبلية لمنطقته المجاورةأن يشرع فيه في المدن  مباشرته لهذا األمر وجد من الضروري

غيـر  . )٤(وغيرهاطرابلس عن المناطق وعين له نواباً  )٣(في دمشق عن أعين السلطانبعيداً هناك العمل 

آخـر  الجبلي ثم كتـب   تقي الديناسمه أدت إلى أن يخونه أعوانه، فوشى به أوالً رجل أن أموراً حدثت 

أوالً ثم وبيروت  في صيدا )٥(محضراً بما ألقاه إليه الشهيد ونقل المسألة إلى القضاءاسمه يوسف بن يحيى 

تواقيع ألف من ، قيل أنهم ارتدوا، وسبعين من أتباعهالمحضر معززاً بتواقيع ذلك وكان . )٦(دمشق أخيراً

 المرتـدين السـتتابة  سنة، وهي المدة المعتـادة  أهل السنة من سكان السواحل، وكانت النتيجة أن سجن 

  .)٧(والزنادقة على مذهب الشافعي

األول موارد الهلكـة   الشهيد غريب على إيراد هذه المدة ظهر تحالف المحاكمة التي أعقبتوفي   

ويوجهون فيها خـالل  ج وبالظروف التي كان القضاة يعينون تذكر بقصة الحال على صورة غير طبيعية

نهى المالكي، الذي يقضي مذهبه باإلعدام دون قبول التوبة، عن  إن القاضي الشافعي: فلقد قيل. هذه الفترة

  فحكم عليه  )٩(غير أن رأي المالكي بإعدامه غلب لكثرة المتعصبين عليه. )٨(الحكم عليه بالموت

 ـــــــــــــــــــــــ

، مصر )٨ـ  ١٥٥٧/ ٩٦٥ق (زين الدين العاملي : في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثانيالروضة البهية راجع ) ٢ـ  ١(

الشيخ عبد اهللا السبيتي وقد تحدث عن سيرة والكتاب بتقديم وتحقيق األستاذ الفاضل  ١٣١/ ١، ٩ـ  ١٩٥٨/ ١٣٧٨

والتحقيق ورجعنا إلى مخطوط للروضة البهية في  الطبعهذه سبقنا دراستنا الشهيد األول بما فيه الكفاية، والحق اننا في 

  .١٩٦١ولم نقف على هذا المطبوع إالّ بعد عودتنا سنة  (Or 436)كمبردج تحت رقم بريطانيا بمكتبة جامعة 

  .٢٤٣، قصص العلماء ص ٩٥لؤلؤة البحرين ص . ٣٨/ ٢٥يفهم ذلك من بحار األنوار ) ٣(

  .٢٨٤/ ٦ذهب انظر شذرات ال) ٤(

  .٦٢٠، روضات الجنات ص ٢٤٣، قصص العلماء ٣٨/ ٢٥، بحار األنوار ٩٧راجع لؤلؤة البحرين ص ) ٦ـ  ٥(

  .٦٢٠، روضات الجنات ص ٣٨/ ٢٥بحار األنوار ) ٧(

السبب في أن القاضي ابن الشحنة هو الذي كان مكي البن التي عرضت تذكرة المصادر . ٣٠أمل اآلمل ص ) ٩ـ  ٨(

  =قصود هو محمد بن محمد بن محمود ويبدو أن الم. ارد الهلكة، دون تحديد لشخصهمو إيراده

  

  ـ ١٣٧ـ 



 

 

  .)٢(له اسمه عرفة في طرابلساألول زميل  مع الشهيدوأعدم . )١(قتالً ثم صلباً ورجماً وإحراقاً بالموت

 )٣(»لفظيعـة الشنيعة والمعتقـدات ا  بالمقاالت« عنها المراجع الشيعية وتصفهاأما التهمة فتسكت   

وأمـا المراجـع   . منهاومعتقداتهم، وهي ال توحي بالسبب وإن كان هو واحداً بما قالته الشيعة  والتشنيع

 واسـتحالل  مذهب النصـيرية  باالنحالل واعتقاد«أنه شهد عليه  العسقالنيمنها ابن حجر فيذكر  السنية

بـذلك  له عليه مطلقاً وتشهد إثباتها ن ال يمك للنصيريةوبالنسبة . )٤(من القبائحالخمر الصرف وغير ذلك 

االثنـا  الشـيعي  للفقـه  ملخصاً وهي تتضمن أثناء سجنه أنه كتبها التي قيل  )٥(»اللمعة الدمشقية«رسالته 

محمد بـن  ورجل مثل . )٦(في وضوح الطابعالتي تحمل هذا بذلك أيضاً مصنفاته عشري المعتاد، وتشهد 

 العاطفيينأنه شرع السب كعادة الشيعة الدولة ال بد داخل الشيعة تكتيل مكي يسكن القرى الجبلية ويحاول 

عشرية المعتـدلين  عن االثنا  الذين كانوا يتميزون ويكون بذلك اقترب من النصيرية الحالكةفي الظروف 

لتفضيلهم علياً  فكانوا يوصفون بالرافضةأما االثنا عشرية . أنفسهم كما مر بنابالسب في رأي أهل السنة 

  فكان »شيعة« وأما اصطالح. )٧(بي بكرعلى أ

 ـــــــــــــــــــــــ

/ ٢البدر الطابع للشوكاني، انظر ). (م١٤١٢ـ  ١٣٤٨/ ه٨١٥ـ  ٧٤٩(الحلبي الحنفي الملقب بابن الشحنة الكبير = 

٢٦٤.(  

  .الخ ٣٠، أمل اآلمل ص ٩٥البحرين ص ، لؤلؤة ٦٢٠، روضات الجنات ص ٣٨/ ٢٥األنوار بحار ) ١(

/ ٦شذرات الذهب  ٢٠٠/ ١، ١٩٦٩حسن حبشي، مصر . أنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر العسقالني بتحقيق د) ٢(

٢٩٤.  

  .انظر الهامش قبل السابق )٣(

  .٢٩٤/ ٦، شذرات الذهب ٢٠٠/ ١أنباء الغمر ) ٤(

الروضة البهية في كتاب مشروحة  منفصلةنص مستقل لهذه الرسالة وإنما يتمثل متنها في عبارات ليس بين أيدينا ) ٥(

اإلسالمية في دار التقريب بين المذاهب الشيخ السبيتي، وقد نشرته المذكور سواء في المخطوط أو المطبوع بتحقيق 

  .٦٠ـ  ١٩٥٩/ ١٣٧٩ـ  ١٣٧٨القاهرة سنة 

  .يه: للروضة البهية ص انظر مقدمة الشيخ عبد اهللا السبيتي) ٦(

) ٢٦٣/ ٤(بال رفض ر الكامنة بأنه كان عنده تشيع ن األنصاري المار في الدرانظر وصف الشيخ القاضي جمال الدي) ٧(

شذرات (أنه عزز لذلك لتفضيله عليا على أبي بكر ومما يذكر بأنه رافضي  ووصف نجم الدين الحنبلي الصرصري

  =ت (هذا المعنى قال بها الذهبي  وترد إشارة أخرى إلى) ٣٠٣/ ٦الذهب 

  

  ـ ١٣٨ـ 



 

 

. )١(وان كان يقع في معاوية ويزيد ف على علي ويتشيع له دون تفضيل له على زمالئهبه من يعطيعني 

ومما ينفي ذلك أيضاً أن . من هذا الحماس ال من العقيدة نفسهايكون اتهام الشهيد األول بالنصيرية آتياً فقد 

  .)٢(يرياًقبل ذلك ويحتمل جداً أنه كان نصالشهيد األول كان قد تسبب في قتل رجل ادعى النبوة 

منـه وإن كـان   شيء معين العقيدة فأمر عام ال يمكن تحديده وال استخالص  وأما تهمة انحالل  

بنا في فصل عامر الخمر وهي متصلة بالنصيرية كما مر  تهمة استحاللتبقى . مجاله على العموم معروفاً

سسة على تأويـل نـص   ربما كانت مؤ النصيرية غير أن التهمة في ظاهرهابانتفاء تنتفي البصري وهي 

  :ن أبياته الصوفية، وذلك في قولهنفسه ضم ُروي عن الشهيد

  ان الصفا فطفـوحول كعبة عرف    ار مبتكراًـخلوة األذك ل إلى ـوادخ

  كأس التجلي فخذ بالطاس واغترف    راح من يدهـر الـمدي قاك ـوان س

  )٣(إن رجعت بال ريٍّ فوا أسفيـف    واشرب وأسِق وال تبخل على ِظِميٍء

وهـي   محمد بن مكي ربما كانت هي السبب األول واألخير في قتلـه أخيرة تتصل بقتل مسألة   

  يمور هو السلطان علي بن مؤيد ملكصلته بحليف شيعي علوي لت

 ـــــــــــــــــــــــ

بن سهل  أحمدتشّيع عن  ما ذكره م وكذلك١٠١٤/ ه٤٠٥سنة في شأن الحاكم النيسابوري المتوفى ) ٥ـ  ١٤٤٤/ ٨٤٨  =

/ ٣تذكرة الحفاظ ( ومنحرفاً عن معاويةللشيخين مقدماً لهما البلخي من أنه كان شيعياً ال رافضياً باعتباره كان معظماً 

لسان (الحموي بأنه كان ناصبياً ألنه لم يكن يفرق بين الشيعي والرافضي يضاف إلى هذا اتهام الذهبي لياقوت ). ٢٤٨

ذكر أن محمد بن مكي قتل على ) ٧ـ  ١٤٦٦/ ٨٧١ت (نذكر أن ابن فهد المكي وبعد هذا كله ). ١٨٨/ ١الميزان 

وينبغي هنا أن نشير إلى أقوال المرحوم األستاذ ). ١٦٨لحظ األلحاظ (وهو اصطالح ال يستعمل للنصيرية الرفض 

/ ٢ن احتاللين العراق بيتاريخ (األول ونسبته مرة إلى النصيرية  في شأن عقيدة الشهيد المتناقضة عباس العزاوي

 األستاذكتب وقد ) ٧٠/ ٣، ٧الثالث ص الكتاب نفسه، التعليقات واالستدراكات، الملحق (عشرية ومرة إلى االثنا ) ١٧٩

المذكورة أن المرحوم الدكتور مصطفى جواد كتب إليه رسالة يؤيده في نصيرية الشهيد، وهو العزاوي في االستدراكات 

  .جواد كتب إلي جواباً على رسالة مني ينفي ذلك ووصفه بالتدليسفى ظنه الثالث، غير أن الدكتور مصط

  .المتنبي المذكور محمد الجالوشي، واسم ٦١٧ص  راجع في ذلك روضات الجنات) ١(

  .٦٢٦روضات الجنات ص ) ٢(

  .٢٤٢، قصص العلماء ص ١٠/ ١الروضة البهية ) ٣(

  

  ـ ١٣٩ـ 



 

 

مودة ومكاتبة على البعد إلى العراق ثـم  «الشهيد  بينه وبينالذي كانت ) ٣ـ   ١٣٩٢/ ٧٩٥ت (خراسان 

ـ   ١٢٧١/ ٧٧٣سنة لتيمور  خضوعهبعد كلهم هو الذي حمل أمراء خراسان وكان علي . )١(»إلى الشام

اال قصد تيمور ... قلعة مكينة وال نائبمدينة  في خراسانفلم يبق «له والنزول عند إرادته على التسليم  ٢

 المذكور أرسل رسوالً إلى الشهيد بعد رسائل عديدة أن السلطان هذا االتجاهل يكمومما  )١(»..وأقبل عليه

ولكن الشـهيد آثـر أن   . الذي يذكرنا بتاج الدين وتعصبه ومصيره )٣(يستقدمه إليه هو شمس الدين اآلوي

 علـى تنظـيم   ومساعدته )٤(في المذهب اِإلماميبقصد تفقيهه  »رسالة اللمعة«هو وأرسل إليه حيث يبقى 

أيام في أخريات  أن يجعلوهوحاول الشيعة  ٨١ـ   ١٣٨٠/ ٧٨٢سنة وكان ذلك  )٥(نهمعلى أساس  ولتهد

في لقب بالعراقي  هو أن الشهيدإلى هذه األسباب وأمر ثالث يضاف . )٦(من كراماتهكرامة الشهيد لتكون 

مـن  بأنه قدم يوحي لك وذشامياً  مع كونه في الحقيقة )٩(وشذرات الذهب )٨(وإنباء الغمر )٧(لحظ األلحاظ

الخراساني كما يفهـم   بن مؤيدعلي  توجيهاتمن هناك ويبدو أنه كان يتلقى . التشيعالعراق حيث مركز 

منـه فـي   يبدو أن قتل الشهيد األول كان أدخل في السياسـة  وبهذا . زين الدين العاملي السابقمن نص 

علـى  لحكومة نفسها وحتى من أتباعه خوفاً في الشهادة ربما كانت محركة من ا الحماسةالعقيدة وأن هذه 

لتيمور وكان منشغالً بفتوحه في الشرق كما سنرى في الفصل  في التسليمفي الرأي أنفسهم وربما اختالفاً 

  .القادم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ـ  ٢٣عجائب المقدور ص ) ١(

  .١٠/ ١ البهية الروضة) ٢(

  .٢٤٢وقصص العلماء ص  ٩٥، وراجع كذلك لؤلؤة البحرين ص ١٠/ ١ية الروضة البهيفهم ذلك من سياق ) ٤ـ  ٣(

بن المؤيد كذلك أن علي وذكر ) ١٠/ ١( ١ـ  ١٣٨٠/ ٧٨٢سنة  الرسالة المذكورةذكر في شرح اللمعة أنه ألف ) ٥(

وراجع  ٧٨٢وتأليفه اللمعة سنة  ١٣٨٤/ ٧٨٦بتسع سنوات وبذلك يكون قتل الشهيد سنة  متوفى بعد الشهيدالخراساني 

  .المرجعين السابقين أيضاً

  .١٦٨روضات الجنات ص ) ٦(

)٢٩٤/ ٦) ٧.  

)٢٩٩/ ١) ٨.  

  ٢٠١٦/ ٦شذرات الذهب ) ٩(

  

  ـ ١٤٠ـ 



 

 

التي  ٢ـ  ١٣٧١/ ٧٧٣لِإلفاضة غير أن من الواجب أن نشير هنا إلى أن سنة والمجال ال يتسع   

في مصـر   العلويينبتمييز  ت مقترنةتيمور كانعلي بن مؤيد الخراساني، وهو شيعي علوي، فيها حالف 

لها يد فـي  لم يكن  يدّل على أن المصادفةاألمر الذي  )١(»تلف عصائب خضر على العمائم«والشام بأن 

، ظهـر بمظهـر   الملك األشرف، صاحب هذه السياسةيمانياً كان يعاصر عربياً أميراً األمر وبخاصة أن 

  .)٢(على الجزيرة كلها فاتح كاد يستولى

المماليـك  دولـة  التي كانـت   يكن من أمر فقد كان الشهيد األول ضحية الظروف الشاذة ومهما  

الصـلة   ، بعد اكتشافهعلى الدينغيرته أن يظهر أراد  ولعله. على السلطةبرقوق حتى استولى تجتازها 

تخلص من خصم كان يؤلف القوى عليه وأرضى : بحجرعصفورين وحليف تيمور، فضرب  بين الشهيد

  .لعقائدهمهادماً عدواً خطيراً لهم فاعتبروه منافساً  يعتبرونهكانوا رجل  الفقهاء بإعدامالعامة و

حلـب   لم يستطع إال احتاللالتي تمرست برد الغزاة ولكنه  هذه الدولة وأخيراً جاء تيمور ليسقط  

إلى  )الشركسية اآلن( اإلمبراطوريةولم يستطع ضم وتركهما  ١٤٠٠/ ٨٠٢في سنة  ودمشق من أراضيها

  .العثمانيونمستقلة حتى ورثها  دولة المماليك ملكه وظلت

إلى تيمور فننتقل  في الشرق يحسن أن نعود إلى عمود البحث الطويلةوبعد أن أتممنا هذه الرحلة   

  .وعهده لنرى ما جد على السياسة والتشيع والتصوف

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١١ـ  ١٠/ ١إنباء الغمر ) ١(

أنباء الغمر البن عن ( ، تاريخ العراق بين احتاللين٤٠، أخبار الدول للقرماني ص ٢٢٨/ ٦رات الذهب راجع شذ) ٢(

  .١٢٢/ ٢، )حجر

راجع الضوء ويخشاه إلى الحد الذي أعطى من بشّره بموته خمسة عشر ألف دينار، ويكرهه كان تيمور يهاب برقوق ) ٣(

  .٤٦/ ٣ الالمع للسخاوى

  

  ـ ١٤١ـ 



 

 

[Blank Page]  



 

 

  الفصل الخامس

  

  في العهد التيموريالتشّيع 

  

  :أ ـ تمهيد تاريخي وعقلي

التي سادت اإلمبراطورية المغولية بعد موت أبي سعيد، كان المغول مستمرين  في هذه الفوضى  

هو أمره عليه أمرهم أو يجمع إال رجل يجمعون  ولم يكن ينقصهم ظاهرةفي حكم أجزائها، وكانت قوتهم 

في نفسه أنه هو ذلك الرجل، فأسس حركته وفق روح العصر من جهة وعاد إلى يمور لقد رأى ت. عليهم

، وكان خروجهم عليه سبب تأخرهم وانخذالهم، مـن جهـة   )١(جنكيزخان للتتار الناجح الذي أسسه المنهج

  .أخرى

بحذقه وقوة شخصيته ومهارته أن يصل إلـى مركـز   من أول السلم بعد أن استطاع وبدأ تيمور   

. )٢(على السلطان حسن، بعد أن استولى معه علـى سـمرقند  ي دويلة كُش، واستطاع أن يتآمر مرموق ف

لك بأميرة من بنات ملـوك المغـول ولقـب بـذ     استطاع أن يقترناستقر ملكه هناك بحيث وبعد سنتين 

اتجه تيمور إلى دويالت المماليك واحدة بعد األخـرى فأسـقطها إمـا    وبعد هذا . )٣(ن أي الختنگاوربگ

  ،١٣٩٢/ ٧٩٥إلى العراق فاستولى عليه في سنة ويف أو بالتسليم حتى وصل السيف أو بالتخب

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٧، ملفوظات تيمور ورقة ٤٩/ ٣القرن التاسع للسخاوي، الضوء الالمع في أعيان ) ١(

عن الصدد، انظر المرجع نفسه  خارج ، وقد تعددت اآلراء في نسبة وبدايته، وهذا٩عجائب المقدور البن عربشاه ص ) ٢(

  .٨ـ  ٦ص 

  .٨عجائب المقدور ص ) ٣(

  

  ـ  ١٤٣ـ 



 

 

عليه بعد سنتين لتصـبح  ملك المغول وتغلب  من سورية وتركية ولكنه عاد ليحارب طقتمشوعلى أجزاء 

/ ٨٠٣سـنة  وحلـب  دمشق ويفتح  سوريةليهاجم وعاد تيمور . )١(»في جملتهكلها  أمم المغول والترك«

خصوم تيمـور،  إليها وقويت وهرب قد رسخت  العثمانييندولة كانت الروم حيث واتجه إلى بالد  ١٤٠١

 ولكن تيمور لم يقض على هذه الدولة. )٢(وابنه موسى بايزيد السلطانوأسر  العثمانيوانتصر على الجيش 

إلـى الشـرق ليـتم    وعاد تيمور . )٣(ويصد غاراته لتكون خطاً أمامياً يواجه العالم الخارجيوإنما تركها 

  .)٤(١٤٠٥/ ٨٠٧في الهند والشرق فمات في سنة فتوحه 

لقـد حـاول تيمـور    . وعصره أن تسلم إلى شخصيتهأريد بها إلى تيمور  قطعةمت هذه إشارات  

اِإلسالمي في أواخر القرن الثـامن   ولما كان التصوف يسود العالمِإلنجاح حركته؛ كل الظروف استغالل 

الذين كانوا أولياء العصر على الحقيقة فـروي   بالصوفية تيمور عالقاته الشخصيةبدأ فقد ) الرابع عشر(

بالشيخ أبي  وفي خراسان )٥(في أخباره أنه اتصل، في مطلع شبابه، في كُش بالشيخ شمس الدين الفاخوري

/ ٨٠٤ت ( )٧(محمـد بركـة   ولما ارتفع نجم تيمور غلب عليه السيد). ١٤٣٥/ ٨٣٨ت ( )٦(بكر الخوافي

جميع ما نلته بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري وهمة «: ولهذا روي عنه أنه كان يقول). ٢ـ   ١٤٠١

الصوفية ويكرمهم  يضاف إلى هذا أن تيمور كان يزور. )٨(»محمد بركةالشيخ زين الدين الخوافي والسيد 

  السيد أحمد ليزور قبرقبور شيوخهم حتى إنه، لما فتح العراق، قصد إلى واسط  ويزور )٩(أينما حل

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٧/ ٣الضوء الالمع ) ١(

  .أ ٣٢١ورقة ملفوظات تيمور ) ٢(

من بنت بايزيد،  وزواج أبي بكر بن تيمور تيمور عن بايزيدوعن عفو ، ٢٥٥/ ٢ انظر تاريخ العراق بين احتاللين) ٣(

  .أ ـ ب ٢٥٢انظر مطلع السعدين ورقة 

  .٤٩/ ٣الضوء الالمع ) ٤(

  .٧عجائب المقدور ص  )٥(

  .أ ٢١ب،  ٦ملفوظات تيمور ) ٦(

  .٤٣/ ٧، شذرات الذهب ١٥/ ٣الضوء الالمع ) ٧(

  .٢٨٩أخبار الدول ص ) ٨(

  ).١٣٩١/ ٧٩٤حوادث سنة (أ  ١٥٦، )١٣٨٧/ ٧٨٩حوادث سنة (أ  ١٢٨ملفوظات تيمور ورقة ) ٩(

  

  ـ ١٤٤ـ 



 

 

 )٣(وبخاصة أنه لبس الخرقة مـنهم  )٢(ويؤيدونه لتيموريدعون  وفي مقابل هذا كان الصوفية. )١(الرفاعي

مظهـر تجليـات الحـق الجماليـة     «فصار بذلك واحداً منهم واعتبرت أعماله كرامات صوفية وصـار  

كل . )٥(»السماوي وأنباء الغيب اإللهام اِإللهي والهاتفعن «صدورها ووصفت أعماله كلها  )٤(»والجاللية

  .هذا بالنسبة إلى التصوف

إلى استعادة مكانتهم عند التتار، ومن هنـا وجـدناه   ع فقد استغل تيمور طموح الشيعة وأما التشي  

اسـتخالص  في كيفية ] رئيس األبدال[= محمد السر أبدال اسمه  يستشير رجالً علوياً من فتيان المتصوفة

ـ   ، فأشار عليه )٦(التي تعسر عليه فتحها خراسان ا هذا بمراسلة أمير شيعي علوي كان يحكـم جـزء منه

بن المؤيد بأن حمل أن خدمه علي ، فكان )٧(»ويضرب السكة باسم االثني عشر إماماً ويخطب بأسمائهم«

وحفظ تيمور للشيعة هذه اليد . )٨(نواباً بأعمالهم هو وزمالءهأمراء النواحي على التسليم له دون قتال فثبته 

. )٩(ل يزيد الذين قصد بهم سكانهاوحاول كسبهم حتى أن فتح دمشق تم تحت شعار االنتقام للحسين من نس

  وحاول الشيعة من

 ـــــــــــــــــــــــ

  .لعراق ثانيةلما فتح ا) ١٤٠٠ـ  ١٣٩٩/ ٨٠٢سنة حوادث (أ  ٢٤٦ورقة  السعدينمطلع ) ١(

  ).١٣٩٢/ ٧٩٥حوادث سنة (أ  ١٦٣ورقة مثالً محفوظات تيمور ) ٢(

  .أ ١٤٣لهاتفي ورقة تيمور نامه ) ٣(

  ).١٣٩٢/ ٧٩٥سنة حوادث (أ  ٢٧٢دين ورقة مطلع السع) ٤(

  .أ ١٤٣ورقة تيمور نامه لهاتفي ) ٥(

  ).إلى العربيةوالنص مترجم (أ  ٢٧٢ورقة  مطلع السعدين) ٤(

  ).النص مترجم(أ  ٢ملفوظات تيمور ورقة ) ٥(

  .١٣٨٢/ ٧٨٤، وقد ملكها سنة ٤٦/ ٣الضوء الالمع ) ٦(

  .٧عجائب المقدور ص ) ٧(

  .١٢٦/ ٢لعراق بين احتاللين راجع تاريخ ا) ٨(

لي المعاصر وقد ذكر الغزو. ٤٩٧/ ٣ب، حبيب السير  ٣٤السعدين ورقة ب، مطلع  ١٤١تيمور نامه لهاتفي ورقة ) ٩(

  :المغول في قصيدة طويلة قال فيهالألحداث ما حل بدمشق على أيدي 
    دانـقراء والميـحزناً على الش    انيـالدمع من أجف ر ـأجريت جم

    انـاة بأرؤس الفرسـلعب الكم    يـدامعـبم ا ـبت أهدابهالعـوت

    يرانـالنـد وع مواقـتلك الرب    حزني إذ رأت ران ـدت نيـوتوق

    انـالحدث وارق ـحفت بهن ط    روج وحسنهاـك البـلهفي على تل

  =  رانـبالثيــزالن دل الغـوتب    فهـق ولطـدمش لهفي على وادي 

  

  ـ ١٤٥ـ 



 

 

 . . . . . . . . ..  

 ـــــــــــــــــــــــ
    انـان والكثبــل باألغصـا حـم    فال تسل دوح عنه ـالل الـنزلوا ظ  =

    انـربـق الغـمعن نواعـس ا ـلم    اتهاـان من قامـسقطت غصون الب  

   ان ــبدخ ت ـازل أبدلـور المنـن    ا رأتـلم ا ـكا الحريق فؤادهـوش  

    يرانـي النـات فــت للجنـبفعج    ا ُأضرمتـاء منهـفي المـا جناته  

    انـب العقبـذائـرن كـص  واآلن    ةـا فضيـرهـاصم نهـانت معـك  

    انــر قـبأحم ا ـت منهـفتخضب    اـت بهـم ولجـذاك إال تُركُهـا م  

    انــل رهـاً كخيـابقت هربـفتس    خيلهم ر ـا حوافـجداولهـرهت ك  

    انــريحـال  وارضـت بعـفتلثم    الهمـدود األرض من أفعـخافت خ  

    جانـج األشــبلواع رت ــوتأث    اءهاـورق در يا ـار الصـأذكيِت ن  

    انـلى األغصـي عـبكا نـفجميعن    امةـدب قـوأن ن ـتبكي على غص  

    د ابالنيـل قـن بالمغـبحان مـس    :اـق وقولهـرتاه على دمشـواحس  

    ازانِـم غـبلهه وقـمن م ــوالعج    لهـبمغـؤون دهر الخـاداني الـع  

    انـبعة وثمــث سـالـل ثـبالح    من مغلهم ا ـأرهـذ ثـاك تأخـفع  
    *      
    انــنها الفتــبحس نـركتيـوالب    زـامع تنكـاك جـعينـاينت لو ع  

    وان ــراب وااليـالمح دم ــوته    اـن أورادهـمـرحين وتعطش الم  

    المرجان ولو على ـلاً حكى الـدمع    اًـملونـوع  دمـك بالـالتت جفون  

    انــالعقب د ــالئـق ن ـأنهـفك    عن حرقتي ن ترجمت ـقطرات جف  
    *      
    انـل في ذرى األركـل تفتـوالمغ    دكمـن وليـعي  نـة أيـي أميـأبن  

    وانـالنس لى ـدهم عـوا عرابـألق    الخمور بصحنه حتى انتشوا شربوا   

    فيانـو سـر ال أبـالفتك صخ ي ف    مـبكى، فقلوبه الً ـوا طفـلم يرحم  

    رانـاز بالطيــو فـته لـلي ا ـي    د نهوضهـر بعـالنسـاح قصوا جن  

    انيـلى اللوحين من أجفـت عـكتب    وعي أسطراـرت دمـأج  واحهـأل  

    رآنـذو الق ان ـا عثمـهيدنــفش    الهمـاب فعـوم الحسـي ن أنكروا إ  

    انـر بيـا بغيـانيهـمع ارت ـص    ودرسها لوم ـالع ب ـلهفي على كت  
    *      
    انـا ُأختـاب، فانتمـي ذا المصـف    اـاتنـوة بحمـأسـك نا، لـأعروس  

    وانـا بهـزهـن عـتبدلت مـفاس    هاالتهان  ن عـدور الحسـغابت ب  

    دورانـي الـالك فـا األفـأنهـفك    لفقدهم اض ـر الريـاحت نواعيـن  

    انـرقـالفـع بـوتَ آي الجمـوتل    اـرنـا دهـبا يـدي سـتتهم أيـش  

    انيـالث ل ـي المحـو أول وهـه    حماتناـل هباء قبـزني على الشـح  

  =  زانــي األحـهباء فـبق للشـالس    قراءناـا شـزان يـي األحـال تدع  
  

  ـ ١٤٦ـ 



 

 

. . . . . . . . . .  

 ـــــــــــــــــــــــ
    دانـولـور والـي الحـت فـوتحكم    اـي غزالنهـل فـرتعت كالب المغ  =

    انـاق كاألرسـا األعنــّرت بهـج    اـعور وطولهـلى تلك الشـلهفي ع  

    انيـك مغـي عليـا لهفــك عرائس    ي عليــنا لهفـك محاسـلهفي علي  

    انــاب جنـردوس وبـام فــومق    اـازهـازال ومنـك منـي عليـلهف  

    د سنانيـح: طـرفي قـال :الـق أو    سيفي ضارب: لحظي قال: الـان ق  
    *      
    انيـن الكئيب العـي جفـع فـكالدم    رةـكثي ك ــاتي عليـهآق ـأدمش  

    انيـاري ونصب عيـغل أفكـهي ش    ريـخاط راتها ال تنقضي من ـحس  

    انيـوعة وكفـي لـرة، لـي حسـل    ي لهفةـل رقة،ـي حـة، لـي أنَّـل  

    انــرسـالف لـاتـا بمقـك الربـتل    تـلتبد ف ـاب كيـازل األحبـأمن  

    وشاني امـا غمـك يـأنـي وشـدعن    انهـي جريـف ن الصب ـال تنه جف  

    انيــانس ا ـني ويـا عيـك يـأبكي    اـمع داـد فقـان قـن واِإلنسـالعي  

    دان؟ـن؟ للميـرفيــر؟ للشـللقص:     رةـدب حسـن أبكي وأنـم لم أدر   

    وان؟ــأم الل ا ــالفيح زة ــلمـل    ا؟ـالهـأم خلخ راءــالغ ة ـللجبه  

    دوانـلم والعـري بالظـاجـح ا ـي    تذكارها ن ـتاق عـر المشـال يحج  

    انــاألوط ىـإل وقني ـك أن تشـل    داًـك منشـْل لـبها قلبي أق وِّقْ ـشَ  

    انــق ع ـدمـب ي ـأبك لي أن ـفع    في ربعها رى ـا جـت بمـوإذا أتي  

    يـانـان زمـزمـدار داري والـوال    احاتهاـس يـا العيش فـما كان أهن  

    انيـا أهنـوم ا ـاهـان أهنـا كـم    ال تنقضي ا ـامهـلى أيـفي عـأس  

    يرعاني ل ـر العيش بـى نضيـأرع    درـرور مكــاء الســام ال مـأي  
    *      
    زانــاألح وادب ــن  ن ـدبتهـفن    حبائبي وع ـلى ربـد وقفت عـولق  

    انــرة عـرب وعبـمغت انــبلس    اًـار مناديـلى الديـع تـولقد وقع  

    :رانـن النيـق بألسـريـا الحـعنه    ابنيـأجـائبي؟ فـن حبـا دار أيـي  

    انــمك لـبك اًـــرقـتتوا فـفتش    هـذ حكمـم ونفـا فيهـم القضـحك  
    *      
    وانــاألك ةــود وبهجـوجر الـس    دـم بمحمـتاتهــش مَّ ـا رب لـي  

    !ي؟ـانـالج تجيرـوذ ويسـن يلـفبم    ابهـبجن ا ـرنـي أمـذ فـإن لم نل  

    »لطانـوعشت بالس« : ولـى أقـحت    اـلطاننــس داًـه مؤيـرى اِإللـأت  
    *      
    رانـبالغف ذنب ـْد للـح وُجــفاصف    ذنب أصل بالئناـل الـا رب، فعـي  

    الطغيان لك حاضر ـرف بفضـواص    وجه رجائنا نـاء األمـل بمـواغس  

    مانــع األرواح بالجســامـج اـي    اـماننا أرواحنـلى جسـع عـواجم  

  =  )٣٠٢ـ  ٣٠٠مطالع البدور في منازل السرور، ص (  
  

  ـ ١٤٧ـ 



 

 

شيعي من سـادات   وفد عراقي ١٤٠١/ ٨٠٤خطب ود تيمور أيضاً ومن هنا سعى إليه في سنة ناحيتهم 

إليه في  بتسليمه أوصاهمفيه أن علياً رووا برياسة السيد محمد مفتاح وأهدوه علماً أبيض  ء والنجفكربال

مشاهد الشيعة في الكاظميـة   أنه زارعنه ونقل  )٢(بأنه شيعيموصوفاً إلى ذلك وكان تيمور  )١(منام رأوه

أن تيمور والحق . )٤(ي طوسمشهد علي الرضا ف بعد فتحه الثاني لبغداد وذكر من قبل أنه زار )٣(والنجف

ومن ويزيد في معاوية مع الوقوع  الشيخينعلي واحترام  بمعنى مواالة كان شيعياً بالمعنى السني الشامي

أن هـذا المعنـى    ومما يؤكـد . )٥(األخيرينمن  لهم في موقفهمذلك مناظرته لفقهاء حلب في ذلك وتعنّته 

ضدهم بأنه الذي اتخذه ي أصفهان ووصف اإلجراء فه لهم في معرض اضطهاد نفسه ذكر الرافضةتيمور 

بـالرفض وال   أن من تعرض لعقيدة تيمـور لـم يصـفه   إلى هذا يضاف . )٦(»البوارأرسلهم إلى دار «

  .)٧(وال بالباطنية بالنصيرية وال بالغلو

 ـــــــــــــــــــــــ

  :المتنبي التي مطلعهاقصيدة على منوال  ةوقافيأوالً وأنها نظمت وزناً ويالحظ في هذه القصيدة الركة الغالبة = 

  انيـو أول وهي المحل الثـه     جعانـالرأي قبل شجاعة الش

كان الفتور الذي دب في في البيت السادس والثالثين ومن هنا  قصيدته الشطر الثاني من هذا المطلعالغزولي وقد ضمن   

، حفلت هذه القصيدة بالوقائع المؤسفة وحفلت بأسماء عن الجانب الفني البحتوبصرف النظر . القصيدة بفعل التقليد

  : وانتهت بقول الغزولي األمويين وندبتهم

  رانـد للذنب بالغفـفاصفح وج     يا رب فعل الذنب أصل بالئنا

  .على حجتهم في فتحها فكأنه يوافق الفاتحين

لمحات تجعلها أصالً بنى عليه  صيدتهالشهباء الذي عرفت به حلب وفي قفي مقابل  لقد وصف الغزولي دمشق بالشقراء

  .شوقي صلب قصيدته السائرة في دمشق

، ١٨٥٩جوتنجن  انظر سيرة ابن هشام(خيبر ويشير العلم األبيض إلى راية علي يوم فتح . أ ٦تيمور ورقة ملفوظات ) ١(

  ).٧٥٦ص 

  .٢٤٨، روضة المناظر البن الشحنة ص ٩٧ص المقدور عجائب ) ٢(

  .ب وراجع تاريخ العراق بين احتاللين ٣٠١رقة تيمور وملفوظات ) ٣(

  .أ ١٠٤ملفوظات تيمور ورقة ) ٤(

، البدر الطالع ٤٧/ ٢الالمع ، الضوء ٩٦، عجائب المقدور ص ٢٤٨روضة المناظر وهو أصل األخبار كلها، ص ) ٥(

  .١٧٥/ ١للشوكاني 

وهو  ٤٨٧/ ٢الرفض  بكونه رافضياً شديد، وصف تيمور ١٣٠٢بن زيني دحالن، مكة في الفتوحات اإلسالمية ألحمد ) ٦(

  .قول ال دليل عليه

  .ب ١٨٧ملفوظات تيمور ورقة ) ٧(

  

  ـ ١٤٨ـ 



 

 

السياسي، فقد كان هذا الفاتح يريد االسـتفادة   مور لعلي مسألة يدخل فيها العاملتيوكانت مواالة   

 لتشيع االصـطالحي إلى أقصى حد ممكن، وكان الصوفية شيعة بهذا المعنى ولم يكن ا رعيتهمن ظروف 

فدعاه بحثه عن عصبية تشد أزره وتوطد سلطانه إلى اتخاذ هذا الموقف العاطفي منتشراً في فارس حينئذ 

فـي مقابـل مـذهب     )١(تجاه علي وإلى أتباع المذهب الحنفي الذي كان يدين به األتراك والفرس عموماً

فإذا عرفنا هذا . )٢(م صالح الدين األيوبيفي أيا خصومه الشاميين والمصريين الذين تحولوا إلى الشافعية

وعلى العمـوم  . )٣(قاضياً حنفياً للخطبة والصالةكله أدركنا لماذا رأى الناس تيمور بعد فتحه دمشق يقدم 

باقية للشك في مذهبه الفقهـي الـذي   ال تبقى  )٤(كثيرة جداً إلى حنفية تيمورفإن في كتب التاريخ إشارات 

 األخير خـتن به بوصف باِإلمام وتشبهه  أيضاً من إعجابهة تيمور لعلي جاءت على أن مواال. كان يلتزمه

ومن هنـا   ،والشجاعة )٥(المغول ثم بوصف علي المثل األعلى في الزهدالنبي كما كان تيمور ختن ملوك 

كان يتشبه بعلي حتى في إطالقه أسـماء  يضاف إلى هذا أن تيمور . بالعلم األبيض أيما سرور تيمور سر

الحظ الناس هذا االعجاب والميل من تيمور نحو علي فصنع ولقد . )٦(ي والصحابة على أوالده وأحفادهالنب

  .)٧(عن طريق والدته زعموا أنها كانت من نسل علي بن الحسيننسباً يصله باِإلمام  له النّسابون األتراك

وجدناه ينهض ِإلنقـاذ  بشؤونهم ومن هنا ويهتم  ومهما يكن األمر فقد كان تيمور يعنى بالعلويين  

  سبعين علوياً من أسر األزبك وفضلهم على ألف عذراء كن

 ـــــــــــــــــــــــ

على  نقالً عن مجمع التواريخ له أيضاً، ولقد تم تحويل خدابنده إلى التشيع ٤٨اإلشارة السابقة إلى حافظ ابرو ص انظر ) ١(

  .ع، تحويله إلى الشافعية أوالً ثم إلى التشيمرحلتين

  .١٦٩روضة المناظر ص ) ٢(

  .٦٥ـ  ٦٤/ ٧شذرات الذهب ) ٣(

  .أ ٣٦٠ب،  ١٦تيمور ورقة ملفوظات ) ٤(

  .أ ٢٧٥ورقة  مطلع السعدين) ٥(

  .أ ٢٩٥ورقة  أسماؤهم واردة في مطلع السعدين) ٦(

ئب المقدور ص عجا(خر ينتهي به، عن طريق والدته أيضاً، على جنكيزخان ، وضع له نسب آ٢٠٣/ ٢طرائق الحقائق ) ٧(

  ).ب ٣٣، ومطلع السعدين ورقة ٨

  

  ـ ١٤٩ـ 



 

 

/ ٧٩٤سـنة  استراباد في في الثورة عليه ، ووجدناه يقتل كل من اشتراك )١(نفسهفي الموقف هناك أيضاً 

ويجعلهم الطبقة األولى في  )٣(والرواتبلهم األرزاق ويطلق ، ووجدناه يكرمهم )٢(منهم إال العلويين ١٣٩٢

لن تحل البركة وال العصمة في بلدة «مؤسسة على قول أبي بكر الخوافي  هذه السياسةنت وكا. )٤(المجتمع

من ابـن عربـي الـذي قـرن     ذلك أصل وكان . )٥(»فيها سادة وال علماء لهم جيئة ذهاب وال دولة ليس

  .)٦(من أقدار اهللالناس باحتمال األذى منهم باعتبار أخطائهم قََدراً اِإللهية ونصح  العلويين بالعصمة

هذه العقيدة لـه، اسـتطاع أن يتميـز عـن خصـومه       هنا أن تيمور، بتحديدهأن يذكر وينبغي   

في كسـب عطـف المجتمـع    إليها الزيدية من الشيعة فنجحوا  المصريين ويعتمد على حجة ال ترد سبقه

كل حجـة   العلويينأيضاً إلى أن يزيل من أذهان  السياسةويبدو أن تيمور هدف من هذه . اِإلسالمي كله

في هذا الموضوع أنه، يـوم   ما يجلو األمورويتجنب خروجهم عليه ولعل  عليه فيطمئن على ملكه للثورة

  .)٧(، أجلسه على التخت أربعة من العلويين١٣٧٠/ ٧٧١بلخ، سنة في توج 

 الفقه السني أن اعتبر نفسه، واعتبرتـه وكان من تمام جمع تيمور بين العاطفة الشيعية وبعد فقد   

، ومن هنا قيل أنه في سـبيل  )٨(»السنةنائب الخلفاء الراشدين وحامي اِإلسالم وحارس «ته كما يبدو، رعي

د العـالم  الميل الذي كان يسوعلى عكس  )٩(تقوية الدين وحمايته، منع الناس من دراسة الحكمة والمنطق

  اِإلسالمي عندئذ، لتكون

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٧ملفوظات تيمور ورقة ) ١(

  .أ ١٥٧أيضاً ورقة ) ٢(

  .أ ٢٩مطلع السعدين ورقة ) ٣(

  .ب ٣٤ملفوظات تيمور ورقة ) ٥ـ  ٤(

  .انظر الجزء األول) ٦(

  .أ ٨٠ملفوظات تيمور ورقة  )٧(

الشيعة الطعن في الدولة األموية والعباسية اللتين يعتبرهما  ويالحظ في معنى نيابة الخلفاء الراشدين. أ ٨١أيضاً ) ٨(

في حماية  ون دولتين ظالمتين، ويزيد في تمسك تيمور باِإلعراض عن الخالفة العباسية انتقالها إلى مصروالعلوي

  .المماليك

  أ ١٢٩مطلع السعدين ) ٩(

  

  ـ ١٥٠ـ 



 

 

حّجةً أخرى يقوى بها مركزه في مقابل الشراكسة الذين اعتبروا أنفسهم حمـاة الخالفـة اِإلسـالمية    هذه 

  .)١(ومكة والمدينة) العباسية(

 وذلك لغلبة التصوف وارتفـاع  غاليةوكان من الطبيعي أن تظهر في عهد تيمور حركات شيعية   

أثنـاء   كالثورة التي قامت في أصـفهان ، ومن هنا وجدنا ثورات محلية لم يكتب لها النجاح شأن العلويين

روافـض أصـفهان   «بعدئـذ  وكان القـائمون بهـا وضـحيتها     ١٣٨٧/ ٧٨٩غزو تيمور لبغداد سنة 

، وهي عبارة توحي بأنهم كانوا من الغالة على كل حال، وكالثورة التـي اشـتعلت فـي    )٢(»وخوارجها

قادا الحركـة   إن علويين انحرفا عن مذهب أهل السنة هما اللذان: وقيل فيها ١٣٩٢/ ٧٩٤سنة  استراباد

فيها فقتل ة حوصروا إلى قلع بهرب الثائرينوانتهت هذه الحركة . )٣(دوأن بالدهما كانت خالية من المساج

/ ٧٨٣سـنة   ومن هذه الحركات أيضاً أن تيمور لما زار الحـويزة . )٤(فيها األنصار وأبقي على العلويين

وأنا أيضاً «يرمي بالتشيع فقُّرر فأبدى التقية وكان جوابه وجد فيها رجالً من أصحاب النيرنجات  ١٣٨١

على تيمور مع األميـر ولـي   لم يلبث أن خرج يع ولكن هذا المتش )٥(»أدين بمذهب تولي اِإلمامة الطاهر

  .التي ستمر بنا قريباً أول بوادر حركات المشعشعيين، وكانت تلك حاكم مازندران

العصـر التيمـوري    في أيام تيمور فإن مؤرخيوينبغي أن نذكر الحروفية التي نشأت وظهرت   

وردت فـي   ٢٨تتضـمن فلسـفة العـدد     ارةالرسميين، وان أغفلوا اِإلشارة إليها إغفاالً تاماً، أوردوا إش

  .، وسنورد هذا النص في فصل الحروفية التالي)٦(الملفوظات ربما أريدت بها هذه الفرقة قبل إعالنها

  بعد هذا كله ال بد أن ننصف تيمور فنذكر له أنه كان فاتحاً فذاً وسياسياً داهية  

 ـــــــــــــــــــــــ

وكذلك قرا يوسف وأحمد بن أويس عينوا بمرسوم من الخليفة العباسي االسمي في مصر، الحق أن أبا يزيد بن عثمان ) ١(

  .٢٤٣، ٢٣٩، ٤٣روضة المناظر ص 

  .ب ١٢٧ملفوظات تيمور ورقة ) ٢(

  .أ ١٥أيضاً ) ٤ـ  ٣(

  .أ ١٠٤أيضاً ) ٥(

  .ب ١٦١أيضاً ) ٦(

  

  ـ ١٥١ـ 



 

 

وخلفائـه   بقرية بحيث لم يترك ألبنائـه من عظماء التاريخ على إطالقه، وانه كان من قوة الشخصية والع

قدمه، وأنه كان من القسوة والشدة بحيـث  شيئاً يتميزون به أو يبرزون به شخصيتهم أو يضيفونه إلى ما 

شخصية تيمور ويعكسها ومن أطرف ما يمكن أن يلخص . أمات العبقرية في أنصاره وأبنائه على السواء

ن عداً وجمعوا أسماء محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسـعد  ة والثالثيالستفانهم بلغوا أسماء أبنائه 

، وتلك في الواقع عنوانات )١(وقيصر واالسكندرثم موسى وعيسى، وسنجر ) يقصد به أبي وقاص(وقاص 

وأطرف من هذا أن أبناء تيمور الـذين  . لى مثل الشجاعة والحكمة والدينمن ميل إتحدد ما كان لتيمور 

أال ينسـينا هـذا   ويجـب  . )٢(في حياة أبيهم ولم يبق بعده إال شاه رخ وميران شاه ذكرناهم ماتوا جميعاً

بيان نفور تيمور من العصبية القومية في رعيته وقمعه كل حركة يشم منها هـذا الميـل،    اِإليجاز الشديد

على صورة من السخرية الالذعـة  شاعر القومية الفارسية  ومن هنا وجدنا غضبه ينصب على الفردوسي

يضاف إلى هذا أن تيمور في حربه أهل الشام إنما كان يحارب العرب في الحقيقة . )٣(عدت إلى هدم قبرهت

لِإلسالم ومؤسسيه على أساس إنساني يقتـرن بتعظيمـه لنبـي المغـول     ن تعظيمه للعلويين تعظيماً اوك

 )٤(ارسية وخدم آدابهـا لكن تيمور لم يهمل اللغة الفارسية وال فارس بل مكن للغة الف. وقانونه جنكيزخان

  .)٥(وعمر فارس ونظمها

مملكة دهلي فـي الهنـد    ابعد أن خلف امبراطورية أول مشرقه ١٤٠٥/ ٨٠٧ومات تيمور سنة   

/ ٨٠٩بـالري سـنة   ومغربها حدود العراق، فتولّى حفيده خليل بن ميران شاه ملكه وتـوفي مسـموماً   

في مصر وحـاول   يسوى خالفاته مع الشراكسةليتولى بعده شاه رخ بن تيمور الذي حاول أن  )٦(١٤٠٦

وكان شـاه رخ  . إلى خالفات أشدأن يقترب من مركز اِإلسالم بكسوة الكعبة، غير أن ذلك صار مدعاة 

  )٧(ديناً متواضعاً

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٢٩٥أ،  ٢٤٥مطلع السعدين ) ١(

  .٤٩/ ٣الضوء الالمع للسخاوي ) ٢(

  .٢٧٥/ ٢اللين تاريخ العراق بين احت) ٣(

  .١٤٤لنفحات األنس ص راجع مقدمة مهدي توحيدي ) ٤(

  .أ ٣٠ورقة  مطلع السعدين) ٥(

  ١٩٣/ ٣الضوء الالمع ) ٦(

  .٨ـ  ٢٩٧/ ٣أيضاً ) ٧(

  

  ـ ١٥٢ـ 



 

 

/ ٨٥١ومات شـاه رخ سـنة   . حدثت في أيامه أحداث تتصل بموضوع هذا الكتاب سنبحثها في موضعها

فعادت ملوك الطوائف تسود وساءت حال المجتمـع   )١(مراء التيموريينليبدأ صراع جديد بين األ ١٤٤٧

وبقي . ١٤٩٩/ ٩٠٥إيران سنة المشرقي السياسية والمعاشية والعقلية حتى جاء إسماعيل الصفوي فملك 

  .استمر بهم زمناً طويالً )٢(للتيموريين ملك في الهند

  

  :ب ـ الجانب العقلي

بدا معها كّل مـن هـذين    لتوصل بين التصوف والتشيعكانت هذه الفترة ذات طابع خاص في ا  

. تمّيزه أحدهما لصالح اآلخر مع زيادة في تركيز العنصر الفلسفي في تركيب العقيدتين المشربين وقد فقد

وألول مرة في تاريخ التصوف والتشيع تبدو حركات عقلية تختلط فيهما العقيدتان بحيث يحتاج البحث عن 

قة إلى النظر الشامل والتحليل الدقيق ويحتمل الفقيه الشيعي صفة الصوفي الكامـل  حقيقة الفرقة أو الطري

يبدو، عـن صـبغ   كل ذلك مع قاعدة فلسفية، هي المسؤولة فيما . مظهر المتكلم الشيعي ي البحتوالصوف

جـودي  العنصر الشيعي باللون الصوفي الذي امتزج نهائياً بالمادة الفلسفية العقلية المتصلة بالتوحيـد الو 

  .ونظريات الصدور والفيض واِإلشراق

في هذه الفترة طابعاً من الشذوذ يحوم على كال التصوف  وسنرى في تناولنا الفرق والشخصيات  

لألفكار التـي   واألصالة والتشيع يحاول به المنتمون إليهما الخروج بالجديد الذي يتيح االستقالل والتميز

من أفكار الفرق اإلسالمية القديمة وكل غريـب مـن    كل شاذوفي فضل اهللا الحرفقد استغل . ينادون بها

استغالله من األفكار المسيحية وكذلك األفكار اليهودية في سبيل الخروج شطحات الصوفية وكل ما يمكن 

واألرقام تصلح لتفسير المظـاهر الدينيـة والعقليـة     بنظرية جديدة متكاملة تقوم على قاعدة من الحروف

وسنرى من أفكار البرسي الغالية ما يعسـر معـه علـى    . على التنبؤ بالمستقبل أيضاً والطبيعية وتقوى

. )٣(الباحثين المدقّقين متابعته إلى المصادر التي يستقي منها مادته في العاطفة الدينية الغالية تجاه األئمـة 

  وسنرى عجباً من أمر فقيه شيعي معترف

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٢/ ٨، ٣٣٥/ ٤الضوء الالمع ) ١(

  .٥٠٣/ ٢إعالم النبالء بأخبار حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ ) ٢(

  = .لكتاب كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة انظر مقدمة الشيخ عزيز اهللا العطاردي القوجاني) ٣(

  

  ـ ١٥٣ـ 



 

 

يف كتاب يتضـمن  يتجه إلى التعمق في الكرامات المادية بحيث يروى عنه تألعلو كعبه في هذا الميدان ب

ثم ينهض من طالب . الحديثة التي تذكرنا بالقنابل الهيدروجينية العظيمةمركبات تنطلق منها االنفجارات 

محصنون ضـد المـوت   يوهمهم بأن أفراده أحمد بن فهد الحلي، هذا، شاب يذهل المعاصرين له بجيش 

هـم فـي حـال مـن النـوم      و نفسه ذلك أيضاً ويسير بهم من نصر إلى نصرفي ُروع الجيش ويدخل 

علـى الحلـول    أو الفناء الصوفي الجماعي، كل ذلك ضمن إطار من الغلو الشيعي المؤسس المغناطيسي

ابن أبـي  وعلى  المتصوف الصوفي الذي نزل من التواصل بين الصوفي وربه إلى التواصل بين الشيعي

ي واضح التصوف هو محمـد  لصوفوكان من حذق أحمد بن فهد وجّدته وأصالته أنه صار شيخاً . طالب

اإلشراقية وأصالتها حتى في تفسيرها اللباس األسود الذي يتسـربله  الذي بدأ طريقة لها فلسفتها نوربخش 

وكان آخر من يتناولهم هذا الفصل متكلم هـو  . ورـيراً فلسفياً يجعل من السواد أصل النـمريدوها تفس

يعتبـر معـه   التصوف والفلسفة اختالطاً عجيبـاً  محمد بن أبي جمهور األحسائي الذي يختلط في كالمه 

  .في العصر الصفوي القريب التي ستجد على كال التشيع والتصوف بالتطوراتإرهاصاً 

هذا الفصل الطويل لـئال تتقطـع   هذه كلمة يراد بها التسليم إلى الفقرات الطويلة التي سينتظمها   

  ـ : ث فيه الموضوعات التالية بحسب تاريخ ظهورهاوتوثيقاً للعرى نذكر أننا سنبح. األسباب بين مفرداته

  .وطريقته الصوفية الشيعيةاالسترابادي ـ فضل اهللا  ١  

  .ـ نعمة اهللا الولي وطريقته ٢  

  .ـ الحافظ البرسي وآراؤه الشيعية الغالية ٣  

  .ـ أحمد بن فهد الحلي وإنتاجه الصوفي ٤  

  .والشعشعة ـ محمد بن فالح ٥  

  .ريقتهوطنوربخش ـ محمد  ٦  

  .روضة الشهداء وفتوت نامه: ـ الواعظ حسين الكاشفي وكتاباه ٧  

  .ـ ابن أبي جمهور االحسائي وآراؤه الفلسفية الصوفية ٨  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ط: ، ص١٩٦٣/ ١٣٨٣طهران =  

  

  ـ ١٥٤ـ 



 

 

لـب علـيهم   م هذا االستهالل السريع بِإيضاح جلّيتُه أن صوفية هذا العصر قد غويحسن أن نختت  

 والقوة بحيـث قاومـت   النسب العلوي حتى كاد يستغرقهم وأّن الطرق التي نشأت فيه كانت من الحيوية

عوامل الفناء واستمرت إلى العصر الحديث، حتى وجدنا متصوفة إيران المحدثين موزعين بالقسـطاس  

 كالطريقـة الجنابذيـة  وغضاضة  ال تزيد عليها خصوبة بين النعمة اللهية والنور بخشية مع طرق جديدة

البالغ الذي أسبغ عليها صفة الردة عن اِإلسالم عند  أما الطريقة الحروفية فقد غض منها شذوذها. المحدثة

سائر الناس غير أنها تنكرت تحت أقنعة مختلفة بدأت في بالد الروم بالطريقـة البكتاشـية ثـم    والفقهاء 

  .يرانوالبهائية في إفي البابية انصبت 

المتصوفة ومن هنا وجدنا أفكارهم  يقلوا حيوية وال شدة عن زمالئهمفلم عة ممن سنبحثهم أما الشي  

على يـد   الشيخيةتعيش في فرق تتابعت من بعدهم وأحدثت هزة عنيفة في العالم الشيعي، وهكذا ظهرت 

، إلى من جديد، بما فيها من شذوذ وجموحالبرسي وابن أبي جمهور ولتسلم لتجمع أفكار أحمد االحسائي 

جديد كما بدأت مسيرتهما في مطلع القرن في العصر الحديث من  التّياران وهكذا يجتمع. والبهائية البابية

  .الخامس عشر الميالدي/ التاسع الهجري

  

  والحروفية ـ فضل اهللا اِإلسترابادي ١

  أوالً ـ تاريخ الحركة الحروفية

  في )١(خلص بنعيميعر المتالشا )١(ولد فضل اهللا بن عبد الرحمن الحسيني  

 ـــــــــــــــــــــــ

  :اسمه الكامل على الصورة التاليةإسماعيل باشا البغدادي يورد ) ١(

وقيل الحروني . بفضل الحروفي الحسيني المعروف جالل الدين فضل اهللا بن أبي محمد عبد الرحمن االسترابادي

وآفاق منظومة فارسية، جاودان ] أنفس[= أليفه النفس من ت ٧٩٦وتوفي سنة  ٧٤١، ولد سنة بالنون، المتخلص بنعيمي

السخاوي ويكنيه ). ٨٢٢/ ١١٩٥١هدية العارفين اسطنبول ) (كذا( »فارسي مشهور بااللحاد، ُعرف نامه فارسكبير 

بن علي وذلك في قوله في  األعلى تلميذه وخليفته أن اسم أبي فضل اهللا كان حسينعلي مما يذكره بأبي الفضل، ويفهم 

  :أنه كان سر أبيه ثم ينشد في ذلكضل اهللا ف

  امليـد كـر آمـن از معتـباكهي     لىـر عـد حسين آخـأولين آم

  ).أ ٢٨توحيد نامه ورقة (كامالً فاق في صغره الكبار ] فضل اهللا[وجاء . بمعنى جاء حسين أوالً وعلي آخراً  

  =على شعر يتخلص فيه بنعيمي وهذا ه ، ولم نعثر ل٨٢٢/ ١وهدية العارفين  ٢٨١رياض العارفين ص ) ١(

  

  ـ ١٥٥ـ 



 

 

وقضـى   )٤(صوفيينمن أسرة صوفية، فكان أبوه وجده  )٣(٤ـ   ١٣٣٩/ ٧٤٠سنة  أو استراباد )٢(شروان

وطنه الروحـي   وكانت استراباد. )٦(»جاور النجف مدة عشرين سنة«ويقال انه  )٥(وقتاً طويالً في شروان

  .)٧(ها البلد األمين الذي عناه اهللا في القرآنواعتبرفكتب كتبه النثرية بلهجتها 

، وكان هذا االصطالح وصفا يطلق على أصحاب وحـدة  )٨(ونشأ فضل اهللا صوفياً من االتحادية  

  الوجود، غير أن أحداً لم يذكر شيخه ربما ألنه لم ينتم إلى فرقة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ليس له Or 1276رقم  كمبردج في مكتبة جامعة الموجود المخطوطبأنه يوحي  = 

 مجلة الجمعية األسيوية Further Notes on Hurufi Literatureراجع أبيات فضل اهللا التي ينقلها براون في مقاله  )١(

في طول عمري لم (در شروان نبود  دوست عمرم مرايكدرهمه : حيث يقول فضل اهللا ٥٤١، ص ١٩٠٧البريطانية 

  ).نأصب صديقاً واحداً في شروا

  .٨٢٢/ ١ ، وهدية العارفين٥٤٠أيضاً ص ) ٢(

  .أ ٢٨اِإلشارة السابقة إلى توحيد نامه ورقة ) ٣(

  .لبراون اِإلشارة السابقة) ٤(

بن عبد محمد أو أشرف (مخدوم الروافض لميرزا لبنيان عن كتاب النواقض  ٢٤٩/ ١ تاريخ العراق بين احتاللين) ٥(

وقد  ٣٥٥/ ٣، ٩١ـ  ٣٩٠/ ٦، ١٨٥٢انظر كشف الظنون لندن ) ١٥٨٧و ١٥٨٠/ ٩٩٥و ٩٨٨الباقي، توفي بين 

حاجي خليفة (للسلطان كان ذخيرة العقبي في ذم الدنيا والواقع أن الكتاب الذي ألفه للسلطان مراد أنه ألفه  Rieauذكر 

ة من نسخ وفي المتحف البريطاني) ٣١٦/ ٣، ١٨٩٤وذيل فهرس المخطوطات في المتحف البريطاني لندن  ٣١٦/ ٣

بالنجف تذكر بالرباط الصوفي الموجود فيها والذي ذكره وهذه المجاورة . أ ٩٦هذا الكتاب وهذا الخبر يرد في الورقة 

  .١٠٥/ ١ابن بطوطة له في القرن الثامن، راجع رحلة ابن بطوطة في زيارته 

 Orي نسخة أخرى منه برقم وفي المتحف البريطان Or 1227رقم  مخطوط في مكتبة جامعة كمبردج(نامه جاودان ) ٦(

في أذربيجان، ياقوت  حصن(في خوي لف والكتاب مؤ) وعنوانه رسالة فضل ٥٤٤ص  Further notesانظر ( 5958

فضل اهللا والظاهر أنه لعلي األعلى خليفة ) ب ٢٧٩ورقة ( ١٤١٦والثاني  تشرين األول/ ٨١٩في رمضان ) ٣٩٤/ ٣

محبت عرش نامه وونامه  كشاف جاودان«وقد وصف علي األعلى بأنه . ألنه في الواقع شرح لكتب مؤسس هذه الفرقة

وأشار، في الورقة ) أ ٢١٢ورقة (أنه ألف الكتاب بكرامة من فضل اهللا ويذكر المؤلف ). ب ١٧ورقة استوانامه ( »نامه

). ب ٥٨قة ور(عليه  ب، إلى أنه تعلم مع أوالد فضل اهللا وتحت اشرافه، وتلك صفة يسبغها صاحب استوانامه ٣٤٧

  .جاودان كبير: دفعاً للبس مع كتاب فضل اهللا الرئيس »شرح الجاودان«بعبارة  وعلى هذا فإننا سنشير إلى هذا الكتاب

  .١٧٣/ ٦الضوء الالمع ) ٧(

  

  ـ ١٥٦ـ 



 

 

ويبدو من إهمـال  . وإن كان األمر مشكوكاً فيه وربما لبقائه ذلك الزمن الطويل في النجفصوفية بعينها 

ي كتبه وكتب أتباعه أنه فقده في مقتبل العمر فشق فضل اهللا طريقه في الحياة بنفسه وسـاعده  ذكر أبيه ف

يتمه وعبقريته وطموحه على أن يقرن نفسه بمحمد وبالمسيح وأن يحاول أن يقود أمة الفرس عن طريق 

  .ديني ضد حكم المتغلبين من المغول

ين من عمره، على تعبير الرؤيا وتأويـل  وبدأ فضل اهللا، يحسن القدرة، هو في الخامسة والعشر  

وكـان   )٣(التأويل وقرن بيوسف عليه السالموبرع في ذلك إلى الحد الذي سمى معه بصاحب  )١(المنامات

  .)٣(»فسلم عليه وباحثه في النجوم رأى النبي في أسفل شجرة نارنج«على ذلك أنه من تمام قدرته 

كـان  «: ألنـه ) أي حالل المطعم(اهللا حالل خور اهللا يدعى بين الناس بالسيد فضل وكان فضل   

واستطاع  )٤(»مَِّر ألحد طعاماً وال قبل شيئاًُعأنه لم يذق منذ «أو  »ويقتات بثمنها يخيط الطواقي األعجمية

فترة بدأ فيها فضل اهللا يمـزج  من حياته أعقبتها  وكانت هذه مرحلة. والمريدين أن يجمع حوله المعجبين

حتـى   ١٣٨٤/ ٧٨٦سـنة  وما حانت . تتبين التصوف وجعلت خيوطها وقطبيةدية في ذهنه فكرتي المه

ومن هنا  )٥(الوقتأعلن مهديته بين أخصائه وتلقى البيعة على ذلك سراً على أن يخرج بالسيف متى سمح 

لى الكفن الذي يلبسه جنـود المهـدي فـي    إشارة إ )٦(»اللباس األبيض على رأسهم وبدنهم«لبس أتباعه 

بوصفهم أمواتاً أعادهم اهللا إلى الحياة ليجاهـدوا   )٧(قيادتهله على الموت وحملهم ذا الفقار تحت مبايعتهم 

  .)٨(المهديبين يدي 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٤٠٦ورقة . جاودان كبيراهللا الحروفي وهي رسالة تلي كتاب هامش نونامه الهي لفضل ) ١(

  .ب ٤أ أستوانامه ورقة  ١١ قةمحبت نامه ور. أ ١٥جاودان كبير ورقة ) ٢(

  .ب ٤٠٦نونامه الهي ورقة ) ٣(

/ ٨٣٠والواقع أن هذه المهنة قد ذكرت لحروفي متأخرى هو أحمد لُر الذي قتل في هراة سنة . ١٧٤/ ٦الضوء الالمع ) ٤(

/ ٣السير  حبيبراجع . للحروفيين أمراً تقليديامن كون ذلك اغتياله شاه رخ وان كان هذا ال يمنع لمحاولة  ١٤٢٦

٦١٥.  

  ب ٤١١ورقة كبير جاودان ) ٥(

  .١٧٣/ ٦الضوء الالمع ) ٦(

  .أ ٤٠٩جاودان كبير ورقة ) ٧(

  : =ه العبارةانظر النص الذي يردده الشيعة أثناء زيارتهم للمقام الذي غاب فيه المهدي ومن) ٨(

  

  ـ ١٥٧ـ 



 

 

الصوفية والشـيعة   اجتمعت فيه ُمثُلعلى أنه خليفة اهللا كآدم وعيسى ومحمد اهللا مبنية دعوة فضل وكانت 

، وهي دعوى تكررت في هذا )٢(ولياء ونبياً وإلهاً في وقت واحدمهدياً وختماً لأل، فكان )١(العالم بالدمِإلنقاذ 

 )٤(ودامغـان  )٣(بـين أصـفهان  وكان فضل اهللا في هذه األثناء يتنقّل . والشيعة معاً البحث، عند الصوفية

المقصود من دعوته التي  ويناقش ويشرح ويوضحوغيرها،  )٨(والحويزة )٧(يزوتبر )٦(وباكو )٥(وبروجرد

  لكل هذا عقدت لفضل اهللا مجالس كثيرةونتيجة . والحاداً زندقةالمجتمع اعتبرها 

 ـــــــــــــــــــــــ

ش، ص  ه، ١٢٧٧ مفاتيح الجنان، طهران( »مجاهداً بين يديهكفني  ظاهراً من حفرتي مؤتزرا فأبقى عند خروجه«=  

٥٢٨.(  

  :لى ذلك شعراً رواية عن فضل اهللاقال علي األع) ١(

  ون شودـايد كه ديكر كـعلم من ش    ان بيرون شودـكفت أكر نطق ازجه

  المـار والسـنيست غير ازسيف بتّ    المـن كـر ابـبغي ع ـاطـحّجت ق

  :قال«وترجمتها   

  .ر عالماً آخرنه، بعلمي، ربما صامن العالم فإ) اإللهي(إذا برز النطق 

 ٣٠ توحيد نامه لعلي األعلى ورقة( »ويصرف النظر عن هذا الكالم فإن الحجة القاطعة ليست إال السيف البتار والسالم

  ).أ

وتاريخ األدب  ٦٢ص  Further Notesأ ـ ب والنبوة من  ٢٠٨ب،  ١٥٠من شرح الجاودان ورقة المهدية تتبين ) ٢(

 ٥ورقة (عربي الدعائه ختم الوالية ابن  ، وختم الوالية من توحيد نامه حيث يهاجم٣٣٦/ ١) باإلنكليزية(العثماني لجب 

وما يعلم تأويله إال اهللا، «: ، ويرد في شرح الجاودان قول مؤلفه)اهللا( من مخاطبة فضل اهللا بلفظ وتبدو اِإللهية). أ

تأويله إال اهللا، وما يعلم : وترجمتها »ندخود بيان فرموده ا] نامه الهيعرش [= درع ي  هومتشابهاً ترا حضرة اهللا ج 

شرح ( »صدق اهللا العظيم«اقتباسه بقوله  في كتاب عرش نامه، ويختم المؤلف وقد بّين حضرت اهللا المتشابهات

  :وقال على األعلى كذلك) ب ٤٣٦ورقة  الجاودان

  ي راه ُبَوْدـرم بـل هركس ال جـرح     ون اهللا ُبَوْدـأويل جـاحب تـص

  : وترجمته  

  الة طريقهمـرم أن يضل الرحـفال ج      أويلـا كان اهللا هو صاحب التـلم

  ).٢٩توحيد نامه (  

  .ب ٤٨ورقة  استوانامه) ٣(

  .ب ٤١٠كبير ورقة جاودان ) ٤(

  .أ ٢٢أيضاً ورقة ) ٥(

  .أ ٤٠٧نونامه ورقة ) ٦(

  .أ ٤١٠جاودان كبير ورقة ) ٧(

  .٣٧٣/ ٣ياقوت ما ذكرناه، راجع  والصحيح »جزيرة«والعبارة هناك  ٤٠٦نونامه ورقة ) ٨(

  

  ـ ١٥٨ـ 



 

 

ذلك مشبهاً لفارسـي  في وكان فضل اهللا . )٢(، واتهم بأنه يدعى أنه المسيح)١(في كيالن وسمرقند لمحاكمته

وكان مـن أبنـاء    ١٢٧٣/ ٦٧٢وثان قتل سنة  )٣(هذه الدعوىبسبب  ٩ـ   ١١٩٨/ ٥٩٥آخر قتل سنة 

  .)٤(التجار اسمه كي

المصـير   فضل اهللا كان من قوة الحجة وذالقة اللسان ما استطاع بهما أن يتجنـب  والظاهر أن  

على أمل  )٥(خشي على نفسه فكان ينوي أن يقصد إلى بالد الروملكنه . المحزن الذي آل إليه حال سابقيه

لـه   من كالم علي بن أبي طالب وكان يعتبر نفسه مظهراًالتي أّولها  »الغر المحجلين«قيادة أن يستطيع 

وقيادتهم لتحقيق  )٦(من المسيحيين الذين كان ينوي دعوتهم إلى اإلسالم »شباب الروم«أيضاً، بأنها تعني 

شـاه بـن   واسـتجار بميـران    غير أن الحوادث كانت أسرع منه فسرعان ما هرب إلى شروان. أهدافه

فقتله ميران شاه بيده سنة ليقتله،  غير أن ثورة الناس عليه وصلت إلى إسماع تيمور نفسه فطلبه )٧(تيمور

  ولقد كان من فرح الناس. )٨(٢ـ  ١٤٠١/ ٨٠٤

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٧٤/ ٦، الضوء الالمع ٢٤٦/ ٢تاريخ العراق بين احتاللين ) ١(

  .أ ٤٠٥جاودان كبير ورقة ) ٢(

  .٣١٩/ ٤شذرات الذهب . ١٩/ ١٣البداية والنهاية ) ٣(

  .٣٧٦الجامعة ص الحوادث ) ٤(

ب أنه رأى في المنام ـ وهو بالنسبة إليه وحي ـ انه منطلق إلى  ٤١٠في الورقة أ وورد  ٤٠٨جاودان كبير ورقة ) ٥(

  .هناك

أمير «يصف االمام بأنه القدسي الذي ، انظر الحديث للغر المحجلين واتصالهم بعليوبالنسبة . أ ٤٠٩كبير ورقة جاودان ) ٦(

، ]٤٤٣/ ١، ١٣أصول الكافي، كتاب الحجة، أبواب التاريخ، الحديث [ »حجلينالم وقائد الغر وسيد المسلمين المؤمنين

المصنوعة في األحاديث الموضوعة، ص الموضوعة كما في كتابه الآللي  وهو ـ عند السيوطي ـ من األحاديث

٣٧٦.  

األول اسمه  اللفظواحد وشخص  ، وفي الضوء الالمع أن المستجار به كان أمير زاده والرجالن٦١رياض العارفين ص ) ٧(

  ).٢٤٦/ ٢ انظر تاريخ العراق بين احتاللين(والثاني لقبه 

نامه ص قيامة ( ١٣٩٤أيلول  ١٠/ ٧٩٦ذي القعدة سنة  ١٧لقتل فضل اهللا هو  أنفسهم الحروفية الذي يحددهالتاريخ  )٨(

واخر ). ٥٣٩ص  Further Notes، و ٩٢٢ص  وهدية العارفين ٢٦١، وانظر رياض العارفين ص ١٣٣ـ  ١٣٢

مقترناً بفكرة قرب ) ب ٤٠٧ورقة ( ١٣٩٤نيسان  ٢٧/ ٧٩٦اآلخرة سنة جمادي  ٢٤كبير هو تاريخ يرد في جاودان 

فيحدده ابن حجر  ٢ـ  ١٤٠١/ ٨٠٤أما التاريخ اآلخر وهو سنة . القتليوم القيامة، ولعل ذلك كان يعني أنه وشيك 

الذي قتل فضل اهللا راب التاريخ األول يأتي من أن ميرانشاه، واضط). ١٧٤، ١٧٣/ ٦الضوء الالمع (وينقله السخاوي 

  ) =٥٣٤/ ٣انظر حبيب السير ( ١٣٩٦/ ٧٩٨إال في سنة  بعد التجاء هذا إليه، لم يتسلم السلطة في شروان

  

  ـ ١٥٩ـ 



 

 

 ورأسـه  جثتـه في طلـب  تيمور ، وأرسل )١(واألسواق وجر في الشوارعبحبل بقتله أن ربط في رجليه 

عشر عامـاً،  نه في خالل أربعة أ اهللا كان يقّدرأن فضل ويبدو . )٢(هناكفأحرقهما  في تبريزه فأرسال إلي

ذلك بكرامـة كـان    ليقترناألمور زمام ويتسلم  العالم أن يسود وهو رقم مقدس عند الحروفيين، يستطيع

ـ  حرف الضاد العدديةقيمتها التي تعادل  ٨٠٠سنة له النصر فيتم أن تتحقق يريدها  وتوافـق   )٣(مهمن اس

التـي  الخطـة  وفق األمور لم تسر في العالم اإلسالمي، ولكن  مجددهالتاسع الهجري فيعتبر القرن مطلع 

  .)٥(وقيل برجعته )٤(العالم بالقوةيحكم السابقين، الغالة اهللا اعتبر إلهاً، شأن قتل فضل فلما . رسمها

قـديماً  ( كتاب الخلودنامه، أي دان الجاو: فضل اهللا ثالثة كتب مقدسة عند الحروفيين هيوترك   

القليلـة فـي    المقدسةمن األشعار ولعلهما شعر مجموعتا  واألخيران )٦(ومحبة نامه وعرف نامه) وجديداً

المـار   إلهي ونونامه )٧(صغيرجاودان مقدسة، وهي ال تعتبر وترك فضل اهللا كتباً أخرى، ولكنها . العالم

  )٨(الجسد مفارقتهافي إثبات بقاء الروح بعد الدشنائي الفلسفي  حمودعلى مفي الرد  وكتاب التأويالتآنفاً 

 ـــــــــــــــــــــــ

كان بايزيد قريباً من ، فربما وحلفائه باستعدادات للقاء بايزيد كانت مقترنة ٨٠٤السعدين أن سنة في مصنع وقد جاء  = 

هذه المدينة؛ فربما كان تيمور يريد لطرق شنقوا في أيضاً أن كثيراً من قطاع ا السعدينمطلع وأخبرنا صاحب . تبزيز

وقد نعت . النصر فقتل فضل اهللا مع من قتل أن يطهر البالد من كل ما يدب منه الضعف أو يقلل من احتماالت

، تاريخ ٥٤٠ص  Furhter Notes(لصديقه فضل اهللا  ميران شاه بماران شاه أي ملك األفاعي لخيانته الحروفيون

والذي يلفت النظر حقاً أن الحروفيين ). ٥١٣نقالً عن تاريخ إيران لعبد اهللا الرازي ص  ٩٤/ ٣تاللين العراق بين اح

يسبق موت الحقيقي بسبع وهو تاريخ  ١٤٠١/ ٨٠٣بسنة عنه براون، ميرانشاه، في المصدر الذي ينقل حددوا موت 

في ومن يدري فلعل . المؤرخونريخ الذي يذكره سنين وهو الفرق ذاته بين التاريخ الذي يحددونه لقتل فضل اهللا والتا

  .األمر سراً حروفياً

)١ (Furhter Notes  عن كاشف األسرار ٥٣٧ص.  

  .١٧٣/ ٦الضوء الالمع ) ٢(

  .أ ١٥ورقة جاودان كبير ) ٣(

  .أ ٢٦ورقة  استوانامه) ٤(

  .١٣توحيد نامه ص ) ٥(

  .ب ١٧ورقة  ب، استوانامه ٣ورقة  شرح الجاودان) ٦(

  .٢٦١ض العارفين ص ريا) ٧(

  .أ ٥٠ورقة  استوانامه) ٨(

  

  ـ ١٦٠ـ 



 

 

 )٢(مخطوط خطأونسب إلى فضل اهللا ديوان . )١(وكتاب أنفس وآفاق، وهي منظومة فارسية، وعرف نامه

  .وان كان شاعراً بارعاً كما مر

م المنتشرين فـي العـال  الكثيرين  وإنما بقيت في قلوب اتباعه بموت فضل اهللا تمت الحروفيةولم   

) ٢٠ـ   ١٤١٩/ ٨٢٢ت (، لعلهم علـي األعلـى   ، على عدد األفالك)٣(اإلسالمي كان منهم تسعة خلفاء

أو  ٨٢١ق سنة ( وعماد الدين النسيميإسحق ودرويش حسام الدين البروجردي وخواجه سيد  ومجد الدين

أمير ش ودرويمحمد الناييني بهاء الدين وموالنا علي ودرويش ودرويش  )٤ـ   ١٤٣٣أو  ١٤١٨/ ٨٣٧

  وأورث. ذكر آلخرينالحروفية، وفي استوانامه ، وكانوا رؤساء )٤(علي كيوان

 ـــــــــــــــــــــــ

  .عرش نامه السابقةويبدو أنها  ٨٢٢هدية العارفين ص ) ١(

  :فالناظم يقولإلى فضل اهللا نسبته  بفسادخاتمته ثم إن . بنعيمي متخلصةليست الديوان  وذلك ألن قصائد) ٢(

  دـر أمـاهنشه روزمحشـشد     ـر امـذات أكب كه فكان 

بنسبته وذلك يقطع ) أ ١٧٤الديوان ورقة (الذي ظهر كذات كبرى، جاء ملكاً ليوم الحشر ) فضل اهللا(فان ف : وترجمته  

  .إلى أحد اتباعه وربما كان علّياً األعلى أو النسيمي

)٣ (Futher Notes  عن كاشف األسرار ٥٣٦ص.  

. ب، ويذكر فيها أسماء مريديه األقدمين وأسماء حروفيي النواحي ٤٨ب،  ٢٤ب  ٢٢أ،  ٢٢أ،  ١٧، ورقة استوانامه) ٤(

م وأنه ١٤٠٧/ ه٨٢٠ـ قتل في حلب سنة  م الدين التبريزينسيمي هذا ـ الذي سماه الشيخ نسي وذكر ابن العماد أن

 »وسلخ جلده وصلب قتله، فضربت عنقهبدعته، فآل أمره إلى أن أمر السلطان بسكن حلب وكثر اتباعه ونشأت «

أحمد بن (وهي عبارة مستمدة من كتاب إنباء الغمر في أنباء العمر البن حجر العسقالني ] ١٤٤/ ٧شذرات الذهب، [

م ص ١٩٧١/ ه١٣٩٠مصر : حسن حبشي، ط. انظره بتحقيق د. المعاصر لهذه األحداث) ه١٤٤٨/ ه٨٥٢علي، ت 

منها إباحة زواج البنات كالمجوس وأن  هذا كانت له آراء شاذة من أن نسيمي وانظر هامش المحقق المذكور. ١٣٦

وجاء هنا أن محاوالت جرت . وقع في هذا اِإلثم] ذو القدر لعلها[أميراً من التركمان اسمه ناصر الدين محمد ذو الغادر 

تغلب أخيراً على  ء ضد نسيميلكن الضغط الشديد الذي وجهه الفقها. بحماية السلطةوانه كان يتمتع  لمحاكمة نسيمي

أن يرسل ] السلطان[امر «على األقل ومن هنا،  إحجامهم الذي كان فيما يبدو خوفاً من أنصاره الكثر في بالد التركمان

إلى نفر منهم، واألخرى إلى آخر، وهكذا فّرق أعضاءه في ويده ] المذكور[عينه من أوالد ذو لغادر رأسه إلى شخص 

.. تاب قبل ذلك«بن ذو لغادر فقد وأما ناصر الدين . »ن أضلّهم وكان بعضهم يعتقد أنه ال يمكن قتلهبالد التركمان الذي

هذا هو  كان ، وربمابعيداً عنه حيث ال يراها وال تراهوأعلمها بذلك وزوجوها واشتد ندمه على ما كان منه البنته 

 تابعة لألمم المتحدة احتفلت بذكرىسسة اليونسكو الذكره هنا أن مؤومما يحسن . »..السبب في القبض على هذا الزنديق

  =مرور ستة قرون على مولد 

  

  ـ ١٦١ـ 



 

 

مـن  مع جماعة هارباً إلى العراق فقصد  )١(وصف بسلطان العرفاءالذي نور اهللا  لولدهفضل اهللا مركزه 

مقـدم  ( )٣(بَِسـْرَور الشـهداء  نور اهللا وصف من ويبدو . )٢(من السجونسراحهم أن أطلق بعد  الحروفية

القائم مقـام  « الذي لقب بعبارة )٤(على األعلى الحسنإلى أبي  الرئاسةفصارت فيما بعد أنه قتل ) الشهداء

عن فضـل اهللا  وتلقي  استرابادمن سكان  األعلىوكان علي . )٥(أيضاًوكان علوياً  )٦(»فضل رب العالمين

وأخذ يدّرس بكتاش الحاج باتباع  واختلط اتولياإلى بالد الروم واستقر هناك متنكراً في أن في النهايةوقصد 

  .)٧(الجاودان نامه سراً

اً دسـتور لتكـون   )٨(١٤٢٥/ ٨٢٨نامه في سنة  إسحق وكتب محرم السيدفقد بقي  أما في إيران  

الرياسة وحاول عليا األعلى أنه كان ينازع ويبدو  )٩(وخراسان وكيالنللحروفيين الموجودين في شروان 

اسـتوانامه  الـدين صـاحب   غياث  هاجمهوالظروف ومن هنا  ليناسب األذهانلحروفي المذهب اتعديل 

وال السـيد مجـد   ببداية الخلق، ال هو كتابه لم يبدأ ألنه  مرضيةلم تكن ته أن طريقالحروفي على مقولة 

الحروفية، من مراكز وفي بدليس، وكانت . )١٠(فضل اهللافي كتب  عليه والمتبع المنصوص، كما هو الدين

  وكان )١١(الدين وأخوه وأبوه وأمهبالرياسة الدرويش حسام  نهض

 ـــــــــــــــــــــــ

المناسبة في هذه نمير العاني زميلنا الدكتور  وشاركله تكريماً رأسه في مسقط  والمهرجان المؤتمراتنسيمي وعقدت   = 

  .»بالقصيدة الفلسفية أغنى األدب األذربيجاني«تقّدمياً باعتبار نسيمي شاعراً أذربيجانياً 

  ].١٩٧٣ ١٠/ ٨و ٩/ ٧عددي يومي ) البغدادية(جريدة الجمهورية : انظر[

  .ب ٣ورقة استوانامه ) ١(

  .أ ٢٦أيضاً ) ٢(

  .أ ٢٢أيضاً ) ٣(

  .ب ١٧ استوانامه) ٤(

  .ب ٥٨أيضاً ) ٥(

  .٢٨نفسه ص  لعلي األعلى توحيد نامه) ٦(

)٧ (Further Notes  األسرارعن كاشف  ٥٣٧ص.  

  .نصوص حروفية وهي جزء من كتاب ١٣محرم نامه ص ) ٨(

كشفي بتكليف كتبها إنه : حيث يقول سيد إسحق نفسه) نصوص حروفية(من  ١٣ص ب، وتراجع  ٢٤ورقة  استوانامه) ٩(

  .به نور اهللا بن فضل اهللايعني من األمير ولعله 

  .أ ١٧ورقة استوانامه ) ١٠(

  .ب ٤٨ب،  ٢٢أيضاً ) ١١(

  

  ـ ١٦٢ـ 



 

 

إخوانـه  عنـدهم  وترك  )١(إيرانقبل تركه نور اهللا لالتصال بهؤالء  مندوباً عن األميراستوانامه ب صاح

، )٣(في التأثير في الجغتـاي، وهـم جـيش شـاه رخ    نجحت وفي هراة كانت جماعة أخرى . )٢(الصغار

فد صـبرهم  ن غير أن الحروفيين. التخلص منهم بنفيهم من البالدفحاول هذا دولة التتار للخطر وعّرضت 

/ ٨٣٠فـي سـنة   شاه رخ اغتيال وحاول ] أحمد القروي[= واحد منهم اسمه وهم يستعيدون قوتهم فتقدم 

وأدى فشله إلى قتله والقضاء على جماعة مـن الحروفيـة هنـاك    . )٤(بطعنه بمدية ففشل ٧ـ   )٤(١٤٢٨

يلحق الشـاعر  لقصاص وكاد ا. )٥(بالمغتال كان منهم خواجة عضد الدولة، ابن أخت فضل اهللا التصالهم

لعثور السلطان علـى  ) ١٤٣٣ـ   ١٣٥٤/ ٨٣٨ـ   ٧٥٥(أنوار بقاسم الملقب علي بن المؤيد  المعروف

وانتهـى األمـر بنفـي    . الوقوعكبيراً وشيك إلى أن حدثاً وِإلشارته  )٦(أحمد لر] كنبد[= ديوانه في خلوة 

  .)٧(الشاعر إلى سمرقند

ودرويش صدر ضياء ودرويش  درويش أمير علي كيوان فقد ذكر من الحروفيينأما في العراق   

وسيد تاج الدين وسيد مظفر والتحق بهـم  تيركر حيدري وحسن وحاج عيسى بدليسي وحسن حمد ناطق 

جماعة وصفوا  وكان في عراق العجم ولورستان. )٨(عزيز جاني ومحمد تيركر في صحبة األمير نور اهللا

ز ممن كانوا يعتقـدون أنهـم   ط التكاليف وكذلك بعض أهل تبريالصالة وإسقابأنهم شغلوا بااللحاد وترك 

  يعيشون

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٢٢ استوانامه) ١(

  .أ ٢٣ب ـ  ٢٢أيضاً ) ٢(

  .٦٤/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٣(

ص  ١٩٥٦زيران حبحث للدكتور أحمد ناجي القيسي في مجلة اآلداب والعلوم، العدد األول،  »قصة االبستاق«انظر ) ٤(

  .١٢٨ـ  ١٢٧

  .٧ـ  ٦١٥/ ٣راجع حبيب السير ) ٥(

ثالث رسائل مكتوبة  وهذا الكتاب يتضمن. ٣٥ص  ١٩٥٦اوبان، طهران  انظر مناقب نعمة اهللا ولى، تحقيق جين) ٧ـ  ٦(

فيسي إلى هذا ما ساقه األستاذ سعيد ن ُيضاف. ٥٩٥، وانظر أيضاً نفحات اإلنس ص ٥ـ  ١٤٩٤/ ٩٩٠قريباً من سنة 

وانظر على سبيل المثال الصفحات إحدى . م١٩٥٨/ ش ه١٣٣٧أنوار، طهران قاسم في مقدمته لكليات من مصادر 

  .٦١٥/ ٣السير وانظر أيضاً حبيب خمس عشرة الخ، عشرة، 

  .أ ٢٦ب،  ٢٣استوانامه ورقة ) ٨(

  

  ـ ١٦٣ـ 



 

 

الذي  )٣(التبريزي وبايزيد )٢(ش بادارذكر منهم دروي )١(وانه لم يعد لرعاية التكاليف موجبفي الجنة فعالً 

  .)٤(كان يّؤول صوم رمضان بالصمت

الـذي قيـل انـه     )٥()السيد عماد الدين(وأما في الشام فقد كان رئيس الحروفية نسيمي البغدادي   

وادعى في الشـام   )٧(اهللا نفسهمريدي فضل كان من وانه  )٦(علي األعلىإلى الحروفية على يدي اهتدى 

حتى اضطر األخير إلى الدفاع عن نفسه دون أن يتعرض لشـخص   فيه عليا األعلى الرياسة مقاماً نافس

كما أشير إليه آنفاً بعد محاكمة لم يتقـرر   ٨٣٧أو  ٨٢١في حلب سنة  وقتل نسيمي. )٨(نسيمي وال مكانته

  .كما كان األمر مع فضل اهللا الحروفي نفسه )٩(فيها قتله

عز الدين عبـد  ن في بالد الروم فريق كان منهم أخو المولى وكان مع علي األعلى من الحروفيي  

لـى  عصبة من الفرس هاجروا إوكان منهم أيضاً  )١٠(اللطيف بن عبد الملك معلم أحد األمراء العثمانيين

حكم (يزيد أن يؤثروا في السلطان محمد بن با ١٤١٩أو  ١٤١٣/ ٨٢٢و ٨١٦هناك واستطاعوا بين سنة 

ولكنهم قتلوا جميعـاً   »دار السعادة«حتى أنزلهم في  هويكسبوا عطف) ١٤٢٢و ١٤١٥/ ٨٢٥و ٨١٨بين 

  .)١١(فخر الدين العجمي بحجة قولهم بالحلول لمعارضة الفقيهنتيجة 

لقد . الموجزة لتاريخ الحروفية يبقى بعد هذا أن نذكر أسرة فضل اهللا الحروفي لتتم هذه الخالصة  

  نور اهللا الذي: ن من ثالثة أوالدكان لفضل اهللا أسرة تتكو

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٢٥استوانامه ورقة ) ١(

  .أ ٣١٣ورقة شرح الجاودان ) ٣ـ  ٢(

  .أ ٢٠ورقة استوانامه ) ٤(

مما يوحي باقامته هناك زمناً طويالً، ويلقبه ابن العماد اللقب  يلقب النسيمي بالتبريزي ٤٠٦في رياض العارفين ص ) ٥(

  ).٥١ـ  ٤٥/ ٣العراق بين احتاللين انظر تاريخ (البغدادي أيضاً بغير أنه أشير إليه ) ١٤٤/ ٧شذرات الذهب (نفسه 

  .ب ٥٨استوانامه ورقة ) ٦(

  .٤٠٦ص  رياض العارفين )٧(

  .أ ٧٨ورقة استوانامه ) ٨(

  .١٨والجواهر للشعراني ص  راجع مثالً اليواقيت) ٩(

  ).١٣١٠ألعيان، مصر على هامش وفيات ا( ٥٠ـ  ٤٩/ ١الشقائق النعمانية ) ١٠(

  .٦٥ـ  ٦٤/ ١أيضاً ) ١١(

  

  ـ ١٦٤ـ 



 

 

علي  وأربع بنات هن فاطمة خاتون، وكانت زوج )١(وسالم اهللابه فيما مضى وآخرين هما كليم اهللا عّرفنا 

ومـن  . )٤(الكتـاب ثم أم الكتاب وفاتحـة   )٣(خاتونوبيبي  )٢(األعلى، إذا صح أنه صاحب شرح الجاودان

أما أخوا نور . ولدوا بعد إظهار فضل اهللا الحروفي لدعوته األخيرتينوالبنتين  لثالثةا أن األوالد الواضح

إيران إلى فقد وكل بهم الدرويش حسام الدين ليكونوا في رعايته لما غادر نور اهللا  اهللا وُأختاه الصغيرتان

علي األعلى إلى تركت إيران مع ، وأما فاطمة خاتون فقد )٥(١٤٢٥/ ٨٢٨العراق فماتوا في طاعون سنة 

 )٧(»حضرة فضل«ذكر فاطمة أثناءها بوجودها في حريم التي يقترن  )٦(١٤١٤/ ٨١٧بالد الروم بعد سنة 

الحروفـي  اهللا ومن الواضح أيضاً أنه كان لفضل . إيران مع أختها أيضاً أن الفتاة األخرى غادرتويبدو 

  .المذكورالدولة  وهي أم عضد هراةفي أخت 

 الحروفيـة للعقيـدة  بنا أن نعـرض  يحسن  والحروفيين للحروفية التاريخيطار باِإلوبعد إلمامنا   

إلى أي منها والتصوف، ليتضح  بالتشيعصلتها أن نتبين وحقيقتها ثم نحاول جذورها أن نتقصى ونحاول 

  .بالعرضذلك كله ثم نختم أن تضاف يمكن 

  

  الحروف واألرقامثانياً ـ تاريخ معالجة 

معالجـة  كيف بدأت لنا تجلو  لها بكلماتول في تفاصيل الحروفية، أن نقدم ويحسن بنا، قبل الدخ  

  .اإلسالمي هذا األمر في العالم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٢٣ب ـ  ٢٢استوانامه، ورقة ) ١(

  . انه مؤلفهب، على اعتبار  ٣٣٥ورقة شرح الجاودان ) ٢(

  .أ ٣٣٧ورقة أيضاً ) ٣(

  .أ ٢٣ب ـ  ٢٢ورقة أيضاً ) ٤(

  . أ ٢٣ب ـ  ٢٢أيضاً ورقة ) ٤(

  .ب ٢٢ورقة أيضاً ) ٥(

  .أ ٢٠الجاودان ورقة  شرح) ٦(

  .أ ٢٠أيضاً ورقة ) ٧(

  

  ـ  ١٦٥ـ 



 

 

في التأويـل   والصوفيةبين الشيعة المشتركة  الرسالة الميادينمن هذه األول لقد مر بنا في الباب   

الباطنـة  ومن المعـاني  السور فواتح من  ـالذي يصاغ ـ في رأيهم   باسم اهللا األعظم مما يتصل الباطن 

لقـد بـدأت   . في القضية كلهاعامة كلمة أن نقول بنا ويحسن . منها على حدةحرف كل إليها يرمز التي 

 ١٢في معالجة العـدد  بن محمد بن الحنفية أبو هاشم بها كما فعل  العقائدوتأييد األرقام بمعالجة  القضية

عملية وجعل الهجاء حروف العجلي اهللا نفسه شكالً على صورة  رجعل أبو منصوكيف ورأينا  ٧٠والعدد 

على هيئـة تلـك   التاج من حركة تشكلت كلمة الذي يعلوها حتى كان عيسى نفسه تاجه تتم بحركة الخلق 

بهذه الطفرة ألنها ـ كما يبدو ـ كانت   الشيعة ـ لم تهتم  في ذلك ـ بما   اإلسالميةاألمة ولكن . الحروف

. عن الكيسانية واِإلسـماعيلية بعيداً  الالمذهبيةاألمور ببحث نشاطهم الباحثون نها، وحدد فكرة سابقة ألوا

 مباشرة من األرقامالحقائق  في العالم اإلسالمي رأوا أن البراعة ال تكون في استخراجويبدو أن المفكرين 

التي يدعون لروحية على األمور اإن أمكن ـ  ـ لتدل  السرية والحروف  واآلياتوإنما في نطاق الكلمات 

  .إليها الناس

ت (المأمون بيت الحكمة أيام ـ صاحب الكاتب  راهبون بن محمد سهل بن هرون أن أبا ويبدو   

أن عددها ومالحظته العربية عموماً الحروف ببحثه الميدان لهذا من عرض ـ كان أول   )١()٨٣٠/ ٢١٥

السبعة على عـدد  ال تتجاوز حروفها عربية  كلمةأطول الثمانية والعشرين، وأن منازل القمر عدد يعادل 

االثنـي عشـر، وان   عدد البـروج  األصول العربية تعادل السبعة، وان الحروف المزيدة على  السيارات

إلى فتنبه ال يدغم ـ وهي القمرية ـ   التعريف ـ وهي الشمسية ـ ونصفها    الحروف يدغم مع المنصف 

. آلخر في وجه القمر اآلخـر االنصف واختفاء  للعيان نصفهامن حيث ظهور  أن ذلك يشبه منازل القمر

األولى من : الثالث الحركات الطبيعيةاالعراب الثالث تشبه كذلك إلى أن حركات  بن هرونسهل  والتفت

   ومما يالحظ. )٢(الفلككحركة األرض والثالثة على الوسط كحركة  إلى الوسط والثانيةالنار الوسط كحركة 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٦/ ١١) ١٩٣٨مصر (معجم األدباء ، ٣٦٨/ ١، فوات الوفيات ١٠ص ) ١٨٧٢ليبزج (راجع ترجمته في الفهرست ) ١(

  .٦٧ـ 

  .١٠ص ) ١٨٧٢ليبزج (الفهرست ) ٢(

  

  ـ ١٦٦ـ 



 

 

علـى  كانـت  وانها حرفاً  ٢٨ابن المقفع ـ كانت تتضمن  القديمة ـ برواية  الخطوط الفارسية ن معظم أ

. )١(حرفـاً  ٣٦٥يتضمن والزجر واألمور األخرى ـ  دها ـ وهو المستعمل للفراسة  سبعة أنواع كان أح

أيام منها أيضاً، وبخاصة العدد األخير، الذي يشير إلى عدد األسرار الطبيعية  استخراجيمكن أعداد وتلك 

فانه كان صحيحاً  )٢()٨٦٦/ ٢٥٢من ت قريباً (عن الكندي  ابن النديمما يرويه وإذا كان . السنة الزراعية

انه ذكر ذلك من . الكامنة فيهاإلى األسرار لينتقل من الحروف  العددية الدالالتاستخراج حاول أول من 

العدديـة ـ يسـاوي     حروفهاللفظين ـ إذا جمعت قيمة  أن كال  على اعتبار »نفاع«تعني  »قلم«أن كلمة 

فـي  انه كتب رسالة  لى الكنديبل لقد نسب إ. للمعرفةمصدراً بوصفها من هنا برزت الحروف . )٣(٢٠١

في فـواتح  األربعة عشر الواردة الحروف قيم على حساب فيها ـ اعتماداً   تنبأ )٤(»العرب وكميتهملك «

ابـن  مدعاة ِإلعجـاب  وكان هذا  )٥(من بدئهاسنة  ٦٩٣الدولة العربية ستضمحل في مدى السور ـ بأن  

  . )٦(مقارباًمختلفاً وإن كان تاريخاً خلدون الذي ذكر 

  ت(بن سهل البلخي هو أبو زيد أحمد  )٧(وجاء بعد الكندي تلميذ له  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣راجع الفهرست ) ١(

  .٦ـ  ٥لرسائل الكندي الفلسفية ص  أبو ريدة حول وفاته في مقدمتهراجع مناقشة ) ٢(

واحداً، وذكر في بداية الخبر  العدديا ، فوجد مقابلهموقد جمع الزمخشري الحروف في كال اللفظين ١، ص الفهرست) ٣(

األوقاف العامة  انظر ربيع األبرار له، مخطوط مكتبة( »نفاعفي حساب الجمل وزنه  أن الكالم ويزعم المنجمون«أنه 

  .).النعيمي سليم األستاذالجزء األول منه بتحقيق ب، وقد طبع  ٩٤/ ٣، ٩ـ  ٣٨٦ببغداد، رقم 

ب ـ  ١٧٨ب ـ  ١٧٥والنبوءة ترد في الورقة  Add 7473تحف البريطاني تحت رقم في الم محفوظة هذه الرسالة) ٤(

 في كتابه فيلسوف العرب عبد الرزاق ومصطفى ١٧٥ص في كتابه مجموعة نصوص  ماسينيونمنها، وقد ذكرها 

ص  ليبزجالفهرست (الكندي مع أنه نص على أنه ذكرها كلها  مؤلفات ولم يضمنها ابن النديم ٥١والمعلم الثاني ص 

بتاريخ انتهاء ملك زحف ولكنه ) ١٤٥٤/ ٨٥٨ت (الحروفي البسطامي  أيضاً عبد الرحمن وقد ذكر هذه الرسالة). ٢٥٧

وجعل موعد الخراب قبل ذلك بمائة سنة  ٨ـ  ١٤٩٧/ ٩٠٣إلى سنة  األسرارأرباب بناء على معلومات العرب 

  ).مفتاح الجفر الجامع مخطوط في كمبردج(

  .١٧٦ورقة  العرب وكميتهرسالة ملك ) ٥(

  .٥٣٨/ ٣تاريخ ابن خلدون ) ٦(

  .٧٢/ ٣راجع معجم األدباء ) ٧(

  

  ـ ١٦٧ـ 



 

 

 )١(التأويالتفي حروفه وكتب كتاباً في البحث عن كيفية  من أسراروما فيه فتناول القرآن ) ٩٣٤/ ٣٢٢

حروف المقطعة في ال«وأخرى في تفسير سورة الفاتحة وغيرها في وغريبه وكتب رسالة في نظم القرآن 

على هذا الشكل كان اسـتخراج  األساس من تناول أبي زيد الحروف ويبدو أن الغرض . )٢(»أوائل السور

في منها ـ وكان قريب الغيبة ـ فقد روى عنه أنه في أول أمره كان خرج    موعد ظهور المهدي الشيعي

أخرى حتى كان مـن  لى أمور خاصة ترك هذا األمر واتجه إولكنه  )٣(إلى العراق] المنتظر[طلب االمام 

وكان أبو زيد إلى ذلك قد كتب رسالة فـي  . )٤(براعته في هذا الحساب أنه وقت وفاة نفسه في دقة غريبة

أبا زيد ولكن . بداية حلقات متداخلة سنراها قريباًفكانت هذه  )٥(»سورة محمد تنوب عن جميع القرآن«أن 

الحروف من بعده ما عدا الحروفيين من أصحاب المذهب الذي لم يقبلها أحد من دارسي توصل إلى نتيجة 

  .)٦(»هللا تسعة وتسعون اسماً«: نحن بصدد التقديم له ـ وذلك أنه أنكر صحة الحديث المشهور القائل

بـن عبـد اهللا   اهللا بن بكر، المعاصـر لسـهل   الحسين بن عبد ( الصبيحيأن أبا عبد اهللا وذكر   

الحروف فكفّره أبو عبد اهللا في شيء من علم األسماء والصفات وعلم  تكلّم«) م٨٩٦/ ه٢٨٣التستري، ت 

، وراجـع  ٥٠٠م، ص ١٩٦٠/ ه١٣٨٠مصـر  : ط( »للسّراجالعامة كما في اللمع الزبيري وهّيج عليه 

  ).٨٨/ ١، والطبقات الكبرى للشعراني ٣٢٩الصوفية للسلمي ص  طبقات

ف داخلة في كل أشكال المعرفة اإلنسانية الحروحتى كانت فكرة معالجة الرابع ولم يدخل القرن   

كل علـى حسـب    وحتى المعتزلة وعالجها الصوفية والفالسفة منهم خاصة الشيعة واإلسماعيليةفعالجها 

  في موازاةهدفه، ومن هنا وجدنا الحالج يسير 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨، الفهرست، ليبزج) ١(

  .٦٨/ ٣معجم األدباء ) ٢(

  .٧٤/ ٣أيضاً ) ٣(

  .٨٢/ ٣أيضاً ) ٤(

  .١٣٨ص الفهرست، ليبزج، ) ٥(

مسلم، مصر،  وصحيح ٨٥، ٨٠، أما عن الحديث فراجع البخاري، كتاب الدعوات ١٨٤/ ١لسان الميزان البن حجر ) ٦(

٤٢٠/ ٢.  

  

  ـ ١٦٨ـ 



 

 

في القرآن علم كل شيء وعلم القرآن في األحرف التي في أوائـل  «أحمد بن سهل البلخي في القول بأن 

 وعلم النقطة في المعرفة األلف في النقطة وعلم الم ألف ألف وعلم الملسور وعلم األحرف في الم ألف ا

  .)١(»ال يعلمه إال هو«حتى يصل إلى علم غيب الهو الذي  »األصلية

القرآن وأخذ يحلل اسـم محمـد واسـم    ولم يكتف الحالج بذلك وإنما طبق الحروف على غير   

إلـى صـور   ) ٩٦٥/ ٣٥٤ت (الِنفَّـري  ونظر . )٢(منهما معنى يناسبه ليضع مقابل كل حرفزازيل ع

، ويعني بـه اهللا، فطلـب إلـى الصـوفية أن     )٣(»إال األلفكلها مرضى « الحروف بعين الصوفي فرآها

الرباني الذي ال ضد لـه  العلم ليعلموا  )٤(»العلم الذي ضده الجهل«يخرجوا عن الحروف التي تدل على 

نظراً أدى به إلى تقرير إسالم أبي ) ٩٩١/ ٣٨١ت (القمي  ابن بابويهإليها ونظر . )٥(وهو اليقين الحقيقي

بحساب الجمَّل وعقد بيـده  طالب أسلم أبا «من أن  ﴾﴿النبيَّ به العباُس على ما خاطب طالب اعتماداً 

ونظـر  . )٧(»دأحد جواإله « الكلمات بحيث عادلت في القيمة العددية ابن بابويه، فحللها )٦(»ثالثة وستين

مـن  حين تنطق تبدأ  »ألم«الحظ أن إعجاز القرآن لّما من زاوية ) ٣ـ   ١٠١٢/ ٤٠٣ت ( إليها الباقالني

  .)٨(باقي الحروف التي ينطق بها العرب إلى آخره لتتضمنأول الحلق 

والخبرة في القرآن التأويل وكونهم أصحاب الخاصة الصفا من وجهة نظرهم إخوان  ونظر إليها  

في ذلك شـوطاً   وساروا )٩(السريوذكروا الحروف القرآنية بوصفها جزء من علمهم  م وأسرارهواإلسال

وان اِإلمامـة   )١٠(العربية مع منازل القمرالحروف وتحليالتها، وقالوا بتطابق للفلسفة بعيداً جداً بمتابعتهم 

  تقابل القمر كما أن النبوة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٩٦ـ  ٩٥، ص ١٩٣٦باريس ) وبول كراوس قيق ماسينيونتح(أخبار الحالج ) ١(

  .٥٢، ١٤انظر الطواسين ص ) ٢(

  .٢٠٥مخاطبات النفري ص ) ٣(

  .٨٩مواقف النفري ص ) ٥و ٤(

  .٨٣ص ) ٣٦٠إيران (القمي  األخبار البن بابويهمعاني ) ٧و ٦(

  .٨ـ  ٩٧٧/ ٣٦٧، وقد ألفه سنة ٦٧ص ) ١٩٥٤/ ١٣٧٤مصر ( إعجاز القرآن للباقالني) ٨(

  .١٩٤/ ٤الصفا إخوان  رسائل) ٩(

  .١٦١ـ  ٦٠/ ١أيضاً ) ١٠(

  

  ـ ١٦٩ـ 



 

 

 ومشاكلة كل ذلك لإلنسان )٢(األرض ومثلها تحت األرضعشر فوق وقسموها إلى أربعة  )١(تقابل الشمس

الشعر واستخرجوا فذكروا  وخرجوا من ذلك إلى مظاهر أخرى تتصل بهذا العدد. الصغيرهو العالم الذي 

والبسيط المكونة من ثمانية مقاطع وقرنوا بذلك أن المقاطع مركبة من اثنـي  الطويل والمديد  ورهمن بح

لـى ذلـك   إ وباإلضافة. جملة ذلك ثمانية وعشرين حرفاًأوتاد فكانت وأن األسباب من ثمانية عشر سبباً 

  .)٣(افيه هن إلى اِإلفاضةمما ال داعي وغيرها  استخرجوا صالت أخرى بين الشعر واألفالك

/ ٤٢٨ت (سـينا  فيها ابـن  من موضوعات الفلسفة فكتب الحروف معالجة بقيت هذا كله وبعد   

وطبق  تناول فيها األرقام )٤(»التي في فواتح السور الفرقانية الحروف الهجائيةرسالة في معاني «) ١٠٣٧

 تعني العالم الهيوالني »طس«به البحث إلى أن وأدى . )٥(والعقول وأنواع العوالمفي الخلق  عليها فلسفته

على غيـر   كن أن يكون للحروف داللةملم ي«عالم التكوين وعالم األمر وختم كالمه بأنه هي  »ق«ن وأ

  .)٧(»بعد هذا أسرار تحتاج إلى المشافهة«هذا المبلغ صرح بأنه ولما بلغ . )٦(»هذا البتة

كان ولكن عالم الحروف  )١١١/ ٥٠٥ت (إلى الغزالي  ولعل من الغريب أن ننتقل من ابن سينا  

أسـرار  «لألسف الشديد منها كلها ضاعت رسائل عديدة فعالً وكان نصيبه من الغزالي يجمع كل األهواء 

نخبة األسماء، فواتح السور، ، شرح حروف الكلمات، جنة األسماء، خواص الخواص، رسالة في األحرف

  وهر المكنون في خواصوالج السر المصون«و )٨(»في أسرار الحروف والغايات المبادئ

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠/ ٤الصفا إخوان  رسائل) ١(

  .الفلك مثالً، على عدد أيام السنة ودرجات ٣٦٠وذكروا كذلك أن مجموع أمثال القرآن  ١٠٢/ ٣أيضاً ) ٢(

  .١٥٥/ ٣أيضاً ) ٣(

  .٩٦ـ  ٩٢البن سينا ص  »رسائلتسع «أيضاً كتاب ) ٤(

  .٩٦أيضاً ص ) ٥(

  .٩٧أيضاً ص ) ٧و ٦(

  .ا وكامل عيادلجميل صليب) ١٩٣٤/ ١٣٥٣دمشق (راجع مقدمة المنقذ من الضالل ) ٨(

  

  ـ ١٧٠ـ 



 

 

الُحسنى، قد سـلم وطبـع   غير أن كتاباً واحداً منها، وهو المقِصد األسني شرح أسماء اهللا . )١(»الحروف

اهللا الحسنى ألسماء  األسنىوقد عرض الغزالي في المقصد . ١٩٠٦/ ١٣٢٤في مصر سنة  الطبعة الثانية

وخلص في الفن الثالـث  ) ٢٤انظر ص (من الخوض في األسرار  لنفسه على الصورة المعتادة مع ضبط

فكرة أبي زيـد  وكانت تلك ) ٨٠انظر ص (منه إلى أن أسماء اهللا الحسنى تزيد على تسعة وتسعين توقيفاً 

العقلية ن الباب الثالث من كتاب المعارف الزمان وهو جزء م وللغزالي نص آخر حفظه. كما مر البلخي

فـي مجلـة األنـدلس     ولباب الحكمة اِإللهية يقع في ست صفحات نشره وترجمه وحققه داريو كابنالس

أما العنوان ففـي   ٥٢ـ   ٤٧ في الصفحات، والنص متضمن )٥٨ـ   ٢٠ص  ١٩٥٦، سنة ٢١المجلد (

وقد عرض الغزالي في هـذا البـاب   . )٢()I 130تحت رقم في االسكوريال  ، والمخطوط محفوظ٢٠ص 

والغزالي . إليهاالتي أشرنا  في رسالتهالبن سينا متابعاً والحرف وكان في ذلك للقول وتطرق إلى الصوت 

  .على كل حال، لم يقدم شيئاً جديداً في هذا المجال

ورسخت فيه وصارت من مميزات  الحروف بعد الغزالي عالم التصوف من جديدمعالجة ودخلت   

ومن هنا رأينا ابن عربي الذي فلسـف  . في أبحاثهملمعرفة الصوفية وصارت الزمة من لوازم الصوفية ا

مـن هـذه    تضـمنيه مـا يمكـن   كل  التصوف يضمن األبواب من الثاني إلى السابع من فتوحاته المكية

ي مطابقـة  إلى األذهان فكرة سهل بن هرون في مطابقة عدد الحروف لمنازل القمر وففأعاد ، )٣(المعرفة

للكواكب السيارة، وأضاف إلى ذلك أن حاصل قسمة الثاني على األول يكون عدد العناصر  السباعات فيها

  قة لجميع الكلمات التي ال، وبذلك صارت الحروف موجدة وخال)٤(األربعة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .آ ٢٨٠، ورقة رسالة خواص الحروف لمحمد شريف، مخطوط في كمبردج) ١(

التي نعنيها من   الفقراتوهذه  ١٩٦٣/ ١٣٨٣لكريم العثمان في دمشق سنة انشر كتاب المعارف العقلية بتحقيق عبد  )٢(

 ٨٧انظر ص (هذا الموضوع  في ن، وفي الكتاب استعراض مختصر آلراء السابقي٧٣ـ  ٦١الباب الثاث تقع في ص 

من «وختم القول عليها بأنه ذكر  ١٠٢ـ  ٩٩في ص  وحقائقهاالحروف وعاد الغزالي إلى الكالم على أشكال ). ٩٢ـ 

 »طالباً مستفيداًبل كتبته واهباً هذا مفيداً  واعلم أني ما كتبت«: وقال) ١٠٨ص ( »مختصراً يشبه المقدمةكل فن شيئاً 

  .فكان كما ذكرنا) ١١٠ـ  ١٠٩ص (

  .١٤٨ـ  ٦٤/ ١انظر الفتوحات المكية ) ٣(

  .١٦٢/ ١أيضاً ) ٤(

  

  ـ ١٧١ـ 



 

 

مسـألة أسـماء اهللا   بل أحيا ابن عربي بذلك ولم يكتف . )١(غير المتناهيةة لها في مقابل الموجودات نهاي

إليها ما يساوي أضاف فوجدها تسعاً وأربعين  المختلفة وحقائقهاوالتسعين وربطها بالعوالم التسعة  الحسنى

يقة السر اإللهي المبثـوث  عالماً صغيراً ـ وزاد على ذلك حق ذلك مما في اإلنسان من حقائق ـ بوصفه  

مـن عـالم    المختلفـة  بحيث صارت كل الميادين االسم األعظماعتبرها  وتسعينكلها تسعة  فيه فصارت

شيء آخـر  ابن عربي إلى ما أبدعه ويجب أن يضاف . )٢(واحدة تستغرقها وحدة الوجودحقيقة  الحروف

ومـن هـذا   . منصور العجلـي بأبي ذكر مما ي )٣(هو انه اعتبر عيسى من أعيان الوجود بكونه كلمة اهللا

التي ُوِهبها النبي، وباألسماء التي علمهـا   »الكلمبجوامع «إلى ربط هذا المعنى خرج ابن عربي  التجريد

تقـدمت  وبهذا . بوصفه جامعاً لكلمات اهللا الذي ورث العلوم اِإللهية )٤(كلها في اِإلنسان الكاملآدم لتجتمع 

نفسه، وختمت النبوة  اِإللهية التي يحملها الشخص ال شخصه برة بالمعرفةالعالماهية على المادة وصارت 

 صارت األسماء والمسميات شيئاً واحداً وصـارت  وهكذا. مقامها على صورة أجمع وأوسع لتقوم الوالية

  .كمـا سـنراه   دعـوة الحـروفيين  نفسـها وهـذا هـو جـوهر     بـازاء الـروح   يقوم أصالً  الحروف

 بـالحروف مـن مجالهـا    ليخرج) في تونس ٩ـ   ١٢٣٨/ ٦٣٦ت (أبو العباس البوني وجاء   

وما يتصل بهمـا   حروف القرآن والبسملةعلى دراسة النظري إلى الناحية العملية والتطبيقية، فلم يقتصر 

به يجاب «المعاشية، فاسم اهللا األعظم  يختص بالحياةوإنما شفع ذلك كله باالستفادة من هذه األسرار فيما 

ـ  كما كان الغالةـ   )٦(الرغباتوتحقيق  )٥(»عند االضطرار وبسـم اهللا   )٧(األقدمون يهزمون به الجيوش 

المسـيح  عشر حرفاً منها عشرة غير مكررة هي االسم األعظم الذي كان وهي من تسعة  الرحمن الرحيم

  وسيلةفصار علم الحروف حرفة و. )٨(َيرقي بالباء منها من األوجاع واآلالم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢/ ١الفتوحات المكية ) ١(

  .٢١٠ـ  ٢٠٩اِإللهية البن عربي ص  راجع التدبيرات) ٢(

  .١٢/ ٣) كتاب األلف(رسائل ابن عربي ) ٣(

  .١٤٠/ ٢، والحديث منصوص عليه في ١٣٧/ ٢الفتوحات المكية ) ٤(

  . ٩٤/ ٤شمس المعارف الكبر ) ٥(

  .١٣٨/ ١أيضاً ) ٦(

  .٢٢٧، ٢٢٥، ٤٤/ ١٧الفرق بين الفرق ) ٧(

  .٩ـ  ٣٨/ ١شمس المعارف الكبرى ) ٨(

  

  ـ ١٧٢ـ 



 

 

 بـه لرسـم الهياكـل    الصوفية، وانشغل )١(فاجراً مستخدمها برا أملتسخير الطبيعة بقطع النظر عن كون 

البوني بسنة ظهور المهدي الذي حدده منها وقت وليعرف  )٢(منها أسماء اهللا الحسنى لتستخرج والطالسم

علّياً بوصفه أستاذاً له علّمه ـ في النوم ـ كيف يكون سـر األلـف     ذكر البوني وقد . )٣(٩٨٠ظف أي 

إليه هـو أنـه ذكـر ألول مـرة أن     المهم الذي تطرق ولكن  )٤(األقطاب والخلفاءواالسم األعظم ودورة 

 )٥(»گ، ر، چ، پوهي  حرفاً عربياً مبيناً وأربعة مدغمة واهية اللفظ ٢٨حرفاً منها  ٣٢«هي الحروف 

  .)٦(ر أنها هي األسماء التي تعلمها آدم في بدء الخليقةوذك

لقطب الدين الشيرازي في جالل الدين الرومي وأستاذاً وجاء تلميذ البن عربي كان من أصدقاء   

كرر فيه ما تطرق إليه ابن عربي وزاد عليـه   )٨(ليكتب كتاباً في الحروف سماه إعجاز البيان )٧(الحديث

نقطة فقرنها بالسـموات السـبع والعناصـر     ١٤العربية د عددها في الحروف إلى النقط فوج بأن التفت

  .)١٠(وعلل كالًّ بما شاء من أسفل والتشديد إلى االعراب والنَقطوالتفت . )٩(الثالثة األربعة والمواليد

  في الحروف )١١(وكذلك كتب صدر الدين القونوي، خليفة ابن عربي وربيبه، كتباً  

 ـــــــــــــــــــــــ

وذلك غير  »فيها أسماء من دعا بها أجيب براً كان أو فاجراً«راجع ما رواه البوني عن سهل التستري أنه قال في يس ) ١(

غير أنه لم يتطرق إلى ) ٨ص (هذا المعنى  وقد ذكر التستري. ٨٧، انظر ص ١٣٢٩ثابت في تفسير التستري، مصر 

أن عوالم هذا «وذكر في الميم  »واعلم أن الحروف أمة من األمم«: اًحيث يقول البوني أيض ٣/ ٤وراجع . البر والفاجر

  .٥/ ٤ »يحرق حرها الناسفي الشمس لئال  وتلقيهالحرف هي التي تجمد الثلج 

  .٩٠/ ١شمس المعارف الكبرى ) ٢(

  .٧٣/ ٣شمس المعارف ) ٣(

  .٦٢/ ٣أيضاً ) ٤(

  .عن جعفر الصادقرواها  ٩٠/ ٣أيضاً ) ٦و ٥(

  .٣٣/ ٢أيضاً ) ٧(

  .٣٣/ ٢مكتبة دائرة الهند في لندن لستوري  راجع فهرس مخطوطات) ٨(

  .ب ٤٨اعجاز البيان ورقة ) ٩(

  .٥٥٦نفحات األنس ص ) ١٠(

  أ ٤٨ب ـ  ٤٥اعجاز البيان ورقة ) ١١(

  

  ـ  ١٧٣ـ 



 

 

الدر النظيم في خواص ) ٧ـ   ١٣٦٦/ ٧٦٨ت (، وكتب عبد اهللا اليافعي )١(كمفتاح الغيب وتفسير الفاتحة

بمادة جاهزة السبيل لفضل اهللا الحروفي وزودوه فمهدوا وهكذا أغلب شيوخ التصوف؛  )٢(األسماء الحسنى

اهللا الحروفي نفسه صوفي فارسـي اسـمه   وقد كان في أيام فضل . وهدفه يستخدمها كما يشاء له غرضه

عرفـة علـم   وكان مشهوراً بين النـاس بم ) ٩ـ   ١٣٧٨/ ٧٨٠ت (عبد اهللا المعروف بأبي ذر أحمد بن 

أسـماء اهللا  وشـرح   الـنقط الذي ألف كتاب أسرار ) ١٣٨٤/ ٧٨٦ت (علي الهمداني  وكذلك )٣(الحرف

به مراكز مهمة في الدول اإلسالمية  من المقام والجاه ما جعلهم يحتلونوكان لهؤالء الحرفيين . )٤(الحسنى

الذي كـان  ) ٤ـ   ١٤٩٣/ ٨٠٦ت (الحرفي المعري ، وكان من أولئك محمد بن عبد اهللا الشمسي عموماً

ظهور فضل واستمر األمر على هذا المنوال إلى ما بعد ). ١٣١٩/ ٨٠١ت ( )٥(خصيصاً بالظاهر برقوق

الحروفية في هذا  هذه الصفحات التقديم للحركةولن نتناول الفترة المتأخرة اآلن ألن غرض . اهللا الحروفي

قـد جعـل مـن    ) ١٤٥٤/ ٨٥٨ت (لبسـطامي  المجال، ولكن من المهم أن نشير على أن عبد الرحمن ا

وإن كان متأخراً عن فضل اهللا الحروفي قلـيالً، إال  وهو، . )٦(انتشار علم الحرفظهور المهدي  عالمات

تتبنى هذه ومتطلعاً إلى ظهور شخصيات  متشرباً بهذه المعرفة الجديدةأي مدى كان المجتمع أنه بين إلى 

 التي اختارت أن تبني كيانهـا  فرقته الجديدةونبغ ونظم  حروفيفي هذا الجو ظهر فضل اهللا ال. الدعاوي

  .معه إلى نواحي أخرى سنجدها في أثناء البحثمن المعارف السرية لتتفرع  على هذا الجزء المحدود

  

  ثالثاً ـ تاريخ التنبؤ والمهدية

ادعـاء   ال بد أن نشير إلى الحركات التي سبقتها مـن وقبل أن نبحث مبادئ الحروفية وطبيعتها   

  كاد تكون أدياناً مستقلة وكانت ـلمذاهب جديدة ت للنبوة ومن تنظيم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٥٦، ص األنسنفحات ) ١(

  .أ ٢٨٠ لمحمد شريف ورقة خواص الحروف) ٢(

  .٤٢٨نفحات األنس ص ) ٣(

  .٢٩٨ص  ، مجالس المؤمنين٤٤٧أيضاً ص ) ٤(

  .أ ٤٥ورقة  شرح الحروف للقزويني) ٥(

  .ب ٢٨الجامع ورقة  مفتاح الجفر) ٦(

  

  ـ ١٧٤ـ 



 

 

علـى   بالواليـة على قواعـد صـوفية وتتعلـق    تقوم  البيروني ـ في الغالب حركات فارسية  كما الحظ

  .في بواكير هذه الحركات قصيرةوقبل أن نأخذ برأي البيروني أو ندعه يحسن أن نقول كلمة . )١(العموم

مـن  أشكاالً اتخذت مختلفة عرب الشمال حافزاً لردود  اإلسالم بزعامة رجل منلقد كان انتشار   

المتحضرين من  انعكست، من عرب الجنوبوجماعية  في حركات فردية سد والحقد والطموح وتمثلتالح

لقد كانت الزعامة الروحية، . وسلطان من جهة أخرى بعد حضارةجهة، والفرس الذين غُلبوا على أمرهم 

 وة والمهدية والوالية الصوفية، الصور التي اتخذتها ردود الفعـل اليمانيـة  التي تتفاوت بين اِإللهية والنب

 الحس القبلي والشعبيفي الفترات التي ضعف فيها  والفارسية، ومنها تسربت إلى األمم األخرى وبخاصة

مسيلمة وسـجاح   كانت السبب في تنبؤ ﴾﴿محمد ومن المعلوم أن نبوة . وظهر فيها الطموح الشخصي

دون  روح النبـوات أما في فارس، التي يرى الشهرستاني صدورها عن . لعنسي من أهل اليمنواألسود ا

لها الفارسية في الفترة اإلسالمية شاهداً على ذلك، ومثّل من التنبؤات  ابن حزم سلسلة، فقد ذكر )٢(الفلسفة

ذكر فـي هـذا   أطرف ما يومن . )٣(السراجوأبي سلم  وخداشوالمقنع وبابك واستاسيس سنقادة  بحركات

فـي فتـرة   عامل األمويين على خراسـان  ـ ) ٦٩١/ ٧٢ت (أن عبد اهللا بن خازم  السريع االستعراض

ربيعة لم تـزل غضـاباً   «ـ تنبه إلى أن   للمسلمينالثاني األمر شورى معاوية بعد ترك الحروب األهلية 

بنو حنيفة لمضر بايعت ربيعة  حسدمن أجل «أنه إلى ذلك وأضاف . )٤(»نبيه من مضرعلى اهللا مذ بعث 

والحظ أصـحاب  . )٥(»نبي كما كان في بني مضر نبيطمعاً في أن يكون في بني ربيعة  مسيلمة الكذاب

من أجل غيظهم على مضر لخـروج  « كتب الفرق أن الربعيين كانوا أسرع إلى االنضمام إلى المعارضة

فـي هـذه   «أّن ) ه١٢٦دث سـنة  ، حوا١٨٥٥/ ٢أوربا : ط(وذكر الطبري في تاريخه . )٦(»النبي منهم

  في السنة، وقع االختالف

 ـــــــــــــــــــــــ

اآلثار ( ، وانتهى إلى الشلمغانيعلى هذه الصورة بادئاً من بوداسف، قبل زرادشت) ١٠٤٩/ ٤٤٠ت (أوردها البيروني ) ١(

  .٢١٤ـ  ٢٠٤، ص ١٨٨٧ ليبتزج) الباقية

  .١٤٠/ ٢الملل والنحل ) ٢(

  .١١٥/ ٢الفصل ) ٤و ٣(

  .١٨١، ص ١٩٤٨الفرق للبغدادي، مصر الفرق بين ) ٦و ٥(

  

  ـ  ١٧٥ـ 



 

 

 ]ه٧٤٦/ ه١٢٩ق بن علي بن شبيب المَعني،  جديع[ الكرمانيوالنزارية، وأظهر بين اليمانية خراسان 

ضرب نصر ب فنُِصح«لنصره جماعة منهما مع كل واحد واجتمع ] الليثي الربعي[بن سّيار الخالف لنصر 

أحد أعوانه، بحجة  البكري،بن ظهير  وكذا يضرب عنق الفرافصة للدولة ني بحجة مخالفتهعنق الكرما

من كان  وإذا صح هذا المنطق. »مضر ولتفّضله على ربيعة متعّصباً على اهللا لتفضلّه علىلم يزل «أنه 

 )١(عيينن الرباليمفي هذه الحركات باعتبار الكوفيين في الغالب من  الغلو الكوفيأن يسلك  الطبيعي

 ومما يزيد. الهجريين األولين الغلو من وجوه النشاط التي أظهرها العنصر الفارسي في القرنين وباعتبار

اللتين  كانا الصورتين] الغالي في رأينا[التصوف والتشيع وضوحاً مالحظة ابن حزم أن هذه النقطة 

  .)٢(الفارسي للعرب ومقاومتهم لهممعارضة العنصر رسمتهما 

عن  بهذه الفقرةالشؤون، التي ليس هذا مجالها الحقيقي، وبعداً التفصيلي في هذه  للخوض وتحنباً  

 التاريخية في يسر مع األحداثالمقدمة أن تنساق ، نترك لهذه القبلي والجنسيالتبويب تحت طائل الوقوع 

اّدعاء ن في شأ المبكرةومن األحداث . الروحعلى هذه  الداللةواضحة وإن كانت بمعزل عن التخصص 

ـ   ٢٣٢ح (المتوكـل العباسـي   في أيـام  من أنّه  ، ما ذكره المقدسيبها، على العموموما يتّصل النبوة 

أنه ذو ، وزعم بن الفرج النيسابوريرجل بسّر من رأى، يقال له محمود ظهر «) م٨٦١ـ   ٨٤٦/ ه٢٤٧

إلـى ذي  كيف ذهبت : فقيل له. سبعة عشر رجالعلى ذلك ، وتبعه ومعه مصحف قد ألّف كالمه القرنين

فصـفع  . أن أكـون ثالثهمـا  فكرهت (!) ألن رجلين في بغداد يّدعيا النبوة : القرنين من بين الناس؟ قال

العـالء  أن أبـا  ينبغي أن نشير إلى ولكننا ]. ١٢٢/ ٦البدء والتاريخ له، [ »وتاب هو وأصحابهُصفَْيحاٍت 

.. من، منذ كان، معدناً للتكسـب بالتـدّين  ما زال الي«ذكر أنه ) ١٠٥٧ـ   ٩٧٣/ ٤٤٩ـ   ٣٦٣(المعري 

  وحدثني من سافر إلى تلك الناحية أن به اليوم جماعة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .الغلو والغالة من الجزء األولانظر فصل ) ١(

إلى محسن الفاني  ودبستان المذاهب المنسوب ٣٦٢/ ٢، ١٢٧٠ضاً خطط المقريزي، مصر وانظر أي ١١٤/ ٤الفصل ) ٢(

ت (البارسي آذركيوان عن رأي تعبيراً  ٢٩، ص ١٢٩٢بمبي ) ١٦٧٢أو  ١٦٧١/ ١٠٨٢أو  ١٠٨١ت (كشميري ال

  )م١٦١٨ ه/ ١٠٢٧

  

  ـ ١٧٦ـ 



 

 

، وبصرف النظر عن حركات الغلـو الشـيعية   )١(»من مال يزعم أنه القائم المنتظر فال يعدم جباية كلهم

سنة  الذي ظهر في اليمن عن المنصور الصناديقي يحدثنا أبو العالء المعري )٣(وحركة الحالج )٢(السابقة

  :في زمانه وتقول »كانت القيان تلعب بالدف«الذي  ٤ـ  ٨٨٣/ ٢٧٠

  ذا النبيـائل هـي فضـوبثّ    ذه والعبيـذي الُدفَّ يا هـخ

  )٤(ي يعربـي بنـام نبـوق    مـي هاشـي بنـنب ى ـتولَّ

وبين ي حصن له ويكون الواسطة بينه ف كان باليمن رجل يحتجب«المعري إلى ذلك أنه ويضيف   

  .)٥(»...الناس خادماً له قد أسماه جبريل

مـن  [قتله المصريون «الملقب بالشيخ  م قتل يحيى بن زكرويه القرمطي٩٠٣/ ه٢٩٠وفي سنة   

وأشار . »جيوشاًكثيراً وكسر لهم منهم خلقاً على باب دمشق بعد أن قتل ] أنصار الحركة الفاطمية السرية

فـي  إلى ناحية من النـواحي  يركب جمالً، فإذا أشار بيده «زي، ناقل الخبر، أن يحيى هذا كان ابن الجو

فلما قتل، عقد أخوه الحسين لنفسه وتسّمى بأحمد بـن عبـد اهللا،   . بذلك أصحابهفافتتن . محاربيه انهزموا

وصـار  . قويت شوكتهبأبي العباس، ودعا إلى ما كان يدعو إليه أخوه؛ فأجابه أكثر أهل البوادي ووتكنّى 

ثم صار إلى أطراف حمص، فتغلب عليها وخطب . على شيء، فانصرف عنهم إلى دمشق فصالحه أهلها

خوفـاً علـى    وفتحوا له بابهافأطاعه أهلها ] كذا[ثم صار إلى حمص . بالمهديله على منابرها وتسّمى 

علـى   حين استولى المتمهدي ابن الجوزي، بعد أن هذاوذكر ]. ٣٨/ ٦المنتظم البن الجوزي، [ »أنفسهم

يستبيح به النساء خاص وأنه كان له فقه ! »هاشمقتل من بها من بني «، مركز الدعوة اإلسماعيلية سلمية

  .ويقتل األطفال والحيوان، وانتهى األمر بقتله في التاريخ السابق

  المعروف بابن الشلمغانيظهر في بغداد محمد بن علي  ٩٣٤/ ٣٢٢وفي سنة   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٨ـ  ٣٧٧، ص ١٩٥٠، مصر ١عبد الرحمن، ط  رسالة الغفران تحقيق الدكتورة عائشة) ١(

  .انظر الجزء األول) ٢(

  . ٥١ـ  ٣٧/ ٢أيضاً ) ٣(

  . ٤ـ  ٣٧٣رسالة الغفران ص ) ٥و ٤(

  

  ـ ١٧٧ـ 



 

 

بابية  عياً في البداية، مد)٢(الدولة، وكان من موظفي ))١(نسبة إلى قرية قرب واسطوشلمغان (ابي العذافر 

حركـة   الذي كشف مـا تخفيـه   )٣(الرسمي عند الشيعة الحسين بن روح نائبهالمهدي ومنازعاً في ذلك 

فيه بعد تنقلـه   اِإللهيالنور ذلك ادعى هذا الربوبية وظهر بدين جديد يقوم على حلول وبعد . )٤(الشلمغاني

وذوي  من المثقفينأنصاراً  أن يكسب الشلمغانيتطاع واس. )٥(حتى االمام الحادي عشر في األنبياء واألئمة

مؤصلة من حركة الحـالج   الشلمغانيوكانت حركة . )٦(اليسار من الوزراء والكتاب في البالط العباسي

وكـان مـالك   . )٧(بسابقه وشبه الشلمغاني عقدت بين الرجلينعنها إلى حد أن مقارنات القريبة وصادرة 

على العباسـيين  ترمي إلى القضاء األثير، من جانبها السياسي انها كانت  ابنكما روى ، حركة الشلمغاني

من والتخلص على السواء للحكم  والمرشحين من الحاكمينإلى التخلص من ذلك  هادفة )٨(معاً والطالبيين

، )٩(ثـم أحرقـا   واحد أنصـاره  الشلمغانيوقتل فشلت ولكن الحركة . معاً الرسمية والمعارضة الحكومة

  .بذلك حلقة أخرى من سلسلة الحركات الغاليةفانتهت 

ـ   ٩١٥/ ٣٥٤ـ   ٣٠٣(هذه الحركات، أن نسلك المتنبـي الشـاعر   ويحق لنا، ونحن نستقصي   

، وإن كان الـدكتور  )١٠(والواقعمحمل الجد  ونحمل ذلك ادعاءه النبوةصّدق ون مع زمالئه المتنبئين) ٩٦٥

  في رفض ما يروى من أنه «طه حسين ال يتردد 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٨/ ٥معجم البلدان لياقوت ) ١(

  .٢٣٥/ ١، معجم األدباء ٢٨٨/ ٥أيضاً ) ٢(

  .الخ ٣٠٥الطوسي ص ، وفهرست ٦٨ص النجاشي ، راجع ترجمته في رجال ٩٢/ ٨ابن األثير ) ٣(

بصحتها حتى بعد معترفاً  وظلت عدة من كتبهومصنفيهم من متكلمي الشيعة ، وقد كان الشلمغاني ٩٢/ ٨ابن األثير ) ٤(

  .٢٥٤الطوسي ص ادعائه ما ادعى، انظر غيبة 

  .٢٣٥/ ١معجم األدباء ) ٥(

على نصر الساماني  كتاب المقتدر العباسيوكذا  ٧٩ص ) ٩ـ  ١٠٧٨/ ٤٧١ت ( في الدين لألسفرايينيالتبصير راجع ) ٦(

  .٣٨٢/ ٢ أبي الفداوتاريخ  ٩٢/ ٨، وراجع ابن األثير ٢٤١/ ١ في معجم البلدان

  .٦٠ص ) رسالة ابن القارح(رسائل البلغاء ) ٧(

  .٩٣/ ٨، ابن األثير ٤٨ـ  ٢٤٧/ ١األدباء معجم ) ٨(

  .والكتب السابقة ١٤٧، ص الفهرست البن النديم، ليبزج) ٩(

  .١٩٣٠المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد العاشر، الجزء السابع سنة انظر حول هذا الموضوع مقاالً في مجلة ) ١٠(

  

  ـ ١٧٨ـ 



 

 

بـأن  السخف الذي ينبئنا في رفض هذا «كما ال يتردد  »إحداثهاأو زعم وإحداث المعجزات ادعى النبوة 

ومهما يكن من شيء فقد ذكر . )١(»القرآنزعم أن قرآناً نزل عليه وبأن بعض الناس قد حفظ هذا المتنبي 

تى صنف لديوانه تفسيراً سـماه بمعجـز   أبو العالء المعري نفسه، وكان من أعظم المعجبين بالمتنبي ح

بريقـه ونبوءتـه   جريحاً  أحمد، ذكر المعري نبوته وكراماته ومخاريقه ومنها ركوبه ناقة صعبة وإبراؤه

مطر وقوفه تحت  تنبئهعنه إبان الناس المتنبي، التي تناقلها ، وذكر من كرامات )٢(نبحه ففعلبموت كلب 

قيل أنه سّمى آياتـه  المتنبي معارضته للقرآن أم لم تصح فقد  وسواء أصحت عن. )٣(أن يبتلدون منهمر 

فإن اهللا  امضِ على سننك واقفُ أثر من كان قبلك من المرسلين... «: إليه من ذلك قولهونسب  بالعبرات

أن المتنبي صدر في كل ذلـك  مما يجوز على أن . )٤(»قامع بك زيغ من ألحد في الدين وضل عن السبيل

ونراهمـا أصـال   الدكتور طه حسين منفصلين عن التنبؤ اللتين يراهما  وربما القرمطة عن التشيع الغالي

يضاف إلى هذا أن من الباحثين المحدثين شرقاً وغرباً من يعتبر المتنبي فيلسوفاً له اتصال بالفارابي . )٥(له

  .)٦(الفيلسوف تشابه والقرامطة ومفكراً بينه وبين نيتشه

، وربما غيره من البالد اإلسالمية، بالمهديين في النصف اليمنمتالء الذهن ا وإذا استحضرنا في  

دي عشر الميالدي، يبدو من الطبيعي ـ في مثل هذه الظروف ـ   االح/ من القرن الخامس الهجري األول

ه بأسـماء الخلفـاء   ويسمي أربعة من أصـحاب  ٦ـ   ١١٠٥/ ٤٩٩النبوة سنة  أن يّدعي رجل في نهاوند

  الراشدين فكانت

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٤/ ١، ١٩٣٦مع المتنبي، مصر ) ١(

، ١٩٥٧مصر ) ٧ـ  ١٣٦٦/ ٧٦٨ت (المصري البن نباته العيون أيضاً سرح وانظر  ٦ـ  ٣٥٥ص رسالة الغفران ) ٢(

ـ  ١٩٣١/ ١٣٥٠دمشق ) ٣ـ  ١٦٦٢/ ١٠٧٣ت (ليوسف البديعي المتنبي والصبح المنبي عن حيثية  ١٧ـ  ١٦ص 

  .٢٤ـ  ٢٣، ص ٢

  .٢٤ص ، الصبح المنبي ٢٤سرح العيون ص ) ٣(

  ).٧٣وخصوصاً ص ( ٧١ـ  ٦٧، ٥٣ـ  ٥٠/ ١انظر مع المتنبي ) ٤(

  .٢٥الصبح المنبي ص ) ٥(

 ٩٥ـ  ٧٩، ص ١٩٤٥للشيخ مصطفى عبد الرازق، مصر ) مجموعة مقاالت(الثاني العرب العرب والمعلم فيلسوف ) ٦(

  .٩٣وخصوصاً ص 

  

  ـ  ١٧٩ـ 



 

 

ابن في أيام خصوصاً صناعة رائجة في المغرب، هنا أن المهدية كانت ويحسن أن نذكر . )١(القتلنتيجته 

المجموعة نبوءة صالح بن طريف الـذي  هذه  ومن الطريف تضمين. في الجزء األولخلدون كما ذكرنا 

كما  »ولده وتنّبأ بعده بعضديناً جديداً،  وشرع ألتباعه النبوةاّدعى وكان في جبال البربر، كان له أتباع «

ونقل ابن حجر عن ). ١٧١/ ٣، ه٣١ـ   ١٣٢٩آباد حيدر . ط(، حجر العسقالنيالبن  الميزانفي لسان 

رجوعه إلى أن قطع اهللا آثـارهم   كان له أتباع من أهل عواطية ينتظرون«أن ابن طريف هذا  ابن حزم

ومـن الطريـف أن   ). ١٧١ /٣أيضاً ( »الرابعة جملة في وقتنا هذا ويعني في العشر الخامس بعد المائة

 المسيحية على الخصوص باعتبارها ادخل في الروحانياتنشير هنا إلى أن الفرس كان لهم غرام باّدعاء 

الموجـودة   إلى األديـان وأعمق أثراً في الناس وأبعد عن العنصر العربي والنسب العلوي وأقرب مدخالً 

هـذا   ويذكرنا. ريق محدود من المسلمين وحدهموفكرة أعم من المهدية التي كان يؤمن بها فعلى العموم 

لقد أنهت كتب التاريخ إلينا . )٣(أخرىمرة  القدس وبروح )٢(بالمسيح مرةنفسه كان يسمى بالشلمغاني الذي 

/ ه٥٩٦أنهم المسيح نفسه، فقد ظهر األول في دمشـق سـنة    من الفرسرجال ثالث حوداث ادعى فيها 

فـي   على الروافض صلبه بالثورة واقترنبأمر حكام دمشق  صلببن مريم فالمسيح أنه م واّدعى ١١٩٩

/ ٦٧٢فقـد ظهـر سـنة    وأما المسيح الثاني . مدخالًفيها على أن للغلو مما يدل  )٤(ونبش قبورهمدمشق 

أيام التتار وادعى النبوة وأنه عيسى بن مريم وكان ) العربيتُستر باالصطالح (في شوشتر  ١ـ   ١٣٦٠

  اشتغل«كان من أبناء التجار و )٦(أو لي )٥(اسمه كي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٩/ ١٢البداية والنهاية ) ١(

  .٢٤٣/ ١المقتدر إلى نصر الساماني حاكم خراسان بهذا الخصوص في معجم األدباء انظر كتاب ) ٢(

  .٧٩التبصير في الدين ص ) ٣(

/ ه٦٦٥أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل، ت ( شامة الدمشقيألبي ] والسابع الهجريين السادس[القرنين تراجم ) ٤(

، حيث قّدم المصنّف األخير هذه ١٩/ ١٣البن كثير  البداية والنهاية: وانظر. ١٦ص م، ١٩٤٧مصر : ، ط٢ ه١٢٦٧

كْبُسهم وثّاباً «لكن أبا شامة ذكر أن العامة كان منهم . يحّددها ابن كثيرالتي نبشّت فلم أما القبور  ٥٩٥الحوادث سنة 

، وهما منفصلتان أن ابن كثير قرن الحادثتينويجدر بالذكر  »رأسه مع كلبين وتعليقهم] نَْبشُهم قبره: الصحيح[مرّحل ال

  .وهو أقرب إلى الحوادث وأعرف بهاعند أبي شامة، 

  .٣٧٦الحوادث الجامعة ص ) ٥(

  .٢٦٦/ ١٣البداية والنهاية ) ٦(

  

  ـ ١٨٠ـ 



 

 

نقص لهم مـن الفـروض صـالة    «أن واتبعه جماعة فكان  )١(»مواإلشارات والنجو القرآن والفقه بحفظ

إن بلغت من العمر ثمانياً «: يقولوشاباً  )٣(ينظم شعراً بالفارسيةوكان إلى ذلك  )٢(»العصر وعشاء اآلخرة

غير أن هذا الشـاب لـم   . ميادين مشتركة بينه وبين فضل اهللا الحروفي، وكل هذه )٤(»وثالثين تمَّ أمري

وأما الثالث فكان علي بن الفخـر  . )٥(أن قتل في مطلع شبابه قبل أن يبلغ هذا العمرفكان  في دعواه ينجح

وقتـل وأحـرق فـي    «أنه عيسى بن مريم فأخـذ   ٧ـ   ١٢٩٧/ ٦٩٦األردستاني الذي ادعى في سنة 

  .وكان من أتباعه عامر بن عامر البصري كما مر )٦(»رمضان

حسبان حركة المهدي النصيري الذي ثامن أيضاً، فمع ولم تنقطع هذه الحركات الشاذة في القرن ال  

ضربت عنق شـخص  «، حدث في دمشق بعد ذلك بثالث سنوات ان )٧(١٣١٧/ ٧١٧في الشام سنة ظهر 

فلـم  واسـتتيب   يقال له عبد اهللا الرومي، وكان غالماً لبعض التجار، وكان قد لزم الجامع ثم ادعى النبوة

يقال له ع سنوات ادعى في مصر تركي آخر من المماليك الجاولي وبعد هذا بتس. )٨(»فضربت عنقهيرجع 

سجعات يسيرة علـى رأي   سجع«بمحاولة النطق بكالم موحى به وأنه المهدي وزاد على ذلك  »أوصي«

/ ه٧٢٤وفـي سـنة   . )١٠(»قبل حضور الخطيب في جامعة الحاكموذلك في شرخيبة فانزل « )٩(»الكهان

ي، السابق، لقوله بقرب ظهور المهدي، ظاهراً، وتصنيفه ملحمة شعرية القلندرم ُحوكم الباجربقي ١٣٢٤

  :إلغاز بالحروف، منها قولهذلك على صورة تتضمن 

  ِد الحسنِـوّصي وال م جفرِ ـمن عل    لين شئتَ تكشف سـرَّ الجفر، يا ُسْؤإ

  والوصفَ فافهْم، كفعلِ الحاذق الفِطنِ    وجملتهـاً حرفـاً ْن واعيـْم وكـفافه

  زمنـن الـم ي ـر اآلتـلكنّني أذك    ل عصري لستُ أذكرُهـذي قبـال أّما

  في الكُنَنِ ام ـم َبِطيشٍ نـاِء ميـبح    ر َبْيَبْرَس  يبقى بعـد خََمِسـتهاهـبش

  نـاء قضى أي ذلك المنـه القضـل    رَِّتهـت سـْن تحـٌر ِمـه َأثَـِشيٌء ل
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٦/ ١٣، البداية والنهاية ٣٧٦ص  الحوادث الجامعة) ٥ـ  ١(

واردستان مدينة بين  .الفوطي، عن تلخيص معجم األلقاب البن ١٩٤٨/ ١٣٦٧مقدمة تائية عامر البصري، دمشق ) ٦(

  ).١٨٤/ ١ياقوت (قاشان وأصبهان 

  .٨٣/ ١٤البداية والنهاية ) ٧(

  . ٩٦/ ١٤البداية والنهاية ) ١٠ـ  ٨(

  .١٤٤/ ١٤أيضاً ) ١٢ـ  ١١(

  

  ـ ١٨١ـ 



 

 

  نِـُملٍْك إلى الَيَم ي ـان فـوأذَْرَبْيج    هـراِق لـفمصُر والشاُم مع أرضِ الع

  )٣٤١مقدمة ابن خلدون ص (

  

لم يؤثر من القول  بعظائماّدعى عليه «حوكم عثمان الدكاكي ألنه  ١ـ  ١٣٤٠/ ٧٤١وفي سنة 

وشيء آخر، فكان  )١(»اِإللهيةبدعوى  البينةالشلمغاني وقامت عليه ] كذا[وال أبي العذافر  مثلها عن الحالج

  .)٢(أن قتل بعد ذلك

في مصر علوي فارسي كان يدعى َحَسناً أو إبراهيم بن عبد اهللا مات  ١٣٩٧/ ٧٩٩وفي سنة 

عن  نزل بجامعها منقطعاً«وكان قدم من إيران إلى حلب ثم غادرها إلى مصر حيث  األخالطي الحسيني

من فيها خمر وزنانير للرهبان ونسخة  وقوارير جام ذهب«جد فيه فوبعد موته وفتش منزله . )٣(»الناس

: ، وقيل فيه)٤(»على ما قيل بالحكمة والنجوم والرمل وصندوق فيه فصوص مثمنةاِإلنجيل وكتب تتعلق 

  .)٥(»ال يصلي الجمعة ويدعي من يتبعه أنه المهديانه كان ينسب إلى الرفض ألنه كان «

وح أصحاب األفكار من غير المتغلبين أو األمراء إلى احتالل تمثل طمكانت كل هذه األحداث   

الروحية وال شك أن للتصوف األثر األكبر في تهوين القوة في العالم اإلسالمي عن طريق  مركز الصدارة

التصوف  تطور التصوف وظهور فكرة وحدة الوجود وتسلطأن والظاهر . األمر على أولئك الطامحين

بهم من ناحية وسهل على الناس قبول دعوتهم  حماسة المتصوفة والمتشبهين منزاد على أذهان الناس 

في يجدون قوتهم في سواعدهم، فكانوا من األتراك والمغول الذين تكمن أن حكام البالد كانوا  وبخاصة

وتنبههم إلى القوى التي يعجزون وتروعهم انتباههم الصوفية وخفة اليد والسحر أموراً تسترعي كرامات 

بن ... هذه الحقيقة شعر ألحمد بن عبد الخالقومما يجلو . ومن هنا أحبوها وهابوها بقوتهم خضاعهاعن إ

لحركة لقد كان معاصراً تأخّر عن الفترة التي بلغناها في هذه الفقرة، ، ولئن )م١٤٠٢/ ه٨٠٤ت ( الفرات

  :هولشعر وا. حركتهوفهم هذه الفقرات تمهيداً لدارسته اهللا الحروفي، الذي كتبنا فضل 

  منك القبائحا واُم ـوتستحسن األق    اةً سعيدةًـإذا شئتَ أن تحيا حي

  [!]ا ـم وكن متولحـوإال فجانْبه    انَهمـرك، واحفظْ لسـُبِزِيِّ الت
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤/ ١٤البداية والنهاية  )٥ـ  ١(

  

  ـ ١٨٢ـ 



 

 

البن فرحـون، ص  ] المالكي[ان المذهب الديباج المذهب في أعي على هامش انظر نيل االبتهاج(  

وحزبه الذي بذله ابن تيمية  المستميتالتصوف ما رأينا من الجهد الذي بلغه المدى مما يبين ولعل ). ٧٦

  .السلطان نفسهفي حضرة  للتغلب على الرفاعية

ما أضـيف   بالحروفيةوأوضحها وأدخلها في التصوف وأقربها شبهاً  الحركاتعلى أن من أهم   

الذي قيل أنـه سـكن سـفح     )١(١٢٥٢/ ٦٥٠سنة المتوفى  بن حمويه.. سعد الدين محمد بن المؤيدإلى 

  .)٣(تلميذ ابن عربي وابن زوجه) ٤ـ  ١٢٧٣/ ٦٧٢ت ( وأتصل بصدر الدين القونوي )٢(قاسيون

أنـه   وزعـم مـرة   تجسداً للنبيالدين  الدين أحوال غريبة منها أنه كان يعتبر صدروكان لسعد   

يجـدون   فكان أتباعه وتالميـذه من قالبه الجسدي مدة ثالثة عشر يوما  ى السماء وإنه سينسلخسيعرج إل

 خاتم الواليةمريدوه  ، اعتبره)٥(إنه، لما رجع إلى خراسانوأهم هذا كله . )٤(جسده بارداً ميتاً حتى رجع،

سالة عبر فيها ر ١٢٦٠/ ٦٥٨في سنة  وهو إبراهيم بن محمد القزوينيغريبة وكتب أحدهم،  على صورة

بنـزول  «إلهياً يتم كل ألف سنة وسموا هذه العملية التي كانت تعتبر النبوة حلوالً  )٦(هذه الفرقة عن عقائد

التي جمعت الرسالة والنبوة غيـر  ) (محمد بنبوة قد ختمت وكانوا يعتقدون أن دورة الذهاب . »الذهاب

في اهللا ثم في  »ذهاب«ة في كل مائة سنة فنزل مر »ختم الوالية«أن األنبياء جعلوا يرسلون على صورة 

كـان خـاتمهم   الذين  ثم في أحد الشهداء الصّديقين ثم في أحد الصالحينثم في أحد  الخضر ثم في عيسى

فاتصل بذلك الخـتم   )٧(بعد الذهاب السادس الذي حل في خاتم األولياء) سعد الدين الحموي(سعيد السعداء 

  .بالختم

 ـــــــــــــــــــــــ

) ٧٩٠مرآة الزمان ص ( ٦٥٠أخرى سنة  بروايةويذكر أنه مات  ١٢٥٣/ ٦٥١يرى سبط ابن الجوزي أنه توفي سنة ) ١(

 ٩ـ  ١٢٠٨/ ٦٠٥أنه توفي سنة ، وفي مجالس المؤمنين ٥٦٦وهي رواية يوافق عليها صاحب نفحات األنس ص 

  .المتنما ذكرناه في  والمعقول ١٣٤ص وكذلك في رياض العارفين ) ٢٧٠ص (

  .٧٩٠مرآة الزمان ص ) ٢(

  .٥٦٦نفحات األنس ص ) ٣(

  .٩ـ  ٤٢٨أيضاً ) ٤(

مع واجتمع  توجه إلى خراسان«يده إلى أحد في الشام ولما ضاقت به الحال ال يمد . سبط الجوزي أنه كان عفيفاًيذكر ) ٥(

  ).٧٩٠ص ( »..وأعطوه ماالً عظيماًملوك التتار وأحسنوا به الظن 

  .Browne. Y. 4 الجامع بين العارف والمعروف مخطوط في كمبردج شرح الحروف) ٦(

  .أ ٤٥أيضاً، ورقة ) ٧(

  

  ـ ١٨٣ـ 



 

 

يسعى «وبعد هذا كله، وإظهاراً للغرض األساس من هذه العقيدة، وصف سعد الدين الحموي بأنه   

 »ات والسـفليات في العلوي األنوار المنتشرةخاتم األولياء الذي هو معاد النبي ومغرب جميع « )١(»العجم

وكان سعد الـدين  . )٣(»شمس اِإليقان من المغرب المسمى بخاتم األولياءطلوع «لمعنى ، تفسيراً )٢(..الخ

يمثـل  العجم هذا وكان يسعى . )٤(»اِإللهيةقيام نفس الوالية التي تعم «بذلك هو مظهر قيام الساعة بمعنى 

هذه وكانت . )٥(»تعليم األسماء وعلم البيان«ثمرة  إلى محمد ومندمجا علىمن آدم  العلم اِإللهي المتسلسل

صوفية ظاهرية يمكن تسميتها بالطريقة  وطريقةضاع في زحمة الحوادث الصوفية الفارسية ديناً الطريقة 

سنة «على مسألة الظاهر والباطن، فهي سنية في الظاهر من حيث نسبتها إلى السنية أو السعدية اعتمدت 

من سعد بمتابعة النبـي   فالسعيد«. )٦(»سنة وجه اهللا«باطن من حيث نسبتها إلى وسنية في ال »رسول اهللا

﴿﴾ والسعادة فهو أن يكون حظه من سنة وجه ) العليا(وأما المراتب األعلى . وهذا أدنى مرتبة السعادة

س والفـردو الصالة األصلية الحقيقية تنزل ثواباً ألهل الجنـة  الصور الذاتية وهي صور «وهي  )٧(»اهللا

هذا نزلـت   »ويسعى العجم«. )٨(»ودينه اإلسالم بخصوص لم يدرك ولم ير غيرهماهللا وعليين، وهم أهل 

وهـي  .. الغيب مفاتيح] اهللا[وأعطاه السالم « )٩(»حياً باقياً دائماً في هذه الدار«عليه سكينة اهللا فصار بها 

عينه التي يبصر بها ولسانه الـذي  «سي إلى الحديث القدإشارة  )١٠(»واللسان واليد والرجل العين والفؤاد

  إلهيا ال يختلف عن اهللا حتى في إنساناً »يسعى العجم«وهكذا صار . )١(»..يتكلم به وفؤاده الذي يعقل به

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠: ٣٦وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يس إلى اآلية، إشارة ) ١(

  .ب ٤٥شرح الحروف ورقة ) ٤ـ  ٢(

  .٣ـ  ١: ٥٥الرحمن  »علم القرآن خلق اِإلنسان علمه البيان الرحمن«ب، والبيان من اآلية  ٤٥الحروف ورقة  شرح) ٥(

  .ب ٤٣أيضاً ورقة ) ٦(

  .أ ٤٨أيضاً ورقة ) ٧(

  .تنزل بأهل الجنة، والتصحيح من هامش المخطوط نفسه.. وفي النص آ ٤٧أيضاً ورقة  )٨(

عبد  هذه الطريقة على أيدي أتباع سعد الدين بن َحمّويه، فكان منهم أبو القاسم وقد استمرت. آ ٤٧أيضاً ورقة  )١١ـ  ٩(

موضع إنكار وكان . بالقاهرة السعيديةوكان شيخ الخانقاه، ) م١٣١٠/ ه٧١٠ت (الكريم بن الحسين بن عبد اهللا الطبري 

) ٣٩٧/ ٢المائة الثامنة البن حجر،  انظر الدرر الكامنة في أعيان(الصوفية أنفسهم، ولم يسلم من حطّ ابن تيمية عليه 

  =وقد 

  

  ـ ١٨٤ـ 



 

 

أن تؤّول مبادئ اِإلسالم هذا الدين  وكان من ضروريات. بناء على التأويل الذي التزمه هذه الفرقة الخلود

الروحي اِإلسالمية عادة ال روح فيها واتخذت طابعها  ومن هنا اعتبرت العبادة لتناسب هذه الروح الجديدة

والباء تشير إلى البيان أي التأويل الجديد الذي جاء به المعنيتين،  العبادتينباء التي تفرق بين بالمن جديد 

تأويلهـا  وهـذه يمكـن    )١(»ما يتقرب به العبد إلى رضا سيده ومواله«تعني ، وصارت »يسعى العجم«

الحقيقيـة هـي   وهكذا غـدت الصـالة   . أو ما يناسب ذوق هذه الطريقةبالسكينة أو الهدوء أو الطمأنينة 

ولعلهـم   )٣(وهي تختلف عـن الصـالة الشـرعية    )٢(»واألخروية المفاصلة عن جميع العالئق الدنيوية«

يخرجنا عن الموضـوع ولكنـه    والدخول في تفاصيل الطريقة السنية السعدية. يقصدون ذكرهم الخاص

 ريدين من العالم السنيعلى كل حال على حقيقة أخرى هي أن هذه الطريقة رتبت لتجتذب إليها الميوقفنا 

التصاله بالتصـوف فـي هـذه     ترديد الناسمن التشيع الذي ازداد  ينفرون )٥(وتستمد كيانها من أنصار

اعتبارهم األئمـة األربعـة أو الخلفـاء    ومع . إلى أن يؤكدوا على السنيةوأدى بهم هذا الهدف  )٤(الفترة

 )٦(»احد كمن طعن في واحد من حملة العرشَمن طعن في و«اعتبروا  )٥(»بيان لسان العرش« الراشدين

التي نشـأت   اصطالح السنية بالفتوة النبويةويذكرنا . )٧(من ذلك إلى اعتباره طاعناً في الرحمنوتسلسلوا 

العلوية في بغداد وعداًء للشيعة وبخاصة أن الطريقة السنية السـعدية كانـت    معارضة للفتوة )٨(في الشام

  .من الشام أيضاً خها قادماًوكان شي )٩(تعكس روح الفتوة

كان بين الحروفية التي تقدم كل هذا لبحثها وبين أفكار سعد الدين الحمـوي مشـابه   أما بعد فلقد   

  ن من أبطال ميدان الحروف وكان منمنها أن األخير كا

 ـــــــــــــــــــــــ

  .في المصدر السابق وموضعه كما خلف أبا القاسم الطبري في هذه المشيخة الشيخ عالء الدين القونوي= 

  .آ ٤٩أيضاً ورقة ) ١(

  .ب ٤٨شرح الحروف ورقة ) ٣و ٢(

  .ب ٤١شرح الحروف ورقة ) ٧ـ  ٥(

  .١٢٦٠/ ٦٥٨الرسالة مكتوبة سنة ) ٤(

  .انظر الجزء األول) ٨(

  .ب ٥١شرح الحروف ورقة ) ٩(

  

  ـ ١٨٥ـ 



 

 

ال والدوائر التي يعجز العقل والفكـر  وكثير من األرقام واألشك وكلمات مشكلة أقوال مرموزة« مصنفاته

الخليفـة ليسـت   اِإلنسان باهللا منذ بـدء  وقد نقل عنه أنه كان يرى أن المواثيق التي تربط  )١(»عن حلها

  .)٣(هي سبعةوإنما  )٢(»بلى: بربكم؟ قالواألست «عنه اآلية منحصرة في واحد تعبر 

معلوماتنـا عـن   منهـا  التي اسـتقينا  يقة هذه الفقرات أن نشير إلى أن هذه الوثفي ختام وينبغي   

علـى حـروف   تعاليم سعد الدين الحموي مرتبة  السنية الحموية قد تأسست على رسالة تضمنتالطريقة 

هذه النحلة على الصحيح، اعتمد في عرض آرائـه علـى أسـاس    الهجاء، وأن الشارح نفسه، أو شارح 

ى، شرح كل حرف فعلي في فصل ونذكر عقب ونذكر، إن شاء اهللا تعال«: قولهحروفي فذكر في منهجه 

 فإذا عمل السالك«. )٤(»]شرح الحروف الحقيقية[عليه  الحق بإظهارها الحروف الفعلية التي يجازيهشرح 

تجلى اهللا باسمه الغفور الشـكور  الحقيقية عليه فقد وقابله الحق وجازاه بإظهار الحروف  الفعليةالحروف 

  .)٥(»..حرف فعلي حرفاً حقيقياًبلة كل عليه في مقاوشكر سعيه حتى أظهر 

  

  رابعاً ـ العقيدة الحروفية

فـي   إليها البـاحثون التي توصل  على النتائج اسمها، فرقة جديدة اعتمدتالحروفية، كما يوحي   

كامالً يتخذ أصوله من بحيث كونوا منها ديناً واستغلوها التطور الحروف منذ القديم ودفعوا بها في عجلة 

  .ثم التصرف في األرقام العددية قيم الحروف

لم يستغله الغالة والصوفية على مدى واسع، ومن هنـا  لقد كان ميدان الحروف هو الوحيد الذي   

ما حفز فضل وقد كان أول . خالل القرونالتي تجمعت  هذه المادة الجديدةجاء فضل اهللا الحروفي ليستغل 

من ناحية وأن عبـارة  ) ٨٠٠(اد من اسمه يقابل العدد الضأن حرف  الجديد مالحظته اهللا إلى هذا التنظيم

  تتردد في »فضل اهللا«

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٧٢: ٧في سورة األعراف  واآلية ٤٢٩نفحات األنس ص ) ٣ـ  ١(

  .زيادة منا يقتضيها السياق) ٤(

  .ب ٣٨ورقة شرح الحروف ) ٥(

  

  ـ ١٨٦ـ 



 

 

 على رأس المائـة  هذا االتفاق للدعوة على أنه مجدد اإلسالم إلى جدوى استغالل فالتفت. )١(القرآن كثيراً

وتمرسه في التأويـل نتيجـة    بها قدرته على تعبير األحالم هذه هي البداية التي اقترنتوكانت . التاسعة

  .الشكل المتكامل من العرض المتقنعلى ذلك هذا المبدأ لذلك، ومن هنا ظهر 

أن اهللا غير محسـوس  وذلك  في معرفة اهللا هو اللفظالدعوة في األساس على أن األصل وتقوم   

السبب فـي امتنـاع معرفـة    «أن باعتبار  ومن هنا ال يتم التواصل بين اهللا والخلق إال عن طريق اللفظ

وخلصت من ذلك . )٣(»دون ألفاظ يقوم على أنه ليس في العالم شيء إال وهو مظهر لها اإلنسان باألشياء

وانه ال يمكن تصـور المعنـى دون    )٣(يتضمن صفة الذات األحديةمعنى وانه مقدَّم على ال إلى أن اللفظ

: وطريقين ينصب في قالبينوأصواتها أن التعبير عن المعاني بالحروف  ويرى الحروفية. )٤(تصور اللفظ

ي وعشرين حرفاً والثاني القالب الفارسي الذ ن ثمانيةأولهما القالب العربي، الذي نزل به كالم اهللا، ويتضم

بين العربية والفارسية قـائم  والتواصل . )٥(اثنين وثالثين حرفاً ويجمع الحروف كلها منذ أيام آدميتضمن 

الحـروف الفارسـية األربعـة     الذي يجمع في حقيقته )٦()الم ألف(في الحرف العربي التاسع والعشرين 

بية ويكون فضـل اهللا مـؤوال   اللغة الفارسية مفسرة للغة العر، لتكون گ، ژ، چ، پعلى العربية الزائدة 

  مان معلقاً بالثُرّيا لناله رجاللو كان اإلي«: للقرآن مصداقاً للحديث

 ـــــــــــــــــــــــ

ولوال فضل اهللا عليكم التبعتم ) ٨٥: ٤(فضل اهللا عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، النساء  فلوال) ٦٤: ٢البقرة ) (١(

 يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنيناهللا بقوم ومن يرد منكم عن دينه فسوف يأتي ).. ٥٤: ٥المائدة (الشيطان إال قليالً، 

ولوال فضل اهللا ) ١٤: ٢٤النور ( »..فضل اهللا أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك

واضع كثيرة أخرى في القرآن تزيد على عليكم ورحمته في الدنيا لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم، وانظر أيضاً م

  .الستين عداً

نيست  هيچكه  سبب آنست بي ألفاظ إنسان معلوم نميشود يزچهيج : آ والنص الفارسي يقول ١٤٩ جاودان كبير ورقة) ٢(

  .كه مظهر ايشان نيست

  .آ ١٤٩أيضاً ورقة ) ٣(

ت في أصولها تردد نغم الخلود وذلك بذكرها اهللا ب، يضاف إلى هذا أن الحروفية يرون أن الكائنا ١٦٦أيضاً ورقة ) ٤(

  .)ب ١٥٥نامه  جاودان(وتسبيحها إياه وان كل كائن فهو يذكر اهللا حسب مقامه وأسلوبه 

  .آ ٣٦٩أيضاً ورقة ) ٥(

  .الم ألف بديل من الحروف األعجمية: آ استناداً إلى الحديث ٣٦٩آ،  ٧٦أيضاً ورقة ) ٦(

  

  ـ ١٨٧ـ 



 

 

لسان أهـل الجنـة   «: إلى الحديثذلك أن كلتا العربية والفارسية لغة مقدسة استناداً و )١(»من أبناء فارس

مبهماً وصارت العلم مجمالً  صار القرآن لسان محمد والعرب ويتضمنوهكذا . )٢(»عربي وفارسي ُدرِّي

فـي   دينما أبهم ويظهروا ما أخفي معتماهللا آخراً ليفّصلوا ما أوجز ويشرحوا  الفارسية لسان من فّضلهم

 ويعلمهم الكتـاب  آياته ويزكيهمعليهم منهم يتلو رسوالً بعث في األميين هو الذي «: اآلية داللةعلى ذلك 

، )٣(»ذو الفضـل العظـيم  من يشاء واهللا يؤتيه فضل اهللا ذلك .. بهملّما يلحقوا منهم وآخرين ... والحكمة

ربه أن يبعث في أمته الفارسـية رسـوالً    الفرس الذين دعا أبوهم إبراهيمفاُألميون العرب واآلخرون هم 

  .)٤(فتحقق ذلك في فضل اهللا

، عدد الحـروف  ٣٢العربية، والعدد  ، عدد الحروف٢٨ومن هنا بدأ الحروفية في تطبيق العدد   

. هر العالم ظاهراً وباطناً إثباتاً لتأصيلهم للحروف وتركيباً لجزئيات دينهم الجديـد على كل مظا الفارسية

إن روحه خلقت في هذه المدة قبل جسده وأن األيـام السـتة   : فقالواوخلق العالم في ستة أيام  فبدأوا بآدم

إليها وتعبر عنها مضافاً لتكّون عدة الحروف خاصة بكل عنصر  ٢٨األربعة مضروبة في تعني العناصر 

ل يمكن أن يفهم ب. )٥(الحقيقيعلى وجهها  اإللهيةعدد الحروف الفارسية التي هي اإلطار الكامل للمعرفة 

كاف [= النطق ستة حروف فكأنها تساوي كلمة كن من حيث  »الم ألف«أن  »هدايت نامه«مما يراد في 

يضاف إلى هذا أن الحروفيين عدلوا الفكرة السائدة من خلق آدم في ستة أيام . )٦(التي هي سر الخلق] نون

  كون عدد ساعات األسبوعفت أيام بحسابهمورفعوا العدد إلى سبعة أيام ليوافق ذلك ستة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ١٢٦آ،  ١٠ب، شرح الجاودان ورقة  ١٣٦جاودان كبير ورقة ) ١(

لسعيد ] أمراء البيان الفارسي[= نثر فارسي ، راجع شاهكارهاي ب والدرية هي الفارسية الجديدة ١٣أ،  ٤أيضاً ورقة ) ٢(

للدكتور أحمد ناجي القيسي، مجلة كلية يضاً قصة االبستاق وانظر أ ٤ـ  ٣، ص ١٩٥١/ ش ١٣٣٠نفيسي طهران 

  .١١١، ص ١٩٥٦، اآلداب والعلوم

  .٤ـ  ٢: ٦٢في سورة الجمعة  أ واآلية ١٢٤شرح الجاودان ورقة ) ٣(

  .آ ١٢٥ب ـ  ١٢٤أيضاً ورقة ) ٤(

  .آ ٢آ ـ  ١جاودان نامه ورقة ) ٥(

  .آ ٩٤ورقة هدايت نامه ) ٦(

  

  ـ ١٨٨ـ 



 

 

 والثمانية والعشرون )كاف نون(تمثل عدد حروف كن  وعلى هذا فالستة، ٢٨×  ٦رب معادلة لحاصل ض

لخلق آدم وقبلوا الحـديث   الحروفيةوعرض . )١(تمثل عدد الحروف العربية التي تدل على العلم المتشابه

الصوفية، ووصلوه بـالحروف فكانـت    أربعين يوماً، وهو يتصل بأربعينيةالذي يشير إلى تخمير طينته 

 الوصول إلى المعرفـة وهي المدة التي يستغرقها  ٣٢/ ١٦مضافة إلى  ٢٨/ ١٦اعاتها حاصل ضرب س

وصار لهذا  الحروفية وبعد هذا جعلوا آدم منعكساً للكون كله على الصورة. )٢(وامتزاج اإللهية بآدم اإللهية

بأنه مجموع الحـروف  في الحديث من أن طوله ستون ذراعاً  لألسماء كلها، ومن ثم فسروا ما وردمحالً 

وعرضوا . )٤(له ومظهراً لجميع أسمائهليكون خليفة اهللا وصورة  )٣(من اهللالعربية والفارسية التي تعلمها 

على ما يهم عقيدتهم من ذلك فأشاروا إلى الخطوط فيه كثيراً ولكنهم أكدوا فلم يفّصلوا آدم الفسلجي لتكوين 

األهداب األربعة وأشاروا إلى المواضع السـبعة  ن وخطوط الشعر والحاجبي: السبعة الموجودة في وجهه

الثمانية والعشرين في  )٦(وربطوا هذا بمنازل القمر الثمانية والعشرين وإلى ُعقَد األصابع )٥(التي تحل فيها

على حاصل ضرب وفسروها تفسيراً حروفياً يعتمد  ودرجاتها الثالثمائة والستين وعرضوا للبروج. )٧(يده

موجودان بالقوة في األفالك  ولوحوا إلى أن صورة آدم ونطقه )٨(٣٢+  ٢٨ليل الستين على وتح ٦٠×  ٦

لى هـذا كلـه أن   إوأضافوا . )٩(والنجوم والدرجات والدقائق والسموات والجواهر وحتى في الجنة والنار

  وأن صدره وظهره )١٠(خلق من تراب الكعبة) رأسه وجبهته(وجه آدم 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .آ ٥٣ب ـ  ٥٢جاودان كبير ورقة ) ١(

  .أ ٣٩٥أيضاً ورقة ) ٢(

  .آ ٢أيضاً ورقة ) ٤و ٣(

  ).ب ٩٧ورقة (خطاً  ٢٨أ وعدد الخطوط يختلف حسب المناسبة، ففي هدايت نامه مثالً  ٢٧٨أيضاً ورقة ) ٥(

، الرسالة الجامعة )٦٠٩ـ  ٥٨٢/ ١(الصفا إخوان  الوارد فيوذلك اعتماداً على التفصيل آ،  ٤٢ب ـ  ٤١أيضاً ورقة ) ٦(

  .هذا الفصلوغير ذلك مما سيرد في نهاية  ٢٣٨/ ٢

  .ب ٢٩٤جاودان كبير ورقة ) ٧(

  .ب ٣٨ورقة  ب، استوانامه ٤أيضاً ورقة ) ٨(

  .٣٨ب، استوانامه ورقة  ١٠٤جاودان كبير ورقة ) ٩(

  .آ ـ ب ٣٨٦أيضاً ) ١٠(

  

  ـ ١٨٩ـ 



 

 

استحق أن يكـون مركـزاً   وبهذا  )٢(وقدمه من أرض الحجاز )١(المقدس والمسجد األقصى خلقا من تراب

وصار وجه . )٣(المقدسين كما يطوف الناس هذين البيتين للعالم تطوف حوله األفالك والكواكب والسيارات

تفسـر  قسماته السبع التي مرت بنـا  وصارت  )٤(على أسرار اهللا الذي يندمجالمحفوظ اللوح  آدم خاصة

الحروفية على ذلك أشياء أخر انتزعوها من اِإلسالم وأضافوها وزاد . )٥(أحرفالقرآن على سبعة نزول 

إلى هذه السلسلة الطويلة فرأوا أن مجموع أخرى تضاف سجوده قد صار يعني حلقة أن إلى آدم ومن ذلك 

اليومية  أن الصالة ومن ناحية أخرى الحظوا. ٢٨فذلك  ١١وصلوات السفر  ١٧ركعات الصالة العادية 

 ٣٢حصل الرقم  ١٧إلى عدد الركعات في اليوم االعتيادي وهي  ركعة يوم الجمعة فإذا أضيفت ١٥تعد 

إلى أن في الفم، الذي يردد وأطرف من هذا أنهم التفتوا . )٦(التي كانت أصل األسماء اإللهية عدد الكلمات

عنـد بلـوغ    ٣٢لـى  التي نزل بها القرآن لتزيد إ وهي مقابل الحروف العربيةسناً  ٢٨الصلوات، تنبت 

النضج عدد كلمات اهللا ثم أشاروا إلى المسواك وأن استعماله في األسنان يشير إلى تنبيه إلهي إلى عـدد  

  .)٧(للناسالصلوات التي حددت 

 اإلشـارة ولكن تنبغي ال تنتهي أطول في تتبع هذه التفاصيل التي استطراداً المجال ال يحتمل  إّن  

التي تبقى في  للصورة اإللهيةالحروفية نموذجاً  ان األول فقط وإنما اعتبرتهإلى أن آدم لم يكن يعني اإلنس

وهكذا صار طوفان . األنبياء استمراراً دائماً لإللهية في األرض سالسل العالم، ومن هنا اعتبر الحروفية

طة بقلـم  ظهرت األسماء اإللهية من جديد مخطو الطوفانفبعد أن قامت القيامة بثوران نوح خلقاً جديداً؛ 

آدم فـي  اهللا وبقية الحجر األسود مظهر نوح فطافت حول الكعبة، التي تحتضن إلهي على صورة سفينة 

  األرض، سبع مرات تقابل خلق العالم األول في سبعة أيام، وعاد 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٦ورقة  شرح الجاودان) ١(

  .أ ٢٧١أيضاً ورقة ) ٢(

  .ب ٤جاودان كبير ورقة ) ٣(

  .آ ٢أيضاً ورقة ) ٤(

  .ب ١٩٨شرح الجاودان ورقة ) ٥(

  .آ ٣٨٦جاودان كبير ورقة ) ٦(

  . ب ٣٨٦أيضاً ورقة ) ٧(

  

  ـ ١٩٠ـ 



 

 

مـن  انقذ عصـره  الذي  )١(جديد ممثل في شخصية نوحوعالم  العالم ينشأ من جديد في صورة آدم جديد

حتى بلغت النوبة إلى إبراهيم أبي  )٣(ين ألفاًالمائة واألربعة والعشر األنبياءمع كان األمر وهكذا . )٢(الجهل

 ـ فبنـى الكعبـة    ـ وتلك هي الحروف من جديد  )٤(»بكلمات فأتمهنربه « الفرس، عندهم، الذي ابتاله

فـي ذلـك يضـرب مـثالً كمحمـد      األسود ممثل اهللا في األرض وخلف إسماعيل وكان ووضع الحجر 

فيما بعد فكان ذلك خلقاً  )٧(والحسين )٦(كبش كما فعل المسيحالعالم بالوأما إسماعيل فقد افتدى . )٥(والمهدي

الثقوب السبعة التي تعنى وجه آدم السبعة التي اخترعها الحروفية لتمثل في قرون الكبش متمثل  آلدم جديد

  .)٨(مسجود األنبياء والمالئكة

هللا له تأويـل  االحروف لتعليم الذي احتل مكانة خاصة في عالم ) ع(األمر مع يوسف وهكذا كان   

وكانت قصة يوسف فـي القـرآن حاملـة    . )٩(بأول الحروف المقطعة األحاديث وبدء سورته في القرآن

وكـان  . )١٢(ووصف يوسف لذلك بالجميـل  )١١(وأحسن القصص )١٠(للحروفيين على تسميتها بعشق نامه

، وكان صاحب )١٣(عشراألحد عشر والشمس والقمر ليتّمُهنَّ هو أربعة الكواكب يوسف إلى ذلك صاحب 

وكان دور يوسف في تجديـد  . والعشرينبذلك عدة الثمانية لتتم  )١٤(السمان والسبع العجاف البقرات السبع

حواء في صورة امرأة العزيز، وصـار الحـب   بشخصية آدم وحواء وذلك باقتران شخصيته العالم دور 

  من العشق اإللهيالذي جمعهما قصة 

 ـــــــــــــــــــــــ

القصد في هذه موجودة تاريخياً قبل إبراهيم ولكن أن الكعبة لم تكن  أ، من الواضح ٦١ب ـ  ٦٠كبير ورقة جاودان ) ١(

  .الفقرة هو العرض ال المناقشة

  .ب ٢٥٢شرح الجاودان ورقة ) ٢(

  .آ ١٥ب ـ  ١٤جاودان كبير ورقة ) ٣(

  .١٢٤: ٢البقرة ) ٤(

  .أ ١٤٥جاودان كبير ورقة ) ٦و ٥(

  .أ ٨٤ورقة ب، شرح الجاودان  ٣٤٣رقة أيضاً و) ٧(

  .ب ٨٣، شرح الجاودان ورقة ٣٤٣كبير ورقة جاودان ) ٨(

  .أ ١٠ورقة  محبت نامه )٩(

  .ب ٣٨أ ـ  ١٠٠أيضاً ورقة ) ١١و ١٠(

  .ب ١١٥ب،  ١١٢شرح الجاودان ورقة ) ١٢(

  .٤: ١٢أ، سورة يوسف  ١٠محبت نامه ورقة ) ١٣(

  .٤٣: ١٢أ، واآلية في سورة يوسف  ٨٨ب ـ  ٨٧جاودان كبير ورقة ) ١٤(

  

  ـ ١٩١ـ 



 

 

  .)١(المعنوي

من كونه كليم اهللا ومن احتواء التوراة على نظرية الخلـق  وأما دور موسى في الحروفية فيأتي   

على القاعدة األولى التي انطلق منها الحروفيون ثم من استراحة اهللا في يوم السبت الذي تحول عندهم إلى 

ثم اهتم الحروفيون مـن  . )٢(القيامة أو يوم ظهور آدم الجديد ويوميوم الخلق الجديد يوم الجمعة باعتباره 

سفينة نوح لتدل على القلم الذي قامت به قيامة سابقي موسى وبـدأ بـه   بعصاه وجعلوها في مقام موسى 

اء عقيدتهم في بنمظهراً يهودياً اعتمد عليه الحروفيون  وكانت خيمة الميعاد. )٣(المعاصر له الجديد الخلق

أنهم جعلوا لها تفاصـيل تناسـب   بها إلى حد وقد اهتموا  )٤(إلى اهللا مكان العروج: لها القدس باعتبارهم

علـى أن   هو وأتباعه في عبادتهم إليها أبد اآلبـدين ويتجه عقيدتهم فرووا أن اهللا أمر موسى أن يضربها 

فيكون طول كل ) بمعنى الركعات(مية بعدد كلمات صالة السفر اإلسال عشرة شقةتكون مكونة من إحدى 

ثم أمـر أن  . كلمة بقطع النظر عن الشكل والهيئة ٢٨لتكون كل منها مكونة في ذاتها من ذراعاً  ٢٨شقة 

والثالثـين وبـذلك تبشـر اليهوديـة      لالثنين كناية عن األربعة المكملةيكون عرض الشقة أربعة أذرع 

التوراة بناء على الحروفيين، لم يطيعوا اهللا في ذلك فاعتبرت في رأي غير أن اليهود . بالحروفية الفارسية

  . )٥(سقوط هذا النص، ناقصة ومحرفة

 )٧(وألنه كـان أميـاً   )٦(»رسول اهللا وكلمته«وأما المسيح فقد كان المثل األعلى للحروفيين ألنه   

  ان مثاالً حياً للخلق الجديد علىومحالً لكالم اهللا وتنزيله وألنه ك

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٤٠١ر ورقة يجاودان كب) ١(

منه نسخة مخطوطة في مكتبة دائرة الهند بلندن رقم (ب اعتماداً على أحاديث من المصابيح للبغوي  ٢٤أيضاً ورقة ) ٢(

  .والكشاف للزمخشري) ١٤٩لوث 

  .أ ٩٠أيضاً ورقة ) ٣(

  .٤٣اآلية  ٢٨االجتماع، انظر سفر الخروج االصحاح خيمة الميعاد تعبر عنها التوراة بخيمة أ و ٣٣١أيضاً ورقة ) ٤(

  .أ ٢٥٧أيضاً ورقة ) ٥(

  .١٧١: ٤أ واآلية في سورة النساء  ٦٥ب ـ  ٦٤أيضاً ورقة ) ٦(

  .١٥: ٧انظر إنجيل يوحنا ) ٧(

  

  ـ ١٩٢ـ 



 

 

ـ ومن هنا رووا . )١(ذلك يعني إحياء الناس من جديدألنه أحيا الموتى فكان آدم وأخيراً صورة  يح أن المس

للمسيح جعلوه مطابقاً وإذا تعرض الحروفيون . )٢(»القدس صوتهوأنا نطقه وروح  االب قوة أزلية«: قال

والثالثين في وجهه كناية عـن العلـم اإللهـي    والخطوط االثنين والثالثين  االثنتينآلدم حتى في األسنان 

داالً على  »مسيح«باعتبار لفظ  نصورة المسيح عند الحروفييوكملت . )٣(الكامل المتضمن للتنزيل وتأويله

رووا عن المسيح أنه قـال  أن الحروفيين  لى هذاإ يضاف. )٤(گ، ژچ، ب، : الحروف األعجمية األربعة

واإلشارة والكناية وسأذهب ألعـود مـن    ما قلت من كالم صدر مني بالرمزأيها الحواريون : للحواريين

على فضل اهللا الحروفي بنص آخـر   هذا الكالمداللة زوا وعز. )٥(»واِإليماءبالرمز فأبين ما ألقيته  جديد

. )٦(يروونه عن المسيح من أنه إنما عرج إلى السماء ليرسل إليهم رجالً كامالً يعلمهم التأويل وكل شـيء 

اثنى عشر وتتم عـدتهم  الحواريين الحروفيين أن يربطوا المسيحية بمظهر عددي آخر هو كون ولم يفتْ 

  .)٧(فيهاسيح ومريم وعدد الخطوط في وجه آدم والمواضيع التي حلت المأربعة عشر بإضافة 

فمهـد لـذلك بـأن    المختلفة، وأخيراً ذكر فضل اهللا نفسه وذلك بعد أن ناقش الفرق في األديان   

والنصارى على تمام ظهوره، ثم  هظهوراليهود على انتظار : بظهور المسيحالنصارى واليهود يعترفون 

حقق فـذلك يعنـي أن   سيح كانت توحيد األديان في العالم، وبما أن هذا الهدف لم يتأشار إلى أن مهمة الم

  المسيح لم يظهر

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٦٥ب ـ  ٦٤جاودان كبير ورقة ) ١(

  .أوستأويم وروح قدس صوت ومن نطق بدر قوء ازليست : ب والنص الفارسي يقول ٣٦٦أيضاً ورقة ) ٣و ٢(

  .أ ٢٧٩أيضاً ورقة ) ٤(

من سخنى كه كفته أم برمز وإشارت وكنايت كفته ام، ميروم  أي حواريون،«: أ والنص يقول ٣٦٣جاودان كبير ورقة ) ٥(

قد كلمتكم بهذا بأمثال ) ٢٥: ١٦(وانظر انجيل يوحنا  »ام بيان ان باشمابكنمكفته بازخواهم آمدن تا انجه برمز وكنايت 

  .مثال بل أخبركم عن األب عالنيةأيضاً بأولكن تأتي ساعة حين ال أكلمكم 

وأما المعّزي، الروح القدس، الذي سيرسله األب «حيث ترد اآلية ) ٢٦: ١٤(ب، وانظر إنجيل يوحنا  ٣٦٨أيضاً ورقة ) ٦(

  .»باسمى فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

  .أ ٢٧٨جاودان كبير ورقة ) ٧(

  

  ـ ١٩٣ـ 



 

 

  .)١(وبهذا يكون فضل اهللا هو المسيح

الم «خّرجوهـا لتعنـي   التي ( )٢(الكلمبعث بجوامع بكونه  الحروفيةفمع اهتمام ) ص(أما محمد   

الفارسية األربعة التي تكمـل عـدة حـروف     للحروف الحرف العربي التاسع والعشرين المتضمن »ألف

نبيـاء وناسـخ   وإنه كان خاتم األ )٤(الرسول النبي األمي الخالئقوانه مظهر الحقائق ومرشد  ))٣(الفرس

لبيـان  بعثت «: على قوله عليه الصالة والسالم انصب في شأنه، إال أن اهتمامهم )٥(والمللجميع األديان 

فضل اهللا ِإلقراره في ذريعة للتأويل اإلسالمي الذي جاء  هذا الحديثليتخذوا  )٦(»الشريعة ال لبيان الحقيقة

لتدعيم عقيدتهم فرأوا أوالً  )(فرصة أمية محمد وا لم ُيفلتلكن الحروفيين . دين جديد العالم على صورة

خلق وجه آدم وبذلك يكون منسـوباً  موضع مكة بوصفها : )٧(القرىأن لفظ أمي يعني انه منسوب إلى أم 

الولـد  «أن على أساس  )قياساً على الخطوط السبعة والثقوب السبعة الخ( )٨(إلى أم الكتاب والسبع المثاني

إلى أن نبوة فضل اهللا تأتي من أنه منصوص عليه وقد أشرنا فيما مضى . حمد بآدمأي شبه م )٩(»سر أبيه

  .)١٠(في القرآن بالمجيء بعد بعثة رسول األميين

دون وحي وصار  الوالية بدرجةانصرف الجهد كله إلى علي لكونه رجالً فاز ) (ومن محمد   

): (والمسيح لقوله وصار كآدم  »واحدر أنا وعلي من نو«): (مساوياً للنبي في المكانة حتى قال فيه 

  .)١١(»إن اهللا خلق نوراً قبل آدم بأربعة عشر ألف سنة، فلما خلق آدم قسمه نصفين فكانا محمداً وعلياً«

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٣٦٣جاودان كبير ورقة ) ١(

  . ل كثير ال داعي لإلفاضة فيهللحروف الفارسية، في هذا المصدر تفصي وبالنسبة ٩٤هدايت نامه ورقة ) ٣و ٢(

  .أ ٣٠١ب ـ  ٣٠٠جاودان كبير ورقة ) ٤(

  .ب ١٧محبت نامه ورقة ) ٥(

  .أ ١٣٥جاودان نامه ورقة ) ٦(

  .أ ٢٣ورقة أ، جاودان نامه  ١٤٧شرح الجاودان ورقة ) ٨و ٧(

  .أ ١٤٠أيضاً ورقة ) ٩(

  .أ ٢٤ورقة جاودان كبير ) ١٠(

  .ب ١٨١أيضاً ورقة ) ١١(

  

  ـ ١٩٤ـ 



 

 

من الحـديث مـن   وأضافوا إلى هذا ما روي األربعة عشر لتدل على عقيدتهم تجميعات وتلقفوا   

أنـا شـمس   «: والحديث )٢(»وعلي بابهاأنا مدينة العلم «: والحديث )١(»علي ممسوس في ذات اهللا«: نحو

ذلك داالً على  ليكون )٤(»أنا كالم اهللا الناطق«: وأضافوا إلى ذلك ما قاله علي من نحو )٣(»وعلي كالقمر

داالً  »أبو تـراب « ومن هنا صار لقبه. وروحانيته أن علياً هو الشارح الموضح لإلسالم بناء على واليته

في صراحة أن أبا  شارح الجاودان بذكرهأوضحها وهي فكرة  )٥(على أنه مقام آدم أي أنه خلق من تراب

ة علي التي تمثل طموح الصوفية إلى سمو على واليوهكذا اعتمد الحروفيون . )٦(تراب أصل ما سوى اهللا

على ما روي عنه من أقوال صارت أساساً متيناً للحروفية الروحانية وساروا مع علي إلى النهاية ليعتمدوا 

جميع أسرار اهللا في الكتب السماوية وجميع ما في الكتب السماوية في القرآن العظيم «: لها كقولهومعتمداً 

باء بسم اهللا وجميع ما في باء بسم اهللا في النقطة التي تحت الباء وأنا النقطـة   وجميع ما في بسم اهللا في

عن النبي بحضور أبي  بالبسملة، على قريش نيابةألنه قرأ سورة براءة، التي ال تبدأ ذلك . )٧(»تحت الباء

  وبذلك صار علي وكأنه هو. )٨(»ال يبلّغ عني إال رجل مني«): (بكر مصداقاً لقول النبي 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٢٨٠شرح الجاودان ورقة ) ١(

  .ب ٤٩جاودان كبير ورقة ) ٢(

  .ب ٣١٦أيضاً ورقة ) ٣(

  .ب ٤٩أيضاً ورقة ) ٤(

، رواية ٤٠ص  ٥٤ ، الباب١٣١٠األخبار، إيران ب، وراجع ما يرويه ابن بابويه القمي في معاني  ١٨١أيضاً ورقة ) ٥(

اآلية  سكونها وأّولبقاؤها وبه وبه بعده  ألنه صاحب األرض وحجة اهللا على أهلها عن ابن عباس أن علياً لقب كذلك

عن ابن عباس أيضاً بأن التراب يقصد به شيعة علي وأن الكافر يتمنى يوم ) ٤٠: ٧٨النبأ ( »كنت تراباًيا ليتني «

  .عليالقيامة لو كان من شيعة 

  .ب ٢٨٠شرح الجاودان ورقة ) ٦(

كله في النسخة الثانية منها نامة مختصر ويرد ب والنص في النسخة التي نعتمدها من جاودان  ٤٩ة جاودان كبير ورق) ٧(

ب ترد  ٧٧زاده الورقة أ وفي عشق نامة لفرشته  ٤٩الجامعة بكمبردج في الورقة في مكتبة  .Browne Or. E. 9رقم 

عن الدر .. (وكل سر في الكتب السماويةكل سر من أسرار اهللا تعالى في الكتب السماوية : قبل كل فقرة كلمة سر

  ).الناجي

، وكان علي هو الذي عاهد المشركين فلذلك بعثه رسول ٥٠١/ ١، امتاع األسماع للمقريزي ١٢٧١/ ١انظر الطبري ) ٨(

  .والترمذي في تفسير سورة التوبة ٣/ ١ابن حنبل اهللا ببراءة، وانظر مسند 

  

  ـ ١٩٥ـ 



 

 

صاحب النقطة التي إلى اهللا، وسماه الحروفيون المقابلة آلدم بالنسبة لنقطة في االذي يتمثل البسملة وسرها 

الحروفيـون  وتبنى . )٢(لتظهر الكلمة من النقطة من جديد )١(تجمع مادة الحروف كلها من األلف إلى الياء

مـن   لتعني اندماجه على جوهر العلم الذي يكون في القلب )٣(»العلم نقطة كثّرها الجاهلون«: عبارة علي

يـا  «: عن علي أنه خاطـب اهللا تعـالى بقولـه   موضع الوحي اإللهي وخزانة كلماته، ورووا حيث هو 

ليدل على أن فواتح السور إنما هي أسرار تدل على أسماء اهللا ممـا سـنراه عمـا     »أعوذ بككهيعص، 

واغلق بـاب   باب الوالية الحقيقية، انفتح )٤(علي مع محمد، بعد أن صحب األنبياء سراًوبظهور . قريب

والثالثين، مظاهر  النبوة وصار األولياء، وسيدهم علي العارف بسر الكلمات الثمانية والعشرين واالثنتين

. )٥(األزلي المتمثل في القرآن وما فيه من أسرار مكنونة في الحروف المقطعةومعادن للوحي اإللهي هللا 

  .)٦(علياً بصراحة باهللا هذا كله وصف الحروفيونوفوق 

اإللهية من تكلمه في المهد، على صـورة  إلى المهدي، الذي يتخذ طبيعته ن علي تأدى األمر وم  

جميعاً  ليوحد األديان )٧(»ْم نَْجَعلِ اَألْرَض ِمَهاداًَألَ«: المسيح ومن كونه تراباً مثل آدم مصداقاً لقوله تعالى

المتمثل في الحديث القدسي الذي  الخطاب اإللهي المباشرويحكم العالم كما حكمه آدم من قبل عن طريق 

  .)٨(جبرئيلدون واسطة يلقيه اهللا 

  .ال داعي لهوكان هذا هو فضل اهللا الحروفي، واألسانيد على هذه القضية تستدعي حيزاً   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٤٩كبير ورقة جاودان ) ١(

  .أ ٥ورقة استوانامه ) ٢(

  .أ ١٣٢جاودان كبير ورقة ) ٣(

  .يا علي كنت مع األنبياء سرا وصرت معي جهراً: أ ٢٧٦ ن كبيرجاودا) ٤(

  .ب ٣١٦ب، جاودان نامه ورقة  ١٧محبت ورقة ) ٥(

ورقة  »بن أبي طالبرأيت كتاباً بخط اهللا تعالى علي اني ) آخر= بمعنى ديكر ( دردين«: الهي النصورد في نونامه ) ٦(

  .أ ٤٠٧

  ).٦: ٧٨النبأ (ب،  ٤١ورقة ب، استوا نامه  ٨٣عرش نامه الهي ورقة ) ٧(

  .أ ـ ب ١٤١جاودان كبير ورقة ) ٨(

  

  ـ ١٩٦ـ 



 

 

الحروفي فتحّول كل ما عرضوا في التأويل دورهما ليؤديا  واإلسالمللقرآن وعرض الحروفيون   

فيه ومنبثاً في كل ليكون الوجود كله مجتمعاً  وتفاصيل تكوينهله إلى أرقام ترجع كلها إلى الخلق وإلى آدم 

حرفاً غير مكـررة ووافقـوا    ٢١ بسورة الفاتحة فحسبوهاوبدأوا . في النقطة األولى مع اهللاس ليلتقي النا

أهـل  أن جميع : ومن هنا قالواباعتبار أن قيمة حواء العددية تساوي الرقم نفسه على تسميتها بأم الكتاب 

بسـم اهللا   جملتهامن ا سبعاً فعدوهوعادوا إلى آياتها . )١(أي من الُمرْدالجنة سيكونون على صورة حواء 

لتدل على األيام التي استغرقها خلق العالم وتعـدل   )٢(على تسميتها بالسبع المثانيكنزاً ووافقوا وجعلوها 

ولتـدل   )٣(الهجائية العربية أي الكاف والنون التي خلق بها اهللا العالمعدد الحروف في الواقع ست مرات 

تدل فاتحة الكتاب علـى بـدء   ، وهكذا )٤(عة خطوط وسبعة ثقوبمن حيث تكّونها من سبعلى صورة اهللا 

مفردة هي الحروف المقطعـة   ١٤كلمة وأن منها  ٢٨يروون أن أصل كالم اهللا  وعاد الحروفيون. الخلق

مفـردة ثالثـة   في نطقها  وحروف الفاء والدال والنون والصاد واأللف تزيد. في القرآن وفيها خمس نقط

  .)٥(الفاء لتكون سبعة عشر حرفاً ويبقى من الجميع أحد عشرأحرف هي الالم والنون و

بصرف النظر عن الثمانية والعشرين واألربعـة  واإلسالم، على القرآن  ولتطبيق هذه التجميعات  

أثناء النهار، وتدل السبع عشرة على عدد ركعات الصـالة  عشر، تدل النقاط الخمس على عدد الصلوات 

ركعتان ثـالث ركعـات أربـع    (أنواع الصلوات الثالثة ثة الزائدة على في الحضر، وتدل الحروف الثال

انتقلوا إلى األوقات التي تقام فيها وربطوا ذلك بالشهور والسـنين والبـروج   ومن الصلوات  )٦()ركعات

  أكيد على عقيدتهم خرجوا من العرفوزيادة في الت. )٧(والشمس والقمر واألفالك والعالم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٣٥٩جاودان كبير ورقة ) ١(

  .أ ١٢٣أيضاً ورقة ) ٢(

  .أ ٧أيضاً ورقة ) ٣(

  .أ ١٦أيضاً ورقة ) ٤(

  .أ ٣أ، هدايت نامه ورقة  ٤٠٥نونامه ورقة ) ٥(

  .أ ٤٠٥أيضاً ورقة ) ٦(

  .ب ٧جاودان كبير ورقة ) ٧(

  

  ـ ١٩٧ـ 



 

 

من وقرنوا بها ما الحظوه  )١(وعشرينالذي يحدد أسماء اهللا الحسنى بتسعة وتسعين اسماً وجعلوها ثمانية 

أكثر  ذلك بإدراجوتلوا . هللاليكونوا مظهراً حقيقياً  )٢(أيضاً ٢٨أن األنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن هم 

وعادوا إلى الفرائض فربطوا . )٣(رحمة الحروف لتفسر تجميعاتهامن ثالثين ظاهرة طبيعية جعلوها تحت 

واعتمدوا في تأويل الصوم على الستين مسكيناً الـذين   )٤(قسمات وجه آدم بأرقام تنطبق على عدد األذان

مـع عقيـدتهم   ليتسق دون إطعام  إذا فاته نيابة عن المسلم إذا أفطر أو الصوم شهرين متتابعينيطعمون 

الزكاة والخمس إلـى أرقـام أيضـاً     وانقلبت. )٥(الحروف العربية والفارسيةويطابق طول آدم ومجموع 

أربع عشرة والطوائف التي تستحق الخمس، لتجتمع  تستحق الزكاةمن مستحقيها، الطوائف التي اشتقوها 

العقيـدة  إلى أرقام أخرى تخدم  والطواف وانقلبت تفاصيل الرجم. )٦(ما يناسب هذاتعادل السبع المثانى و

وهكذا برز  مرتيناً ، وجليتها أن الطواف يكون في الحج سبعاً مرتين وفي العمرة سبع)٧(وتؤيدها الحروفية

الحروفيون أن يتطرقوا إلى الحجر األسـود ليجعلـوه   ولم ينس . )٨(عدد الخطوط في وجه آدم ٢٨الرقم 

موضعاً للعهد الذي عهده اهللا إلى بني آدم يوم الخلق وحارساً حياً يراقب تنفيـذ النـاس للعهـد وجعلـوا     

فتنقلها مادة السـطور مـن   تزيد إلى ثمانية الطواف حوله سبعاً بمعنى السطور السبعة في وجه آدم التي 

األسود، نقال عـن  وذكروا للحجر . )٩(عدد كلمات اهللا ٣٢والماء والهواء والنار إلى مرتبة العدد  التراب

، وسر الحروفيين الروايـة  )١٠(ينطق بهكتب الحديث، أنه سيكون له يوم القيامة عينان يبصر بهما ولسان 

واحتال الحروفيون . )١١(ه خطايا بني آدم ألن هذا يدل على الكتابة والحروفبأنه كان أبيض فسودت القائلة

  على الجهاد ليدل على

 ـــــــــــــــــــــــ

  ب ٣٤٥كبير ورقة جاودان ) ١(

  .أ ١١٥أيضاً ورقة ) ٢(

  .أ ـ ب ١٥٢أيضاً ورقة ) ٣(

  .أ ٤٧أيضاً ورقة ) ٤(

  .أ ١٣٣أيضاً ورقة ) ٥(

  .أ ٢٩٣ب ـ  ٢٩٢أيضاً ورقة ) ٦(

  .١٢٨أيضاً ورقة ) ٧(

  .ب ٩٧هدايت نامه ورقة ) ٨(

  .ب ٢٦٠جاودان كبير ورقة ) ٩(

  .٣٠٧/ ١ابن جنبل  ب، وانظر مسند ٦أيضاً ورقة ) ١١و ١٠(

  

  ـ ١٩٨ـ 



 

 

  . )١(الصالة بغية ربطه بالحروف من جديد

يناً مستقالً نوه د بأنها قد صارت إطالة في هذا الموضوع نختم القول على الحروفيةلمزيد وتجنباً   

... «: وهو ناقل الحروفية إلى بالد الـروم، بقولـه  ) ٦٠ـ   ١٤٥٩/ ٨٦٤ت (عبد المجيد بن فرشته به 

بوصـفه   )٣(مكتوب ومسطور في ضوء القمر في ليلة البدر] فضل[= وذكر أن االسم  )٢(»والفضل ديني

ومـن  . أي فضل اهللا الحروفي )٥(اهللا، ومن هنا توجه الجهاد إلى وجه )٤(مظهراً هللا رآه النبي في المعراج

حيث توجـه الجهـاد   نامه  من الجاودان أن تستخلص بعض مظاهر هذا الدين الصوفي الشيعيهنا يمكن 

 )٧(اللسان عن غيبة الناس مع دوام ذكر اهللاإلى توقف وتوجه الصوم  )٦(الحقيقي إلى الصالة أربع ركعات

وحتى في نصـوص إسـباغ   . )٨(وبة القتل لكال الطرفينوأول الربا ليعادل اللواط في الذنب وصارت عق

  .)٩(التالوة المعتادة إلى نصوص فارسية موجهة إلى فضل اهللالوضوء وإقامة الصالة تغيرت 

للحركـات الشـيعية المعتـادة     وبعد هذا العناء في تحري تفاصيل الحروفية، التي تبدو موازية  

  .أصول هذا الكيان وحقيقته والمتصلة بغلو النصيرية، يحسن بنا أن نبحث عن

  

  خامساً ـ مصادر الحروفية

  م من مصادر منوعة إسالمية وغيرأن الحروفيين استقوا مادة عقيدتهال شك   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٣١٣كبير ورقة ان دجاو) ١(

أقوالي والطريقة أفعالي  الشريعة«: ب واعتمد الناقل على الحديث القدسي الذي ينص على العبارة ٧٦عشق نامه ورقة ) ٢(

والخوف رفيقي والعلم سالحي والمعرفة رأس مالي والحقيقة أحوالي والفضل ديني والحب أساسي والشوق مركبي 

  .»والتوكل ردائي والقناعة كنزي والصدق منزلي واليقين مأواي والفقر فخري وبه أفتخر على سائر األنبياء والمرسلين

  .١١٩مه لعلي أعلى ص ب، قيامت نا ٦٩أيضاً ) ٤ـ  ٣(

  .ب ١٥٥جاودان كبير ورقة ) ٥(

  .ب ٣١٣أيضاً ورقة ) ٦(

  .أ ١٣٣أيضاً ورقة ) ٧(

  .ب ٣٩شرح الجاودان ورقة ) ٨(

  .٣ـ  ١٥٢، ص ١٨٧٤/ ١٢٩١انظر كاشف األسرار السحق أفندي، اسطنبول ) ٩(

  

  ـ ١٩٩ـ 



 

 

بعدهم وبخاصة االستاذ براون الـذي  تين إسالمية تعرض لها قبلنا باحثون ونبهوا إليها ومهدوا السبيل لآل

اللذَّْين لخص فيهمـا   )١(في لندن الملكية القيمين في مجلة الجمعية األسيوية ارتاد دراسة الجغرافية بمقاليه

ومقدمتـه للنصـوص    )٢(المعارف اإلسالميةاألستاذ هوارت في دائرة  ذلك بعده لكما فععقيدتهم وأدبهم 

واألستاذ الدكتور رضا توفيق في دراسـته   )٧()٩رقم ( لة جب التذكاريةسلسالحروفية التي نشرها ضمن 

وعباس العزاوي في  )٤(واألستاذ جب في كتابه تاريخ الشعر العثماني في كتاب هوارت المذكور المتضمنة

  .)٦(في الطريقة البكتاشيةوبيرج ) ٥(تاريخ العراق بين احتاللين

الحروفية كانت تعبيراً عن الروح الفارسية التي ن الحركة وقد أشار براون، موافقاً لجوبينو، إلى أ  

فـي سلسـلة   رضا توفيق كون الحركة الحروفية حلقـة  والحظ  )٧(ال تتهيب الخوض في األفكار الزندقية

الثورات التي أشعلها العنصر الفارسي على الجنس العربي عن طريق التظاهر بالتشيع كما كانت الحـال  

أفندي في كتابـه كاشـف األسـرار ودافـع      ابقة، وتلك فكرة سبقه إليها اسحقمع الحركات الفارسية الس

لبحث الحروفية لحق أول من تعرض ام، وهو في ١٨٧٤/ ه١٢٩١سنة  األشرار الذي نشر في اسطنبول

  ، حيث رأى أن الحروفيين إنما كانوا نوعاً من )٨(في العصر الحديث

 ـــــــــــــــــــــــ

  : المقاالن هما) ١(
1. Some Notes on the Literature and Doctrine of the Hurûfi Sect (J. R. A. S., 1898, pp. 16 – 94). 
2. Further Notes on the Literature of the Hurûfis and Their Connection with the Bektashi Order of 

Dervishes (J. R. A. S., 1907, pp. 533 – 81). 
  .٣٣٨/ ٢، ، القديمة، باإلنكليزيةفي دائرة المعارف اِإلسالمية رت عن الحروفيةبحث هواانظر ) ٢(

   Textes Houroufis, Leyden 1909, pp. i – xxi: هي) ٣(

  :تاب المذكور بالفرنسة تحت عنوانوبحث الدكتور رضا المتضمن في الك
Etude sur une religion mystérieuse fondée en l’an 800 d’Hégire. 

   Literary History of the Ottoman Poetry. London 1900-7, i, pp. 340 – 41, 89: والكتاب هو )٤(

  .٥٤ـ  ٢٤٦/ ٢، ١٩٣٥، بغداد بين احتاللينتاريخ العراق ) ٥(

)٦( J. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, London 1937. 

)٧(Notes, p. 85 «As a rule, the Persian is so much less fearful of Contradicting heretical notions». 

النص الحروفي ودحض داللته، وقد اعتمد عليه على الحروفية اتبع فيه أسلوب إثبات تفصيلياً يتضمن هذا الكتاب نقضاً ) ٨(

  .إلى التعريف بهذه الفرقة أفندي أسبق الباحثيناعتماداً كلياً، ولهذا يعتبر اسحق  براون

  

  ـ ٢٠٠ـ 



 

 

سحق أفندي، لم يغامر أحد من الباحثين المذكورين بقراءة مما يؤسف له حقاً أنه، فيما عدا إو. )١(القرامطة

ولهذا رأينا، مع احترامنا العميـق  . كتاب الحروفيين الرئيسي، جاودان نامه كبير، الذي استقينا منه مادتنا

على أن . ما يجلو فكرة جديدة السابقينذتنا لألبحاث السابقة، أن نعتمد على األصول إال إذا صدر عن أسات

مما يعين علـى   )٢(إلى الشبه الواضح بين الحروفية والبابيةاألنصاف أن نذكر لألستاذ براون تنبيهه من 

  .دراسة األخيرة وتتبع تاريخها

وبحثاً عن المصادر غير اِإلسالمية للحروفية أحالنا الدكتور رضا توفيق، زيادة على معارضـة    

الحروفي باألفالطونية الحديثة الفكر ، إلى تأثر للفتح العربي والصراع بين الروح السامية واآلرية الفرس

وإلى اعتبار محمد بن علي الشلمغاني سلفاً لفضل  )٣(قائلين بتقدم الماهيات على األشياء الحروفيينباعتبار 

  .)٤(»اهللا الحروفي في إدعائه اآللهية

ير اإلسالمية في الحروفية إلـى أن نرجـع أوالً إلـى الـديانات     ويدفعنا إلى تقصي المصادر غ  

 )٥(»من غيبته في الغـار رجعة لكيخسرو «مهدية فضل اهللا زعيمهم،  الفارسية القديمة واعتبار الحروفيين

. )٦(من الفتح العربي وقائداً للعنصر الفارسـي بالسـيف  لمخلّصهم القديم زعيمهم مظهراً شخص واعتبار 

من أبنائه وبيد كل  ١٤٠يقود في المنام ورؤي  الحروفي مرة أخرى على صورة جمشيدوصور فضل اهللا 

وبهـذه  . والثمانين الموازية لعدد الحروف العربيـة  لتتم عدة المائتين )٥(منهم سيفان من سيوف ذي الفقار

  فارسياً معاً يهدف إلى إنقاذاهللا مهدياً عربياً ومخلّصاً الصورة الثانية أصبح فضل 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣كاشف األسرار ص ) ١(

)٢ (Further Notes, p. 536.   

)٣ (Ibid, p. 307.   

أ وأول إشارة إلى مهدية ملوك الفرس ترقى إلى بداية الفتح اإلسالمي لفارس وقد وردت  ٤١١كبير ورقة جاودان ) ٥ـ  ٤(

، ضمن ترجمة وتحليل لألستاذ ١٩٥٤سيوية في لندن، ال يعرف قائلها، انظر مجلة الجمعية الملكية األفي قصيدة بهلوية 

J. C. Tavadia  ٣٣ـ  ٣٢ص.  

الهادي بقتال ولده موسى ومما يذكر أن الطبري قد ذكر مجلساً للخليفة المهدي العباسي ينصح فيه . أ ٤٠٩أيضاً ورقة ) ٦(

فقلدني ت جدك العباس في المنام فاني رأي«: وقص عليه حلماً رآه فقال »أصحاب ماني«الذين وصفهم بأنهم  الزنادقة

الحروفيين هنا فكأن السيفين . ٧ـ  ٧٨٦/ ١٧٠حوادث سنة ) ٥٨٨/ ٣الطبري ( »وأمرني بقتل أصحاب األثنينبسيفين 

  .الفارسيةوالباطن على األقل إن لم يشيرا إلى األثنينية يشيران إلى الظاهر 

  

  ـ  ٢٠١ـ 



 

 

اِإلسالمي وروحه الفارسـية   عه بين أصله العربي العلويالمغولي بجممن التحكّم العرب والفرس جميعاً 

الفارسـية عنـد    ، ترد الثنائيةمخلص الفرس في فضل اهللا الحروفي عن تجسدويصرف النظر . التأويلية

ولم . )١(الذي يقسم الوجه واللسان للعالم وبخاصة فكرة خط االستواء بالمظاهر العدديةالحروفيين ممزوجة 

فيهـا لموسـى   التي تمثل اهللا  إلى النار والنص على المجوس ومعبودتهم من إشارة يةالعقائد الحروفتخُل 

إبراهيم وظلت تضيء للعالم إلـى  بها ولكنها أنارت في جسم ، ثم ذكر آزر الذي احترق وعبدها المجوس

  .)٢(يوم القيامة

خلق اهللا «: هورالحديث المشمباشرة، فإنهم أرجعوا  ولم ينكر الحروفيون أخذهم من اِإلسرائيليات  

في قيمة آدم العددية،  لعقيدتهمليستمدوا منه سنداً  )٣(إلى مصدره اإلسرائيلي في التوراة »آدم على صورته

وذكر الحروفيـون  . )٥(على وصايا موسى العشرلتدل  )٤(»سور من مثلهفأتوا بعشر «: وقرنوا هذا باآلية

  .)٦(عليه تفصيالت سلكته في مذهبهمكبش إبراهيم على صورته اليهودية أيضاً ولكنهم زادوا 

وكانت العقيدة مبنّية على  أيضاً وبشخص المسيح بالذات وال ريب أن الحروفية تأثرت بالمسيحية  

أصـحاب شـتى النحـل    من كل األديان في محاولة الجتذاب المؤتلفة بين األفكار  العموم على المالءمة

تركة بينها وبين تلك األديان والنحل مع مزيـد  مش واألديان عن طريق إظهار ما في الحروفية من أفكار

غيـر أن مـا   . في أديانهم لضعاف اإليمان من نقص أو تعارض يكمنتفصيل وتأويل لعالج ما يتراءى 

يوحنـا  للمسيحية أنها ربما كانت الوحي األول لفضل اهللا حين فتح عينه على بداية إنجيل ينبغي أن يذكر 

إلـى  وعـوداً  . )٧(»، وكان الكلمة اهللا، والكلمة كان عند اهللاان الكلمةفي البدء ك«: وهي تنفث في روعه

  منها هذه الفقرة، يلفت نظرنا من النقطة التي بدأنا

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٢٠استونامه ورقة ) ١(

  .٥٢قيامت نامه ص ) ٢(

  .٢٧، ٢٦ين أ، وراجع سفر التكوين، االصحاح األول اآليت ٣٢٠أ،  ٨٥جاودان كبير ورقة ) ٣(

  .١٣: ١١هود ) ٤(

  .أ ٣٨ورقة الجاودان شرح ) ٥(

  .أ ٣٤٤ورقة كبير جاودان ) ٦(

  .١: ١: إنجيل يوحنا) ٧(

  

  ـ ٢٠٢ـ 



 

 

على النصوص التـي  اللغة الفارسية على العربية وجعلتها في المقام األول وأسبغت الحروفية أنها مّيزت 

 لـرأي الـدكتور   ث إال أن يسلك هذه الحركة، موافقةكتبها فضل اهللا صفة الوحي، ومن هنا ال يسع الباح

أرادت للفرس أن يستقلوا بعقيدتهم عن العرب واإلسالم الفارسية الخالصة التي  رضا توفيق، مع الحركات

وبخاصة في هذا الوقت الذي لم يعد فيه للجنس العربي ذلك التسلط القديم وال للغتهم ذلك األثر في أذهان 

  .الناس

، كانـت هـذه الحركـة    »يسعى العجم«عن طريقة سعد الدين الحموي وكونه  وبصرف النظر  

الثـامن  / في القرن الثاني الهجري الخوارجالتي أذاعها  تتصل بالنبوءة الحروفية في مظاهرها اإلسالمية

ان اهللا سبحانه سيبعث رسوالً من العجم وينزل عليـه  «الميالدي على لسان أصحاب يزيد بن أبي أنيسة 

شريعة محمـد ودان بشـريعة   ترك «وأن يزيد نفسه  )١(»يكتب في السماء وينزل عليه دفعة واحدةكتاباً 

 واستقت الحروفية رأياً آخر مـن الخـوارج  . )٣(، لهذا السبب، وسمى أولئك القادمين بالصابئة)٢(»غيرها

، »حبت نامـه م«وعملت به، وذلك أنها اهتمت بسورة يوسف اهتماماً خاصاً حتى لقد يمكن اعتبار رسالة 

التي كتبها فضل اهللا الحروفي، شرحاً حروفياً لها وذلك مصداق للرأي الذي نادى به الخوارج الميمونيـة  

فكأن هذا االهتمام الشديد بها . )٤(»سورة يوسف ليست من القرآن«في القرن الثاني الهجري أيضاً من أن 

قرآن يعني إمكان معارضته وبالتالي اعتبار عن سورة كاملة غريبة عن ال كان آتياً من أن غفلة المسلمين

يضاف إلى هذا كله أن أحداً ال . كالم فضل اهللا الحروفي في مستوى الوحي اإللهي إن لم يكن كذلك بنفسه

تتصل بالفرس وظهور المهدية في بالدهم مع أن ينكر ما في كتب الحديث والتاريخ من أحاديث  يستطيع

مع األفكار التي أخذها الحروفيـة  ها إلى المهدي، وكل هذا سنذكره ايكال نسخ شريعة محمد بأخرى تكمل

  .الصفا أو اتفق اإلسماعيلية والحروفية على تبنيها على األقلإخوان  من

 ـــــــــــــــــــــــ

التبصير في الدين ص  ٢١٦/ ١، الملل والنحل ٢٦٣، الفرق بين الفرق ص ١٧٠/ ١مقاالت اإلسالميين راجع ) ٣ـ  ١(

  .١٨٩/ ٤ ، خطط المقريزي١٨٩/ ٤الفصل  ،٨٣

ولكن أصحاب كتب ) ١٦٥/ ١مقاالت اإلسالميين (، لم يكن متأكداً من نقله الحق أن األشعري، وهو أقدم من ذكرهم) ٤(

  .٢٠٥/ ١، الملل والنحل ٢٦٥راجع الفرق بين الفرق ص . الفرق نقلوا الخبر دون إشارة إلى هذا التشكيك

  

  ـ ٢٠٣ـ 



 

 

بحيـث ال   اتصاالً مباشـراً  والتشيع تتصل بالتصوفأن الحروفية ن من الواضح جداً وأخيراً فإ  

ولهذا يحسن بنا أن . يمكن أن تنفصل عن األول على األقل وسنرى مدى اتصالها بالثاني في الفقرة التالية

ة فـي سلسـل   لقـة حهذه الحركة لنا إلى أي مدى يمكن اعتبار نفرد هذا االتصال ببحث مستفيض ليتبين 

  .اإلسالمي في العالمقامت الصوفية التي  الحركات الشيعية

  

  الحروفية والتصوف: سادساً

وربما كانت بالتصوف ألصق منها  الحروفية موصولة بالتصوف وصالً ال يمكن إنكاره أو إغفاله  

ـ  واعتبره جعلوه معه رأساً من رؤوسهم عند الحروفيين مقام سام  وللحالج. بالتشيع ي فضـل اهللا الحروف

وبعد قتل فضل اهللا صـار  . )١(له شهيد الصوفية األول في األحالمألفكاره حين تراءى له ومؤيداً موافقاً 

  :في ذلكاألعلى وشبيهاً به في المعرفة والمصير، وقال علي الحالج قريناً له 

  ]اهللا[= نال الحالج، الذي ارتقى المشنقة، محل األبرار من الفضل 

  )٢(فصار قتيالً وصار وجوداً مطلقاً »الحقأنا «: وانطلق يقول بنطقه

ولكـن  «كما قتل مرة أخرى ألنه ادعى ما ادعاه الزعيم الحروفي وقتل  وقُرن فضل اهللا بالحالج  

ووصـف   )٣(»وهم على هذا حتى اآلن يترحمون عليه بعد لعنهم لهالناس اعتقدوا واليته بعد مدة وجعلوا 

وذهب إلى حلب ارتفع مقام الحالج عند الحروفيين إلى  نسيمير ولما ظه. )٤(بذات الصدورم لهذا بأنه علي

  :أنا الحق، فقال فيه نسيمي: قولهاألسمى فصار مثلهم األعلى ل المقام

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٤٠٧جاودان كبير ورقة ) ١(

  :ونصهما الفارسي ١٤٣ص لعلي األعلى ترجمة لبيتين وردا في قيامت نامه ) ٢(

  ابرار اي ـافت جـاز فضل بي    ر دارـت بر سه رفـالج كـح

  ود مطلقـد وجـشد كشته وش    قـأنا الح: ق كفتـره برد بنط

رحمت كفتند شدند در واليت أو بعوض لعنت بعد ازموتي قابل «: والنص الفارسي هوب،  ٢٢٩شرح الجاودان ورقة ) ٣(

  .»وإلى هذا ميكويند

  .١٥٤: ٣آل عمران  أ، وانظر القرآن مثالً ٢٣١ـ أيضاص ورقة ) ٤(

  

  ـ ٢٠٤ـ 



 

 

لقد َسَرتْ شهرتي في البلد، فمن  ]الحالج[أنا الحق مثل منصور : منذ أمددت من الحق أردد قوله  

  .)١(]الحالج[يرفعني إلى المشنقة مثل منصور 

بـه   ليتأيد )٢(»ما في الجنة أحد سوى اهللا«في الحروفية ألنه قال وعلى هذا النسق ادخل الشبلي   

فضمن كالمه في  )٣(»سبحاني ما أعظم شأني«: مي لقولهاجاء ذكر أبي يزيد البسطروفية، وكذلك مبدأ الح

لمـن الملـك اليـوم،    «: في عبارة عربية بدت وكأنها قرآنية وليست كذلك والعبارة تقولشرح الجاودان 

إلى كالم عبـد  وأشار فضل اهللا الحروفي . )٤(»للواحد القهار، سبحانه ما أعظم شأنه، تعالى عما يشركون

 »األلف يشار به إلى ذات األحدية أي إلـى الحـق  «: الكاشاني في اصطالحات الصوفية في قولهالرزاق 

فإن خليفة األلف يكون البـاء ألنهـا بعـد    «وخرج من ذلك إلى أنه لما كانت األلف تشير إلى ذات الحق 

أّوالً وفضـل اهللا  كـون آدم خليفتـه    على هذه النتيجةليرتب الباب أمام فضل اهللا وبذلك ينفتح  )٥(»األلف

التي تبدأ بعدها المشيخة وعبروا عنها  األربعينيةهذا أن الحروفيين قالوا بالخلوة يضاف إلى . أخيراً خليفته

  : بأسلوب بديع فقالوا على لسان علي األعلى

  )٦(روحـا الـمثل راح دبت فيه     أظهر الجمال بعد األيام األربعين

 ـــــــــــــــــــــــ

  :والنص التركي هو) ١(

  كميدر مين بردار ايدن بوشهره منصور اولمشم     دائم أنا الحق سويلرم حقدن جو منصور اولمشم

  .٧٦آخرت نامه لفرشته زاده ورقة ) ٢(

  .٣٢٧ص كشف المحجوب للهجويري انظر ) ٣(

آية حورت لتناسب  والقسم الثاني ١٦: ٤٠ب، والقسم األول من العبارة في سورة غافر  ٣١٦شرح الجاودان ورقة ) ٤(

  .١: ١٦النحل  »أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون«: ونصها »سبحاني ما أعظم شأني«

، ص ١٨٤٥ة لعبد الرزاق الكاشاني كلكته الصوفيأ وانظر اصطالحات  ٨٢ب ـ  ٨١من عرش نامة ورقة مختارات ) ٥(

٤.  

  :واألصل هو ٢٨ص ة عن قيامت نامه ترجم) ٦(

  زودـود روح أفُـآْن راْح ُب     بنمود جمال بعد ِحْل روز

  

  ـ ٢٠٥ـ 



 

 

مـن  باألنبياء حتى انتهت بالحالج لتبدأ الوالية التي بدأت بآدم ومرت وكان مدارهم حول سلسلة   

روا أنه وذك بالمعرفة الحروفيةوربطوها اإللهية على الخمر وتكلموا . )١(جديد في مشايخ التصوف جميعاً

وتطرقوا إلى فـرق التصـوف وقرنـوا     )٢(»من ذاق من رحيق هذا الماء ارتدى لباس العمر إلى األبد«

ولم يكتفوا بهذه العموميات بل ارتبطوا . )٣(وما يقاسونه حتى جعلوا أنفسهم منهم أحوالهم بأحوال المالمتية

ي، والنص الذي ننقله هنا من ابن عربي فضل اهللا الحروفوجعلوها أساسا لوالية  )٤(بنظرية اإلنسان الكامل

  :عبر عن عقيدة الحروفية، فقد قالليبدو وكأنه صيغ خصيصاً لي

اإللهية لم يعطه اهللا هذا الكمال إال ليكون بدالً من الحـق   فإن اإلنسان الكامل الظاهر بالصورة«  

الحق وما ظهر عنه علـى  فة فاألول وحده هو خلي. تعالى، ولهذا أسماه خليفة وما بعده من أمثال خلفاء له

يضاف إلى هذا . )٥(»صورته ونصبه دليالً على نفسه ثم أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة ال بطريق العقل

لفضل اهللا الحروفي إلى القول الصريح بأنه تجسد للقرآن وجوهر للسبع المثـاني وأنـه   سبق ابن عربي 

  :اإللهي الخالد في قولهالروح 

  )٦(وروح الروح ال روح األواني     انيـلمثبع اـأنا القرآن والس

ي عبر عنه العطـار بقصـته   ذلك بالحروفية إلى أن يقولوا بوحدة الوجود على النحو الذوأدى   

  :السيمرغ

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٨ـ  ٥٦األعلى ص أ، توحيد نامه علي  ١٢٩ب ـ  ١٢٨الديوان المنسوب إلى فضل اهللا الحروفي ورقة ) ١(

  :والعبارة ترجمة للبيت الفارسي ٢٨نامه ص يامت ق) ٢(

  يدـر يوشـاس عمـجاويد لب     يدـوشب رحيق هـركه نزين آ

  .١٠٠أيضاً ص ) ٣(

  .ب ١١٩جاودان كبير ورقة ) ٤(

  .٣٦٩/ ٣الفتوحات المكية ) ٥(

  .١١/ ١أيضاً ) ٦(

  

  ـ ٢٠٦ـ 



 

 

  :وقال )٦(واحداًوجوداً ] الخلق[= من جبل قاف فصاروا ) العنقاء( نهض السيمرغ  

  .)٢(الذي هو اسم الوجود الواحد لهذا يجب السجود للسيمرغ  

وقالوا، مثل أصحاب وحدة الوجود، بأن الواحد ال يصدر عنه إال الواحد وأنه ربما ال يصدر عن   

األول من الفتوحـات المكيـة    والواقع أن نظرة إلى األبواب السبعة واألربعين. )٣(الواحد موجود إال هو

  .كلها مستقاة منها بوضوح أن مادة الحروفيين تظهر

والتصوف، ويبدأ استقاللها عنه من اعتقاد الحروفيين أن مذهبهم  هذه نقاط االتصال بين الحروفية  

  :ير إلى الحد الذي قال معه نسيميأوسع مدى من التصوف بكث

  )٤(نقطة من حروفنا] إبراهيم[وأدهم      رناـرة من بحـالشبلي قط

فمن ذلك أنهم عرضوا للمجاهدة . التصوف وناقشوها وردوهاعرض الحروفيون لمثُل  ومن هنا  

فرفضوا الجوع بوصفه طريقـاً إلـى    والكرامات الصوفيةالصوفية، بوصفها السبيل إلى المعرفة اإللهية 

في ما وعرضوا ألهم . )٥(وسموا الصوفية بناء على ذلك بأهل الظاهر المعرفة اإللهية والكرامات الصوفية

قدرة على ذلك وبخاصة ما يتصل من التأويـل   أن يكون للمتصوفةالتصوف من أصالة في التأويل فنفوا 

  وهاجموا الصوفية ألنهم لم يتابعوا المرجع في الدين والتوحيد . )٦(وفواتح السور بالمتشابهات

 ـــــــــــــــــــــــ

  :الحروفي ورقة أالديوان المنسوب إلى فضل اهللا ) ١(

  تـجودسـراء أو سـواجب زب     رغ كه نام يك وجود ستسيم

  .٤٠قيامت نامه ص ) ٢(

  تـاف برخواسـوه قـسيمرغ زكد     ـود واحـته همه وجـكش

  .»)دخو(كه خو ) نباشد(موجود نبي  بوجه هيجاز واحد بلكه «: ب، والنص هو ١٠٥جاودان كبير ورقة ) ٣(

)٤( Further Notes, p. 580. 

  ماست شبلي     يك نقطة زخـرف ماسـت أدهميك قطـرة زبحر 

  . أ ٢٣شرح الجاودان ورقة ) ٥(

  .ب ٢٠استوانامه ورقة ) ٦(

  

  ـ ٢٠٧ـ 



 

 

حتـى لقـد   وهجوا فرق التصوف هجاء مقذعاً . )١(بين األحدية والواحديةإلى الشرك لتمييزهم ونسبوهم 

  :سين فقالواتلة الحيزيد وقنسبوا الصوفية الراسخين منهم إلى األمويين وشبهوهم بأتباع 

  نفسك في مرتبة بايزيد ُأفٍّ، أف يا من تحسب

  )٢(إنما أنت قاتل نفس الحسين وحليف يزيد أف، أف  

  

ابن عربي نفسه ومقارنته بإبليس ووصفت فصوصه وأخيراً ترقت بالحروفية الحال إلى مهاجمة   

علي وهاجم . )٣(وقفاً على فضل اهللا بقطع الزجاج بدل الجواهر ِإلدعائه ختم الوالية التي رآها الحروفيون

وبذلك يتضح . )٤(بأنها تزيد الجهل وتدخل اليأس على قلوب قارئيهاووصفها  األعلى الفصوص من جديد

انتخبوا من التصوف ما يناسب عقيدتهم بوصفها جامعة لكل العقائد وتركوا ما لم يرق لهم أن الحروفيين 

  .الذي أقام لهم أساس عقيدتهم وعمودها منه ولم يرعوا في المتصوفة ذمة ابن عربي

  

  والتشيعسابعاً ـ الحروفية 

وقبل كل شيء، إلـى الشـبه   بين الحروفية والتشّيع عموماً ال بد أن نشير أوالً، ولبحث العالقة   

علـى   الذي جعل اهللا شـكال  الواضح بين مخطط فضل اهللا الحروفي لعقيدته وبين آراء المغيرة بن سعيد

العجلي الذي عرج إلى السماء فوضـع اهللا  منصور أبي ثم آراء  )٥(منها عل أعضاءهصورة الحروف وج

فـي  بالضبط ما جاء به فضل اهللا الذي جعل الحروف األصل وهذا . )٦(بلغ عني: يده على كتفه وقال له

  الخليقة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٢٩٧الجاودان ورقة شرح ) ١(

  :أ والبيت الفارسي يقول ١٢٣ورقة  الحروفي الديوان المنسوب إلى فضل اهللا) ٢(

  أي كه بيش خود برتبت بايزيدي يوف يوف

  قاتل نفس حسين بايزيدي يوف يوف

  .أ ٥ب ـ  ٤توحيد نامه علي األعلى ورقة ) ٣(

  .١٦٧نامه ص  قيامت) ٤(

  .راجع الجزء األول) ٥(

  .١٩٦، ورجال الكشي ص ٢٤٦/ ١أيضاً وراجع الملل والنحل ) ٦(

  

  ـ ٢٠٨ـ 



 

 

ه مظهراً للمسيح بوصفه كلمة اهللا، وذلك أمر كان عند أتباع أبي منصور مقدساً حتى لقد كانوا نفسوجعل 

العجلي وفضل اهللا الحروفي هو بين أبي منصور وأمر واضح آخر مشترك . )١(»والكلمة«: يحلفون بقولهم

وينبغي أن نستعيد في الـذهن  . )٢(كما مر بنا في عرضنا لألول والثاني في مواضعهماأنهما بعثا بالتأويل 

يستمد أصوله التاريخية من بيان النهدى الذي  قول الحروفية بأن آدم وجه اهللا، واعتمادهم على هذه الفكرة

وأمر آخـر مشـترك بـين الغـالة     . )٣(ذا أعضاء، يفني كله إال وجههكان يرى أن اهللا، بوصفه جسماً 

ومن هنا وجدنا الرجعة  )٤(تون وإنما ينقلون من دار إلى دارال يمو أن المؤمنينوالحروفية هو اعتقادهما 

ولعلنا نذكر أن أبا الخطاب صار بعد موته . )٥(من لوازم الحروفيةكما صارت  والمهدية من لوازم الغالة

من وصف لفضـل اهللا بأنـه رب    )٦(وصار من بعده من أتباعه مهديين وهو ما نادى به الحروفيونإلهاً 

ى األقل حين ادعى فضل اهللا أن المهدي ليس محمداً وإنما هو علي بناء على أنه مثـل  أو عل )٧(األرباب

  .)٨(في ذات اهللاعلي الممسوس 

فرقـة  الذين ذابت عقائدهم في الفرق الشيعية المتأخرة، فمن أيـة   هذا ما يتصل بالغالة األقدمين  

  فيون عقائدهم وبأية منها اتصلوا؟استقى الحرو

لحروفي يحاول ما أمكنه أن يختفي تحت شعار التقّية لئال تبدو عالقته الحقيقية فضل اهللا القد كان   

دون  بالتشيع، وآية ذلك أن خواجة إسحق كتب كتابه محرم نامه لغرض واحد هو شرح المبادئ الحروفية

  ومع ذلك فإن. )٩(رعاية للتقية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٤/ ١مقاالت اإلسالميين ) ١(

  .ة إلى ابن منصور راجع الجزء األولبالنسب) ٢(

  .٦٦/ ١أيضاً، وراجع مثال مقاالت اإلسالميين ) ٣(

  .١٥١، الفرق بين الفرق ٧٨، ٧٧/ ١ب، وراجع مقاالت اإلسالميين  ٥١استوانامه ورقة ) ٤(

  :١٣علي األعلى في توحيد نامه ص  يقول) ٥(

  ينكفتش ان هادي د» ليس مني«     هركه بارجعت نشد قائل يقين

  .»ليس مني] هو: [من لم يقل بالرجعة يقيناً ينطبق عليه قول ذلك الهادي إلى الدين: ويعني  

  .أ ٤٠٨جاودان كبير ورقة ) ٦(

  .أ ٢٩٢أيضاً ورقة ) ٧(

  .أ ٢٨شرح الجاودان ورقة ) ٨(

  .١٣محرم نامه، ضمن الكتاب السابق، نصوص حروفية، ص ) ٩(

  

  ـ ٢٠٩ـ 



 

 

عند فضل اهللا نفسه والشـيعة   بين الحروفية كثيرة تبين الصلة الواضحة الباحث يستطيع أن يجد إشارات

ويناقش أبا حنيفة فـي نـص    )١(الباطنبالظاهر ونفيه  ففضل اهللا يناقش ابن حنبل في قوله. االثنا عشرية

 والمعصـومين  بين السبع المثانيومع وضوح الصلة . )٢(فيه »حي على خير العمل«اآلذان ويثبت عبارة 

بي إال وكان معه اثنا عشـر  نأنه لم يكن  عشري بتقريرهاالثنا  فضل اهللا هذا االتجاهعشر، يوثق  األربعة

بالرسالة التي بعث  اعتبر نفسه االثنا عشري حين استشهد إلى هذا أن فضل اهللا الحروفييضاف  )٣(إماماً

انـي  : لرحمن الرحيمبسم اهللا ا: وقد جاء فيها )٤(ولىإلى أمير ) ٧٥ـ   ١٣٧٤/ ٧٧٦ت (بها شاه اويس 

ولما مات فضـل اهللا  ). وانا الثاني عشر(=  )٥(ايشانونفساً شريفاً ومن دوازدهم رأيت أحد عشر وجوداً 

الحروفيين بهاجمون أبـا  تعد التقية مجدية، فوجدنا الدولة الحروفيين في كل مكان لم  الحروفي وطاردت

ر خلفاء فضل اهللا عن تشيعهم االثنـي عشـري   ومن هنا عّب، )٦(من الترك المتابعين لهويسخرون حنيفة 

، )٧(طويلة في ديوانهالبغدادي يعد األئمة االثنى عشر واحداً بعد اآلخر في قصيدة صراحة فوجدنا نسيمي 

جـاء   )٩(٧ـ   ١٤١٦/ ٨١٩دان الذي كتب سنة اووفي شرح الج. )٨(األعلى في اجمالوأشار إليهم علي 

ولم يكتف المصنف بتخصيص هـذا العـدد مـن    . ألربعة عشراألئمة االثنى عشر والمعصومين اذكر 

مـن  بالشيعة وإنما طبق هذا المبدأ على كل األديان وجعله مظهراً هللا، فصار المعصـومون   المعصومين

االثنى عشر وموسى وهرون، ومن المسيحيين الحواريين االثنى عشر وعيسى ومريم ومن  اليهود األسباط

  وفي محرم. )١٠(محمداً وفاطمةالمسلمين األئمة االثنى عشر و

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٣٦٠ـ  ٣٥٩جاودان كبير ورقة ) ١(

  .ب ٦٣أيضاً ورقة ) ٢(

  .أ ٤٠٨أيضاً ورقة ) ٣(

  .١٢/ ٦لعله الشيخ ولي رئيس األوس من ربيعة، انظر ابن خلدون ) ٤(

  .أ ٤٠٨جاودان كبير ورقة ) ٥(

  .٧١ـ  ٧٠نامه ص قيامت ) ٦(

  .ب ٤ورقة  سيميديوان ن) ٧(

  .٣توحيد نامه ص ) ٨(

  .ب ٢٧٩شرح الجاودان ورقة ) ٩(

  .ب ٢٨٥أيضاً ورقة ) ١٠(

  

  ـ ٢١٠ـ 



 

 

 من النبوةالحق مظهر  بوصفهماالثنى عشر صراحة، ذكر األئمة جاء  ١٤٢٥/ ٨٢٨نامه التي كتبت سنة 

آدم فـي صـورة   تبـدو   التياإللهية ثم  النبوةأوضاع التي تكشف  واالمامة وضع الشرائعالتي تتضمن 

باالمامة سـّمى  وفيما يختص . )١()خاتم األولياء(الخاتم الثاني في مظهر  على األسماء والصفاتالمندمجة 

: العسكري نصها هذه الفقرة بعبارة نسبها إلى الحسنوختم  )٢(العسكري الحسناألئمة ابتداء من علي إلى 

وأسـباطنا  ... الفتوة والهدايـة  نوُرنا بسبع طرايق بأعالم، ووالوالية قد صعدنا دار الحقائق بأقدام النبوة«

تبدو حركة فضل اهللا بمـا  وبذلك . )٣(»..الزاكيةالفئة الناجية والفرقة وشيعتنا .. الدين وخلفاء اليقينفقهاء 

اهللا خـاتم  العامة وفضل  مؤّداها ان علياً خاتم الوالية نصيرية مهديةباالثنا عشرية،  من غلو مقترنفيها 

 ظاهرية هي اِإلمامية المعتدلة وفرقة حقيقيـة وذلك يعود بنا إلى تقسيم التشيع إلى فرقة  )٤(الية الخاصةالو

إلـى االثنـا    الحروفيةتوجه ذم ولهذا . على هذا المشربهي النصيرية وغيرها من األسماء التي تطلق 

  :هيخاطبهم بقول علي األعلىعشرية المعتدلة باعبتارهم ظاهريين قشريين، وهذا 

  )٥(مرتداً وكافراً؟ماذا دهاك أيها الشيعي، لم غدوت   

يسايروهم في القول لم حمير ألنهم إلى الوقوع فيهم فوصفهم بأنهم وعاد صاحب شرح الجاودان   

  اسحق أفندي، صاحب كاشفوقد التفت . )٦(بالحرف

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢١الجاودان ص شرح ) ٢ـ  ١(

  .في مشارق األنوار للبرسي اآلتيوهذه العبارة ترد أيضاً . ٢٢ـ  ٢١أيضاً ) ٤ـ  ٣(

  :وأصل العبارة بيت من الشعر نصه ..٧١ـ  ٧٠قيامت نامه ص ) ٥(

  مرتد زجه روشدي وكافر     أي شيعة تُراجه بود آخر

  :بيتان يزيدان المعنى وضوحاً هماًويتبعه   

  ديـن رميـه اينجنيـوكـأي دي    ديـه ديـام دين جـاز قول ام

  ودـداكه جهر بنمـق خـأين نط    ودـر بـا بسـانبي لة ـا جمـي

، حتى تهيبته على هذه الصورة؟ لقد كان مع كل األنبياء سراًأيها الشيطان، ماذا رأيت في قول إمام الدين : ومعناهما  

  .بنطق اهللا، ثم ظهر جهراً

المذهب مثل  ستقالً عن الحروفية مثله في ذلكم درج المذهب الشيعي بوصفهثير االهتمام هنا أن السيد اسحق أمما ي) ٦(

نجل ابن المطهر الدين على فخر أبا حنيفة والشافعي، بوصفهما مجتهدي فرقتيهما، نص والشافعي، ولما ذكر  الحنفي

بها فرقة  التي يدين الحروفيةربما اعتبر اسحق  مجتهد الشيعة، وهذا يوحي أّن السيدبوصفه ) ١٣٧٠/ ٧٧١ت (الحلي 

  .)أ ١٨نامه لسيد اسحق ورقة وصيَّتْ (فرق الشيعة  منأخرى 

  

  ـ  ٢١١ـ 



 

 

بـذكره   عن النصـيرية  إليه من صدورهمما نذهب األسرار، إلى تظاهر الحروفيين بالتشيع غير أنه أكد 

  .مضىمرت بنا فيما ظاهرة ، وتلك )١(الخمر في مجالسهم الخاصةشربهم 

التـي   األخـرى الشـيعية  المبادئ وفية اعتنقوا أن الحرأن نذكر  ينبغي األساسوبعد إرساء هذا   

عشر  من األربعةبوصفها  )٢(أيضاًعلى فاطمة التي أسبغت بالتشيع االثنا عشري عموماً كالعصمة تتصل 

  : الحروفية بقوله علي األعلى في عقائدوقد ضمنها  )٣(التشيعبنا في التي مرت كلها المعصومين، وكالبداء 

فانظر إلى فضل الحـق  ] بالفردية الشعور[= المفردات من باب ) كبنفس(إذا استطعت أن تخرج   

  .)٤(ويثبت »أم الكتاب من خصوصياتنا«: من قالعندها يمحو . كما لو كان دليال لك

ومن تمـام  . )٥(فضل اهللا الحروفيبثأر ليأخذ وفوق ذلك ذكر علي األعلى ظهور المهدي وتمناه   

في الرجعة والقيامة الكبرى وهـي   الشيعةإلى قيامتي  اإلشارة التواصل التام بين التشيع والحروفية ركذ

عندهم هي ظهـور الحـق   بيانها أن القيامة األولى  مرموزةعلى صورة عند الحروفيين أيضاً  ترد فكرة

مع التشـيع ال  صلة وتلك  هي أساس الحروفية والمهدية )٦(»البدنتكون بعد خراب «واألخرى الحروفي 

  .إلى بيانتحتاج 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٨/ ٢) باإلنكليزية( اإلسالميةالمعارف ودائرة  ٥٣٨ص  The Muslim World، وانظر ٧األسرار ص كاشف ) ١(

  .أ ٣٠٧ورقة شرح الجاودان ) ٢(

  .انظر الجزء األول) ٣(

  :الفارسي هوواألصل  ٢توحيد نامه لعلي األعلى ص ) ٤(

  تـخواسـراكه بت ميكند آنمحو وثا    رونـب ي ـردات ايـاب مفـر زبـك

  أم الكتاب از خاص ماست: آنكه كفت    حق بيني كه جوشد رهنمون) فضل(ف 

  ).٣٩: ١٣الرعد (اهللا ما يشاء ويثبت، وعنده أّم الكتاب يمحو : والبيت الثاني متصل اتصاالً وثيقاً بآية ابتداء  

  .٣٨ـ  ٣٧األعلى ص قيامت نامه لعلي ) ٥(

من بنصوص  المصنف فكرته ويؤيد »بعد از خرابي بدن خواهد بود«الفارسي أ واألصل  ٢٨٣ورقة شرح الجاودان ) ٦(

  .نامه لفضل اهللا الحروفيمحبت 

  

  ـ ٢١٢ـ 



 

 

 وشـائج مـن   عشرية، والحروفيةإلى االثنا  من المنتمينغالة الشيعة، أن تبين لنا ما بين وبعد   

والنفـوس   والطبـائع  مما يتصـل بـاألفالك   الفلسفي من العقيدة الحروفيةينبغي أن نشير إلى أن الجزء 

 الحروفيـة  إلى ذلك أن كثيراً مـن جزئيـات  يضاف . من اإلسماعيليةوالعناصر وغير ذلك إنما جاءهم 

حلقة من إلى كون الرسائل  فباإلضافة. الصفاإخوان  رسائل وبخاصة من اإلسماعيلية وتفاصيلها تسربت

. الحروفيين، كما يبدو، على هذا المرجع اعتماداً كلياًعتمد الحروف واألرقام في اإلسالم، امعالجة تاريخ 

بعـد   من الـوحي بديال الصادقة التي صارت  فالرؤيااألمثلة على إثبات صحة هذه الدعوى،  تعوزناوال 

الصفا قبل الحروفية، من إخوان  هذه بما ادعاه ، وقد اقترنت)١(الصفاإخوان  في رسائلقد ذكرت انقطاعه 

في وقت من الزمان فـإن  في دور من أدوار القرانات  البشرهذه الخصال في واحد من ت إذا اجتمع«أنه 

 ون وأصـحاب ويتفق الحروفي. )٢(»ما دام حياًللناس الزمان واإلمام وصاحب هو المبعوث  ذلك الشخص

ب سمى فضل اهللا نفسه صـاح يضاف إلى هذا أنه، كما . أيضاً )٣(الصفا في اعتبار البعث هو الِعلْمإخوان 

وكذلك األمر مع اعتبار يوم الجمعة يوم . )٤(»أهل التأويل«وصف  على أئمتهم اإلسماعيليةالتأويل، أطلق 

 يـؤول  ان الوصـي «وبالشمس والقمـر  اإلسماعيليون إلى االمامة والنبوة وشبهوهما وتطرق . )٥(القيامة

المتكـررة لمعـاني    التأويالتبويتطابق الفكر الحروفي واإلسماعيلي . )٦(»الكتاب والنبي موكل بالتنزيل

وكذلك  )٧(»والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور وكتاب مسطور في رق منشور والطور«

فهو وجهه ولسانه ويده وعينه في عـالم األرض  .. بأمر اهللا عز وجل من قام في العالم«فيما يتعلق بأنه 

  ، وما يتصل بكون اِإلنسان عالماً صغيراً)٨(»شيئتهكان هو المؤيد له بذلك من قوته وموخلقه البشرى إذا 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٧٩، ١٤٨ـ  ١٤٥/ ٤راجع الرسائل ) ١(

  .١٧٩/ ٤أيضاً ) ٢(

  .٣٨ص  وانظر جامع الحكمتين ١٢٤/ ٢أيضاً ) ٣(

  .١٠٩ص  جامع الحكمتين) ٤(

  .٣٠٤/ ٣الصفا إخوان  رسائل) ٥(

  .٢٠٣، ٢٠٠ص  جامع الحكمتين) ٦(

  .٦ـ  ١: ٥٢، وانظر سورة الطور ٢٣١ـ  ٢٣٠ جامع الحكمتين) ٧(

  .٢٨٣/ ٢الرسالة الجامعة ) ٨(

  

  ـ ٢١٣ـ 



 

 

اللين الـذي  أخذوا عن الرسائل األسلوب  لنا أن الحروفيينويلوح . )١(اعتباره فهرستاً للعالم األكبريمكن 

وال وال تتعصب علـى مـذهب   علماً يخاطبون به الناس في شرح عقائدهم من أن اإلسماعيلية ال تعادي 

الصفا في عرضها لكماالت اإلنسان أن إخوان  وذكرت رسائل .)٢(الحكماء والفالسفةكتاباً من كتب تهجر 

ألبي حنيفة ليتعرضوا  الباب امام الحروفيينففتحت  )٣(»فارسي النسبة عربي الدين حنفي المذهب«يكون 

  .على أساس ديني إسالمي حركتهم بطابعها الفارسيدون تعصب عليه وأن يظهروا 

لهـم  وحشـدوا  الصفا إلى هذا كله، سباقين إلى إظهار ميزات الفرس من خراسان إخوان  وكان  

الحروفيون بعدئذ اعتماداً كلياً مـن نحـو كـونهم    النصوص القرآنية واألحاديث النبوية التي اعتمد عليها 

 )٥(»سوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه«: ةواآلي )٤(»ُأولي بأس شديدستدعون إلى قوم «: المعنيين باآلية

ِإلخواني من طُوبى «: والحديث )٦(»رجال من أبناء فارسكان اإليمان معلقاً بالثريا لتناوله لو «: والحديث

وورد عن . )٧(»بي ويصدقوننيسواده على بياض ويؤمنون رجال فارس يجيئون في آخر الزمان يجدون 

الشرك في أمتي أخفى من دبيب «: عقيدتهم كالحديث تي ضمنها الحروفيوناإلسماعيلية كثير من الدقائق ال

وغير  )٩(»ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر«: والحديث )٨(»نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء

  .أمور ال تسمح بها هذه الدراسةذلك من 

 ـــــــــــــــــــــــ

الفهرست انظر جامع ، وعن فكرة ٣/ ٣الصفا إخوان  ، رسائل٢٩٠ص  متينجامع الحك. ٥٢/ ٢الرسالة الجامعة ) ١(

 ٥٨٢/ ١الصفا إخوان  صغر والعالم األكبر فانظر رسائل، وأما عن تفاصيل التطابق بين العالم األ٢٨٣ص  الحكمتين

  .٦٠٩ـ 

  .٢١٦/ ٤الصفا إخوان  رسائل) ٢(

  .٣١٥/ ٢أيضاً ) ٣(

، أما الحديثان فاألول ٥٤: ٥والثانية في سورة المائدة  ١٦: ٤٨ ولى في سورة الفتح، واآليتان، األ٢٤٣/ ٢أيضاً ) ٧ـ  ٤(

الخ مع اختالف في اللفظ وأما  ٤١٧/ ٢ وابن حنبل) ٦٢(كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة الجمعة : وارد في البخاري

  .الثاني فغير وارد في الكتب التسعة

  .٥١جامع الحكمتين ص ) ٨(

  .١٧ص  »ين أبي العالء المعري وداعي الدعاةب«راجع رسالة ) ٩(

  

  ـ ٢١٤ـ 



 

 

 ولم يقتصر اتصال الحروفية بالتشيع على ما ذكرنا وإنما تجاوز ذلـك إلـى تقليـد الحروفيـة      

فـي االعتمـاد علـى كتـب      وإلى الشبه القائم بين الفرقتين )١(للنصيرية عموماً بقولهم بتأليه األشخاص

فـي  ويعتمدون على مضـمونها   )٢(عباراتها في مناسباتهم الدينية ونصوص مستقلة خاصة بالفرقة يتلون

إلى نصوص رسمية تلـزم   والظاهر أن شذوذ الغلو يحوج في طبيعته. الفرق األخرىالحجاج من اتباع 

عقيدتهم، ولعل هذا هو السبب في أن للعلي الهية اِإليرانيين كتاباً مقدساً سرياً من الشعر وتحدد لهم  مريديه

  .يذكرنا بمحبت نامه لفضل اهللا الحروفي )٣(رأنجاميسمونه س

اجتمعـت فيهـا أفكـار    مع الحروفية ال بد لنا أن نبرز طبيعتها التي  الرحلة الطويلةوبعد هذه   

علـى هـذه    التصوف والتشيع دون أن يكون أحد منها مقصوداً لذاته، ولكن مجرد المزج بين المشربين

لقد كانت الحروفيـة مـن الحيويـة بحيـث     ، وأخيراً. تصال بينهماالصورة المتكاملة يعتبر مثال على اال

وسنرى ذلك فـي  معتنقيها،  استطاعت أن تتسرب إلى الفرق األخرى حتى بعد موت مؤسسها واضطهاد

لوجدنا فيهما كثيراً مـن العناصـر الحروفيـة     ولو أتيح لنا أن ندرس البابية والبهائية. عرضنا للبكتاشية

  .ق ذلك لنا فيما يأتي من السنينأيضاً، ونأمل أن يتحق

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها ١٦٦كاشف األسرار السحق أفندي ص ) ١(

  .التي تتلى في هذه المناسبات العشر حيث تدرج السور النصيرية ٣٤ـ  ٧السليمانية لسليمان األذني ص  انظر الباكورة) ٢(

  .١٨٨ص ) ١٩٣٢أبريل (، نيسان ٢عشرون، العدد السنة ال، The Muslim Worldانظر مجلة ) ٣(

  

  ـ ٢١٥ـ 



 

 

  

  لي وطريقتهـ السيد نعمة اهللا الو ٢

  

، لنعمة اهللا الولي ألثر هذا الصوفي البالغ في التصوف المتشيع ال بد أن نعرض في هذه الدراسة  

مـن  وألن طريقته قد عمرت حتى وصلت العصر الحديث، والن التشيع قد أسبغ عليهـا مـا يجعلهـا    

  .موضوعات هذا الكتاب

به بعلي بن أبي طالـب عـن طريـق    ـوكان صوفياً علوياً يتصل نسإن نعمة اهللا، : لـلقد قي  

  .)٢(، ولد في حلب ونشأ فيها قبل نزوحه إلى إيران)١(إسماعيل بن جعفر

 ـــــــــــــــــــــــ

لنعمة اهللا الولي  دراسةالحق أن أوسع . ٣ـ  ٢/ ٣الحقائق ، طرائق ٥١٢ص  ه١٣٣٦ديوان نعمة اهللا الولي، طهران، ) ١(

فإن أصولها مستقاة من ثالث رسائل  وبالنسبة لدراستنا) ٢٢٠ـ  ١/ ٣راجع (وطريقته متضمنة في طرائق الحقائق 

  :، تحت العنوان الفرنسي١٩٥٦الفرنسي اإليراني في طهران سنة للمعهد اوبان جين حققتها ونشرتها 
Wali Kermani, Matériaux pour la biographie de Shàh Ni’matullàh. 

  :ل منفصلة في سيرة هذا الصوفي هيثالث رسائ وتتضمن »شاه نعمة اهللا ولي كرماني زندكاني«والفارسي 

  .١٣١ـ  ١، ص ٥ـ  ١٤٩٤/ ٩٠٠ـ تذكرة لعبد الرزاق الكرماني، وهي مكتبة حوالي سنة  ١

المخطوطات الفارسية انظر فهرس ( ١٦٧١/ ١٠٨٢تبت سنة ك ـ مختارات من جامع مفيدي لمحمد مفيدي اليزدي ٢

 ١٣٣ص (رسالة لصنع اهللا النعمة اللهي مفيدي جامعه وقد ضمن ) ٢٠٧في المتحف البريطاني للدكتور ريو ص 

  ).٢٦٨ـ 

حكم في الهند من ( بن شير ملك الواعظي كتبت للسلطان أحمد شاه البهمنيبن عبد العزيز ترجمة لعبد الرزاق  ـ ٣

وسنشير إلى الرسائل باسم كتابها وإلى الصفحات الواردة  ٣٢١ـ  ٢٦٩ص ) ١٤٨ـ  ١٤٣٤/ ٨٦٢ـ  ٨٣٨

  .في الكتاب كله

  ).باالنكليزية( ٤٦٥/ ٣، تاريخ األدب في إيران، لبراون ١٤٠ص ، رسالة صنع اهللا ٢٧٤رسالة واعظي ص ) ٢(

  

  ـ ٢١٦ـ 



 

 

للفـرس   مصاهرتهفي جوار كرمان، وكانت نتيجة والمعقول أن أباه عبد اهللا نزح إلى إيران حيث استقر 

وبعـد تلقـي   . )٢(في حلبما يزال وقتئذ محمد ، وكان جده )١(١٣٣٠/ ٧٣١أن ولد له نعمة اهللا في سنة 

 ، وكـان فـي الرابعـة   ١٣٥٤/ ٧٥٥توجه نعمة اهللا فـي سـنة    )٣(على أساتذة معروفينالعلوم المعتادة 

العهد بموطنه ويروض نفسـه علـى اللسـان     ليجدد )٤(إلى مكةالعربية في طريقه  والعشرين، إلى البالد

ت (حيث صار مريداً للشيخ عبـد اهللا اليـافعي   وبعد أن نزل مصر مدة قصد إلى مكة . العربي كما يبدو

أن األحداث التي كانت تجري في  ويبدو. )٥(حتى عد من خلفائه وصحبه سبع سنين) ٧ـ   ١٣٦٦/ ٧٦٨

عت نعمة اهللا على العودة إلى إيران في محاولة لالستفادة من الظروف إيران، وخصوصاً في سمرقند، شج

السنة الثانيـة مـن ملـك تيمـور فـي       ١٣٦١/ ٧٦٢السياسية التي كانت تمر بها، وكان ذلك في سنة 

نعمـة اهللا   شخصـية شجعت العلويين وأعانتهم، مقرونة بقوة سياسة تيمور، التي والظاهر أن . )٦(سمرقند

اسـتطاع أن  قلق له تيمور، وبخاصة أن نعمـة اهللا   )٧(هذا الصوفي مركزاً مرموقاً هناك لادتا إلى احتال

في  اجتماع ملكين ال يمكن«: فكان رد الفعل من تيمور أن قال له. )٨(يستميل إليه كثيراً من المغول أنفسهم

سبز حيث بنـى   هي إلى مدينة قريبة سمرقندمضطراً إلى ترك وجد نعمة اهللا نفسه وهكذا . )٩(»بلد واحد

السلطان لحركاته وتوجسـها   وبعد تنقل مستمر بسبب ترصد. )١٠(بيتاً لسكنه ومسجداً ليمارس فيه طريقته

  من

 ـــــــــــــــــــــــ

بالماهاني دون إشارة اهللا ، وقد لقب السخاوي نعمة ٢٤، تذكرة عبد الرزاق الكرماني ص ٣ـ  ٢/ ٣طرائق الحقائق ) ١(

خدابخش أن نعمة اهللا كان من سكان قرية ماهان  وفي محبوب األلباب لمولوي) ٢٠١/ ١٠المع الضوء ال(إلى حلب 

  ).٢/ ١الديوان (وأشار محقق ديوان نعمة اهللا الولي إلى أنه ولد في كوهنان قرب كرمان ) ٥٥٠ص (

يلقب عشر كان  الحادين جده وا أميرة سامانيةكانت وذكر نعمة اهللا في ديوانه أن والدة جده الخامس . ٣١/ ٢الديوان ) ٢(

/ ٢الديوان (األسرة لسبب ما إلى حلب ثم انتقلت في فارس أوالً بالكاشاني، ويوحي كل هذا بأن أجداده ربما عاشوا 

٥١٢.(  

  .١٤٢، ورسالة صنع اهللا ص ٣٢ـ  ٣١انظر أسماءهم في رسالة عبد الرزاق ) ٣(

  .٢٧٩رسالة واعظي ص ) ٥ـ  ٤(

  .٢ـ  ٢٨١أيضاً ص ) ٧ـ  ٦(

  .١٦٦رسالة صنع اهللا ص ) ٨(

  .٤٥رسالة عبد الرزاق الكرماني ص ) ٩(

  .بمعنى الخضراء، فكأنها كانت ريفاً، وسبز ٤٨أيضاً ص ) ١٠(

  

  ـ ٢١٧ـ 



 

 

بعد أن بنى  )١(النهر في جزيرة وسطالثورية سكن نعمة اهللا في حماية إسكندر حفيد تيمور في يزد  نواياه

  .وفي الختام استقر في ماهان، )٢(في كوبنان وغيرهاخانقاهات 

 )٣(، في ديوانه، أنه بلغ قريـب المائـة  حتى ذكر بنفسه األمر فقد ُعمِّر نعمة اهللا الولىمهما يكن   

  .)٤(١٤٣١/ ٨٣٤وتوفي سنة 

الصوفية لكثير من الحركات  لقد كان هذا العمر الطويل الذي رزقه نعمة اهللا سبباً في معاصرته  

. )٥(إلى الثورة بالسالح خوف العاقبـة  ن الحكمة بحيث قاوم في نفسه نزوعهافي إيران، ويبدو أنه كان م

إن أتباعه كانوا : في المبالغة في واليته حتى لقد قيل اهللا وذلكوال شك أن روح العصر انعكست من نعمة 

وشّبه صحبته لعبد اهللا اليافعي في مكة بصـحبة موسـى    )٧(يسمى نفسه المظهروكان هو  )٦(يسجدون له

  .)٨(عيبلش

وذكـر اإلنسـان    )٩(وأياً ما كان األمر فقد كان نعمة اهللا الولي صوفياً خالصاً قال بوحدة الوجود  

وعرض للحـالج وغيـره مـن     )١٢(وأشار إلى فصوص الحكم في فخر )١١(وسالسل األولياء )١٠(الكامل

  وبالغ في تعظيم أبي يزيد البسطامي )١٣(المتصوفة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٩رسالة واعظي ص ) ٢ ،١(

  .٤٩٧/ ٢انظر الديوان ) ٣(

/ ٨٢٧السنة  األلباب واختار صاحب محبوب) ٢٠١/ ١٠الضوء الالمع ( ١٤٢٦/ ٨٢٩ذكر السخاوي أنه توفي سنة ) ٤(

  .لوفاته ١٤٢٤

  .العالم كله بأنه سيملك وقد ذكر هنا أنه تنبأ لتيمور ٤٣ـ  ٤٢الكرماني ص  رسالة عبد الرزاق) ٥(

  .٢٠١/ ١٠ ، الضوء الالمع للسخاوي٤١، رسالة عبد الرزاق الكرماني ص ٣١٧سالة واعظي ص ر) ٦(

  .٤٣عبد الرزاق ص أن قاسم أنوار سماه كذلك، انظر رسالة  وروى ٨١، وانظر رسالة عبد الرزاق ص ٧/ ١الديوان ) ٧(

  .١٦٣مفيدي ص جامع ) ٨(

  .٤٧٠/ ٣يران لبراون وانظر تاريخ األدب في إ ١١٩، ١٠٣، ٢٢/ ٢الديوان ) ٩(

  .٥٥/ ٢أيضاً ) ١٠(

  .٢٨٧رسالة واعظي ص ) ١١(

  .١١٥رسالة عبد الرزاق ص ) ١٢(

  =، وقطب الدين حيدر ٥٠١/ ٢، الديوان )١١٤٢ـ  ١٠٤٩/ ٥٣٦ـ  ٤٤١(أحمد الجامي ذكر ) ١٣(

  

  ـ ٢١٨ـ 



 

 

 ذكر أنه درس إشـارات وكانت ثقافة نعمة اهللا الولي من االتساع بحيث . )١(قرنه بعلي بن أبي طالبحتى 

ولقي قطب الدين الشيرازي في مكة قبـل   )٣(حكيماً وأشار إلى نصير الدين في ديوانه بوصفه )٢(ابن سينا

وبخاصة أنه جـرد   )٥(أشعار نعمة اهللا عناصر حروفية أن تتضمنوكان من الطبيعي . )٤(باليافعي اتصاله

وجعل يـردده   »فضل اهللا«وصفاً إلهياً في مقابل  وجعلهمن الداللة على المعنى الحرفي  )نعمة اهللا(اسمه 

حتى لقد قيل أنه لما أخرج مـن هـراة احـتج     ديوانه كله على أنه مظهر اهللا على الطريقة الحروفيةفي 

  .)٦(»يعرفون نعمة اهللا ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون«: باآلية

جلوس ويميلون بأجسامهم مـن   المريدون وهمبذكر يمارسه أما طريقة نعمة اهللا فقد كانت تتميز   

 )٧(اليسار إلى اليمين وهم واضعون أيديهم اليمنى على ُركَبهم اليسرى وأيديهم اليسرى على ركبهم اليمنى

ويرددون في أثناء ذلـك  عليها،  التي كثيراً ما أوخذ المتصوفة )٨(والحركةتجنباً للرقص والفتل والركض 

المريدين ولم يكونوا يسـتعملون مـن    موسيقى كانت مستعملة ِإلثارةغير أن ال. )٩(ال إله إال اهللا: العبارة

وكان من تقاليد هذه الطريقة أن المريدين كانوا، قبل الشروع في الـذكر،   )١٠(إال الناي والدف فقطاآلالت 

  ، وكان لهم)١١(يسجدون للشيخ نعمة اهللا

 ـــــــــــــــــــــــ

/ ١واقتبس من أقوال أبي سعيد أبي الخير ، ٦١/ ١على ديوان شمس تبريز  وعلق، ٢٦٥/ ٢، )١٢١١/ ٦١٨التوني ت (=  

اصطالحات ابن عربي واصطالحات وترجم ) ١١٥الكرماني ص  رسالة عبد الرزاق(، وكتب رسالة في شرحها ٨٧

  ).٤٣الرزاق الكرماني ص  رسالة عبد(الكاشاني عبد الرزاق 

  .٢٢٠/ ٢الديوان ) ١(

  .٣١ص  رمانيالكعبد الرزاق رسالة ) ٢(

  .٥٤٣/ ٢الديوان ) ٣(

  .٣٧رسالة عبد الرزاق الكرماني ص ) ٤(

في الحروف المقطعة في مقتطفات من رسالة لنعمة اهللا الولي ، وفي طرائق الحقائق ٨ـ  ٣٢٧/ ٢، ١٧/ ١الديوان ) ٥(

  .١٦ـ  ١٥/ ٣القرآن، 

  .٨٣: ١٦واآلية في سورة النحل ، ٢٦٣ص  مجالس المؤمنين) ٦(

  .١٧٣ورسالة صنع اهللا ص  ٧٠عبد الرزاق ص  رسالة) ٧(

  .٣٠٢رسالة واعظي ص ) ٨(

  .٧٣رسالة عبد الرزاق الكرماني ص ) ٩(

  .٣ـ  ٣٠٢رسالة واعظي ص ) ١١، ١٠(

  

  ـ ٢١٩ـ 



 

 

ويضع على  الكسوةيرتدي أن  بالطريقةالمريد التحاق عالمة وكانت . )٢(تغير فيما بعد )١(لباس مخصوص

من أهل إلى أهل البيت  إشارة( )٣(»تَْرك نجپ«الشقق ور فيما بعد إلى تاج مخمس تط تاجاً من اللبادرأسه 

في خياطته أحد خلفاء نعمة اهللا وطلب اإلذن عشرة شقة اقترحه سيد منهاج إلى تاج ذي اثنتي ثم  )الكساء

بالطريقة  السابقة وصل هذه الطريقةبها المراجع تزودنا من كل هذه التفاصيل التي  والظاهر. )٤(للمريدين

  .هذا التقليد كما سنرى فيما بعد الصفوية التي بدأت

لنتحقق هل كان  ال بد أن نعرض لميوله المذهبيةوقبل أن نختم القول على سيرة نعمة اهللا الولي   

  .)٥(شيعياً حقاً كما ذكر القاضي نور اهللا التستري؟

مترجميه، الواعظي، في رسالته أن وذكر أول  )٦(السخاوي أن نعمة اهللا الولي كان حنفياًلقد ذكر   

: وقال نعمة اهللا في ديوانـه . الفقه الحنفي والشافعيفي  ، أستاذ نعمة اهللا، كان فقيهاً بارزاًعبد اهللا اليافعي

  :ثم أردف )٧(»لست رافضيا«

  ، ومن الخوارج؟ أعداء عليمن الروافض؟ أعداء أبي بكر  

  رة وولياً لهاكان على مذهب األمة الطاه) األربعة(فمن تولى   

  .)٨(أنا من محبي الصحابة كلهم وولي السِّني وخصم المعتزلي  
  

  ولكنه، مع هذا كله، كان من طراز تيمور شيعياً على االصطالح الشامي  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .، وكانت مالبسهم من اللبابيد٢٠١/ ١٠الضوء الالمع ) ١(

  .٢٧رسالة عبد الرزاق الكرماني ص ) ٢(

  .٣ـ  ١٠٢أيضاً ص ) ٤ـ  ٣(

الجنات ولو  لم يتطرق إلى ذكر نعمة اهللا في روضاتالنظر أن الخوانساري ، ومما يلفت ٢٦٣ص  مجالس المؤمنين) ٥(

  .كما فعل مع غيرهأو ألشار إليه على األقل  ألورده في تراجمه كان شيعيا

  .٢٠١/ ١٠الالمع الضوء ) ٦(

  .»رافضي نيستم« ٤٨٤/ ٢الديوان ) ٧(

  :والنص الشعري هو ٤٨٤/ ٢ضاً أي )٨(

  علي منان ـكيست؟ دش خارجي     من بوبكرـت؟ دشـرافضي كيس

  ت ووليـاك مذهب اسـي ُأّمت     تـار دارد دوسـه ُأو جهـهرك

  زليـم معتـني وخصـار سـي    امـة ام بتمـتدار صحابــدوس

  

  ـ ٢٢٠ـ 



 

 

وكان يعـادي   )١(»ن كامل ال مثيل لكإذا كنت محباً آلل علي فأنت مؤم«: على اعتبار يوالي أهل البيت

ن ذلـك  إذا لعنت أعـداء علـي فـإ   «: ولهذا قال نعمة اهللالترك وتيمور على طريقة  األمويينأعداءهم 

: كما قال الصوفية من قبل وعبر عن ذلك بقوله يضاف إلى هذا أنه قال بامامة علي وأوالده. )٢(»صواب

 )٥(»ونعمة اهللا الولي في مكان رسول اهللا«: بقولهذا الرأي أردف هولكنه  )٣(»عشربعد علي أبناؤه األحد «

ان «: ، فقـال جملتهكلها بل العالم في  تجتمع فيه المذاهببقصد الخروج من ذلك إلى أنه مظهر اهللا الذي 

في ذلـك  بالعصمة مثله نفسه إلى ذلك نعمة اهللا ووصف . )٥(»منه أزلية وهدايتيلي من اهللا مذهباً جامعاً 

وختم نعمة اهللا هذه . )٦(يرى كل شيء على وجهه الصحيحسيداً علوياً معصوماً مثلهم ة باعتباره مثل األئم

أن يستنتج من وأهون ما يمكن . )٧(»عندناوعلي نعمة اهللا الولي شيخنا وهو تذكار محمد «: بقوله الحلقات

جداً  ى قاعدة إثنا عشرية معتدلةعلهذه النقاط أن نعمة اهللا أراد أن يعرض مذهباً شيعياً صوفياً جديداً يقوم 

المعنوية بوصفه الختم الخاص الذي  الصوفيةويجعل من نعمة اهللا اِإلمام المفترض الطاعة على الطريقة 

  .بوصف األخير الختم العامإلى المهدي بصلة التبعية يمت 

  وبصرف النظر عن هذه الفرضية يبدو أن إلحاق نعمة اهللا بالتشيع االثنا عشري  

 ـــــــــــــــــــــــ

  :والبيت ينص على قوله ٤٨٥/ الديوان) ١(

  يـدلـي بـاملي وبـن كـمؤم     ليـتي محب آل عـر هسـاك

  .»على كركنى رواست لعنت بدشمنان«: ، وأصل العبارة٧٢ـ  ٧١، ٦٩/ ١، ٥١/ ١أيضاً ) ٢(

  .»ازبعد عليست يا زده فرزندش«: الفارسية هي والعبارة ٥٧٧/ ٢أيضاً ) ٣(

  .»وليستبرجاي رسول اهللا نعمة اهللا «: واألصل هو ٥٧٧/ ٢أيضاً ) ٤(

  :واألصل ٤٨٥/ ٢أيضاً ) ٥(

  ود ازليـرا بـدايت مـن هـاي     دا دارمـامع اذ خـمذهب ج

  : واألصل ٣٤٧/ ٢أيضاً ) ٦(

  ن بينمـواب مـهرجه بينم صيدم از خدا جه معصوم است     ـس

  :واألصل ٤٨٤/ ٢أيضاً ) ٧(

  ت وعليـد اسـار محمـيا دك     ر وليـت بيـ ماسنعمة اهللا

  

  ـ ٢٢١ـ 



 

 

المشهورة بين علي بن أبي طالب وشرحاً للمحاورة  )١(في مناقب المهديالة ـرس عن تصنيفهتسبب 

إلى التشيع الصريح أبناء نعمة اهللا كلها هو انتقال  أن أهم هذه األسبابعلى . )٢(وكميل بن زياد النخعي

ذابوا معه في في خدمتها إلى الحد الذي  ودخولهماهرتهم لألسرة المالكة الجديدة ومص أيام الصفويين

ومن هنا زعم الشيعة . غيرهم من أصحاب الطرق الصوفية اآلتيةالمجتمع الشيعي الصفوي كما سيفعل 

 ٢٣١وانه عين اسمه باألرقام مع أنه عني نفسه بالرقم  الولي تنبأ بظهور إسماعيل الصفويأن نعمة اهللا 

 من هذه الداللة المفيديوقلد نقلها صاحب الجامع ، )٣(قيمته مجموع حروف نعمة اهللا الذي تساوي

 »نائب« العددي لعبارة ومساواة معادلها) ١٩+  ٢١٢(=  »اسمعيل هادي«إلى  إلى اِإلشارة الواضحة

ا أن الجامع وكل هذا يعرف سببه إذ تذكرن ٥٤، مع أنها تساوي )٤(نون ألف باء: على صورة تفصيلية

بظهور تنبأ على أن نعمة اهللا . )٥(وفي ظلّهم أيام الصفويين ٢ـ  ١٦٧١/ ١٠٨٢سنة كتب  المفيدي

التي  ٤ـ  ١٥٠٣/ ٩٠٩سنة المهدي كغيره من الصوفية وعن مثلهم تاريخاً لظهور نائبه وكان ذلك 

كما حاول  عيل الصفويسنة ظهور إسمابجعلها  ، أن يتقربوا إلى الصفويينحاول الشيعة، على يد مفيدي

  من بعدهم تحويرها لتدلن البابيو
 ـــــــــــــــــــــــ

  ).١٧ـ  ١٦/ ٣طرائق الحقائق ( من الثانية مقتطفات عليمعصوم ويورد الحاج  ٣١٠رسالة واعظي ص ) ٢ـ  ١(

  :وتقول األبيات.. ٤٦٥/ ٣ لبروان في إيران، تاريخ األدب ٥٣٤/ ٢الديوان ) ٣(

  مانية اسم ملكيهذه الحروف الث

  الذي هو مظهر اهللالملك  ذلك

  وواحد وثالثونأجمعها فإن مجموعها مائتان 

  انها اسم من احبهلتعرف 

  ـ: والنص الفارسي هو

  ر اهللا منستـه أو مظهـاه كـآن ش    اه منستـأين هشت حرف نام آن ش

  ام دلخواه منستـه نـابي كـتا دري    بشمارش مجموع دويست وسي ويك 

هذا مع احتمال حشر هذين . وعدد حروفه ثمانية كما نطق الشعر ٢٣١بحساب التاء في نعمة هاء، يعد اهللا، مة نع فاسم  

اهللا وأضافتها إلى ديوانه خدمة كلها لنعمة  نحل القصيدة في صلب القصيدة ـ وهي طويلة ـ بل هناك احتمال البيتين

  .ورفعاً لمنزلة أبنائه للصفويين

  .٨ـ  ١٣٧ة، ص جامع مفيدي، المقدم) ٤(

  .»شاه نعمة اهللا ولي كرماني زندكاني«الخاصة بكتاب  انظر الحاشية) ٥(

  

  ـ ٢٢٢ـ 



 

 

  .)١(على ظهور بابهم

ألفـاً  عشر اثني ضمت إنها : أن يذكر هنا، وهو أن هذه الحركة العلوية التي قيلبقي أمر ينبغي   

قد أزعج المتصوفة مـن غيـر    لعلويينواستغراق التصوف با )٢(تحت قيادة نعمة اهللا الولي من المريدين

التـي   النقشبندية صريحة في السنية هي الفرقةسنية  فرقة صورةأصحاب هذا النسب فانعكس ذلك على 

نعمة اهللا لها أنه وكان من مناوأة  في الفصل القادم، وسنبحثها )١٣٩ـ  ٧٩٢ت (نقشبند أسسها بهاء الدين 

أنفسهم تجـاه هـذه    وكان من رد فعل النقشبندية. )٣(ريقتهالنقشبندي إلى ط استطاع أن يضم فرع كرمان

ترجمة نعمة اهللا أو أحد من خلفائه في كتابه الكبيـر نفحـات   ، أغفل المنافسة أن الجامي، وكان نقشبنديا

  .األنس

من استطاع أن يتخلص من الضيق الذي عانـاه  بأنه كان أول ونختم القول على نعمة اهللا الولي   

 )٤()٤٥ـ   ١٤٢٢/ ٨٣٨ـ   ٨٢٨ح (أحمد شاه  ند فكانت تجربة اتصال نعمة اهللا بالملكإلى اله باالنتقال

ملك الدكن مشجعة لألول على إرسال حفيده إلى الهند ثم زاد االتصال بين األسرتين حتى استقّر فريق من 

  .خوانهم أيام الصفويينالتي نالها إ أبناء نعمة اهللا هناك ونالوا الحظوة

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٨ـ  ٤٦٧، ٤٦٥/ ٣تاريخ األدب في إيران ) ١(

  .١٧٨رسالة صنع اهللا ص ) ٢(

  .١٨١أيضاً ص ) ٣(

  .نفسه تعليلهاغير أنه لم يكلف ) ٥٥٠ص (محبوب األلباب  لقد الحظ مولوي خدابخش هذه الظاهرة في كتابه

طوطات الفارسية في المتحف ، وانظر فهرس المخ١٢٨، ١٠٧، ص ، رسالة عبد الرزاق٧ـ  ٢٠٤أيضاً ص ) ٤(

  .٦٣٤/ ٢البريطاني لريو 

  

  ـ  ٢٢٣ـ 



 

 

  ـ الحافظ البرسي ٣
  بن محمد بن رجب الحليرجب رضي الدين 

  )١٤١١ـ  ١٣٤٢/ ٨٤٣ـ ما بعد  ٧٤٣نحو (

  

 التقليـدي  في التشيع الصوفيةعلى اآلثار إلى الوقوف  بعد الفراغ من الحروفية، تمس الضرورة  

التصوف في هذه من عالم الشيعة رجال وما أخذه بين الطرفين المتبادلة األفكار ين منا لتبالرسمي محاولة 

  .أهل الذوقالثقافة مذهب عالم الفترة التي تشبع الجو خاللها باألسرار وساد 

كـان  رجب البرسي الذي  تتمثل في الحافظالبحث فرضا على هذا  شخصية تقرض نفسهاوأول   

حـد  األمر في ذلـك  ذكره، وبلغ وأهملوا معاصروه أن تجنبه المألوف عن  أفكاره وبعد آرائهمن غرابة 

من أمر مولده وال أساتذته إلى علمنا ترجمته، لم يصل كشف ستالبرسي في أيامه، كما ة فمع شهر. الشذوذ

 الثـامن  القرنينوال وفاته شيء ذو بال، وكل ما نعرفه من ذلك أنه كان من رجال  تالميذهوال وال أقرانه 

قريـة قديمـة   ، وكانت )١(ُبْرسوانه ولد في ) عشر الميالديين الرابع عشر والخامس(ع الهجريين والتاس

  على  تقع على سفح جبل شارع )٢(قريبة من موقع الحلة

 ـــــــــــــــــــــــ

د محسن المرحوم محم« رياض العلماء وحياض الفضالء لعبد اهللا أفندي الجيراني، مخطوط في مكتبة صاحب الذريعة) ١(

ص  ٩ـ  ١٩٢٨/ ١٣٤٧سنة بقلم عبد اهللا الهشترودي منسوخ ) ١٢٨٧/ ١٢٩٣(الطهراني، ولد  الملقب بأقا بزرك

/ ١١٣٠و ١١٠٧بين سنتي ) ٩ـ  ١٦٩٩/ ١١١٠ت (لمحمد باقر المجلسي المصنف وكان تلميذاً وقد ألفه . ٢٣٢

من أوائل  والجيراني. ٣٣١/ ١١تصانيف الشيعة إلى الطهراني في الذريعة ، كما روى ذلك أقا ُبُزّرَك ١٧١٨و ١٦٩٥

معظمها بالفعل، وإن كان قد سبقه غيره إلى نقل نصوص ، وكان يقتني البرسي وعددوا مصنفاتهمن عرضوا لترجمة 

الذي ينقل عن  ١٩٥/ ٣١الشيعة لمحسن األمين الحسيني انظر أيضاً أعيان (كما يأتي  ونثره دون ترجمته من شعره

  ).يضاًالعلماء أ رياض

الشيعة  ، أعيان٣٠٩ص  ١٢٢٧مجمع البحرين لفخر الدين الطريجي، طهران  ١٢٦/ ١معجم البلدان لياقوت الحموي ) ٢(

  .الخ ١٥٢/ ٢، ١٩٥٦القمي، النجف ، الكنى واأللقاب لعباسي ١٩٣/ ٣١

  

  ـ ٢٢٤ـ 



 

 

 المصـادر وتـذكر  . )٣(مائهابحالوة وتشتهر  )٢(بين الحلة والكوفة، وتقوم )١(الفرات يعرف باسمها أيضاً

رياض العلماء وحياض الفضالء لعبد منقول من كتاب لترجمة البرسي، وجل ما فيها القليلة التي تعرض 

، إنه نشأ )٤(١٧٦٨ـ   ١٦٩٥/ ١١٣٠إلى حدود  ١١٠٧تأليفه من سنة اهللا أفندي الجيراني الذي استغرق 

إلى فبالنسبة . زم بشيء آخر يتصل بحياتهال يمكن الج، غير أنه بخالف هذه النقطة )٥(في الحلة وترعرع

ويـرى الشـيخ عبـاس     )٦(أنها قرية قرب جيالن) ٩١ـ   ١٧٩٠/ ١٢٠٥ت (إلينا الَزبِيدي برس ينهي 

إلينـا  ، فكأنهم يوحون قريبة من ترشيز في خراسانأن برس اسم لقرية  )٨(ومحمد علي التبريزي )٧(القمي

منها إلى الحلة مركز التشيع فـي ذلـك     العراق ثم نزوحهباحتمال انتساب البرسي إلى قرية في إيران ال

في شعر البرسي، فمع أنه لم يؤثَر عنه شـعر  غريبة تبرز  ظاهرةاألخذ بهذا الرأي ومما يسوغ . الوقت

  إال أنه )٩(فارسي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٤/ ٣١أعيان الشيعة ) ١(

ولعله رياض [العارفين أيضاً عن رياض وهو ينقل  ٣٦٥/ ١، ١٩٥١بول هدية العارفين السماعيل باشا البغدادي، اسطن) ٢(

  .»أجمة معروفة بسواد العراق وهي اآلن قرية«الزبيدي قبل ذلك انها ، وقد ذكر ١٠٧/ ٤العروس وراجع ] العلماء

  .١٩٤/ ٣١أعيان الشيعة ) ٣(

  .راجع الهامش األول آنفاً) ٤(

البرسي مولدا والحلي «لجيراني في رياض العلماء على أن الحافظ رجبا كان اوقد نص . ١٩٥/ ٣١أعيان الشيعة انظر ) ٥(

، »والمحتد برسياً وحلياًوفي المولد «: وهو في الحق كالم البرسي نفسه إذ وصف نفسه بقوله) ٢٣٠ص ( »محتداً

سي الحلي معاً وقد لقبه محسن الفيض بالبر) ٤٩/ ٧، والغدير لألميني ٣٩٢/ ٢شعراء الحلة لعلي الخاقاني انظر (

  ).١٩٦ص  ١٩٦٣/ ١٣٨٣كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة، طهران (

  .١٠٧/ ٤تاج العروس ) ٦(

  .١٥٢/ ٢الكنى واأللقاب ) ٧(

  .٣٠٠، ص ١٩٤٧/ ١٣٦٦ريحانة األدب، طهران ) ٨(

محقق اضطرب تاسع وقد بل لقد أثر عنه شعر عامي طريف جداً لعله يشير إلى لهجة الحلة العامية في القرن الثامن وال) ٩(

فوضع  في تسجيلها ١٨٢ص  ٦٠ـ  ١٩٥٩/ ١٣٧٩، بيروت »مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين«كتاب 

  :الكان وكان مكان الصدور ومن هذا الشعر قول البرسي من فّناالعجاز 

  وـدر مقلتـالب رى ـي وال     وـالشمس عينـرى ن ال تـم

  لـديـوا قنــينفع ش ـاي    و ال الصبــاح  المشــرق

  الظماـذا لى هـرب عـتش    ادكــاعتق ذا  ي ـأنت فـف

  لــليـغ ل ــتب ) ال(و     بعة ـالس ار ــالبح اء ــم

  

  ـ ٢٢٥ـ 



 

 

من الصور وهو ما يعرف في على صورة  اعتاد، على العموم، أن ينهي قصائده بإثبات اسمه في ختامها

والبرسي . وذلك بختام الشعر باسم فني وحقيقي باالستشهاد الشعر الفارسي بالتخلص، وفي الشعر العربي

كان وإنما . )١(من أنه كان يتخلص بالحافظلم يختر لنفسه مخلصاً معيناً، على عكس المجلسي ومن يتبعه 

أمر يحمـل  وذلك . )٥(البرسي رابعة وبالحافظ )٤(وبالبرسي ثالثة )٣(أخرى وبالحافظ )٢(مرةباسمه يتخلص 

عميق أو إقامة دائمة أو اطالع الفارسي إما عن أصل أو اطالع بروح الشعر رجل متأثر  طابع في ثناياه

 والذي يحمل الباحث على هذا االستنتاج. تقدم مادة حرية بالدرس والبحث وكل تلك االحتماالت في إيران

كتاباً  د، وجقرب أصفهان في أردستانللبرسي في بحثه عن قبر شارح الحاج عباس القمي انه،  ما يذكره

سـاحة  (من تصنيف صوفي معاصر للبرسي لم يذكر اسمه يذكر فيه أن األخير مدفون في مزار قتلكـاه  

مدفن الطبرسي  باعتبارهالجنات في روضات  وهو موضع ذكره الخوانساري )٦(بمشهد في خراسان) القتل

لك بعد موت البرسي غير أن هذه الفائدة مهددة بالنقض ألن هذا الموضع سّمي كذ. )٧()١١٥٣/ ٥٤٨ت (

. )٨(»عبد اهللا خان أفغان في أواخر دولة الصفويةفيه من القتل العام بإشارة لما وقع «أربعة قرون بحوالي 

 الموضعالطهراني وجود هذا  بزركومهما يكن األمر فقد أكد لنا العالمة الشيخ محمد محسن الملقب بأقا 

الـذي دفـن فيـه     خ عباس القمي يعنى أن الموضعوعلى فرض أن الشي! )٩(بهذا االسم هناك حتى اآلن

  سمي فيما بعد بقتلكاه نستطيع أن البرسي يقع في المكان الذي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٨/ ٧، الغدير ٢٨٤، روضات الجنات ص ٦/ ١بحار األنوار ) ١(

  .١٤٥مشارق األنوار ص ) ٢(

  .٢٧١أيضاً ص ) ٣(

  .٤٤، ١٥٣، ١٤٥أيضاً ص ) ٤(

  .٦/ ١األنوار بحار ) ٥(

ازصوفيه عصر خود در در كتاب يكي «: القمي على أنهوينص  ١٨١، ص ١٩٠٩/ ١٣٢٧، طهران فوائد الرضوية) ٦(

وقد وهم محمد علي التبريزي حين ظن أن قبر  »قتلكاه مشهد أست، واهللا أعلمانجا نوشته كه شيخ رجب برسي درمزار 

  ).٣٠٠األدب ص وانظر ريحانة (البرسي هو الذي كان في اردستان 

  .٥١٢روضات الجنات ص ) ٧(

  .ترجمة الفضل بن الحسن الطبرسي ٥١٢أيضاً ص ) ٨(

  .اللقاءهذا سعى كاتب هذه السطور إلى المرحوم العالمة المذكور، أيام حياته، وكانت هذه الفائدة من ثمرات ) ٩(

  

  ـ  ٢٢٦ـ 



 

 

من  الشيعي عليه لما ظهر منهمجتمع هاجر من الحلة إلى هناك بعد أن ضاق بسخط النفترض أن البرسي 

يدي ذيل العزلة وأخّرت  فشهرت«: والبرسي هو القائل. غلّو يتصل بشخص علي بن أبي طالب كما يأتي

  :وقال في ذلك شعراً منه )١(»، وذلك أحقمن حب الوحدة وَأنست بالحق

  ان مخفياـراً كــظ س    افــا حـرتَ يـد أظهـلق

  ماوياـراً سـن طيـوك    رداًـف اً عش ـْب نفسـفط

  ياًــإنس رب ـيق ال ة      لوــف الخـيألــاً غريب

  )٢(ياًـدة منسـوحـة وال    لوـاس بالخـالن دا في ـغ

  :ال، لما ضاق صدره وطفح به الكيلالعزلة البرسي من اللوام، فقولم تنقذ   

  الـوال بالبـل الـوخص أهي    أمـا والـذي لدمـي حلـال

  ال: ال قلبي لساقيهـا قـم لم    ه كؤوس الحماـذقت في لئن 

  )٣(ن المالـاحي بيـيلذ افتض    هـي حبـاتي وفـفَموتي حي

  )٤(...فقمت أهجر معتذراً إلى من المني ولحاني: وعزز ذلك كله بقوله  

مقدمـة هـذا   إلى خراسان حيث كان للشيعة هناك دولة كما رأينا فـي  فكأن البرسي هجر الحله   

  .في مشهد علي الرضا حتى ماتالفصل ليعتزل في طوس ويعتكف 

وأمر آخر يقوي احتمال كون البرسي غير حلي في األصل وربما غير شيعي منذ البداية، علـى    

فـي   إلى التشيع من فرقة أخرى، هو أنه لقب بالحافظ وهو وصف يتصـل بـالخبرة  افتراض أنه انتقل 

  :وحفظه بنص البرسي نفسه في قوله الحديث النبوي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٠األنوار ص مشارق ) ١(

بن عبد السالم بن من نظم ابن غانم المقدسي محمد  ، والشعر في الحقيقة٦٧ـ  ٦٦/ ٧، الغدير ٢٩٣/ ٢ شعراء الحلة) ٢(

مخطوط المتحف (شرح حال األولياء  انظر كتابه) م٨٠ـ  ١، ٧٩/ ه٦٧٨ت (أحمد الَمْرسي األنصاري الواعظ 

/ ه١٣١٦مصر . وراجع الروض الفائق في المواعظ والدقائق للحريفيش، ط) ١٧، ورقة ١٢٥٤العرافي ببغداد رقم 

  .٦٢م، ص ١٨٩٨

  . ٢٧١مشارق األنوار ص ) ٣(

  

  ـ  ٢٢٧ـ 



 

 

  )١(زلـي لم يـافظ البرسـوالحـدكُم     د عبـرجب المحدِّث عب

ن الرجـوع  ليس مالذي غريباً إلى حد أن الجيراني، وهو المصدر هذا الوصف وجد الشيعة وقد   

أو ضـبط   القرآن عن ظهر قلب مع التجويـد في حفظ تتمثل  ثالثة احتماالت إليه بد، قدم لمعنى الحافظ

اختـار  ولكنـه  . الشـيرازي  أو التخلص الشعري كالحـافظ مائة ألف منه متناً واسناداً الحديث مع حفظ 

السـيد   هـذه االفتراضـات  قنع ولم ت. )٣(عليه الخوانساري، ووافق )٢(المشهور االحتمال األخير باعتباره

في ذلك وتابعه . )٤(الحفظهو كثرة  »الحافظ«رابع يناسب معنى إلى تقديم احتمال فاضطر  محسن األمين

بأن الخبـرة فـي   دون تحفُّظ مما يوحي  )٦(يلحق باسمه هذا اللقبمع أن الكفعمي  )٥(علي اليعقوبيمحمد 

 )٨(»محـدِّثاً «وصفا البرسي بأنه كـان   والجيراني ليعلى أن الحر العام. )٧(الحديث هي المعنى المقصود

التـي   مشارق األنوار يؤكد هذه الصفة فيه ويبدد االحتمـاالت  كتابه الذي يبدو من ثناياالواسع  واطالعه

والمهم . على صورة سنراها في موضعهافي هذا الموضوع انصبت  خبرتهوإن كانت عنه،  قدمت لنفيها

 وقـد اضـطر  . الشيعة أحد يوصف بهذا الوصف في تاريخهم الطويل كلهفي هذا كله أنه لم يعرف في 

الحديث أن يذكر مراتب حملة الحديث الخمـس عنـد أهـل    في جالء معنى الحافظ في ميدان  الجيراني

  ، وهذا هو مثار الشك وموضع الغرابة في حلية)٩(السنة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٧/ ٢، شعراء الحلة ٤٠/ ٧، الغدير ١٢٠ /١ ، البابليات١٩٩/ ٣١الشيعة أعيان ) ١(

  .٣٢١رياض العلماء ص ) ٢(

  .٢٨٤روضات الجنات ص ) ٣(

دون أن يشير إلى  الثالثة االحتماالتالذي ينقل فيه نص ) ١٥١/ ١(، وانظر الكنى واأللقاب ١٩٤/ ٣١أعيان الشيعة ) ٤(

  .مصدرها

  .١٤٨/ ١البابليات ) ٥(

، ١٨٣، ١٧٦ص  ٤ـ  ١٩٠٣/ ١٣٢١إيران المعروف بمصباح الكفعمي،  »ألبرار الباقيةوجنة االواقية األمان جنة «) ٦(

٣١٦.  

  .بن محمد بن رجب الحافظ الشيخ رجب: في المواضع الثالثة السابقةيسّميه ) ٧(

  .٢٣٠، رياض العلماء ص ٤٤أمل اآلمل، القسم الثاني، ص ) ٨(

 في تعلم الحديث، الثاني الشيخ وهو األستاذهو من ابتداء و األول الطالب: ، والمراتب هي٢٣٠رياض العلماء ص ) ٩(

الحجة وهو من كان : وإسناداً، الرابعالمعلم للحديث، الثالث الحافظ وهو من كان تحت ضبطه مائة ألف حديث متناً 

كونه الحافظ ووفي معنى . بجميع األحاديثألف حديث متناً واسناداً، الخامس الحاكم، وهو من أحاط  ٣٠٠تحت ضبطه 

  =أمير المؤمنين في «درجة بين 

  

  ـ  ٢٢٨ـ 



 

 

البعيدة لتسويغ لقب  االحتماالت الشيعة أنفسهمولوال ذلك ما انتحل . على اإلطالقالبرسي وبدايته الشيعية 

  .الحافظ

لـه فـي   أن نشير أوالً إلى أنه صنف كتاباً إلى حل مشكلة تاريخ وفاة البرسي ينبغي وللوصول   

والدة إذا اعتبرنـا   ١٣٦٧/ ٧٦٨أي فـي سـنة    )١(»سنة ٥١٨وتأليف هذا الكتاب بين والدة «وقت يقع 

كتاباً آخـر  يضاف إلى هذا أن الجيراني ذكر للبرسي . )٢(٨٦٤/ ٢٥٠نفسه سنة المهدي في رأي البرسي 

وقد رآه بنفسه في مازنـدران   »مشارق األمان في لباب حقائق اإليمان«هو  ٩ـ   ١٣٩٨/ ٨١١ألفه سنة 

الخوانسـاري  القهقرى عشر سنين ينقل محمد باقر رجع  لكن هذا التاريخ. )٣(ليه هذا التاريخوغيرها وع

. عن رياض العلماء )٥()١٩٢٦/ ١٣٤٤ت (معصوم علي ومعاصره الحاج  )٤()٦ـ   ١٨٩٥/ ١٣١٣ت (

/ ٨١١و ٩ـ   ١٣٩٨/ ٨٠١فيه بـين سـنة   تأرجح وتردد في هذا التاريخ  علي التبريزيغير أن محمد 

ولعل مرد ذلك إلى صعوبة قراءة هذا الرقم في المخطوط المذكور ألن محسن األمـين  . )٦(٩ـ   ١٤٠٨

  ثم. )٧(٩ـ  ١٤٠٨/ ٨١١أن البرسي ألف هذا الكتاب في سنة عن رياض العلماء أيضاً ينقل 

 ـــــــــــــــــــــــ

أحمد محمد شاكر، شرح  »ن كثيراب الحديث للحافظالباعث الحثيث شرح اختصار علوم «راجع  »المحدث«و »الحديث = 

ومن المعروف أن الذهبي . ٤ـ  ١٧٣ص  الطبعة الثانية، مطبعة محمد علي صبيح بمصر، بال تاريخ، فائدة للشارح

  .الحفاظ ألف كتاباً سماه تذكرة

ي وتحفظ عليه في ذلك الجيران) ١ـ  ١٦٩١/ ١١٠٣ت (انظر أمل اآلمل، الموضع األسبق، حيث نص الحر العاملي ) ١(

في ختام الكتاب متضمناً فيه فعالً على أن هذا الكتاب هو مشارق األنوار، وأورد شعراً ) ٢٣١رياض العلماء ص (

فيه وال بد أن التاريخ المذكور ورد في كتاب آخر غير  غير أن هذه العبارة السابقة غير متضمنة). ٢٧٠ص (

وقد ) ٦٧/ ٧الغدير ( »ه بذلك التاريخ ال المشارق بالذاتارخ بعض تأليف«لذلك فقال انه  وقد احتاط األميني. المشارق

باعتبار والدة المهدي عند الشيعة عموماً سنة  ١٣٧٢/ ٧٧٣التاريخ المذكور في حدود سنة ظن المصنفون المحدثون 

  .١٢٢ي البرسي نفسه الذي أورده في مشارق األنوار ص إلى رأدون أن يلتفتوا  ٨٦٤/ ٢٥٥

  .١٢٢مشارق األنوار ص ) ٢(

  .أنه تملك منه نسخةوقد ذكر الجيراني في هذا الموضع  ٢٣٠رياض العلماء ص ) ٣(

  .٢٨٥ص  روضات الجنات) ٤(

  .١١٤/ ٢طرائق الحقائق ) ٥(

  .٣٠٠ريحانة األدب ص ) ٦(

  . ١٩٧/ ٣١أعيان الشيعة ) ٧(

  

  ـ  ٢٢٩ـ 



 

 

في ذلـك  وتابعه  )١(الكتابهذا لتأليف تاريخاً  ١١ـ   ١٤١٠/ ٨١٣فعقَّد المسألة بتعيين سنة جاء األميني 

سـنة   يصدق علىوجدنا هذا التاريخ العلماء بزرك من رياض  أقاإلى نسخة وبالرجوع . )٢(على الخاقاني

للتـاريخ   وبالنسبة. به هذه العبارةالذي ظهرت التام للوضوح والرد وذلك خذ مجاالً لألبما ال يدع  ٨١١

مـن بعـض   يظهر «أنه عن مشارق أنوار اليقين  حديثهفي معرض ذكر الجيراني  ١١ـ   ١٤١٠/ ٨١٣

بعضها ببعض يصبح في اإلمكان تعيين الفترة التـي   وبوصل هذا الحقائق. )٢(»٨١٣أنه ألفه سنة نسخه 

وهو فـي نحـو    ١٣٦٦/ ٧٦٨عاشها البرسي على وجهة التقريب وذلك باعتبار تأليفه ألوائل كتبه سنة 

ولما . على وجه التقريب ٣ـ   ١٣٤٢/ ٧٤٤ولد نحو سنة  الخامسة والعشرين من عمره افتراضاً، فكأنه

فكأنه كان في هذا الوقت في نحو السبعين  ١١ـ   ١٤١٠/ ٨١٣كان تصنيفه ألواخر كتبه قد وقع في سنة 

أن نشـير إلـى أن إسـماعيل باشـا     على أن الدقة تقتضينا . من عمره ولعله مات بعد هذا التاريخ بقليل

/ ٨٠٢البرسي من كتاب رياض العلماء أيضاً، ذكر أن البرسي كان حياسنة  البغدادي، الذي أخذ مادته عن

كان من متأخري علماء االمامية «ومما يتصل بهذا األمر أيضاً أن الجيراني أفاد بأن البرسي . )٤(١٣٩٩

مي وهو الشيخ تقي الدين ن هذا شيئاً ذا بال ألن الكفعفلم يع )٥(»لكنه مقدم على الكفعمي صاحب المصباح

أي أن قرناً من الزمان يحجز بين  )٦(١٤٩٠/ ٨٩٥بن علي بن الحسن العاملي ألف مصباحه سنة إبراهيم 

  .إلى تحديد شيء يتصل بفترة حياة البرسي منهالرجلين فال سبيل 

وزمالئه والرواة الـذي  ومما يعين على اإلحاطة بظروف البرسي التعرف إلى أساتذته وتالميذه   

هاء الشيعة بالحرص الشديد على تسجيل أسماء شيوخهم الذين يأخـذون عـنهم،   وقد عرف فق. ينقل عنهم

  طويلة متصلة تنتظمهمورأينا لهم سالسل 

 ـــــــــــــــــــــــ

الذي أرخ تأليفه في  ، ال هذا الكتاب٨١٣أشار إلى أن تاريخ بعض مؤلفاته سنة ، والحق أن الجيراني ٣٧/ ٧الغدير ) ١(

  ).٢٣٠لعلماء ص رياض ا( ٨١١شهور سنة 

  .٣٦٨/ ٢شعراء الحلة ) ٢(

  .تماماً وليس المجال مجال تفصيلغير أن هذه التحديدات ال تستقيم  ٢٣٠رياض العلماء ص ) ٣(

  .٣٦٥/ ١هدية العارفين ) ٤(

  .٢٣٠ص  رياض العلماء) ٥(

  .٧٧١مصباح الكفعمي ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٣٠ـ 



 

 

 فمن فوقه ـ وجزء االجازات من بحـار األنـوار    حتى تصل إلى شيوخهم األوائل من ابن بابويه القمي

لكن البرسي ال يعرف بأستاذ وال يشـير إلـى   . ولؤلؤة البحرين نموذجان واضحا الداللة على هذا المعنى

وفاطمة وعلي عن أبي  ﴾﴿تتصل بمولد النبي وكل ما طاف حول اسمه من ذلك أنه روى أخباراً تلميذ 

محسن وقد ظن . )١(دثه به محمد بن مسلم بن أبي الفوارس الداريالفضل بن شاذان جبرئيل القمي مما ح

األمين هذه األخبار جزء من مشارق األنوار غير أن العين واليد تحكمان بعكس ذلك وتفيدان أن روايات 

النبـي واألئمـة ال موالـدهم    أبي الفضل القمي تتصل بكتاب مستقل ألن ما في المشارق يتصل بأسرار 

نا من العلم بأبي الفضل القمي ومحمد الداري ال يتجاوز ترديد اسميهما، وال تعيننـا  على أن حظ. )٢(فقط

كتب الرجال الشيعية على ذلك بشيء، مما يوحي من جديد بأن البرسي لم يتصل برجال من الحلة، وكتب 

وكـان  . الرجال تعرف أكثرهم، وإنما جاء إليها ناضجاً ليدعو إلى فكرته التي لم تجد رواجاً وال أنصاراً

وقد فعل ذلك أيضاً نور  شأن البرسي في ذلك، كما يبدو، شأن حيدر بن علي اآلملي وفضل اهللا الحروفي

. من أنصاره نجاة من مطـاردة التيمـوريين  طائفة اهللا بن فضل اهللا الحروفي لما فر إلى العراق صحبة 

  .كما يأتي البيان وسيفعل ذلك أيضاً محمد نوربخش

والحديث فقال في يأس، الكالم بالبرسي من رجال المحيطة بالدائرة ي الجهل وقد شاركنا الجيران  

. )٣(»عند من قرأولم أعلم معروفة من أصحابنا  مشايخ له إلى اآلنأجد ولم «: وهو يحاول معرفة أساتذته

 ومن الطريف أن نذكر هنا. وهكذا تغلق كل األبواب وال تزيد معرفتنا بالبرسي من أي سبيل نطرقه إليه

  فقيهاً كتب في بعض كتب الدعاء مابزرك الطهراني علمنا نقالً عن المجلسي أن  أقاأن الشيخ 

 ـــــــــــــــــــــــ

نفسه ينص على أن بلفظ القاري، والجيراني ) ١٩٨/ ٣١(الشيعة في أعيان ، والداري مثبتة ٢٣٢رياض العلماء ص ) ١(

  .مما يؤكد ما نرمي إليه »شارق األنوار على الظاهر، فالحظآخر في فضائل علي، وليس هو مله كتاب «البرسي 

من بالد بروسا إلى  ومنهم من نسبهالقريبة من الحلة في نسبة البرسي إلى برس يتشككون الحق أن كبار باحثي الشيعة ) ٢(

  .بهذه النسبةالعالق الشك ال ينفي ذلك ولكن قدمها بحجج هذا الوهم الجيراني الروم وقد دفع 

  .٢٣٠ياض العلماء ص ر) ٣(

  

  ـ  ٢٣١ـ 



 

 

وعلـق  . الدين الحسن بن داودوسمى جده بتقي  »..يقول كاتبه الفقير إلى اهللا أبو طالب بن رجب«: لفظه

الدين تقي ان جده .. البرسي الحلّيبن رجب بن محمد رجب ابن الشيخ لعله «: على ذلك بقوله أقا بزرك

  .)١(»الحلي فالحظللعالمة لتصانيف الكثيرة المعاصرة صاحب الرجال وابن علي بن داود الحلي الحسن 

أن ذلـك  . بها مصادفة ال تخلو من طرافةوتقترن البرسي التي صنفها يأتي بعد هذا دور الكتب   

نصوصاً ضمنوها مصنفاتهم، لكنهم لم يتطرقوا من كان قريب العهد بالبرسي من المصنفين نقلوا عن كتبه 

في مقتبسات وا لترجمته ولم يتناولوا من نصوص كتبه إال ما وجدوه عرضومن تالهم . منها إلى شخصه

الفوضـى نسـبة النصـوص    حول شخصه وسادت جاء التعارض في األخبار الدائرة ومن هنا . سابقيهم

  .ثم جئنا نحن فوجدنا هذه التركة. القصيرة إلى مصادرها لجهل المتأخرين بإنتاج البرسي

الكبير المعـروف  من كتبه في مصنفه لبرسي نصوصاً كاملة عن القد كان الكفعمي أول من نقل   

. )٢(األنوار إلى مشارقواحدة  إشارةالتي نقل عنها فيما عدا غير أنه لم يشر إلى أسماء الكتب  بالمصباح

كلمات مكنونة من علـوم أهـل   «في كتابه ) ١٦٨٠/ ١٠٩١ت (الفيض  نقل عن البرسي محسنوكذلك 

ونقل عن البرسي أيضـاً  . )٣(إلى التصوفمياالً لما كان  شبابهلفه في مطلع أإنه : فيهقيل الذي  »الحكمة

والسـيد   )٤(٧ـ   ١٦٦٦/ ١٠٧٧سـنة  األنوار، الذي فرغ من تأليفه بحار في كتابه المجلسي  محمد باقر

 لـم بعد هؤالء غير أن من جاء  )٥(١٦٨٧/ ١٠٩٨نعمة اهللا الجزائري في األنوار النعمانية الذي ألفه سنة 

  ولوا االطالع على كتب البرسييحا

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٩، ص ١٣٤٥سنة العالّمة المذكور القرن التاسع، مخطوط بدأ به المرحوم الضياء الالمع في عباقرة ) ١(

الحسنى ص  يتصالن بأسماء اهللا ، ونصين آخرين٣١٦في المصباح ص النص الذي نقله عن مشارق األنوار انظر ) ٢(

١٨٣، ١٧٦.  

  .حيث ينقل خبراً عن مشارق األنوار ١٩٦كلمات مكنونة، ص ) ٣(

حيث ينقل عن المشارق أيضاً وينقل في هذا الجزء خبراً من كتاب األلفين  ٢٠٢/ ٨، ١٣٠٢انظر بحار األنوار، إيران ) ٤(

ا سطوة شديدة وكان ذ) ٦/ ١( انظر بحار األنوار«من نفر من البرسي وكان محمد باقر المجلسي أول . للبرسي أيضاً

  .ويد مطلقة في دولة الصفوين كما يأتي البيان

  .٨١/ ١، ٤ـ  ١٨٦٣/ ١٢٨٠األنوار النعمانية، طهران ) ٥(

  

  ـ  ٢٣٢ـ 



 

 

وإنما قصوا في معلوماتهم أثر محمد باقر المجلسي في التنفير منه أو أثر الحـر العـاملي الـذي تـابع     

لم يستطع تحري الصواب مع أنه برسي ومصنفاته ولما عرض الجيراني لترجمة ال. )١(المجلسي في ذلك

ومن هنا وجدنا ما أورده عنه متناقضاً وغيـر  . )٢(بنفسهاألخير كما ذكر ذلك بأكثر مصنفات كان يحتفظ 

مـن  وكان . )٣(ال االطالع ل، ويبدو أنه كان يكتب على السماعإيضاحاً بعد قليذلك  مضبوط، كما سنزيد

وهكذا وجدنا أخبار الكتب الحديثة عن البرسي وكتبـه صـوراً   . ده خطاهالطبيعي أن يتأثر اآلتون من بع

  . )٤(لى مصادرها من الكتب والرسائلإفيها حتى األخطاء التاريخية والنقول ونسبتها تتطابق مكررة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٤أمل اآلمل، القسم الثاني، ص ) ١(

  .٢٣٢ـ  ٢٣٠رياض العلماء ص ) ٢(

أنها وترد كتب أخرى تتناول البرسي بالترجمة ويبدو . الخ ١٩٥/ ٣١، أعيان الشيعة ٢٨٤الجنات ص ت انظر روضا) ٣(

ـ  ١٧٧٢/ ١١٨٦ت (تتعقب خطا الجيراني، منها تتميم أمل اآلمل البن أبي شبانة المعاصر للشيخ يوسف البحراني 

الحيدرية في  والبارقة) ١٧٩٠/ ١٢٠٥توفي بعد سنة (ورياض الجنة لحسن بن عبد الرسول الحسيني الزنوري ) ٣

األوالن  والكتابان). ١٨٤٠/ ١٢٥٦محرر في سنة (بن محمد الحسيني لحيدر من إبراهيم الكشفية نقض ما أبرمته 

تحت  في مكتبة جامعة كمبردج في خزائن كتب شخصية لم يتح لنا وال لغيرنا االطالع عليها، والثالث محفوظ محفوظان

  . دنا منه في هذا المجالوقد أف Y 12 Browneرقم 

ـ  ١٨١١/ ١٣١٣ـ  ١٢٢٦(ـ روضات الجنات لمحمد باقر الخوانساري  ١: الكتب الحديثة التي تعرض للبرسي هي) ٤(

ت : الحسن بن عبد اهللا النجفي(تنقيح المقال للمامقاني . ٢٥ـ  ٢٨٤، ص ٩٠ـ  ١٨٨٩/ ١٣٠٧إيران ) ١٨٩٥

معصوم علي النعمة الحقائق للحاج طرائق ـ  ٣. ٤٢٩ص ، ٣١ـ  ١٩٣٠/ ١٣٤٩، إيران )٦ـ  ١٩٠٥/ ١٣٢٢

إلسماعيل باشا  ـ هدية العارفين ٤. ١١٤/ ٢، ٢ـ  ١٩٠١/ ١٣١٩، إيران )١٩٢٦/ ١٣٤٤ت ( اللهي الشيرازي

الجعفرية،  المذهبالرضوية في أحوال علماء ـ فوائد  ٥. ٣٦٥/ ١، ١٩٥١اسطنبول ) ١٩٢٠/ ١٣٣١ت (البغدادي 

/ ١٣٢٩لعباس محمد رضا القمي، طهران  ـ هدية األحباب ٦. ١٧٩، ص ١٩٠٩/ ١٣٢٧ران لمحمد علي القمي، إي

فهرست : ـ سفينة البحار ٨. ، له أيضا٢ًـ  ١٥١/ ٢، ١٩٥٦، النجف ـ الكنى واأللقاب ٧. ٩ـ  ١٣٨، ص ١٩٥٠

لخياباني ا ـ ريحانة األدب لمحمد علي التبريزي ٩. له أيضاً ٤ـ  ١٩٣٣/ ١٣٥٢كتاب بحار األنوار، النجف 

ـ أعيان الشيعة لمحسن األمين الحسيني العاملي، النجف  ١٠. ٣٠٠، ص ١٩٤٧/ ١٣٦٦طهران بمدرس، المعروف 

ـ الغدير  ١٢. ١١٨، ص ١٩٥١، النجف لمحمد علي اليعقوبيـ البابليات  ١١. وما بعدها ١٩٣/ ٣١، ١٩٤٩

ـ شعراء الحلة لعلي الخاقاني النجف  ١٣. ٦٨ـ  ٣٣/ ٧، ٣ـ  ١٩٥٢/ ١٣٧٢، طهران )عبد الحسن أحمد(لألميني 

بزرك الطهراني، طهران شيعة لمحمد محسن الملقب باقا ـ الذريعة إلى تصانيف ال ١٤. ٣٩٤ـ  ٣٦٨/ ٢، ١٩٥٢

  . ، في مواضع متفرقة١٩٥٩

  

  ـ  ٢٣٣ـ 



 

 

  :اآلخرون وهيعنه البرسي ونقلها قائمة بمصنفات الجيراني قد أثبت ومهما يكن األمر   

 ١٨٨٥/ ١٣٠٣في الهند سنة طبع ) مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين(نوار األـ مشارق   ١

  .٦٠ـ  ١٩٥٩/ ١٣٧٩سنة ، وفي بيروت )١(١ـ  ١٩٠٠/ ١٣١٨، وسنة ٦ـ 

  .ارق األمان ولباب حقائق اإليمانمشـ  ٢

  .نفسهمن منشآت واألئمة على الرسول ـ رسالة في ذكر الصلوات  ٣

  .نين، طويلةالمؤمألمير زيارة ـ  ٤

ومـا  الدعوات من وما يناسبها والحروف واآليات فيها من أسرار األسماء والصفات (ـ لمعة كاشف   ٥

األمور في الليالي واأليام الختالف األوقات وتعاقب الساعات على ترتيب رتبها  من الكلمات يقاربها

انظر المصـباح  (الرسالة في المصباح من هذه الكفعمي التي نقلها أن النصوص ويبدو ). واألحكام

البن طـاووس  األمان لكتاب مجاراة  هذه الرسالةأنه أنشأ والظاهر ) ٤ـ   ٣٦٣، ١٨٣، ١٧٦ص 

المذكور في فصـل  البن طاووس األمان لكتاب هذه الرسالة مجاراة أنه أنشأ والظاهر ) ٤ـ   ٣٦٤

  .ماض

المؤمنين، ويرى أمير موالنا  في فضائلرب العالمين من كالم نزلت آية  ٥٠٠في ذكر  ـ الدر الثمين  ٦

  .في فضل أهل البيتآية  ٥٠٠تفسير  أنه على الحقيقةالجيراني 

األنوار بنص المؤلف وهـي ضـمن   مقدمة لمشارق (وجوامع أسرار التوحيد أنوار التمجيد لوامع ـ   ٧

  ).مشارق األنوار

  .خالصـ رسالة في تفسير سورة اإل ٨

  . عليهم السالم، مختصرةلى الرسول واألئمة والصالة عالتوحيد في كيفية رسالة ـ  ٩

  . )٢(ـ كتاب آخر في فضائل علي عليه السالم ١٠

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥الميم من كتاب الذريعة، مخطوط لدى المؤلّف، ص جزء ) ١(

  .١٩٧/ ٣١وأعيان الشيعة  ٢٨٤وترد القائمة أيضاً في روضات الجنات ص  ٢٣٢ـ  ٢٣٠العلماء ص رياض ) ٢(

  

  ـ  ٢٣٤ـ 



 

 

الذي أضافه محمد باقر المجلسي إلى هذه القائمة ونقل  )٢(في وصف سادة الكونين )١(ـ كتاب األلفين  ١١

بخط الحاج علي بن منه نسخة توجد «أنه الطهراني  أقا بزركمنه نصوصاً في بحار األنوار وذكر 

  .)٣(»ادي في المكتبة الحسينيةمحمد، النجف أب

 ٥١٨مـرور  تأليفه في وقت يعادل نوار ذكر الحر العاملي أن البرسي أرخ لمشارق األوبالنسبة   

وتلك إشارة نفتقدها في هذا الكتاب غير أننا نجد فيه أبياتاً ذكر الحـر العـاملي    )٤(سنة من والدة المهدي

  :ه أنها متضمنة في المشارق ومنهانفس

  كمـكم وعنـلي منـل كـوك      مـديث أنتـفرضي ونفلي وح

  .)٥(آخر المقطعةإلى   

حسن يوسف األخباري رأيته عند المولوي «: قوله أما مشارق األمان فيذكر فيه الشيخ أقا بزرك  

باألزل واألبد والصالة على أول العـدد   الحمد هللا المتفرد«: بكربالء، أوله] وهو خال كاتب هذه السطور[

أن كان رفضاً حـب آل  : الشافعي وأورد في آخره قول »وخاتم األجل الواحد الصادر عن حضرة األحد

كتبه  الزمانم وفرق ١٩٤٦وقد توفي الشيخ حسن يوسف سنة . )٦(٤ـ   ١٩٢٣/ ١٣٤٢الخ سنة  »محمد

األخبارية فـي  جمال الدين، مقدم عباس الشيخ  في ملكيةوال يدري إلى من وقع هذا الكتاب، وربما دخل 

إن البرسي الحسيني ذكر حيدر وقد . بعد موته األخباريمحمد جواد البصرة مع ما تسلّمه من كتب الشيخ 

المذكور بالثامنة من رسائل البرسي في ثبتنا في سورة التوحيد، ويبدو أنها المعنية  قال في رسالة السلوك

  الباطن محمداً ألنها فيفي باطن الباطن محمد، وإنما جعلها في باطن المراد منها «: آنفاً

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٦/ ١األنوار  بحار) ١(

  .١٩٨/ ٣١الشيعة ، أعيان ٣٠٠زيحانة األدب ص ) ٢(

  .٢٩٩/ ٢، ٨ـ  ١٩٣٧/ ١٣٥٦إلى تصانيف الشيعة، النجف الذريعة ) ٣(

  ).٢٣١العلماء ص رياض (، ونقل الجيراني العبارة دون تعقيب ٤٤أمل اآلمل، القسم الثاني ص ) ٤(

/ ه١٣٧٠مصر : انظر ديوانه، ط) م١٢٣٥/ ه٦٣٢ت (رض بن الفا، وهي لعمر ٢٧٠األنوار ص انظر مشارق ) ٥(

  .١٠٢م، ص ١٩٥١

  . ١٩٤حرف الميم من كتاب الذريعة، مخطوط ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٣٥ـ 



 

 

  .)١(»الباطن علي

يشير بذلك إلى التاسع من ثبـت مصـنفات   أن للبرسي رسائل في التوحيد فلعله ويذكر العاملي   

 »الـدر الثمـين  «ذلك، كتاب البرسي  ل عنه محسن األمينويناقش الجيراني، وينق. البرسي المذكور هنا

قد انتخب الشيخ تقي الدين «وإنما هو شرح له، أصله أنه فيذكر أن هذا العنوان ال يقترن بمصنف للبرسي 

آية في فضل أهل البيـت   ٥٠٠الفوائد وتفسير ) بعض(عبد اهللا الحلبي كتاب المشارق المذكور وضم إليه 

إلى وصف األمين وأضاف السيد محسن . )٢(»..األنزع البطينفي أسرار  لدر الثمينعليهم السالم وسماه ا

النبي وفاطمـة وأميـر    في مولد«أن للبرسي كتاباً وذكر الجيراني . )٣(أنها مختصرة جداًالتاسعة  الرسالة

ضـح  وأو )٥(»مشارق األنوارلعله من جملة «أنه وأضاف  )٤(»عليهم السالم مختصرةوفضائلهم  المؤمنين

تدليس إذ لـيس فـي   أن ذلك والحق  )٦(»...بن أبي الفوارس الداريحدثنا محمد بن مسلم «ذلك بأن أوله 

  .أصالً وإنما هو كتاب مستقل وهو العاشر من الثبت المار تسجيلهالفقرة بهذه  نص له عالقةالمشارق 

هو ليس «الم أنه السالبرسي في فضائل علي عليه أيضاً، في تعليقه على كتاب ويذكر الجيراني   

على أول  واألبد والصالةهللا المتفرد باألزل الحمد «أوله ذلك بأن ويشفع  )٧(»على الظاهراألنوار بمشارق 

الصمد رجب الحافظ البرسـي   بالفردوبعد، فيقول الواثق . أحدبهم ين ال يقاس ذالوآله األبد العدد وخاتم 

وهكـذا يبـدو مـدى    . ة مشارق األمان المـار الـذكر  ، وهو يكاد يطابق بداي)٨(»..أعاذه اهللا من الحسد

االضطراب الذي أصاب معرفة عالم كالجيراني وتابعه في ذلك كله السيد محسن األمين، وغيرهما أحـق  

  .بالمعذرة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٥٣البارقة الحيدرية ورقة ) ١(

  .٨ـ  ١٩٧/ ٣١، أعيان الشيعة ٢٣١رياض العلماء ص ) ٢(

  .٨ـ  ١٩٧/ ٣١ن الشيعة أعيا) ٣(

  .٢٣١رياض العلماء ص ) ٤(

  .١٩٨/ ٣١، وانظر أعيان الشيعة ٣٢١أيضاً ص ) ٥(

  .١٩٨/ ٣١، وانظر أعيان الشيعة ٢٣١أيضاً ص ) ٧ـ  ٦(

  .١٤مشارق األنوار ص ) ٨(

  

  ـ  ٢٣٦ـ 



 

 

ح التطرق إلى الشروح التي كتبت على مصنفاته وأولها شراستعراض انتاج البرسي ومما يكمل   

 )١(صنفه الحسن الخطيب القاري المقيم بالمشهد الرضوي في حوالي ثالثين ألف بيتمشارق األنوار الذي 

بأمر من السلطان شاه سليمان الصـفوي  وقد كتبه « المتأخرينباصطالح المصنفين من الفقهاء ) سطر(= 

د أسقط الشارح وق. )٣(بالفارسية وهو في مجلدين) ١٦٩٤ـ   ١٦٦٩/ ١١٠٦ـ   ١٠٨٠ح ( )٢(»الموسوي

وقد وصف هذا الشارح بالقصور عن القيام بحق ذلك علـى   )٤(أسرار األعداد والحروفمن أوائله شرح 

  .)٥(الظاهر

من كتب البرسي مـع   )٦(وقد ذكرنا فيما مضى الدر الثمين الذي لفقه تقي الدين الحلبي أو الحلي  

على الزنجاني تلميـذ المـولى خليـل    حيدر  وأفادنا الجيراني أن المولى محمد تقي بن )٧(إضافات وفوائد

  .)٨(ينقل عن كتاب الدر الثمين من كتاب طريق النجاة القزويني

بيتاً أكثرها وارد في مشـارق   ٥٤٠أال ننسى شعر البرسي، فقد جمع له األستاذ األميني وينبغي   

حق يتلو مشـارق  األنوار وكثير منها، مما ورد في كتاب الغدير وشعراء الحلة، مجموع على صورة مل

للبرسي ديوانـاً  «إلى أن األنوار من جمع محقق الكتاب الذي ال نعرف من هو، غير أنه انفرد باإلشارة 

ومهما يكن األمر فقد كان شعر البرسي مثـار إعجـاب   . )٩(»..كان متداوالً في عصره حتى زمن قريب

غير أنه يحسن أن نذكر له ـ ونحـن    المتأخرين من الشيعة، وسنعود إليه بعد الفراغ من آرائه الكالمية،

  نجمع إنتاجه ـ أن فخر الدين أحمد بن محمد االحسائي المعروف بابن السبعي 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦/ ٣١أعيان الشيعة . ١٧٩ص  ، فوائد الرضوية١١٤/ ٢، طرائق الحقائق ٢٨٦روضات الجنات ص ) ١(

  .٢٣١العلماء ص رياض ) ٣ـ  ٢(

  .، وبقية المراجع في الهامش األسبق٢٨٦نات ص الجروضات ) ٤(

  .، روضات الجنات الخ١٩٧/ ٣١أعيان الشيعة ) ٥(

  .١٧٩ص فوائد الرضوية : واالحتمال الثاني من عباس القمي ٢٣١رياض العلماء ص ) ٦(

  .٢٨٦روضات الجنات ص ) ٧(

  .٢٣١رياض العلماء ص ) ٨(

  . عليها فيهانعثر كيم في النجف نسخة منه لم االمام الحوفي مكتبة . ٢٧٣األنوار ص مشارق ) ٩(

  

  ـ  ٢٣٧ـ 



 

 

البن فهـد  معاصراً أنه كان الذي يرى األميني ، )١(١٥٥٣بعد / ونيف ٩٦٠الهند والمتوفى بها سنة نزيل 

، )٤٢/ ٧(بها علي بن أبي طالب نقلها األميني في الغـدير  يمدح رائية ، قد خمس للبرسي )٢(الحلي اآلتي

  :ومنها

  وخضت من غمرات الحرب مهلكها    اـيدركه م ـا الوهـتبة مأدركت مر

  كهاـاً تمسـن صدقـأنت السفينة م    اـدنيا وتاركهـالك الـا مـموالي ي

  )٣(نجا ومن حاد منها خاض في الشرر

، قصدتين )٢٠ـ   ١٨١٩/ ١٢٣٥ت (هادي الشيخ بن الحسن النحوي، وابنه أحمد الشيخ وخمس   

  ).٤٧، ٦ـ  ٤٥/ ٧(في الغدير ذكرهما األميني 

  :من األولى

  ل كلهمـدن للعلم والفضـوهم مع    اجيب ِظلُّ اهللا في األرض ظلهمـمن

  فضلهم ر ـفال فضل إال حين يذك    مـوَبذْلُه ا ـرايـا البـوفضلهم احي

  وال علم إال علمهم حين يرفع

  :ومن األخيرة  

  مـا يرتضيهـقٍّ للنجـة حـأئم    از من يرتضيُهمـف د قد ـبنو أحم

  فيهم وار النبوة ـوم أنـم القـه    ه يقتضيهمـن في هديـطوبى لمو

  تلوح، وآثار الزعامة تلمع

ثانيـاً  إلى جوهرها  أن نعرض آلراء البرسي في محاولة الستعراضها أوالً والنفوذأما بعد فعلينا   

من ثقافة لوجه نعرض في إيجاز وقبل أن نفعل ذلك يحسن أن . وتحديد ما فيها من عناصر صوفية أخيراً

لقد كان هذا المتكلم ميـاالً  . بها مصنفاتهالتي حفلت  يمكن أن يؤدي إلى الجوانب األخرىالبرسي الغريبة 

معنى تذكر أنـه، لمـا   على هذا ال، وكمثل االحاطة بالغوامض من األسرارإلى المعرفة السرية يجهد في 

  ضّمن الكفعمي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٠/ ٢الكنى واأللقاب ) ١(

  .٨ـ  ١٤٣٧/ ٨٤١، توفي ابن فهد الحلي سنة ٤٢/ ٧الغدير ) ٢(

  .٢٨٠/ ٢وانظر أيضاً الكنى واأللقاب ) ٣(

  

  ـ  ٢٣٨ـ 



 

 

أفضل من إنتاج البرسي وما فيها من أسرار، لم يجد  يدور حول أسماء اهللا الحسنى كتابه المصباح فصالً

ذكـره ضـحى   «أول األسـماء الحسـنى، أن   ، وهو »اهللا«ومن هنا عنه في أسرار . مثالً يضرب عليها

، وإن من خواص )١(»وعصراً وفي الثلث األخير من الليل ستاً وستين مرة بغير ياء يوصل إلى المطلوب

مائـة  في الُجَمع «وأن ذكر القدوس  )٢(»أربعاً وستين مرةلمن واظب عليه كل يوم دوام الملك « »الملك«

وأن  )٤(»شفاء المرض والسالمة من اآلفـات «وأن في السالم  )٣(»وسبعين مرة يطهر الباطن من الرذائل

يضاف . )٥(»الحقائقوعشرين مرة يورث صفاء الباطن واالطالع على أسرار  مائة وخمسا« ذكر المهيمن

يوم يكشف أسـرار علـوم الكيميـاء    عقيب الفجر في كل «إلى ذلك أن ذكر العزيز أربعاً وتسعين مرة 

عـالم  «وان من قـرأ   )٧(»أخرج اهللا تعالى حب الدنيا من قلبه«ذكر القهار  وأن من أكثر )٦(»..والسيمياء

على  »الشهيد الحق«من كتب وهكذا . )٨(»حصل له الكشف عن المغيبات«بعد الصالة مائة مرة  »الغيب

إليها ويبرز نصف الليل إلى تحت السماء وينظر ويكتب ما ضاع أو غاب وسط الورقة «أربع زوايا ورقة 

الوكيل ورده أمن من «، وأن من جعل )٩(»الضائع أو الغائبين االسمين سبعين مرة يأتيه خبر ويكرر هذ

وكل هذه النماذج تذكرنا بالبوني في شمس المعارف الكبرى الذي يحفل بمثل هـذه  . )١٠(»الغرق والحرق

ذاً ـ فـي   البرسي لألسرار مما يعتبر شاعلى تحري  ومن هذا النموذج. النماذج من المعرفة واألوصاف

بالتصوف المتأخر الذي أخذ يهتم بهذه الموضـوعات  رأي من ال يشاركه ميله وهوايته، وإن كانت صلته 

البرسي الخاص الذي مأله علي بن أبي طالب حتى طغـت صـورته   فيها ـ ندخل عالم  ظاهرة وال شك 

  .على كل صورة

  يته وسموه إلى أفكاره الخاصة بعلي وأفضلعلى أنه يبدو أن البرسي كان يدعو   

 ـــــــــــــــــــــــ

، ونحيل )٩ص (األسنى المقصد : وبالنسبة لألسماء الحسنى، كتاب الغزالي. ٣٦٤ـ  ٣٦٣ص مصباح الكفعمي ) ٣ـ  ١(

محمد بن عبد اهللا بن سعد السلماني، (التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب روضة أيضاً على كتاب 

وقد بحث . م١٩٦٨/ ه١٣٨٧مصر : أحمد عطا، طبتحقيق عبد القادر ، )م١٣٧٥ـ  ١٣١٣/ ه٧٧٦ـ  ٧١٣الوزير، 

ألغراض  هذه األسماءأما استغالل ). ٣٢٧ـ  ٣٠٧ص (فيه لسان الدين األسماء الحسنى على أساس صوفي بحت 

  ).٣٢٩انظر ص (مادية فقد تطرق إليه لسان الدين بن الخطيب أيضاً كما فعل البرسي 

  .٣٦٤ـ  ٣٦٣ص لكفعمي مصباح ا) ١٠ـ  ٤(

  

  ـ  ٢٣٩ـ 



 

 

نحو االمام  في إبراز عواطفهويبدو أنه جهد . مشافهة حتى أدى به ذلك إلى الشهرة بما أحفظ الحليين عليه

منصرفين إلى  مالكين لزمام عواطفهم بشكل مبالغ فيه حتى أحس النفور منه الشيعة أنفسهم، وكانوا حينئذ

حلى، ومـن هنـا وجـدنا    مية المختلفة على يد تالميذ ابن المطهر الوالكال االستزادة من العلوم الشرعية

  :البرسي يقول

  ْبـوقطَّ ى ـالً ولّـي مقبـن    وطـويـلِ  أنـف  إن  رآ

  النحل ينسب ر ــث إلى أمي    ديــمع الحـزور إن سـي

  )١(ّرار يغضبـتُ فضائل الك    رْرــك إن   راه ـــوت

في علي إلـى حـد   في غلوه عند حد مقبول وإنما اندفع  والظاهر أن البرسي لم يقف في تطرفه  

وأمـا  . لـى المتـأخرين  هذا بالنسبة إ. )٢(»في طبعه شذوذ«كان أنه حمل السيد محسن األمين أن يستنتج 

وحملهم على السعاية به إلى الفقهاء من أهل بلده، فبدأت المضايقات تحاصر معاصروه فيبدو أنه أزعجهم 

قصد بها أن يسكت خصومه ويثبت بهـا صـحة   في رسالة  إلى تسجيل آرائه، ومن هنا نهض )٣(البرسي

  .رأيه ومنطقيته

لوامع «سماها مشارق األنوار التي قدم لها برسالة أخرى في التوحيد كتب البرسي رسالته وهكذا   

في أسلوب ومضمون كالمي تطرق فيها إلى التوحيد اإلسالمي  )٤(»أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد

ثم إبداعه الخلق واتقانه، تطرق إلى اِإلنسـان   اهللا وقدمه وتجريدهالتوحيد وتنزيه صرف ولكنه بعد ِذكْرِِه 

وتـأّدى  . )٥(»وبيته الذي أطاف به مالئكتـه  وقلبه كعبتهمنه خليفته  جسده مدينته والروح«الذي جعل اهللا 

نصب «ظهار أمره تعالى ثم إلى أنه تعالى وحكاماً ِإلأدلة الذين كانوا البرسي من ذلك إلى األنبياء والرسل 

لم يستطع البرسي أن يقاوم رغبته فـي العـرض   وهكذا . )٦(»ال دينه وبيان فضلهـاألوصياء أعالماً لكم

  فوصفه لعلي بن أبي طالب منذ البداية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٢/ ٢شعراء الحلة ) ١(

  .١٩٦/ ٣١أعيان الشيعة ) ٢(

  .١٥ر ص مشارق األنوا) ٣(

  .١٣ـ  ٣أيضاً ص ) ٤(

  .٩أيضاً ص ) ٥(

  .١١أيضاً ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٤٠ـ 



 

 

وعلـم   سيد الوصيين وإمام المتقين وديان الدين وصـاحب اليمـين  «بأنه  »ص«وصي النبيين  باعتباره

ثـم رتـب   . )١(»..واآلخرين المهتدين وخليفة رب العالمين وسر اهللا وحجته وآية اهللا وكلمته في األولين

المهديـة مقاماتـك   العترة الزكية الهاديـة  «على شاكلته وأن ي على هذا كون أبناء علي من األئمة البرس

  .)٢(»..عبادك وخلقكإال أنهم وعالماتك وتجلياتك، ال فرق بينها وبينك 

التي تقدم بين يدي البحث الحقيقي الذي هو بيـان أسـرار    كل هذا اعتبره البرسي من البديهيات  

من تعاظم وإنكار، ذكر البرسي أنه ـ وإن   وتالفياً لما قد تثيره آراؤه. ي بن أبي طالبعل أمير المؤمنين

إلى قصور الناس، ومنهم الفقهاء، عن فهم آرائه باعتبار بالغلو ـ ينسب أصل ذلك  عنه القول كان اشتهر 

وأن  )٣(»..لعلومغامض المعقول بالمنقول فكيف بما وراء العقول وال يلزم اِإلحاطة بسائر ا ال يدرك«أنه 

والعثـور علـى    باب الفيض مفتوح وكل من الجواد الكريم ممنوح، وليس وصول المواهب الربانيـة «

وأخذ البرسي على الفقهاء اسـتجابتهم  . )٤(»برحمته من يشاءاهللا يختص بل ... األسرار اإللهية بأب وأم

إلى قول الغالة وهـو مـن أسـرار    فنسبوه، إذ لم يفهموه، «الجهال وأنهم لم يدركوا كنه كالمه لتخرص 

  .وهكذا يتعين علينا أن ندخل مع البرسي عالم األسرار لنقف على وجه آرائه. )٥(»الهداة

عبأ فيها «يرى البرسي أن اهللا تعالى، لما أراد إخراج الموجودات من عالم العدم إلى عالم الكون   

هللا تعالى بالكلمـة تجلـى لخلقـه وبهـا     األقدار ومصدار اآلثار، ألن اأسرار الحروف، التي هي معيار 

ولمـا   )٧(»..الفطريةالتي وضعها في جبلته أوجد فيه نسبة من الحروف «ولما خلق اهللا آدم . )٦(»احتجب

كـان خطـاب   «كان آدم هو المخترع األول والمخاطب األول، بوصفه العقل النوراني الصادر عن اهللا، 

  ل كان َألفاً واحداً ألنه بالقوةذه الحروف في سر العقالحق له بما فيه من معاني الحروف، ومجموع ه

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١١مشارق األنوار ص ) ١(

  .١٢أيضاً، ص ) ٢(

  .١٥أيضاً ص ) ٤، ٣(

  .١٦ـ  ١٥أيضاً ص ) ٥(

  .٢٠أيضاً ص ) ٧، ٦(

  

  ـ  ٢٤١ـ 



 

 

وضاعها ذات اتصـال  أ الحروف كلها، في رأي البرسي، باختالفوكانت . )١(»الحقيقة مجموع الحروف

يـوم  الباء يوم نفخ الروح فيه وخط األلـف  وخط  الجيم يوم تسويتهفالدال يوم خلقه وخط «بأحوال آدم، 

هو عبارة عن االختـراع  تحت فلك األلف الذي  والسفلي بأجمعه داخالنفُعلم أن العالم العلوي .. السجود

تحـت سـجل هـذه    مندرجـة   المكنونـة  ةوأسماؤه المخزون.. العظيم والعقل النورانياألول والعرش 

  .وأول األنبياء ومستودع سر األلف بوصفه القائمهذا قسم آدم أول الخلق . )٢(»..الحروف

هو الباء الـذي   ليفيض منه فيض جديداأللف القائم بتحركه من العمودية إلى األفقية وقد انبسط   

من تحته بوصفها هي سر نقلة األلف  في النقطة التي يعكس األلف في صورته الظاهرية وتختفي أسراره

وهو الباء فهي أول وحي نزل على  األلف المبسوطوأما «: ومن هنا قال البرسي. العمودية إلى االنبساط

بقـول  واألسرار الحقيقية مرتبطة بنقطة الباء وإليها اإلشارة .. األلف فيهاوسرها من انبساط .. رسول اهللا

ـ  أمير  المبسوطة يشير إلى األلف القائم وسر الباء . التي تحت الباءأنا النقطة : المؤمنين ـ عليها السالم 

ولو ارتفعت الباء  الربوبيةالطائي، الباء حجاب  قال محيي الدينولذلك في ذاتها المحتجب فيها،  المنبسط

  .)٣(»لشهد الناس ربهم تعالى

د أن يستوفي البرسـي  وبع. ويصبح علي سر النبي أي سر اهللا من النبوة تخرج الوصايةوهكذا   

، يعـود  )٤(األعظمواالسم  الحسنىإلى أسماء اهللا  مع اإلشارةالصورة سر كل حرف، على هذه البحث في 

اهللا مودع في كتبه وسر الكتب في القرآن ـ ألنه الجامع  سر «إلى البداية من جديد ليرى مع الحروفية أن 

الحروف الم ألف مقطعة في أوائل السور، وعلم المانع وفيه تبيان كل شيء ـ وسر القرآن في الحروف ال

ألف في األلف وعلم األلـف فـي   المعطوف المحتوى على سر الظاهر والباطن، وعلم الالم وهو األلف 

  لفاتحة وسر الفاتحة في مفتاحهاالنقطة في المعرفة األصلية وسر القرآن في االنقطة وعلم 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢١ر ص مشارق األنوا) ٢ـ  ١(

  .٢٢أيضاً ص ) ٣(

  .٢٥ـ  ٢٢أيضاً ص ) ٤(

  

  ـ  ٢٤٢ـ 



 

 

وبهذا نعود من كل البدايات إلـى النهايـة   . )١(»في الباء وسر الباء في النقطةوهي بسم اهللا وسر البسملة 

  .وهي النقطة التي تعبر عن علي بن أبي طالب وصي النبي وسره

مـا  جود إلى مطلق، هو اهللا، ومقيد هـو  ويعود البرسي إلى علي من جديد عن طريق تقسيم الو  

يبق إال معرفة الوجـود المقيـد   فلم «به إليه واإلحاطة الوصول مما يستحيل الوجود المطلق ويعتبر  عداه

فهي الفـيض  : ولها اعتبارات... وإليها معرفة العارفين وسلوك السالكينالتي تبيناها وحقيقته هي النقطة 

دليـل ذلـك مـن    .. وحقيقة الكائنـات األول وهي علة الموجودات  وهي النور األولاألول وهي العقل 

  .)٢(»..الخلق ألعرفأن أعرف فخلقت كنت كنزاً مخفياً فأحببت القدسيات قوله 

يتكثـر  أبداً لم  أحداً«القائلة بأن البرسي هذه الفكرة بإشارته إلى الفكرة الصوفية الفلسفية ويؤكد   

من الحظ األزليـة  «: بقول الحالج ويستشهد )٤(»اآلن على ما كانوهو «المتضمنة في العبارة  )٣(»بخلقه

) مـا (واألبدية والحظ عن األزلية عينه فقد أثبت التوحيد ومن غمض واألبدية وغمض عينه عما بينهما 

  . )٥(»بعروة الحقيقةعن البين والطرفين فقد تمسك بينهما فقد أتى بالعبادة، ومن أعرض 

وأن من أعراض وأجسـام  ديد بالنقطة بوصف العالم مكوناً من ج ويعود البرسي فيربط كل هذا  

. )٦(»األجسام مركبة من الخط والسطح خطاً ثم سطحاً ثم جسماً ومدار الكل على النقطة ومرجعه إليهـا «

لها إال بالواحد، يـربط البرسـي العـدد    وانها ال وجود  وبعد استعراض لألعداد وانها تفيض من الواحد

المتصلة باالسم المقدس الجـامع لهـا    نهاية الحروف التي منها األسماء اإللهيةبوصفها بالنقطة من جديد 

هي الفيض األول الصادر مـن ذي الجـالل   «جميعاً ـ ويرتب على هذا داللة النقطة على الذات وأنها  

عقـل  يقرر البرسـي أن ال  وتجنباً لضياع هذا الخيط. )٧(»المسمى في أفق العظمة والجمال بالعقل الفعال

  ويضيف إلى هذه )٨(»هو الحضرة المحمدية«الفعال إنما 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٥مشارق األنوار ص ) ١(

  .٣٠أيضاً ص ) ٢(

  .٣٠أيضاً ص ) ٤ـ  ٣(

  .٣١ـ  ٣٠أيضاً ص ) ٥(

  .٣١أيضاً ص ) ٦(

  .٣٢أيضاً ص ) ٨، ٧(

  

  ـ  ٢٤٣ـ 



 

 

النقطة : كما قال أهل الفلسفةنوار وسر األسرار النقطة هي نور األ«أن الشجون اللون اإلشراقي بتقريره 

) أنـا (كنـت  : الحديث القائلفيورد  من جديد، ويستدير ليتجه إلى علي )١(»..هي األصل والجسم حجابه

محمد «، ويشرح ذلك بقوله )٢(»سنة) أل(عرشه بأربعة عشر وعلي نوراً بين يدي الرحمن قبل أن يخلق 

: ويضيف إليه الحديث القائـل . )٣(»ها وخزان أسرار الربوبية وبابهاالحضرة اِإللهية ونوابوعلي حجاب 

فلوالهمـا لـم يكـن خلـق أبـداً      . أبوا سائر األمم«ليدل هذا على أنهما  )٤(»أنا وعلي أبوا هذه األمة«

  .)٥(»لما خلقت األفالكالختصاصه بلوالك 

أبي تراب موضوعاً فلسفياً : من كنيتهالبرسي إلى علي، كما فعل الحروفية أيضاً، فيجعل ويلتفت   

ومن الطين وإلى الطين وأنه لذلك أبـو  بأنه الطين ؟ من أنت: كامالً فروى عن علي أنه أجاب رجالً سأله

البرسي ذلك بأن المراد بأبي تراب وقد فسر . )٦(»..والذات في الذوات للذاتذات الذوات «تراب أي أنه 

أنت أبو األشـياء  : والمراد به«. وكذلك الماء )٧(»مربيهوالمرشد والروح قيم هذا الجسد واألب المربي «

وجعـل  . )٨(»وهي سر الكائنـات ومعناها ألن الكلمة الكبرى عنها برزت الموجودات  وحقيقتهاومبدؤها 

فالماء أبو األشياء كلها وهـو  «: وقال )٩(»من الماء كل شيء حيوجعلنا «: المقصود باآليةالبرسي علياً 

بإظهار السـر  صرح «البرسي أخيراً إلى أنه وينتهي . )١٠(»األشياء كلها، فهو سر عليه السالم أبو تراب

كل كائن وأنـه ذات  اسم اهللا األعظم وحقيقة «بمعنى أنه  )١١(»كن فيكونوالكلمة المتعلقة بطرفي المكنون 

على كل شـيء وذلـك أمـر خصـه اهللا     واجب الوجود ألنه سره وكلمته وأمره ووليه كل موجود لذات 

هو هو بل إنـه كلمـة اهللا وآيتـه    «: ولم يستطع البرسي في النهاية أن يقاوم األفضاء بأن علياً. )١٢(»به

  .)١٣(»وسّره

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٢مشارق األنوار ص ) ٣ـ  ١(

  .مولد النبي، الحديث الثالث، انظر أصول الكافي، كتاب الحجة، باب ١٢٤: ، وبالنسبة للفقرة٣٤أيضاً ص ) ٥، ٤(

  .٣٥أيضاً ص ) ٨ـ  ٦(

  .٣٠: ٢١األنبياء ) ٩(

  .١٨١مشارق األنوار ص ) ١٠(

  .٣٦ـ  ٣٥أيضاً ص ) ١٣ـ  ١١(

  

  ـ  ٢٤٤ـ 



 

 

 توافق الهدف منها ما يعّن له من نتائج الحروف ويستخرجفي أسرار ويخوض البرسي بعد هذا   

الواحدة النقطة «صوفي ليرى أن داخل إطار  من جديد على اِإلمامة الشيعيةيعّرج الذي رمى إليه، ولكنه 

ظاهرهـا  «وأنها لـذلك   )١(»الدائرات وعالم الغيب والشهادةومبدأ الكائنات وقطب  هي حقيقة الموجودات

وباطنها الوالية وهمـا  النبوة وباطنها الوالية وهما نور واحد في الظاهر والباطن ولكن الوالية من النبوة 

  .)٢(»ية من النبوة وعنهاالوالنور واحد في الظاهر والباطن ولكن 

فيجتمعان نبـي وولـي   «منهما محمد وعلي ظهر ا جتمع االسمان ويتحدان فإذا افترقهنا يومن   

صار بـدراً، فـإذا غابـت    القمر يستمد من الشمس، فإذا كمل ألن «وذلك  )٣(»وتمامهما في تمام أحدهما

مـن  خاصة مـع نـزر قليـل     لتصوفهنا والبرسي يستمد مادته من اإلى . )٤(»الشمس كان الحكم للبدر

 ليصل بالنور من علي إلـى أبنائـه   أمامه ميدان الغلو بأكملهانفتح  به البحث هذا المبلغفإذا بلغ . الفلسفة

كما مر بنا ـ بمعـين ال    األئمة األحد عشر، وأمّده محمد بن سنان ـ الذي أعاد إليه آل طاووس اعتباره 

ثـم  فرداً منفرداً في وحدانيته اهللا لم يزل ان «الهادي، ن علي من األحاديث في هذا الشأن منها، عينضب 

طاعته وجعل فيهم منه ما شاء وفوض أمر األشياء إليهم َمنّـاً  وأجرى عليهم .. خلق محمداً وعلياً وفاطمة

 بـالتفويض ، وذلك إرهاص )٥(»..منه عليهم، فهم يحللون ويحرمون ما شاؤوا وال يفعلون إال ما شاء اهللا

  :ي موضع آخرول البرسي نفسه فبقيتأكد 

  نـم فمـاب في غيهـإليهم فال ترت    رهـد فوض اهللا أمـفهم عترة ق

  )٦(وطاعتهم فرض بها الخلق يمتحن    مـأوجب اهللا حبه ق ـة حـأئم

  يا ابن سنان، ان«: وروى البرسي عن محمد بن سنان أيضاً أن الرضا قال له  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٤نوار ص مشارق األ) ٢، ١(

  .٤٧أيضاً ص ) ٣(

  .٥٢أيضاً ص ) ٤(

  .٤٧أيضاً ص ) ٥(

  والركّة في التعبير الشعري هناويالحظ التصحيف . ٥٧أيضاً ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٤٥ـ 



 

 

نقل عـن  وروى عنه أيضاً أنه  )١(»..كنا نحن أهل بيته وخلفاءهقبض محمداً كان أمين اهللا في خلقه، فلما 

فالسبت رسول اهللا : أليام، فمن لم يعرف هذه األيام لم يعرف اهللا حق معرفتهنحن الليالي وا«: األئمة قولهم

﴿﴾  نور الحسن والحسين،  وهو أول من وحد اهللا، واالثنين واألحد أمير المؤمنينبعده، النبوة وال نبي

والبـاقر  ) السجاد(الساجد : وأم سلمة واألربعاء أربعة أنواروخديجة  نور الزهراء: والثالثاء ثالثة أنوار

والجواد والهادي والعسـكري والمهـدي، والجمعـة     الرضا: والصادق والكاظم، والخميس خمسة أنوار

  .)٢(»..اجتماع شيعتنا على واليتنا

بخط مما وجد «: مثله من قبل أنهويشترك البرسي في هذا المجال أيضاً مع الحروفية الذين نقلوا   

ونحن أعالم الهـدى وبحـار    بأقدام النبوة والواليةحقايق الصعدنا ذرى : العسكري عليه السالم أنه كتب

في العاجل ولنـا الحـوض   والقلم نزل السيف وفينا الوغى وطعان العدى الندى ومصابيح الدجى وليوث 

واليته لألئمة  وأبى البرسي إال أن يؤيد. )٣(»خلفاء الدين وصفوة رب العالمينواللواء في اآلجل وأسباطنا 

التي  والنقباء والنجوماألسباط سلسلة تنتظم أعداد  ١٢فمن ذلك أنه جعل من الرقم  حروفي عددي،بمظهر 

حرفاً وهو سر مـن   ١٢لكل إمام منهم «أن على هذا بأن حاول أن يثبت وزاد . )٤(بعدد البروج والشهور

مد رسول اهللا، ، منها ال إله إال اهللا، مح١٢عدد حروفها وجاء بقائمة من األسماء الدينية  )٥(»أسرار الوالية

البتول الصادق األمين، علي باب الهدى، أمين اهللا حقاً، أمير المؤمنين، فاطمة أمة اهللا، ، النبي المصطفى

، وارث المرسلين، اإلمام الثالث، الحسين بن علي، وارثة النبيين، اِإلمام الثاني، الحسن المجتبىالزهراء، 

  ، اإلمام الرابعالوصيين،  خليفة النبيين، ووالد

 ـــــــــــــــــــــــ

، ٤٦، ٢٥بن سنان في هذا الكتاب منها ما في الصفحات ، وانظر نقوال أخرى عن محمد ٥٢مشارق األنوار ص ) ٢ـ  ١(

  .وغيرها ٢٢٢، ١٦٧، ١١٠، ٩٧، ٩١، ٩٠، ٥٢، ٤٧

ولوال فضل اهللا : شارة بقولهاإلوإليه «: أيضاً قوله في والية علي فيه البرسي من الحروفية، ومما يقترب ٥٦أيضاً ص ) ٣(

فليفرحوا، وبرحمته فبذلك ) اهللا(قل بفضل : والفضل علي، دليله قولهصلى اهللا عليه وآله فالرحمة محمد ورحمته، عليكم 

واآلية ) ٧٧مشارق األنوار ص ( »..خلق الخلق وبهما أفاض عليه الرزقألجلهما يعني بدين محمد ووالية علي ألنه 

  .٥٨: ١٠في سورة يونس 

  .٥٢أيضاً ص ) ٤(

  .١٣١أيضاً ص ) ٥(

  

  ـ  ٢٤٦ـ 



 

 

اقر، هـو  ـالبابدين، االمام الخامس، االمام ـ، سيد العوارث المرسليناالمام السجاد، علي بن الحسين، 

، ، هو جعفر بن محمد، قـدوة الصـديقين  محمد بن علي، امام المؤمنين، االمام السادس، االمام الصادق

بن موسى، امام  النبيين، االمام الرضا، هو عليبن جعفر، خليفة اظم، هو موسى ، االمام الكاالمام السابع

المنتجين، االمام العاشر، االمام الهادي،  بن علي، نجل الجواد، هو محمدالتاسع، االمام ، االمام المؤمنين

لمهـدي،  وارث الوصيين، الحسن العسكري، امام المسلمين، االمام الخاتم، القـائم ا و علي بن محمد، ـه

سادة أهل الغر الميامين، بنو عبد المطلب، الوصيين، هؤالء العترة محمد بن الحسن، خليفة النبيين، وخاتم 

الجنة، محبهم مؤمن تقي، في الجنة مخلد، عدوهم كافر شقي، في النار مؤبد، اللهم صل عليهم، بأفضـل  

  .)١(»صلواتك، يا رب العالمين

: طويلة بوصفه له من عبارة والصوفية ُمثُل الشيعة والفالسفةالبرسي أن يجمع للمهدي وال ينسى   

هذا نسخة الوجـود والموجـود، هـذا غـوث     .. الدنيارزق الورى وببقائه بقيت الذي بيمينه هذا الولي «

هذا .. العظيم والصراط المستقيمهذا البقية من النور القديم والنبأ .. المؤمنين، وخاتم الوصيين وبقية النبيين

 )٢(»..والحكمةوالعصمة ) النقطة: ه(النبوة واِإلمامة والخالفة والوالية والسلطنة  الوارث ألسرار ةالخليف

وألف ألف عالم مبدؤها نور الحضرة المحمدية عشر ألف عالَم ألم تعلم أن اهللا سبحانه خلد تسعة «: وقوله

: ك كله فاض عن الكلمـة اِإللهيـة  اِإللهية وختمها الخالفة المهدية والعصمة الفاطمية وذل الواليةوسرها 

ويحسن بنا، ونحن نستعرض العناصر الصوفية في فلسفة البرسي أن نذكر انه، مع تطرقـه  . )٣(»..غيب

اهللا األئمـة أهـل   وسمى  )٤(إلى الحالج وابن عربي صراحة والسهروردي ضمنا، عرض البن الفارض

  ،)٦(، وعارض بردة البوصيري)٥(تسمية الصوفية لألولياء

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣١مشارق األنوار ص ) ١(

  .١٢٤ـ  ١٢٣أيضاً ص ) ٢(

  .٨١أيضاً ص ) ٣(

  .٢٧٠، ٢٢٤، ٢١٥مشارق األنوار ص ) ٤(

  .٢٤٢أيضاً ص ) ٥(

  . ٢٨٨/ ٢شعراء الحلة  ١٢٠/ ١، البابليات ٤٧/ ٧، الغدير ٩ـ  ١٩٨/ ٣١، أعيان الشيعة ٢٩٢أيضاً ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٤٧ـ 



 

 

وإن كان أخطأ في الحقائق التي  )٢(في الحالجيةأسطراً وكتب  )١(وقسمهم إلى فرقتينوتطرق إلى الصوفية 

علم الغين وحق «التي اعتبرها صوفية كالوالية ، وضمن كتابه مصطلحات )٣(قدمها عن الحالج نفسه

أيها الطائر في «: وكقوله )٦(والختم وبحثه الوالية المحمدية )٥(لسان الحال ولسان المقالوكذكره  )٤(»اليقين

أنت إلى متى .. العلماء وال ينبت في قلبه حب الحبفي رياض ال يأوى على غدران وال يرتع  جو التقليد

الرب ولسانه منبع حكمته، مكان مشيئة المؤمن قلب «وكقوله  )٧(»بعيد عن النور محجوب عن السرور؟

  .)٨(»يفعل ما يريد اهللا ويريد ما يفعل

في شعره أيضاً ومن هنا وجـدنا فيـه نفحـة     هذا أن البرسي تأثر بالروح الصوفية يضاف إلى  

  :وتوجههم إلى المثل األعلى كقولهروحانية تذكر بصفاء المتصوفة 

  الـوال بالبـل الـوخّص أهي    أمـا والـذي  لـدمي حللال

  ال: م لمـا قـال قلبي لساقيه    اـلئن ذقت فهي كؤوس الحم

  الـن المـاحَي بيـيلذ افتض    بـهفموتي حيـاتي وفـي ح

  )٩(و المبتلىـأن المحب هـب    ي خلقهـف ت سنّة اهللا ـمض

تأثر البرسـي  وقد بلغ . الخ، وترسم صورته.. اقتلوني يا ثقاتي: وتلك أبيات تذكر بأبيات الحالج  

ر قطعـة  المعاني الصوفية وإنما تجاوز ذلك إلى تحـوي حداً وجد نفسه معه ال يكتفي باستعارة  بالتصوف

في مـدح  ونسبها إلى نفسه، فقد قال البرسي ) ١٢٣٥/ ٦٣٢ت (شعرية بأكلها من نظم عمر بن الفارض 

  :أهل البيت

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩مشارق األنوار ص ) ١(

  .٢٥٩أيضاً ص ) ٢(

  .٢٦٠أيضاً ص ) ٣(

  .١٧٣أيضاً ص ) ٤(

  .٩٣أيضاً ص ) ٥(

  .٨١أيضاً ص ) ٦(

  ).هو من جنس كالم عبد القادر الجيلي وابن الجوزي. (٨١ـ  ٨٠أيضاً ص ) ٧(

  .١٧٣أيضاً ص ) ٨(

  .٢٧١أيضاً ص ) ٩(

  

  ـ  ٢٤٨ـ 



 

 

 
  وكـّل  كُـليِّ  منـكم  وعنـكُم    تُمـديثي أنـونَفْلي وح فَْرضي 

  مـأيم م ـوكــت نحـوقف إذا     يـالة قبلتـالص د ـم عنـوأنت

  مـاطري مخيـي خـكم فـوحب    داًـي أبـٌب لعينـالكم نصـخي

  مـا ألثـراهـي لثـن عينـبجف    أعتابكم ادتي ـادتي، وسـيا س

  جعلت عمري فاقبلوني وارحموا    كمـكم ومدحـحديثـاً علي وقف

  )١(وأنعموا د ـي غـوأستنقذوه ف    عند فضلكم افظ ـُمنُّوا على الح

  :أبيات مأخوذة من قول ابن الفارضوتلك   

  غليـي وشـثديـم حـأنت    ليـونف ي ـفروض م ـأنت

  ليــأص ت ــوقف إذا     التيـي صـلتي فـا قبـي

  ليـت كــه وجهــإلي    ني ـعي ب ـنص الكم ـجم

  ليـور التجـلب طُـوالق    ريـضميـي ف ركم ـوس

. . . . . . . . . .  

  )٢(يـالي وذُلّـوا لحـرِقُّ    أنــا  الفقيــر الُمَعـنَّى     

تـوارد  يستحيل معه أن يفترض الستقالل أبيات البرسي األبيات من الشبه الواضح ما وبين هذه   

  وبذلك يثبت بما ال يحتمل الشك صدور. أو غير ذلكالخواطر 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٢، ٢٧١مشارق األنوار ص ) ١(

يسوغ هنا أن نشير إلى شاعر آخر رقيق من شعراء أهل البيت . ١٠٢ص  ١٩٥١/ ١٣٧٠ديوان ابن الفارض، مصر ) ٢(

ومن أشعاره ) م١١٥٨/ ه٥٥٣يحيى بن سالمة بن الحسين، الطنزي الديار بكري، ت ( أبو الفضل الحصكفي هو

  : الرقيقة في هذا الشأن قوله

  أجحد ه أم ـالناً بـأقّر إع    وسائلٍ عن حب أهل البيت، هل

  و الهدى والَرشَُدـُحبُهُم وه    ودمي ممزوج بلحمي ! هيهات

  :وقوله

  ُم أعتمدـلى ُحّبهـْن عـوَم    ا ُعّدتييا أهل بيت المصطفى ي

  وبكُم أعتِضُدـى وكيف أخش    يلتيـداً وسـغ م إلى اهللا ـأنت

  إني، إذن، أشقى بكم ال أسعد    أهواكم ُببغْضى غيركم ولستُ 

/ ١٠انظر المنتظم ! [»كان ينسب إلى الغلو في التشيع«ومع هذه اِإلشارة إلى النهى عن الغلو ذكر ابن الجوزي أنه 

١٨٣.[  

  

  ـ  ٢٤٩ـ 



 

 

 العقلية الفلسفية، وهـذا مثـل  الصوفية المتصلة بنزعتها في التشيع عن الروح الجديدة البرسي في آرائه 

  .واحد يحتمل أن يؤيد بكثير غيره

  :لم يرد في مشارق األنوار ـ قولهومما جاء منسوباً إلى البرسي من الشعر الصوفي ـ و  

  ا َوْجداـا عشقاً وِهْمتُ بهـِلفْتُ بهكَ    لى وأننّيـي ُحبُّ ليـاع عنـد شـلق

  رداـسوى أنّني أصبحت في ُحبِّها ف    هم لي وَهْجوِهموال  ذنب لي في هجر

  أعذَروا جِّدا) قد(كما َيمَّْمتُ   ِحماها    د عرفتُ وَيّمُمواـوا ما قـو َعَرفـول

. . . . . . . . . . . . . .  

  )١(الحسن قد جازت الحداولكنها في     حده از ـه جـا وصفي لـواهللا مـف

القـرن الثـامن   محمد بن علي بن أحمد الموصلي، من رجال (والحق أنّه البن الخطيب اِإلربلّي   

وانظر بغية الوعاة للسيوطي، مصـر  ). ٥٧/ ٤(كما في الدرر الكامنة ) الرابع عشر الميالدي: الهجري

  .٧٤، ص ه١٣٢٦

شعره روحـاً  علوية فصفت نفسه فناء فيها فصار البرسي فيما يمكن أن يسمى بالحقيقة اللقد ذاب   

  :ارف الذي يكنه له، ومن ذلك قولهتسري في علي وتعبر عن الحب الج

  وء آبقـد سـداً وما أنا عبـعب    ِمن قبل خلق الخلق أنت رضيتني

  العاشق صدق الوال وأنا المحب     ونُقلت من صلب إلى صلب على

  )٢(أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق    اًـواك تعنفـد يعذلوني في هـق

على صدق هذه العاطفة الفياضة وبساطة هذه السالسة وجمال هذا زمالءنا النقاد يوافقوننا ولعل   

  .أنا عاشق: التكرار المثلث في قوله

 ـــــــــــــــــــــــ

  :شعر قريب من هذا المعنى قال فيهوالبن الفارض  ٨٤/ ٢، شعراء الحلة ٦٧/ ٧الغدير ) ١(

  باطناً أينما َحلّوا وهم في فؤادي     ب عيني ظاهراً حيثما َسَرْوافهم نُص

  ٌل إليهم وإن ملواـداً َمْيـولي أب    ْواـو وإْن َجفـداً مني ُحنُـم أبـله

  ).١٢١/ ٢، ه١٣١٩مصر : انظر ديوانه، وراجع شرح ديوانه، ط(

  .١٥٥مشارق األنوار، ص ) ٢(

  

  ـ  ٢٥٠ـ 



 

 

األولـين   البرسي نذكر أنه في جنوحه إلى الغلو، تأثر بالغالةوقبل أن نفرغ من استعراض آراء   

أخرى خرجت بهـا مـن حـد البشـرية، أو      امة الشيعية عناصروالصوفية المتأخرين وأضاف إلى اِإلم

وقد أخـذ البرسـي علـى الشـيعة مـن      . اِإلنسانية الكاملة على الصحيح، إلى شيء يكاد يلتحق باِإللهية

ورأى أن ذلك  )١(»اِإلمامة أن نعرف أن اِإلمام معصوم مفترض الطاعةباب  يكفينا في«: معاصريه قولهم

: واعتبر اِإلمامة رئاسة عامة يلزم عنها التقدم والعلم والقدرة والحكم وعلل البرسي ذلـك بقولـه  ال يكفي 

لم فألن ومع الخلق وبعد الخلق، وأما العأما التقدم فألن الولي حجة اهللا والحجة يجب أن يكون قبل الخلق «

لجهل وهو عـالم  وحضر إذ لو خفى شيء مما غاب عليه شيٌء الولي هو العالم المحيط بالعالم فال يخفى 

ألن قلب الولي الولي المطلق قدرته كعلمه وعلمه محيط، فقدرته كذلك «وأما القدرة فإن . )٢(»خلف) وهذا(

وأما الحكم المطلـق  «. )٣(»يد ما يفعلما يريد اهللا ويرمكان مشيئة الرب العلي ولسانه منبع حكمته يفعل 

علم اليقين وحق اليقين ال ينسخ وال يتغير  فكما مر ألن الوالية لها الحكم من البداية إلى النهاية ألن الوالية

واألديان وال يختم ألنهم ختم األكوان وال تسبق ألن لها  الشرائعوال يتبدل بتغيير الزمان وال ينسخ كنسخ 

كان فعهدها مأخوذ من األزل ولم يزل يتسلمها ولي من ولي ورضي من رضي إلـى  السبق بالكون والم

  .وتلك أفكار ظاهرة االتصال بالتصوف المتأخر مع طابع شيعي ظاهر. )٤(»..يوم القيامة

 )٥(وعشرين فرقةولما بحث البرسي الغلو، في أثناء استعراضه فرق اِإلسالم، ذكر للسبئية ثالثاً   

: أقـول «: بتعقيبه قائالًرق الغالة وعدد من شعبها عشرين، ولكنه ختم القول عليها المفوضة في ف وأدرج

إال أن «: ثم قـال  »)٦(وقد ذكر أوالً أنهم من اِإلماميةالغالة عجباً لمقسم هذه الفرق كيف جعل هؤالء من 

  عندهم اِإلمام كالعين

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢مشارق األنوار ص ) ١(

  .١٦٣أيضاً ص ) ٢(

  .١٧٣أيضاً ص ) ٤ـ  ٣(

  .٧ـ  ٢٥٦أيضاً ص ) ٥(

  .٨ـ  ٢٥٧أيضاً ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٥١ـ 



 

 

الولي المطلق وهو عين اهللا الناظرة المبصرة واللسان الناطق فدل على أن هذا الرجل ليس بعارف بمرتبة 

بها البرسي متأثراً  خبرنا دروب األفكار التي نادىأما بعد فلعلنا . )١(»...ولسانه الناطق في خلقه في عباده

عن الغلو واعتبر نفسه ممن يدخل في منذ البداية أنها بعيدة األفكار التي ظن : بالتصوف على الخصوص

  :بقول القائل عداد المقصودين

  ما استطعتم في فضلهم أن تقولوا    واـالة وقولـول الغـجنِّبوهم ق

  )٢(لـذاك قليـفض إلى فضلهم     ع األرـماء مـدَّت السـفإذا ع

  

احـذروا المعصـية لنـا    «الشيعة عن الغلو ونصحهم لهـم أن  األئمة في نهيهم وإنه كان يطيع   

  .)٣(»...فينا فإن الغالة شر خلق اهللا، يصغرون عظمة اهللا ويدَّعون الربوبية لعباد اهللاوالمغاالة 

نبغي ضخم غير أنه ي هذا غيض من فيض، في تناول أفكار البرسي التي يمكن أن يفرد لها كتاب  

أال نضع القلم قبل أن نشير إلى أن البرسي، بإدخاله العنصر الصوفي في الغلو الشيعي، كان مبدأ نشـاط  

على فيها التصوف والتشيع وبذلك تخف المؤونة التي يتجاور خصبة في البيئات  غال جديد وجد له تربة

هم من أصحاب الطموح إلـى  ، بوصفاالحتماالتألن الصوفية يعذرونه، على أسوأ صاحب الفكرة الغالية 

قريباً، من البرسي سند قـوي أقـاموا عليـه    سيظهرون كان للمشعشعيين، الذين ولهذا . السمو الروحي

هو أحمد بن فهد وإنما وصلوا حبلهم بشيعي آخر ال دخل له بالغلو  )٤(له لم يصرحوا بتبعيتهمحججهم وان 

رسي كان أستاذاً حقيقياً ألحمد االحسائي وكـاظم  على أن الب. خاصةبدراسة الحلي الذي ال بد من افراده 

فـي   ومن ثم للبابيين والبهائيين، ألن استعانته بالعنصر الصوفي في بناء مدارس فكرية جديـدة الرشتي 

  بالفكرة الكشفية التي ينم اسمها كان األسوة والقدوة لألولين على الظهورالتشيع 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٨ مشارق األنوار ص) ١(

  .٨٢أيضاً ص ) ٢(

  .٨٣أيضاً ص ) ٣(

  .٢٢٩. ١٩٣. ٧٨أيضاً ص ) ٤(

  

  ـ  ٢٥٢ـ 



 

 

ولم يخفَ العنصر الصوفي الذي امتـزج  . )١(نفسه عن أصلها، ولم يكن الشيعة ليجهلوا هذه الصلة بينهما

 )٢(بأفكار البرسي عن الشيعة كذلك وإنما وجدناهم يشيرون إليه في وضوح لما وصفوا البرسي بالصوفي

وزاد الحاج معصوم علـى   )٣(»والشيخ المرشد الكامل والقطب الواقف األنسي واألنس العارف القدسي«

وكان من الشيعة من . )٤(»الصوفية وعرفاء السلسلة العلية الرضويةمن أعاظم «سابقيه بأن جعل البرسي 

وإن كان هـذا  ) ١٤٠٣/ ٨٠٥ت ( )٥(الجيلي المعاصر له البرسي وعبد الكريمحدد أوجه الشبه بين أفكار 

  .دراسة فيها إنعام نظرالفرض يستدعي 

وبصرف النظر عن هذا كله، كان من الطبيعي أن يلتفت الشيعة إلى ما في آراء البرسي من غلو   

  ويالحظ في المتقدمين أنهم لم. )٦(فأشاروا إليه واحداً بعد اآلخر

 ـــــــــــــــــــــــ

ر السيد حيد ، وقد صرح٣٦ب، قصص العلماء ص  ٥٣ورقة  الحيدريةلبارقة ، ا٢٨٥روضات الجنات ص انظر ) ١(

إنما األصل في مذهبهم هو ما ذهب إليه البرسي من أن الولي مقامه «بأنه  الحسيني في عرضه ألحمد االحسائي ومذهبه

موضع من هذا الشرح وقد أشار هذا الشيخ إلى هذا المعنى في غير . في الخلق مقام الرب األعلى ال فرق بينه وبينهم

البارقة ( »..وبينه إال أنهم عبادكمن عرفك ال فرق بينك «: وغيره عند تفسير) شرح الزيارة الجامعة ألحمد االحسائي(

يغلب عليه الطابع  »مشارق األنوار«يضاف إلى هذا أن لألحسائي المذكور كتاباً عنوانه ) ب ١٨، ورقة الحيدرية

جعفر  عرفاء وصوفية، للسيدانظر فرهنك مصطلحات (الصطالحات الصوفية اً الصوفي إلى حد صالح مادته مرجع

، ولكنه لم يقتبس منه في المتن وإنما اقتبس من ١٢٤المرجع رقم : ، ثبت المراجع١٩٦٠/ ش ١٣٣٩ سجادي، طهران

  ).ة بالمشارق، فلعلها هي المقصود١١٠ـ  ١٠٩حمد احسائي، ص رسالة الشيخ أ »حاشية«

  .٣٥ص قصص العلماء للتنكابني  ٢٣٠ء ص رياض العلما) ٢(

  .٢٨٤روضات الجنات ص ) ٣(

  .»ميباشدووي أز أعاظم صوفية وعرفاي سلسلهء عليهء رضوية «: ، واألصل الفارسي يقول١١٤/ ٢لحقائق اطرائق ) ٤(

ثم أعلم «: قولهلي في يلبرسي تشبه عبارة عبد الكريم الجأشار السيد حيدر الحسيني إلى أن المعاني الغالية التي ساقها ا) ٥(

 »..إلى الحق يسمى القلم األعلىأن العقل األول والقلم األعلى نور واحد وبنسبته إلى العبد يسمى العقل األول وبنسبته 

  .١٩/ ٢، ١٨٦٧/ ١٢٩٣ب، وانظر اِإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائل، مصر  ٩البارقة الحيدرية ورقة 

القسم الثاني ص أمل اآلمل، ( »..وربما نسب إلى الغلوافراط ) المشارق(وفي كتابه «: البرسيقال الحر العاملي في ) ٦(

على ما يوهم ) المشارق واأللفين( بنقله الشتمال كتابيهوال اعتمد على ما يتفرد «: وقال فيه محمد باقر المجلسي) ٤٤

  = ومن« وقال المامقاني) ٦/ ١بحار األنوار ( »الخبط والخلط واالرتفاع

  

  ـ  ٢٥٣ـ 



 

 

جمعه من كتب «بأنه نصوصاً من البرسي، مصباحه، الذي تضمن لما وصف لهذا الغلو كالكفعمي يأبهوا 

بين التصوف والتشيع إّبان الحكم غير أن الصراع . )١(»عروتهامعتمد على صحتها مأمور بالتمسك بوثقى 

في القضاء علـى جـذوره،   ء جهدوا أدى في النهاية إلى تغلب التشيع على التصوف بقيادة فقها الصفوي

على التصوف كثيراً جداً  في الردوكان من ألد خصومهم محمد باقر المجلسي والحر العاملي اللذان كتبا 

  .مما سنراه في الفصل األخير من هذه الدراسة

أن أصحاب ومما يقوي هذا الرأي . وهكذا كانت الخصومة للبرسي تعني خصومة للتصوف أيضاً  

في الحاج معصوم علي، كتبوا في الرد على المتأخرين من خصـوم  وفية من الشيعة ممثلين النزعة الص

محتجين باألشعار التي قالها جالل الدين الرومي كالخوانساري، البرسي المتابعين للمجلسي والحر العاملي 

وقـد  . )٢(حتـة الصوفي البالتشابه بين المعاني التي عبر عنها البرسي وهذه المعاني في علي إشارة إلى 

حجة الحاج معصوم علي في نفي الغلو عن البرسي هي حجة األخير نفسها ولكـن عـن طريـق    كانت 

بالكذب والنفاق والقصد السـيء  اعتبر الشطح أمراً ال يؤاخذ عليه وإن حدد معنى الغلو صوفي وذلك بأن 

  .)٣(فقط

 ـــــــــــــــــــــــ

الخوانساري البرسي نقداً باعتباره وقد أوجع ). ٤٢٩تنقيح المقال ص ( »منه من الغلوراجع كتاب يتحقق غاية بعيدة  = 

المحكمة أصولها بالفروع  المبتدعين وخروجه عن دائرة الشريعة لمراسم وتجديده المرتفعين تشييد دعائم«رأساً في 

مقاالت التي تشبه لخطّابية اوفتحه بكلماته .. الملتزم وصولها إلى غير المشروعالغالين والمفوضة على قواعد وعروجه 

هم أصل من األنعام، واعتقاده أبواب المسامحة في أمور التكاليف العظيمة على وجوه العوام، الذين  المغيرية والخطابية

واآلثام وبنائه المذهب على التأويالت الهوائية لعدم مؤاخذة أحد من أحبة أهل البيت المعصومين بشيء من الجرائم 

الخوانساري غير أن . »..دليل على أن أول مراتب اإللحاد كما استفاضت عليه الكلمة فتح باب التأويلالفاسدة من غير 

 »..لم يكن من المقلدة«لكونه  دوم مقلديه »هو الناجي المهدي إلى سبيل المعرفة بحقوق أهل البيتأن يكون «رجا له 

وفي مؤلفاته خبط وخلط في طبعة شذوذ «: سيالبرالعاملي في  محسن األمينوقال ). ٢٨٤الجنات ص روضات (

ثم عدد أوجه الغلو  »وإن أمكن أن يكون له محل صحيحوشيء من المغاالة ال داعي له وفيه شيء من الضرر 

  ).١٩٦/ ٣١أعيان الشيعة (والضرر 

  .٤ص مصباح الكفعمي ) ١(

  .جزء األول، من هذه األشعار األبيات التي ترجمناها في ال١١٤/ ٢انظر طرائق الحقائق ) ٢(

  .١١٣، ١١٢/ ٢طرائق الحقائق ) ٣(

  

  ـ  ٢٥٤ـ 



 

 

 وجد البرسي في العصر الحديث أنصاراً من الشيعة يدفعون عنه تهمة الغلو كالسيد األمينيوقد   

جميع ما يثبته «أوالً وأن البرسي شاعراً طويلة أقامها على أساس من أن مناقشة  الذي ناقش محسناً األمين

 به األمينيومما احتج . )١(»هو دون مرتبة الغلو وغير درجة النبوةالسالم من الشؤون المترجم لهم عليهم 

الغلو بالغلو والشذوذ ، فكأنه يريد أن يبرر )٢(تغلو في أبي بكر ةشاذعلى صدق ما يذهب إليه أخبار سنية 

على أنا «: القول عند البرسي، القدرة على من معاني الغلوويجد األميني، بعد كل ما استعرضناه . بالشذوذ

  .)٣(!»فيه شاهداً على ما يقولسبرنا غير واحد من مؤلفات البرسي فلم نجد 

في كل موجوداً الغلو ونجد في ختام هذا الفصل مسّوغاً لموافقة الخوانساري على أنه، وان كان   

التعصـب،   وقت، إال أن البرسي كان المحرك له في فترة استطاع التشيع خاللها أن يخلع عن نفسه لباس

بالبابيـة   التـي ختمـت   وتحمل معها الفرق الغالية الجديدةمن الغلو ترتفع  موجة جديدةومن هنا وجدنا 

  . )٤(والبهائية

روح البرسي الشاعرة أثرها في العاطفيين من شعراء الفقهاء فأدت إلى ظهور معاني لقد خلفت   

اسـماعيل  كالسـيد  ومن هنا وجدنا فقيهـاً   .الغلو في الشعر الذي يتقبل بطبيعته روح المغاالة والتطرف

لوغه زعامة الشيعة، يقـول  ، الذي حال موته دون ب)١٨٨٨أو  ١٨٨٧/ ١٣٠٥أو  ١٣٠٤ت (الشيرازي 

  :في علي

  مثل ما آنس موسى نار طور    ورـن الكعبة نـت نفسي مـآنس

  داـداء كنـمع نـرع السـق    لى سرورـأل األعـيوم غشّى الم

  رمـحـوى من شاطئ الوادي ط

  الهوت األبد ل ـأقبلت تحم    دــت أسـبن اطمة ـف ذه ــه

  رت سجداـالك خـفله األف    من سجد ي ـه فـفاسجدوا ذالًّ ل

  آدم ي ـف وره ـن ى ـتجل اذ 
 ـــــــــــــــــــــــ

  ).٣٣/ ٧(الغدير ) ١(

  .٣٦/ ٧أيضاً ) ٣ـ  ٢(

  .٢٨٤روضات الجنات ص ) ٤(

  

  ـ  ٢٥٥ـ 



 

 

 
  المينـه رب العـوتجلى وج    نـالمبي قـكشف الستر عن الح

  دىـوبدت مشرقة شمس اله    نـكاة اليقيـمش مصباح ـدا وب

  )١(ور الضالل المظلمـفانجلى ن

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .الكليدارلشيخه الحاج رشيد والكاتب مدين بهذه المالحظة . ٢٢ـ  ٣٢١/ ١شعراء الغري ) ١(

  

  ـ  ٢٥٦ـ 



 

 

  الحليـ أحمد بن فهد  ٤
  )١٤٣٨ـ  ١٣٥٥/ ٨٤١ـ  ٧٥٦(

  

حركات قريبة الظهور من جديد في فيما بعد ولتحيا مبادؤه  أثره في الكشفيةالبرسي ليبقى ومات   

/ ٧٥٦سنة  إنه ولد في الحلة: الذي قيل )١(تبرز معها شخصية جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلي

محمد بن الحسن بن وعن تالميذ  )٣(ي تلميذ الشهيد األولعن علي بن الخازن الحائروإنه تلقى  )٢(١٣٥٥

 الحلةإلى حد بعيد، فقد كانت  فيها حبل السياسة والثقافةوقد عاش ابن فهد في فترة اضطرب . )٤(المطهر

، فعـاد قـرا   )٥(١٤٠٥/ ٨٠٧سنة تيمور ِمْن ِقَبله إلى أن مات أحفاد وكان يحكمها التيموريين تحت حكم 

لما مات قبل  ١٤٢٠/ ٨٢٣من جديد إلى سنة ليحكمهما ر ـ إلى العراق وأذربيجان  يوسف ـ طريد تيمو 

في الحلـة  وجرت . )٦(تبريز محمد شاه بغداد وابنه اآلخر اسبندليحكم بعده ابنه  في المعركةلقاء شاهرخ 

  ومات سنة ١٤٣٢/ ٨٣٦بغداد سنة عليها وعلى  اضطرابات انتهت باستيالء اسبند

 ـــــــــــــــــــــــ

الشيخ جمال : اآلتي ويورد الشيخ يوسف البحراني اسم ابن فهد على الوجه ٣٣في أمل اآلمل، القسم الثاني، ص كذا ) ١(

، ص ٣ـ  ١٨٥٢/ ١٣٠٦لؤلؤة البحرين، إيران (محمد بن فهد الحلي األسدي،  أبو العباس أحمد بن شمس الدينالدين 

١٠٦.(  

  ).٣٧٤/ ١الكنى واأللقاب ( ١٣٥٦/ ٧٥٧عباس القمي أنه ولد سنة ، وينقل الشيخ ١٠٦لؤلؤة البحرين ص ) ٢(

  .٢٦٨/ ١، الكنى واأللقاب ٢٤٩ص  مجالس المؤمنين) ٣(

  .٢٠روضات الجنات ص ) ٤(

  .٥٩/ ٣راجع تاريخ العراق بين احتاللين ) ٥(

  . ٦٢/ ٣أيضاً ) ٦(

  

  ـ  ٢٥٧ـ 



 

 

إن قرا يوسف ال «: يدة إلى حد أنه قيللقد كان قرا يوسف وأبناؤه متساهلين في العق. )١(١٤٤٥/ ٨٤٩

لخراب البالد على  وإنه وأوالده كانوا مكروهين )٢(يتمسك بدين وإنه كان في عصمته أربعون امرأة

  .)٣(»أيديهم

مـن أنـه    ومهما يكن األمر فقد ذكر في ابن فهد الحلي أنه قام بالدور الذي أثر عن ابن المطهر  

مذهبه وخطب باسم أمير الميرزا فغّير .. في اِإلمامة اسبند التركمانيناظر أهل السنة في زمان الميرزا «

له كتب للققهاء معترفاً به وذكرت وأستاذاً والمهم في ابن فهد أنه كان فقيهاً . )٤(»وأوالده األئمة المؤمنين

ضـور  المرتضى في المنـام بح من السيد  في كربالء بناء على إشارةمنها كتاب ألفه « )٥(كثيرة في الفقه

  .)٦(»أهالً بناصر أهل البيت: علي بن أبي طالب ومخاطبته له بقوله

نور اهللا بوصف  »وذوقصوفياً مرتاضاً وصاحب حال «وتأتي أهمية ابن فهد الحلي من أنه كان   

كتب لها هذا الطـابع ككتـاب    له، وذكرت )٩(والخوانساري )٨(وتأييد الشيخ يوسف البحراني )٧(التستري

  ونسب إليه )١٠(وكتاب أسرار الصالة »ونجاح الساعيالداعي وعدة « »العارفينالتحصين وصفات «

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠، ٨٥ـ  ٨٤/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ١(

  .نقالً عن إنباء الغمر البن حجر ٧٥/ ٣أيضاً ) ٢(

  .١٠٠/ ٣أيضاً ) ٣(

  .١١٤األلباب ص  ، محبوب٢٠، روضات الجنات ص ٢٥٠ص  مجالس المؤمنين )٤(

، عدة النافع المهذب، شرح المهذب، شرح المختصر: وقد ذكر الحر العامل من مؤلفاته ٢٠الجنات ص  انظر روضات) ٥(

أمل اآلمل، القسم الثاني (للشهيد، المحرر، التحصين، الدر الفريد في التوحيد  الداعي، المختصر، الموجز، شرح األلفية

  ).٢٥٠مجالس المؤمنين ص (الحلية ي كتاب اللمعة ويضيف نور اهللا التستر) ٣٣ص 

الكنى ( »أهالً بناصرنا أهل البيت«: ، وينقل الشيخ عباس القمي العبارة على نحو آخر هو٢٥٠ص  مجالس المؤمنين) ٦(

  ).٣٧٤/ ١واأللقاب 

  .٢٥٠مجالس المؤمنين ص ) ٧(

د عابد ورع تقي نقي إال أن له ميالً إلى مذهب فاضل فقيه مجتهد زاه«: الذي وصفه بقوله ١٠٦لؤلؤة البحرين ص ) ٨(

  .لم يعين عنوان المصنفولكنه  »الصوفية بل تفوه في بعض مصنفاته

  .٢٠روضات الجنات ص ) ٩(

  = وبالنسبة للتحصين ٤١٨، ص ٩ـ  ١٩٥٨/ ١٣٧٨مباركهء مدرسهء فيضيهء قم، قم  فهرست كتابخانه) ١٠(

  

  ـ  ٢٥٨ـ 



 

 

إذا ُألقي في الشط يضطرب ويخـرج منـه   «وغرائب خفية  د عجيبةئفوان الغبائي كتاباً عجيباً ـ يتضم 

المشعشع ربيب ابن فهد وابن زوجه أن يستغله فـي ادعائـه    استطاع محمد بن فالح )١(ـ  »دخان عظيم

  .)٢(المهدية

المتحـف البريطـاني بنسـخة ضـمن     أما كتاب التحصين وصفات العارفين فتحتفظ له مكتبة   

صـفحاتها  وهي رسالة صغيرة كما يبدو من عدد  )٣()ب ٢٥٧ـ   ٢٥٤ورقة ( Add. 16,839المخطوط 

  .غير أن لها أهمية خاصة في هذه الدراسة

  :حصين بداية صوفية مسجوعة بقولهويبدأ أحمد بن فهد الحلي كتاب الت  

، ولّعقهم الحمد هللا الذي تجلى لعباده فشغلهم عن الشهوات، وأظهر لهم نوره فهداهم عن الغفالت«  

شراب حبه فسكروا في غيبه وتاهوا في الفلوات، ووثقوا به فأغناهم وتوكلوا عليه فكفـاهم وصـرف    من

ووصـف  . )٤(»..نهم بأسرار المكاشفاتواطمن دناسات الدنيا وجال بعنهم المحذورات، وغسل ظاهرهم 

 )٥(»ة والسـالم عليهم الصـال من آل الرسول  المتلقاة باألسانيد مضمونه العزلة«ابن فهد الحلي كتابه بأنه 

: وقد أدار ابن فهد كتاب التحصين على ثالثة أقطاب. أن كتابه لم يخل من عناصر صوفية واضحةغير 

أو زاوية بيت، االنقطاع إلى اهللا تعالى في كهف جبل أو ظل مسجد «القطب األول في تصورها باعتبارها 

وأضاف إلـى  . )٦(وهو أعم من األول العزلة من الناس والوحشة من الخلق واالستئناس بالحق: وقد يقال

  ال يتهيأ ذلك إال لمن قرت نفسه على هجر فضول«هذا أن 

 ـــــــــــــــــــــــ

انظر ) للطبرسي( »طبع بإيران على هامش مكارم األخالق«يسميه أقا بزرك التحصين في صفات العارفين ويذكر أن =  

  .٢٤٣ـ  ٢٢١، هامش ص ١٨٩٧/ ١٣١٤ور طبع طهران وراجع الكتاب المذك. كتاب التحصين: الذريعة مادة

  .٢٠روضات الجنات ص ) ١(

إن اشتهار محمد بن فالح بمعرفة العلوم الغريبة «ويقول الخوانساري . عن الغيائي ١١٠/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٢(

  ).٢٠روضات الجنات ص ( »كان عن طريق أخذه عن ابن فهد الحلي

 وعند الدكتور حسين ٤٨١وفي قم نسخة أخرى منه انظر وصفها في فهرستها ص  ١١٩/ ١ انظر طرائق الحقائق) ٣(

  .محفوظ نسخة من هذه الرسالة أيضاً

  .ب ٢٥٤التحصين وصفات العارفين ورقة ) ٦ـ  ٤(

  

  ـ  ٢٥٩ـ 



 

 

والقطـب  . )١(»العـارفين عقله لما هو معلوم من أوصاف وهواه من وراء نفسه وكانت الدنيا ومشتهياتها 

منهـا قـول    الصـوفي  فيها الروحيشيع مة ئعن األ فيها على صورة نصوص منقولة اني في اآلدابالث

وال أن أكون على رأس جبل ال أعـرف النـاس    لسّرنياهللا فيه  الذي وضعني الموضعلوال «: الصادق

من أكل اهللا الحق أن يكون على قمة جبل ي عّرفه ما يضر«: وقول الباقر )٢(»يعرفونني حتى يأتيني الموت

يتناول فوائدها على صورة إشارات متصلة بلغـت  والقطب الثالث . )٣(»حتى يجيئه الموت األرض نبات

  .عّداًالست عشرة 

إلى أخبار تنتهي منها  إلى تفضيل العزلة والخمول الداعينهذه الرسالة بأخبار األنبياء  وقد حفلت  

وأسامة وعمـر وأبـي ذر ثـم     ﴾﴿بي بين الن ومحاورات السالموموسى وعيسى ومحمد عليهم  داود

على أن . الثوري الحلي أحاديث الزهاد من أمثال أويس القرني وسفيان ولم ُيغفل ابن فهد. أحاديث األئمة

محاورة الذي تدور فيه المتصوفة الرسميين كالنص ما في هذه الرسالة اِإلشارات المتعددة إلى كلمات أهم 

إذا قويـتَ علـى   : قال«سأله متى يصح له العزلة عن الخلق؟ يمبتدئ بين ذي النون المصري وصوفّي 

 من جميع ما يشـغلك هارباً  إذا كنت زاهداً في نفسك: قالفمتى تصح لي طلب الزهد؟ : قال. نفسكعزلة 

الكرخي إلى اِإلمـام الصـادق، علـى فـرض     آخر يتوجه فيه معروف وفي الرسالة نص . »)٤(عن اهللا

أنِْكْر : فيسأله معروف المزيد منها فيقول له »أقلْل معارفك«: له اِإلمام النصيحة فيقول، بطلب اجتماعهما

فكأننا بإزاء محاورة . )٥(»حسبك«: قائالًمن اِإلمام  الجواب المزيد فيأتيهمنهم، فيسأله معروف من عرفت 

  .)٦(المحاورة المشهورة بين علي بن أبي طالب وكميل بن زياد على منوالمنسوجة 

  فهد الحلي أن يضمن كتابه نصوصاً من كتاب زهد النبي البن وال ينسى ابن   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٥٤وصفات العارفين ورقة التحصين ) ١(

  .أ ٢٢٥التحصين ) ٣ـ  ٢(

  .ب ٢٥٤أيضاً ) ٤(

  .ب ٢٥٥التحصين ورقة ) ٥(

  .راجع الجزء األول) ٦(

  

  ـ  ٢٦٠ـ 



 

 

الحلي ويدعو إلى  عن الجادة، فكأنه كان يصف مجتمعهوخروج المسلمين القمي تتصل بالمالحم  بابويه

ومن هنا نقل ابن فهد من هذا . العزلة في وقت عز فيه على المسلم أن يأمن على نفسه ومثله ودينه

إلى أيها الزهاد هلموا : منادياً يناديأوحى اهللا إلى عيسى، ألمرنَّ «أنه  الكتاب حديثاً نبوياً ينص على

  .)١(»ريمعرش الزاهد عيسى بن م

فيه  الصوفيةاآلثار التحصين أن نشير إلى أن من أوضح لكتاب ويحسن بنا في ختام استعراضنا   

منهـا اصـطالحات   تلمـع   خالصة صوفيةبصدوره عن روح تصويراً ينطق  تصويره للعزلة ما عكسه

  .من صلب التصوفومذاهب 

الحق، فإذا لـم  واِإلقبال على ق من الخلهي الفرار حينئذ  العزلةولما كانت : قال ابن فهد الحلي  

، ما فيه من الكدوراتعلى الحق لشدة بها لم ُيقبل  التعلقاتعالئق ولم يقطع  الدنيايفرغ القلب من شهوات 

.. فالتجلي بالفضائل مسبوق بالتخلي على الرذائـل . لذة المناجاة والعباداتعن الوصول بل سلب وحجب 

الغذاء وما لم ينقِّ الثوب من الوسخ والدسم ال يشرق عليه  ه اصالحال ينفع من العفونات البدنفما لم يخُل 

محالً إلشراق لم يكن  الشهوة وكذلك القلب ما لم ينقَّ من الحرص وَسورة الغضب وتقاضي. نور الصيغ

عليها اسم ابن عربي نفسه لم يكن ان هذه فقرة لو وضع . )٢(»لخدمة الربوبية األنوار اِإللهية، بل لم يصلح

  .غريباً وال موجباً للدهشة ذلك

وقـد طبـع علـى    (بكتاب الفصول في الدعوات وأما ُعدَّةُ الداعي ـ الذي يبدو أنه كان مسبوقاً    

وتتضمن . وستة أبوابـ فقد ألفه ابن فهد في مقدمة ) ٢٥٤ـ   ٢٤٤مكارم األخالق المذكور، ص هامش 

ل الحث على الدعاء والثاني حول أسـباب  الباب األول حوويدور . المقدمة تعريف الدعاء والترغيب فيه

الدعاء  من يستجاب دعاؤه ومن ال يستجاب، والباب الرابع لكيفية: الثالث للداعيالباب ويعرض . اِإلجابة

  امس للذكر بوصفه ملحقاً بالدعاء،وخصص ابن فهد الباب الخ. وآدابه

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٢٥٧التحصين ورقة ) ١(

  . أ ٢٥٥ب ـ  ٢٥٤ أيضاً ورقة) ٢(

  

  ـ  ٢٦١ـ 



 

 

الُعَوذ، وهـي األدعيـة   في االستشفاء بالدعاء وما يستدفع به المكاره، وانتهى بالبحث وقد استغرق فصل 

. القرآن باعتبارها من أقسـام الـذكر   تالوةالسادس في ابن فهد الباب وكتب . منها القصيرة، وقّدم نماذج

ذكر اهللا عند أوامره «حول يدور  وجعله وألحقه بالذكر »إرشادوختم «وأضاف باباً سابعاً وصفه بالعبارة 

في ختـام الكتـاب إلـى     وعاد ابن فهد. )١(»له منه ومراقبةخوفاً  النواهياألوامر ويترك فيفعل  ونواهيه

مـن المعرفـة    في هذا المجالوفضائلها وفوائدها واحداً وبين أسرارها اهللا الحسنى وعددها واحداً أسماء 

  .)٢(الدينية

عن اِإلمام محمد  بنقلهمنها  والغاية كتب األدعيةوفائدة الدعاء  لقد أشار ابن فهد الحلي إلى مالك  

نحن قـوم  «وقول الصادق  )٣(»يقرب منهعز وجل وال إلى اهللا د الملحون ال يصعالدعاء «: الجواد قوله

األدب في مخاطبة اهللا وينبغي  ومن هنا يبدو الدعاء البليغ نوعاً من. )٤(»فأعربوها فصحاء إذا رويتم عنا

لعلي بن أبـي   في الدعاء تعبر عنه عبارةيضاف إلى هذا عنصر آخر . والعامية اللحنلذلك أن يسلم من 

: ان عند اهللا منزلة ال تنال إال بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط«: ابن فهد وهي طالب ينقلها

الداعين هللا قوالب بليغة تسهل لهم ارتفاع حاجـاتهم   للسائلينليصوغ تقدم ابن فهد وهكذا . )٥(»فاسأل تُعطَ

في اختيار  الداعي في إخالصه وتوفيقهالحياة واعتبر  الدعاء من ضرورات وقد جعل ابن فهد. إلى السماء

وقد أتـاح ابـن فهـد    . )٧(»الغازي والحاج والمعتمر والمريض« بمنزلة )٦(الدعاء المناسب واِإللحاح فيه

وما  )٩(وما يدفع به المكاره )٨(تحقيق سؤلهم في شتى الميادين فأورد من األدعية ما يدفع به العلل نللداعي

  وقضاء  )١٠(يحقق المطالب اآلنية كطلب الولد، ونيله ذكراً

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٤، ص ١٢٧٤ عدة الداعي، تبريز) ١(

  .٥٨ـ  ٢٣٩ص أيضاً ) ٢(

أوفى بالغرض وأصوب للمعنى وقد عّدد لسان الدين بن الخطيب الفرق بين  »أعربونا«ولعل . ١٠أيضاً ص ) ٤ـ  ٣(

مفردات من  على ألفاظوذكر ـ في الذكر البحث ـ أنه يطلق . »الدعاء هو الذكر المقرون بالطلب«الدعاء والذكر بأن 

  ).٣٠١ة التعريف ص روض. (أو أكثر »ال إله إال اهللا«: ومركباً كقوله »اهللا، اهللا«: أسماء اهللا كقوله

  . »ان اهللا يحب السائل اللحوح«حيث نص ابن فهد على  ١١١الداعي ص انظر عدة ) ٦(

  .٩٢أيضاً ص ) ٧(

  .٢٠أيضاً ص ) ٨(

  .٣٠أيضاً ص ) ٩(

  .٦٠أيضاً، ص ) ١٠(

  

  ـ  ٢٦٢ـ 



 

 

بـالقرآن   وإذا كان للنصوص المنقولة عن األئمة هذا الفعل فأحرِ. وما إلى ذلك )٢(وسرعة الحفظ )١(الدين

وأن يكون في  )٣(»والمعجزات العجيبة الترياق األكبر والكبريت األحمر والخواص الغريبة«أن يكون فيه 

 )٦(والشياطين )٥(من السّراق ، ما يحفظ)٤(»شفاء لما في الصدور«آياته فوق االستشفاء من العلل، بوصفه 

  . وغير ذلك )٧(ويحل المربوط

مـا   للبداء أو نسخي على قوة خاصة يصلح معها أن يكون أداة وكان الدعاء عند ابن فهد ينطو  

يرّد ما قـّدر ومـا لـم     الدعاءإن «: قّدره اهللا على عبد من عباده، ومن هنا روى عن اِإلمام الكاظم قوله

؛ فـإذا  إلى اهللا يرد البالء وقد قدر وقضى فلم يبق إال امضـاؤه الدعاء والطلب «على مقولة أن  )٨(»يقّدر

  )٩(»وسئل صرفه صرفهدعي اهللا 

وإشارات تحدد كل نوع من أنواعه، فاالبتهال  معينة ابن فهد هيئات وحركاتالدعاء عند وترافق   

 )١٢(باِإليمان باِإلصبع السـبابة  والتبتل )١١(باستقبال القبلة بباطن الكفينيتم  )١٠(يقترن برفع اليدين والتعوذ

أن يتوجه الـدعاء إلـى اهللا مـن المسـجد      وينبغي. )١٣(وهكذامما يلي الوجه بتحريك السبابة  والتضرع

بأربع خصال عوضه اهللا تعـالى   منها قبر الحسيناألئمة، ويتميز  فيها مراقدالتي تقوم وبخاصة المساجد 

قبته واألئمة من ذريته وأن ال يعّد أيـام  الدعاء تحت  وإجابةجعل الشفاء في تربته «: بها من قتله هي أنه

  في اإلشارة إلى مضمون عدةكل هذه لمع وبروق . )١٤(»زائريه من أعمارهم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٦٠عّدة الداعي، ص ) ١(

  .٤٠أيضاً ص ) ٢، ١(

  .٢١٥أيضاً ص ) ٣(

  .٢١٦أيضاً ص ) ٤(

  .٢١٦أيضاً ص ) ٥(

  .٢١٩أيضاً ص ) ٧، ٦(

  . »يكون حتى ال«اِإلمام عنه فكان جوابه لما لم يقّدر سئل ، وبالنسبة ٥أيضاً ص ) ٨(

  .٥٧: يونس ١٠واآلية في سورة  ٥أيضاً ص ) ٩(

  .١٣٣الداعي ص عدة ) ١٢ـ  ١٠(

  .١٤١ـ  ١٣٩انظر ص : أيضاً) ١٣(

  . يردده الداعيمقترنة بنص . ٤١عاء، ص ، وانظر إشارة أخرى إلى فضل قبر الحسين في الد٢٥أيضاً ص ) ١٤(

  

  ـ  ٢٦٣ـ 



 

 

النصوص الـواردة عـن   دعاء شيعياً يعتمد كلية على الداعي ترسم له خطوطه العريضة بوصفه كتاب 

متداوالً بين الشيعة من اعتماد آيات القرآن، وال شك أن هدف ابن فهد من جعله كتاباً األئمة مع ما رأينا 

  .عن األئمة فيه ضرورة ال مناص منهايجعل من عنصر النصوص الواردة 

يدخل بيـوت سـواد   إلى أن كتاباً مثله،  أن نشيرللمادة الصوفية في عدة الداعي ينبغي ورصداً   

، وإن ظهر وأفكارهم الزهاد والمتصوفة تحت أنظارهم، لم يكن يسوغ فيه أن ترد فيه أخبارالشيعة ويقع 

والحق أن هذا المصنف . التأثير الصوفي في ابن فهد الحليأن يعتبره من قوة  شيء من ذلك كان للباحث

الكوفي المعروف وإلى تنازل معاوية بن يزيد عن الخالفة  ي الزاهدمنساقاً إلى ذكر أويس القرن وجد نفسه

، وعلـل  )٢(»في هذا الباب عن مناسـبة الكتـاب  خرجنا  وإنّا«: من القول نفسه، فلم يتمالك )١(زهداً فيها

فكرهنـا  منـه  بعض األصحاب حيث رأى أول الكالم فأحـب االسـتكثار    لوقوع ذلك باقتراح«حصوله 

ابن فهد الحلي مناسبة أخرى فأرسل اسم إبراهيم بن أدهم بين األسماء الخاصة وجد  هذاوفوق . )٣(»خالفه

اِإلمام باالصـطالح   »إخالص«ظهرت من اِإلمام جعفر الصادق نتيجة ليكون شاهداً على كرامة  بالتشيع

  .)٤(عند الصوفية الفني

الشيعة عمومـاً،   تصّيد األسماء من عالم التصوف في كتاب يتداولهوبصرف النظر عن صعوبة   

في المثـل   استغراقهلوال مزج ابن فهد بمادة كتابه عنصراً ليس من طبيعته وشكله ولم تكن به إليه حاجة 

وقد بدأ ابن فهـد هـذا   . مع روح القرآن واتفاقه ومبرراته، ومن ذلك عقده فصالً مفصالً للزهد الصوفية

ا أتنعم في الدنيا بما أباحـه اهللا تعـالى وأقـوم    أن: وال تأخذْ بقول من يقول«: الفصل بداية متطرفة بقوله

 بل ينبغي... )٥(»حّرم زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق«الحقوق ومن  بالواجبات وإخراج

  )٦(»...أن هذه مقالة أهل حمق وغرورأن تعلم 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٩٠عّدة الداعي ص ) ١(

  .٩١أيضاً ص ) ٣ـ  ٢(

  .٩٧، ص أيضاً) ٤(

  .٣٢: ٧سورة األعراف ) ٥(

  .٨٢عدة الداعي ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٦٤ـ 



 

 

على صواب ما يذهب إليه أقواالً وأخباراً تنقل عن عيسى عليه السـالم وأبـي ذر   ابن فهد للتدليل وحشد 

ابن فهـد   عليه السالم ثم علي بن أبي طالب الذي وصفه وزكريا عليه السالم وسلمان الفارسي وإبراهيم

الفقر «ونص في أثناء ذلك على أن  )١(»ووصي رسول رب العالمين سيد الوصيين وتاج العارفين« بعبارة

وأن اللِّيف كان لبـاس   )٣(وأن الصوف كان لباس إبراهيم أبي األنبياء )٢(»وشعار الصالحين حلية األولياء

نصوص القرآنيـة وإنمـا   ابن فهد الولم يغفل . )٥(والشعر لباس سليمان عليه السالم )٤(يحيى عليه السالم

دعوتهم من بدء آدم إلى زمان نبينـا   الرسل وانتشارونصرة  كلمتهاحياء دين اهللا وأعزاز ... «الحظ أن 

 ِإلنكار الشرائع والُمقِدم على جحود وأن المتصدي )٦(»ـ لم يقم إال بأولي الفقر والمسكنة  ﴾﴿محمد ـ  

وعزز ابن فهد هذا الرأي، الذي يطابق الفكر . )٧(كبرونالمترفون واألشراف المت الصانع إنما هم األغنياء

، وما )٨(لك واتبعك األرذلون أنؤمن«: الصوفي، بقصص من القرآن وآيات تؤيده منها قول األغنياء لنوح

. )١٠(»وما أنت علينا بعزيز لرجمناك ولوال رهطك«: وقولهم لشعيب )٩(»إال الذين هم أراذلنا نراك اتبعك

من قومه للذين  الذين استكبروا) المأل(قال «: من صالح اآلية موقف االستقراطيين بيان ابن فهد في وأورد

قال الذين . أنا بما أرسل به مؤمنون: مرسل من ربه؟ قالواأن صالحاً أتعلمون : منهم، لمن آمن استضعفوا

الذي قيل  ﴾﴿مد بالنسبة ليعقوب وموسى ومح األمروكذلك . )١١(»به كافرون إنّا بالذي آمنتم: استكبروا

  سأنزل عليهلوال «: فيه

 ـــــــــــــــــــــــ

ياء ومرشد العلماء وإمام سيد األوصياء ومكمل األول«في موضع آخر بالعبارة  ووصفه ٨٨ـ  ٨٢عّدة الداعي ص ) ١(

  .١٦٤بالتشيع، انظر ص  وتلك أوصاف تنعكس منها روح التصوف ممزوجة »...األتقياء ووالد األئمة األبناء

  .٨٥أيضاً ص ) ٢(

  .٨٦أيضاً ص ) ٥ـ  ٣(

  .٨٨أيضاً ص ) ٧، ٦(

  .١١١: ٢٦الشعراء ) ٨(

  .٢٧: ١١هود ) ٩(

  .٩١: ١١أيضاً ) ١٠(

  .ساقطة »المأل«وفي النص . ٧٦ـ  ٧٥: ٧األعراف ) ١١(

  

  ـ  ٢٦٥ـ 



 

 

  . وهكذا )٢(»عظيم لوال نّزل هذا القرآن على رجل من القريتين«: ، وقالوا)١(»كنز أو جاء معه ملك

من ابن فهد الحلي بمزيد مـن   أن نعّزز هذه البادرةينبغي  منا هذا الخيط على أال يفلت اًوحرص  

يفـيض باالصـطالحات   لِإلمام الكاظم حديثاً أنه ذكر من ذلك . الدالئل على وقوعه تحت تأثير التصوف

ورافق هذا الحديث شرح . )٣(والقناعة والرضا واِإلخالص واليقين والتوكلمنها الصبر  الصوفية ويتضمن

العلم بأن المخلوق ال يضر وال ينفع وال يعطي وال يمنع «بأنه  لكل مصطلح منها، من ذلك تفسيره التوكل

يضاف إلـى  . الذكر ، ثم يمضي الحديث في تفسير باقي المعاني اآلنفة)٤(»واستعمال اليأس من المخلوق

تجنب به تطابق الجمل والحـروف واألخبـار مـع    هذا أن ابن فهد عرض للرياء والُعْجب عرضاً، لئن 

من تفصيل شديد ـ مصرحاً بهذا األثر بما ال يدع مجاالً  مثيالتها من كتب التصوف، لقد جاء ـ بما فيه  

  .للشك في هذه النزعة عنده

فـي   بإظهار الطاعة وطلب المنزلـة التقرب إلى المخلوقين «بوصفه للرياء لقد عرض ابن فهد   

والقيـام   تسخيرهم لقضـاء حوائجـه  عظامهم له وتوقيرهم إياه واستجالب وا لى إعطائهموالميل إ قلوبهم

 بهذا القدر وإنما عرض لخطراتابن فهد ولم يكتف . )٦(بأن الشرك الخفي في النهاية ووصفه )٥(»بمهامه

وأردف  ،)٨(بالمحاسبي في كتابه الرعاية لحقـوق اهللا  تذكرنا )٧(مالحظة الرياء على نحو فيه تفصيل ودقة

. )١٠(»والعالنيـة  اسـتواء السـر  « خالص بوصفهالذي يتمثل في اإل وختمه بعالجه )٩(ذلك بأنواع الرياء

  على عادة الصوفية ووصفه )١١(بعد الرياء للُعْجب، وعرض ابن فهد

 ـــــــــــــــــــــــ

  . »أنزل عليه«، بدل »ألقي عليه«، وفي النص ١٢: ١١هود ) ١(

  .٩٠ـ  ٨٨الشواهد ترد في عدة الداعي ص وكل هذه  ،٣١ :٤٣الزخرف ) ٢(

  .٦٥الداعي ص عدة ) ٤، ٣(

العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس ترك «، وانظر قول الفضيل بن عياض ١٥٥ص عدة الداعي ) ٦، ٥(

  .٩٦، ص ١٩٤٨/ ١٣٦٧مصر . في الرسالة القشيرية. »شرك

  .١٦٤ـ  ١٥٧عدة الداعي ص ) ٧(

ـ  ١٣٢الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور بال تاريخ ص  الرعاية لحقوق اهللا، مراجعة وتقديمانظر ) ٨(

١٦٥.  

  .١٦٤ـ  ١٥٧عدة الداعي ص  )٩(

  .١٧٠ـ  ١٦٤، وانظر ص ١٦٤أيضاً ص ) ١٠(

  .١٧٢أيضاً ص ) ١١(

  

  ـ  ٢٦٦ـ 



 

 

على هذا الجانـب   وال يتم القول. )٣(الجهفي الختام إلى عوانتهى  )٢(، فعل الغزالي)١(»بأنه من المهلكات«

ولو . في الباب الخامس من كتابه عدة الداعيبالبحث الذكر من ثقافة ابن فهد الحلي دون تسجيل ِإلفراده 

ـ لنا أن نلحقها النظر لم يكن مرت اِإلشارة إلى هذا النوع من التوجه إلى اهللا على صورة ال تلفت  األثر ب

وتطرق إلـى أقسـام   . )٤(أن الشكر قسم من أقسام الذكرلح فيه كثيراً وبين أالصوفي في ابن فهد، ولكنه 

القـرآن   ثم تالوة )١٠(واالستغفار )٩(والتسبيح )٨(والتكبير )٧(والتهليل )٦(والتمجيد )٥(فذكر منه التحميدالذكر 

وختم عرضه له  )١٢(لكل نوع من الذكر أوقاتاً تناسبهابن فهد بعد ذلك وعين  )١١(من أقسامه أيضاً بوصفها

بين  ، وقرن به محاورة)١٣(»ويستحب اِإلسرار بالذكر ألنه أقرب إلى اِإلخالص وأبعد من الرياء«: بقوله

  النبي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٧٢عّدة الداعي، ص ) ١(

  .٧٨ـ  ٣٧٧/ ٥التجارة الكبرى بمصر، بال تاريخ، علوم الدين، طبع المطبعة  انظر احياء) ٢(

  .١٧٦ـ  ١٧٥لداعي ص عدة ا) ٣(

  .١٨٠ص أيضاً ) ٤(

  .٩٠أيضاً ص ) ٥(

  .١٩١ص أيضاً ) ٩ـ  ٦(

  .١٤٩أيضاً ص ) ١٠(

في ) م٨٨٩/ ه٢٧٦ت عبد اهللا بن سلم، (الدينوري ابن قتيبة  هذه المصطلحات إلى إيضاحوقد سبق . ٢١٠أيضاً ص ) ١١(

  :هللا بن العباس قالإلى أن عبد افأشار ) ٢٨٣/ ٢دار الكتب، . عيون األخبار، ط: كتابه

. براحتيه إلى السماءوأشار ، وبسط يده اليمنى، وأشار باصبعه من يده اليسرى، والدعاء هكذا، اِإلخالص هكذا«

/ ٣األندلسي ربه أيضاً العقد الفريد البن عبد راجع . »وظهورهما إلى وجهه] و[واالبتهال هكذا، ورفع يديه فوق رأسه 

  .٢٨٨/ ٥للنويري  األرب ، نهاية٢٢١

كتب أن نشير إلى كتاب روضة التعريف، السابق، الذي  الصوفي من هذه المصطلحات، من المفيد للجانبوإيضاحًأ 

وقد تطرق لسان ). ٢٥ص (أحمد عطا  عبد القادر إلى قتل مصنّفه كما في مقدمة المحقق صوفية إشراقية أدتبروح 

التعوذ، والبسملة، : من أجناسه تتمثل فيعشرة  عددالدين ابن الخطيب إلى الذكر تطرق ابن فهد الحلي هنا، ف

وبالنسبة ). ٣٠٥ـ  ٣٠٣ص . (والتقديس، والتسبيح، والحمد، والتهليل، والتكبير، والحوقلةواالستغفار، والتصلية، 

 الصوفية، نستطرف اإلشارة إلى أن لسان الخطيب نبه إلى ذكر ثالث غير الجلي والخفي سماءه الذكر ألنواع الذكر عند

  ). ، وانظر هامش المحق)٣٠١ص ( »التخلص من شهود الذكر«الحقيقي وصفه بأنه 

  .١٩٥، ١٨٩انظر ) ١٢(

  .١٩٠أيضاً ص ) ١٣(

  

  ـ  ٢٦٧ـ 



 

 

﴿﴾ مـا  : خـامالً، قلـت  اهللا ذكراً يا أبا ذر أذكر «: هذا الصحابي بقوله وأبي ذر يخاطب فيها النبي

  .ء هذا الفصلوتلك إشارة مضت في أثنا )١(»الخفي: الخامل؟ قال

في «رسالة ولم يفت ابن فهد أن يكمل سمت الصوفية، لمناسبة اشتغاله بالعلوم الغريبة، أن يكتب   

ـ كما فعل البرسي، ومـن قبلهمـا ابـن ميـثم       )٢(استخراج الحوادث المستقبلة من كالم أمير المؤمنين

 سيظهر السـلطان «له فيها أنه المذكور، رسالة ذكر  ، تلميذهلمحمد بن فالحالبحراني ـ فروي أنه ترك  

عمار بن ياسر، ببعض في يوم حرب صفين بعدما قُِتل  شاه إسماعيل الصفوي حيث أخبر أمير المؤمنين

في شرح  بذلك إلى ما رواه ابن ميثميشير ولعله . )٣(»وظهور شاه إسماعيلخان من خروج جنكيز المالحم

مهدي الذي يبدو أنه قصد بإسماعيل الصفوي هنا أن ثم ختام ذلك بظهور ال التتار نهج البالغة من أوصاف

  .يكون بابه والمبشر بظهوره

لنزعتـه  في الزهـد جـالء   له أبياتاً أن نذكر ينبغي  الروحية لجوانب ابن فهد الحليواستكماالً   

من التشـيع   التي تحاول أن توجه األضواء إلى جوانب الصوفية وبياناً لهذا االتجاه عنده في هذه الدراسة

  :افية على الباحثينخ

ـ   ٥٠٨عبد الرحمن ابن عبد اهللا المالقي، (قال ابن فهد الحلي، مستعيراً قول أبي القاسم السهيلي   

  ):١١٨٥ـ  ١١١٤/ ٥٨١

  عـا يتوقـمـل لك دُّ ـأنت المع    ما في الضمير ويسمع يا من يرى 

  ه المشتكى والمفزعـن إليـيا م    اـدائد كلهـرّجى للشـن يـا مـي

  ر عندك أجمعـْن فإن الخيـامن    كن: ولـخزائن حكمه في ق يا من

  عـأدفـري ك فقـار إليـباالفتق    وسيلةـك ري إليـوى فقـمالي س

  اب أقرع؟ـأي بـُرددت ف فلئن     ابك حيلةـلبـرعي وى قـمالي س
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠عّدة الداعي، ص ) ١(

  .١٠٥/ ٣العراق بين احتاللين راجع تاريخ ) ٢(

  .١١٩/ ١، طرائق الحقائق ٢٠روضات الجنات ص ) ٣(

  

  ـ  ٢٦٨ـ 



 

 

 
  رك يمنعـن فقيـإن كان فضلك م    باسمه و وأهتف ـذي أدعـوَمْن ال

  )١(زل والمواهب أوسعـالفضل أج    اصياًـدك أن تقنّط عـا لمجـحاش

ـ   منعكسـة  والباطن والفقه والتصـوف ابن فهد الجامعة بين الظاهر  وكانت شخصية   ه مـن نفس

الشيخ علـي بـن عبـد العـالي      الذين كان منهم الفقهاء كالشيخ علي بن هالل الجزائري أستاذ وتالميذه

في نشر التشـيع   من الشام ليساعده الذي استقدمه إسماعيل الصفوي بالمحقق الثاني المعروف )٢(الكركي

مريد السـيد   ٥ ـ  ١٤٦٤/ ٨٦٩سنة ) المتوفى(كما سنرى، وكان منهم الصوفية كالسيد محمد نوربخش 

تلميذ ابن فهد وربيبه  كالسيد محمد بن فالح المشعشع بين المشربين وكان منهم الجامعون. علي الهمداني

في التشـيع   هي اعتداله من ابن فهدمتوقعة ، وال بد أن نشير إلى ظاهرة )٣()١٤٢٦/ ٨٦٦المتوفى سنة (

فـي   والمسالمة ولم يتطـرق  المودةه إال عن وتيار العاطفة العاصف، فلم يؤثر التعصبوبعده عن مزالق 

الزهد والعزلـة  إلى الخوض في شؤون  أن نسجل البن فهد أن انصرافه وينبغي. إنتاجه إلى نقد وال حقد

على أن تشبع الجـو  . السلبي به الشيعة فيما بعد من تجديد االتجاه العاطفي هو الذي ارتفع به عما انشغل

أحمد بن  أدى بتالمذةصوفة والشيعة إلى المجتمع بقرب ظهور المهدي بالقلق والترقب الشديد وإيحاء المت

بأنهم هم الصفوة التي اختارهم القدر للتبشير بالمهدي  فهد الحلي، من ذوي النزعة الصوفية، إلى االقتناع

  .له ومن ثم المهدية الكاملة كما يقضي بذلك منطق األشياء عملياً ومن هنا أدعو البابية

مما يوحي  )٤(الحلي في كربالء ليكون قبره مزاراً يأتي إليه العرب والعجم بالنذورومات ابن فهد   

حياته ونـوع  لطراز نتيجة طبيعة وتلك واليته في قلوب الناس حتى اعتقدوا بالمكانة الروحية التي احتلها 

ميذه أن تظهر على التي غرسها في تال لتعاليمهالبقاء انفسح المجال وبعد انتقال ابن فهد إلى عالم . إنتاجه

  .عنيفاً مما سنعرض له فيما يلي وإيران هزاً شكل عنيف هز العراق

 ـــــــــــــــــــــــ

، الخرطوم )١٢٣٥ـ  ١١٥٢/ ٦٣٣ـ  ٥٤٧عمر بن الحسين، (، وانظر المطرب البن دحية ٢٠ص عدة الداعي ) ١(

  .٢١ـ  ٢٠معنى ص الفي هذا وانظر قصيدة أخرى . ٢٩٩/ ٢، والكنى واأللقاب ٢١٢، ١٩٥٧

  .١١٩/ ١، طرائق الحقائق ٤٠١الجنات ص روضات ) ٢(

  .٢٥٠مجالس المؤمنين ص ) ٣(

  .١١٩/ ١طرائق الحقائق ) ٤(

  

  ـ  ٢٦٩ـ 



 

 

  ـ محمد بن فالح والشعشعة ٥

  )١٤٦٢/ ٨٦٦ت (

  

لقد كان من ثمرة مزج ابن فهد الحلي بين التصوف، بمعناه الواسع، والتشيع أن ظهرت حركـة    

الصـوفية وسـائر الغـالة    درس مستفاد من أخطاء الحروفيين  وكأنها، بدت لى يد أحد تالمذتهع جديدة

  .السابقين لتجنب الفشل الذي حاق بحركاتهم

طفل منه، هو محمد، وكان لها  )١(بن هبة اهللا العلوي أرملة السيد فالح ابن فهد الحلي تزوجكان   

المتنوعـة   وكان للثقافة. )٢(تالميذه في سلكانتظم الشيخ و إحدى بنات في بيته حتى كبر وتزوج ترعرع

التي عرف بها ابن فهد الحلي أثرها في محمد بن فالح، فيبدو أنه اهتم بالجانب الشاذ وركز اهتمامه على 

ويبدو أن مسكن محمد ـ قبل أن ينزل الحلة وكـربالء   . التصوف من حيث هو مظهر للكرامات المادية

  ان في واسط، فإن محمداً كان يسافر إلى هناك ليلقى زمالءهحيث أقام ابن فهد الحلي ـ ك

 ـــــــــــــــــــــــ

ص  ١٨٥١/ ١٢٦٨ طهران(، بن علي بن محمد بن فالح في مجالس المؤمنينهذا النسب مشكوك فيه برواية إبراهيم ) ١(

إلى السلطان  لتجأ إلى تبريزرفض هذه النحلة واقد «ب وكان إبراهيم هذا  ٣٠٤كذلك في محفل األوصياء ورقة ) ٣١٨

وبالنسبة لصحة نسبهم راجع . ٢٧٢/ ٣ العراق بين احتاللين تاريخ »..براءته من عقيدة آبائه وأظهر] حسين بايقرا[

وتراجم اعالمهم لجاسم  وتاريخ المشعشعيين ٢١٧ص  ومجالس المؤمنين ٣ـ  ١٦٢/ ٣ تاريخ العراق بين احتاللين

  .واألخير من نسل محمد بن فالح، ٢٢٦، ص ١٩٦٥حسن شبر النجف 

/ ه٨٩١ت بعد ( بالغياثيلعبد اهللا بن فتح البغدادي الملقب عن تاريخ الغيائي  ١٠٩/ ٣ تاريخ العراق بين احتاللين) ٢(

 في مكتبة األوقاف واحدة محفوظةوالمخطوط فريد ليس منه إال نسخة ) م وهو آخر تاريخ تطرق إليه في كتابه١٤٨٦

لقد . مصطفى جواد وفوائد للدكتور تعليقات متفرقة لتحقيقه، وعلى المخطوطلمجمع العلمي توطئة ببغداد وقد صوره ا

ما في هذا الكتاب فآثرنا أن نحيل على كتابه عموماً إال في مواضع سنعينها  سبقنا األستاذ عباس العزاوي إلى استهالك

نافع الحمداني وطبع بمطبعة أسعد ببغداد سنة  وقد نشر هذا الكتاب بدراسة وتحقيق السيد طارق. من المخطوط نفسه

١٩٧٥.  

  

  ـ  ٢٧٠ـ 



 

 

وكان في أثناء ذلك يفكر في ادعاء المهدية اسـتغالالً  . )٢(ويمارس معهم رياضة الرمي بالنشاب )١(القدماء

  .الذي كان يمأل العالم اِإلسالمي حينئذ االجتماعي والسياسيللتفسخ 

اعتكف مرة في جامع الكوفة لمدة سنة كاملة وصـار  «ه وبدأ محمد حركته بداية صوفية فذكر أن

 سمت الصوفية فنجح واستطاع محمد بن فالح أن يسبغ على نفسه. )٣(»بشيء قليل من دقيق الشعيريقتات 

ـ وسأق... العـالم  وسأفتح« )٥(»سأظهر، أنا المهدي«: ويقول وجعل يدعي الدعاوي )٤(في ذلك  م الـبالد س

فهـد  أيـام ابـن   في أخريات  ٧ـ   ١٤٣٦/ ٨٤٠ذلك في سنة وكان  )٦(»وأتباعي بين أصحابي والقرى

على العلوم الغريبة التي تضيف إلى  باالطالع وكان همُّ محمد بن فالح األكبر أن يعزز طموحه. )٧(الحلي

، فيقال أن ثقة الناس وتبديد الخوف من قلوبهم بها اكتسابقوة شخصيته ونسبه العلوي قوة مادية يستطيع 

في هذا الموضوع وكان يخشى أن يقع في يد أحد مـن النـاس لـئال     هد الحلي كان ألف كتابهأحمد بن ف

  بعد هذا. )٨(عليه أثناء مرض الشيخ فاستطاع محمد بن فالح الحصول، يستغله لصالحه الشخصي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١١١/ ٣ تاريخ العراق بين احتاللين) ٢، ١(

  .١١٠/ ٣أيضاً ) ٤، ٣(

أن يكون مرجعاً للتحقيق، أيضاً ويصلح  وهو ينقل عن الغيائي. أ ٩١٢ ، محفل األوصياء ورقة١١١/ ٣يضاً أ) ٦، ٥(

 الطبعة الثالثة، طهران، ألحمد كسروي) خمسة قرون من تاريخ خوزستان(وانظر أيضاً تاريخ بانصد ساله خوزستان 

  .٩ص  ١٩٦٠/ ش ١٣٣٩

  .١١١/ ٣أيضاً ) ٧(

ومن طريف ما . ٢٨٨، ص ٢ـ  ١٧٦١/ ١١٧٥ خليفة، القسطنطينية، جهان نما لحاجي ٤٠٢مجالس المؤمنين ص ) ٨(

روى حادثة مثل هذه دارت بين عمرو بن عثمان المكي ) م٩٨٨/ ه٣٧٨ت (في هذا المجال أن أبا نصر السراج يروى 

فوقع في يد  الخاصة، فيه شيء من العلوم] كتاب[= كان عنده حروف «ذلك أن عمراً . والحالج) م٩٠٤/ ه٢٩١ت (

. ويضرب عنقهورجليه  سوف يقطع يديه: بذلك عمرو بن عثمان قالفلما علم . الكتاب وهرب، فأخذ بعض تالمذته

عمرو في ذلك وفعل به ما قال إن الغالم، الذي سرق منه ذلك الكتاب كان الحسين بن منصور الحالج، وقد هلك : يقال

  .)٤٩٩م، ص ١٩٦٠/ ه١٣٨٠: اللمع، مصر( »عثمانبن 

معه  أميرهم وطائفةفيها  قلة ينفرد وكان من مخاريقهم«العراق ذعراً  القرامطة تمأل وفي تاريخ مقارب كانت حركات

أن النصر ينزل : من القتال، وكانوا يقولونقد كلوا على قومٍ  المقاتلون حمل هو بنفسه وتلك الطائفةفإذا كلَّ . ولم يقاتلوا

  =فإذا أرادوا أن . ماًوا مدخنة وفحمن هذه القبة، وقد جعل

  

  ـ  ٢٧١ـ 



 

 

من وكان . )١(كسب والئها واسط لمحاولةقرب  التي كانت تسكن إلى القبائل العربية بن فالحمحمد أسرع 

العبـادي   منصور بـن قبـان   إلى أميرهارسوالً بقتله وأرسل  به أن ابن فهد الحلي أفتىما يقوم  خطورة

وأتباعـه شـيعة    وبأن ابن فهد الحلي )٣(»صوفي سني«بأنه  سمهينقذه إال قفلم  )٢(إليه القبض عليهيطلب 

للشروع فـي   ِإلطالق سراح محمد بن فالح فذهب إلى الحويزة هذه الحجةصلحت وهكذا . )٤(ومن أعدائه

 ، وأغرى)٥(في البطائح العشائر العربية المنقطعةمن مخاريق أن يكسب يعرفه دعوته، فاستطاع بما كان 

على وأطلق  بالمشعشع محمد بن فالحالنجاح سمي وبعد هذا . )٦(به رى على االلتحاقهذا النجاح قبائل أخ

التي يتحلى  العظيمةالروحية  قوتها من الطاقة كلها تستمد وكانت الحركة، المشعشعين كلها عبارة الحركة

الـذي   ا الشعورالمهدية نتيجة طبيعة لهذ ادعاؤهفكان . )٧(بكونه علوياً، ووارثاً لألئمةبها محمد بن فالح 

  :لعاملين ويعارضه كان أحمد بن فهد يخشاه

 أنه كـان يعـارض الخـروج    محمد بن فالح هذه الصفة لنفسه، والثانيادعاء  يستنكرأوالً أنه   

  .)٨(للرأي الشيعي االثنا عشري الذي أشرنا إليه فيما مضىالمهدي اتباعاً ال تحت راية ف إبالسي

  محمد، يرى أن احث اِإليراني المعروفعلى أن المرحوم أحمد كسروي، الب  

 ـــــــــــــــــــــــ

فرقعة شديدة فتفرقع  على النار حب الكحل فطرحه النار في المجمرة وأخرج وجعلوقدح  إلى القبة أحدهميحملوا، صعد =  

فكسر . لنصرنزل ا: صاحب العسكر أن يقولوال يوقد ذلك إال . ـ وال يكون له دخان ـ وحملوا وال يلبث لهم شيء

  ).٢٢٤/ ٦الجوزي البن انظر المنتظم ] (الرابع الهجريفي أواسط القرن [ »ملك مصرالذي تلك القبة أصحاب جوهر 

  .عن تحفة األزهار البن شدقم ١١٠/ ٣ العراق بين احتاللينتاريخ ) ١(

  .١١١/ ٣ العراق بين احتاللينتاريخ  ٤٠٣ص  مجالس المؤمنين) ٣ـ  ٢(

  .١١١، ١٠٩/ ٣ بين احتاللينالعراق  تاريخ) ٤(

  .١١١/ ٣ العراق بين احتاللين راجع أسماء القبائل المذكورة في تاريخ) ٦ـ  ٥(

علي فيه، وليس ذلك وفيهما أيضاً أنه ادعى حلول روح ، ٢٦٧/ ٣بين احتاللين  ، تاريخ العراق٢٨٨جهان نما ص ) ٧(

أنه حي  الذي هدم قبر علي بن أبي طالب بادعائه فالحصحيحاً ألن من ادعى هذه الدعوى إنما كان علي بن محمد بن 

  .كما سيمر بنا ذلك، لم يمت

  .٣٢٣/ ١انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب وراجع مقاالت اإلسالميين ) ٨(

  

  ـ  ٢٧٢ـ 



 

 

ينا على النحو الذي رأ )١(أو وكيالً له وباباً للمهدي نفسه نائباً لألئمةلم يدع المهدية وإنما اعتبر  ابن فالح

مكان آخر على أن محمد بـن فـالح   نفسه نص في  غير أن أحمد كسروي. )٢(صورته عند الشهيد األول

أن نسجل هنا توصُّـل   ومن المفيد. )٣(اِإللهيةفالنبوة وربما  دعواه إلى المهديةالفرص لتطوير  كان يتحين

في حقه  يرددها أنصارهنفسه زيارة وأنشأ في حق  )٤(إلى أن محمد بن فالح عارض القرآن أحمد كسروي

به إليه اهللا ويتشفعون بولي فيها  مناجاة يناجونه بها ويدعونه لهم، وكتب ألصحابهإماماً  بوصفه )٥(كل يوم

من  وقد استقى أحمد كسروي هذه الفوائد. )٧(»أهل األرضأعلم «بأنه في كتاباته نفسه ووصف ، )٦(تعالى

عند المجتهد اإليراني المرحوم الشيخ  منه نسخة فريدةنت كا »المهديكالم «كتاب لمحمد بن فالح عنوانه 

خطب محمد بن فالح ومنشوراته، ويشبه من هذه الناحيـة منشـورات    ويتضمن )٨(أبي عبد اهللا الزنجاني

لقد تصـرف أحمـد   . )٩(المهدي السوداني التي تنطوي على هذه الميادين من الحركة المهدية في السودان

لحق بكتابه منها لكنه أأن يقتبس التي رأى  في المواضع إلى الفارسيةلترجمة في كالم المهدي با كسروي

، وألحـق بكتابـه اآلخـر    )١٠(بلغتها العربية األصـلية  محمد بن فالحالمذكور خمسة نصوص من كتاب 

  قيماً جداًالنصوص مضافاً إليها نصان آخران في غاية األهمية وكان ذلك منه جهداً هذه مشعشعيان 

 ـــــــــــــــــــــــ

معاشر : يقول فيهالذي  »كالم المهدي«في  محمد بن فالح وارد بنص وذلك ٢٣ص  خوزستان سالهبانصد تاريخ ) ١(

العباد وإخالص المخفي المتحان أوان الظهور والقيام للقائم من آل محمد عليهم السالم على الوجه إن هذا .. المؤمنين

ولوال ظهور هذا السيد بالنيابة عن الغائب . مع اِإللهي من ال يستحق الكرامةلحشر في هذا الج العارفين ولوال ذلك

  .١٢٧ص  ١٩٤٥/ ش ١٣٢٤كسروي، طهران ألحمد  انظر مشعشعيان »..لتطرق الخطأ على اهللا تعالى عن ذلك

، ٢٢عيين ص تاريخ المشعشالمهدية أيضاً انظر انظر الفصل الخاص بمحمد بن مكي من هذا الكتاب، وبالنسبة لنفي ) ٢(

٣٠٢.  

أنه  عن المهدي، ذكر كسروي محمد بن فالح لنيابة وبالنسبة ٢٩تاريخ بانصد ساله خوزستان ص ) ٢٦ـ  ٢٢( )٧ـ  ٣(

  ).١٢٨ص  مشعشعيان( »من شك فليحضر ليجادل ما أمكنه«: ويقولإلى مناقشته  كان يدعو المتكلمين

  .من أسفل ٤س  ٤١٩ص لمؤمنين في مجالس ا وقد ذكره نور اهللا التستري ٢٢أيضاً ص ) ٨(

: كمبردج رقمفي مكتبة جامعة  مخطوط »كتاب مجموع مناشير سيدنا اِإلمام المهدي«هذه المناشير متضمنة في ) ٩(

Browne. B. 12  ١٩٦٩وقد نشر في السودان أخيراً بتحقيق محمد إبراهيم أبو سليم وذلك سنة .  

  .٣١٨ـ  ٣١٣بانصد ساله خوزستان ص تاريخ ) ١٠(

  

  ـ  ٢٧٣ـ 



 

 

  .عن الموضوع الطاقة وبما ال يخرجوسنحاول االستفادة مها بقدر . يخدم هذا البحث َأَجلَّ خدمة

تكتنفها الرحمن من سورة نص فيه اقتباسات  »كالم المهدي«فبالنسبة لمعارضة القرآن ورد في   

تنساق معـه بعبارتـه    القرآن جمالًجمل من إنشاء محمد بن فالح حاول فيها، كما يبدو، أن يضع بإزاء 

المنان الحليم، الغفور الديان مبـدل السـيئات   صدق اهللا العظيم، : بسم اهللا الرحمن الرحيم«ومنها  وإنشائه

إال هو الرؤوف الحنان، واألرض وضعها لألنام فيها فاكهـة والنخـل ذات   عفواً ومغفرة وإحساناً ال إله 

 عن المذنب ، الرحمن الرحيم واسع المغفرةا تكذبانفبأي آالء ربكم ذو العصف والريحانوالحب األكمام 

الباري المصـور لإلنسـان، لـه    الجان، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آالء ربكما تكذبان، الخالق 

، فبـأي آالء  بينهما برزخ ال يبغيـان  والنقصان، مرج البحرين يلتقيان ل عن الخللسماء الحسنى، فجاأل

يخرج منهما على عباده بالغفران الذي جعل أنبياءه وأولياءه بحري العرفان، ، اللطيف المنعم ربكما تكذبان

في مستغرق القرآني  وواضح أن العنصر الزائد على النص. )١(آالء ربكما تكذباناللؤلؤ والمرجان، فبأي 

واحد وكون من معدن  واألولياءإضافة العنصر الصوفي من عقيدة محمد بن فالح المتصلة بكون األنبياء 

على غيره، إلنسان  االمتياز الروحي بالبشر ومالك الوالية في حد ذاتها، باعتبارها جوهر العناية اِإللهية

  .، وذلك قد أوضحه ابن عربي بما فيه الكفاية)٢(أشرف من النبوة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦ص  ، مشعشعيان٣١٧بانصد ساله حوزستان ص  تاريخ) ١(

. ، والنص الثاني صحيح وفي األول تصحيف ظاهر سببه القائمون على الطبع١٢٦ص  عيان، ومشعش٣١٨ص أيضاً ) ٢(

ونقله أحمد كسروي في كتابه  »كالم المهدي«ورد في ومما يبين األثر الصوفي الظاهر في محمد بن فالح نص 

يم، رحمن الرحبسم اهللا ال«: الصوفية وهو تختلط فيه مصطلحات اإلسماعيلية بمثيالتها) ١٢٤ص ( »مشعشعيان«

كان هو الحجاب بنوع  ﴾﴿جنب النبي هو السر الدائر في السماء واألرض ومحمداً االعتقاد أن علياً الذي كان ب

عشر إماماً كانوا هم المالئكة منهم إليه ومنه، وسلمان من أهل البيت والبيت هي الطريقة والمعرفة  واألحدالرسالة، 

وهذا السيد الذي ظهر هو بمنزلة كل نبي وكل ولي . كل عصر وزمان سلمان فيوكل من وصل إلى عرفانه كان 

بل ينتقل الحجاب ويتصف البدن كجبرئيل مع ال تنتقل وضعف البشرية ال بالقوة القاهرة، ألن الحقيقة بالنوع الظاهر 

  .»الحقيقية على حاله واهللا غني حميدتشكله بعدة أبدان مع بقاء 

  

  ـ  ٢٧٤ـ 



 

 

أخرى من إنشاء محمد بن  بأنه سورة ، وصفهالمهديآخر من كالم نصاً  وقد نقل أحمد كسروي  

بسم اهللا الرحمن الرحيم، فهذا أوان أخذ الثأر بأمر الملك القوي الجبار، فالواجـب علـى   : فالح، حروفه

. فأولئك هم الفاسـقون ساير أهل األبصار السعي والدخول في سلك األنصار، ومن لم يحكم بما أنزل اهللا 

والشـهداء   اللهم صل على ساير األنبيـاء والمرسـلين  .. من ذنوبكمبه يغفر لكم اهللا وآمنوا داعي  أجيبوا

ما حّملته ألخذ ثـأرك وثـأر   بوظائف وليك القائم بأمرك الصادع بما أمرته القائم  والمقربين وأعْن اللهم

ا سهلها وجبلها حتى تملّكه مشارق األرض ومغاربها برها وبحرهوصفوتك من عبادك  من خلقك خاصتك

ودمدم  واخذل خاذليه اللهم انصر ناصريه. مقامك الرضي المحمودوترفعه إلى  حتى تبلغه نهية المقصود

  .)١(»يا أرحم الراحمين وناوأه، إنك تسمع وترى، برحمتك على من غشه

 أوالًإلى الثـأر   ألن فيه إشارة والظاهر على هذا النص أنه متأخر عن بداية الدعوة المشعشعية  

 والمالحظة الثانية التي تساق. هذه األمورال تتعرض إلى مثل  والغش والمناوأة ثانياً؛ وحركة في مستهلها

بعوائـق وخيانـات   أنه يحمل طابع منشور ثوري يعلن استئناف حركة بعد اصـطدامها   على هذا النص

ـ . حجة من يزعم أنه سورة من السوروخسائر، ومن هنا تضعف  ه يحمـل طـابع   والمالحظة الثالثة أن

معهـا فـي المفـردات    الزيارات الشيعية بما فيها من دعاء يستغرقه من بدايته إلى نهايتـه ويشـترك   

ص مفاتيح الجنان وبين هـذه العبـارات   االصطالحية واألسلوب، ومقارنة بسيطة بين أي نص من نصو

ين مدى صدوره عن من إنشاء محمد بن فالح يب وهذا النص، على كل حال، نموذج. توضح ما نرمي إليه

التشيع التقليدي، وإذا أعدنا إلى الذاكرة أنه ربيب أحمد بن فهد الحلي الذي صنف عدة الداعي وتلميذه تبين 

المعنى أن شبهاً هذا ومما يكمل . محمد بن فالح هذا األسلوب الدعائي، إن صح التعبير، في إنشاءلنا علة 

وزميلـه فـي   لمحمد بن فالح المعاصر  د نوربخشمحم ثوري أصدرهيقوم بين هذا النص وبين منشور 

  .المهدية مما سنراه في الفصل اآلتياألخذ عن أحمد بن فهد الحلي لما ثار وادعى 

 ـــــــــــــــــــــــ

وقد أصاب النص تحريف ظاهر في الكتاب األول وقفنا  ١٢٦ص ، ومشعشعيان ٣١٨ص  تاريخ بانصد ساله خوزستان) ١(

  . يعلى صحته في الثان

  

  ـ  ٢٧٥ـ 



 

 

  :منها في النص التالي نموذج التي أشار إليها أحمد كسروي فيتثمل وأما الزيارة  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

السالم عليك يا من هو اللسان المعبر بالحقيقة والعرفان، . السالم عليك يا من ِسرُّه مقام الرحمن  

السـالم  . الشريعة والقـرآن ) فضله ونهاية أمره لعلها أظهر(أمر السالم عليك يا من أظهر فضلهم ونهى 

كـل   حجاجـه دون ) بهـت (السالم عليك يا من سهت ) ؟(بحياة األبدانعليك يا من بدليله تساوى األئمة 

السالم عليك يا . والطريقة الوسطى لألنام) الهدى(السالم عليك يا إمام المهدي .. مجادل من األنس والجان

وعلـى  السالم عليك . والكفار السالم عليك يا آخذ الثأر من الفجرة. ِإللهاممزيج الدجى وكاشف الغطاء با

لعن اهللا من غشـك  . ويلحق بك التالي الغالي) إليك(أنت الذي يرجع . الطاهرين وآلك الصالحين أجدادك

رمداً س) ؟(من جحد حقك الجلي، لعن اهللا من أنكر أمرك الكلي لعناً وبيالً دائماً واصباً لعن اهللا . وعصاك

  .)١(»ألوله وال انتهاء ألمده ال انقطاع

الذي يبدو أنه من جمع أتباع محمد بن فـالح،   »كالم المهدي«ومع هذه النصوص المجتمعة في   

معدن تخليط وزخارف غلب على عقـول  : يميل إلى الحلولية«أشير إلى كتاب آخر من تأليفه وصف أنه 

  .يوافق ما نذهب إليه في شأن محمد بن فالحمما  وذلك )٢(»بعض الناس في التاريخ المذكور

الذي  عند الكتابأن نقف قليالً وقبل أن نمضي في مصاحبة التطور التاريخي لهذه الحركة ينبغي   

طريقة  التي تعتبر قيل إن أحمد بن فهد الحلي ألفه وصار أساساً لحركة محمد بن فالح، ثم عند الشعشعة

في نشر دعوته فيها فذلك مما يعين علـى  الجغرافية التي نجح  قةله، باالصطالح الصوفي، ثم عند المنط

  .فهم الحركة وجمع أطرافها

 ـــــــــــــــــــــــ

الثاني غير أن التصحيف  وفي الكتاب نقص يكمله ١٢٥ص  ، وانظر مشعشعيان٣١٦ساله خوزستان ص  بانصدتاريخ ) ١(

  .ظاهر

  . از المقال في أحوال الرجالعن إيج ١١١/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٢(

  

  ـ  ٢٧٦ـ 



 

 

لقد كانت روح اليأس والشعور بالضعف تمأل المجتمع اِإلسالمي في هذه الفتـرة إلـى حـد أن      

واألدعية  إلى الطالسمالسالطين الذين كان بيدهم زمام األمور جعلوا وسيلتهم إلى تحقيق مطامعهم اللجوء 

يوسف في سـنة   ارعلى قلميل بين الناس أن انتصار شاهرخ وكان من انتشار هذا ا. على طريقة البوني

ومن هنـا جعـل المصـنفون    . )١(الفتح اثني عشر ألف مرةتالوة القّراء لسورة نسب إلى  ١٤٢٠/ ٨٢٨

التصـرف  من هـذا  ليجعلوا مماثلة من حوادث ما مر بهم ويسجلون من المعرفة النوع إلى هذا يتجهون 

/ ٨٧٠سنة بير بوداق قتل من تعليل البن فالح ما فعله الغياثي المعاصر لك ذ ومن أمثال. قائماً بذاتهعلماً 

 ١٤٦٧/ ٨٧٢سـنة  جهانشاه، هازم يربوداق وقتل  )٢(»الثاني بالسرطانمن تأثير الِقران «بكونه  ١٤٦٦

دة القرآنية الـوار ) بضع سنين(تقابل قيمة هذه السنة باعتبار  »الرومغلبت «القرآن في قوله لنبوءة تحقيقاً 

الحروف، قول عبد الرحمن البسطامي، من علماء بحسن بك على يد  جهانشاه، وهزيمة )٣(السورةفي هذه 

 على يـد المشعشـعيين  التي تمت األحداث وقد قرنت ! )٤(ميم بن عثمان زاد الجيم في الطغيان قمعهإذا «

القوة  داة لتحقيق القدر باعتبارهالسالح أبأن قوة  القرن التاسعجيل اقتنع وبهذا . )٥(أيضاًمثل هذه بقرانات 

المستقبل أن يستكنه اِإلنسان  ومن هنا كان في إمكان. له قيمةوانه ليس في حد ذاته شيئاً لألحداث المسّيرة 

مـن العلـم   ة مع معين يسالنفقوة الكشف في تنمية  أسرار القرآن واالجتهادالتعّمق في دراسة عن طريق 

مكانـة  في ظروف مثل هذه أن ترتفع  من الطبيعيوكان . وداللتها باألعداد والحروف وتجمعات النجوم

مكانـة  الكرامات الصوفية التي تطورت إلى مسائل عملية تذهل الناس وتستأثر باهتمامهم، وبذلك سمت 

  .وبخاصة عند األمراء من المغول واألجناس التركية على العموم الصوفي االجتماعية

بن هوالكو الغرض في قصة إسالم األمير تكدار مصداق تبين وبعودة سريعة إلى القرن السابع ي  

  ، وذلك)٦(وتسّميه بأحمد على يد الشيخ عبد الرحمن الصوفي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٧/ ٣احتاللين، بين تاريخ العراق  )١(

  .٢٦١التاريخ الغيائي ص ) ٢(

  . ٢٦٦أيضاً ص ) ٣(

الكتاب وال داعي فيها تعقيدات يراجع  الشخصيتينعلى هاتين  طبيقهاوتولتفسير هذه النبوءة  ٧ـ  ٢٦٦أيضاً ص ) ٤(

  . لإلفاضة فيها

  .٢٧٣، ٢٧٢أيضاً ص ) ٥(

  . ٤١٧الفٌوطَى ص الجامعة البن الحوادث ) ٦(

  

  ـ  ٢٧٧ـ 



 

 

وروى . )١(كما قالفكان كنزاً فقيل إنه عين موضعاً زعم أن فيه . من الكراماتبعد سلسلة من هذا النوع 

والـوزراء  خدمه األمراء «نبوءته فلما تحققت  )٢(بالسلطنةي أن الشيخ عبد الرحمن تنبأ لتكدار ابن الفوط

بين في عقد الصلح له لمفاوضة السلطان قالوون السلطان أحمد رسوالً وعينه  )٣(»عندهممنزلته وعظمت 

ـ  . )٤(٤ـ   ١٢٨٣/ ٦٨٢وكان ذلك سنة  المماليكودولة  دولة التتار يخ عبـد  وأطرف ما ظهر مـن الش

ـ العملية، وذلك  بصدده من الكراماتيتصل بما نحن  الرحمن الصوفي تمثّل في حادث لطان أنه زعم للس

هذا العمل منه داعياً إلى ثقة وكان . )٦(ففعل )٥(في بحيرة بسياكوه بعد إلقائهإليه خاتم له إعادة أنه يستطيع 

ابن الفوطي هـذه الكرامـة بـأن    وقد علل . )٧(إلى الحد الذي أدى في النهاية إلى إسالمه تكدار بالصوفي

للسـلطان وجعـل اآلخـر    واحدة أعطى منهما خاتماً على صورة  خاتمينعمل «الصوفي المذكور كان 

وجعل وثقّلها بالملح  مجوفةوقد صنع سمكةً حضر من الغد «بالخاتم في الماء السلطان فلما ألقى  )٨(»عنده

الملح طافت فلما ذاب . ويوهمر أن يشعر به أحد ثم جلس يقرأ في فمها وألقاها في البحيرة من غي الخاتم

وألقاهـا  عبد الرحمن ثم جعل فيها رصاصة بخفـة   السمكة والخاتم في فمها والسلطان يشاهدها، فأخذها

في مصر أن دخـولهم   الرفاعية الثامن بين ابن تيمية، في مناظرته للصوفيةوفي القرن . )٩(»...فغاصت

وحجـر   وباطن قشر النـارنج من دهن الضفادع يصنعونها بأدوية «طالئهم أجسامهم إنما كان ب في النار

، وأن رجال )١١(منه يتكلم رجالً في اللحد الموتى في القبور لم يكن إال بادخالهموان تكليمهم  )١٠(»الصَّلَق

  لترك أنهم يستطيعون إظهارهم إنماالغيب الذين زعموا ألمراء ا

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٣١الحوادث الجامعة، ص ) ١(

  .٤٣٢أيضاً ص ) ٣و ٢(

  .»فلما وصل دمشق حبس بها وكان آخر العهد به، ونودي بالشام أن ال يذكره أحد«، ٤٣٢، ٤٣١ص أيضاً ) ٤(

  .»يهمهم«أن تكون  »يوهم«، ولعل حق ٤٣٢الحوادث الجامعة، ص ) ٩ـ  ٥(

يأخذون المادة اللزجة «الموصل من ن غالة التركمان في لواء ، ويحسن أن نذكر هنا أن م١٢٣الرسائل والمسائل ص ) ١٠(

وهي وان كانت مؤلمة جداً لمدة ). التراخوما(من ظهور الضفادع الخضر ويضعونها بالعين التي تصاب بمرض الحكة 

صل، بقايا الفرق الباطنية في لواء المو: انظر. »كما يدعون ولكن نتائجها مرضية لديهمساعة ) كذا(أربع وعشرون 

  .٢٨، ص ١٩٥٠ـ  ١٣٦٩لعبد المنعم الغالمي، الموصل، 

  . ١٢٢أيضاً ص ) ١١(

  

  ـ  ٢٧٨ـ 



 

 

وال بد أن ابن فهد كان يعرف أشياء أخر أضافها إلى كتابه . )١(»خشب طوال«كانوا رجاالً يمشون على 

لقاؤه فـي  الطبيعية بحيث قرن إ خارقة حلت فيه وكأنه مخزن فعلي للخوارقالمذكور حتى اعتقد أن قوة 

وكل هذا يوحي به سـياق  . )٢(»عظيم يعلو إلى أفق السماءمنه دخان  يضطرب الشط ويخرج«الماء بأنه 

  .الحوادث على فرض صحة النصوص الواردة في هذا الشأن

مت على يـد  ن فالح نفسه كرامة مثل تلك التي تومما يوثق هذا التسلسل أنه نسبت إلى محمد ب  

يلقي شيئاً ثقيالً في نهر عميق أو ماء فيرسب إلى عمقه فيناديه فيطفو «كان  الشيخ عبد الرحمن فذكر أنه

  .)٣(»ويخرج على وجه الماء

األصل بـالتفّرق  في  أما الشعشعة التي صارت علَماً على طريقة محمد بن فالح، فيتصل معناها  

يق الدم والـرأي  تفر«أيضاً على وينسحب  )٤(ويتصل بالضوء خاصة ومن ثم كان الشعاع بمعنى التفريق

وبناء على هذا التأصـيل عـّرف   . ويبدو أن هذا هو األصل في شعشعة الخمر أيضاً. )٥(»والسنبل واللبن

أو الذي ينتشر ] الشمس[= الذي تراه من الحبال مقبلة عليك، إذا نظرت إليها «الفيروزأبادي الشعاع بأنه 

ومن هذا األصل خرج الشعشعاني  )٦(»...ما أشبههممتداً كالرماح ُبَعْيد الطلوع وأو الذي تراه  من ضوئها

  .)٨(والشعشاع بهذا المعنى أيضاً مع الداللة على الخفة )٧(والشعشعان بمعنى الطويل

والشعاع عند بعض رجال الفكر ومن بالضوء  قصقد لعلى أن استعمال الشعشعة والشعشعاني   

أن «هذا االتجاه نص الحالج نفسـه علـى   ومما يوضح . )٩(هنا وصف الحالج النور اِإللهي بالشعشعاني

  منها يبدأ: العارف من اهللا بمنزلة شعاع الشمس

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢الرسائل والمسائل، ص ) ١(

  .١١٤/ ٣شدقم عن تحفة األزهار البن  ١١٠/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٢(

  .١١٢/ ٣عن تحفة األزهار  ١٠٨/ ٣أيضاً ) ٣(

الحركة نفسها، لقب حول  هذه األلفاظ في دوران القصوى، وبصرف النظر عن األهمية ٤٥/ ٣موس المحيط القا) ٨ـ  ٤(

  ).٧/ ٦انظر الضوء الالمع (أراد بوصف هيئته البدنية من الطول والخفة فلعلّه بالشعشاع  السخاوي محمد بن فالح

  .١٦٠/ ١، ١٩٢١وخي، مصر ، نشوار المحاضرة للقاضي التن١٩٠ص  انظر الفهرست البن النديم) ٩(

  

  ـ  ٢٧٩ـ 



 

 

الـوزير أبـي    لصديقه الحميم الرضي في رثائهفعل الشريف وكذلك  )١(»يستمد نورهوإليها يعود ومنها 

  :في قوله) ٩٩٨/ ٣٨٨ت (القاسم الحكار 

  )٢(ها للمطلعـمس تنفض رأسـكالش     شهب تَشعشَع في النوائب ضوؤها

  نص على أن) ١٦٥٨/ ١٠٦٩ت ( ومن الغريب أن شهاب الدين الخفاجي  

 ـــــــــــــــــــــــ
 »أن العارف ابن اهللا«وقد جاء في النص المذكور أن  ٢٦٢من رسائل البلغاء، بتحقيق محمد كرد علي، ص  ،رسالة ابن القارح) ١(

  .والمعنى ال يستقيم إال على ما أثبتناه في المتن

لصق ) ١٠٣٤/ ٤٢٧ت (الديلمي أن مهياراً ، على ١٦٧، ص ٩ـ  ١٨٨٨/ ١٣٠٦ديوان الشريف الرضى، مطبعة نخبة األخبار، ) ٢(

  :دبالمعنى اللغوي الدال على التفريق فقال من قصيدة يمدح بها دبيس بن علي بن مزي

  عمود ه ـراق لـري العـصال يق    رقــذات عـن بـا ومشعشعيـأم

  دودـي والصـراُضه لـال إعـح    ى ـواه حتـيه ذي ـه الـويت لـه

، ص ١٩٥٢في شفاء الغليل، مصر  ولمزيد من هذه االستعماالت انظر ما جمعه الخفاجي. ص ١٩٢٥الديوان، طبع دار الكتب،   

١٥٧.  

  .بن فالح بمعنى جديد يشير إليها يضاف إلى هذا أن الشعشعة قد استعملت في الشعر بعد حركة محمد

  ):١٠ص  ه( كتاب مشعشعيان ومن ذلك أبيات الشيخ جعفر الحلي التي نقلها أحمد كسروي في

  اعيهـابت أفـس  مـيه وكـبوجنت    اربهـت عقـم دبـد كـمشعشع الح

  هـار ليس تؤذيـن عشع ـإن المش    ل بهـار في قلبي وحـد النـقد أوق

يدة ن قصله في قوله م متأثراً بالمشعشيين المعاصرين) ١ـ  ١٤٧٠/ ٨٧٥ت (وربما كان موالنا محمد بن حسام الشاعر اإليراني   

  :في مدح علي بن أبي طالب

  ريـد زر جعفـأزكان الجورد ده    هر صبحدم مصّور ابن جرخ أخضري

  خاوري أزعكس نور شعشعه شمع     امـفـل اعل خركاه نيـمخفى كند مش

  اب تيغ جهانتاب حيدريـآفت جون     روغـد فـرا دهـابناك فلكـشمشير ت

  ٥٣٣مجالس المؤمنين ص انظر   

  :لوترجمة المقطوعة تقو  

من ] المستخلص[الجعفري  معدن الذهب] على صوت الدنيا[هذه العجلة الخضراء ] الذي رسم[عند مطلع كل فجر يذر المصّور   

  األزرقمنجم الالزورد 

  ويكسف أضواء مشاعل القبة الزرقاء  

  بشعشعة أنوار شمعة المشرق  

  الفلك بلمعة] البرق[ثم يضيء سيف   

  ]في كف الضارب ذُباُبه[برق كما يفعل نصل السيف الحيدري إذ   

  ..]وقد أعان عليها األخر الدكتور أمين علي سامي[

  

  ـ  ٢٨٠ـ 



 

 

هذا االستعمال  باعتبار »العربمن كالم ـ فليس   هاة األنوار ـ بمعنى إشراقها وتأللئ الناس شعشعقول «

، والتفريق كما زجتعني الم الخفاجي أن الشعشعةلقد فات . )٢(عن معنى المزج لألصل الذي يصدرمخالفاً 

على الماء أم التراب إذا دبت الرطوبة من األول إلى الثاني والماء والخمر إذا مر، سواء أكان ذلك واقعاً 

فانجلت الظلمة بإشراق الشعاع عليها  ثم النور أو الشعاع والظالم إذ امتزجا خصيصة هذه في ذاكتسللت 

  .وبذلك تتغير طبيعته من ضد إلى ضد

ر اإللهـي أو  المعنى عند ابن فالح نفسه من جديد فاقترن بالقرآن أو بظهور األم وقد تطور هذا  

  : بسم اهللا الرحمن الرحيم: »كالم المهدي«شدة ورياضة وامتحان ومن هنا قال في  العناية اإللهية بعد

من يكون امتحن اهللا أعظم من هذا السيد الذي ترون؟ . أيها الناس رحمكم اهللا تعالى وعفى عنكم  

الناس ويسبونه ويأمرون بقتله وقتل أوالده وهو ينهزم من بلد إلى بلد حتى  إنه تم خمس عشرة سنة يلعنه

األرض تسعه حتى هرب إلى الجبال وصارت كل أهل جاءت شعشعة الجعدي رضي اهللا عنه وما بقيت 

اق وصـارت تطلبـه   ثم عاد إلى بالد العر. قتله من تلك الشعشعة فيما نجا إال بعد اليأس الجبال يريدون

إلى أن جـاءت  به األرض المغل وجميع من كان له صديقاً صار عدواً وال بقي له مكنُّ يكتن به وضاقت 

مقاساة األعداء والخـوف مـنهم   ] من[ال يعد وال يحصى ) لعلها مرارا( منها مرارماشعشعة الدوب فذاق 

  .)٣(»...ىبحد وجرى ما قد جر من العلقم ما ال يوصفحتى تمكن ولده وأسقاه 

: المذكورتين في هذا النص لقد أعيت هذه العبارة أحمد كسروي فقال في التعليق على الشعشعتين  

  شير إلى حادثة معينة ليست مكشوفةولعل كالًّ منهما ت«

 ـــــــــــــــــــــــ

، ١٧٤، ص ١٢٩٩انة الجوائب، األستشرح درة الغواص في أوهام الخواص لشهاب الدين أحمد الخفاجي، مطبعة ) ٢و ١(

  ).١١٢٠/ ٥١٥ت (ودرة الغواص من تأليف أبي محمد القاسم بن علي الحريري 

من كالم المهدي، ويبدو أن ، والنص مصحف جداً والنصوص السابقة ٣١٤ص  تاريخ بانصد سالهء خوزستان) ٣(

خمسة «خطاء الصرفية في أصلحنا األالمسؤولية في ذلك تقع على ضعف القائمين على نشر الكتاب في العربية، وقد 

وما كان لنا أن نصنع . »ذاق«إذ كانت في النص منصوبة وأضفنا الفاء إلى ما قبل  »مكن«والخطأ النحوي  »عشر سنة

  .ذلك لوال شكنا في قدرة الناشرين

  

  ـ  ٢٨١ـ 



 

 

مـن   علـى أن المقصـود  . )١(»شعشعة على وجهه الصحيحلنا، ولم يصل إلى أيدينا مقصوده من كلمة 

كما ذكـر   اإليرانية وبالقرب من الحويزةإلى موضع يقع قرب العمارة داخل الحدود  هنا اِإلشارة عديالج

مطبعـة  : وأعقابـه فـي عربسـتان، ط    مؤسس الدولة المشعشعية(ذلك السيد جاسم حسن شُّبر في كتابه 

  ).٦٨م، ص ١٠٧٣اآلداب، النجف، 

الجعدية أو جعيـدة  : يطلق عليه في اصطالح منطقة عربستان«وأضاف المصحف المذكور أنه   

وإنما سمي بهذا االسم ألن المسافرين والمارة يجلسون فيه ويأخذون الراحة ومنه ] من قعد باللفظ المحلي[

وهـذا  . )أيضاً ٦٨ص ( »وإلى اآلن يعرف هذا المكان بهذا االسم عند أهالي المنطقة. سيرهميواصلون 

  .لمشعشعيون في بداية حركتهم، وهو تفسير سائغ ومعقولحققه ان بانتصار يعني أن الجعدي موضع اقتر

وأما شعشعة الدوب فاألمر فيها جارٍ على نسق تفسير الجعدي إذ هو مكان حوصر فيه محمد بن   

الـذي  بإسبند إلنقاذهم من الخطر الداهم  بعد أن استنجد سكان الحويزة ٨ـ   ١٤٣٧/ ٨٤١فالح في سنة 

محافظة ذي قـار فـي    قرُية تابعة لكرمة بني سعيد من توابعيوم والدوب ال. تهددهم من جيش المشعشع

  ).٦٨بق ص الكتاب السا(القطر العراقي وتقع بين مدينتي العمارة والحويزة داخل الحدود اإليرانية 

غيـر أن هـذه الصـعوبة     )٢(»موضع ذو قصب ال يقدر عليه«وقد وصف الغياثي الدوب بأنه   

  ا هجروا مدينتهم قاصدين بغداد بتحولها إلى المحاصرين لم انكشفت

 ـــــــــــــــــــــــ

حتى جاءت شعشعة الجعدي : در اين جا عبارتها ي«: وعبارته الفارسية تقول ٣١٤تاريخ بانصد سالهء خوزستان ص ) ١(

درست مقصود أورا . خواهد بود، برما روشن نيست وإلى أن جاءت شعشعة الدوب، كه هركدام إشارة بداستاني

هنا عبد اهللا سلطان ابن أخت شاهرخ الذي أن المقصود بالمغول ويذكر أحمد كسروي . »ة شعشعة بدست نياورديمازكلم

  .كان والياً على فارس وكانت واسط وجنوب العراق تحت سلطة نوابه

ركز األول ، وقد ذكر نور اهللا التستري أنه موضع يقع بين نهر دجلة والحويزة وأنه من الم٢٤٩ص التاريخ الغيائي ) ٢(

  ). ٤١٨مجالس المؤمنين ص (التي استقر فيها محمد بن فالح 

  

  ـ  ٢٨٢ـ 



 

 

نفسه وتال ذلك موت اسبند  )١(»فيهم الجوع فمات من الجوع والعطش خلق كثير من أهل الحويزةووقع «

جيشه في الـدوب   ولهذا وصف محمد بن فالح بقايا. )٢(٤١ـ   ١٤٤٠/ ٨٤٨بعد مرض طويل في سنة 

  .)٣(»لة األمانة إلى يوم القيامةحم«بأنهم 

يمارسه أنصار محمد بن فالح بكرامة منه الذي ويمكن تطبيق هذا المعنى على التشعشع العملي   

ويعانون فيها صعوبة االنتقال من  )٤(»علي اهللا وغيره باطل«فيها عبارة وذلك بدخولهم حلقة ذكر يرددون 

تنمو القوة الروحية حين يتلقفـون   وجنبها وثقل جسمها ثم بضعفهالطبيعة اإلنسانية العاجزة التي تصطدم ا

ذلـك  يأذن لهم بالشعشعة أو االنتقال إلى الحالة النفسية الجديدة ليعقب وبذلك . )٥(من السيد محمد أعمالهم

وتعريض أجسـادهم للنـار    بالسيوفتصدر منهم أمور خطيرة من طعن أنفسهم تحجر أجسادهم وعندئذ 

  وقد ذكر . )٧(إلى ذلك من خوارق ؛ وما)٦(وأكلهم السيف

 ـــــــــــــــــــــــ

اسبان المدينة وأخذ البلد فدخل بمفاتيح ] اسبند[= ويزة إلى اسبان وقد جاءت أكابرالح«، ٢٥١ـ  ٢٥٠ص أيضاً ) ٢و ١(

الذي كان وعن الضيق  »...أهلها معهعنها ورحل جميع من المال عند أحد ورحل شيئاً األمان من أهلها حتى لم يبق 

  .١٢ص  »مشعشعيان«يعانيه محمد بن فالح في لدوب ارجع إلى 

  .»كالم المهدي«وهو نص كالم محمد بن فالح في  ١٢٥مشعشعيان ص ) ٣(

عبارة  وفي تاريخ إسماعيل الصفوي تسقط ٢٨/ ١ب، عالم اراي عباس ورقة  ٨٢تاريخ اسماعيل الصفوي ورقة ) ٤(

  .١٠٩/ ٣، تاريخ العراق بين احتاللين ٤١٧ؤمنين ص راجع أيضاً مجالس الم »وغيره باطل«

المشعشعيين، ص شبر في تاريخ وذكر السيد جاسم . عن تحفة األزهار البن شدقم ١٠٩/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٥(

من ا العلوم الغريبة التي اقتبسهكان عندما يطالع « محمد علي أن محمد بن فالحاآلثار لميرزا ، نقالً عن مكارم ه١٣

  .وذلك تفسير غريب حقاً »بدنه ويهتز طرباًأستاذه أحمد بن فهد الحي يتشعشع 

  .٢٦٥الجنات ص  روضات) ٦(

، أن غير المشعشعيين من العلي إلهيه كانوا يفعلون مثلهم )٧٩ص (لمؤمنين ، نقالً عن تذكرة القد ذكر عباس العزاوي) ٧(

ياً، طعن نفسه بخنجر فلم يؤثر فيه وقبض على الجمر فلم ، وذكر قصة رجل منهم، كان أفغان١٤٧٦/ ٨٦٠في سنة 

  :كان في أثناء ذلك يردديؤثر فيه و

  =ره باطل ـعلي اهللا غي) هـك(وة دل     ـارها كفته أم بخلـب

  

  ـ  ٢٨٣ـ 



 

 

وسـواء   )١(فـي الحـرب   في أجساد المشعشعة يؤثرالمؤرخون أن السالح، من سيف أو قوس، لم يكن 

محمد بن فالح في أتباعه المعجزة التي طالما آمن بها الغالة، ابتـداء  ال فقد حقق هذه األخبار أم أصحت 

بـن أبـي عبيـد فـي     وأنصار المختار ) السابع الميالدي(من أهل القرن األول الهجري  )٢(من الخشبية

  حتى النصيرية من أهل )٣(الكوفة

 ـــــــــــــــــــــــ

ومما  »ان علياً اهللا وغيره باطل: لقد قلت مراراً في خلوة القلب«والبيت بالعربية  ،)١٥٤/ ٣العراق بين احتاللين تاريخ =  (

السير على النار  في أذكارهمأيضاً، ما زالوا يمارسون  أن العلي إلهية المعاصرين في إيران، وربما غيرهميذكر 

  :وأكلها، راجع
The Moslem World, xxii, No.2, April 1932, The Ali Ilahi Sect, by. F.M. Stead  

  .ب ٨٢تاريخ إسماعيل الصفوي ورقة 

أنه  ب وبالنسبة ألوائل الغالة من الشيعة ذكر عن المختار ١٩٩راجع األنساب للسمعاني ورقة بالنسبة للخشبية ) ٣ـ  ١(

ورد  واألصل في هذه الفكرة ما. ١٩ص التبصير في الدين لالسفراييني راجع . »فيه السيفال يؤثر «زعم أن المهدي 

إلى حرب بن أبي طالب طلب إلى رجل أن يخرج من أن علي ) ٣٢/ ٢، ١٨٧٥/ ١٢٩٢مصر (الترمذي  في صحيح

ن اتخذ سيفاً من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت إذا اختلف الناس أ«عهد إليه  ﴾﴿النبي مخالفيه فرد هذا بأن 

من أن محمد بن ) م٩٦٦/ ه٣٥٥بعد ت ( ما ذكره مطهر بن طاهر المقدسيهذا المجرى ويجري . ، فتركه»معك

ولم يشهد شيئاً من حروب الفتن إلى أن  ﴾﴿بعد وفاة رسول اهللا من خشب سيفاً اتخذ «) ه٦٦٣/ ه٤٣ت (مسلمة 

فكأن الشيعة تبنّوا هذه النظرية، على اعتبار أّن هذا ) ٣٨/ ٥م، ١٩١٩باريس : البدء والتاريخ للمقدسي، ط( »مات

ما رواه  وإذا صح. ارماً حديدياً إذا كانت الحرب بأمر من النبي في غير حالة الفتنالسيف الخشبي ينقلب ص

كما  »في يده سيفاًمن نخل فرجع يوم أحد عسيباً  عبد اهللا بن جحشـ  ﴾﴿أعطى رسول اهللا ـ «الزمخشري من أنه 

ومما يتمم هذا التوجيه ما . فيما بعدكان هذا الخبر نقطة البدء في هذه السلسلة التي طالت ) أ ١٠٢/ ٣(في ربيع األبرار 

نخل، جريدة ] ﴾﴿النبي [عكاشة بن محصن في بعض الحروب فأعطاه سيف انقطع «من أنه  المقدسي المذكور رواه

  .»عند ولده إلى اليوم«هذه الصفيحة  وأكد المقدسي هذا الخبر بأن) ٣٨/ ٥البدء والتاريخ ( »فصارت صفيحة يمانية

 وكانت بينهم«أنصار أبي الخطّاب األسدي، زعيم الشيعة الغالة الذين طاردهم العباسيون إلى وقد وصلت هذه الفكرة 

جعلوا القصب مكان «والمهم في هذا كله أن الخطابية . »حرب شديدة بالقصب والحجارة والسكاكين كانت مع بعضهم

اح وسائر السالح ورماحهم وسيوفهم عمل الرمقاتلوهم فإن قصبكم يعمل فيهم : الرماح وقد كان أبو الخطاب قال لهم

 فقاتلوا.. فقدمهم عشرة عشرة للمحاربة] قائدهم أبو خديجة[وال تعمل فيكم وال تخل فيكم فحمل وسالحهم ال تضركم 

والفرق لسعد بن عبد اهللا األشعري ص  ، المقاالت٧١ـ  ٦٩ص  الشيعة للنوبختيانظر فرق  »..قتلوا عن آخرهمحتى 

  .٨٢ـ  ٨١

  =ء السيوف الحديد العامل المحرك لهذه الفكرة هو الفقر، وبالتالي العجز عن اقتنا فلعلوفوق ذلك، 

  

  ـ  ٢٨٤ـ 



 

 

أتباعهم باِإليمان بها والقيام معهم عن اقتناع بِإمكان دون أن يستطيعوا إقناع  )١(الرابع عشر/ القرن الثامن

المشارك في الحركـة العسـكرية    وقوعها فعالً، ذلك هو إسقاط عامل الخوف من الموت من ذهن المريد

لتبدأ بعد ذلك محاولة فرض عقيدتها على المجتمع  على قوة السلطة المحلية التي تحاول بها الفرقة التغلب

إلـى   من نفسه، يسـتطيع االنـدفاع   عامل الجبن وكان المريد، بإسقاط. أو بالسيف أو باإلقناع باِإلرهاب

فـي   وال يقوون، بالتالي، علـى الوقـوف   اريه فيه خصومهال يجخوض القتال واالستبسال فيه إلى حد 

لغرابتها على األذهان وبعدها عن روح اإلسـالم،   الغلو كانت آفة حركات أن قلة العدد ويالحظ. وجههم

وتطبيقا لهذه الفكرة على . بالحماسة الزائدة عن العددفكأن زعماء الحركات الغالية كانوا يريدون يعوضوا 

بما فلم يكونوا يشعرون  واقعين تحت تأثير قوة شيخهم المغناطيسية كانوا في حروبهمهم يبدو أنالمشعشيين 

وكـان  . حولهم، بل كانوا يقدمون على خوض أضرى المعارك في حال من الذهول والغيبة عن الحـس 

. التي يبصـرونها بـأم أعيـنهم   األسطورة بقوة  وتضعف مقاومتهمالناس يسمعون ويرون فيزداد رعبهم 

بعد اغتيـال  مع الموت لم تتغير حتى عن تحالف المشعشعيين  أن نضيف إلى هذا إن فكرة الناس وينبغي

  قائدهم الحقيقي سنة 

 ـــــــــــــــــــــــ

! من خشب سّماه لعاب المنّيةعر كان له سيف اشالواالستعاضة عنها بأخرى من الخشب كالذي جاء من أّن أبا الشمقمق  = 

فقد جاء في أخبار طوكيو ! هذا التقليد، من حمل السيف الخشبي، بالعصر الحديث في اليابانويجر الحديث إلى وصل 

، االتحاد السوفيتي وزراءبايباكوف، نائب رئيس  اليوم على نيكواليهجم شاب ياباني «م أنه ١٩٦٨/ ١/ ٢٤يوم 

تي، استطاعوا حمايته فلم يصب يف السوفيبالضرجال البوليس، الذين كانوا يحيطون لكن . محاوالً قتله بسيف خشبي

وإذا عرفنا أن . »ة الحديديةالسكفي محطة  الذي كان يصافح بايباكوف بسوء، بينما أصيب محافظ إقليم إيشي الياباني

بعيداً أن تتّصل لم يكن  »باسم جمعية شباب شووايمينية يرأس منظمة «هذه المحاولة قام بها شاب في الرابعة والعشرين 

/ ٢٥جريدة األهرام القاهرية، عدد يوم . (هذه المناسبات بكرامة أو عناية إلهيةخشب إلى الحديد في مثل فكرة تحّول ال

  )، العمود األول١، ص ٦٨/ ٨

التي يذكر فيها أنهم حملوا ) ٨٣/ ١٤( ١٣١٧/ ٧١٧والنهاية البن كثير في حوادث سنة عن النصيرية انظر البداية ) ١(

روى له أن  ١٣٣٠/ ٧٣٠سنة  ن ابن بطوطة، وكان معاصراً، ذكر أنه لما مر بجبلةوالحق أ. السالح وقتلوا خلقاً

يأخذوا عوض السيوف قضبان اآلس «النصيرية في ثورتهم التي قصدوا منها إلى االستيالء على الشام كلها، أمروا أن 

رحلة (ا قتل عشرون ألفاً منهم وال بد أنهم كانوا أخبروا بأن السيوف لن تؤثر فيهم، ومن هن »فتصير في أيديهم سيوفاً

  ).٤٤/ ١ابن بطوطة 

  

  ـ  ٢٨٥ـ 



 

 

ويحسن أن نقرن بهذا أن الصوفية . )١(جريح رأسه وهو نائم لما كان يسبح في النهر واحتز ١٤٥٧/ ٨٦١

الذي يقوده مهديهم  األسطوريعن جيشهم  عرضوا فكرة إبعاد شبح الموتفي ابن عربي،  أنفسهم، ممثلين

عـن  فأغنوا جيشهم حتى  )٢(»بثالث تكبيرات القسطنطينيةيفتح «من أنه يتناقلونها عنه التي  في أخبارهم

عزائم المسـلمين عـن    وكانت هذه فكرة بدأ أولها عن نظرية إسالمية تحاول تثبيط. والفر التالحم والكر

ته وتحولت إلى تطبيق تأويلي درج على منحدر التطور حتى رأينـا صـور   المشاركة في الفتن الداخلية

  .الخامس عشر على ما عرضنا/ األخيرة في القرن التاسع

ويصل بنا هذا التسلسل إلى ما كان يؤمن به الغالة أيضاً من أن معرفتهم باسم اهللا األعظم تهزم   

الروحيـة   وهكذا قامت لمحمد بن فالح دولة تقوم على التسلح بـالقوة . )٣(لهم الجيوش وتحيي لهم الموتى

  .قائدهم العلويالعلوية المتجسدة في 

الغـالي  البرسي الـرأي  وقد جمع . ميراث البرسي القريب العهد بالغلو في عليبعد،  والشعشعة  

عـن رجـال، إلـى رأي    السابق، من أن الواجبات الشرعية الواردة في القرآن هي في الحقيقة كنايـات  

تكون مثالً أعلى يتأمل فيـه  أن وعمقها ويمكن  لها استقاللها دالالت الصوفية من اعتبار األسماء الحسنى

اهللا العزيز يعني محمـداً وأن اسـم اهللا   وقد رأى البرسي لذلك أن اسم . فيهالصوفي على أمل أن تتمثل 

علياً ومن هنا تتحول صفات اهللا إلى رجال تتمثل فيهم وتنعكس منهم بوصفهم بشراً إلهيـين  العظيم يعني 

وخـتم   )٤(»ألن تقديس الصفات توحيد الذات«ي قائالً عقب البرسوعلى هذا . عن البشر مميزين مختارين

الكلمة العليـا  «بأنه  )٥(»فكان قاب قوسين أو أدنى«: فيه اآليةالذي نزلت  ﴾﴿القول على مكانة النبي 

التي لم تسبقها كلمة في األزل ولم تزل ـ والنور الذي شعشع عنه الوجود وانتشر من كماله كل موجود  

  يشير البرسي إلىوهكذا . )٦(»...ر الصفات ألن األحدية تعرف بالوحدانيةواالسم المقدم على سائ

 ـــــــــــــــــــــــ

إذن أنه قتل اغتياالً كما يرد ذلك في مجالس المؤمنين ، وحدث ذلك في بهبهان، وليس صحيحاً ٢٧٣التاريخ الغيائي ص ) ١(

  .١٩٩ـ  ٤١٧ص 

  .٦٦ـ  ٦٥/ ٢الفتوحات المكية ) ٢(

  .٢٢٧، ٢٢٥، ٤٤، ١٧لفرق بين الفرق للبغدادي ص راجع ا) ٣(

  .١٩٣مشارق األنوار ص ) ٦ـ  ٤(

  

  ـ  ٢٨٦ـ 



 

 

ومثالً عليا إلهية حية تسعى في محمد وعلي وأبنائهما بوصفهما تجسيداً لصفات اهللا النور اإللهي شعشعة 

ليُّ ابنه في صراحة وخفاء، وقال به عوهذا بالذات ما أراده محمد بن فالح لنفسه في تقّية على األرض، 

الصوفي الذي مر بنـا  آخر من كتابه بالمعنى  في موضعوقد أشار البرسي إلى الشعشعة . الشاب الطائش

تشـرق   فّضل الحضرة المحمدية أن جعل نورها هو الفيض األول وجعل سائر األنوار«بإشارته إلى اهللا 

الشعشعة يكرر فكرته السابقة ويضمنها  دوعاد من جدي. )١(»...منها وتشعشع عنها وجعل لها السبق األول

والصفة تدل على الموصوف ألن بظهورهـا  .. تهافاهللا غير معروفة للبشر فمعرفة بصإن ذات «: ويقول

وكيف ال . )٢(»...ُعرِف اهللا وهي آلالء النور الذي شعشع عن جالل األحدية في سيماء الخضر المحمدية

على  اِإللهية وهي تعتبر محمداً وعلياً، ـ وهما في الصفات  عيينتصلح هذه الفلسفة الغالية أساساً للمشعش

صـفتين  فـي  متمـثالً   األحديةهللا ومنعكساً لصفاته ونموذجاً لجانب من الذات المساواة ـ مظهرين  قدم 

يتعمقا تعمـق  أنصارهما فلم مع سذاجة  والحق أن محمد بن فالح وعلياً ابنه اندفعا. من صفاته مجسمتين

ومع هذا فقد صرح محمد بن فالح بأن . نا أحوج الظرف إلى تلمس أسباب االتصال بينهماالبرسي ومن ه

فقد كفر ولعن .. هو اهللا وأن محمداً رسوله وفاطمة أمته واألحد عشر إماماً مالئكته من لم يعتقد أن علياً«

  .)٣(»...ويقتل في هذه الغلبة اآلتية

لنشر دعوتـه  فالح قة التي اختارها محمد بن وعوداً إلى صلب الموضوع ال بد أن نعرض للمنط  

البقعـة مـن األرض المسـماة    وكانت هذه . الغالية؛ فلقد كانت من العوامل المساعدة على نجاح حركته

منطقة معزولة عن العـالم   )٤(واسط والبصرة وخوزستانتمتد بين بالبطائح وهي سلسلة من المستنقعات 

  الخارجي وكان يلجأ إليها

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٨أيضاً ص ) ١(

  .٢٢٩أيضاً مشارق األنوار ص ) ٢(

  .»واألنبياء رسله والكتب المنزلة كالمه والوجود خلقه«: في موضع النقاط تركنا قوله ١٢٨ص  مشعشعيان) ٣(

كم كانت تصرف إليها مياه الفيضانات منذ أيام ح ، انها مواضع منخفضة٢ـ  ١٩٣١/ ١٣٥٠في فتوح البلدان، مصر ) ٤(

، وانظر ٢٩٢ـ  ٢٩٠وراجع ما أورده البالذري أيضاً عن تاريخ البطائح اِإلسالمي ص ) ٢٩٠ص (الفرس للعراق 

  =ت الجيولوجية وعن النظريا. ٣٠أيضاً مجالس المؤمنين ص 

  

  ـ  ٢٨٧ـ 



 

 

بنـا  مر  وقد. )١(وقد أنهى إلينا القاضي التنوخي مصداقاً لذلك، أحداثاً عاشها بنفسه. الخائفون على حياتهم

شبح الموت أثناء الغزو المغولي للعراق، فال داعي إلى  على رؤوسهمإليها سكان الحلة لما خيم كيف لجأ 

األسـدي   كان دبيس بـن عفيـف   أن نذكر أن أول من عمرهاينبغي  وللتعريف السريع بالبطائح. إعادته

وكان . كنا لقبيلة بني أسدفصارت مس )٢()٩٩١ـ   ٩٧٤/ ٣٨١ـ   ٣٦٣ح (األمير الشيعي أيام الطائع هللا 

والفقـر، وربمـا    بالبساطة الموحشة هذه المتاهةفي المنقطعون األسديون من الطبيعي أن يتصف هؤالء 

وقـد عـرف   . )٢(جميعاً من الشيعةأنهم كانوا  وبخاصة النزعات الغاليةساعد ذلك على استعدادهم لتقبل 

حتى جعل منهم جيشاً ال يقهر وبخاصـة أنهـم   الفتح فيهم روح ويبث  كيف يثير حماسهم محمد بن فالح

/ ٨٢٤قبل ظهور محمد بن فالح فيهم بمـدة وجيـزة وذلـك فـي سـنة       لما احتلوا الحلة الغنائمجربوا 

  .أنهم كانوا يتحرقون شوقا إلى إعادة الكرة عليها وعلى غيرها بقيادة زعيمهم الجديدوال بد . )٤(١٤٢١

  ـ  ١١٨٢/ ٥٧٨ت (أن أحمد الرفاعي  ال بد أن نذكر لهذه الصورة واستكماال  

 ـــــــــــــــــــــــ

العراقية، العددين األول  راجع ما ترجمه الدكتور صالح أحمد العلي في مجلة الجمعية الجغرافية الخاصة بنشأة البطائح= 

ص (الكون وليس وهما يحثان أولهما بعنوان التاريخ الجغرافي لسهول ما بين النهرين بقلم ف ١٩٦٤، ١٩٦٢والثاني 

ـ  ١٩٣ص (في علم اآلثار اآلشورية والبابلية عن التطورات الحديثة ماالوان . والثاني لألستاذ م) ٢١٧ـ  ١٩١

حديث االستعمال؛ غير أن  ورّبما بدا، ألّول وهلة، أن هذا اللفظ. المواضع تسمى األهوارومن المعروف أن هذه ) ٢٠٦

فقال، في ذكر صاحب . اليومبمعناه الذي نعرفه ل هذا اللفظ من قديم ، استعم)م٨٩٧/ ه٢٨٤ت (البحتري الشاعر 

  :الزنج

  ائبهـوم تستقّل جنـدهر يـمن ال     يلوذ َبْهور البحر، فالفوز عنده

  :وقال من قصيدة أخرى). ٥٨٩م، ص ١٩١١الديوان، بيروت (

  ول دبورهاـعلى خطر والريح ه     ائراًـانَْيك من َهْور البطائح سـحن

  اـطٌ وقصورهـا أنستني واسـلم    ومهاـُجبَّل وخص وحشتني د أـلق

  )٦٠٥الديوان، ص (

  .٤٣/ ١انظر الفرج بعد الشدة ) ١(

  .٣٧٣/ ٢انظر معجم البلدان ) ٢(

  .٣٠مجالس المؤمنين ص ) ٣(

تاريخ (حليفته ووالقبيلة التي احتلت الحلة كانت خفاجة التي أصبحت رعية ابن فالح  ٦٢/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٤(

  ).١٠٩/ ٣العراق بين احتاللين 

  

  ـ  ٢٨٨ـ 



 

 

 )١(»من قرى البطائح وهي بين البصرة وواسـط لسكناه أم عبيدة «كان يسمى شيخ الطائفة البطائحية ) ٣

أحوال عجيبة من أكـل الحيـات،   «وأنه كان يقود أتباعا من المنطقة نفسها على الطابع ذاته، فكانت لهم 

وقد مر بنا كيـف  . )٢(تشتعل، ويلعبون بها وهي ي النار في التنانير، وهي تضطرموهي حية، والدخول ف

شربا النحـاس المـذاب   «لفت صوفيان من أتباع أحمد الرفاعي نظر هوالكو إلى التصوف فيما قيل، لما 

محمد بـن  فقد تعلم ) ٧ـ   ١٤٤٦/ ٨٧١ت (وإذا صدق ابن فهد المكي . )٣(»النار العظيمةوالسم ودخال 

يضاف إلى هـذا أن القرامطـة ـ    . المنطقة نفسها عاصمة )٤(لسحر، الذي نسب إليه، من الحويزةمكي ا

في النار بطالء أجسامهم بحجر الطَّلَـق الـذي كـانوا     وكانوا من سكان هذه المنطقة ـ مارسوا الدخول 

 نشوء الحالجوإذا صدقت رواية الخطيب البغدادي عن . )٥(العاشر من بغداد/ يستوردونه في القرن الرابع

، ولقب بالحالج هناك )٦(الذي تعلمه يكون متأصالً في هذه المنطقة بالذات في واسط فإن مخاريقه والسحر

عليه في  محاكمة الحالج إلى سبق القبضبن العباس أشار في  ويتّمم هذا أن حامد. )٧(لكرامة صدرت منه

ن قتيبة ذكر أن المغيرة بن سعيد وبيان بن النظر حقا أن ابومما يستوقف . )٨(واسط لما كان عامال عليها

، وكان كالهما معروفا بالسحر، فلعلهما تعلماه من هناك أو كان لهمـا  )٩(في واسط سمعان الغاليين صلبا

ولد في بابل أو ) ع(يضاف إلى هذا كله أنه لو صح أن إبراهيم الخليل . عليه فيها نوع اتصال بالمطلعين

  أن يعتبر إلقاؤه في النار اختباراً تجريبياًالمكن  )١٠(السوس أو األهواز

 ـــــــــــــــــــــــ

أن أم عبيدة تعني الفالة ويشير هذا الوصف إلى طبيعة المنطقة التي كان وقد ذكر ياقوت  ٣١٢/ ١٢البداية والنهاية ) ١(

  .الرفاعي يقيمون فيهاأتباع 

  .٣١٢/ ١٢البداية والنهاية ) ٢(

  .١٦٤والوسائل إلى مسامرة األوائل للسيوطي ص  ١٨للواسطي ص  راجع ترياق المحبين) ٣(

  .١٦٨لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ص ) ٤(

  .١٤٧، ١٤٣/ ٢راجع معجم األدباء ليقاوت ) ٥(

  .١١٢/ ٨انظر تاريخ بغداد ) ٦(

  .١٣٥/ ٨أيضاً ) ٧(

  .١٣٥/ ٨أيضاً ) ٨(

  .١٤٨/ ٢عيون األخبار ) ٩(

  .١٦/ ١، اليعقوبي ٣ـ  ٢٥٢/ ١ انظر الطبري، أوروبا،) ١٠(

  

  ـ  ٢٨٩ـ 



 

 

وتعّزز التوراة هذه التجميعات بروايتها أن إلقاء شـدرخ  . من تقاليد هذه المنطقة التي تألف هذه الكرامات

  .)١(وميشخ وعبد نغو في النار قد تم ضمن هذه المنطقة

ن وأن دور القادة فيها من هذا كله يبدو أن هذه الكرامات كانت إرثاً للمنطقة وصلها خالل القرو  

على الحركة مع وصلها بالعقيدة السائدة لم يكن يتجاوز تنظيم األتباع وإسباغ نوع من الروحانية والبركة 

. بينهم وبين زمالئهم من اتباعه في المراكز المحيطة بهممجاالً لألخذ والرد على نحو فيه استقالل يترك 

يالحظ أنه لما كانت الحـويزة مركـز    والطريقة الرفاعيةين حركة المشعشعيواستكماالً للربط بين طبيعة 

الرفاعيين في البطائح وكان خلفاء أحمد الرفاعي يعودون مـن بـالد   المشعشعيين كانت أم عبيدة مركز 

يضاف إلى . المعتاداالحتفال الروم، حيث كانت الحكومة ترعاهم إلى هذه المدينة أيام مواسمهم ليحضروا 

ويدخلون النيران بحضـور أحمـد بـن    رأى في واسط آالف الفقراء وهم يذكرون أن ابن بطوطة، هذا 

وحاول غيره أن ينفي المسؤولية في ممارسة هذه المخاريق عن أحمد فذكر أنها بدأت . )٢(العباس الرفاعي

مـرور  غير أن الواسطي روي عن أحد معاصري أحمد الرفاعي أنه ذكـر   )٣(معاصرة للتتاربعد الشيخ 

وممـا  . )٤(»حاله في سريفأنكرت «: وقال »د الرفاعي بموكب من فقرائه في أرض البطائحالسيد أحم«

والرفاعية أيضاً أن الواسطي ذكر من األخبار ما يجعل من أحمـد الرفـاعي    يقرب ما بين المشعشعيين

  .)٧(»أئمة اآلل االثني عشر«وفي مقام يلي  )٦(يتصرف في األرض والسماء )٥(مهدياً ومجددا للقرآن

وعلى هذه فالطبيعة الصوفية متوفرة في أهل البطائح، والنزعة إلى ممارسة الكرامـات كامنـة     

وهكذا كان مثل أهل البطائح ومحمد بن فالح كمثل شن وافـق  . واالستعداد للقتال لم يكن ينتظر إال للقائد

  ه، وكانت حركته موجة عربية عارمةطبق

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٦ـ  ١٩: ٣يال انظر سفر دان) ١(

  .١٠٩/ ١رحلة ابن بطوطة ) ٢(

  .عن العبر للذهبي ١٢٦/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٣(

  .٥ترياق المحبين ص ) ٤(

  .١٢، ٨، ٧، ٥، ٤ترياق المحبين ص ) ٥(

  . ٩أيضاً ص ) ٧ـ  ٦(

  

  ـ  ٢٩٠ـ 



 

 

محيط بثقافة ت اتباعه كل طاقاتها الكامنة تحت قيادة رجل خبير بإمكاناطال عليها السكون وتفجرت 

منذ البداية على أن تصب الحركة كلها الخطة مرسومة وكانت . للعمل السياسي عصره وطرائق استغاللها

وكان من الدالئل . في قلب موجة عارمة من النهب والسلب قائمة على تكفير المسلمين ومن ثمة حلّيتهما

وزاد . )١(بخس ليشتري به سيوفاً يقاتلون بها أتباعه بثمن فالح باع ماشيةعلى هذه النية أن محمد بن 

فيهم روح الفتح  فاندفع يحاول أن يؤّجج )٢(حماس محمد بن فالح إلى الحرب المجاعة التي حلت بأتباعه

خصبة بما يعكس الفقر إلى غنى واالنقطاع في هذه المنطقة الفقيرة النائية إلى حكم لما جاورها من أرض 

  .والتصرف بما فيها من أموال

لكن ابن فالح استطاع، بسعة حيلته  )٣(١ـ   ١٤٤٠/ ٨٤٤وبدأت حركة التوسع بهزيمة في سنة   

/ ٨٤١وصبر أتباعه، أن يقاوم عوامل الفناء ويزداد قوة من الزمن حتى شب ابنه علي الذي ولـد سـنة   

. مرونةفي هدوء و يدبر األمور بنفسهفسلمه قيادة الجيش وجعل  )٥(وعرف بالمولى علي )٤(٤٨ـ   ١٤٣٧

في هذا الوقت ان جنود علـي  وقت طويل حتى استولى على جميع األهواز إلى الحلة وذكروا ولم يمض 

هذا انه احتل النجف وكان من جرأة علي . )٦(»السالح وال غيره الستعمال بعض األسماءال يعمل فيهم «

، )٧(»ال يمـوت  والـرب أنـه رب  «على قبة االمام علي بحجة  وأحرق الحجر الدائر ١٤٥٤/ ٨٥٧سنة 

، وأعلن )٩(وأخذ السيوف األثرية المحفوظة في المشهد الستخدامها في الحرب )٨(ونهب المدينة والضريح

  )١٠(أن روح علي بن أبي طالب قد حلت فيه

 ـــــــــــــــــــــــ

لبقرة سيفاً وعشرة ، ويذكر السيد نور اهللا التستري أن محمد بن فالح كان يستبدل با٤١٨المؤمنين ص مجالس ) ٢، ١(

  .دراهم

  .١١١/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٣(

  .١١٥/ ٣أيضاً ) ٤(

  .٤١٨مجالس المؤمنين ص ) ٥(

/ ٨٥٧، وكان ذلك في ذي القعدة من سنة ٢٦٩، وكذا التاريخ الغياثي ص ١١٥/ ٣العراق بين احتاللين تاريخ ) ٧و ٦(

١٤٥٣.  

  .٤١٩منين ص ، مجالس المؤ٢٦٩التاريخ الغياثي ص ) ٩و ٨(

ينبغي أن توجه إلى علي هذا ) ٢٨٨في جهان نما ص (، واألخبار التي رواها حاجي خليفة ٤١٩مجالس المؤمنين ص ) ١٠(

ومما يذكر أن حركة قديمة فاشلة سعت إلى هذا االدعاء ذاته في . ال إلى محمد أبيه الذي ادعى المهدية ثم سكت عنها

  = ٣ـ  ٩٥٢/ ٣٤١وياً ظهر في سنة وقد ذكر السيوطي أن شاباً عل. بغداد

  

  ـ  ٢٩١ـ 



 

 

وكـان  . تجب طاعتهبن أبي طالب بنفسه ولياً وقطباً واماماً ومظهراً من مظاهر اهللا بمعنى أنه كان علي 

واعمل النهب فيها وقتل مشـايخ   ١٤٥٦/ ٨٦٠علي بن محمد بن فالح من الجرأة بحيث هاجم بغداد سنة 

أيضاً وأن أبـاه السياسـي   اإللهية عليا هذا ترقى به األمر إلى ادعاء  إن: وقيل. )١(رباط سلمان الفارسي

  .المحنك أنكر موافقته على ذلك

والمهدية والتحكم في  وكان ذلك طبيعيا من حركة اعتمدت في البداية على المعجزات والخوارق  

ثم محسن  )٢()١٤٦٢/ ٨٦٦ت (ولما مات علي قاد الحركة منظمها األول محمد بن فالح . الموت والحياة

ولما ظهرت الدولة الصفوية على . ، لكّن فقَد علي أثر فيها أثراً أشاع فيها الضعف)١٥٨٥/ ٨٩٣ت (ابنه 

جنبـاً   كما يأتي، لم يكن في االمكان أن تقوم الحركتانأسس تشبه تلك التي قامت عليها دولة المشعشعيين 

بحجـة أن أميرهـا    ٩ـ   ١٥٠٨/ ٩١٤ة إسماعيل الصفوي هذه الدويلة سن إلى جنب ومن هناك اكتسح

، وأمـر بقتـل أخويـه علـي     )٣(فياض بن محسن كان يدعى اِإللهية وأن أنصاره كانوا يعبدون عليا فيه

  .)٤(وأيوب

وانتهى األمر بأن صارت هذه االمارة تحت حماية الصفويين وصار أمراؤها أدوات لهم يفعلون   

وصـاروا  تظاهرهم بالغلو شـيئاً فشـيئاً   من  لمشعشعيونا وأدت هذه النهاية إلى أن خفف. )٥(ما يأمرون

 )٦(الدفاع عنهم ويلقون اللوم كله على علي بن محمد بن فالحيكتب الفقهاء الكتب في  مياسيرارستقراطيين 

  األمر بهم إلى أن ظهر منهم فقهاء من الشيعة االثنا عشرية فكتبوا الكتبوتطور . فيما رموا به من غلو

 ـــــــــــــــــــــــ

تاريخ راجع (أنه جبريل يدعي وآخر  إليهاوزعم أن روح علي انتقلت إليه وكانت امرأته تزعم أن روح فاطمة انتقلت =  

  ). ٢٦٥الخلفاء ص 

  .١٤٧/ ٣العراق بين احتاللين  تاريخ) ١(

 التستري أنه توفي ، ويذكر نور اهللا٣٦ومشعشعيان ص  ١١١/ ٣العراق بين احتاللين ، تاريخ ٢٨٠/ ٧الضوء الالمع ) ٢(

  ).٤١٩مجالس المؤمنين ص ( ٦ـ  ١٤٦٥/ ٨٧٠سنة 

  .أ ٢٧/ ١، عالم اراى عباسي ٨٢تاريخ إسماعيل الصفوي ورقة ) ٣(

  .٤٢٠مجالس المؤمنين ص ) ٤(

  .٤٢٠، مجالس المؤمنين ص ١٦٢/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٥(

  .٤٢٠مجالس المؤمنين ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٩٢ـ 



 

 

مزيجـاً   في أوائل حكم الصفويينوال بد أن نذكر هنا أن التشيع قد صار . الشيعة المعتدلينالمرضية عند 

والكرامة، كل ذلك مسايرة لروح  من غلو المشعشعة واعتدال االثنا عشرية واالتجاه الصوفي نحو الوالية

ية لم يشـعر  ومن هنا رأيناه يتبنى مستوى من الروحان. العصر الذي غلبت عليه مثل التصوف المتطرفة

التـي  وكانت الـدوافع  . الصفويون بتطرفه ولكنه أشعر الفرق اإلسالمية األخرى بالحدود التي تجاوزها

حملت المعارضين من المسلمين إلى الثورة على تطرف التشيع مزيجاً من مجاملـة الدولـة العثمانيـة،    

غير . في التشيع من المصنفين الديني، فعل إخوانهموخصمهم العنيد، والوازع  بوصفها منافسة الصفويين

االتجاه، الذي غلب عليه الغلو، قد سقط بفتور الملوك الصفويين عن تطلـب الزعامـة الروحيـة    أن هذا 

  .حديث له موضع يأتي قريباًوذلك . الفعلية وظهور رجال من الشيعة ال تأخذهم في الحق لومة الئم

لحركـات   حركـة مماثلـة  أنها كانـت   وختاماً لهذا الفصل يحسن أن نذكر لحركة المشعشعيين  

بحجة إخراج مخالفيهم فـي  اقتصادياً سائغاً الخوارج والقرامطة العنيفة في اعتبار النهب والسلب مورداً 

ومن هنا رأينا النهـب المسـتمر للنجـف    . عقيدتهم جوهرهالذي يعتبرون  )١(العقيدة من اإليمان باإلسالم

 أيضاً سابقة قريبة العهد للوهـابيين  وكانت حركة المشعشعيين. وبغداد والحلة والبصرة وكربالء وواسط

نابعا من الضيق  عينه بعدهم بثالثة قرون بناء على الحجة نفسها، وكان في حقيقتهالذين تابعوا هذا المنهج 

قامت في بدئها علـى   أن حركة المشعشعيين وينبغي أن نتذكر. في الحركات المذكورة كلها )٢(االقتصادي

كان جامعاً بين المعقول والمنقول وصوفياً صاحب رياضـة  «ى وصف محمد بن فالح بأنه حت التصوف

األخيـر الـذي    واألمر. شيعيةوانه انتقل من التصوف إلى التشيع فشّكله بأشكال  )٣(»ومكاشفة وتصّرف

لية القديمة ختام هذا الفصل بفاتحته، هو أن هذه الحركة كانت إحياء للعقائد الغا أن نذكّر به، لنربطينبغي 

  .ونموذجاً احتذته الفرق اآلتية بعدها وبخاصة الكشفية والبابية

 ـــــــــــــــــــــــ

انظر الالمع (بالخارجي  والخوارج عند السخاوي الذي لقب محمد بن فالحلقد وجدنا صدى هذا التشابه بين المشعشعيين ) ١(

٧/ ٦.(  

كيف قابض محمد بن فالح على البقر بالسيوف فيما ، وقد رأينا ١٤٤ ـ ١٤٣/ ٣راجع تاريخ العراق بين احتاللين ) ٢(

  .مضى

  . ١١٠/ ٣أيضاً ) ٣(

  

  ـ  ٢٩٣ـ 



 

 

  

  بخشـ محمد بن عبد اهللا الملقب بنور ٦
  )١٤٦٥ـ  ١٣٩٣/ ٨٦٩ ـ ٧٩٥(

  

اآلخر ألحمد بن فهد الحلي مما سنراه فـي   الصوفيالتلميذ بخش، برواية الشيعة، كان محمد نور  

فـي   المتصوفة الفرس من التشـيع والحق أن محمد نوربخش هذا سيكون دليلنا إلى موقف . هذا الفصل

كيف صار علي ولياً لألولياء وشـيخاً للصـوفية   لقد رأينا . الرابع والخامس عشر/ القرن الثامن والتاسع

القـرن   ولما جاء. الثاني عشر بالعلويين/ الطرق التي امتألت منذ أواخر القرن السادس جميعاً وبخاصة

وكان . السابع كان العالم اِإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه يموج بالصوفية من العلويين وال سيما في إيران

من اندماج التصوف في شخصية علي أن المتصوفة العلويين كانوا يرون أنهم ورثة التصوف وأئمته وأن 

ووجـدنا  . ر عن ذلـك اآلملـي  الطريقة الوحيدة الصحيحة هي الطريقة التي يقومون على رأسها كما عب

يعتزون بها ويدعون الناس إلى االنضمام إليهم كان مـنهم  يؤسسون سلسلة جماعة من الصوفية العلويين 

الذي سافر إلى النجف ليزور جده وشيخه علي بـن أبـي    )١()١٢٢١/ ٦١٨ت (التوني الموسوي حيدر 

علويان هما السـيد محمـد نجفـي    شيوخه من وكان . )٢(طالب ولم يدخل المشهد حتى دعاه اِإلمام جهاراً

. )٣(والسيد إبراهيم الخوارزمي الذي تصل نسبة سلوكه ـ كما قيل ـ إلى اِإلمام موسى الكاظم جد التوني  

  يدر التوني السيدوكان إلى جانب ح

 ـــــــــــــــــــــــ

  .راجع الجزء األول) ١(

لنصوص لحيدر بن علي اآلملي ونقل هذه القصة صاحب كتاب نقالً عن نص ا ٨٧٦أيضاً وانظر مجالس المؤمنين ص ) ٢(

  ).أ ٣١٣ورقة (األوصياء  محفل

  .أ ٣١٣ومحفل األوصياء ورقة  ٨٧٦مجالس المؤمنين ص ) ٣(

  

  ـ  ٢٩٤ـ 



 

 

الذي ينسب إليه أنه قسم محبي آل الرسـول   )١(صاحب الطريقة الهمدانية) ١٣٨٤/ ٧٨٦(علي الهمداني 

واضحة قاطعة وبخاصة أنه عكس سنية ، وهو رأي ال يدل على شيعية )٢(اءإلى الرسل والشيعة واألصفي

وكان علي الهمداني، على كل حـال،  . )٣(في المتحف البريطاني بلندن في كتاب ذخيرة الملوك المخطوط

وجاء بعدئـذ  . )٤(التي ورثها محمد نوربخش عن خواجه اسحق الختالني وكان علوياً أيضاًشيخ الطريقة 

والمهم في هذا كله أن الصوفية كانوا متنبهين . لولي وأسس طريقته التي بقيت في الهند وإيراننعمة اهللا ا

فيه فيتعرضوا لألخطار وتـزول واليـتهم   إلى ميل التصوف شيئاً فشيئاً إلى التشيع حتى خشوا أن يندمج 

محمـد البخـاري   الدين باختصاصها بالعلويين وحدهم، ومن هنا ظهرت الطريقة النقشبندية على يد بهاء 

من ذكـر  ألغت كل تقاليد التصوف القديم على صورة ثورة صوفية ) ١٣٨٩ـ   ١٣١٨/ ٧٩١ـ   ٨١٧(

من ذلك أيضاً وهي السلسلة التي كانـت ترجـع فـي    ما هو أهم  وألغت النقشبندية. )٥(وخلوة وكرامات

المعاصرون لـه   ونفى أن يكون )٦(شيخها أن تتصل سلسلة بأحدمجموعها إلى علي بن أبي طالب، فنفى 

وقد اعتبـر محمـد   . )٧(»لم تصل إلى المتأخرين طريقة من أحد من المشايخ«: من الصوفية أصالً فقال

  نقشبند لهذا السبب

 ـــــــــــــــــــــــ

  :وانظر ٤٤٧نفحات األنس ص ) ١(
C. Rieu, Catalogue of the Persian MSS. in the British Museum, p. 447. 

  .٣١١لس المؤمنين ص انظر مجا) ٢(

  . أ ٦ب ـ  ٥، وهذه النسبة الواضحة جلية في ورقة Add 16840المخطوط رقم ) ٣(

  .٣١٣مجالس المؤمنين ص ) ٤(

وقد عجز نور اهللا التستري، وكان مغرماً برد . ٢٨٧/ ٢وانظر طرائق الحقائق  ٣٨٨ـ  ٣٨٤راجع نفحات األنس ص ) ٥(

سباب، عن انتحال سبب يضيف به النقشبندية إلى هذه الفرقة، فلما أعياه األمر مشاهير اِإلسالم إلى التشيع ألوهى األ

  .٢٥٦، مجالس المؤمنين ص »الضالة النقشبندية إال الشرذمة«صرح أن من بين الصوفية لم يكن من أهل السنة 

سلسلة أحد ال تصل : حيث نص محمد نقشبند جواباً على سؤال حول منتهى سلسلته فقال ٢٨٦نفحات األنس ص ) ٦(

  .»سلسلة كسى بجايي نميرسد«موضعاً معيناً 

ومن الطريف أن نذكر أن صوفية آخرين عالجوا هذا التسلط العلوي على التصوف بادماج نسل عمر بن الخطاب مع 

العلويين بحجة أن عبد اهللا بن عمر تزوج ابنة الحسن بن علي وأن العبرة بالوصول بالنسب إلى النبي عن طريق فاطمة 

  ).أ ٨٥٨حفل األوصياء ورقة م(

  . »نشده است برهيجكس ازمشايخ طريقت ازمتاخران«: والنص الفارسي يقول ٩ـ  ٣٨٨نفحات األنس ص ) ٧(

  

  ـ  ٢٩٥ـ 



 

 

وليـاً يكلمهـم   وعاد تالميذه بطريقتهم إلى الجنيد البغدادي وجعلوه  )١(مجدد الدين على رأس المائة الثامنة

طالب يفعل مع العلويين، وكانوا بذلك يريدون أن يقضوا على التـراث   كما كان علي بن أبي )٢(ويوجههم

ومـن  . علي التصوف بشخصية الرابع حتى استطاعوا أن يصلوا إلى دمج الذي بناه الصوفية منذ القرن

إلى التشـيع  وينسبوهم الصوفية لماذا كان من السهل جداً على الشيعة أن يقبلوا أن نفهم  هذا كله نستطيع

وقبل أن نمضي في العرض له ينبغي أن نذكر نعمة اهللا الـولي  . اآلن د نوربخش الذي نتناولهومنهم محم

ولقي عبد اهللا اليافعي في مكة قبل أن يسـتقر فـي   وكيف ساح  الذي مر بنا خبره العلوي الحلبي األصل

ه المعنّي يسجدون له ويرون أنماهان من كرمان وصار له مقام سام بين المتصوفة حتى لقد كان مريدوه 

رداً اآليـة  والحق أن نعمة اهللا قد استشهد بهذه . وأكثرهم الكافروننعمة اهللا ثم ينكرونها يعرفون : باآلية

  .بلدهم كما مر آنفاً ان له وطرده منعلى تكفير أهل كرم

وتجنباً لِإلطالة في هذا الموضوع نذكر أن بعض أحفاد نعمة اهللا الولي ذهبوا إلى الهنـد حيـث     

ويحـالفوهم   مـع الصـفويين  ريقتهم النعمة اللهية واستقر بعضهم اآلخر في إيران ليتزاوجـوا  نشروا ط

  .وصارت الطريقة كلها شيعية بعد أن كان نعمة اهللا نفسه حنفياً

، المنطقة التـي  )٣(هستانلد ألبيه عبد اهللا في قاين قصبة قأنه وإلى محمد نوربخش نذكر  وعوداً  

ي الهمداني، وكان أبوه هاجر من االحساء في البحرين سائحاً ليزور قبـر  وعل )٤(عاش فيها حيدر التوني

. )٦(١٣٩٣/ ٧٩٥في شهور سنة وكان مولد محمد . )٥(بعد في قاينعلي بن موسى الرضا في طوس فأقام 

  وكان محمد من الذكاء

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٢٩٨األوصياء ورقة محفل ) ١(

بأن حجه قد قبل، ) ١٤١٩/ ٨٢٢ت (الخواجا محمد بارسا البخاري حيث أخبر الجنيد ، ٣٩٤راجع نفحات األنس ص ) ٢(

  .وبذلك يمكن اعتبار الجنيد قريب الشبه بالمهدي أيضاً

  .٢٠/ ٧راجع معجم البلدان لياقوت ) ٣(

  .٤٢٥/ ١تقع تون في المنطقة نفسها، راجع ياقوت ) ٤(

ويروي السيد عبد الحجة البالغي أن عبد . حمد بن محمد السمرقندينقالً عن الحاج م) ب ٥٥٣ورقة (محفل األوصياء ) ٥(

وقد ذكر السيد البالغي نسب نوربخش الذي . اهللا أبا محمد نوربخش ولد في االحساء وأن جده محمداً ولد في القطيف

طهران، ، )أنساب بيوتات سكان نائين( »مردم نائينأنساب خاندانهاي «باِإلمام موسى بن جعفر في كتاب ينتهي 

  .١٥٩، ص ١٣٦٩

  . ٣١٣مجالس المؤمنين ص ) ٦(

  

  ـ  ٢٩٦ـ 



 

 

لخواجـه إسـحق   مريداً بحيث حفظ القرآن في السابعة من عمره وتبّحر في جميع العلوم سريعاً وصار 

بمعنى واهب األنـوار،   )١(لقّبه بنوربخشحتى  الختالني، تلميذ السيد علي الهمداني، الذي أعجب بقابلياته

في محاولة لتكوين دولة وكان الخواجة اسحق يتطلع إلى الثورة على شاهرخ . المشعشعيينالذي يذكرنا ب

الشجاع ما شجعه على االستعانة به فـي تحقيـق هـذا    صوفية، فوجد في محمد نوربخش العربي الذكي 

ليستطيع أن يحمل النـاس،   )٣(ومن هنا حرص على أن يؤكد علويته عن طريق الكشف الصوفي )٢(الحلم

محمد بن : وأعانه على تسويغ ادعائه أن اسمه. )٤(ة المتصوفة، على االلتفاف حوله باعتباره مهدّياًوبخاص

وحرصاً على أن يأخذ هذا التطـابق  . عبد اهللا يوافق ما جاء في الخبر من مشابهة اسم المهدي السم النبي

هو أبو القاسم محمد بن عبد محمد نوربخش ابنه بالقاسم ليكون اسمه الكامل في االسم كل احتماالته سمي 

  . اهللا

لطريقـة السـيد    وبمشيخته )٥(األمر فقد بايع الخواجه لمحمد نوربخش بخالفة خلفائهومهما يكن   

  .)٧(واكتفى في يوم البيعة بقبول اثني عشر شخصاً تيمناً بعدد األئمة )٦(علي الهمداني

  للون رمزاًوكانت طريقة محمد نوربخش تتميز بلبس السواد باعتبار هذا ا  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣/ ٢ب، طرائق  ٥٥٣األوصياء ورقة محفل ) ١(

  .٣١٤أ، مجالس المؤمنين ص  ٥٥٤أيضاً ورقة ) ٢(

  .٣١٤مجالس المؤمنين ص ) ٣(

األول منهما الثاني  وقاسم بن محمد نوربخش خاطب خاللها بين إبراهيم بن علي بن فالح المشعشعي جرت مهاترة) ٤(

في تقدمك علي وماذا عسى أن يكون السبب؟ هل ذلك دعوى السيادة؟ فإن كالً منا مشكوك في سيادته، أو لنتحاج : هبقول

أما إذا كان األمر غير ذلك ومبناه . ووالدي زعم األلوهية إذا كانت دعوى ال مبنى لها فإن والدك ادعى المهدوية

الذي ، وهذه العبارة من ترجمة العزاوي للنص ١٥٢/ ٣اللين بين احتالعراق انظر تاريخ  »الخ.. الفضيلة فهات اسمع

غير أن صاحب مجالس ) ب ٣٠٤ورقة (هذا الخبر أيضاً في محفل األوصياء نقله عن مجالس المؤمنين، وقد نقل 

بين إدريس كانت المؤمنين نفسه ذكر في مكان آخر أن هذه المهاترة التي وقعت في بالط السلطان حسين بايقرا 

وأما التحقيق والواقع أن ما يهمنا من الخبر هو المضمون . وبين قاسم بن محمد نوربخشال إبراهيم  يالمشعشع

  .ريخي فغيرنا أقدر على القطع فيهالتا

  .١٤٣/ ٢طرائق الحقائق ) ٥(

  .أ ٥٥٤محفل األوصياء ورقة ) ٧و ٦(

  

  ـ  ٢٩٧ـ 



 

 

 وتطـور . ية الذين كانوا يلبسون البيـاض وتلك عالمة تميز أتباعه عن الحروف )١(للنور وللحياة الكامنين

فـي   إلى وضع عمامة سوداء صارت شعاراً للحركة ومدعاة إلى حماسـة النـاس   نوبخش األمر باتباع

  .)٢(نوربخش من استعمالهاأن الدولة منعت  وكان من هذه العمامة وأثرها في الناس. انضمامهم إليها

وكان مـن حماسـة    من قالع ختالن بكوه تيري ١٤٢٣/ ٨٢٦في سنة  حركة نوربخشوبدأت   

التريـث حتـى يـتم    نفسه كـان يـرى    خواجه إسحق أن استعجل إعالن الثورة مع أن محمد نوربخش

عن الحركـة بانضـمامهم إلـى     الحركة قبل أن تبدأ ألن فريقاً من الصوفية انشقوا وفشلت. )٣(االستعداد

. )٤(افسه على رئاسـة هـذه الطريقـة   محمد نوربخش ومنالفريق الذي يتزعمه عبد اهللا المشهدي خصم 

وتسييره إلى هـراة عاصـمة    خواجه إسحق وأخيه وبالقبض على محمد نوربخشوانتهت الحركة بقتل 

الحروفية في جيشه ثم جاءت هذه الحركة الجديدة من انتشار الدعوة منزعجاً  وكان شاهرخ. )٥(التيموريين

 على نوربخش إلى الحد الذي لم يجرؤ شـاهرخ ون ويبدو أن الناس كانوا يعطف. لتعصف بالحركتين معاً

بنفسه فطاف تسـتر والبصـرة   معه على قتله، فأمر بنفسه إلى شيراز وهناك أطلق سراحه ليختار منفاه 

والظاهر أن محمد نوربخش لم يشأ أن يسلم بالهزيمـة،  . )٦(المقدسة الشيعيةوزار العتبات  والحلة وبغداد

عوته فيها فانقاد إليه سكانها وضرب النقود باسمه وتسبب ذلك في قلق ليبث د عاد إلى كردستانومن هنا 

ومن ثم سير إلى هراة لـيعلن  وانتهى األمر بالقبض على نوربخش من جديد وسجن . )٧(من جديد شاهرخ

عن دعوى الخالفة ومـا   تنازله ٧ـ   ١٤٣٦/ ٨٤٠، وهو في قيده، يوم جمعة من سنة من على منبرها

على أال يكثر من الطـالب وأال   الرسمية فقط بممارسة التدريس في العلومعل سمح له ولما ف. )٨(يستتبعها

وأخيراً طلب إليه أن يترك المملكة التيمورية كلها إلى بالد الـروم  . )٩(السوداء يضع على رأسه العمامة

  وبعد موت شاهرخ سنة. )١٠(ولكنه فضل أن يبقى في إيران واختار كيالن

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٥٥٣ورقة محفل األوصياء ) ١(

  .١ص  ٣١٥راجع مجالس المؤمنين ص ) ٢(

  ٣١٤أيضاً ص ) ٦ـ  ٣(

  .٣١٥أيضاً ص ) ١٠ـ  ٧(

  

  ـ  ٢٩٨ـ 



 

 

/ ٨٦٩الصوفية وتوفي هناك في سنة  قصد محمد نوربخش إلى الري حيث مارس طريقته ١٤٤٧/ ٨٥١

  .)١(٥ـ  ١٤٦٤

/ ٩٢٧ت (بخـش  المشيخة ابنه قاسم فـيض  ورث  تنته طريقة محمد نوربخش بموته وإنماولم   

  .)٢(وكان ينتقل بين العراق وإيران وورثه ابنه شاه بهاء الدين وهكذا) ١٥٢١

. يحضرون مجالس الملوكرجالها من األرستقراطيين الذين األمر بهذه األسرة إلى أن صار وآل   

يم بن علي المشعشعي الهـارب  بخش وإبراهفيض  وقد جمع مجلس السلطان حسين بايقرا في تبريز قاسم

فدار بينهما الحديث الذي سقناه في الهامش السابق من هذا الفصل تعليقاً علـى   )٣(من حركة المشعشعيين

  .النسب العلوي الذي ينتظم كلتا األسرتين

منهم خواجه محمد بن خواجه محمـد السـمرقندي   أما خلفاء محمد نوربخش من الصوفية فكان   

وكان منهم شمس الدين محمد بن  )٤(معروفة تذكرة ومقاماتهحمد نوربخش وأحواله الذي ألف في سيرة م

شـارح كلشـن راز والشـيخ الحـاج محمـد      ) ١٥٢١/ ٩٢٧ت ( )٥(بأسيري يحيى الالهيجي المتخلص

إلى إسماعيل الصـفوي ويلمـح إلـى    الذي نسب إليه أنه كان يميل ) ٢ـ   ١٥٣١/ ٩٣٨ت ( الجنوشاني

الذي جمـع بـين    المرعشي الشوشتري ضياء الدين نور اهللا بن محمد شاه الحسيني، والسيد )٦(له مواالته

  .)٧(عقيدة الشعشعة والنوربخشية

  والتشيع ينبغي أن نشير إلى يان التواصل بين النوربخشيةبوقبل أن ننتقل إلى   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣١٤مجالس المؤمنين ص ) ١(

  .ب ٦٣/ ١راى عباسي عالم أ ٦١١/ ٣انظر حبيب السير ) ٢(

  .ب واِإلشارة السابقة ٣٠٤محفل األوصياء ورقة ) ٣(

الشرواني  وينقل منها نور اهللا التستري نصوصاً، وانظر رياض السياحة لزين العابدين ٣١٤مجالس المؤمنين ص ) ٤(

  .Or. 4617مخطوط في المتحف البريطاني برقم ) ٥ـ  ١٨٢٤/ ١٢٤٠مؤلف سنة (

  .٣١٦ص مجالس المؤمنين ) ٥(

  .٣٢٠أيضاً ص ) ٦(

  . ١٤٣أ وراجع تاريخ أحوال حزين أيضاً ص  ٣٠٣ب ـ  ٣٠٢محفل األوصياء ورقة ) ٧(

  

  ـ  ٢٩٩ـ 



 

 

وأن النوربخشية صارت علماً على اتباع محمد نوربخش وطريقته،  الحركة صارت اصطالحيةأن هذه 

ـ ممن كانوا أتباع الخواجه  رضيهامعاوالبكتاشية مثالً، وأن  والمشعشعية كما كان األمر مع الحروفية

اسحق وانشقوا عليها مع عبد اهللا المشهدي ـ ظلوا يطلق عليهم لفظ المتصوفية وعلى مشربهم 

  ).١٩٢٦/ ١٣٤٤ت ( )٢(عليوظلوا كذلك إلى أيام الحاج معصوم  )١(التصوف

 )٤(وغـزالً  )٣(»الشجرة الوفية في ذكـر المشـايخ الصـوفية   «لقد خلف محمد نوربخش كتاب   

لة له فرقها على صورة منشور يبّين الطريقة التـي دعـا   رساوبقيت  )٥(من الوارادتشعرية ومجموعة 

نـور اهللا  ورسالة أخرى نقل منهـا   )٨(ذاتهتهدف إلى الغرض  )٧(ورسالة أخرى في علم الفراسة )٦(إليها

ـ   والرسالة االعتقادية )٩(»الرسالة المعراجية«التستري عنوانها  ة المعهـد الفرنسـي   التي نشـرتها مجل

  .٢٠٣ـ  ١٨٤، ص ١٩٦٢/ ١٩٦١للدراسات العربية بدمشق، عدد 

قائدها إلى لقد كانت حركة نوربخش من القوة والتأثير في المتصوفة خاصة بحيث رفعت منزلة   

يذكر ما عانى محمد وكنت علوي إلى شاهرخ . )١٠(»االمام والخليفة على كافة المسلمين«أن يلقبه أنصاره 

نوربخش بأنـه  من السجن والتعذيب لمدة عشرين سنة ويلومه على عصيانه له ويحدد له صفة نوربخش 

  ويطلب إليه أن يستجيب »وبتأييد يوسف النبي له ثالث مرات بشهادة كبار الصوفية المظهر الصادق«

 ـــــــــــــــــــــــ

  ).الشيخ فضل اهللا المشهديترجمة ( ٣٢٠مجالس المؤمنين ص ) ١(

  .١٤٣/ ٢الحقائق ع طرائق راج) ٢(

  .٢٠٤/ ٢ هدية العارفين) ٣(

  ).أ ١٨١ب ـ  ١٦٦ورقة ( Add. 16,779جزء من مخطوط محفوظ في المتحف البريطاني بلندن رقم ) ٤(

  .٣٦٨مجلس ص  كتابخانه ، انظر فهرست٥٥٨٢برقم  مخطوط محفوظ في مكتبة المجلس بطهران) ٥(

أبي القاسم أيواغلي حيدر، مخطوط في المتحف البريطاني، بالفارسي، ، جمع نسخةء جامعةء مراسالت أولو األلباب) ٦(

  .ب ٣٤ورقة  Add. 7688برقم 

  . Hyde 4برقم  مخطوط في مكتبة بودليان بأوكسفورد) ٧(

  .ب ١٠٠رسالة في علم الفراسة لمحمد نوربخش، ورقة ) ٨(

  .٣٤٨مجالس المؤمنين ص ) ٩(

  . ب ١٦٦ورقة  Add. 16,779رقم  في المتحف البريطاني بلندنهامش ديوان شمس تبريزي، مخطوط ) ١٠(

  

  ـ  ٣٠٠ـ 



 

 

  .)١(قد وصلت إلى آل محمد ليحكموا العالم له ويؤكد له أن عمر سلطنته إلى انتهاء على اعتبار أن النوبة

والتشـيع وذكـر فـي    أما محمد نوربخش نفسه فقد عبر عن حركته بأنها جامعة بين التصوف   

أنا فـي النسـب قرشـي    : فقال: )٢(والنبوة به الناس إلى نصرته بأنه جمع بين الوالية منشوره الذي دعا

وهاشمي وعلوي وفاطمي وحسيني وكاظمي، وفي العلوم الشريفة الجعفرية تـابع علـي المرتضـى آدم    

سـينا،   الترفع، ابنوفي العلوم الغريبة من السيمياء والكيمياء والهيمياء، لوال ) صلوات اهللا عليه( األولياء

والمعاني الجبروتية والتجليات الالهوتية كامل ومكمل، وفي  والمشاهدات الملكوتيةوفي المكاشفات الفلكية 

أطوار األذكار السبعة اللسانية والنفسية والقلمية والسرية والروحية والحضورية وغيب الغيوب واصـل  

ص محمد نوربخش على أنـه فـي   وبذلك ن )٣(»...ومتواصل في معرفة حقائق األشياء ومشرب التوحيد

من أتباع علي وذلك يعني التشيع وال شك، ولكنه على صورة مناسبة لهذا المقـام   يالعلوم الشريفة جعفر

واستمر محمد نوربخش يجلو فكرته فـي الواليـة المحمديـة    . للنسب العلوي والخالفة المحمدية ومكملة

  :قاتهمالناس على مختلف طب وكونه إمام األولياء فقال يخاطب

التحقيـق  إلى نبع أنفسكم بلغوا إلى نصرة نتيجة سلطان أهل العباد يا أصحاب العلم بادروا ... «  

الخـواص تمسـكوا   أيها . علم اليقين المعرفة، اجعلوا من أنفسكم طالب يا أصحاب. تيه التقليد) فارقوا(و

  .)٤(»خالص ويا عوام الناس البسوا لباس التقوىبالصدق واإل

علـى   ب لطبقات الناس كلهم على مستوياتهم المختلفة في المعرفة قام عند نوربخشوهذا الخطا  

ومـن هنـا اختصـر     )٥(»ميتة جاهليـة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات «الشيعية المعروفة الحجة 

  لقد كنت أخفى حالي ولكن«: نوربخش الطريق فقال

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٣٤ورقة نسخةء جامعةء مراسالت، ) ٢ـ  ١(

والنصوص مترجمة من الفارسية إلى العربية بقلم الكاتب بألفاظ مقاربة لألصل، ترجمة تغني . ب ٣٤أيضاً، ورقة ) ٥ـ  ٣(

  .عن إثبات النص

  

  ـ  ٣٠١ـ 



 

 

. )١(»والهادي إلى السـبيل بمظهر الكل  تعرفهم على صورة كافة على الناس الحجةلتقوم وجب إظهارها 

أراد ترويج المـذهب   هذه اإلشارات إلى التشيع فجعل من محمد نوربخش شيعياً وتلقف القاضي نور اهللا

 ذكر فيها الجهاد األكبـر  ، وذكر أنه نسبت إليه رسالة في العقيدة)٢(ى أن يكون ادعى المهديةالشيعي ونف

جمـع  يوجعل مباشر األول ولياً كامالً أي علوي يجمع العلم والعمل  إلى الثاني واألصغر وجعل الداعية

وأضـاف  . )٣(بخش في منشور الماضيالعلوي واألوصاف التي ذكرها نور بين الوالية الصوفية والنسب

من آراء أهل السنة ما ذكر في رسالته المذكورة نكاح المتعة ورد  إلى ذلك أن نوربخش التسترينور اهللا 

إلى محمد نـوربخش أنـه   القاضي نور اهللا نسب يضاف هذا أن . )٤(في المواريث يخالف مثيلتها الشيعية

  :تصعب نسبتهما إليه وهماين األول له بيتوروى  )٥(اعتبر ابن عربي شيعياً عامالً بالتقية

  على رغم أهل البعد تورثني العقبى    يلةـه وســي آل طـت والئـرأي

  )٦(القربى ي ـودة فـبتبليغه إال الم    على الهدى فما طلب المبعوث أجراً 

الجولة التي قام بها محمد نوربخش في المراكز الشـيعية وزيارتـه    أن أصل كل هذا والظاهر  

  اك مدة ولقاؤه أحمد بن فهد الحليلمشاهد األئمة في العراق وبقاؤه هن

 ـــــــــــــــــــــــ

 دارت بين متكلم ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن مناظرة حول هذا الموضوع. ب ٣٤نسخهء جامعهء مراسالت ورقة ) ١(

وكان من رأي االحسائي أن . وبين متكلم من أهل السنة) ٦ـ  ١٤٩٥/ ٩٠١ت بعد (ابن أبي جمهور االحسائي هو 

مناظرة الشيخ (اتحة منه ـالفو القرآن وخصوصاً ـاإلمام هو المهدي بينما كان رأي زميله منصباً على أن اِإلمام ه

ومما يذكر هنا أن ابن . أ، الهامش ٢٨٠ورقة  Add. 382رقم  مخطوط في المتحف البريطاني) محمد بن أبي جمهور

هذا «: أنه عنى القرآن بقوله) ٧٦٧/ ١٥٠ت (أعين من شيوخ الشيعة المتقدمين نشوان الحميري روى عن زرارة بن 

  ).١٦١الحور العين ص ( »إمامي

  .٣١٥مجالس المؤمنين ص ) ٢(

  .٣١٥أيضاً ص ) ٤ـ  ٣(

حياء اإل من كتاب نور اهللا أنه نقل هذين البيتينوقد ذكر القاضي ) عربيترجمة محي الدين بن ( ٢٨١أيضاً ص ) ٦، ٥(

التي ختمنا بها البيت األول مكتوبة على صورة القربى وهو تصحيف  »العقبى«وقد كانت . دون أن يذكر اسم مؤلفه

  .د في المتنالتي أثبتناها في النص الذي ور »رغم«بدل  »ال رغم«ظاهر صحته ما أثبتناه، وكان في األصل على 

  

  ـ  ٣٠٢ـ 



 

 

اآلن ألن القاضي نور  نوربخش الحرفية كما نفهمها مادياً على شيعيةدليالً وهي ال تقدم  )١(في هذه األثناء

أن علماء الشيعة كتبوا الرسائل وروى  )٢(المذهب الشيعي أيضاًمن مروجي  المشعشعيين اعتبراهللا نفسه 

، مع أن حجة إسماعيل الصفوي )٣(ي الغلو على علي ابن فالحاللوم ف وألقوا بن محمد بن فالح إلى محسن

بالدهم بعد فـتح   وغزو ٩ـ   ١٥٠٨/ ٩١٤وقتله أيوب وعلياً بن محسن سنة  على المشعشعة في الهجوم

  .)٤(بغداد كانت موجهة إلى خروجهم عن التشيع بادعائهم إلهية علي بن أبي طالب

العلويـة فـي    تماماً، ذلك أن الحركاتير واضحة إلى حقيقة ربما كانت غأن نشير اآلن وينبغي   

وذلك يتعلق بالتشيع، غير أنه لم يكن تشيعاً محـدداً  بها لألئمة  إيران استندت على دعوى وراثة القائمين

العامـة مـن   ثنا عشرية، وإنما كانت دعوة سياسية اسـتقت مادتهـا   فقه وال الكالم المعروفين عند االبال

في إيران كانوا من  وسنرى أن فقهاء الشيعة. ها في فكرة المهدي وختم الواليةوالتشيع في التقائ التصوف

القلة بحيث اضطر الصفويون إلى استقدام فقهاء الشام ليساعدوا في نشر التشيع في بالدهم وتنظيم الدولة 

حركة إسماعيل الصفوي صوفية قبل أن تكون علوية أو شـيعية وذلـك سـيرد    وكانت . على أساس منه

غير أن هذا كله ال يمنع الفرض أنه لو قدر لحركة محمد نوربخش أن تنجح لكان من الجائز جـداً  . قريباً

الذين  من بعدهم كما كانت الحال مع من تقدمهم من المشعشعيين هو ما فعله الصفويونأن يكون مستقبلها 

عشـرية المعتـدلين كتبـاً     االثنافي عقيدة  خففوا من غلوهم تدريجياً حتى رأينا في أمرائهم فقهاء يكتبون

قد صاروا جزء ال يتجزأ من الكيان الشيعي  بخشيةأن يذكر أيضاً أن النورعلى أن مما ينبغي . )٥(معروفة

بفرق يذكر بينهمـا إال كـون النوربخشـية     في إيران الحالية دون أن يحسوا هم أو غيرهم من مواطنيهم

  .طريقة صوفية

  فياً من أصحاب وحدة الوجود عرضصواألمر فقد كان نوربخش وكيفما كان   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣١٥ص  مجالس المؤمنين) ١(

  ). عند عرضه للحويزة( ٣٠أيضاً ص ) ٢(

  .٤٢٠مجالس المؤمنين ص ) ٤و ٣(

  ).٢٤٦ـ  ٢٤٥ص (راجع ترجمة خلف بن عبد المطلب، من أحفاد محمد بن فالح، في روضات الجنات ) ٥(

  

  ـ  ٣٠٣ـ 



 

 

لها اسم البروز بدالً  ية من آدم واألنبياء إلى أقطاب التصوف وأخرجها من التناسخ واصطلحالنتقال الوال

 يصل الوجود اِإلنساني بالوجود إنسانياً )١(منه فكان وصول الروح إلى الجنين في الشهر الرابع عنده معاداً

ة اِإلشراقية كما يفترض عن الفلسف ، وربما كان في هذا عنصر يفيد صدور النوربخشيةالحقيقي وجود اهللا

وقد جاء في غزل نوربخش . )٢(واضحاً يصحح افتراضهالدكتور محمد علي أبو ريان دون أن يجد مبرراً 

  :فيه ما ترجمته شعر يتصل بوحدة الوجود قال

  نـدييـأم مه ادين ــا هــواء أكنـس

  ال مهديونـدم أطفـارنة بالقـفنحن بالمق

  ودـط الوجـن محيـن مـنح رة ــقط

  بمدى طاقتنا من الكشف والشهودوال عبرة 

  رةـن القطـود مـى أعـي متـا إلهـفي

  )٣(ورـر النــبح ي ـي أبلغنـا إلهـوي

  :لهالتي عبر عنها ابن عربي في قو العشق على الصورةنوربخش وذكر   

  )٤(انيـه، فالحبُّ ديني وإيمـركائب     أدين بدين الُحبِّ أنَّى توجهت

 ـــــــــــــــــــــــ

/ ١٢٢٤، الهند )١٦٧٢أو  ١٦٧١/ ١٠٨٢أو  ١٠٨١ت (الكشميري  المذاهب المنسوب إلى ميرزا محسن راجع دبستان) ١(

الحقيقة المحمدية وقد تعرض عبد الكريم الجيلي لظهور . ب ١٦٦غزل نوربخش ورقة ، وكذلك ٤٩٤، ص ١٨٠٩

/ ٢، ١٨٨٣/ ١٣٠٠الكامل، مصر  جع اإلنسانفي شيء، را التناسخأن تكون من  خالل شيوخ التصوف وأنكر كذلك

دون أن  من أتباع الكاهن األعظم اذاركيوانالمذاهب ذكر الدكتور أبو ريان أن مؤلفه مؤيد شاه  لدبستانوبالنسبة . ٦١

انظر أصول الفلسفة اإلشراقية للدكتور محمد (لو كان فعل إذ المشهور ما ذكرنا  إلى مصدر هذا الخبر، وحبذا يشير

  ).٣٥، ص ١٩٥٩و ريان، مصر علي أب

  .٣٤انظر أصول الفلسفة اإلشراقية أيضاً ص ) ٢(

  :لمنسوبون إلى المهد، والنص يقولب، واألطفال المهديون هم ا ١٦٦ورقة  غزل نوربخش) ٣(

  مـدييـي مهـدم طفلكـبجنب ق    دييمـرم مهـواك ادييم ـر هـأك

  شهودف وـد داريم كشـاكر جن    ودـازمحيط وج رة ايم ـيكي قط

  خدايـا رسـانم بدريـاي نـور    من از قطرة كي كشته ام بي نفور

  . ٥٠ـ  ٤٩، ص ٥ـ  ١٨٩٤/ ١٣١٢راجع ترجمان األشواق البن عربي، بيروت ) ٤(

  

  ـ  ٣٠٤ـ 



 

 

  :ها بأبيات لطيفة منها ما ترجمتهاتخذ الجانب السلبي من المسألة وعّبر عن ولكنه  

  يبيه طلعة حبـذي استجليت فيـمنذ اليوم ال

  نـالئق أجمعيـن الخـزاً مـدوت متميـغ

  من العقيدة والمذهب وذلك أني صرت مبرأ 

  )١(يـن لـحت وال ديـة وأصبـوالملة كلي

   

أأنـا  : يتسـاءل معه كيانه الشخصي فجعل الذي أضاع استغراقه في هذا العشق إلى الحد وذكر   

  .)٢(نوربخش نفسه أم من أنا؟

  :طويلة رائعة قال فيها ما ترجمتهفي قصيدة  وأجمل محمد نوربخش عقيدته كلها  

  إنَّ صبح الوالية الذي أشرق من شمس علي

  عودـــالمس   ع ـالـــالط   ع ــم

  باألولياء ذي يتصل ـكان مصدر الشعاع ال

  )٢(ودــوعـالمــر  المظه أوان  ى ـإل

انـب المتصـل   للجوعسى أن يكون في هذه الفقرات جالء التصاالت نوربخش بالتشيع وبيانـاً    

  محمد نوربخش المهاجر العربي إلى بموضوع هذا الكتاب من تراث

 ـــــــــــــــــــــــ

ب، والقطعة كلها مطابقة في المعنى لقصيدة جالل الدين الرومي في المعنى نفسه،  ١٦٨غزل محمد نوربخش ورقة ) ١(

منها التي سقنا  وقصيدة نوربخش ٣٤٤، ص ١٩٥٩/ ١٣٣٨، طهران دشتي تحقيق عليراجع ديوان شمس تبريز، 

المترجمين  وأصل البيتين: ديوان شمس تبريز المخطوط إليه على هامش مائلة في المخطوط الذي أشرنا هذين البيتين

  :هو

  از آن روزي كد ديدم روي يارم    ارمـالئق بركنـخ لة ـمن از جم

  درامـي نـشته أم دينـرا كـمب    ليـت بكـب وملـذهـزكيش وم

  . »كه من خود نوربخشم باجكارم«أ  ١٧٠نوربخش ورقة  غزل) ٢(

  :والنص هو. أ ١٧٢ب ـ  ١٧١أيضاً  )٢(

  عودـع مسـالـت باطـدميدس    ح واليت كه ـر علي صبـاز مه

  ا مظهر موعودـيدست تـرس    اب ـبأقط ور ـو آن نـرتـاز ب

  

  ـ  ٣٠٥ـ 



 

 

الصـوفي  التـراث  وعلماً على جانب من  إيران الذي وجد نفسه في دوامة التصوف والمهدية أثناء حياته

ابنه قاسم فيض بخش ووجدنا التصـوف عنـده ممزوجـاً     ورثهولما مات نوربخش . الفارسي بعد مماته

القاضي نور اهللا شـيخ   الذي يسميه) ١٤٩٣/ ٨٩٨ت (بالتشيع أيضاً لما تصدى له عبد الرحمن الجامي 

فبض بخش الـذي  لطان حسين بايقرا، فكانت إجابة أمام الس له في تبريز ، ليحرجه في خطبة)١(المعاندين

في العراق أن لك بحثاً ونزاعاً حول  لقد سمعنا أثناء إقامتنا«: كان يتناول فضيلة ذكر ال إله إال اهللا، قوله

وذلك في رأي القاضي نـور اهللا دليـل    )٢(»ال إله إال اهللا؟بحث في ) اآلن(علي ولي اهللا، فهل لك : حكمة

  .شيعية أبيه بخش الواضحة التي تكمل وتوثق فيضساطع على شيعية 

ـ  الصفوية لتبثّ التشيع فيما كان أسهل على النوربخشية الدولة وأخيراً جاءت   ا تشـيعهم  وأن يعلن

ومن ذلك أن إسماعيل الصفوي، لما فتح تستر كان . ألنهم لم يغيروا، في الواقع، شيئاً من كيانهم الصوفي

الشـيخ  : )٣(»نحن علـى مـذهب السـيد نـور اهللا    «وابهم الذي يرضاه يسأل الناس عن عقيدتهم فكان ج

الذين نجحـت   الصفويين طريقة بعد أن خدمت الظروف الصوفية وهكذا عادت النوربخشية. النوربخشي

بعد سقوط  الطريقة النوربخشية إلى الهند مع الصفويينوانتقلت . محاولتهم من حيث فشلت ثورات سابقيهم

ـ وعادت إلى شيراز في شخص السيد معصوم علي شاه، الذي قيل أنه كـان مـن   دولتهم ـ فيما يبدو   

) ١٧٧٩ـ   ١٧٥٧/ ١١٩٣ـ   ١١٧١ح (مريدي السيد علي رضا الدكني، في أيام كريم خـان الزنـدي   

علي الذي ذهب إلى أصفهان يـدعو   مع صوفي إيراني هو فياض وبث الحياة في هذه الطريقة باالشتراك

قاعدة هي قوام التقاليد  ١٧هذه الفترة استقرت الطريقة النوربخشية على أساس من وفي . إلى هذه الطريقة

ـ أن يطيعـوا    ٢. ـ أال يسجد اتباع هذه الطريقة لغير اهللا  ١: وتتمثل فيوالسلوك واالعتقاد التي تبنتها 

ـ أن   ٤. بـ أن يكونوا على وضوء دائم وأال يثيروا غضب اهللا لهذا السب  ٣. النبي واألئمة االثني عشر

  أن يستعملواـ  ٦. المقررة بعد كل صالةـ أن يتلوا األوراد  ٥. يراعوا أوقات الصالة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣١٦مجالس المؤمنين ص ) ٢و ١(

  .ب ٣٠٢محفل األوصياء ورقة ) ٣(

  

  ـ  ٣٠٦ـ 



 

 

 أنت، أنت القـدوس، أنـا   اللهم أنت المعبود، بحق ال إله إال«: ـ أن يرددوا هذا الذكر دائماً  ٧. السبحة

المرشد دائمة الحضور في بصائرهم ـ أن يجعلوا صورة   ٨. المسكين العاصي ولكن أنت غفار الذنوب

ـ   ١٠. ـ أن يعتبروا كل بالء ومصيبة رحمـة   ٩. موجبة للقوة على العبادة ولجالء الظلمات باعتبارها

 ْن يرددوا أسماء الرسول واألئمـة االثنـي  ـ أ  ١١. ظلم يقع على أنفسهم وال على الناس أال يسكتوا على

ـ أن يحلوا مطعمهم ويطهـروا لباسـهم     ١٢. عشر مع وضع السبابة على الجبين لدى رؤية كل هالل

ـ أن يكتموا   ١٤. غاية االحترام ـ أن يحترموا والديهم  ١٣. الظاهر والباطن باعتبار ذلك عنواناً لنظافة

ـ أن يعاملوا كل إنسان بالرأفة والشـفقة    ١٦.  بقلوبهم دائماًإلى اهللاـ أن يتوجهوا   ١٥. أسرار السلسلة

ـ أن يسلموا كل شيء ألمر اهللا وأال يشكوا من شيء وإنما يقابلون كل ما يلقونـه    ١٧. وأال يظلموا أحداً

ـ ص   ١٣٢٣، الهند )الفارسيةإلى (تاريخ إيران للسير جون مالكم وترجمة ميرزا حيرت (انظر . بالشكر

٢١٣.(  

. إلى حلب مهاجرة ـ فيما يبدو ـ من إيران   النوربخشية إلى الهند وصلت ما امتدت الطريقةوك  

الدرر في أعيان  صدر الدين أبو الفضل محمد خليل، الذي فرغ من تصنيف كتابه سلك(وقد ذكر المرادي 

ـ «زاوية في حلب اسمها زاوية األربعين ) م١٦٩٧/ ه١٢١١القرن الثاني عشر سنة  ايخ كان يسكنها مش

بعد هذا  »ذكر مشايخ هذه الطريقة العلية«وقد وعد المصنف بالعودة إلى . في وقته »الطريقة النوربخشية

  .، ومن أسف أنه سها عنه)١٥٢/ ٣، ه١٣١١بطبع مصر (المذكور من كتابه 

  

  

  

  

  

  

  ـ  ٣٠٧ـ 



 

 

  )الواعظ الكاشفي(ـ كمال الدين حسين بن علي  ٧
  )٥ـ  ١٥٠٤/ ٩١٠ت (

  

النقشبندية واألخرى شيعية، ممن من الطريقة أخريين، إحداهما صوفية  خصيتينأن نبحث شبقي   

جمهور االحسائي، وكان لألول منهما أثـر  عاشوا في هذه الفترة، هما حسين الواعظ الكاشفي وابن أبي 

تـأثر   كبير في إحياء تقليد االحتفاالت الشيعية التقليدية بمقتل الحسين وكان الثاني فقيهاً ومتكلمـاً شـيعياً  

وأما األول . وسنترك الثاني لفقرة آتية. بالتصوف فصدر عنه بِقَْدرٍ حمل بعض الشيعة على الحط من شأنه

المعروف بالواعظ الكاشفي الـذي ولـد فـي بيهـق     فهو كمال الدين حسين بن علي البيهقي السبزواري 

اشفي موهوباً في فن الـوعظ  الك وكان الواعظ. وتلقى دروسه فيها )١(من أسرة كانت مقيمة هناكسبزوار 

المعرفة المعاصـرة   ميادينباطالع واسع في جميع مقرونة  )٢(مع صوت معبر ولحن حزين ومعان بليغة

 وحملت الكاشفي شهرته على مغـادرة . )٣(وغيرها وكيمياء وحروفونجوم له من تصوف وأدب وشعر 

تقل إلى هراة عاصمة التيمـوريين  ومن هناك نزل مشهداً ومنها ان ١٤٥٦/ ٨٦٠سنة قريته إلى نيسابور 

  وهناك. )٥(وتزوج أخته )٤(حيث أخذ من عبد الرحمن الجامي الطريقة النقشبندية

 ـــــــــــــــــــــــ

  . صفحة ب ١٩٤٠/ ش ١٣١٩نفيسي طهران لمال حسين كاشفي، مقدمة سعيد  لب لباب مثنوي) ١(

  .١س  ٢٣٦مجالس المؤمنين ص ) ٢(

ث ـ  وثالثين كتاباً من تصنيف الواعظ الكاشفي في مقدمة سعيد نفيسي للكاتب المذكور، في الصفحتين بسبعةراجع ثبتاً ) ٣(

  .٣١٧ـ  ٣١٦/ ١يد في هدية العارفين ج وانظر المز

  .٥٠مقدمة نفيسي صفحة ب، وعن نزله هراة انظر مجالس المؤمنين ص ) ٤(

  .٢٥٦الجنات ص ، روضات ٥٠مجالس المؤمنين ص ) ٥(

  

  ـ  ٣٠٨ـ 



 

 

والوعظ حتى كانت أوقاتـه   بالعلمواشتهر  )١(نجم الواعظ الكاشفي وصحب األمراء وكتب لهم الكتبلمع 

الكاشفي من أكبر بلغاء إيران وقد عد الواعظ . )٢(ومدارسهاهراة موزعة بين التدريس والوعظ في مساجد 

الكاشفي كـان  أن الواعظ  ويبدو. )٣(الخامس عشر الميالدي/ القرن التاسع الهجريفي النصف الثاني من 

غريباً من طرازاً فكان لم يجد المذهب أو الطريقة أو التعصب سبيالً إلى أنفسهم الذين  من األفذاذ النوادر

ومـع أن الـواعظ   . العـاملي هو بهاء الدين بتلك السماحة أيضاً اشتهر  الرجال، شبيهاً برجل من الشيعة

 ١٥٠٢/ ٩٠٨، كتب سنة )٤(اً ألف في الفقه الحنفي رسالة برأسهاحنفيوفقيهاً الكاشفي كان صوفياً نقشبندياً 

 بنـاء  »أهل البيت في مقاتلروضة الشهداء «الحسينية سماها  في مجالس التعزية رسالةأول وأهم  ٣ـ 

ـ   ٨٧٣ح ( )٥(هـراة  وسلطانبايقرا حفيد تيمور السلطان حسين عبد اهللا، قريب  على طلب مرشد الدولة

تـاريخ أئمـة الشـيعة    يؤرخ محن األنبياء ويفّصـل  كتاب الشهداء  وروضة ).١٥٠٦ـ   ١٤٦٨/ ٩١١

بالشعر والنصوص العربية، وقد ترجمـه  في سرد نثرى فارسي مرصع  ويعرض لواقعة كربالء خاصة

. )٦(وسماء حديقـة السـعداء  ) ١٥٥٣/ ٩٦٣ت (فضولي البغدادي الشاعر التركي المشهور  إلى التركية

  وروضة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .سعيد نفيسي صفحة ث ـ جمقدمة ) ١(

  .٢٣٦ص  مجالس المؤمنينراجع ) ٢(

  .نفيسي صفحة بمقدمة سعيد ) ٣(

  .٣١٦/ ١ العارفين هدية) ٤(

عبد اهللا مشهوراً بسيدميرزا وكان  الدولة وكان مرشد ٣٣٥، ص ١ـ  ١٨٧٠/ ١٢٨٧الشهداء، الهور  روضةراجع ) ٥(

  ). ١٢، ص ١٩٥٥/ ١٣٣٤طهران سنة  ، وطبعة٦روضة الشهداء ص (علوياً 

الفارسية مرة السعداء ترجم إلى  ةأن حديق ١٩٥٥/ ش ١٣٣٤في طهران سنة  وقد ذكر محقق روضة الشهداء المطبوع) ٦(

منها منتخب  أسماء مختلفةنامه وان روضة الشهداء قد لخص مراراً تحت سعادت أخرى بقلم جامي قيصري بعنوان 

ومن طبعات حديقة السعداء النسخة المطبوعة في مطبعة تصوير األفكار ) ٨ص (رها الروضة وغي الروضة وخالصة

من رجال القرن العاشر (وفوق ذلك ترجمه إلى التركية أحمد جلبي المقاطعجي . ١٨٧٠/ ١٢٨٦باسطنبول سنة 

: بتحقيق وستنفلد، ط ،النهرواني الدينفي اِإلعالم بأعالم بيت اهللا الحرام لقطب كما ) السادس عشر الميالدي/ الهجري

وأصح لعله جاء المؤلف أن روضة الشهداء لموالنا جامي، وهو خطأ وقد ذكر . ٥٥/ ٣م، ١٩٥٧/ ه١٢٧٤جوتنجن 

  :من سقط في الكتاب

ما يخف على والنثر ما يستحسنه الطبع، ومن محاسن السجع ضمنه من لطايف النظم «النهرواني أن المترجم وذكر 

  »...اب مقبول متداول بين اللطفاءكت«وأشار إلى أنه  »سمعلا

  

  ـ  ٣٠٩ـ 



 

 

  :أبواب إلى عشرةالشهداء مقسم 

  .وإبراهيم ويعقوب وزكريا ويحيى ـ في ابتالء بعض األنبياء، وبدأه بآدم ثم نوح ١  

  .وجعفر الطياروشهادة حمزة  ﴾﴿في جفاء قريش للرسول ـ  ٢  

  .﴾﴿سيد المرسلين ـ في وفاة  ٣  

  .لزهراء من والدتها إلى وفاتهافي أحوال فاطمة اـ  ٤  

  .المرتضى من والدته إلى شهادتهـ في أخبار علي  ٥  

  .أحواله من والدته حتى الشهادةفي فضائل االمام الحسن وبعض ـ  ٦  

  .ـ في مناقب االمام الحسين ووالدته وأحواله بعد وفاة أخيه ٧  

  .بن عقيل وقتل بعض أوالده ـ في شهادة مسلم ٨  

ومحاربته ألعدائه وشـهادته مـع أوالده وأقربائـه     إلى كربالء االمام الحسينفي وصول ـ   ٩  

  .وساير الشهداء

المخالفين ممن باشروا تلك  بعد حرب كربالء وعقوبةألهل البيت وقعت في الوقائع التي ـ   ١٠  

  .الحروب

  .وسلسلة من نسب بعضهم ـ خاتمة في ذكر أوالد السبطين ١١  

شغل  تالوته في المجالسالفارسي بحيث صارت في المجتمع عيد بصدى الشهداء وكان لروضة   

قـارئ  [=  »روضة خوان«الوصف على كل من يعظ الناس منهم وُيبكيهم الناس الشاغل حتى لقد أطلق 

الواحد منهم في العراق بالقارئ اختصار لترجمة العبارة الفارسية يسمى وما زال القّصاص . )١(]الروضة

 وضة الشهداء بديالً من قصص األبطال وألف ليلة وليلة في األجـزاء الشـيعية  وغدت تالوة ر. الماضية

  .والمتشيعة من العالم اِإلسالمي

يتلى على المنـابر  وظل تدوول بين شيعة إيران كثيراً «ويشير سعيد نفيسي إلى أن هذا الكتاب   

  وقد أشار . )١(أيام الوقائع في محرم وصفر إلى أيام الدولة الصفوية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .يد نفيسي للب لباب مثنوي صفحة ثمقدمة سع) ١(

  

  ـ  ٣١٠ـ 



 

 

حسين واعظ الكاشفي إلى حقيقة غريبة تتصل بسريان التشيع، باالصطالح الشامي، إلى األجزاء السـنية  

يجددون مصيبة الشـهداء  أهل البيت من محبي جمعاً «في مقدمة روضة الشهداء أن حين ذكر  من إيران

وأشار الواعظ الكاشفي إلى أخبار . )١(»﴾﴿ل محرم في كل سنة وينشطون لتعزية أوالد الرسول لحلو

ومن هنا . هو بهذا العملفي رسالة واحدة فقام أنه كلف بجمعها وتأليفها في الكتب وذكر  المتفرقة المقاتل

. شبنديةنقغته الطريقة الألالذي  أن البكاء على الحسين ربما صار في هراة بديالً من الذكر الصوفي يتضح

الخـامس  / التشيع في خاتمة القرن التاسع الهجريالناس لتقبل  وذلك، لو صح، إمارة على مدى استعداد

الشهداء كان من عوامل نجاح المبالغة الشديدة أن نزعم أن كتاب روضة عشر الميالدي، ولعله ليس من 

  .إسماعيل الصفوي التي قامت في هذا الوقت بالذاتحركة 

لقـد  . وجوهرهنظرة على محتوياته  ومن األهمية بمكان أن نعرض لكتاب روضة الشهداء لنلقي  

 )٢(»لنبلـونكم «بداللة اآليـة   وامتحاناًالكاشفي كتابه هذا بفلسفة المحنة والمشقة وكونهما بالء من اهللا بدأ 

 إلى بـاب األقرب  من كان«على أسرار المعرفة فإن  وقرر أنه في سبيل سلوك طريق المحبة والوقوف

  .)٣(»أشد وأصعب القرب األقرب كان بالؤه

فكرته بأن الرسول امتحن ، عزز )٤(﴾﴿الكاشفي محن األنبياء من آدم إلى محمد وبعد أن ذكر   

: بقتل ولده وذكر حديثاً يجعل البكاء على الحسين موجب الرضى الرباني والوصول إلى رياض الخلـود 

وكان أول شاهد يورده على ذلك الحالج فـي   )٥(»اكى وجبت له الجنةمن بكى على الحسين أو تب«: هو

فكان ذلك دليالً على المعين الصوفي الذي اسـتقى منـه   . )٦(وعذاباً ليزداد له حباًألماً دعائه هللا أن يزيده 

  أن يلتقي عندها التصوف والتشيع، الكاشفي وبين فلسفة تساميه والنقطة التي يمكن

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٦روضة الشهداء ص ) ١(

  .٣٥: ٢١، وكذا األنبياء ٣١: ٤٧، محمد ١٥٥: ٢انظر البقرة . ٢أيضاً ص ) ٣و ٢(

  .٤أيضاً ص ) ٤(

  .٦أيضاً ص ) ٥(

  .٢٠٣أيضاً ص ) ٦(

  

  ـ  ٣١١ـ 



 

 

 ولم يقتصر الكاشفي على ايرد الحالج. الممتحنينالشيعة  ملي الذي جعل الصوفيةهذه النقطة باآل وتذكرنا

جمع فيها عبـد  قصة ، فذكر مع األئمة ابه بقصص لقاء الزهادـل على المحنة والبالء وإنما حشى كتكمث

وزاد . )١(في الحج، وروى عن الزاهد األول كرامات شهدها من اِإلمام بن المبارك وعلي بن الحسيناهللا 

عاناها أهل البيـت   بعبارات تدور حول المصائب التي على ذلك بأن أنطق عبد اهللا بن المباركالكاشفي 

ولم يفت . )٣(الجوع في لبسهم الخرقة وتحملهم الصوفية واعتبرها أشد إيالماً مما يقاسيه )٢(على يد أعدائهم

قبـل  لما روى أن رئيس الجن ظهر لِإلمام  الرضى والتوكلمن الحسين صوفياً يعتنق أن يجعل الكاشفي 

 أعـداءه منه ليمحق  لي بن أبي طالب، ينتظر إشارةكان أسلم على يد عبأن جيشاً من الجن،  قتله وأخبره

 إلى أهل البيت نصاً يأمر المشتاقين وختم الكاشفي ذلك كله بنقله. )٤(الحسين إال أن ُيمضي قضاء اهللافأبى 

 إلى مقيمي وتنظر القدس من هودجتتطلع إليكم «على شفاعة الحسين باعتبار أن روحه  بالبكاء للحصول

  .)٥(»شفقةبعين ال المأتم عليها

وهـي   )٦(»فتوت نامه سـلطاني «هو  نزعة شيعية واضحةوللواعظ الكاشفي كتاب آخر يعكس   

بدأ الكاشفي الكتـاب بتحيـة   . واضح عليهاولكن محتوياتها كافية إلصدار حكم نسخة ناقصة من نهايتها 

قدمة ذكـر موضـوع   وبعد أن انتهى من الم. )٧(العترة والصحابةالنبي والخلفاء األربعة ثم بالصالة على 

وأورد المؤلفات التي سبقته في العرض للفتـوة   الكتاب ثم شرع فيه بالسالم على علي بن موسى الرضا

  مبدأ الفتوة«وبعد ذلك ذكر الكاشفي أن . اعتبرها شيعة من التصوف والتوحيدالتي 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٥ـ  ٢٠٣روضة الشهداء ص ) ٣ـ  ١(

  .٣٢٨أيضاً ص ) ٤(

  .»خود از روي شفقت نظر ميكندداران ودر مأتم از هودج قدس بأشك شمامي نكرد، «: ٣٣٨أيضاً ص ) ٥(

  . Add. 22, 705برقم  بلندن راجع الجزء األول وهو مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني) ٦(

 الحسن أمير المؤمنين«لي على أن يكون، أما النص فيبدو أن الناسخ قد تصرف فيه فإنه يصالحق أن هذا ما ينبغي ) ٧(

كما ال  النورين هو عثمان وذو »علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم وأمير المؤمنينذي النورين حسين  وأمير المؤمنين

  ). ١فتوت نامه ص (يكون أبا بكر أن يكون عمر مكان علي، واللفظ األول مطموس وال بد أن  يخفى وهو الثالث فال بد

  

  ـ  ٣١٢ـ 



 

 

. )١(»عليه السـالم  المهديعليه السالم وخاتم الفتوة  علي المرتضى إبراهيم الخليل وان قطبها ومظهرها

فعلـي   ﴾﴿حتى وصل إلـى محمـد   سرى في األنبياء لتكون الفتوة مثل النبوة إرثاً تبدأ القصة وهكذا 

. )٢(ويعقـوب عن طريق إسحق أنبياء بني إسرائيل انتظمت ثم ) عليه السالم(فاألئمة عن طريق إسماعيل 

: باآليةوأيد ذلك  )٣(»ال فتى إال علي ال سيف إال ذو الفقار«علي بالخبر المشهور  لفتوةالكاشفي  واستشهد

ولـو كـان بهـم     على أنفسـهم  ويؤثرون«: واآلية )٤(»ابتغاء مرضاة اهللانفسه من يشري ومن الناس «

وبعد أن مهد الكاشفي لقيام الفتوة بعلي، . )٦(بعد اآلخرواحداً  األئمةفتوة  ، ولم يغفل عن تأييد)٥(»خصاصة

والحسين ومحمداً منهم، وعدد سبعة عشر رجالً من مختلف العناصر ليكونـوا  الثالثة الحسن ه جعل أوالد

العـالم  أربعة منهم ليكونوا خلفاء لها على الجهـات األربـع مـن    رؤساء الفتيان من المسلمين، واختار 

الصوفية فأوصـل سلسـلة    فتيانذلك بتعداد  وأردف الكاشفي. )٧(منومصر والروم والي إيران: اإلسالمي

، وجعل مـن  )٨(منهم عن طريق نجم الدين الكبرى إلى الجنيد فمعروف فعلي بن موسى الرضا إلى النبي

، )٩(بها على الناس بعد اجتماع غدير خمغير معالجة بالنار ذكر أنها طيف حلوى الفتوة أن يتناولوا  تقاليد

نقل نصاً من فتـوة   األئمة الفتيانولما تطرق الواعظ إلى طقوس رسم . مظاهر التشيع تظهر بدأتوهكذا 

االثني عشر واحداً بعد اآلخر حتى بلـغ  األئمة عدد فيه ) ٣٠ـ   ١٣٢٩/ ٧٣٠ت (عبد الرزاق الكاشاني 

  .)١٠(»حجة أهل األرض والسماء صاحب الزمان وقاطع البرهان«المهدي فوصفه بأنه 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣فتوت نامه ص ) ١(

  .٧أيضاً ص ) ٢(

  .١٤٠٢/ ١وانظر الطبري  ١٦ـ  ١٥أيضاً ص ) ٣(

  .٢٠٧ :٢البقرة ) ٤(

  .٩: ٥٩الحشرة ) ٥(

  .٥نامه ص فتوت ) ٦(

  .٩٥ـ  ٩٤أيضاً ص ) ٧(

  .٩٦أيضاً ص ) ٨(

  .١٠أيضاً ص ) ٩(

  .١٠٦ـ  ١٠٤أيضاً ) ١٠(

  

  ـ  ٣١٣ـ 



 

 

ج تى في موضوعات التصوف التي ال تحـو ي التشيع االثنا عشري حوبهذا يورد الواعظ الكاشف  

  .استغرق التصوف والتشيعفي االمتزاج الذي إليه أمارة على المدى البعيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ  ٣١٤ـ 



 

 

  

  ـ ابن أبي جمهور األحسائي ٨
  )١٤٩٦ـ  ١٤٣٤/ ٩٠١ـ ما بعد  ٨٣٨(

  

في  )٢(من البحرين )١(االحساء مدينةبن إبراهيم بن أبي جمهور اإلحسائي في ولد محمد بن علي   

 )٤(ودرس على أبيه زين الـدين علـي  هناك ونشأ . بهامن أسرة علمية قديمة  )٣(٥ـ   ١٤٣٤/ ٨٣٨سنة 

رابعهم فخر الدين أحمد بن عبـد اهللا المعـروف بـالمتوج    عن سلسلة من شيوخ البحرين كان الذي تلقى 

ابن المطهر الحلي المعروف نجل  مد بن الحسنتلميذ مح )٥()٨ـ   ١٤١٧/ ٨١٠ت في حدود (البحراني 

إلى البحرين اِإلحسائي تتجه ابن أبي جمهور  وعادت سلسلة أساتذة. )٦()١٣٧٣/ ٧٧٥ت (المحققين بفخر 

بشـيعة بغـداد   بن سليمان إلى أن تنتهـي  علي هذا عن ابن المطهر الحلي بميثم البحراني وأخذ باتصال 

فـي  أبي جمهور بما تعلمه من أبيه فقصد إلى النجف وتلقى ابن كتف ولم ي. )٧(بالرضا من األئمةمنتهية 

  فجر شبابه من أساتذة من

 ـــــــــــــــــــــــ

/ ١٣٢٤من الظالم المعروف بمجلى مرآة المنجى البن أبي جمهور االحسائي، إيران  االفهام والنور المنجيمسلك ) ١(

٥٢٥، ١٩٠٦.  

ويبدو أن األخيرة كانت قاعدة هذه المقاطعة أن األحساء غير البحرين، عروف وم. ١٣٧/ ١معجم البلدان للحموي ) ٢(

  .الخليجية

في األربعين من عمره أنه كان  ٤ـ  ١٤٧٣/ ٨٧٨من أهل السنة في سنة أبي جمهور مع متكلم جاء في مناقشات ابن ) ٣(

رسالة صغيرة هي  فيوالمناظرة متضمنة ) ٦٢٤وروضات الجنات ص  ٥١ـ  ٢٥٠راجع مجالس المؤمنين ص (

  .أ ٩٦في المتحف البريطاني بلندن ورقة  Add. 16,832جزء من المخطوط 

  .٥٢٥المجلي ص ) ٤(

  .١٥، وانظر ترجمة ابن المتوج في روضات الجنات ص ١١٩/ ١هدية العارفين ) ٥(

  .٥٢٥المجلى ص ) ٧ـ  ٦(

  

  ـ  ٣١٥ـ 



 

 

 )٢(٣ـ   ١٤٧٢/ ٨٧٧هنا إلـى سـنة   ظل و. )١(شرف الدين حسن بن عبد الكريم الفتالهناك كان منهم 

المركز الشـيعي المعـروف، أسـتاذاً    نوح،  بعدها إلى مكة عن طريق سورية حيث لقي في كركتوجه 

أهميـة هـذا   وتـأتي  . )٤(وأخذ عنه مدة شهر واحد )٣(بحراني المولد أيضاً هو علي بن هالل الجزائري

علي بن  ابن فهد الحلي وأستاذ تلميذهذا كان  لفيه، من أن علي بن هال االتصال، الذي ربما كان مشكوكاً

القريبـة   الصـفوية نشر التشيع في ظل الدولـة  نجمه قريباً في تنظيم الذي سيلمع  )٥(عبد العالي الكركي

في الدرعيـة  لم يفلت ابن أبي جمهور فرصة االستفادة من الحجاج لما لقي  وحتى في حج البيت. الظهور

  .)٦(الواجبات الشرعية وناظره في تركه ي الصوفيةمن متساهل رجالً يمنياً نجدب

خراسـان  من أهـل  للشيعة حافزاً الدينية فيها  من إيران وتطورات الحالة ينلقد كان قرب البحر  

الشيعي هناك في وقـت كـان   المشاركة في نشر المذهب على االستفادة من خبرة ابن أبي جمهور بغية 

زاد المسافرين في «في طريقه إليها رسالة الديار، فكتب ن هذه التسامح الديني واالضطراب النفسي يسودا

وكان ذلك فـي سـنة    النقيب محسن بن محمد الرضوي القمي بكتابة شرح عليها ثم كلفه. »أصول الدين

  .)٧(٤ـ  ١٤٧٣/ ٧٧٨

من جمهور من أهـل السـنة   التي جرت بمحضر  ابن أبي جمهور في المناظرة ةبراعوبرزت   

كمـا   »المتكلم العربي«هذا متكلم وصف بالفاضل الهروي وكان قادماً من هراة للقاء  بينه وبينوالشيعة 

  ، داللة على األهمية)٨(حضروا المناظرةسماه هو والذين 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٠مجالس المؤمنين ص ) ٢ـ  ١(

  .األصلوكان عراقي  ٤٠١الجنات ص روضات ) ٣(

  .٦٢٤الجنات ص ، روضات ٢٥٠مجالس المؤمنين ص ) ٤(

  .٢١أمل اآلمل ص  ٤٠١روضات الجنات ص ) ٥(

  .٢٦١المجلى ص ) ٦(

  .٢٥١ـ  ٢٥٠مجالس المؤمنين ص ) ٧(

الدين  بن سعيدوي نفسه فربما كان أحمد بن يحيى ، أما الفاضل الهر٦٢٤روضات الجنات ص . أ ٢٨٤المناظرة ورقة ) ٨(

  =باعتبار كونه «الم وبأحمد الحفيد التفتازاني الهروي الشهير بشيخ اِإلسمسعود بن عمر 

  

  ـ  ٣١٦ـ 



 

 

  .يبدو، متكلم شيعي يحسب له حساب فيها، كماأسبغها وجوده في تلك الديار التي لم يكن التي 

، وقبل )١(٦ـ   ١٤٩٥/ ٩٠١إلى أن مات بعد سنة وظل ابن أبي جمهور يتنقل بين طوس وبالده   

ولـو  . من شارك في بناء الدولة الشيعية الجديـدة  مع، ألن الصفويين لم يذكروه ١ـ   ١٥٠٠/ ٩٠٦سنة 

  .كان حياً ألخذ مكان علي بن عبد العالي الكركي

محسـن   منها زاد المسافرين الذي ألفُه لتلميـذه  )٢(وخلف ابن أبي جمهور كتباً في الكالم خاصة  

ى الحد الذي منع إل »من أحاديث العامة«فيه الرضوي، وغوالي الآللي في الحديث الذي قيل فيه إنه أكثر 

  .المجلي الذي سنعرض له فيما يلي ، ثم كتابه المعروف)٣(بعض الشيوخ معه من االعتماد على صاحبه

استغرق منه وقتاً طويالً جداً وأشار إلى أنه بدأ تصنيفه في شـبابه  ذكر األحسائي أن هذا الكتاب   

ما شاع بين الطالب كتب عليه حاشية ول. »مسلك االفهام في علم الكالم«على صورة متن سماه  )٤(بالنجف

. ١٤٨٨/ ٨٩٣، وكان ذلك فـي سـنة   )٥(»من الظالم حاشية مسلك االفهامالنور المنجي «سماها تالميذه 

ونقحه وأضاف إليه  ١٤٨٩/ ٨٩٤ولما استقبله الطالب في أثناء زيارته للنجف بحماسة بالغة راجعة سنة 

 )٦(»]مـن الظـالم  [المنجـي  ] النور[مجلى مرآة «باسم  ٩١ـ   ١٤٩٠/ ٨٩٦وتم إخراجه في صفر سنة 

  اشتمل على الحكمة اِإللهية ونفايس «وبصفه قد 

 ـــــــــــــــــــــــ

وقتله  »وقد تولى القضاء بهراة مدة ثالثين سنة في دولة السلطان حسين ميرزا بايقرا« »من أحفاد المحقق التفتازاني = 

ومما يذكر أن هذا القتل تم دون . مع جماعة من العلماء الهراتيين ١٥١٠/ ٩١٦إسماعيل الصفوي لما فتح بالده سنة 

فكان الشيخ «كان يصاحب الحملة الصفوية التفات إلى المعارضة الشديدة التي أبداها علي بن عبد العالي الكركي الذي 

  ).٩٣انظر روضات الجنات ص ( »المذكور في ذلك التأسف أبداً مدة حياته علي

  .٤١٨، ص ١٩٥٩/ ١٣٣٨ست كتابخانه مباركةء فيضيهء قم، قم راجع فهر) ١(

  .٦٢٥وثبتاً يكتبه في روضات الجنات ص  ٣راجع المجلي ص ) ٢(

  . ١١٣لؤلؤة البحرين ص ) ٣(

  . أيضاً ١٩١١/ ١٣٢٩وقد طبع في طهران طبع حجر في سنة  ٥٨٥انظر المجلي ص ) ٥ـ  ٤(

  .٤المجلى ص ) ٦(

  

  ـ  ٣١٧ـ 



 

 

متن  فصار على صورة )١(»فانية وخالصة زبدة الوصول ونهاية مراتب الكمال المأمولأسرار العلوم العر

لقد اعتبر ابن أبي جمهور كتابه بحثاً في علم الكالم الذي أفنى فيه . قديم وشرحه ثم حاشية على الهوامش

حة وهو في الحق موسوعة تستغرق كل الموضوعات المعروفة في عصره تقريباً، غير أن المس )٢(عمره

. مع ميل إلى أسلوب حيدر اآلملي هي الفلسفة على الصورة التي عرضها ابن ميثم البحرانيالغالبة عليه 

أن علـم   لمباحث األفعال على اعتبار والكتاب مقسم إلى نصفين، األول يعرض لمباحث التوحيد والثاني

ن التجلة على ميـثم البحرانـي   ابن أبي جمهور كثيراً موقد أضفى . )٣(»منقسم في الحقيقة إليهما«الكالم 

ومع أنه اعتمد على ابن المطهر الحلي في الموضـوعات   )٤(»بالعالمة األعظم والبحر الخضم«ووصفه 

الرسميين وان كان إال أنه لم يعتمد االعتماد نفسه على فقهاء الشيعة ومتكلميهم  )٥(المتصلة بالعلة والمعلول

  .وسنرى النتيجةن هذا أول مآخذ الشيعة علي ابن أبي جمهور وكا. )٦(أورد ذكر الشيخ المفيد مرة واحدة

التقدير الـذي أبـداه   لقد كان هدف ابن أبي جمهور هو هدف اآلملي نفسه، وقد كان من أمارات   

الفاضل المتـأخر قطـب   «وكذلك  )٧(»بالسيد العالمة المتأخر صاحب الكشف الحقيقي«لآلملي أن وصفه 

يه من مزج التصوف والتشيع في فرقة واحدة، وأورد ما أورده اآلملي من ما رمى إل، وتبنّى )٨(»األقطاب

علـى حقيقـة   الشريعة والطريقة والحقيقة أسماء مترادفة صادقة «وفوق ذلك اعتبر . )٩(ومعلوماتحجج 

البحـر  «، واستشهد لهذا الرأي بنصوص من كتـاب اآلملـي   )١٠(»...واحدة هي حقيقة الشرع المحمدي

. )١٢( بد أنه كان آخر كتبه لما فيه من مادة جديده لم يعرضها في كتبه التي نعرفهـا الذي ال )١١(»الخضم

  لكن ابن أبي جمهور سار إلى مدى أوسع بمحاولته دمج نتائج علم الكالم، متمثالً في توحيد األشاعرة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥ـ  ٤المجلى ص ) ١(

  .٣أيضاً ص ) ٢(

  .٢٠٢أيضاً ص ) ٣(

  .١٧٩ص  أيضاً) ٤(

  .١٠٦أيضاً ص ) ٥(

  .١٨٢أيضاً ص ) ٦(

  .٣٨١أيضاً ص ) ٧(

  .١٩٢أيضاً ص ) ٨(

  .٣٧٦، ٤ـ  ٣١٣، ١١٠أيضاً ص ) ٩(

  .٣١٣أيضاً ص ) ١٠(

  .٥٥٦المجلي ص ) ١٢و ١١(

  

  ـ ٣١٨ـ 



 

 

واحدة هي عقيـدة  ذات عقيدة واحدة النظري لفرقة  اِإلطاروالتصوف لتكون  الفلسفة، ونتائج )١(والمعتزلة

الذي  يحيى بن حبش المقتول شهاب الدين األعلى في هذه المحاولة وكان مثل ابن أبي جمهور. )٢(وحيدالت

ولـم  . )٦(والتلويحات )٥(المقاوماتوكتاب  )٤(عنه نصوصاً من حكمة اِإلشراقونقل  )٣(اِإللهي سماه بالشيخ

 وعبـد اهللا  )٩(والشـبلي  )٨(والحـالج . )٧(جمهور أن يستشهد بأقوال أبي يزيـد البسـطامي  ابن أبي يفت 

 )١٤(إلـى أفالطـون   باِإلضـافة  )١٣(الـدين الحمـوي  وسعد  )١٢(وابن عربي )١١(والغزالي )١٠(األنصاري

ونصـير الـدين    )١٩(الـرازي  وفخـر الـدين   )١٨(وابن سـينا  )١٧(والفارابي )١٦(رفريوسوف )١٥(وأرسطو

  .)٢١(وقطب الدين الشيرازي )٢٠(الطوسي

سنورد مثالً علـى  ولكننا ع لِإلفاضة في عرض آراء ابن أبي جمهور والواقع أن المجال ال يتس  

 »التفريـد «أنه  للتوحيد مثالً، عّرفه أوالً وذكر فعند تعرضه. إلى تطبيقهاالجديدة التي طمح  هذه النظرية

بقولـه   ، ثم تناولـه علـى الصـورة الجديـدة    )٢٢(»العالم إثبات صانع واحد لهذا«وأضاف إلى ذلك أنه 

جميـع الصـفات   انطـواء   الكثرة باعتبار ذات الحق تعالى عن جميع هل التحقيق هو تفريداصطالح أ«

واألفعال فيها، وعلى طريق أهل التصوف هو تفريد الموجود المحض على وجه تنطوي فيـه المبـادئ   

  :لمحيي الدين بن عربي أضافوبعد أن أورد أقواالً . )٢٣(القيومية والترتيب في عظمته

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٨١أيضاً ص ) ١٣(  .٢٢٢أيضاً ص ) ١(

  .٥٦٦، ٣٣٢أيضاً ص ) ١٤(  .١٦٥، ١١٠أيضاً ص ) ٢(

  .٣٣٢أيضاً ص ) ١٥(  .٥٦٧، ١٥٨، ١٣٧أيضاً ص ) ٣(

  .١٦٥أيضاً ص ) ١٦(  .٥٦٦أيضاً ص ) ٤(

  .٣٢٩أيضاً ص ) ١٧(  .١٥٨، ١٢٧أيضاً ص ) ٥(

  .٣٣١، ١٢٧أيضاً ص ) ١٨(  .٥٦٧أيضاً ص ) ٦(

  .٧٢، ٦٥، ٥٧المجلى ص ) ١٩(  .١٦٦أيضاً ص ) ٧(

  .وذلك بنقله نصوصاً من كتابه أوصاف االشراف ٥٥٦أيضاً ص ) ٢٠(  .٤٠٨، ٨أيضاً ص ) ٨(

  .وذلك بنقله نصوصاً من شرحه على حكمة االشراق ٥٥٦أيضاً ص ) ٢١(  .٢٠٢، ١١٠ـ  ١٠٩أيضاً ص ) ٩(

  .١١٠أيضاً ص ) ٢٢(  .١١٠أيضاً ص ) ١٠(

  . ١١١ـ  ١١٠أيضاً ص ) ٢٣(  .٢٢٠يضاً ص أ) ١١(

    .٢٢٠، ١٠٩أيضاً ص ) ١٢(

   

  ـ  ٣١٩ـ 



 

 

عليـه   الـذي فطـرت   بتوحيدكإني أسألك اللهم : اِإلمام المعصوم جعفر الصادق بقولهإشارة وإلى هذه «

 وعبـد  للشبلي بقولينذلك  ثم أسند )١(»ونهاية طاعتك وجعلته أول فرايضك ...وأرسلت الرسل... العقول

وبقول لعلي . )٢(»من عرف اهللا كلَّ لسانه«: اهللا األنصاري في منازل السائرين ليؤيده بحديث نبوي يقول

فقـدم  ومن التوحيد خرج ابن أبي جمهور إلى االتحاد . )٣(»الحقيقة كشف ُسُبحات الجالل من غير إشارة«

النفس الناطقة «بأن  ن الفالسفة، وغيره م)٤(»المدركة المدرك بالصورة اتحاد«من أنه  لفرفريوسله بقول 

بالعقل الفعال بحيث تصير النفس المدركة حقيقة العقل الفعال هو باتحادها شيئاً فإدراكها له إنما  إذا أدركت

أن مـرادهم  «الصوفية على اعتبـار   ومشايخ التجريدثم يقرن هذا بما يشير إليه أرباب  )٥(»عند اِإلدراك

و بالعقل الفعال، الذي يشير إليه المشايخ من أهل الذوق والتصوف، وهـو  العقلية أ النفس بالصورةباتحاد 

تغيب عن ذكائها ... واالنخالع عن البدنالخلسات أن النفس إذا اتصلت ببعض األنوار المجردة في بعض 

له ابن أبـي  الذي استشهد  )٦(»باالتحاد فتفنى عن ذاتها، ويعبرون عن هذه الحالة... وعن شعورها بذاتها

إذ رميت ولكن  وما رميت«: المعروفة مؤيَّدة من جديد باآلية بأقوال الحالج وأبي يزيد البسطاميور جمه

وأخيراً الحديث الذي قيـل   )٨(»إني أنا اهللا رب العالمين«: التي خاطب اهللا بها موسى واآلية )٧(»اهللا رمى

  .)٩(»)انتجبه(ولكن اهللا انتجاه ما انتجبته «: في حق علي

المعتزلة بأن العـالم  كل هذا بأقوال األشاعرة والمعتزلة فيتعلق بالتوفيق بين عقيدة  وأما اتصال  

من ذلك إلـى   عن الفعل ليخرج معينة، وعقيدة األشاعرة بنفي الغرض ونفي الغاية بالكليةسائر إلى غاية 

  موجودة لذاتها فيؤدي إلى الحل أن الغاية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١١١ـ  ١١٠أيضاً ص ) ٣ـ  ١(

  .١٦٥المجلى ص ) ٥ـ  ٤(

  .١٦٦المجلى ص ) ٦(

  .١٧: ٨األنفال ) ٧(

  .٣٠: ٢٨القصص ) ٨(

  .١٦٦المجلى ص ) ٩(

  

  ـ  ٣٢٠ـ 



 

 

وكان . )١(»في ذواتها الحاصلةقابلياتها بحسب المستعدة يقتضي سوق األشياء إلى كماالتها «وهو المنشود 

ووجب على كل عاقل االعتراف بأن جميـع أفعالـه   النزاع  سقط«هذا يعني عند ابن أبي جمهور أنه قد 

وبذلك صار التوحيد واالتحـاد   )٢(»إليها] مؤدية: لعلها[ ومتعدية عن عنايته مشتاقة إلى كماالتها الفائضة

بـه   هو التوحيد الوجودي الذي عليه الكل من أوليائه الذي ينتفي«واحداً و اِإلسالمي والفلسفي والصوفي

 مستغرقة للمعرفة ا عدنا إلى اآلملي على صورة أوسع لتصبح فكرة وحدة الوجودوهكذ. )٣(»الخفي الشرك

  .على أنواعها المختلفة

فرقـة  هدف يتعلق بتكـوين  إلى بلوغ  وال بد أن ابن أبي جمهور قصد من وراء هذه التفصيالت  

من هنا كان من أو على األقل اتجاه جديد ينصب فيه التشيع ليكون عقيدة جامعة لالتجاهات كلها، و جديدة

للنبوة واِإلمامة على المنهج الذي رسمه ليتأدى من ذلك إلى رسم شكل جديد للعقيدة الضروري أن يعرض 

  .الشيعية

 )٤(المتكلمين من العدليـة منظماً بلطف من اهللا كرأي  لقد عرض ابن أبي جمهور للعالم باعتباره  

بعث األنبيـاء ونصـب األوليـاء    «صورة  وهم المعتزلة كما ال يخفى، وذكر أن هذا اللطف قد صب في

وذكـر ابـن أبـي    . )٥(»إليهم في انتظام المعاش لحصول االجتماع المضطر إليه في بناء النوعلالحتياج 

فالفالسفة سموا . جمهور أيضاً أن هؤالء األشخاص سموا بأسماء متعددة هي في الواقع ذات داللة واحدة

للنبوة، وأما اِإلمامة فهي عند م شارعاً ورسوالً، هذا بالنسبة الرئيس المذكور صاحب الناموس وأهل الكال

وعرض هـذا المـتكلم   . )٦(بالملك والمتأخرون باِإلمام عليه الفالسفة ما اصطلح ابن أبي جمهور مصداق

وبعـد مناقشـته علـى الصـورة     . للوجه اِإلسالمي لتنظيم العالم فرأى أنه متضمن في النبوة والواليـة 

  أشار )٧(الصوفية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٢أيضاً ص ) ١(

  .١١٠أيضاً ص ) ٣ـ  ٢(

  .٢٣٧المجلى ص ) ٤(

  .٢٣٦أيضاً ص ) ٥(

  .٣٢ـ  ٣٣٦أيضاً ص ) ٦(

  .٢٣٧أيضاً ص ) ٧(

  

  ـ  ٣٢١ـ 



 

 

وبكل ما يجعله إنسـاناً   )١(إلى أن علي بن أبي طالب كان في الواقع الولي الذي نصبه اهللا وحباه بالعصمة

وكما كان النبي ختم األنبياء اعتبـر ابـن أبـي    . )٢(مقام الرسول حتى في كونه خلق قبل آدمم وقكامالً ي

مع أن األخير اعتبر عيسـى   )٣(جمهور علياً خاتم األولياء المطلق على طريقة ابن عربي واعتماداً عليه

سمتاً صـوفياً   ابن أبي جمهور ولما بلغ األمر إلى هذه المرحلة اتخذ. )٤(عليه السالم صاحب هذه الصفة

عارفين وشيوخاً لمشايخ الصوفية حتى وصلت الوالية إلى المهدي الذي  وجعل األئمة االثني عشر أولياء

، واستند في ذلك إلـى رأي  )٥(»قطب الوقت وإمام الزمان وخليفة العصر وخاتم الوالية المحمدية«صار 

وبعبـد   )٦(»الناس به أهل الكوفةأسعد «ذلك بنص ابن عربي على أن حيدر اآلملي واستشهد على صحة 

هذا الكتـاب الـذي   ال يتسع للعرض لتفاصيل والحق أن المجال . )٧(في تأويالت القرآن الكاشانيالرزاق 

إلـى  المعرفة المعاصرة البن جمهور، ولكن ينبغي أن نشير إلى أنه نفسه قد أشار  من ميادينجمع كثيراً 

أن يبـث  ، فـأراد  كانت خالية من المتعلمينن مجالس العلم إلى المعرفة وأ من الحماس خلو ديار التشيع

 جديد متشـوِّق مع روح العصر ومصبوبة في قالب  في العقيدة بمزجها بما يجعلها متجاوبة روحاً جديدة

تصـفحت  «: ومـن هنـا قـال   . واألصول دون أن يخل هذا التعديل، أو التزيين على الصحيح، باألسس

فوجـدت   من الحكمـاء والمتصـوفين   وأهل السلوك العلماء الراسخينمن الماضين من األحوال الواقعة 

وأتبع آثارهم في فتح أبواب لي أدالء أمشي بهم في هذه المزالق فجعلتهم .. طريقهم واحداً ومسلكهم قاصداً

 زراعاتهم حصايد الزمان عن مشاهدتهم انتجعتوتأخر بي  فلما قعد بي الحظ عن مجالستهم. هذه المغالق

ر بهذا االعتراف بناء علـى  وقد صرح ابن أبي جمهو. )٨(»...حاالتهما تناثر من حبات تباُدر والتقطت م

  أن هذه

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٤أيضاً ص ) ١(

فصوص الحكم تحقيق الدكتور أبو العال عفيفي، مصر  في ذلك ابن عربي في الفّص الشيشيوراجع  ٣٧١أيضاً ص ) ٣و ٢(

٦٣/ ١(، ١٩٥٤.(  

  .جع الجزء األولرا) ٤(

  .٢٦١/ ١، انظر طرائق الحقائق ٣٧٦المجلي ص ) ٥(

  .٤٣٠/ ٣ وانظر الفتوحات المكية ٣١٠أيضاً ص ) ٦(

  .٣٧٦ص المجلي ) ٧(

  .٥٨١أيضاً ص ) ٨(

  

  ـ  ٣٢٢ـ 



 

 

سـير األوليـاء   إلى مقامات األبرار واالقتداء ب كان عليها األخيار وكان بها وصولهم«الطريقة هي التي 

على التشيع وتحّرراً لم يقبله زمالؤه مـن  وال شك أن هذا كله يعني ثورة . )١(»األئمة األطهار الكبار من

ولم يذكروا له تلميذاً واحـداً مـن    )٢(»رمي بالتصوف«المعاصرين والمتأخرين عنه ووصفوه لذلك بأنه 

، ولم يـذكروا  )٤(عنهي ، مع كثير مما أشار إليه من تحمس الطلبة للتلق)٣(بهمالمعترف  الفقهاء والمتكلمين

لـه  الذي أضـافه فـي طـوس ونظـم      )٥(وصديقه محسن الرضوي من الرواة عنه إال واحداً هو تلميذه

. من آرائه وأحواله الكثيـر وكان مثل ابن أبي جمهور في هذا كله كمثل البرسي الذي رأينا . المناظرات

ائي أجمل ترحيب ومـثّلهم الحـاج   االحسوكالبرسي أيضاً رّحب المتصوفة من الشيعة بابن أبي جمهور 

طريق العظام الذين صححوا للشيوخ  والمحققين الفقهاء االعالممن جملة «له بكونه  معصوم علي بوصفه

ومن هنا لم يكن من الغريب أن يروي عنـه أحـد   . )٦(»أسس العقائد الدينيةووضعوا  التصوف وصدقوه

الـذي   )٧(في هذا الخبر محمد باقر الخوانسـاري  أبناء حيدر اآلملي، ولم يكن من الغريب أيضاً أن يشك

  .رأينا موقفه من البرسي فيما مضى

ونموذجـاً   وحيدر اآلملي ومهما يكن األمر فقد كان األحسائي صورة متطورة عن ميثم البحراني  

مقدمـة  صنعه ابن أبي جمهور سـيكون  وهذا الذي . الذين قادهم أحسائي آخر على المنهج ذاته للشيخية

لنـا فـي الفصـل    كما سيتبين  لها التشيع في موجته الثالثة على أيدي الصفويين خطر سيتعرضألمور أ

 هذا الفصل ال بد أن نشير إلى أن في كتاب المجلى قطعة كبيـرة  وقبل أن نختم. الختامي من هذا الكتاب

والعـرض  ه بن أبي طالب وإمامته وكراماتهي التي تتصل بعلي عن المنهج العقلي الذي اتبعه فيه  شاذة

  يبدو أنها أقحمت على الكتاب فيما للتشيع على صورة تاريخية جدلية طويلة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٨١أيضاً ص ) ١(

  .٦٢٦روضات الجنات ص ) ٣و ٢(

  .٤، ٣انظر المجلي ص ) ٤(

  .٥١ـ  ٢٥٠ومجالس المؤمنين ص  ٢٦٦روضات الجنات ص ) ٥(

  .١٣٥/ ١طرائق الحقائق ) ٦(

  .٦٢٦الجنات ص روضات ) ٧(

  

  ـ  ٣٢٣ـ 



 

 

أن وقبل أن يجف الحبـر ينبغـي   . )١(بعد وخاصة أن فيها تكراراً ألمور ناقشها ابن أبي جمهور من قبل

بالحّر العاملي األخبـاري  الملقب  بن الحسنمحمد في شخص  والمحافظيننشير إلى أن الشيعة التقليديين 

ابـن أبـي   ثالثة من كتب رّد الصوفية، عّدوا في عشرية صاحب الرسالة االثنا ) م١٦٨٦/ ه ١٠٩٧ت (

في حّجيتها وهي عبارة تعني النهي عن تداولها واِإلفادة منهـا   األحسائي من المصنفات المختلفجمهور 

، )٢(الفقهيـة  هي غوالي الآللي والمجلي واألحاديث في السند، وهذه الكتب وغلو وخطأ لما فيها من غرابة

ية، أن النزعة الفلسفية في مجالي العقل والتصوف لم تعد مرضية فـي  وهذا يعني، فوق األسباب الماض

بـع  غريبـة علـى المتت  المجتمع الشيعي المتأخر بعد أن استطاع أن يقوم على ساقه وهي ظاهرة ليست 

  .للمسالك التي طرقها هذا الكتاب

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ

أبي جمهور عن التي ينقلها ابن  ته ما يتصل بالمهدي والنصوص، أما التكرار فمن أمثل٤٣٣ـ  ٣٤٩ص  انظر المجلى) ١(

أخرى تسهل  الكتاب مكرراتوفي ). ٣١٠ص ( له من قبل وهي تكرار لما سبق أن عرض) ٤٨٧ص (ابن عربي 

  .مالحظتها في هذا القسم المقحم في رأينا

  .٢٢٦، ص ه١٣٩١، الجزء الرابع، ص قم الحقائق للخوانساري انظر طرائق) ٢(

  

  ـ  ٣٢٤ـ 



 

 

  الفصل السادس

  

  الجقة والعثمانيينالسَّ في عهدْي التشّيع في بالد الروم

  

  :ـ تمهيد تاريخي ١

بالفقرات السابقة مـن  أنه يتصل : األول: أمرين قبل الشروع في هذا الفصل، يحسن أن نوضح  

ان نفسـه ال  قسمته من الصعوبة بمكان، والثاني أن العنـو  يجعالن هذه الرسالة ولكن وحدته واستمراره

التشيع  على كل حال بالطريقة التي تسرب بمقتضاهاولكنه ُيعنَى ينطبق تماماً على المادة التي سنوردها، 

  .إلى هذه البالد التي كانت منذ بداية استيطانها سنية

وللتمهيد لهذا الموضوع يتعين علينا أن نعرض لبدء دخول اِإلسالم إلى بالد الروم، فبعـد فـتح     

عنه قوة الدولة البيزنطية الشرقية، غيـر   وكانت تحجزهم ستطع العرب أن يتوسعوا إلى الشمالالشام لم ي

ومن أمثلة ذلك . أن العرب استمروا يحاولون على صورة غزوات قصيرة ال تثمر احتالالً أو بقاًء طويلين

المسـلمون   التي انسحب )١(٦٧٤أو  ٦٧٢/ ٥٤أو  ٥٢شمالي القسطنطينية، في سنة  غزوة جزيرة أرواد

وبعـدها  . )٣(٦٧٥أو  ٦٧٤/ ٥٥أو  ٥٤، ومشتى األمويين بأرض الـروم سـنة   )٢(منها بعد سبع سنوات

  إيران وتركستانالمشرق حتى اكتسحوا انشغل األمويون بفتوح 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦/ ٣، ابن األثير ٢٣٧فتوح البلدان ص ) ١(

  .١٩٦/ ٣ابن األثير ) ٢(

  .١٩٦/ ٣، ابن األثير ١٧١/ ١الطبري ) ٣(

  

  ـ  ٣٢٥ـ 



 

 

ق (استمرت ومن جملتها ما نسب إلى عبد اهللا البطال الفردية على أن الغزوات . من الهندوجزء  وأرمينية

  .)١(من مغامرات بطولية في أرض األعداء) ٧٤٠/ ١٢٢

اتخذت أن ما لبثت  في اتجاه الشمال فقد كان الغزو يتم على صورة التحامات مع البيزنطيينأما   

 طابعاً دينياً حماسياً اشتد في أّيام الرشيد والمأمون والمعتصم واستمر كذلك إلى أيام سيف الدولة الحمداني

العاشـر  / ولما ظهرت الموجة التركية في القـرن الرابـع الهجـري   . في إمارته على الموصل وحلب

لهم الرحالـة،  اء دولتهم من قبائ، وبدأ السالجقة ـ وكانوا من عنصر الغُز من األتراك ـ في بن  الميالدي

  حملتهم قوة جيرانهم

 ـــــــــــــــــــــــ

/ ٥وابن األثير  ٦٤٣/ ٢٢، حوادث سنة ١٧١٦وص  ٧٣١/ ١١٤، ٧٣١/ ١١٣، حوادث سنة ١٥٥٩/ ٢انظر الطبري ) ١(

 ، حيث روي أن خنجرة فتحت على يد٢٤٨ص  ١٩٥٩وانظر كذلك تاريخ الخلفاء للسيوطي، مصر . ٩٢ـ  ٩١

وراجع دول ) ٧٤٣ـ  ٧٢٤/ ١٢٥ـ  ١٠٥ح ( »في السنة السابعة من أيام هشام عبد الملك«الشجاع المشهور  البطال

وقد سّمى الذهبي . ٥٨، ٤٦/ ١، وراجع أيضاً ٧٣٩/ ١٢١حيث أرخ قتل البطال في سنة  ٥٨/ ١اِإلسالم للذهبي 

هامش ص (خلفاء بأبي الحسن عبد اهللا األنطاكي البطال بأبي محمد أو أبي يحيى عبد الملك، وسماه محقق تاريخ ال

عن بعض الروم ممن قد أسلم وَحُسن إسالمه أن الروم صّورت عشرة أنفس في بعض «وذكر المسعودي ) ٢٤٨

مروج ( »...عبد اهللا البطال... منهم في النصرانية والحيلة من المسلمين من أهل البأس والنجدة والمكائد كنائسها

البطال عن  وقد أشار ابن العماد إلى النحل الكثير الذي أضفي على شخصية. ٤٥١/ ٢، ه١٣٤٨مصر : الذهب، ط

انظر تاريخ الحضارة اِإلسالمية لبارتولد، ترجمة حمزة  وعن تتريك البطال). ١٥٩/ ١شذرات الذهب (طريق الرواة 

لوياً وسمى األخير بطال بن د نسب أبو الحسن الشاذلي إلى البطال أيضاً باعتباره عـوق. ١٠٤ص  ١٩٤٢طاهر مصر 

نقالً عن ) ٢٢٠، ص ١٣١٢، مصر الشبلنجي نور االبصار لمؤمن(بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أحمد 

انظر (لشرف الدين بن سليمان الكندي وهو نسب لم يوافق على صحته الذهبي  »اللطيفة المرضية في دعاء الشاذلية«

] م٨١٦ـ  ٨١٥[=  ه٢٠٠اِإلسكندرية قتل في سنة ى هذا أن أخاً ألحد أمراء يضاف إل). ١٢٠/ ٥االعالم للزركلي 

ويبدو أن اسم البطّال صار علماً يتسمى به . اوية بن حديجـالواحد، من نسل معوكان اسمه عبد اهللا البطّال بن عبد 

م، ١٩٥٩/ ه١٣٧٩حسين نصار، بيروت . م، بتحقيق د٩٦١/ ه٣٥٠والة مصر لمحمد بن يوسف الكندي، ت : انظر(

  :فية عن البطال ننقل النص التاليوجمعاً لمادة إضا). ١٨٦ص 

بن إبراهيم بن مسلم بن البطال اليماني بن البطالي وهو اسم لجد أبي عبد اهللا محمد  هذه النسبة إلى البطال،: البطالي«

 ٣١٠بعد سنة صيصة وهو من صعدة اليمن، روى عن العباس بن محمد الدوري وغيره، وحدث بالم. نزيل المصيصة

  .م٣ـ  ٩٩٢= 

  .)١٢٩/ ١، ١٣٥٧اللباب في تهذيب األنساب البن األثير، مصر (

  

  ـ ٣٢٦ـ 



 

 

اإلسالم ، على االتجاه إلى مراكز )٢(، الذي قيل أنه كان مسبوقاً بالمسيحية)١(من األتراك والتتار وإسالمهم

/ ٤٤٧لى أزمة الحكم بأيديهم في سـنة  الشيعي وقبضوا ع أوالً حيث الدول ضعيفة، فأنهوا الحكم البويهي

عناصر تركمانية إلى بالد الروم حيث المجال الحيوي للتوسع التركـي  صحبة واتجه فريق آخر . ١٠٥٦

نشر اإلسالم ـ شأن العرب الذين فتحوا بالد الترك والشرق وفقاً لهذا الشعار ـ ولمالءمـة    تحت شعار 

 ُيضـاف إلـى هـذا أّن اتجـاه    . لطبيعي لهذا الجنس من البشرالبالد الباردة الجبلية للتكوين ا طبيعة تلك

، فاضـطرت  )٣(التي نشأت بين القادة السـلجوقيين أنفسـهم  السالجقة إلى بالد الروم تم نتيجة للخالفات 

  .الظروف هذا الفريق إلى مفارقة القوة الرئيسية واالتجاه إلى الشمال

استطاعوا بعده التوغل في  ١٠٤٨/ ٤٤٠سنة  وكان أول التحام ناجح للسالجقة مع البيزنطيين في  

الخالف بين القادة أنهى هذا االنتصـار بصـلح تبعـه    ولكن . حتى وصلوا قريباً من القسطنطينية البالد

وانتهـت   ١٠٧١/ ٤٦٢سـنة   ثم جاءت المعركة الفاصلة التي دارت في خالط من أرمينية. )٤(انسحابهم

والنـزول   لالستيالء على األناضول التركيةق أمام العناصر وفتحت الطري )٥(البيزنطيين نفسهبأسر ملك 

قاعدته في مكان قريب من حتى جعل األمير سليمان بن قتلمش بالد الروم  في احتالل بل والتوسع )٦(فيه

  .)٧(القسطنطينية

واستقر أمر النازلة الجديدة على أن احتل السالجقة قونية وجعلوها عاصمة لهم في مقاطعة الروم   

ألناضول، التـي  محمد بن دانشمند، فقد نزلوا ا أما التركمان، وقد كانوا تحت قيادة. البيزنطية ناتوليامن أ

  فتحوها دون مشاركة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٠/ ١، ١٩٣٤، السلوك للمقريزي مصر ١٦٢/ ٩ابن األثير ) ١(

  .في دائرة المعارف اِإلسالميةانظر مادة سلجوق لهوارت ) ٢(

  .٥٣٨/ ٣السير  وحبيب. ٣٣٦ر تاريخ مختصر الدول البن العبري ص انظ) ٣(

  .٨١ـ  ٣٨٠/ ٩ابن األثير ) ٤(

  .٣/ ٥ابن خلدون، العبر، ) ٥(

)٧، ٦ (Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London 1938, p. 16   

  . »قيام الدولة العثمانية«وسنشير إليه بعد هذه المرة بالعنوان العربي 

  

  ـ  ٣٢٧ـ 



 

 

مؤقتة  كانت منازل المواضعأن هذه والحق . )٢(جعلوا عاصمتها مدينة سيواسدولة ، وأسسوا )١(السالجقة

. خوانهم حكام بغدادفي هذا الوقت عن إ الذين استقلوا ومواضع قدم لتوسع بعد آخر راود أحالم السالجقة

على حساب جيرانهم البيـزنطيين إلـى أن   النسبي أخذ الغزاة الجدد يحاولون التوسع  وبعد هذا االستقرار

دولـة   وكانت أولـى الضـحايا  . يعد في اِإلمكان تجاوزه، فانقلبوا يأكل بعضهم بعضاًاستولوا على ما لم 

  .على السمو الروحي على النحو الذي رأيناه في إيران وسنشرحه بعد قليلالتي قامت  الدانشمند

وتـزاوجهم مـع جيـرانهم     ستقرارهم في دويلتهمبنيان دولة السالجقة في بالد الروم باورسخ   

وإلقائهم  وسط آسيا، حتى جاء نذير التتار في اجتياحهم )٣(البيزنطيين وتداخلهم مع المسيحيين من رعيتهم

ها الفزع إلى الفرار عالتركية الرحالة التي دف وكان من نتائج ذلك موجات من القبائل. الرعب في سكانها

وفي النهاية قامت دولة قرمان على أنقـاض  . لروم أمام الجيش التتاري الزاحفمن مواطنها ناحية بالد ا

وكان ظهور . السابقة قونية عاصمة السالجقة في سفوح جبال طوروس وجعلوا عاصمتهم ملك السالجقة

جاء من أطراف حلـب ـ وكـان     صوفية قادها تركمانيبثورة ، مقترناً الدانشمنديةدولة قرمان، كحركة 

هذه الدولة، على سـعتها  ولم تثبت . )٥(بكتاش أحد تالميذهوحاجي  )٤(ة القرمانية أحد أتباعهمؤسس الدول

وتركـت التتـار    بالد الروم وإنما انسحب جيشها إلى جبالها المنيعـة وقوتها، أمام المغول في اجتياحهم 

بورود حوباً التتار مص ومن جديد كان غزو. ويجعلون السالجقة تحت رحمتهم )٦(على العاصمةيستولون 

 فـي الحـدود السـلجوقية   الذي نزل  )٧(من أواسط آسيا إلى بالد الروم هو عنصر اُألغوز عنصر جديد

  ثم لما اضمحل ملك التتار في بالد. )٨(قرب أسكى شهر البيزنطية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢١، ٢٠قيام الدولة العثمانية ص ) ١(

  .١٦٣/ ٥دون ، ابن خل٢٩٢أخبار الدول للقرماني ص ) ٢(

  .٢٨، ٢٦، ٢٠العثمانية ص ، وانظر قيام الدولة ١٦٨/ ٥، وابن خلدون ٤٤٧تاريخ مختصر الدول ص ) ٣(

  .انظر مقال كرامر في دائرة المعارف اإلسالمية حول قرامان أوغلو) ٤(

  .٣٨١مناقب العارفين لألفالكي ص ) ٥(

بة لهذا الهامش وما قبل سابقه انظر أخبار الدول للقرماني ص وبالنس. دائرة المعارف اإلسالمية، مادة قرامان أوغلو) ٦(

٢٩٣.  

  .٧، ٦قيام الدولة العثمانية ص ) ٨و ٧(

  

  ـ  ٣٢٨ـ 



 

 

فورثها بنو عثمان واستطاعوا أن يبنوا دولتهم  )١(في سيواسعلى ملكهم واستقروا  الروم غلب بنو ارتنا

خطّاً  يقض على كيانهم وإنما أبقاهمولكنه لم وجاء تيمور ليوقف زحف العثمانيين . بالمصاهرة وبالغلبة

وظل نجم العثمانيين في صعود إلى أن . أمامياً يحميه من ناحية الغرب حتى عاد االستقالل إليهم من جديد

شبه الجزيرة التركية دولة موحدة  فصارت ١٤٥٣/ ٨٥٧في سنة  الثاني فتح القسطنطينيةحقق محمد خان 

  .المماليك في الشام ومصر وتقف بإزاء الدولة الصفوية في إيرانترث دولة قوية استطاعت في النهاية أن 

موجزة جداً، ربما إلى حد اِإلخالل بالغرض، أريد بها أن تؤدي إلى التكوين  هذه مقدمة تاريخية  

  .فيهالتي تحكمت  االجتماعي والعقلي في المجتمع التركي في بالد الروم والتيارات

  

  جتماعيالعقلي واالـ الجانب  ٢

التركية إلى بالد الروم حركة أساسها شعور هذا العنصر بالقوة وحاجتـه إلـى   لقد كانت الهجرة   

العرب، الذين لقوا المشاق في فتح بالدهم، إن ذلك إنما  وكان هذا الجنس قد عهد من الفاتحين. االستقرار

عنصر التركي في اإلسالم مقترناً ومن هنا كان دخول هذا ال. كان عمالً يراد به نشر اإلسالم وإحقاق الحق

غيرهم ممن لـم  الجدد هذا الشعار اإلسالمي القديم ال في بالدهم ولكن في فتوحهم لبالد  المسلمينباتخاذ 

الدينية الظاهر ميل هذا الجـنس إلـى التصـوف وتـأثره     وصاحب هذه الحركة . يكونوا دخلوا اإلسالم

ية االطار، المثل األعلى الذي كان يمأل قلب الغـازي  وهي حركة صوفومن هنا كانت الفتوة،  بالغيبيات

/ ١٩٤ت (شقيق البلخي شعاراً لزهاد الصوفية األوائل من الغزاة من أمثال ، وكانت منذ القديم )٢(التركي

لم يتخذوا هذا الشـعار السـتغنائهم    ومما يالحظ أن السالجقة. )٣()٨٤١/ ٢٣٧ت (وحاتم األصم ) ٨١٠

  دولة العباسية، وإنما اتخذه الدانشمنديةعنه، باعتبارهم حماة ال

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٦١/ ٥ابن خلدون ) ١(

  .٣٨قيام الدولة العثمانية ص ) ٢(

  .٣٤٠/ ١، شذرات الذهب ٥٠، نفحات األنس ص ١٦انظر الرسالة القشيرية ص ) ٣(

  

  ـ  ٣٢٩ـ 



 

 

نسبهم بالبطال ووصلوا  )٣(بالغازي نشمنديةأغلب أمراء الداومن هنا تسمى . على السلطة الذين كانوا جدداً

. )٢(الذي يـدينون بـه  ذهب اِإلسماعيلي مذلك مع الليتناسب  )١(القديم على أساس جديد فجعلوا منه علوياً

ـ التي تعني االطالع على العلوم   )٣(على معنى المعلم ابن خلدون داللة الدانشمندوباإلضافة إلى مالحظة 

فـي  ) ١١٩٢/ ٥٨٨ت (أرسـالن   أريد بها ظاهرا االرشاد الصوفي ـ فإن قليج الباطنية الفاطمية وربما 

شرط على نور  ٣ـ   ١١٧٢/ ٥٦٨في سنة  الدانشمنديةآخر ملوك ) ١١٧٤/ ٥٦٩ت (حربه لذي النون 

التي  )٤(»تجديد إسالمه ألنه كانيتهم بالزندقة«إلى سلطته في إعادته ) ٤ـ   ١١٧٣/ ٥٦٩ت (الدين زنكي 

الصوفي القائم على المعرفة اِإلسـماعيلية   لبغدادي السالفة، وربما قصد بها أيضاً التفلسفشرحتها عبارة ا

ومهما يكن األمر فقد اقترن . إلى ما وراء الظاهر التي تشارك التصوف في االتجاه إلى األسرار والنفود

اإلسالمي، ولعـل  مكانة التصوف وبخاصة في أطراف العالم كله بارتفاع  في اإلسالم مطلع القرن السابع

كان ممثل الخليفة الناصر ) ١٢٣٤/ ٦٣٢ت ( على ذلك أن شهاب الدين عمر السهروردي من أدل الدالئل

  ورسوله في )٥(١٢٠٧/ ٦٠٤في استقبال الوفد المصري إلى بغداد سنة ) ١٢٢٥/ ٦٢٢ت (العباسي 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .»دانشمندية«حول عبارة  في دائرة المعارف اإلسالميةة هارتمان ومقال ٢١، ١٩قيام الدولة العثمانية ص انظر ) ١(

  .٢٩٢والمقال السابق وأخبار الدول للقرماني ص  ٢٠قيام الدولة العثمانية ص ) ٢(

كان أبو القاسم «وقد نص هنا على أنه  ١٧٥، ص ١٩٤٨مصر ) ١٠٣٨/ ٤٢٩ت (انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ) ٣(

قائد الجيوش السامانية الذي تحالف مع الفاطميين سراً (داعية أبي علي بن سيمجور  انشمندالحسن بن علي الملقب بد

صاحب جيش ) بك طوسون(به بكتوزون الباطنية وظفر إلى مذهب ) ٩٩٧/ ٣٨٧على إلحاق بالده بدولتهم ومات سنة 

األناضول، وشهادة البغدادي مهمة  وأبو القاسم هذا سلف دانشمندية »ودفن في مكان ال يعرف فقتله السامانية بنيسابور

السابقة إلى اعتبار البطال من نسل علي عن طريق الحسن واعتباره من  وينبغي أن نذكّر باإلشارة. ألنها من معاصر

  .أجداد أبي الحسن الشاذلي

  .١٦٣/ ٥العبر ) ٤(

  .٢٩٣ص ) ١٢٥٦/ ٦٥٤ت (مرآة الزما لسبط ابن الجوزي  )٥(

  .٥٣٤أيضاً ص ) ٦(

  

   ـ ٣٣٠ـ 



 

 

لما عزم على غزو  شاه للتفاوض مع محمد خوارزم ، ومندوبه)٢(وإلى مصر )١(إلى الشامسفارات متعددة 

الفتوة في  لباس ِإللباسه) ١٢١٩/ ٦١٦ت ( ورسوله إلى عز الدين كيكاوس )٣(١٢١٧ـ   ٦١٤بغداد سنة 

هذا وبعد . )٤(قة الصوفيةدوياً عظيماً حتى قيل أن كل سكان المدينة لبسوا منه الخر فأحدث وصولهقونية، 

الهـاربون مـن    الروم وكان معها الصوفيةقبائل التركمان إلى بالد  مد التتار الذي ساق أمامهبقليل بدأ 

أن نذكر  وينبغي. التتار ومقاتلتهمكيف كان نجم الدين الكبرى قدوة للعصر في مقارعة وقد رأينا . )٥(هناك

الذي لقبه األتراك بحاجي بكتاش وكان له أثـر بـالغ فـي     السيد محمد الخراساني من هؤالء المهاجرين

  .بعد قليل المجتمع الصوفي التركي على ما سنبحثه

ــ  ) ١٢٧٣ـ   ١٢٠٧/ ٦٧٢ـ   ٦٠٤(المليء بالقلق، كان جالل الدين الرومي في هذا الوقت   

اس أوالً ثم ـ في زيارة للعالم اإلسالمي استقر بعدها في سيو  ١٢١٢/ ٦١٠الذي هاجر أبوه من بلخ سنة 

لقي ابن عربي  وربيبه ولعله )٧(تلميذ ابن عربي حيث لقي صدر الدين القونوي )٦(قونية عاصمة السالجقة

  لما ألف

 ـــــــــــــــــــــــ

] م٨ـ  ١٢٠٧/ ه[ ٦٠٤وأنه دخلها سنة ) ١٦٣، تراجم القرنين( »قدم مصر مراراً«ذكر أبو شامة أن شهاب الدين ) ١(

من مصر في السنة التي تليها  وأنه عاد إليها قافالً) ٦١ص ( »الخلع للعادل وأوالده«وكان معه  تنالمذكورة في الم

  ).٨٩ص ( »بجيوش العادل في رمضاننزل «م و١٢٢٥/ ه٦٢٢، وكذا في سنة )٦٤ص (

  .٥١، ٤٧/ ١٣انظر البداية والنهاية البن كثير  ٨ـ  ١٢٠٧/ ٦٠٤كانت أولى رحالته إليها سنة . ٦٧٩أيضاً ص ) ٢(

  .٣ـ  ٥٨٢مرآة الزمان ص ) ٣(

ومختصره، تحقيق هوتسما  ٢٣٣ـ  ٢٣٠/ ١، ١٩٥٦ط أنقرة ) ارضى(تاريخ ابن بيبي، تحقيق عدنان صادق أرزي ) ٤(

  .٩٧ـ  ٩٤ص 

  .٣١قيام الدولة العثمانية ص ) ٥(

)٦( Browne, Literary History of Persia, ii, 515. 

  .٤٦٢نفحات األنس ص ) ٧(

وأجداده أمه  ذا أن جالل الدين الرومي عكس ارستقراطية في النسب، فقد عد بكرياً عن طريق آبائهيضاف إلى ه

انظر مناقب العارفين ص (أبي طالب وإبراهيم بن أدهم وخوارزم شاه عن طريق جداته ونسب كذلك إلى علي بن 

٧٥.(  

  

  ـ  ٣٣١ـ 



 

 

الذي اتبعه جالل الـدين فـي تكـوين     ولكن األسلوب االرستقراطي. كتاب الفتوحات المكية في سيواس

ـ وكان يعني مسايرته لسياسة السالجقة فـي    )٢(للحرف وحضه الناس على اتخاذها وتشجيعه )١(طريقته

التركماني الـذي كـان    البيزنطية ـ خلف فراغاً في المجتمع وإيقاف الغزو في اتجاه المناطق  االستقرار

جديداً على هذه البالد وفي أمـس الحاجـة إلـى     ي كانيقطن المنطقة الجبلية في طوروس، المجتمع الذ

ع موكان هذا التداعي في المجت. التي كان ينزل فيها التوسع على أمل االستقرار في غير المناطق الفقيرة

ليثير في التركمـان روح   )٣(بنواحي حلب وتألبه على جالل الدين الرومي فرصة لصوفي من كفرسوت

/ ٦٤٢ـ   ٦٣٤ح (الدين كيخسرو الثاني  حت شعار الثورة على ظلم غياثالفتح والعزيمة على التوسع ت

وكانت هذه  )٥(الخاصة ومهمالً ألمور الدولة في االهتمام بشؤونهالذي كان منغمساً  )٤()١٢٤٤ـ   ١٢٣٦

  .من التشيع كما سنرى فيما يلي ومؤصلة نواة للبكتاشية ١٠٤٢/ ٦٣٨الحركة التي أخمدت في سنة 

  

  ائيةـ حركة الباب ٣

 الكفرسـودي إسـحق   الصوفية التي ينسبها الباحثون إلى بابـا  وللشروع في تناول هذه الحركة  

مرة إلى  ال بد أن نشير إلى أن المصادر المعاصرة له قد أشارت ١٢٤٢/ ٦٣٨التركماني الذي ثار سنة 

، )٥ـ   ١٢٨٤/ ٦٨٣ت (فابن العبري . إلى بابا الياس باعتباره كذلكللحركة ومرة اسحق بوصفه زعيماً 

اسحق كان رسوالً لشيخ الطريق ـ وسماه بابا فقط ، ذكر أن بابا ٣ـ  ١٢٤٢/ ٦٤٠سنة  وكان في ملطية

اليـاس  ببابـا   وقد سمى القرماني شيخ الطريقة. )٦(ـ إلى التركمان في الحدود التركية السورية وملطية

  ودبن محميحيى (غير أن مصادر أخرى ومنها تاريخ ابن بيبي  )٧(صراحة

 ـــــــــــــــــــــــ

)١(The Encyclopædia of Islam (the new edition), CI. Cahn’s article on «Ba’ba’i» and R. Schudi’s 
«Bektashiyya». 

  .١٥١أيضاً ص ) ٢(

  .٢١٤/ ٧ياقوت معجم البلدان ) ٣(

  .لمعارف اإلسالميةالثاني في دائرة ا ، مقال كليمان هوار عن كيخسرو٤٩٨تاريخ ابن بيبي ص ) ٤(

  .٤٤٧تاريخ مختصر الدول ص ) ٥(

  .٤٣٩أيضاً ص ) ٦(

  .٢٩٣أخبار الدول للقرماني ص ) ٧(

  

  ـ  ٣٣٢ـ 



 

 

وبابا الياس شريكاً له بقي بعد قتل اسحق  )١(بابا اسحق رئيساً للحركةتجعل ) ١٢٧٢/ ٦٧٠الترجمان، ت 

تركمانية صوفياً خراسانياً نزح من هناك بعـد  ال ومهما يكن األمر فقد كان قائد هذه الثورة. )٢(وعفى عنه

وقـد سـمى رئـيس    . )٣(١٢٣١/ ٦٢٨الروم سنة  على بالده وبدأت شهرته في بالد استيالء جنكيزخان

 )٦(رسـول اهللا وصرح البعض اآلخر من أتباعه الغالة فيه أنه كان  )٥(أو بابا رسول )٤(الحركة نفسه ببابا

 ونقل فـؤاد  ».)٧(ال إله إال اهللا البابا ولي اهللا«: كان شعار أتباعه إلى أنأشار  ابن الجوزي وأن كان سبط

وهو وصف رأينا الناس يسبغونه فيما بعد على محمد نوربخش  )٨(أنه سمي نفسه أمير المؤمنين كوبرولو

  .في إيران كما مر بنا

ـ    وفية مهما يكن األمر فقد كانت هذه الحركة واضحة المعالم في التصوف ومقدمة للحركات الص

ة مـن  فت لسعد الدين الحموي وكونها نابعالتي أضي ، ومجرد تذكرنا للنبوءةفي إيران بعدئذالتي ظهرت 

. لم تكن شريعة بالمعنى المفهوم من هـذا االصـطالح   يبين أن النبوة البابائية ﴾﴿للنبي محمد  تبعيته

ار إليها جالل الدين الرومي لما وقد أش، كانت معروفة في بالد الروم يومئذ يضاف إلى هذا أن هذه الفكرة

  صلى خلف إمام تقي فكأنما صلى خلفمن «: صلى خلف صدر الدين القونوي فقال

 ـــــــــــــــــــــــ

 ٢٣٢هامش ص  ١٩١٩ اسطنبول، لفؤاد كوبرولو) أوائل المتصوفة( ، وانظر إيلك متصوفلر٤٩٨تاريخ ابن بيبي ص ) ١(

المعارف في دائرة الثاني في دائرة المعارف اِإلسالمية ومقال كاهن عن بابائي  ، وراجع مقال هوار عن كيخسرو٣٥ـ 

  .ومقال شودي في المرجع السابق أيضاً) الطبعة الجديدة باإلنكليزية(اِإلسالمية 

  .٢٣٣هامش ص  متصوفلرايلك ) ٣ـ  ٢(

  .مقال كاهن) ٤(

  ، وانظر ٤٣٩الدول ص ، تاريخ مختصر ٥٠٢، تاريخ ابن بيبي ص ٣٨١مناقب العارفين ص ) ٥(
Vincent of Beauvais, Speculum Historium, Book 30, Chapter 139. 

هذه المعركة في البداية ثم تغير فصار بابا هذه اآلراء جميعاً ما نقله بيرج من أن بابا إلياس كان اسم قائد وأغرب 

  إسحاق، والظاهر على هذا الرأي التهافت، انظر
J. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, p. 45. 

  ).٣٧٤/ ٢(لحسام الدين أفندي نقالً عن أماسيه تاريخي 

  .٥٠٢، تاريخ ابن بيبي ص ٤٣٩، تاريخ مختصر الدول ص ٣٨١مناقب العارفين ص ) ٦(

  .٧٧٣مرآة الزمان ص ) ٧(

  .٢٣٣ايلك متصوفلر هامش ص ) ٨(

  

  ـ  ٣٣٣ـ 



 

 

  .)٢(ن أن البابائية ادعوا أنهم كانوا يقتدون بالخلفاء الراشدينومما يؤيد هذا ما رواه ابن بيبي م. )١(»نبي

مـن   أتباعهوغلب على عقول  )٣(أما مؤسس هذه الحركة فقد كان صوفياً يتخذ المجاهدة الكرامة  

بتحقيقهـا بزعامتـه   يمنيهم  االجتماعية في قالب مثالي يصور لهم مدينة فاضلة التركمان بإفراغه آراءه

إلى حد التوفيق بـين المـرء    كان بابا رسول إلى ذلك يهتم بشؤون التركمان الشخصيةو. )٤(الروحية لهم

المنشود الـذي طـال   فيه الزعيم من هذا وغيره اعتقده التركمان ووجدوا . )٥(وزوجه عن طريق تعاويذه

قتل ولم القتال لما  نا لم يتوقفوا عنومن ه. رمزاً لخالصهمانتظارهم له، فأخرجوه من اِإلنسانية واتخذوه 

وممـا يكمـل   . )٦(إياه خالداً غير قابل للمـوت باعتبارهم  حول رمزيتهيتفرقوا بانتهاء حياته وإنما التفوا 

واألسالب والسبي  جوانب هذه الحركة اإلشارة إلى أنها لم تهمل الجانب االقتصادي وإنما اهتمت بالغنائم

الفين لهم ممن تجوز عليهم هذه المعاملة وكذلك وأباحتها ألتباعها بوصفها حقاً للمنتصر منهم باعتبار المخ

ممن عرضنا لهم فيما رج األوائل والنصيرية والمشعشعين تأصيل رأينا نماذج منه عند الخواقتلهم، وذلك 

أن يذكر هنا أن الحركة البابائية كانت مؤيدة من سكان بالد الـروم  على أنه ينبغي . مضى، وعرفنا علته

مصاعب جمة في القضاء على هذه الحركة لهـذا   رهم، وقد لقي السالجقةعلى اختالف نزعاتهم وعناص

ألسـباب   ويبدو أنه، إلى جانب نكوص الجنود عن المشاركة في القتال ضد هذه الحركـة . السبب بالذات

، )٧(للهزيمـة أخالقية تتصل باعتقادهم بشرعية أهدافها، ربما كان الناس يظنون الجيش الثائر غير قابـل  

وبالنسـبة لعصـمة   . )٨(لسالجقة جنوداً من الفرنجة ليكونوا في الصفوف األمامية من جيشهمولذلك جند ا

هذه الفكرة فيما بعد في طريقة ثورية أخرى هـي حركـة   الجيش البابائي من الموت في الحرب ظهرت 

  .كما رأينا المشعشعيين

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٥نفحات األنس ص ) ١(

  .٥٠٠تاريخ ابن بيبي ص ) ٢(

  .٤٩٩أيضاً ص ) ٥ـ  ٣(

  .المعارف اِإلسالميةفي دائرة  ، وانظر مقال هوار حول كيخسرو٥٠٢أيضاً ص ) ٦(

  .٤٣٩انظر تاريخ مختصر الدول ص ) ٨، ٧(

  

  ـ  ٣٣٤ـ 



 

 

 غير أن التفاصيل اختلفـت بالفشل بعد أن حققت انتصارات واحتلت مدناً وأخيراً انتهت الحركة   

ابن بيبي ، وأشار )١(وزميله بابا إسحق أسرا وقتال) إلياس( اي نص على أن بابفابن العبر: عند المؤرخين

 ، وأما فؤاد كوبرولو)٣(أبيهموأن أصحابه قتلوا عن بكرة  )٢(الفاصلةقبل المعركة  إلى أن بابا إسحق اغتيل

  .)٤(أن السلطان غياث الدين عفا عن باب إلياسفقد ذكر 

يشيرون إلى أنها كانت نابعة من ركة البابائية وجدنا الباحثين وإذا عدنا إلى العناصر الفكرية للح  

وقد بدأ منها فرارهم أمام الجيش المغولي إلى  التشيع الباطني الذي نقله بابا إلياس من موطنه في خراسان

اِإلسماعيلية ومليئـة   أن نشير كذلك إلى أن حلب وأطرافها كانت مصهورة بالعقيدة ويحسن. )٥(بالد الروم

أبـو الحسـن   (رن بهذا أنه حتى الملك األفضل ـويقت. من الشيعة لوـبأصحاب الغوكذلك  سماعيليينباِإل

بلد بابا إسحق األول، كان : ، الذي كان يحكم سميساط)١٢٢٥/ ٦٢٢ت (بن صالح الدين األيوبي ) علي

لحركة البابائية كانـت  كان األمر فإن اِإلجماع يكاد ينعقد على أن اوكيفما . )٦(معروفاً بالتشيع مشهوراً به

وبذلك تبدو هذه الدعوة شيعية الجوهر اتخذت لها المظهر الصوفي الذي . ذات اتصال وثيق بالتشيع الغالي

وسائر العالم اِإلسالمي باعتباره المظهر المقبول لاليثار األخالقي والشكل  كان سائغاً في المجتمع التركي

األول واألخير من هذه الحركة كان تحقيق شارة إلى أن الغرض على أنه تجب اِإل. للمسلم والزعيم المثالي

وتأسيس ألوطانهم وإقرارهم في بالدهم الجديدة بعد اكتساح التتار  هدف سياسي محدد هو إعالء التركمان

وينبغي أن يذكر هنا أيضاً أن االضطراب الديني والسياسي . قيادة الزعماء الروحيين الجدددولة لهم تحت 

  كان عامالً أساساً في تقبل الناس لهذه الحركة واقتناعهم واالقتصادي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٩مختصر الدول ص تاريخ ) ١(

  .٥٠٢تاريخ ابن بيبي ص ) ٢(

  .٥٠٣أيضاً ص ) ٣(

  .عن أماسيه تاريخي لحسام الدين أفندي ٢٣٤ايلك متصوفلر ص ) ٤(

وكذلك مقال كاهن عن  ٣٤ـ  ١٣٢وهامش ص  ٢٣١ر ص ولالطالع على التفاصيل انظ ٢٣٤أيضاً هامش ص ) ٥(

  ).باالنكليزية(معارف اِإلسالمية البابائية في الطبعة الجديدة من دائرة ال

  .١٠٨/ ١٣انظر البداية والنهاية ) ٦(

  

  ـ  ٣٣٥ـ 



 

 

لـم   هنا أن السـالجقة ومن المهم أن يسجل . إلى سابق عهدهاعاد بالحال وأن فشلها بحقيقتها ووجاهتها 

  .انهم بعدها سيل التتار الذي تدفق نحو الغربينأتى على ب بانتصارهم على البابائيين سوى سنتينتعوا يتم

أنه اسـتطاع   )١(لنورة الصوفي أحد أتباع بابا إلياسال بد أن نسجل التالية وقبل أن نفرغ للفقرة   

بزهـده  ) ١٢٣٧ـ   ١٢١٩/ ٦٣٤ـ   ٦١٦ح ( بعد فشل الحركة البابائية أن يتقرب إلى عالء الدين كيقباد

وورث . )٢(، ثم صاهره واستطاع أن يفوز بإمارة منـه إسحق وبابا إلياسمن بابا تعلمهما وتصوفه اللذين 

، وكانت )٣(القرمانيةعرفت بالدولة  نورة الصوفي ابنه قرمان الذي حقق الحلم القديم بتأسيسه دولة مستقلة

على أن هذه . زعمائها وتفرقهم التي لم تمت بقتل )٤(مذكورةال في الواقع امتداداً سياسياً للحركة التركمانية

يسمع لها صوت، وكان المسؤول عن ولم يعد  )٥(فيها الدولة لم تثبت أمام الدولة العثمانية الفتية وإنما ذابت

  . سقوطها التعقيدات السياسية التي سادت الجو السياسي التركي

، األسـاس  ابائية صارت، بعد الحركة الدانشـمندية وفي الختام ال مفر من القول بأن الحركة الب  

  .قامت عليه الحركة األخرى المهمة ـ ونعني بها الطريقة البكتاشيةالذي  المتين

  

  :ـ البكتاشية ٤

ـ )٦(الباحثين مجتمعاً على أن شخصية الحاج بكتاشبعد أن كان رأي    هـذه الطريقـة    س، مؤس

  ن ذا شخصية تاريخيةال على أنه كا، اتفق الباحثون اآلن )٧(خيالية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٧لفتك ص ، وقيام الدولة العثمانية ٢٩٣انظر أخبار الدول للقرماني ص ) ٢و ١(

  .٢٩٣أيضاً ص ) ٣(

  .١٧وقيام الدولة العثمانية لفتك ص  ٢٩٣أيضاً ص ) ٤(

كرامر عن قرامان ، ومقال ٣٧عثمانية ص ، قيام الدولة ال٢٩٣لالطالع على التفاصيل انظر أخبار الدول للقرماني ص ) ٥(

  .غلو في دائرة المعارف اِإلسالميةأو

بكتاش لقب تركي معين يقارب معنى األمير أطلق على محمد بن إبراهيم الخراساني صاحب هذه الطريقة في خراسان، ) ٦(

  .٣٣٧انظر الطريقة البكتاشية لبيرج اآلتي ذكره، ص 

  .رة المعارف اِإلسالميةانظر مثالً مادة بكتاش في دائ) ٧(

  

  ـ  ٣٣٦ـ 



 

 

إضافة  ونظراً إلى أننا ال نستطيع. )٢(وإنما أنه كان من أتباع بابا اسحق الزعيم البابائي المار الذكر )١(فقط

حتى  )٣(اِإلسالمية وجاكوب والكتاب المفصل الذي قدمه بيرج إلى المكتبةجديد إلى أبحاث فؤاد كوبرولو 

في التفاصيل الدقيقة التي استوفت حقهـا  الخوض والتشيع، فسنتجنب  لبكتاشيةفيما يتصل بالصالت بين ا

  .من البحث على أيدي السابقين إال في المسائل الضرورية

بن موسى بن إبراهيم وأول ما يالحظ على حاجي بكتاش، كما يسميه الفرس والترك، وهو محمد   

لى ما يبدو، أنه كان من أعوان الزعيم البابائي ، الذي نزح من خراسان فراراً من التتار، ع)٤(الخراساني

ـ وكانت من القوة واألثر بحيـث    ولما قامت الثورة البابائية. بابا إلياس الذي نزح أيضاً من المكان نفسه

انضم إليها  )٥(باالفرنج لصد هجمات أتباعها في المعركة الفاصلةواستعين  لف المسلمون عن محاربتهاتخ

يكـن مـن أتبـاع البابـا     إلى أنه لـم  أشار  غير أن محمداً األفالكي. فياً منهمحاجي بكتاش بوصفه صو

الذي يبدو أن حاجي بكتاش أحسـه لـدوران    )٧(ولعل كونه أميراً سابقاً دخالً في هذا الفتور )٦(المتحمسين

أن بكتاش نال العفو من السلطان وتوجه لالحتجاج لـدى  ولما فشلت الحركة يظهر . الزعامة حول غيره

والمرجع الوحيد لهذه المعلومات هـو مقـاالت   . )٨(الل الدين الرومي على البدع التي تضمنتها طريقتهج

  رجمت إلى التركية شعراً ثم نثراًبالعربية في األصل وت حاجي بكتاش التي كتبت

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤١ـ  ٤٠انظر مثالً مناقشة بيرج في كتابه الطريقة البكتاشية ص ) ١(

ومقال كاهن عن البابائية في  ٣ـ  ٤٦١ص لفؤاد كوبرولو ، إسالم انسكلوبيدسي، مقال ٣٨١انظر مناقب العارفين ص  )٢(

  .الطبعة الثانية) باالنكليزية(دائرة المعارف اِإلسالمية 

)٣(J. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, London 1937. 

  .ب ٩٤سلسلة حاجي بكتاش ورقة ب، بيان  ٣٨حاج بكتاش ورقة مناقب ) ٤(

  .راجع اإلشارة السابقة في الفصل الخاص بالبابائية) ٥(

بمعنى أنه  »نبودمردي بود عارف وروشن درون اما در متابعت وحاجي بكتاش : وهو يقول ٣٨١مناقب العارفين ص ) ٦(

 ٧١٨األفالكي كتابه المذكور بين سنتي  وقد ألف »كان الحاج بكتاش رجالً عارفاً نير الباطن ولكنه لم يكن في المتابعة«

  .١٣٥٣و ١٣١٨/ ٧٥٤و

  .٣٦انظر بيرج ص ) ٧(

  ). ١٥٥/ ٢(ويرد في طرائق الحقائق أنه كانت له صحبة مع جالل الدين الرومي  ٢ـ  ٣٨١مناقب العارفين ) ٨(

  

  ـ  ٣٣٧ـ 



 

 

  .)١(هذه الطريقةمن أتباع ليفهمها المريدون 

مكانة بين معاصريه من له التي جعلت  )٢(بكتاش كان علويتهلحاج بمقام اويبدو أن أهم ما ارتفع   

والدسوقي وأحمـد البـدوي فـي    في العراق الجيلي عبد القادر الشيخ وأبناء العلويين كالرفاعي األولياء 

نسـبه   في اتصـال الكرامات تكمن قوته على إظهار أن علة ومن هنا زعم له أستاذه لقمان برنده . مصر

 بكتاش كانت عامة بين األتراك والتركمانفيبدو أن شهرة الحاج يكن األمر ومهما . )٣(ببعلي بن أبي طال

) ٧ـ   ١٣٠٦/ ٧٠٦ت (في مصر كبكتاش الفخـري  به المماليك يتسمى ظهر اسم بكتاش علماً حتى لقد 

وكآخَرْين عاشـا   )٥()١٣٥٦/ ٧٥٧ت (، وبكتاش المنصوري الذي عمر مائة سنة )٤(من القواد المصريين

وبناء على هذا ربما كان منتصف القرن السابع تاريخاً . )٦()الرابع عشر الميالدي(الثامن أيضاً القرن  في

  .معتدالً لتحديد وفاة الحاج بكتاش

هينة فالظاهر أنها لم تكن تختلف عن التصوف المعاصر لها إال بأشياء  الحاج بكتاشأما طريقة   

ناول فيه عشاء تقليدي ويمارس نوع من الرقص باِإلضـافة  أثناءه الشمع ويتيستعمل الخطر، كذكر بسيط 

وقيل أيضاً أنه أرسل من أتباعه دعاة إلى المناطق المختلفة ليبثوا . )٧(إلى لبس المريدين شعار رأس خاصاً

صاحب وأضاف . التفاصيل تناسب الطريقة البابائية بوجه عاموكل هذه . )٨(طريقته في البيئات اِإلسالمية

وأنهم كانوا ينفرون من استعمال األلـوان األخـرى فـي    البياض حة أنه أمر أصحابه بلبس السيابستان 

  في البيئةلها استمراراً ، وتلك أمور وجدنا )٩(لباسهم

 ـــــــــــــــــــــــ

  .اِإلسالميةالمعارف في دائرة  Schudi، ومقال ٤انظر بيرج ص ) ١(

  .ب ٨٣السياحة ورقة  ب ورياض ٣٤بيان سلسلة حاجي بكتاش ورقة  ،٣٨انظر نسبه في مناقب حاجي بكتاش ورقة ) ٢(

ـ  ١٥٥طرائق الحقائق (لشخصية لقمان ومحاولة تحديده له تاريخياً وانظر مناقشة الحاج معصوم علي  ٣٦بيرج ص ) ٣(

ران المعروف بمدرس، طه لمحمد علي التبريزي) ريحانة األدب في تراجم المعروفين بالكنية والنسب(والحظ ) ٦

  .، حيث نص على أن الحاج بكتاش كان مريداً للشيخ لقمان الخراساني٢٩٧، ص ١٣٦٦

  .٤٨١ـ  ٤٨٠الدرر الكامنة البن حجر ) ٦ـ  ٤(

  .٥١بيرج ص ) ٨، ٧(

  .١٥٣، ص ٩ـ  ١٨٩٨/ ١٣١٦بستان السياحة لزين الدين الشرواني، إيران ) ٩(

  

  ـ  ٣٣٨ـ 



 

 

األساس الرباعي  فإنها تتضمنأما مقاالت بكتاش . لك كما مر بنااِإليرانية عند العلويين الذي ظهروا بعد ذ

 ﴾﴿، وفيها إشارات إلى شهادة الخلق لمحمد )١(مطبقاً على العالم واِإلنسان وأعضائه وصفاته للعناصر
  .)٤(وإلى الزهد مؤيدة باألحاديث النبوية )٣(وإشارات أخرى إلى طبقات المريدين )٢(بالنبوة منذ خلق آدم

. )٦(ثم ذكر عائشـة  )٥(ألوقات بالنبي والخلفاء الراشدينمن هذا كله تشبيه الصالة في عدد اوأهم   

وكل . )٧(يضاف إلى هذا أن المقاالت تضمنت اِإلشارة إلى شفاعة النبي دون ربطها بشفاعة علي أو األئمة

الحـاج بكتـاش    التشيع على البكتاشية مؤخراً، هذا على صحة نسبة المقاالت إلىدالئل على طروء هذه 

  .نفسه

أنها كانت تتضـمن المثـل الصـوفية     من هذا كله يمكن أن تخطط الطريقة في بدايتها باعتبار  

، ولعـل  دون ارتباط ظاهر بمذهب فقهـي أو كالمـي معـين   المتعارف عليها مع ميل إلى الزهد والفقر 

التي تضمنتها المتسامحة بالروح ما يشهد  )٦(في بداية المقاالت إلى عيسى عليه السالمالمتكررة  لِإلشارات

العثمانيـة التـي    بانتشارها انتشاراً واسعاً بين الفرق العسـكرية أكلها فيما بعد  وآتت الطريقة في البداية

فـي  إلى الجيش الخاص بهم الذي عـرف  وضمهم  النصارى في صباهم إلى اِإلسالمعلى نقل اعتمدت 

بكتاش وبقيـت مبادئـه علـى     وهكذا مات الحاج. )٨(جديدأو الجيش ال )االنكشارية( التاريخ بالينكيجرية

  وخلفائه حتى قيضت لها  )٩(صورتها البدائية في يد أتباعه

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ١ورقة  Browne. E.20مقاالت حاج بكتاش، مخطوط تركي في مكتبة جامعة كمبردج رقم ) ١(

في  ﴾﴿األنبياء جميعاً لمحمد وأخذ ميثاق  ١٧٣/ ٧رة األعراف في سو بالربوبيةباالعتراف هللا وهو معنى يقترن ) ٢(

  .أ ٧، واإلشارة واردة في الورقة ٨٢: ٣سورة آل عمران 

  .أ ٩ورقة  حاج بكتاش مقاالت) ٣(

  .أ ١٠أ،  ٨أيضاً ورقة ) ٤(

  .أ ١٥أيضاً ورقة ) ٥(

  .أ ١٦أيضاً ورقة ) ٦(

  .أ ٢أ ـ  ١أيضاً ورقة ) ٧(

 تعني جديد ينگيو ب الخ ٨٣، رياض السياحة ورقة ٦ـ  ١٥٥/ ٢، طرائق الحقائق ١٥٢ص  بستان السياحةانظر ) ٨(

وتصحيفها المتداول هو ويني جري جري  ينگيالتركية ومن هنا يتساوى معنى في بالتركمانية وهي يني 

  . »االنكشارية«

  .٤٠في كتاب بيرج ص  انظر قائمة باسمائها) ٩(

  

  ـ  ٣٣٩ـ 



 

 

دون  عجلة التطـور ودفعتها في  )١(فيها بانتقال الحروفيين إلى تركية ية فاندمجتالظروف الحركة الحروف

  .القضاء على شخصيتها المتميزة التي استمرت إلى العصر الحديث أن تستطيع

على سائر بالد الروم كان المجتمع التركي السالجقة وآل قرمان واستولوا العثمانيون ولما ورث   

فيها توسط بين اِإلسالم والمسيحية المسلم البسيط يتوق إلى عقيدة تركماني بعنصريه المسيحي الرومي وال

السائد من جهة أخرى، فكان من حظ البكتاشية أن قامت بهـذا  التقليدي والتصوف  وبين اِإلسالممن جهة 

التشيع أساساً لهـا  لهذه الطريقة ـ وقد سارت في الشوط إلى هذا المدى ـ أن تتبنى   وكان ال بد . العمل

بالمثل الروحية، ومـن   العنصر اِإلسالمي الذي يستطيع إمداد الفرقة الجديدة العقيدة التي تتضمنبوصفه 

ت ( وهو مجـدد البكتاشـية  ، وصار باليم )٢(صورة اهللا ومحمد وعلي: المسيحية على هنا صارت األقانيم

يـرة مسـيحية   مـن أم مولوداً  وذلك باعتبارهفي إهاب علوي صورة أخرى من المسيح ) ١٥١٦/ ٩٢٢

وإلى باليم سلطان نسبت المظاهر الشـيعية التـي ظهـرت فـي     . )٣(وأب بكتاشي هو مرسل بابا بلغارية

  .)٤(البكتاشية

كلها حتى لقد ظن، األصل وطبقت آفاق تركيا المسيحي لقد سادت هذه الطريقة عقيدة الينكيجرية   

 على البكتاشية باعتبارها مذهب الدولةبقي عند اعتزام الجمهورية التركية إلغاء الطرق الصوفية، أنها ست

  وقد اعتبرت. )٥(الرسمي

 ـــــــــــــــــــــــ

المالحدة إليه نسبة هذا بعض قد انتسب في زماننا «على أنه التي تنص النعمانية في الشقائق الواردة  انظر مثالً اإلشارة) ١(

 ١٣٥٩/ ٧٦١حكم سنة (أورخان المعاصرة لمراد بن الثالثة الطبقة  ٨ص  »منهم بريء] الحاج بكتاش[كاذبة وهو 

الذي يرفض الباحثون أن يكون مقترناً بحياة الحاج بكتاش  ويالحظ التاريخ) ١٣٨٨/ ٧٩١وقتل في المعركة سنة 

  .الحقيقية

  .١٣٢ص  انظر بيرج) ٢(

فسمي الشيخ اولته من يد بحمل ألميرة من عسلٍ تنأسطورية تمتْ ويالحظ أن الوالدة كانت على صورة  ٥٦أيضاً ص ) ٣(

رمزياً آخر يشير إلى الملك كان اسماً ومرسل بابا ربما . المولود باليم سلطان أي سلطان العسل اتصاالً بهذا الحادث

  ).٢١: ١٩انظر سورة مريم (إنما أنا رسول ربك الهب لك غالماً زكياً : الذي خاطب مريم بقوله

  .٤٠أيضاً ص ) ٤(

  .٨٤أيضاً ص ) ٥(

  

  ـ  ٣٤٠ـ 



 

 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن . )١(لِإلسالم العربي والممثل الحقيقي للروح التركية البكتاشية الصورة التركية

الـذين  الذي تعهدتهم الدولة ليكونوا جنوداً في خدمتها، والقزلبـاش   كالً من الينكيجرية، وهم المسيحيون

التقاؤهمـا  : فون بأوصاف مشتركة منهامن ناحية الصفويين، كانوا يتصسنرى انطباق هذه الصفة عليهم 

. )٢(بسكان من القزلبـاش ولهذا لم يكن غريباً أن يأتلف الفريقان وان تقوم قرى بأكملها . في األخذ بالتشيع

  .)٣(أن تقوم حركات ثورية قزلباشية في تركياوكان من الطبيعي، وكل فريق يتبع دولة عظيمة، 

أن نذكر أن شعراء البكتاشية ذكروا عليـاً  لبكتاشية ينبغي واستكماالً لجالء النزعة الشيعية عند ا  

ومن النصوص البكتاشية األثيرة عندهم دعـاء  . وجعلوا له مكانة سامية ربما ارتفعت به فوق مقام النبوة

ناد علياً مظهر العجائب تجده عوناً لـك فـي   «: يبدأ بعبارة، فيها جرس الشعر، يعرفها الشيعة كلهم هو

  .)٤(»النوائب

. )٥(الدعاء بأمر جبريـل هذا في وقعة أحد شفي بتالوة يعتقد البكتاشية أن النبي نفسه لما جرح و  

موته من ماديته والسمو به إلـى   البكتاشية تجريد وكان من هذا المقام السامي الذي يحتله علي في العقيدة

وقـد ذكـر   . )٦(فيـه فـن  به في المكان الذي دوبرك معنى مثالي تمثل في قيادة اِإلمام لبعير حمل جثته 

  البكتاشية األئمة االثني عشر 

 ـــــــــــــــــــــــ

النازلة من الترك ومحاولة ومما ينبغي أن يذكر هنا أن غلبة المسيحية على سكان البالد األصليين، . ١٦بيرج ص ) ١(

اِإلسالمية والنصرانية في عقيدة  إلى صهر الديانتينمعهم، أّديا إلى ظهور حركات دينية دعت  تحقيق الوحدة واالمتزاج

أسسها وكان من بين هذه الحركات تلك التي وضع . »القسس والعلماء وتلغى الزيادات التي أضافها«واحدة تجمع بينها 

حتى اتّبعها خمسة عشر ألف مريد في في أطراف إزمير الشيخ بدر الدين السماوي ودعا إليها تلميذه مصطفى بركلجه 

ـ  ٨١٦ح (وكان ذلك في أيام محمد األول  ،وكثير من أتباعهما بإعدام بدر الدين ومصطفىأخيراً األناضول، وانتهت 

: لوصفي ماهر قوجه ترك، ط] العثمانيين سالطين[= د شاهلرى پاعثمانيلي : انظر) (م١٤٢١ـ  ١٤١٣/ ه٨٢٤

  ).٣٧ـ  ٣٦، بال تاريخ، ص اسطنبول، منشورات دار رافد زعيملر

  .١٦الطريقة البكتاشية، ص : بيرج ٦٤أيضاً هامش ص ) ٢(

  .٦٦أيضاً ص ) ٣(

  .٩ـ  ١٣٨أ وترجمته االنكليزية في الطريقة البكتاشية لبيرج ص . ٧٩عيون الهداية ورقة ) ٤(

  =أن نعود إلى علي بن أبي طالب، ينبغي وعن أصل األسطورة البكتاشية حول دفن  ١٣٥بيرج ص ) ٦ـ  ٥(

  

  ـ  ٣٤١ـ 



 

 

ولعنوا  )٣(لفرقتهم الناجيةجعفراً الصادق إماماً واعتبروا  )٢(الغدير بتفاصيلهحديث وذكروا  )١(إلى المهدي

  .)٥(لتشيعهم المعتدلبن سمعان لغلوه إظهاراً  »بيان«وهاجموا بنان  )٤(معاوية ويزيد

، مستقالً من الشيعة إطاره إثنا عشري، كالنصيريةة أنهم كانوا طرازاً في البكتاشيالقول  وخالصة

  .التشيع العاديفي نظر  تفاصيل غير متناسقةضمن لكنه يت

األوائل مـن  بالشيعة سامياً قرنوه روحياً نصير الدين الطوسي، مثال، باعتباره رجالً فقد ذكروا 

  خطبة البيان، وذكروا )٦(والصحابة األوائل كجابر وصهيبأمثال، قنبر 

 ـــــــــــــــــــــــ

اّن عليا ـ عليه ... «): م٣١ـ  ٩٣٠/ ه٣١٩بن أحمد بن محمود الكعبي المعتزلي، ت  عبد اهللا(البلخي  أبي القاسمقول   =

قبره  َحَدثاً؛ فأوهموا الناس في موضع من بني أمية أن ُيْحدثوا في قبرهخوفاً  أن يخفوا قبرهالسالم ـ لما قُِتل، قصد بنوه 

موثقاً بالحبال، يفوح منه روائح الكافور، وتاً على جمل تابفشّدوا : تلك الليلة ـ وهي ليلة دفنه ـ إيهامات مختلفة

عند فاطمة ـ عليها ثقاتهم، يوهمون أنهم يحملونه إلى المدينة فيدفنونه وأخرجوه من الكوفة في سواد الليل صحبة 

  .السالم

 ةها برحب، ومنبالمسجدحفائر عدة، منها وحفروا . وعليه جنازة مغطاة، يوهمون أنّهم يدفنونه بالحيرة ،بغالًوأخرجوا 

دار عبد اهللا بن في أصل ومنها ، من دور آل جعدة بن هبيرة المخزوميومنها في حجرة القصر ـ قصر اِإلمارة ـ 

  .الكناسة، ومنها في الثوّيةيزيد القسري، بحذاء باب الوّراقين مما يلي قبلة المسجد، ومنها في 

األقوال في موضع شديداً، وافترقت اختالفاً ليوم ااألراجيف في صبيحة ذلك  واختلفتقبره على الناس فعّمي موضع 

الليلة ـ وقد أضلّه أصحابه ببالدهم وعليه في تلك من طّيء، وقعوا على جمل قوم واّدعى . قبره الشريف وتشّعبت

اع وش. البعير وأكلوهالصندوق بما فيه ونحروا أن ُيطلبوا، فدفنوا خافوا صندوق ـ فظنّوا فيه ماالً؛ فلما رأوا ما فيه 

، بتحقيق أبي الفضل إبراهيموانظر شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ( »...ذلك في بني أمية وشيعتهم واعتقدوه حقاً

للكعبي  أبي القاسم عيون المسائل أو مقاالتالنص من كتاب ولعل هذا ). ٨٢ـ  ٨١/ ٤م، ٦٤ـ  ١٩٦٠مصر : ط

/ ه١٣٨٠/ ه٨٤٠ـ  ٧٦٤بن يحيى المهدي لدين اهللا الزيدي، أحمد : طبقات المعتزلة البن المرتضى: انظر. (المذكور

  ).٨٩، ٨٨: م، ص١٩٦١

  .٣٠ترابي ص  وانظر مثنوي ١٤٠أيضاً ص ) ٢ـ  ١(

  .٩٩بيرج ص ) ٣(

  .٤أ ـ ب  ٤فضيلت نامه ورقة ) ٤(

  .ب ١٠٢ب،  ٩٩أيضاً ورقة ) ٥(

  .ب ١٠٧ب،  ١٠٤ب ـ  ١٠٢أيضاً ورقة ) ٦(

  

  ـ  ٣٤٢ـ 



 

 

 يضاف إلى هذا التزام البكتاشـية بتقليـد  . )١(لى علي على أنها من نصوصهم المهمةالمنسوبة إ النصيرية

في التشيع العادي، وحتى في عقيدة  المذكورونفالمعصومون . غريب يتصل بالمعصومين األربعة عشر

 أما بالنسبة للبكتاشـية، فمـع اعتـرافهم   . وفاطمة ﴾﴿، األئمة االثنا عشر مضافاً إليهم النبي الحروفية

عشر آخرين ينفردون بهـم ويعتبـرون   والنبي وفاطمة وخديجة، يعتقدون بعصمة أربعة األئمة بعصمة 

لألئمة ابتداء مـن   أطفالم ـأما أولئك فه. رار لهم بهذه الصفة شرطاً ال يتم تخرج الدرويش إال بهـاِإلق

الـذين   الشـيعة  عندلم يعهد ، وذلك أمر )٢(بن أبي طالب حتى الحسن العسكري ماتوا في صغرهمعلي 

ألن مـا  من أتباع الفرق اِإلسالمية األخرى، وإنما كل األطفال عندهم معصومون  نعرفهم وكثير غيرهم

التصوف علـى  يضاف إلى هذا أنه، مع غلبة . عن اِإلدراك ال يعتبر كذلك لقصورهممن ذنوب  يرتكبونه

بين التصوف والتشيع ويخـدم   تداخلوذلك يدخل في باب ال فرقة شيعية متميزة البكتاشية، يمكن اعتبارها

أيضاً أنهم اسـتطاعوا أن   تشيع البكتاشيةومما يوثق . موضوع هذا الكتاب بوصفه نموذجاً معبراً عن ذلك

 )٣(في طول اإلمبراطورية العثمانية وعرضها وأن يؤسسوا لهـم تكيـات فـي كـربالء    ينشروا تكياتهم 

  .)٦(فريق آخر من أصحاب الطرق الصوفية إال نادراً إليهحادث لم يوفق وذلك  )٥(والكاظمية )٤(والنجف

التـي   الحاضر على ما فيه من نقص لم يزد ولم ينقص مـن النتـائج   ن فصل البكتاشيةوبعد فإ  

اجتمعا فـي  واالهتمام الزائد اللذين  توصل إليها الباحثون المحدثون من ترك ومستشرقين للبراعة الفائقة

جميع أطرافه، غير أن فصلنا المتواضع جمع األحداث المتعلقة بهذه  أبحاثهم المتصلة بهذا الموضوع من

وعندنا في الختام أن مالك الطريقة . وصار خاتمة ملخصة للقديم والحديث من جوانبها المتشعبة الطريقة

  تغلب على عناصره الصوفية حتى بداالبكتاشية كان تصوفاً تطور شيئاً فشيئاً إلى تشيع ما لبث أن 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٥ـ  ١٤٠بيرج ص ) ١(

  .١٤٩ـ  ١٤٧أيضاً ص ) ٢(

  .البكتاشية شيوخ التكيات وآل الردة في كربالء هم نسل. ١٥٢/ ٤تاريخ العراق بين احتاللين ) ٤ـ  ٣(

  .في الكاظمية ة التي تضم كتب السيد هبة الدين الشهرستاني كانت تكية البكتاشيالعام مكتبة الجوادين) ٥(

  .أولئك النوادر جماعة من أتباع الطريقة الخاكسارية لهم زاوية في الكوفة ومن) ٦(
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  .وكأنه فرقة شيعية ممزوجة بالتصوف ال العكس الذي كان هو األصل

 أعادت للبكتاشـية قد  الحديثة التركيةأال نختم هذا الفصل دون اِإلشارة إلى أن الحكومة وينبغي   

إلـى هـذه    وقد ذكر أن المنتمين. الصوفيةمن الطرق مع ما ألغى صطفى كمال بعد أن ألغاها م قانونيتها

عشر مليوناً من األتراك يتزعمهم ده ده بابا هو الدكتور بـدري  الطريقة في الوقت الحاضر يعدون ثالثة 

  .)١(جامعة اسطنبول المساعدين من أساتذة نويان

 ـــــــــــــــــــــــ

 في ملحق العدد، ونشرت رسالة تركيا التي بعث بها مراسل جريدة الجمهورية البغدادية المعلومات متضمنة فيهذه ) ١(

  :ونحن نسجل نص الخبر حفظاً له. ٧، ص ١٩٦٥/ ٩/ ٢الجريدة بتاريخ ، من هذه ٥٩٨

  

  ]البكتاشيين[=  الطرائق الصوفية وعيد البكداشيين
  

على نوشهر  في واليةالواقعة ) حاج بكداش(قصبة  في تركيا، وقد تقاطر على آب عيد البكداشيين ١٦كان يوم «    

البكداشية فغصت بهم الرحاب الواسعة  الشرقي من أنقرة األلوف من مريدي الطريقة كيلومتراً إلى الجنوب ١٨٠بعد 

وحلقات الذكر على  ولي وشاركوا في االحتفاالت] كتاشب[بمرقد شيخ طريقتهم الحاج بكداش  والساحات الفسيحة وطافوا

وهم بمالبسهم  البكداشية واألذكار الخاصة بالطريقة والمدائح القصائدالقديمة وتالوة الموسيقية  ام الطنبور واآلالتأنغ

أو خضراء  طية تحيط بها عمامة خضراء وجبة بنفسجية ١٢اسطوانية ذات المؤلفة من قلنسوة ـ كالوة ـ  التقليدية

 الوطنية ذات األلوان الجذابة اء فقد كن بالمالبس والشفوفأما النس. اللون مزركشة بشرائط ذهبية وحزام أخضر

  .طويل أو تنورة وحزام وسترة طويلة األكمام وغطاء شفاف على شعورهن من سروالوالمؤلفة 

الطريقة والحركات هذه  المعروف عند سالكي وقد قام الجميع رجاالً ونساء بالصلوات واألذكار والرقص التقليدي    

  .يغشى على المريد ويفقد صوابه حتى يكاد واآلهات والنداءات العنيفة المستمرة

آالف منها يحضرون وان بضعة  الطريقة البكداشيةمليوناً من سكان تركيا يعتنقون  ١٣ن حريت أوذكرت جريدة     

 وبينهم أستاتذة الجامعات واألطباء والمهندسون آب في كل سنة ومن جميع أنحاء تركيا ١٦في قصبة حاج بكداش في 

إلى السرة كما أن طول لحيته وغيرهم وبينهم من الشيوخ من يبلغ  والفالحون والقرويون والعلماء والتجار والصناع

الده ده  المريدين من بعض أسمائها ولهم مراتب حسب درجات.. من شباب الجامعات والموظفينبينهم أحدث العصريين 

  .سنة ٧٠٠ة أيام كل سنة ويجري ذلك منذ ثالث االحتفاالتهذه وتدوم . والخليفة وباب وغير ذلك

واسمه الدكتور بدري نويان ولقبه في أساتذة الجامعة المساعدين رئيساً للمريدين في هذه السنة وقد انتخب أحد     

  . =وهللا في خلقه شؤون) ده ده بابا(الطريقة 
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والتيجانية  والخلوتية والقادرية والرفاعية والنقشبندية ومنها المولوية ا البكداشيةطرائق صوفية أخرى عد وفي تركيا  = 

د خاص ال أتذكر يومه يجتمع فيه ولها أيضاً عيوربما تتفوق عليها،  البكداشيةالتي توازي  وأهمها المولوية.. وغيرها

 في رقصهم ويدورون) سنتيمتراً ٧٠ـ  ٦٠وقد يبلغ طوله ( الملويون البسين طومارهم األسطواني الطويل في رؤوسهم

كما  في الرقص اِإللهي عند الدوران السريع أذيالهم الفضفاضةوتتفتح  والدفوف الشبيهة بالدنابك على أنغام الناي

  .يقولون

احتفالهم ثالثة أيام شيخهم موالنا جالل الدين الرومي ويدوم  ويجري احتفال الملويين في مدينة قونية حيث يرقد    

  .تعبير عامي عراقي يعني المولويينوالملويون . »أيضاً

  :ي قونية في تركيا الحالية، انظروموسمها ومثابتها فومعناها  الطريقة المولويةبالنسبة ألذكار     
Abe M. Tahir, JR., The Whirling Dervishes, Mysticism in Modern Turkey (Viewpoints, Vol. V. 

No.5, May, 1965, pp. 8 – 12). 
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  الفصل السابع

  

  حتى نهاية العهد الصفوي التشيع في إيران

  

  :ـ الجانب التاريخي ١

بعد الذي رأيناه من تعدد الحركات الثورية العلوية في المشرق، وبخاصة إيران، كان الجو مهيئاً   

يبق منها إال القطاع الذي يحكمـه   دولة المغول حتى لم الستقبال ثائر ناجح منهم، وساعد على ذلك تفتت

يحكمهـا  إلى واليـات   والعراق األخرى إيران وتركستانأجزاء  حسين بايقرا في هراة، وتحولتميرزا 

 وبعد العطف الشديد الذي ناله نوربخش في حركته وامتالء أذهان الناس بفكـرة ظهـور  . حكام متغلبون

عد محاوالت من آبائه سـابقة، بمثابـة الشـوط    المهدي وفساد الزمان جاءت حركة إسماعيل الصفوي، ب

  .األخير من الحركات العلوية، فنجحت نجاحاً باهراً هز الشرق كله

لقـد  . نفسهاإليه بالد الروم وكاد أن يضم لوائه وقد استطاع إسماعيل أن يجمع إيران كلها تحت   

بـديعاً  ير أنها كانت مثـاالً  والتصوف، غمنها في الدين ادخل في السياسة كانت هذه الحركة في حقيقتها 

الحركـات الفارسـية   على السلطة باألسلوب الفارسي وهي مثال واضح يشرح  للطريقة المثلى لالستيالء

كلها ضد العرب وغيرهم، ويبين في جالء أن التصوف والوالية هما القالب الذي ال يسـتطيع أصـحاب   

  .أذهان الناس إليهم بغيرهالطموح من الفرس اجتذاب 

كيف تقلبت بها بوصفها طريقة صوفية لنتبين  الحركة الصفويةبنا لهذا أن نعود إلى بداية  يحسن  

  .ى اتخذت سمت السياسة بعد الخرقةاألحوال حت
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قيل أنه قاد مع أميـر   )١(بن شرفشاهبن محمد  فيروزبرجل اسمه يبدأ تاريخ الصفويين المعروف   

  دأت من سنجان إحدى قرىثورة ب )٢(من أحفاد إبراهيم بن أدهم

 ـــــــــــــــــــــــ

أ صفوة الصفا البن بزاز،  ٣ورقة  Add. 200برقم  جامعة كمبردجتاريخ شاه إسماعيل، لمجهول، مخطوط مكتبة ) ٢ـ  ١(

ب، عالم  ٥ورقة  Browne. H.12رقم  ، مخطوط في كمبردجسلسلة النسب الصفوية ٢، ص ١٩١١/ ١٣٢٩بومبي 

براون في كتابه استهلكها  الصفويينبتاريخ التي ترد خاصة  أن معظم المادة التاريخيةوالحق . ب ٨/ ١أراي عباسي 

ولكن الخطة التي رسمناها منذ ) ٤٩ـ  ٣٤، ص ١٩٢٤لندن (العصر الحديث في المعروف تاريخ األدب في إيران 

رأي براون كلما كان على أنا سنثبت . بها في هذا الفصل أيضاًعلى االلتزام البداية في الرجوع إلى األصول حملتنا 

إلى أن هذا النسب كان موجهاً  بن أدهم يذكر أحمد كسروي إلى إبراهيم حليف فيروزوبالنسبة النتساب . ضرورياً األمر

النسب  الصفا، ولما اختار الصفويون النسب العلوي حرف هذا الكتاب باسباغنفسه في النُّسخ األول من صفوة  فيروز

أما النسب . صعب التصديق للصفويين، وهو رأي بارع ولكنه بالنسبة للنسب األدهمي لى الحليف بدل فيروزع األدهمي

 صفويةوتبار انظر مجلة آينده مقال ألحمد كسروي عنوانه نزاد (فيما بعد فسيناقش  العلوي الذي يوصل بالصفويين

عن براون إلى أن كتب التاريخ ال تعرف شيئاً وفيما عدا هذا أشار ). ٤٩٤م، ص ١٩٢٦/ ش ١٣٠٥المجلد الثاني سنة 

وعبد الرؤوف ) ١٠٣٩/ ٤٣٠ت (الذي روى أبو نعيم األصفهاني ) ٩ـ  ٧٧٨/ ١٦٢ت (نسل إبراهيم بن أدهم 

أنها غير أن هذه المسألة، التي يبدو ). ٧٨/ ١ ، الكواكب الدرية٢٧٣/ ٧انظر حلية األولياء (المناوي أنه دفن بصور 

إلى قبر إبراهيم بن  ١٣٢٨/ ٧٢٨التي قام بها ابن بطوطة سنة  بالزيارة من أساسهاللشك، منقوصة غير قابلة واضحة 

بالقبر وذكر أن الموكل ) ٤٦/ ١، ١٩٥٨الرحلة، مصر (اِإلسماعيلية من حصون  أدهم ال في صور بل في جبلة القريبة

أيضاً محمد أمين غالب في تاريخ العلويين  وقد أكد هذا. بشيخه رابطة نسبلم تكن تربطه كان إبراهيم الجمحي الذي 

كل ما يتعلق بإبراهيم بن أدهم، ومن ذلك أن يستغرق  بين المؤرخين ويبدو أن الخالف). ٢٢٦، ص ١٩٢٤الالذقية (

غير أن ابن بطوطة يصر على أنه ورث الملك  نفسه كان من أبناء الملوك أن إبراهيم، ذكروا ، ومنهم براونالباحثين

غريباً أن ينتسب وبعد، فلم يكن ) ٤٦/ ١الرحلة .. (الصالحين السائحينوأما أبوه أدهم فكان من الفقراء  عن جده ألمه

الرومي به عن طريق جدته ألبيه  من أجناس مختلفة وقد رأينا فيما مضى اتصال جالل الدين إلى إبراهيم بن أدهم قوم

شر وجدنا رجالً تركماني األصل هو جالل الدين بن السادس ع/ وفي القرن العاشر). ٧٥مناقب العارفين ص انظر (

). ١٥٨/ ٤، ٣١٦/ ٢األثر  خالصة(يدعي النسب ذاته ) ٦ـ  ١٦٠٥/ ١٠١٤ت (أدهم بن عبد الصمد المرزناتي 

بن أدهم  القرن الثالث الهجري أن إبراهيمابتداء من  وجمعا للطرائف الدائرة حول استخالص ابن أدهم ذكر المصنفون

واحداً منهم  وإضافة إلى كل هذا اعتبر النصيرية هذا الزاهد). انظر الجزء األول( »ب من بني عجلكان من العر«

أن ابن ) ٢٠٨/ ٣(هذا كله يخبرنا العباسي المذكور في معاهد التنصيص أيضاً وبعد ). ٢٢٦انظر تاريخ العلويين ص (

لكوفي الشاعر الذي نوَّه بابن سّماه يحيى، فأختن، محمد بن عبد اهللا بن كناسة األسدي اأدهم كانت له أخت من أوالدها 

  =: وقال فيه
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أذربيجان كلها، وكانت ترمي إلى نشر اِإلسالم فـي هـذه    عاصمة خراسان وامتدت حتى شملت )١(مرو

من نصيب فيروز، فكثـر   أردبيل ونواحيهاذلك أن صارت وكان من نتيجة . في ذلكالبقاع، حتى نجحت 

إلى قرية رنكين قرب أجمة كيالن حيـث   بسبب كثرة مواشيه إلى االنتقالثروته واضطر ماله واتسعت 

من قرى اردبيل ومات  وبعد موت فيروز انتقل ابنه سيد عوض إلى قرية اسفرنجان. )٢(المراعي الواسعة

ن عمره، لما فقد سيد عوض ابنه محمداً، وكان صبياً في السابعة م يحسون الوالية الصفويونوبدأ . )٣(فيها

قلنسوة داخل عمامـة   عنابي وعلى رأسه في لباس عاد بعد سبع سنينولكنه . حتى عد ميتاًوطالت غيبته 

 انه زعم لهـم أن الجـن سـرقته   : ولما سأله الناس أين كان؟ قيل. بيضاء وهو يحمل القرآن في حمائله

دار حوله بن األبرش، الذي  وتلك قصة تذكّر بعمرو بن عدّي بن أخت جذيمة. )٤(وعلمته القرآن والشرائع

لهـذا   هي األسـاس دارت حوله كانت  ذلك أن أسطورة. شّب عمرو عن الطَْوق: المثل العربي المشهور

فأدخلتـه أمـه   . كانت الجّن قد استهوته صغيراً، ثم قدم وقد التحى، في خبر طويل«أنه المثل، ومؤّداها 

فلما رأى . طوقاً من ذهب كان له، وأزارتْه خاله ثياب الملك ووضعت في عنقه َرقاش إلى الحمام وألبسته

معاهـد التنصـيص   : انظـر ( »مثالًشّب عمرو عن الطوق، فذهبت : والطوق في عنقه ـ قال لحيته ـ  

والظاهر ). ٢١٥/ ٤م، ١٩٤٨/ ه١٣٦٧مصر : م، ط١٥٥٦/ ه٩٦٣بن أحمد، ت  عبد الرحيم: للعباسي

  هذه أن مصادر ابن بزاز استهوتها

 ـــــــــــــــــــــــ

  بيلـه سـفي ر اهللا ـإلى رّد أم    نـا فلم يكـّميته يحيى ليحيـس  =

  لـل ذاك ُيفيـوما خلتُ فأالّ قب    اؤل باسمهـتفاءلتُ لو ُيغني التف  

المذكورة سنجار واعتبر األسرة سنجان  ب، وقد قرأ أحمد كسروي ٣١٢، األنساب ورقة ١٤٦/ ٥لياقوت  معجم البلدان) ١(

وفيما عدا هذا ذكر . وذلك رأي ال نجد له مبرراً) ٤٩٤مجلة آينده، العدد المذكور ص ( ا كردية األصلكله الصفوية

وتلك المكان المقصود الذي تنطبق عليه األوصاف السابقة، فلعلها  أو أذربيجان كانت قرية في أرمينياياقوت أن سنجال 

. بها عن تحديد المقصود بسنجان وعاجزين الون متمسكينما يزاإليرانيين الذين  مسألة ينبغي أن تتعلم من الباحثين

  ). ٥٥١ـ  ١٥٤، ص ١٩٦٦ طهران، حزيران ،٣١في مجلة وحيد، السنة الثالثة، العدد  طباطبائيانظر مقال محيط (

  .أ ٦سلسلة النسب الصفوية ورقة ) ٣ـ  ٢(

  .أ ٦، سلسلة النسب ورقة ١٢الصفا ص  صفوة) ٤(

  

  ـ  ٣٤٩ـ 



 

 

 انتقل ابنه صالح وبعد موت محمد الحافظ. الثوب اِإلسالمي وأسبغتها على محمد الحافظالقصة فألبستها 

انه : ، وقيل)٣(فيها ومارس الزراعة والدهقنةواستقر  )٢(من قرى اردبيل )١(الدين رشيد إلى قرية كلخوران

صعب تصديق وي. )٤(الدراويشوقصد إلى كلخوران في لباس  وزع أمواله كلها على الفقراء في اسفرنجان

  .ذلك

وعانى هجوم جيش  في كلخورانظل  )٥(أحمد قطب الدين رشيد ولداً أسماه صالح الدينوخلف   

اردبيل وقتلوا االستيالء على والية من قبل ـ واستطاعوا   الكرج ـ الذين يبدو أنهم كانوا يحتلون المنطقة 

ت المعتادة أن الغارة أرسلت انتقاماً تاريخ شاه إسماعيل إلى هذه المعلوماويضيف مؤلف . كثيراً من خلقها

مع أن ابن بـزاز ـ    )٦(إلى الدين اِإلسالمي من صالح بن قطب الدين أحمد لنجاحه في تحويل النصارى

واحـد مـن   فيـه عـام    بالوقت الذي كان للسيد صالح مصدر المعلومات األول ـ أرخ هذه الغارة وهو 

على أعمـال   الكرج أغارتحول على ابن الساعي، ان نمالعلى أنه جاء في الجامع المختصر، . )٧(العمر

وآذوا الرعية ونهبوا األموال وعاثوا وأفسدوا في  ونهبوا خالط وغيرها« ٦ـ   ١٢٠٥/ ٦٠٢سنة  أرمينية

فقتلـوا معظمهـم وغنمـوا     عساكر المسلمين والصوفية والمتطوعة وواقعوهم البالد اِإلسالمية فاجتمعت

يبدو أنهـا  التي  ٤ـ   ١٢٠٣/ ٦٠٠في سنة  على أذربيجان غارات الكرجوذكر ابن العبري . )٨(»أموالهم

/ ٦٠٣وأنهم ثاروا في سنة  من الصوفية ، وأضاف أن الحكم في خالط كان للفتيان٦٠٢استمرت إلى سنة 

  .)٩(١٠ـ  ١٢٠٩/ ٦٠٦حتى احتل بالدهم الملك العادل أبو بكر بن أيوب في سنة  ٧ـ  ١٢٠٦

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢الصفا ص صفوة ) ١(

  .والهامش ١٧س  ١٢أيضاً ص ) ٢(

  .أ ٦سلسلة النسب ورقة  ١٢ص  صفوة الصفا) ٣(

  .ب ٤تاريخ شاه إسماعيل الصفوي ورقة ) ٤(

  .١١ص  صفوة الصفا) ٥(

  .ب ١٤تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٦(

  .١٢صفوة الصفا ص ) ٧(

  .١٧٧، ص ١٩٤٣بغداد . الجامع المختصر) ٨(

ر الدين والظاهر ب ويذكر هنا اسم صد ٣١ب ـ  ٣٠وانظر أيضاً سلسلة النسب ورقة  ٣٩٨تصر الدول ص مختاريخ ) ٩(

  .أن فيه تصحيفاً

  

  ـ  ٣٥٠ـ 



 

 

في الزراعة والصالح ومساعدة  آبائهمسلك وكيفما كان األمر فقد مات السيد صالح، الذي سلك   

أفقد أمين الدين  يبدو أن غزو الكرج الردبيلو. )٢(أمين الدين جبرئيل ، وخلفه)١(الناس ودفن في كلخوران

وصار من  )٣(أمضى هناك عشر سنينوقصد إلى شيراز حيث  ، فلبس ثياب الدراويشأراضيه، ولو مؤقتاً

فوق  )٥(دولتيثم تزوج ابنته  )٤(هناك مريدي خواجه كمال الدين عربشاه األردبيلي أحد مشاهير الصوفية

ون في بيان أهمية هذه الزيجة بحيث جعلوها تبدو وكأنها اتحاد بـين  وقد بالغ المؤرخ. )٦(زوجته األولى

قاعـدة   ترحيب الفرس به شخصياً في تبريـز  العنصر الفارسي وعنصر أمين الدين جبرئيل على صورة

، مما يدل على أن هذه العائلة لم تكن فارسية علـى  )٧(منذ القديم، ثم أخيراً بهذا الزواجأذربيجان التركية 

 )٨(وإدارة أمالكـه  زراعتـه  األخطار ليزاولبعد زوال  جبرئيل إلى كلخورانوعاد أمين الدين . اإلطالق

وقد بولـغ فـي   . )٩(٣ـ   ١٢٥٢/ ٦٥٠زوجه الفارسية صفي الدين إسحق سنة : له دولتيوهناك ولدت 

دة والتمهيـداً لجعـل    )١٠(العدويةبرابعة قرنت حتى لقد بالزهد والوالية والعصمة  وصف السيدة دولتي

 ١٢٥٨/ ٦٥٦إذ توفي سنة إسحق صفي الدين  تطل حياة والدولم . سماويةيتصل بإرادة صفي الدين حدثاً 

من  هذا الطراز المدلل صفي الدين اليتيم تصوف، فاختاروكان العصر عصر . وجاهاًثروة وراءه وخلف 

  لألخذ عن نجيبفي الجنوب إلى شيراز  من عمره قصدوفي الرابعة عشرة . الحياة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢١الصفا ص صفوة ) ٢ـ  ١(

  .أ ٥شاه إسماعيل ورقة تاريخ ) ٣(

أن الصوفي غير أن األخير نص على  ١٣ص  ب وعبارته نص عبارة صفوة الصفا ٨سلسلة النسب الصفوية ورقة ) ٤(

 ٣٩٠/ ٨٠٣و ٧٩٢سنتي بين توفي  وهو خطأ ألن الخجنديبن عبد اهللا الخجندي، مسعود  الدينالمذكور كان كمال 

ص  ١٩٥٨/ ش ١٣٣٧ مقدمة ديوان كمال الدين مسعود خجندي تحقيق عزيز دولت أبادي، طهرانراجع ( ١٤٠١و

/ ٢وفهرس مخطوطات المتحف البريطاني  ٨٠٣/ ٢ مكتبة دائرة الهند فهرس مخطوطات وانظر) ثالث عشرة) (سيزده

  .٦١٢ونفحات األنس ص  ٢٣٠/ ٢ب وهدية العارفين  ٦٣٢

  .ب ٥أ، تاريخ شاه إسماعيل ورقة  ٨، سلسلة النسب ورقة ١٣صفوة الصفا ص ) ٥(

  .أ ٥تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٧ـ  ٦(

  .أ ٨، سلسلة النسب ورقة ١٣الصفا ص صفوة ) ٨(

  .أ ٩، سلسلة النسب الصفوية ورقة ١٧س  ١٢الصفا ص صفوة ) ٩(

  .أ ٩سلسلة النسب ورقة ) ١٠(

  

  ـ  ٣٥١ـ 



 

 

وفي العشرين من عمره كان صفي . )١(فوجده قد مات) ٨٠ـ   ١٢٧٩/ ٦٧٨ت (شيرازي الدين بزغش ال

بين الشيوخ حتى وصـل إلـى   ثم تنقل  )٢(أخيه الدين بإشارةفصحب فيها الشيخ رضى في شيراز  الدين

 )٤(بنتـه  وتـزوج فلزمـه   )٣(في كيالن) ١٣٠١/ ٧٠٠ت (الكيالني بالزاهد الملقب الشيخ إبراهيم ة بصح

 قائم علـى األرسـتقراطية   من التصوف جديدببداية طراز هذا الحادث إيذاناً وكان . )٥(تركياًاً بوصفه شاب

فيه المغول علـى  ـ إلى أهداف أخرى مادية في وقت تسلط   طبيعة األشياء، فأسلم ـ كما تقضي  والثروة

مصاهرة إلى أن جعل وأدت هذه ال. إلى كرامات األولياءيتطلعان العالم اِإلسالمي، والناس والحكومة معاً 

السري من ختنه ، )٦(ألفانكانوا يقاربون المائة ألف، يخدمه فعالً منهم  مريديهإن : الشيخ الزاهد الذي قيل

كـان جالسـاً   «أنه  ومن هنا روي أن صفى الدين رأى في المنام. الدنيا لخدمتهأميراً صوفياً تتهيأ  الغني

ما لبـث أن   رمن جلد السموغطاء ض وعلى رأسه من وسطه سيف طويل عريعلى جبل قاف وقد تدلّى 

وكان تفسير الشيخ لهذا الحلم منصباً على أن السيف يعني حكم . )٧(»طلعت الشمس منه فأضاء لها العالم

في العريق  هذا البيت لصالح وكانت هذه أول لبنة في بدء الدعوة السياسية. )٨(وأن الشمس نورها الوالية

لطعامهم فـي ليلـة    قيل إنه ذبححتى لقد  أن يكثر مريدوهصفي الدين على  وساعد غنى. المادة والمعنى

إبراهيم الزاهد وانتقـل بعـد موتـه إلـى      وورث صفي الدين مقام الشيخ. )٩(واحدة ألف رأس من الغنم

  صارت مركزاً للمريدين ذويالتي  )١٠(أردبيل

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٥إسماعيل ورقة أ، تاريخ شاه  ١١سلسلة النسب ورقة  )١(

  ).ب ١٠سلسلة النسب ورقة (خوانه تجاراً هناك ب، وكان إ ٥ريخ شاه إسماعيل ورقة تا) ٢(

أنه لبس الخرقة وتلقن الذكر ) م١٣٢١/ ه٧٢٢ت بعد ( ذكر الشيخ تاج الدين التبريزي. أ ٦تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٣(

  .)١٤٦تاريخ علماء بغداد للسالمي ص ( »دالعلماء إبراهيم المشهور في البالد بالزاه تاج«على 

  .أ ٧أ، تاريخ شاة إسماعيل ورقة  ١١سلسلة النسبة ورقة ) ٤(

  .ب ٦أ،  ٦تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٥(

  .ب ٥أيضاً ورقة ) ٦(

  .أ ٧، تاريخ شاه إسماعيل ورقة ١٥صفوة الصفا ص ) ٨ـ  ٧(

  .ب ٢٥سلسلة النسب ورقة ) ٩(

بن حاتم  على يد األمير عبد العزيز] م٧٠٥[=  ه ٨٦في سنة  مد الديار بكري أنّها بنيتحسين بن مح ذكر الشيخ) ١٠(

  ).٣٤٧/ ٢، ه١٣٠٢تاريخ الخميس، مصر (

  

  ـ  ٣٥٢ـ 



 

 

العدد الكثيف إلى حد أن عدد من قصد إليه في خمسة أشهر منهم ـ عن طريق مراغة وتبريز فقط ـ عد   

في بداية القرن الثامن منافسة من دولة المغول للمماليك الذين  يننجم العلويولما ارتفع . )١(ثالثة عشر ألفاً

سطوته بالنسـب   العباسية المنهارة، رأى صفي الدين أن يستكمل نصبوا من أنفسهم أوصياء على الخالفة

الـدين  صفي وكان من ضعف هذا االدعاء أن صاحب صفوة الصفا نفسه روى أن زوجة . العلوي فاّدعاه

ولو كان صفي الدين علوياً حقاً ألشار إلى نسبة أستاذه ومرشده كالحال مع محمد . )٢(به نفسها لم تكن تعلم

أصـحاب الكتـب   والغريب أنه، مع صراحة اتصال السلسلة التي سجلها . نوربخش مثالً، ولكنه لم يفعل

ووارثه ـ أنه لم يكـن يـدري أحسـني هـو أم       صدر الدين ـ نجل صفي الدين ، روى عن )٣(بالحسين

على أنـه  . )٥(اِإلمام السابع الكاظم ـ، مما يشكك في السلسلة كلها ابتداء من فيروز إلى موسى  )٤(يحسين

  ليس من الغريب أن يدعي النسب العلوي في القرن الثامن فقد

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٦تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ١(

  .١١الصفا ص صفوة ) ٢(

، نقالً عن رياض ٢٤٥/ ٢ب، أحسن الوديعة  ٥أ، سلسلة النسب ورقة  ٣ل ورقة ، تاريخ شاه إسماعي١١أيضاً ص ) ٣(

هذا إلى أن دليالً قاطعاً ال يسند  وأشار دهخدا) ٣٤٤أخبار الدول ص (وقد أنكر القرماني صحة هذا النسب . السياحة

وذكر ) ٣٣ص (لنسب أن ينقض هذا اومن ناحية أخرى لم يحاول براون ). لغت نامه مادة اسماعيل الصفوي(النسب 

الفرس في  أن الخبراء) ٥٠٠ص ، ٣ـ  ١٨٩٢/ ١٣١٠بالتركية، اسطنبول ( »مشاهير اسالم«في كتابه  حميد وهبي

  .األنساب وثقوه

  .١٢ـ  ١١صفوة الصفا ص ) ٤(

نزاد وتبار  إليها أحمد كسروي في بحثه النتائج التي توصل إليها كاتب هذه السطور بنفسه، ظهر أنه سبقهالواقع أن هذه ) ٥(

وقد رأى أن العبارة التي وردت فيها قصة خروج فيروز من سنجار . صفوية في العدد السابق الذكر من مجلة آينده

. جد صفي الدين بإبراهيم بن أدهم ثم عدلت بما يناسب العزم الجديد تتضمن إلحاقكانت ) سنجان أو سنجال في رأينا(

غير أن نصر . ذلك طهماسب ابنهنفسه لم يدع النسب العلوي وإنما فعل كسروي على ذلك بأن إسماعيل الصفوي وزاد 

سيرة شاه [= انظر زندكاني شاه عباس أول . اهللا فلسفي أورد رسالة بخط إسماعيل الصفوي لقب فيها نفسه بالحسيني

أمين بن  محمد(وفيما عدا هذا، ذكر المحبي . ٥ـ  ١٥٤/ ١، ١٩٥٥/ ١٣٣٤، الطبعة الثانية، طهران ]عباس األول

 تعليقاً على رسالة البهاء الدين العاملي) م١٧٠٠ـ  ١٦٥١/ ه١١١١ـ  ١٠٦١فضل اهللا بن محب الدين الدمشقي، 

كتبها باسم الشاه عباس الصفوي وصّدرها بذكر نسبه، وأنه ) ١٦٢٢/ ه١٠٣١محمد بن الحسين الجباعي الحارثي، ت (

  : =الصفوي الموسوي الحسيني، قوله

  

  ـ  ٣٥٣ـ 



 

 

وكيف فضح  والمشعشعيون وقد مر بنا كيف فعل ذلك أيضاً النوربخشيةلك أحفاد عبد القادر الجيلي فعل ذ

  .بعضها بعضاً لما زال السبب الذي دعا إليه

النسـب العلـوي مـن إضـافة      وليس بعيداً على كل حال أن تكون هذه األجزاء التي تضمنت  

هو الذي ادعاه كالحال مع  األردبيليلدين إسحق الدين بن صفي اوأولهم ابن بزاز، أو أن صدر  المصنفين

  .أبناء عبد القادر الجيلي

إال بيـت   له من النظم بالفارسـية  ما كان الحق، فقد كان صفي الدين صوفياً تركياً لم يثبتوأّياً   

وإن كان صاحب سلسلة النسب روى له أبياتاً في وحدة الوجود ورباعيـة   )١(قلي هدايت رضاواحد رواه 

وفوق هذا نقل عن صفي الدين أنه علق على أشعار الرومي والعطار وأوحد الدين الكرمـاني  . )٢(واحدة

ابـن   وقد ضـمن . )٣(والسنائي والخاقاني وشرحها البقليالجامي وروزبهان  وفخر الدين العراقي وأحمد

طابع بعينـه،   منها أنه كان صوفياً ليس لهالتي يبدو أقوال صفي الدين وسيرته،  صفوة الصفاكتابه بزاز 

أو تنبؤ لهم  )٤(وذكر له كرامات متنوعة اتصل أكثرها باألمراء المغول على صورة إنقاذ لهم من األخطار

صفي الدين زعيماً روحياً وكان الترك خاصة يعتبرون . )٥(واالنتصارات أو مساعدتهم روحياًباِإلمارات 

صفي وكان . )٦(بين سكان القرى التركيةر لهم، وكان هو من ناحيته يحاول أن يفض المنازعات التي تثو

التـي يـؤدي   وإنقاذهم من الظروف  إلى ذلك يحاول كسب حب الناس وإنقاذهم من عسف السلطان الدين

قد أرسـله أبـوه فـي    أن الشيخ حسن الجاليري ابن بزاز إلى ذلك وذكر . )٧(اضطراب حبل األمنإليها 

  صفي الدين األردبيلي ليتلقى عنه طفولته إلى

 ـــــــــــــــــــــــ

خالصة األثر، له، مصر ( »أما نسبة الشاه إلى الشيخ صفي الدين فال شك فيها، وأما نسبته إلى الحسين فلم تعهد«= 

  .)١٣٠/ ٢م، ١٨٦٨/ ه١٢٨٢

  .١٤٦العارفين ص رياض ) ١(

كان فيه طبع النظم  لدينهذا الكتاب أن صفي ا، مؤلف زاهديوقد ذكر ، ٢٠أو  ٢٣أ ـ  ١٩سلسلة النسب، األوراق ) ٢(

  .أ ١٩ب ـ  ١٨ورقة وانظر  »نظم داشتطبع «

  .١٨٤، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٣الصفا ص صفوة ) ٣(

  .على الخصوص ١٠٥، وانظر ص ٢٤٣، ٢٤٢، ٩٥أيضاً ص ) ٥ـ  ٤(

  .٤٢١/ ٤، ٢٢٠/ ٣راجع حبيب السير ) ٦(

  . ١١٣، وكذا ص ١٠٣ـ  ٩٦الصفا ص صفوة ) ٧(

  

  ـ  ٣٥٤ـ 



 

 

، وذكر في هذا المجال أن عادة األمراء عندئذ كانت تنصرف إلى تنشئة أبنائهم في رعاية )١(به ويسترشد

بادشـاه  (في هذه المناسبة بالملك األخـروي  الصوفية ليشبوا على طاعتهم واحترامهم، ولقب صفي الدين 

. )٣(يامهمكانة صفي الدين العظيمة في أ) ٣٠ـ   ١٣٢٩/ ٧٣٠ت (وذكر حمد اهللا المستوفي . )٢()ُأخروي

ذكر واحد منهم  وجاء في الشقائق النعمانية )٤(في الشرق كلههنا أن خلفاء صفي الدين انتشروا ومما يذكر 

  .)٦(وذكر له مريد في الهند اسمه بير إسماعيل )٥(األرزنجاني سكن أماسية اسمه عبد الرحمن

يكن شيعياً قطعاً، يبدو ذلك  أن ال نغفل أمراً هاماً يتصل بصفي الدين األردبيلي هو أنه لموينبغي   

يا أّيها الرسول بلغ ما أنزل إليك «: واضحاً من نصوص صفوة الصفا، ولعل من أهمها أنه، لما فسر اآلية

التي تنصرف عند الشيعة إلى حديث الغدير واستخالف النبي  )٧(»رسالتهمن ربك وإن لم تفعل فما بلغت 

﴿﴾ ١٠(»في العلم الراسخون«، ولم يقف على تأويل )٩(المعهودةالشيعية  ، لم يقف عليها الوقفة)٨(لعلي( 

األردبيلي لم يتطرق إلى ذكـر مصـنف    يضاف إلى هذا أن صفي الدين. )١١(على الصورة الشيعية أيضاً

 عين، ثم عوارف المعـارف للسـهروردي  العلوم واألرب إحياء: شيعي واحد مع إشارته إلى كتب الغزالي

  ).١٢٤٧/ ٦٤٥ت (الرازي  دينلنجم ال )١٢(ومرصاد العباد

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥صفوة الصفا ص ) ٢ـ  ١(

  .٧٩٣تاريخ كزيده ص ) ٣(

  .٥٨ـ  ٣٣٥راجع صفوة الصفا ص ) ٤(

  .٩٠ـ  ٨٩أيضاً ص ) ٦ـ  ٥(

  .٦٧: ٥المائدة ) ٧(

ما نص اهللا عز وجل : بكتاب الحجة، با(، ٢٨٩/ ١، ٢ـ  ١٩٦١/ ١٣٨١، طهران انظر مثالً أصول الكافي للكليني) ٨(

  ).ورسوله على األئمة عليهم السالم واحداً فواحداً، الحديث الرابع

  .١٤١الصفا ص  انظر صفوة) ٩(

  .٧ :٣آل عمران ) ١٠(

، وبالنسبة للشيعة تنصرف اآلية عندهم إلى األئمة، انظر أصول الكافي، كتاب الحجة، ١٤٦انظر صفوة الصفا ص ) ١١(

، باب في شأن إنا ٣ـ  ١: ، األحاديث، باب أن الراسخين في العلم هم األئمة٦: الحديثفرض طاعة األئمة، باب 

  .١الحديث : ليلة القدر وتفسيرها أنزلناه في

  .١٥٢، ١٤٠صفوة الصفا ص ) ١٢(

  

  ـ  ٣٥٥ـ 



 

 

في الزعامة الروحيـة   ليخلفه ١٣٣٤/ ٧٣٥صفي الدين إسحق األردبيلي في محرم سنة ومات   

ونشأ . )١(الكيالني من بنت الشيخ إبراهيم الزاهد ٥ـ  ١٣٠٤/ ٧٠٤سى الذي ولد سنة ابنه صدر الدين مو

عليه  في هذا المجال الصوفي والزعامة الروحية منذ صغره، وبدأت الزعامة السياسية تتضحصدر الدين 

ـ  أردبيل المغولي األشرف جوبان بأمر حاكممن جراء ذلك النفي إلى تبريز فأصابه  ر لما أحس هذا الخط

السامي في قلوب التـرك مـن    ولكن مقام صدر الدين. صدر الدين له على الزعامة السياسية من منافسة

إلى الفرار إلـى   صدر الدين ، فاضطرمواطنيه أكره األشرف على إعادته فحاول أن يسمه ثم حاول قتله

. على إثارة فزع األشـرف الزاهد الكيالني، فكان ذلك منه باعثاً حيث أخواله وأتباع الشيخ إبراهيم  كيالن

هنا عاد صدر الدين إلى مدينته إلى أن . وبعد ذلك انتهت أيام األشرف بغزو أرغون بك ألردبيل وقتله له

  .)٢(عن تسعين سنة ٢ـ  ١٣٩١/ ٧٩٤مات بها في سنة 

كـان مـن أوتـاد    «وكان الجديد في صدر الدين أن الثائر الصوفي محمد نوربخش وصفه بأنه   

ابن بزاز هذه الزعامة الصـوفية  وأكد . )٣(»الفقراء والمساكين وإطعام.. وكمال الفتوة.. نهماألولياء وفتيا

 )٥(وأخي ميـر ميـر   )٤(كأخي أمير علي صدر الدين ألخّية من فتيان التركالعملية بإشارته إلى مصاحبة 

 ركـات للح مماثلـة  صوفيةإلى حركة  وتطوره التصوف الصفوي ، مما يدل على اتّضاح)٦(شاديوأخي 

  وقد كان من اهتمام صدر الدين بجمع المريدين وانفاقه. )٧(لها المعاصرة

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ٢٦سلسلة النسب ورقة ) ١(

  .٣ـ  ٥٢١/ ٤ب، حبيب السير  ٢٨أيضاً ورقة ) ٢(

  .نوربخشعن مشجر  ٢٧٣ص  مجالس المؤمنين) ٣(

  .١٠٢، ١٠١، ٩٧صفوة الصفا ص ) ٦ـ  ٤(

 ينطبق على أحوال البكتاشية ووصفهم) ٢ـ  ١٨١/ ١الرحلة (الروم ابن بطوطة لألخية في انطاليا ببالد انظر وصف ) ٧(

وقد ذكر الجامي أخي فرج الزنجاني . ـ كما يبدو ـ حد مشترك بين صوفية الترك في مختلف منازلهم أيضاً، وذلك

نفحات (ي كان في بالد الروم والشام المصري الذوذكر غيره من المتأخرين من ذلك كأخي علي ) ١٠٦٥/ ٩٥٧ت (

هو الكلمة التركية  كما الحظ تايشنرواألخي ). ٦ـ  ٤٤٥ص (وكذلك أخي محمد الدهستاني ) ٤ـ  ٤٤٣األنس ص 

  ).ة، الطبعة الثانية باالنكليزيةانظر مادة أخي في دائرة المعارف اِإلسالمي(العربية كما قد يتوهم للفتى ال لألخ 

  

  ـ  ٣٥٦ـ 



 

 

موسى من ناحية أخرى رأساً للتصوف  وكا صدر الدين. )١(ن سمي في سخائه وفتوته بخليل العجمعليهم أ

، )٣(هذا اللقبإن صدر الدين هو الذي أطلق عليه : ، وقيل)٢(وعد الصوفي المشهور قاسم أنوار من تالميذه

موسى هـو الـذي   أن صدر الدين يضاف إلى هذا . )٤(صحبتهوإن هذا األخير نظم أبياتاً في مدحه وذكر 

  .)٥(المعروف بابن بزاز مادة كتاب صفوة الصفاأملى على توكلي 

من السعة بحيـث  الدين بني مشهدا ألبيه وجعله مقراً ألتباعه وكانت البناية أن صدر  مما يالحظ  

 )٧(إليـه النـذور  عنده الصوفية وتأتي مركزاً روحياً يجتمع وصارت  )٦(منها عشر سنين استغراق الفراغ

وكان من الدالئل على سمو مركز صفي الدين في عالم التصوف والمجتمع المعاصر لـه  . )٨(عليهم فتنفق

  .)٩(نفسه كان من زوارهأن تيمور وروي  والسالطين أن قبره صار مزار األمراء

 ١٣٩٢/ ٧٩٤صدر الدين للترك في أردبيل تسعاً وخمسين سنة مات بعـدها سـنة    ودام ارشاد  

البنه علي غرساً أوشك أن يؤتى أكله، غير أن وجود وترك  )١٠(مركز الصفويين ودفن إلى جانب أبيه في

  .تيمور كان ـ على ما يبدو ـ السبب في تأخير تطور هذه الحركة إلى ثورة صوفية

 )١٢(، الذي كان يديم لبس السواد حتى لقب بسياه بوش)١١(علي) عالء الدين(ودارت القيادة حول   

  بالغاً في الزهد ورويت عنه مواقفم وكان علي]. الُمَسوِّد[= 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٣مجالس المؤمنين ص ) ١(

، وانظر مجالس المؤمنين ص ١١، المقدمة ص ١٩٥٨/ ش ١٧٢٧كليات قاسم أنوار، تحقيق سعيد نفيسي، طهران ) ٢(

٢٧٣.  

  .ب ٢٨سلسلة النسب ورقة ) ٣(

  .٢٧٣ص  ، مجالس المؤمنين١٤ـ  ٥٦١١، األبيات ٣٤٠كليات قاسم أنوار ص ) ٤(

  .٤صفوة الصفا ص ) ٥(

  .ب ٨تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٨ـ  ٦(

  .أ ٣٢٦ورقة  محفل األوصياء) ٩(

  .أ ٣٢سلسلة النسب ورقة ) ١٠(

  .٢٩/ ٦الضوء الالمع للسخاوي ) ١١(

  .ب ٨تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ١٢(

  

  ـ  ٣٥٧ـ 



 

 

أيضاً إلـى   أنه نبه تيمور، وروي وفة الرفاعية مع هوالكوفعل المتص )١(مع تيمور شرب في أحدها السم

  .)٢(وحرضه على تأديبهم العتقادهم في معاوية وجود اليزيدية

أشير في زمانـه ـ   أنه قد من ذلك الطيبة بتيمور، وأهم والجديد في علي سياه بوش كان صلته   

، وتلك ظاهرة تبـين بوضـوح   )٣(في تاريخ الصفويين ـ إلى ظهور الفدائيين من بين مريديه  ألول مرة

التطـور  ـ وتبـين    الدين واتصاله باألخيةصدور هذه الطريقة عن الفتوة ـ التي كان أولها عند صدر  

واألمـر اآلخـر   . بوش لزعامة هذه الطريقة الصوفية العسكري أيام تولي علي سياه البسيط نحو التنظيم

في حروبه اه بوش األسرى الذين وقعوا في قبضته تمثل في الرواية القائلة أن تيمور وهب لعلي سي الجديد

في شـأن  وذكر . )٥(]الروميين[= الروملو  فسموا بالصوفية )٤(٢ـ   ١٤٠١/ ٨٠٤سنة  في بالد الروم في

، وذلك حادث ـ إن صح ـ يعتبر   )٦(مدفن آبائه في أردبيلأن علياً أنزلهم قرب  الصوفية الروملوهؤالء 

الذين كانوا يلتقـون  ] رؤوسهم بشعار أحمربمعنى الرؤوس الحمر لتغطية [ أساساً وسابقة لتنظيم القزلباش

ـ في الوحـدة    )٧(أورخانـ وذلك في عهد   عند العثمانيين قبل القزلباش التي بدأ تكوينها مع الينكيجرية

األسرى، فيما قيـل،   من أولئكجماعة حرر يضاف إلى هذا كله أن علياً سباه بوش . والعقلية العنصرية

ليكونـوا دعـاة   متى أرادوا  في بالد الروم لالستعداد لمساعدة الصفويينإلى أوطانهم  لهم بالعودة وسمح

  .الحوادث من تضاعيفكما يمكن استنتاجه  في بالد الروم، وعيونا لتيمور )٨(نفسهوفدائية لهم في الوقت 

  لقد جاء ذكر السيد علي في الكتب العربية باسم علي سياه وذكره السخاوي   

 ـــــــــــــــــــــــ

  .أ ب ٣٤سلسلة النسب ورقة ) ٢ـ  ١(

  .ب ١٠تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٣(

 ب وانظر  ٣٤النسب ورقة  ب، سلسلة ١٠ورقة أيضاً ) ٤(
Samuel Purchas, Purchas Pilgrimage, London 1626, p. 3820. 

  .ب ٣٤ب، سلسلة النسب ورقة  ١٠تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٥(

  .أ ١١تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٦(

   Janissariesالمعارف اإلسالمية، مادة انظر دائرة ) ٧(

  .أ ١١تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٨(

  

  ـ  ٣٥٨ـ 



 

 

) ٩ـ   ١٤٢٨/ ٨٣٠سنة (من الحج وأشار إلى مروره بدمشق قافالً  )١(»الصوفية بالعراقشيخ « بوصفه

بوش جاور في دمشق سنين أن علياً سياه  خبار بتسجيلهوعزز السخاوي هذه األ. )٢(جمع من أتباعهومعه 

ممـا يـوحي    )٣(»من االعتقاد ما يجل عن الوصف«بأنه كان لهم فيه  ووصف الصلة بينه وبين مريديه

هذه المنزلة السامية وتعززت . في قلوب الناس الفرس في اخبارهم عن مكانة الصفويين بصدق المؤرخين

ران بسلطان روحي له في بالد الروم أيضاً عن طريق انتشار مريديـه  كانت لعلي سياه بوش في إيالتي 

  .)٤(هناك ممن أخذوا عنه مباشرة

 ١٤٢٨/ ٨٣٢سنة  وبعد ثمان وثالثين سنة من الزعامة الروحية مات على سياه بوش في القدس  

مصـادر  أن يالحـظ فـي ال  وينبغي . )٥(راجعاً من حجة أخرى، فدفن فيها وأقيم له فيها مزار كبير ٩ـ 

واضحة غير أنهـا مشـكوك فـي     التي عرضت لعلي سياه بوش أنها أضافت إليه ميوالً شيعية الصفوية

، ومن ذلك رواية صاحب تاريخ شاه إسماعيل من أن األسرى الذين سمح لهم بالعودة إلى بالد )٦(صحتها

 مجـازاً باألربعينيـة  بنشر المذهب االثنا عشري، وأن علياً سياه بوش بالذات كـان   الروم كانوا مكلفين

  .)٧(من اِإلمام الجواد عياناً الصوفية

بأبيه ، وذكر من أخبار تعلقه أبوه، وكان صغيراً لما مات علي سياه بوش ابنه إبراهيموجاء بعد   

لم يكن مـن  والظاهر أن إبراهيم . )٨(فلحق به إلى الشام والقدس إلى المشرق أنه لم يطق فراقه في رحلته

أنـه كـان   العظيمة، ويبدو  بأعباء هذه المسؤولية الذكاء وال العلم بما يؤهله للنهوضقوة الشخصية وال 

  أثر فيه حزنه على )٩(عليالً

 ـــــــــــــــــــــــ

حفيد علي  لحيدر بالعراق عراق العجم، انظر وصف القرمانيأن السخاوي كان يعني ، والظاهر ٢٩/ ٦الضوء الالمع ) ١(

  ).٣٤٨أخبار الدول ص (اق العجم عربكونه صاحب سياه بوش 

  .٣٠ـ  ٢٩/ ٦الضوء الالمع ) ٣ـ  ٢(

  .١٥٥/ ١، ٢ـ  ١٨٨١/ ١٢٩٩مصر ) على هامش وفيات األعيان(انظر الشقائق النعمانية ) ٤(

  .٧ـ  ١٤٢٦/ ٨٣٠وقد ذكر صاحب سلسلة النسب أنه توفي ، ٣٠/ ٦الضوء الالمع ) ٥(

  .ب ٣٢سلسلة النسب ورقة ) ٦(

  .ب ١٠إسماعيل، ورقة  تاريخ شاه) ٧(

  .٤٢٢/ ٤السير ، حبيب ٢٩/ ٦الضوء الالمع ) ٨(

  .أ ١١تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٩(

  

  ـ  ٣٥٩ـ 



 

 

لكن أحـداً   )٢(الرحمند وعبهما جعفر إخوان  لم يكن وحيد أبيه وإنما كان لهعلى أن إبراهيم . )١(فقد أبيه

 الحركاتوفشل  شاهرخوالظاهر أن قوة . المتزايدةقوتهم  وتوجيه منهما لم يبد قدرة على قيادة الصفويين

والمالحظ علـى  . أّجل انطالقة الصفويين وقتاً آخر الواضحفي حياته وضعف إبراهيم الصفوي  الصوفية

. في هذه الفترة أنها لم يرد فيها ِإلبراهيم ذكر في بعض الكتب وإنما أهملت اِإلشارة إليه أخبار الصفويين

. )٣(لـه  أبـاً  ت به إلى علي سياه بوش بوصفهعلم تصله بأبيه إبراهيم وإنما رجابنه  ولما عرضت لجنيد

بالزعامـة   ليخلفه ستة أوالد كـان أجـدرهم   )٤(٨ـ   ١٢٤٧/ ٨٥١مات إبراهيم بن علي في سنة وهكذا 

بعد أن تهيأ الجـو لهـا بتفتـت     الذي تمت على يده نقطة التحول في الحركة الصفوية )٥(أصغرهم جنيد

  .بعد موت شاهرخ المغولية يةاإلمبراطور

أثناءها أن يغنموا الواليـات  ورأس جنيد بن إبراهيم الصفويين في فترة أتيح لألمراء والطامعين   

جنوبي إيـران  وكان تقدمهم يهدد باحتالل على أشدها عندئذ  المشعشعيينثورة وأن ينشئوا الدول، وكانت 

ت (بـن قـرا يوسـف    جهانشاه سيء على ميرزا  وكثرة مريديه وقع نشاط جنيدوكان الزدياد . وغربها

وكانت اِإلشاعات تُطّيـر بـأن دولـة    ] الخروف األسود[ من القراقرينلو حاكم اذربيجان) ١٤٦٨/ ٨٧٢

سيحارب فـي ركـاب   الصفوي وانه  جنيد الزمان وشيكة القيامالعلويين الموعودة التي ستظهر في آخر 

السـابقة ـ   له في الفصول بهذه الفترة مما عرضنا مرت وكان المنجمون ـ بفعل األحداث التي  . المهدي

وحاول جنيد أن . )٧(إلى موضع بختارهعن أردبيل  جنيدعلى جالء  ، فأصر جهانشاه)٦(ذلك أيضاًيؤيدون 

أكرها جنيداً على التوجه إلـى ديـار    بتخريب أردبيل ومحاربته تهديد جهانشاهبحجه تبقيه، ولكن يتذرع 

  )٨(بكر
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ورقة (الكلي إلى العبادة  ، وقد روى في تاريخ شاه إسماعيل انصراف إبراهيم٤٢٤/ ٤انظر ترجمته في حبيب السير ) ١(

  ).ب ١١

  .أ ٣٦سلسلة النسب ورقة ) ٢(

يعتمد فيه سلسلة من وهو كتاب  ٥٦/ ٣، ١٩٢٦في تاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ، حلب انظر أعالم النبالء ) ٣(

  .األصولالمقتبسة من المراجع  النصوص التاريخية

  .أ ٤٥سلسلة النسب ورقة ) ٤(

  .ب ٤٦سلسلة النسب ورقة ) ٥(

  .ب ١١تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٨ـ  ٦(

  

  ـ  ٣٦٠ـ 



 

 

 ومريد )١(جهانشاهوخصم ] الخروف األبيض[= رئيس أسرة اآلق قوينلو  حسن الطويلكانت والية حيث 

جنيـد الصـفوي مـن     وذلك بزواج للصفويين إلى قوة جديدةهذا االنتقال وأدى . )٢(جده علي سياه بوش

  .)٤(لم يضعف عند جنيد ولكن العزم على العودة إلى أردبيل. )٣(أخت حسن الطويل بيكمخديجة 

وقتل فـي   اً توجه إلى أردبيلعلى أن جنيد )٥(بعد هذه النقطة تجمع المراجع الفارسية واِإلفرنجية  

والحق أنه لم يتجـه إلـى   . إلى ديار بكر التي سبقت وصوله دون أن تشير إلى الفترة )٦(الطريق بشروان

رأساً، وإنما توجه إلى إربل ثم حلب حيث أقام في صحبة الشيخ محمد بن أويس اِإلربلي أحـد   ديار بكر

انـت مقـراً   وك )٨(إلى كلّز بنواحي حلب وبعد ذلك انتقل جنيد بأتباعه .)٧(المقيمين بحلب أتباع الصفويين

  .)١٠(جبل موسى من أنطاكيةوأخيراً انتقل جنيد إلى منطقة . )٩(لقبائل التركمانقديماً 

النفـوذ  ومسـتغالً   أن جنيداً شرع في تكوين فرقة شيعية غالية متـأثراً بالمشعشـعيين  والظاهر   

، )١١(زوجـه أن تنازع مع الشيخ محمد المذكور والد ، فكان من ذلك أتباعه في قلوب الذي نضج الروحي

في نشاط أتباع جنيد وأعقب ذلك زيادة . الذي عارضه في التوسل بهذه الوسيلة في تحقيق أهدافه السياسة

ولم يحتمل المجتمع الحلبي هـذه  . )١٢(والدعوة له على أساس من التشيع الغالي الشبيه بحركة المشعشعيين

وكانـت  . )١٣(المجلـس أنه لم يحضر غير  التهمة في حلب بهذه الدعوة فُعِقد لجنيد مجلس فقهي لمحاكمته

أنه ال يسـتطيع المقـام   لجنيد واتضح . )١٤(عن قتلى المعركةالنتيجة أن هجم الناس على أتباعه وأسفرت 

  هناك فانسحب إلى ديار بكر حيث نزل 
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  .انظر مقال كليمان هوار عن جنيد في دائرة المعارف اِإلسالمية) ١(

  .أ، وهو غير حسن الجاليري مريد صفي الدين األردبيلي ١٢يخ شاه إسماعيل ورقة تار) ٢(

  .ب ٤٦أ، سلسلة النسب ورقة  ١٥أيضاً ورقة ) ٤ـ  ٣(

  .الخ ٤٧عنها وكذلك انظر براد ص انظر مقال كليمان هوار المذكور والمراجع التي صدر ) ٥(

  .ب ٤٦ب، سلسلة النسب  ١٢تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٦(

اِإلربلي ولعل ). ٨٠ـ  ١٤٧٩/ ٨٨٤(نقالً عن كنوز الذهب ألبي ذر الشافعي  ٥٦/ ٣أعالم النبالء انظر ) ٨ـ  ٧(

  .»األردبيلي«مصحفه عن 

  .٢٧٤/ ٧معجم البلدان : ياقوت) ٩(

). ٧ـ  ٣٣٦/ ٥، ٣٣٢/ ٣( العراق بين احتاللين، وانظر إشارة العزاوي أيضاً في تاريخ ٥٦/ ٣أعالم النبالء ) ١٤ـ  ١٠(

  .لق زوجه بنت الشيخ محمد المذكورطوبالنسبة للزواج المذكور قيل أن جنيداً 

  

  ـ  ٣٦١ـ 



 

 

 غيـر أن األمـور  . بمساعدته على حسن الطويل المذكور وتزوج أخته، ومن هناك توجه قاصداً أردبيل

اتلـه  وق يتوقع، ففي طريقه إلى أرديبل منعه صاحب شروان من التقـدم  على عكس ما كان حيدرسارت 

التي عقد له فيهـا المجلـس    ٥٧ـ   ١٤٥٦/ ٨٦١سنة ، وكان ذلك بعد )١(المعركة عن قتل جنيدفأسفرت 

  .)٢(الفقهي بحلب

السياسـي،  بن إبراهيم إلى حركة يغلب عليها الجانب  على يد جنيد لقد تحولت الطريقة الصفوية  

والحظوا أيضاً أن  )٣(»القومكان على طريق الملوك ال على طريق «من معاصريه أنه رجال  وقد الحظ

هذا ذكر الشيخ أبو ذر الشافعي أن وفوق . )٤(والعجم وسائر البالد األنصار كانوا يقصدونه من بالد الروم

. فعـالً  والمشعشعيين بعد قتله، مما يوحي بالشبه الكبير بين عقيدة جنيد )٥(»حياتهبعض أصحابه يدعي «

إلى الغالي يتسرب  التشيعصاروا حزباً سياسياً ثورياً وأخذ  يينومهما يكن األمر فقد اتضح اآلن أن الصفو

  .ذلك من موقف حيدر بن جنيد القائد التالي للصفويين عقائدهم، وسيتضح

فـي رعايـة   في أردبيل ، وكان ألول زعامته طفالً قليل الخطر فأقام وقام حيدر مقام أبيه جنيد  

يـزدادون  ويبدو أن أتباع حيدر أخـذوا  . دهم الشاب وقتلهبهزيمة قائأتباعه الكثيرين الذين قُصَّ جناحهم 

به إلى تطوير الفتوة  أنه كان منصرفاً عن طريق الصوفية المحيطينإلى دعوته سراً، والظاهر وينضمون 

، ومن هنا خطا حيـدر  الطريقة الصفوية من أيام صدر الدين ـ على نحو متميز ـ التي دخلت   الصوفية

  طريقة إلى التشيع االثنا عشري وذلك باتخاذه شعاراً يميز أتباعهخطوة أخرى في دفع عجلة ال
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ومن غريب ما يذكر في شأن جنيد أن الغزي ذكر في . انظر مقال كليمان هوار عن حيدر في دائرة المعارف اِإلسالمية) ١(

نسبة إلى جبل «م الروحي وإنما كان ذلك ال من مشربه أن لقب الصوفي لحق الصفويين) ١٣٥/ ٣(الكواكب السائرة 

لما ظهرت بدعته «وأضاف إلى ذلك أنه . »كان مقيماً بها ]الصحيح جنيد[جّدهم حيدر الصوف المزاحم ألنطاكية لكون 

/ ه[ ٨٥٨في حدود سنة  ]الملحك ه[ واستنصر عليه بكافل حلب جانم المكحلقام عليه عالم أنطاكية العالمة شمس الدين 

ة فقتل هو وكسر عسكره، ثم نشأ أهل السنهو وعساكر ولده حيدر وجمع عساكر والتقى م تغلب عليه بعده ث]. م١٤٥٤

  .»ده ولده إسماعيلبع

)٢( Browne, Literary History of Persia in Modern Times, p.47.   

  .٣٣٧/ ٥أعالم النبالء ) ٥ـ  ٣(

  

  ـ  ٣٦٢ـ 



 

 

بيرجس في وقد وصفها عشرة شقة تلفّ حولها العمامة،  حمراء ذات اثنتي من غيرهم على صورة قلنسوة

أتباعه ] حيدر[لقد أمر «: بقوله ه٣٧ـ   ١٠٣٦/ م١٦٢٦المطبوع في لندن سنة  رحلته التي تضمنها كتابه

من وسط عمامتهم، ذات األكوار العديدة، قطعة مدببة على هيئة الهرم مقسمة من قمتهـا إلـى   بأن ترتفع 

الصـوفية مـن أتبـاع    ومن هنا سمي  )١(»شقة تذكّر بعلي وأبنائه االثني عشرعشرة إلى اثنتي  أطرافها

  .اتصاالً بهذا الشعار االثنا عشري األحمر )٢(الصفويين بالقزلباش

الطويـل  بة وجعل يرقب الحوادث حتى استولى حسن شية المغمسالماً خوظل حيدر في أردبيل   

 وعلى أبي سعيد آخر التيموريين )٣(بن قرا يوسفوقضى على جهانشاه  على العراق كله وكذلك أذربيجان

وبعد هذا طلب . في العراق وإيران وحتى تركستان، فلم يعد حسن الطويل يخشى أحداً )١٤٦٩/ ٨٧٣ق (

، )٤(بـه هـو وأوالده  أن يرسل إليه شعار طريقته ليتزيا ) خديجة بيكم: ابن أخته(حسن الطويل إلى حيدر 

خـاتون، بنـت   دسبينا كانت أمها،  )٥(يار بكر حيث زوجه من بنت لهوأردف ذلك بدعوته إلى مقره في د

أن حسناً الطويل ويبدو . )٦(يونانية نبيلةوسليل أسرة  في طرابزونالمسيحيين  آخر األباطرة كالو آيوانس

  وابن أخته لحيدر صهرهأراد أن يبني ملكاً 
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  :والنص اإلنكليزي يقول) ١(
 «He ordered his ordayned that in the middle of their turbant, which they weare with many folds, 

there should arise a sharp top, in manner of a pyramid divided into twelve parts, in remember of 
Ali and his twelve sons from top to the bottom». 

في هجاء  ادس عشر ـ لما زار المؤلف إيران أيام إسماعيل الصفوي ـ ومن هنا االختالفالقرن الس وهذه انكليزية

  .حديد عددهمتكلهم اثنا عشر رجالً وأن المؤلف أخطأ في ويالحظ أن األئمة . بعض الكلمات وطريقة استعمالها

  .أ ١٣تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٢(

  .٣١٤/ ٧هب وشذرات الذ ٨٠/ ٣للسخاوي انظر الضوء الالمع ) ٣(

  .أ ١٣شاه إسماعيل ورقة تاريخ ) ٤(

، تاريخ العراق بين ٣٤٤أخبار الدول ص أ،  ١٣شاه إسماعيل ورقة ب، وتاريخ  ٤٧ورقة  سلسلة النسب الصفوية) ٥(

  .٣٢٨/ ٣احتاللين 

  :، وانظر٤٧ان في العصر الحديث ص براون، تاريخ األدب في إير) ٦(
E.D. Ross, the Early Years of Shah Ismail, J. R. A. S., 1896, p. 253F. 

  ).٢٨٢ص (نقالً عن كتاب بيرجس المذكور 

  

  ـ  ٣٦٣ـ 



 

 

ولي عهده خليل الذي ليخلفه  ١٤٦٨/ ٨٨٢في سنة إليه، غير أنه مات  لمد يد العونعد العدة حقاً وكان ي

وتوج نفسـه   )١(بعد عدة أشهر من موت والدهوقتله  )١٤٩٠/ ٨٩٦ت (يعقوب أخوه األصغر عليه تآمر 

الطويل يراقب حيدراً وهو  يعقوب بن حسنوظل . )٣(عشر عاماًوله من العمر ستة  )٣(١٤٧٨/ ٨٨٣سنة 

تطلب األمر بين الشابين بلغ أقصاه بحيث ويبدو أن التوتر . )٤(الفرضويتحين  طريقتهوينظم جيشه  يحشد

قدم أو في محاولة لتأمين موطئ  أن يتصرف حيدر على نحو ما، فكان الحل أن يغزو األخير بالد الكرج

المجاورة والوحيـدة   الضعيفة منه على شؤونه، أو يستولي على دولة شروانمغنم يمون به جيشه وينفق 

التي آل  وأبناء قرا يوسف خارج حكم دولة الخروف األبيض التي بقيت من بعد التيموريين من اِإلمارات

دويلة شـروان  تقضي أن يخترق جيش حيدر الخطة وكانت . حكمها إلى خصم حيدر وقرينه في آن واحد

شروان كان فَُرخْ يسـار  ، غير أن حاكم )٥(مهاجمة الكرج، وال بد أنه فعل ذلك من قبلليكون في إمكانه 

. بن حسن الطويـل  أبي حيدر، فأصابه الذعر من هذه الحركة فآثر أن يتحالف مع يعقوب ابن قاتل جنيد

الدائرة فيها على األول في طبرسـتان قـرب   ر وفرخ يسار دارت جيش حيدوكانت النتيجة معركة بين 

األكبر يار علي شـاه فـي   وأعقب قتل حيدر اجتماع الصوفية حول ابنه . )٧(١٤٨٨/ ٨٩٣سنة  )٦(دربند

بـيكم  عليه وعلى أخويه الصغيرين إبراهيم وإسماعيل ووالدتهم حليمة أردبيل، غير أنه ما لبث أن قبض 

  .)٨(نوا هناك أربع سنينوأبعدوا إلى شيراز وسج
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  .٢٨٣/ ٩الضوء الالمع ) ١(

  .٢٦١/ ٣العراق بين احتاللين تاريخ ) ٢(

  .٢٧٦/ ٣أيضاً ) ٣(

  .٢٧٦أخبار الدول للقرماني ص ) ٤(

  ).٣٤٤أخبار الدول ص (أيضاً  أن أباه كان يغزو الكرج: ، وقيل٤٢٧/ ٤انظر حبيب السير ) ٥(

  .٤٨ /٤براون ) ٦(

/ ٣ العراق بين احتاللين ب، تاريخ ٥ورقة  ، فوائد صفوية٣٨٨، ٣٤١ب، أخبار الدول ص  ٤٧سلسلة النسب ورقة ) ٧(

الصحيح ( ١٤٨٨/ ٨٩٨وهوار أنه قتل سنة  ١٤٩٠/ ٨٩٥أنه قتل سنة ويرى براون عن منتخب التواريخ،  ٢٧٠

حيدر الصفوي يبدو أن لسنوات األربع التي نفيها أبناء لواعتباراً ) في دائرة المعارف اِإلسالمية مادة حيدر) (١٤٩٢

  . الشرقيون هو الصحيحالتاريخ الذي يقدمه المصنفون 

  .٢٧٠/ ٣تاريخ العراق بين احتاللين ) ٨(

  

  ـ  ٣٦٤ـ 



 

 

 التشيع الواضح نشير إلى أنه، باإلضافة إلىحيدراً إلى التطورات التالية ال بد أن  أن نتركوقبل   

هذا الشـعار   أبي طالب نفسه صممبن لحيدري االثنا عشري، روي أن علي ب التاج االمنعكس من تركي

واألمر اآلخر حـول  . )٢(في وقوعه حادث شك نولدكه ، وذلك)١(على صورة حلم رآه حيدر وأمر بنشره

أمـراء  «مـنهم باسـم   طائفـة  من ظاهرة غريبة جدت عليها هي تميز ينبعث تطورات حركة القزلباش 

الصفوية وانقضاء أيام الزهد والتوجه  ذلك توقيت لبدء المرحلة السياسية الخالصة للطريقة، و)٣(»الصوفية

حاجة إلى مزيد من التوجه الروحـي والتنظـيم   أنفسهم في غير  وقد وجد الزعماء الصفويون. الروحي

  .قوالً وعمالًالناس وتأييدهم الذي صار مجلبة لثقة  القديم واكتفوا بتراثهمالمتصل بالطريقة 

، وبعد ذلك بقليل )٤(قتل يار علي أثناء محاولة للعودة إلى أردبيل: سراعاًبعد هذا سارت األحداث   

وفي سنة . )٥(ه أيضاً ثمناً للمحاولةتنجح إبراهيم وإسماعيل في تحقيق هذا الغرض ولكن إبراهيم دفع حيا

ثم الِهجان قـرب كـيالن   ثم َرشْت  )٦(إلى كيالن )١٤٨٧/ ٨٩٢ولد سنة (إسماعيل انتقل  ١٤٩٢/ ٨٩٨

في هـذا  . )٧(بالمعونة، الحاكم عليها، بالبقاء ووعدهم ميرزا علي حيث سمح لهم كاركياأعوانه بمساعدة 

ثير حماسة المريدين وتـدفع النـاس إلـى    مة تملحثم يار علي ثم إبراهيم ثم حيدر  جنيدالوقت صار قتل 

  .)٨(واالنتقام من قتلتهمنصرة الحركة بكل طاقاتهم 

النهائي على  بدأ التنظيموفي الهجان . موفقةكان إسماعيل في حاجة إلى جيش قوي وإلى بداية و  

  شّيعوه«أنهم قد  الصفويين الذي ذكر القرماني يد الصوفية

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ١٣تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ١(

  .مادة حيدر في دائرة المعارف اِإلسالمية) ٢(

  .ب ١٣اعيل ورقة تاريخ شاه إسم) ٣(

  .٥٠/ ٤براون ) ٤(

  .أ ٦ب، فوائد صفوية ورقة  ١٨تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٥(

  .أ، وكان في السابعة من عمره ٦ورقة  فوائد صفوية) ٦(

  .٥٠/ ٤براون ) ٧(

  .ب ٦ورقة  فوائد صفوية) ٨(

  

  ـ  ٣٦٥ـ 



 

 

. عنهفي خدمته والذود ى المريدون وصار، وهو في صباه الباكر، زعيماً محبوباً يتفان )١(»وعلموه الرفض

 منهم نواة لجيشهويكون أصحابه في الهجان أن يقصد إلى بالد الروم حيث أصحابه ليستنصرهم ونصحه 

وبـدأت الثـورة بإسـماعيل وسـبعة مـن      . )٢(ببعض أنصاره من هناكومساعديه، فقيل أنه فعل وعاد 

  .)٤(كان ثنان منهم من تركمان قرمان )٣(الصوفية

أن نذكر هنا أن حلب نفسها ـ حيث أقام جد إسماعيل مدة ـ كان فيها صوفي مشـهور     وينبغي  

سيظهر من أهـل  «: يقول للناس وكان داعية للصفويين) ١٤٩١/ ٨٩٧ت (هو محمد بن يحيى الكواكبي 

أنه كان في حلب من شيعة الصـفويين  وذكر  )٥(»على خالف طريقة أهل السنة والجماعةطريقتنا واحد 

 يرّدون علـى الرافضـة  «الفقهاء بأنهم كانوا ومن هنا وصف هؤالء لخصومة فقهائها، هدفاً  قوم صاروا

  .)٦(»على طائفة أردبيلسيما 

إخـوان   حيـث من أذربيجـان   ١٤٤٩/ ٩٠٥بدأت الحركة في محرم سنة مهما يكن األمر، فقد   

ـ ثأر من قتلة  ١٥٠٠/ ٩٠٦وفي سنة . )٨(وهناك لقب بالشاه )٧(إسماعيل وفـي سـنة   . )٩(روانأبيه في ش

فتح أصـفهان ويـزد    ١٥٠٥/ ٩١٠وفي سنة . )١٠(عاصمة لهوجعلها ز استولى على تبري ١٥٠٢/ ٩٠٧

علـى حكـم أسـرة    قدم إلى بغداد وقضى  ٩ـ   ١٥٠٨/ ٩١٤وفي سنة . )١١(وجنوبي خراسان وكرمان

ل ليفـتح  عـاد إسـماعي   ٨ـ   ١٥٠٧/ ٩١٣وفاة السلطان حسين بايقرا سنة وبعد . )١٢(الخروف األبيض

  وبعد ذلك بثالث سنين، )١٤(ما وراء النهراحتل  ٣ـ  ١٥١٢/ ٩١٨وفي سنة . )١٣(كلهاخراسان 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٤أخبار الدول ص ) ١(

  .أ ٢٧تاريخ شاه إسماعيل ورقة  )٤ـ  ٢(

  .٣٣٧/ ٥أعالم النبالء ) ٥(

  .٥٤/ ٢السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي الكواكب ) ٦(

/ ٤انظر براون (وذو القدر وأفشار وقاجار  والتكالوإلى سائر قبائلهم فكان منهم الشاملو كان أتباعه من التركمان ينتمون ) ٧(

  ).ب ٣٥عن تاريخ شاه إسماعيل ورقة  ٥٠

  .٣٤٤أخبار الدول ص ) ٩ـ  ٨(

  .١ـ  ٢٢٥٠لغت نامه لدهخدا، مادة إسماعيل الصفوي ص ) ١٢ـ  ١٠(

  .أ ـ ب ٤٧اه إسماعيل ورقة تاريخ ش) ١٤ـ  ١٣(

  

  ـ  ٣٦٦ـ 



 

 

من الشدة  وكان الرعب الذي استولى على العثمانيين. ١٥١٤/ ٩٢٠تقدم ليهاجم المملكة العثمانية في سنة 

مع إسماعيل عليهم السلطان سليماً الذي التحم على التنازل عن الملك وولوا  بحيث أكرهوا السلطان بايزيد

وبعد هذه المعركة راجـع  . )١(وكان النصر للسلطان سليم ١٥١٤/ ٩٢٠ سنةالصفوي في وقعة جالديران 

  .)٢(واتجه نحو الشمال ِإلكمال فتوحه إسماعيل الصفوي نفسه في التقدم نحو بالد العثمانيين

في  كان السبب الرئيس في القضاء على دولة الجراكسةوال بد أن نذكر هنا أن ظهور الصفويين   

وبين آخر الجراكسـة قانصـوه    باسماعيل وحلفاء له، وكانت بين األخير مصر الذين كانوا على اتصال

وذهب السلطان الغوري إلى شمالي سورية لمعونة إسماعيل بحجة اِإلصالح . )٣(مكاتبات مسجلة الغوري

سليم أبـواب  أمام السلطان وبعد هزيمة إسماعيل انفتحت . المتنازعين، فقاتله السلطان سليمبين السلطانين 

  ولم تقف. )٤(١٥١٧/ ٩٢٣ثم مصر فتم االستيالء عليها سنة  سورية

 ـــــــــــــــــــــــ

في الدولة التطورات وقد رافقت . قرب تبريزوجالديران ، ٧١ـ  ٧٠/ ٤، براون ٨ـ  ٢٥٥٧دهخدا، ص : انظر) ١(

  .في بالد الروم والوحشية التباع إسماعيلالعثمانية اضطهاد بالغ القسوة 

  .١ـ  ٢٢٥٠ص  انظر دهخدا) ٢(

  .٢٥٥٧ب، وانظر أيضاً براون ودهخدا ص  ٧١أ،  ٧١ورقة  مجموعة المراسالت) ٣(

وأن ثورة مسلحة ويذكر هنا أن الصفويين كان لهم أنصار في مصر أثناء الحكم المملوكي . ١٥٩/ ١الكواكب السائرة ) ٤(

. وانتقاص القرآن مدبريها بتهمة الزندقةوانتهت بإعدام  ١٥٠٧/ ٩١٣في سنة  نشبت في الصعيد داعية إلى الصفويين

ويجدر  ٢٤٠=  ٦١، ص ١٩٢٦ ريتشارد هارتمان، برلينصفحات من تاريخ ابن طولون بتحقيق وترجمة : انظر

، سنة وفاة )م١٥١١ـ  ١٤٣٦/ ه٩١٧ـ  ٨٤٠(أن إسماعيل الصفوي أرسل مع عالء الدين بن مليك الشاعر  بالذكر

  :فيه قوله »جواباً«األخير، 

  واآلسِ س ـرجـالن لى ـع ُأفٍّ     انناـريحـر  والخنجيف السـ

  راسـال مة ــجمج نا ــوكاس    دائناـأع دم  ن ـا مـربنـش

إسماعيل الصفوي من المصريين تتمثل في بيتين  وكان رّد المعارضين لسياسة). ١٩٠، ص ه١٣١٢ديوانه، بيروت (

  :المذكورين وقال فيهما نظمهما ابن مليك بعد عودته إلى بالده معارضاً البيتين

  وضربنا الهاَم في شكِّ من الضرب    إن كنتُم عن لقاِء اُألْسد يوَم وغًى

  »اء من الكتبـالسيف أصدق أنب«    عنّا السيوف سلُوها فهي تخبركم

  =األولين إلى ما صنعه بقاتل  وقد أشار إسماعيل الصفوي في البيتين) الديوان، الموضع نفسه(

  

  ـ  ٣٦٧ـ 



 

 

في مصر سنة قامت  إلى أن ثورة على العثمانيينل الصفوي عند هذا الحد، وإنما تجاوزته يعاأخطار إسم

في السنة التي توفي فيها إسماعيل وقادها أحمد باشا من مماليك السلطان سليم واتهم  ٤ـ   ١٩٢٣/ ٩٣٠

 علـى اعتقـاد  االثني عشر إمامـاً  على تقديم وعزم .. الصفويِإلسماعيل شاه داعية «عند قتله بأنه كان 

  .)٢(وقد انتهت الحركة أخيراً بقتل أحمد باشا في السنة نفسها. )١(»الرافضة

بعـد أن نجـح    ١٥٢٤/ ٩٣٠ومات إسماعيل الصفوي شاباً في الثامنة والثالثين في رجب سنة   

ل فتم بذلك حلم طالما تاق التشيع إلى تحقيقه، ذلك هو استغال. للمرة األولى في تأسيس دولة صوفية شيعية

وتعّدى التعاون إلى فقـدان  إلى االنصهار  الهدف الذي تجاوز االستغالل: التصوف لصالح الدعوة الشيعية

  .وصار ظالً للتشيعوكيانه  التصوف الستقالله

  

  :ـ الجانب العقلي ٢

الطويل لنشوء الطريقة الصفوية وتطورها من خالل مجهود شيوخها، يحسن بعد هذا االستعراض   

تمخض التي  بين التصوف والتشيع وبالنتائج الفترةالذي تم في هذه  لفصل الختامي بالتفاعلهذا اأن نختتم 

وقد أضيف إلى الشيخ الزاهد الكيالني . لقد كانت حركة إسماعيل الصفوي قائمة على بابية المهدي. عنها

ل محمـد المهـدي   بالترقي يوماً بعد يوم إلى أن يزيل قائم آ«صهره ومريده صفي الدين  ألوالدأنه تنبأ 

  ومما يتصل بهذا الموضوع. )٣(»الهادي عليه السالم كاف الكفر من وجه األرض

 ـــــــــــــــــــــــ

 ومن الغريب أنهما نسبا إلى علي بن أبي طالب كما في نفحة اليمن. ما يشربفيها  كأساً يشربأبيه لما جعل جمجمته  = 

محمد بن علي األنصاري اليمني، من رجال القرن الثالث عشر الهجري، أحمد بن (فيما يزول به من الشجن للشرواني 

  ).٢٠١، ص ١٣٢٣المطبعة الشرقية بمصر، 

على من شعراء مصر لهذين البيتين . ٢٠١معارضات كثير، ص  »بدائع الزهور«الحنفي في كتابه  وقد سّجل ابن إياس

وفيه ) ٢٢٧ـ  ٢٢٠/ م ص١٩٦٠معارف بمصر سنة بطبع دار ال(الوزن والقافية، انظر ذلك في الجزء الرابع منه 

  !معارضةست وعشرون 

  .١٥٩/ ١الكواكب السائرة ) ٢ـ  ١(

هادي عليه السالم كاف كه قايم آل محمد مهدي آنزمان بودتا  بروز ترقي خواهندروز : ترجمة النص الفارسي) ٣(

الروافض لميرزا  النواقض لبنيانوفي كتاب . »ب ٧تاريخ شاه إسماعيل ورقة « »كفرراارروي زمين برطرف كند

وقد  »الكرام ويطعن في الصحب العظام منه من يسب السلف سيخرج«: أن الشيخ الزاهد قال) أ ١٦٦ورقة (مخدوم 

  ) =١٥٨٧وأ  ١٥٨٠/ ٩٩٥أو  ٩٨٨ت (كان ميرزا مخدوم 

  

  ـ  ٣٦٨ـ 



 

 

، هذا الشاه في صحراء أيضاً ما رواه رجل من أتباع إسماعيل الصفوي من أنه، في طريقه إلى مكة رأى

اذهب فقـد  «: السيف في حمائله وقال لهبين النجف وبغداد وقد ألبسه المهدي التاج األحمر وشده وعلّق 

لعلي بن أبي طالـب بهـذا   يضاف إلى هذا ان ظهور إسماعيل الصفوي قد وصل بنبوءة . )١(»أذنت لك

  :نه باِإلشارة إلى إسماعيل، ونصهومن الشعر نسب إلى اِإلمام نفسه وفسر مضمعلى صورة بيت الحدث 

  )٢(و يعقلـده حد وال هـوال عن     َصبِيُّ من الصبيان ال رأي عنده

 أوامـر األئمـة  أنه لم يكن يتحرك إال بمقتضى  وكان إسماعيل الصفوي إلى ذلك يؤكد لمريديه  

روي أن إسـماعيل  هذا وفوق . )٤(فاصلوانه كان لذلك معصوماً وليس بينه وبين المهدي  )٣(االثني عشر

بالصـالة  وكـان يـأمر    الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعـد واذكر «: زعم أنه هو المقصود باآلية

، ومن هنا لم يكـن  )٦(»ختم النبوة وكمال الوالية«بأن واليته كانت صادرة من ووصف ، )٥(»...والزكاة

  للعراق فتحهواقترن . )٧(غريباً أن يوصف إسماعيل في طفولته بالمرشد الكامل

 ـــــــــــــــــــــــ

محمد بن (ويذكر هنا أن أبا علي الحائري . إلى الدولة العثمانية وكتب كتابه في فضح خصومه قد فر من الصفويين   =

نقض كتاب ) م١٨٠٠ـ  ١٧٤٦/ ه١٢١٥ـ  ١١٥٩(إسماعيل بن عبد الجبار الرجالي، صاحب كتاب منتهى المقال 

: انظر. »كتاب نفيس«ووصفه الشيخ عباس القّمي بأنه  »الروافضنواقض نقض «نوانه مخدوم المذكور بآخر عميرزا 

 خان أوزبكإلى شيبك وفيما عدا هذا ذكر إسماعيل الصفوي نفسه في رسالة بعث بها ). ١٢٢/ ١(، له، الكنى واأللقاب

). ٧٣مراسالت ورقة مجموع ال( ﴾﴿من نسل محمد من خراسان  بظهور رجلأنه ظهر مصداقاً لحديث نبوي يتنبأ 

  ).أ ٧٣المصدر نفسه (بال شك وال ريب وكان إسماعيل يذكر أنه ينتهي إليه هاتف غيبي 

  .ب ٣٢ورقة  مجموع مراسالت) ١(

  .ب ٣٨أيضاً ) ٢(

  .»لكل أناس دولة ودولتنا في آخر الزمان«ب وكان هذا مصداقاً للحديث  ٣٢أيضاً ورقة ) ٣(

  .أ ٣٨أيضاً ورقة ) ٤(

ويالحظ أن تصحيفاً متعّمداً أدخل على األصل لكي  ٥٦ـ  ٥٤: ١٩ب واآلية في سورة مريم  ٧١أ،  ٧١رقة أيضاً و) ٥(

واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسوالً نبّياً، وكان : اآليتين هووأصل . يوافق غرض إسماعيل

  .والزكاة وكان عند ربه مرضياًيأمر أهله بالصالة 

  .ب ٧١قة أيضاً ور) ٦(

  .ب ٢٢تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٧(

  

  ـ  ٣٦٩ـ 



 

 

وذلك لقب أقرب إلى التصوف منه إلى التشيع وبخاصة . )١(خليفة للخلفاءللنجف عراقي كان نقيباً بتعيين 

والستكمال صورة إسماعيل الصفوي الصـوفية،  . )٢(»بكخادم «كان قبل ذلك بلفظ  أن لقب هذه الوظيفة

المعـاني  وأن أشعاره كانـت تـدور حـول     )٣(يتخلص بخطائي ان شاعراً بالتركيةينبغي أن نذكر أنه ك

وقد ذكر أن ديوان شعره عد اثني عشـر  . التي تعرض ِإلدماج محمد وعلي في شخصية واحدة الصوفية

  :منها )٤(ألف بيت

  درـوعليــد  ومحم ه ـالل    اب قوسينـام قـرار مقـأس

  تـحقيق قـايـود حقـمقص    ريعتـادت شـوب عبـمطل

  )٥(درـوعلي د ــومحم اهللا     ريقتـط ون إرادت ـمضم

  .وهي من الوضوح بحيث ال تحتاج إلى ترجمة  

ن وم المشعشعيون ما فعلهالغلو الصوفي في علي على نحو  وكان من أشعار إسماعيل ما يتضمن  

  :ذلك قوله

  )٦(على إيندر دي كوكدن مصطفاني     علي موسايه كوستردي عصاني

  .»وأرسل محمداً من السماء موسى العصاأن علياً قد أرى «بمعنى   

 واعتبارهم لبالدهموفتحه  أنه، مع مهاجمة إسماعيل الصفوي للمشعشعيين ومما يذكر بهذا الصدد  

في علي، بـل   يصدر عن روحهم باعتبار نفسه وحياً يوحى وبغلوه الفارسي كان هذا الزعيم، )٧(مخالفين

أن الشيخ علي بن عبـد العـالي   : حتى لقد قيلفي حضرته وسجودهم  )٨(دةفيه حتى العبا وبغلو أصحابه

  الذي يلقبه الشيعةالكركي 

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ٨١ تاريخ شاه إسماعيل ورقة) ٢ـ  ١(

  .٤٨النسب ورقة ، سلسلة ٩١٢، ص ١٩٢١لسنة  اآلسيوية له في مجلة الجمعية ، ومقال١٣/ ٤ انظر براون، هامش) ٣(

  .ب ١٥صفوية ورقة  ائدفو) ٤(

  .أ ١٥٠ب،  ٤٩سلسلة النسب ورقة ) ٥(

  .أ ٥١سلسلة النسب ورقة ) ٦(

  .٥٩ـ  ٥٨/ ٤انظر براون ) ٧(

  .ب ٩٨النواقض ورقة ) ٨(

  

  ـ  ٣٧٠ـ 



 

 

. )١(مسايرة لهذا الغلو في إسماعيلللعبد  السجود كتب رسالة في تجويز) ١٥٣٤/ ٩٤٠ت (بالمحقق الثاني 

أيضاً أنه اعتبر غير الشيعة ممن  المشعشعيينالتي نادى بها إسماعيل وآراء آلراء ويكمل التواصل بين ا

، كما هدمه تيمور من قبـل، لكونـه   )٢(عن نبش قبر الجامي، ومن هنا لم يرعوا إسماعيل تهدر دماؤهم

 الصوفي المشهور ثم عين القضاة الهمـدني وأخيـراً  قبر أبي إسحق الكازروني  صوفياً نقشبندياً، وكذلك

وكان من غلو إسماعيل في كره المخالفين أنه لم يكتف بسّب، من كان  )٣(البيضاوي صاحب أنوار التنزيل

  من الصوفيةيسبهم الشيعة من قبل وإنما أضاف إليهم األولياء 

 ـــــــــــــــــــــــ

مع أتباع طريقة نعمة اهللا  كالشأن ويبدو أن هذا التقليد كان راسخاً في تصّوف ذلك الزمان .ب ٩٨النواقض ورقة ) ١(

  .آنفاًالولي، المذكورة 

  .١٩١ب ـ  ٩٠أيضاً ورقة  )٢(

المتناعهم عن لعن األنوار النعمانية لنعمة اهللا الحسيني أخبار قتل بعض العلماء في شيراز في أ، وجاء  ١٢٧ورقة أيضاً ) ٣(

 االعتقاد لنصير الدين على تجريدشية الدين الخفري، صاحب الحاواحداً منهم وهو شمس إلى أن الخلفاء، وأشار 

  ).٣٦ـ  ٣٥/ ٢، ١٩٦١ـ  ١٩٥٨/ ٨٠ـ  ١٣٧٨طبع طهران (إلى ذلك تقية  الطوسي، قد أجاب

والبيضاوي، يبدو أن وعين القضاء الهمداني إسماعيل الصفوي لقبور أبي إسحاق الكازروني عن السبب في نبش وبحثاً 

في قلوب ) سنة ٧٣أو  ٧٢عن  ١٠٣٤/ ٤٢٦ت بن شهريار،  إبراهيم( الكازرونيمفتاح القضية في مكانة أبي إسحق 

  :فقال) من شيراز على مسيرة يومين(كازرون زار ابن بطوطة تربة هذا الصوفي في  فلقد. الناس

بالرقاق، والسمن، وتؤكل ـ كائناً من كان ـ من الهريسة المصنوعة من اللحم  ومن عادتهم أن يطعموا الوارد«

، ويذكرها الذي بالزاوية حوائجه ويعرض على الشيخأيام ثالثة  في الضيافةيقيم حتى ارد عليهم للسفر الووال يتركوا 

القرآن ومنهم األعزاب المتجردون، فيختمون على مائة، منهم المتزوجون الشيخ للفقراء المالزمين للزاوية وهم يزيدون 

  .»اجته بإذن اهللاحاسحق فتقضي الذكر ويدعون له عند ضريح الشيخ أبي ويذكرون 

  :ابن بطوطة إلى ذلكوأضاف     

أنهم ـ إذا تغير  الركاب في بحر الصينأبو اسحق معظَّم عند أهل الهند ومن في الصين، ومن عادة الشيخ وهذا «

عليهم الهواء وخافوا اللصوص ـ نذروا ألبي إسحق نذراً أو كتب كل منهم على نفسه ما نذره، فإذا وصل بر السالم 

وما من مركب يأتي من الصين أو الهند إال . من كل ناذر نذرهوقبضوا الزاوية إلى المركب وأخذوا الزمام  صعد خدام

ومن الفقراء من يأتي طالباً صدقة الشيوخ . من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلكوفيه آالف من الدنانير، فيأتي الوكالء 

ن الفضة فيضعون القالب في صبغ أحمر ويلصقونه باألمر، الشيخ منقوشة في قالب م فيكتب له أمر بها وفيه عالمة

  =فليعطه منه لفالن كذا، فيكون أن من عنده نذر للشيخ أبي اسحق ] مضمونه[فيبقى أثر الطابع فيه ويكون مضمنه 

  

  ـ  ٣٧١ـ 



 

 

وفعل إسماعيل ما هو أفظع من ذلك وذلك بقتله أحمـد بـن يحيـى    . )٢(ر القطارذلك بجوسمي  )١(كذلك

، )٣(كان ممن استقبل إسـماعيل مع أنه  ١١ـ   ١٥١٠/ ٩١٦حين فتح هراة سنة ي حفيد التفتازاني الهرو

يضاف إلى هذا أن حكـم إسـماعيل   . )٤(أيضاً وكان قاضياً في هراة طوال ثالثين سنة، وفعل ذلك بغيره

. إيران فيطقوس شيعية جديدة على صورة صوفية ابتغاء تنشيط الدعوة الشيعية الصفوي اقترن بإعالن 

وكـذلك إضـافة عبـارة     )٥(ومن ذلك تنظيم االحتفال بذكرى استشهاد الحسين على النحو الذي يتبع اآلن

  .)٦(إلى نص اآلذان وشهادة اِإلسالم »أشهد أن علياً ولي اهللا«

 ـــــــــــــــــــــــ

يء من النذر قبض منه وكتب له رسماً فإذا وجد من عنده ش. األمر باأللف والمائة وما بين ذلك ودون على قدر الفقير = 

فبلغ خبرها إلى فقراء الزاوية فأتى  ولقد نذر ملك الهند للشيخ أبي اسحق بعشرة آالف دينار. األمر بما قبضهفي ظهر 

  .»أحدهم إلى الهند وقبضها وانصرف بها إلى الزاوية

  ).٧ـ  ١٣٦/ ١، ١٩٥٨رحلة ابن بطوطة، مصر (

/ ١، ونفحات األنس ٣٨ـ  ٢٢٩/ ٢، ١٩٤٢/ ش ١٣٢١عطار في تذكرة األولياء، طهران وقد ترجم أبا إسحق أيضاً ال

غير أن خبر ابن بطوطة أدل على انقياد الناس في القرن العاشر إلى األولياء أمواتاً وأحياء انقياداً رأته دولة  ٣٢٩

  .الصفويين مفسداً عليها أمرها فعالجت هذا الداء باالستئصال

التصوف وكونه عن ) ١١٣١ـ  ١٠٩٧/ ٥٢٥ـ  ٤٩٠أبي عبد اهللا بن علي، (الهمداني  ين القضاةوإذا عرفنا صدور ع

عبد اهللا بن (واتصال البيضاوي ) ٧ـ  ١٣٦/ ٢ :٤تلخيص مجمع اآلداب (محمد بن حّموية وأحمد الغزالي من تالمذة 

كان لنا أن نستنتج ) ١٠٣/ ٢لقاب انظر الكنى واأل(مباشراً بعالم التصوف اتصاالً ) م١٢٨٦/ ه٦٨٥عمر األشعري، ت 

أن هذين المتكلمين ربما فازا بين الناس بمكانة تشبه تلك التي وصفها ابن بطوطة ألبي إسحق ومن هنا أراد إسماعيل 

وقد شجع هذا الموقف . الروحي في دولته حتى ولو كانت متصلة بالتصوف الجذبادر ـالصفوي أن يعفّي على مص

التي ال بد أنه  »المطاعن المجرمية في رد الصوفية«ي ـ فيما يبدو ـ على كتابة رسالة علي بن عبد العالي الكرك

  .ن لم نوفق إلى االطالع عليهاض فيها للتصوف على حذر، ويؤسفنا أتعر

، ه١٣٣٠الحجب واألستار عن أسماء الكتب واألسفار، كلكته ، كشف السيد اعجاز حسين النيسابوري الكنتوري: انظر(

  ).٥٢٩ص 

وأحمد الرفاعي وأحمد الجيلي ب، ومما يذكر أن النصيرية يمارسون هذا التقليد فيسبون عبد القادر  ١٠٥النواقض ورقة ) ١(

  .٤٤ذني ص البدوي وغيرهم من الصوفية، انظر الباكورة السليمانية لسليمان األ

  .ب ١٠٧أيضاً ورقة ) ٢(

  .٩٣/ ١أ وانظر روضات الجنات  ١١٧تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٣(

  .أ ١١٧تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٤(

  .٢٤ص ب، قصص العلماء للتنكابني  ١٣٥النواقض ورقة ) ٥(

  .أ ٤١تاريخ شاه إسماعيل ورقة ) ٦(

  

  ـ  ٣٧٢ـ 



 

 

الجوهر  كانت شيعية اِإلطار صوفية أن نذكر في هذا المجال أن حركة إسماعيل الصفويوينبغي   

وأن تنظيماً شيعياً حقيقياً لم يتم إال بعد  الساذجة المسائل السطحية هذه عند إسماعيل كان يعنيوأن التشيع 

بن إسماعيل إلى الحكم في الحادية عشرة من  ولما جاء طهماسب. موته بوصفه نائباً لألئمة وباباً للمهدي

، رأى أن الحكمة تقضـي  أبيه أو عبقريته، ولم يكن في اندفاع )٧٦ـ   ١٥٣٣/ ٩٨٤ـ   ٩٣٠ح (عمره 

بداً من االتجاه إلى جبل عامل في لبنان من الفقهاء، ومن هنا لم يجد  بث التشيع بيد األخصائيين أمر بترك

، فاستدعى علي بن عبد العـالي الكركـي ليـنهض بأعبـاء هـذه      كما حاول ذلك من قبل أمير خراسان

نه هو الذي ويقال أ العنف ويرخي التوتر، اصطبغت أعمال الكركي بعنف شديدوبدل أن يخفّف . )١(المهمة

 ٢ـ   ١٥١١/ ٩١٧والحق أن الكركي كان موجوداً في إيران سنة . )٢(شرع السب في المساجد أيام الجمع

وجاء . الصفويإليه نظر إسماعيل يلفت غير أنه لم يستطع أن  )٣(وكتب فيها رسالة في لعن أعداء الشيعة

بوصفه نائبـاً   االقتصادي والدينية دةاليد في شؤون الدولة الشيعية الجديليكون مطلق دور الكركي بعدئذ 

علـى   )٦(وعين نواب خاصون على النواحي. )٥(الملك نفسه نائباً لهذا الفقيهوبوصف  )٤(عن المهديعاماً 

الكركـي أن   وقد أتاح هذا المنصب الروحي لعلي بن عبد العالي. بخطة الشهيد األول النحو الذي يذكرنا

عليها الشيعة اآلن في صلواتهم، وقد ألف فيهـا   التربة التي يسجده يجتهد في األحكام، فكان من اجتهادات

  وكانت )٧(٧ـ  ١٥٢٦/ ٩٣٣رسالة سنة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠٥ص (إلى إيران  فال بد أنه كان في طريقه ٧ـ  ١٢٥٦/ ٩٣٣في روضات الجنات أنه كان في النجف سنة جاء ) ١(

  .٢٤٨انظر قصص العلماء ص ) ٢(

والطاغوت مكتوبة في ذى الحجة سنة ي بن عبد العالي الكركي رسالة عنوانها نفحات الالهوت في لعن الجبت لعل) ٣(

  .Loth 471في مكتبة دائرة الهند بلندن برقم  وهي جزء من مخطوط شيعي محفوظ ١٥١١/ ٩١٧

  .٤٠٢أ، روضات الجنات ص  ١٠٥النواقض ورقة ) ٤(

  ).حسين الخوانساريترجمة ( ٣١٦انظر رياض العارفين ص ) ٥(

  .ب ٩١النواقض ورقة ) ٦(

وهي قطعة من طين أملس غير مفخور، من طين كربالء، يتبرك الشيعة، في كل مكان، . ٤٠٣روضات الجنات ص ) ٧(

  .اً لسيد الشهداء في هذه األوقاتموضعه وتذكّر حرصاً على طهارة بوضع جباههم عليها عند السجود

  

  ـ  ٣٧٣ـ 



 

 

  .)١(بمخترع الشيعة من غير الشيعة إلى تلقيبه داعية للمصنفين )١(كثيرةال اجتهادات الكركي

الشـيعة الـذين   وأن  الطبقة األرستقراطيةأن يذكر هنا أن التصوف كان ما يزال منزع وينبغي   

التشّيع في إيران حقيقة، وذلك بترجمة كتب التشيع الرئيسية إلى الفارسية، كـانوا ممـن   في نشر أسهموا 

يضاف إلـى هـذا أن   . )٣(الكركي التصوف وكان منهم علي بن الحسن الزواري أحد تالمذةيميلون إلى 

وإنما صحبه جماعة كان منهم الكركي لم يكن اللبناني الوحيد الذي نزل إيران من فقهاء التشيع العامليين 

/ ٩٨٤ـ  ٩١٨(الحارثي  بن عبد الصمد وكان منهم تاليه في منصب مشيخة اِإلسالم الشيخ حسين )٤(أخوه

، وكذلك زين الدين العاملي الملقب بالشهيد )٦(المصنف المشهوروالد بهاء الدين العاملي  )٥()٧٦ـ   ١٥١٢

في إيران على صورة لم يسبق لها ثم انصبت بعد ذلك موجة العامليين . )٧()٩ـ   ١٥٥٨/ ٩٦٦ق (الثاني 

. بعد فتح بغداد على أيـدي التتـار  ليين بموجة الفقهاء الح، فكانوا بذلك يذكرون )٨(مثيل في تاريخ التشيع

ومن الواضح أن العنصر العربي هو الذي قاد التطورات االجتماعية والسياسـية والدينيـة فـي مجـال     

سقوط بغداد حتى أواخر القرن الحادي عشر وذلك في إيـران  التصوف والتشيع طول الفترة التي أعقبت 

حرر الشيعي المطلق والضغط علـى التصـوف   أن يصاحب هذا الت وكان من الطبيعي. على الخصوص

حركات فكرية جديدة تحاول أن تجد السنية على العموم  وعلى أصحاب الميول والثقافات السني النقشبندي

المشائي الممزوج بالتصوف  نهضة حقيقية في التفلسفومن هنا وجدنا . لها مكاناً في هذا الظرف السانح

الذي لقب كذلك لصهره  )٩()٢ـ   ١٦٣١/ ١٠٤١ت (باقر الداماد عكسها باحثون كثيرون من أمثال محمد 

  بن عبد العالي إلى علي

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٥أيضاً ص ) ١(

  .٤٠٤النواقض ص ) ٢(

  .٤٠٦روضات الجنات ص ) ٣(

  .ب ٩٤النواقض ص ) ٤(

  .١٩٦روضات الجنا ص ) ٥(

  .٤٠٢أيضاً ص ) ٦(

  .١٤١في أحوال الرجال ص  أ منتهى المقال ١٠٥النواقض ورقة ) ٧(

  .١١ـ  ٥انظر أمل اآلمل ص ) ٨(

ص ( »كان شريكنا في التعليم أبو نصر الفارابي«: يروي فيه أن الداماد كان يقولانظر مثالً قصص العلماء الذي ) ٩(

  =لة صغيرة ضمن وأنه كان يرى نفسه أفضل من ابن سينا والفارابي، وله رسا) ٣٣٩

  

  ـ  ٣٧٤ـ 



 

 

صاحب األسفار األربعة وتلميذ الـداماد   )٢()١ـ   ١٦٤٠/ ١٠٥٠ت (ر الدين الشيرازي وصد )١(الكركي

أما ما يتصل بالتصوف، فقد وقفنا من الفصول . )٣()٣ـ   ١٦٤٢/ ١٠٥٢ت قبل ( وأبي القاسم الفندرسكي

 وكيف كاناللهية والنعمة  الطرق النوربخشية ورؤساء التي تمت بين الصفويين السابقة على المصاهرات

وفي بيئة مثل هذه ال بد أن . إلى التصوف لينالشيعة المائلفقهاء أصحاب الطريقة القادرية أنفسهم يتلمذون 

مثل هذه الحركات فـي  أن تكثر مجال للظهور، ومن هنا لم يكن عجباً والنبوءات يكون للمهديات الجديدة 

مدعياً أنه  ١٥٨٠/ ٩٨٨رج سنة هذه الحركات منبعثة من قلندري خكانت ُأولى من هنا . إيران الصفوية

لهذا القلنـدري  وقد كانت . )٤(١٥٨٨/ ٩٩٦وقتل سنة طهماسب السلطان الذي تولى بعد : إسماعيل ميرزا

ظهر صـوفي آخـر    ٢ـ   ١٥٩٤/ ١٠٠٢وفي سنة . في القضاء عليهوعزيمة وجهد الصفويون صولة 

وفي سنة . )٧(ة ووصل أثره إلى الهندوالفلسف )٦(صلة بالحروفية النقطويةكانت له  )٥(اسمه درويش خسرو

وسمى نفـراً   واّدعى أنه المهدي القادريةالطريقة من أتباع ظهر صوفي اسمه سيد محمد  ١٦٢٠/ ١٠٢٩

 ١٦٣١/ ١٠٤١وفي سنة . وكان في ذلك شبيهاً وسابقة للبابية ،)٨(بالخلفاء ونشر منشوراً بذلكمن أصحابه 

/ ١٠٥٣وفـي سـنة   . )٩(حيناً والمهدية نفسها حيناً آخـر  ظهر درويش رضا وادعى البابية للمهدي ٢ـ 

  صاحب دبستان المذاهب فيلقي  ٤ـ  ١٦٤٣

 ـــــــــــــــــــــــ

ورقة (في في الفهرست  ذكرهالم يرد  Add. 16,839في مخطوط بالمتحف البريطاني بلندن رقم مجموعة رسائل فارسية  = 

  .٣٠٢/ ٤ر للمحبي وخالصة األث ٤٨وانظر سالفة العصر ص ) أ ١٤٤

  .٢٣٨ص قصص العلماء ) ١(

  .٤٩٩ص العصر سالفة  ٨٩، لؤلؤة البحرين ص ٢٣٧، قصص العلماء، ص ٣٧٥رياض العارفين ص ) ٢(

  .١٦ـ  ٨١٥/ ٢ وفهرس المخطوطات الفارسية في المتحف البريطاني بلندن لريو ٢٧٦رياض العارفين ص انظر ) ٣(

  .Browne. H.12في جامعة كمبردج برقم  ب، مخطوط ١٥١/ ١عالم أراي عباسي ) ٤(

  .ب ٤٧ب ـ  ٤٢/ ٢أيضاً ) ٥(

السماوية والمعرفة  الحروفية التي درسناها التي تتعلق باألسرار ومنها أن الكتب بالنقطوية المقصود. ب ٤٧/ ٢أيضاً ) ٦(

  .ة، كما مّرلممنة في النقطة التي تحت باء البسبأشكالها المختلفة كا

  .أ ٤٨/ ٢أيضاً ) ٧(

  .أ ٢٧٢ب ـ  ٢٧١/ ٢أيضاً ) ٨(

  .أ ٤٥فوائد صفوية ورقة ) ٩(

  

  ـ  ٣٧٥ـ 



 

 

ويسـمي عقيدتـه    ويزعم أنه يحتفظ بكتبـه يدعو إلى نبوة مسيلمة قلى رجالً اسمه محمد مشهد خراسان 

وفـي  . )٢(بذاتهافي مقابل وصف الكذاب الذي صار من لوازم اسمه، وكانت له عقيدة قائمة  )١(بالصادقية

تشير إليه هو، وما يناسب  »قل هو اهللا أحد«كان يدعي أن قت أيضاً ظهر رجل اسمه أحمد أفغان هذا الو

  .)٣(تشبه تلك التي تطرق هذا الكتاب إلى ذكر كثير منها ولم يكن لها أن تنقطع ذلك من عقائد

 له العنان تمخضبأن التشيع متى تحرر من الضغط وأطلق الباحث إلى االستنتاج وكل هذا يدفع   

عن تطورات لم يكن لها أن تظهر أثناء فترات االضطهاد والمراقبة، وأثار في أذهان الناس روحـاً مـن   

  .التطوير والتغيير

الحكومة عن التصوف أن صدور ينبغي أن نذكر وبياناً ألثر التصوف في بداية التشيع الصفوي   

كناً وبالغاً حد االمتزاج، ومن هنا لـم  وتسليم السلطة إلى الشيعة قد جعال التقارب بين هاتين النزعتين مم

الشيعي المعروف زين الـدين   يكن غريباً أن يترجم الكتب الشيعية إلى الفارسية صوفي وأن يذكر للفقيه

وعلـى هـذه   . )٤(»أي تصرفلهم في السلوك والتصوف تصرف ممن «الشهيد الثاني، أنه كان العاملي، 

الذي قتل في الهند علـى   ر اهللا صاحب مجالس المؤمنينالصورة كان من المألوف أن يعتبر القاضي نو

ومن هذا األثر أيضـاً أن بهـاء   . )٥(النوربخشيةعلى الطريقة صوفياً  ١١ـ   ١٦١٠/ ١٠١٩التشيع سنة 

الطريقـة  من أن يكون من أتبـاع   )٦(مشيخته لِإلسالملم تمنعه ) ٣ـ   ١٦٢٢/ ١٠٣٢ت (الدين العاملي 

  إّبان سياحته الصوفية في مصر بأخبار الصوفية الذي كتبه »الكشكول«وأن يحفل كتابة  )٧(النوربخشية

 ـــــــــــــــــــــــ

/ ١٢٩٢بومبي ) ١٦٧٢أو  ١٦٧١/ ١٠٨٢أو  ١٠٨١ت ( دبستان المذاهب المنسوب إلى ميرزا محسن فاني الكشيمري) ١(

  .٢٤١، ص ١٨٧٥

  .٣ـ  ٢٤١ص أيضاً ) ٢(

  .فغان، ربما كان اسمه أحد أ٣٠٢أيضاً ص ) ٣(

  .١٣٢/ ١طرائق الحقائق ) ٤(

  .١٩٦ص  ، روضات الجنات٤٠٦العارفين ص رياض ) ٥(

  .أ ٨٦/ ١عالم اراي عباسي ) ٦(

  .١٣٧/ ١ الحقائقأ، طرائق  ١٦٨/ ١، عالم أراي عباسي ١٧٣قصص العلماء، ص ) ٧(

  

  ـ  ٣٧٦ـ 



 

 

لنزعات الصوفية عند بهـاء  وقد شجعت هذه ا. من أمارات االستهجان أمارةدون أّية  وآرائهم وأشعارهم

 »الوحدة الوجوديـة «وحدة الوجود إليه بعنوان صريحة في  الدين العاملي الناس على نسبة رسالة صوفية

وقد طبعت فـي  ) ٨٥/ ٢م، ١٨٨٧مصر . فهرستها، ط(المصرية ومنها نسخة مخطوطة في دار الكتب 

والحال أنها للشيخ محيي الـدين   »عةرسائل مجمو«كتاب بعنوان  مطبعة فرج اهللا الكردي القاهرية ضمن

ومنها مخطوط بهذه النسـبة فـي   ) ١٨٩/ ١(كما في كشف الظنون ) م١٥٤٦/ ه٩٥٣(= بن بهاء الدين 

مجلـة المـورد   ( كما فـي فهـرس مخطوطاتهـا   في قونية ) جالل الدين الرومي(خزانة متحف موالنا 

هـّدو وعـدنان    حميد مجيـد  من إعداد م، القسم الثالث،١٩٨٠/ ه١٤٠٠، لسنة ٢: ، ع٩: ، م]البغدادية[

  !والشكر لألخ علي المهاجر العاملي إذ كان مفتاح هذا الباب). سليمان إسماعيل

التقليدية، كمـا كانـت    المعتدلةفرق جديدة من فرقته  التحرر الشيعي إلى انشقاقلما أدى وحتى   

موعة مـن الفقهـاء الواضـحي    في مثل هذه الظروف، كانت الجماعة الجديدة وهم األخبارية، مجالعادة 

، مؤسس هـذه  )٤ـ   ١٦٢٣/ ١٠٣٣ت (وهكذا نسب على محمد أمين االسترابادي . االتصال بالتصوف

أنهما كانا مـن مقلـدة    )١()١٦١٣/ ١٠٢٢(الجماعة، وإلى أستاذه محمد بن علي بن إبراهيم األسترابادي 

من كبار األخباريـة مـنهم    اه إلى آخرينولم يقف األمر عند هذا الحد وإنما تعد. )٢(الغزالي وابن عربي

الذي اعتبـر أيضـاً مـن أتبـاع الطريقـة      ) ١٦٧٩/ ١٠٩٠ت ) (محمد بن مرتضى( )٣(محسن الفيض

سماها المحجة البيضـاء  وكتب رسالة ذات مجلدات  )٥(من أصحاب وحدة الوجود وصوفياً )٤(النوربخشية

  ،)٦(في إحياء األحياء

 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٨، دبستان المذاهب ص ٧٩ص  ؤة البحرينلؤل) ١(

  .ب ١١٨، مطاعن الصوفية ورقة ٨٣ـ  ٣٧روضات الجنات ص ) ٢(

باالجتهاد والمجتهدين في رسالته كلمات مكنونة ، وانظر عنفه ٢٣٩، روضات الجنات ص ٢٣١قصص العلماء ص ) ٣(

  .٢٢٨ـ  ٢٢٧، ٢٢١ـ  ٢٢٠ص 

  .١٢٣/ ١طرائق الحقائق  )٤(

االحسائي البداية ورقة  ألحمد ب، شرح رسالة العلم ٩٥أ،  ٩٣، مطاعن الصوفية ورقة ٥٤٢ت ص الجناروضات ) ٥(

  .ب ١١٧

  .منذ سنينوقد نشر الكتاب من مطابع طهران  ٧٢٣انظر روضات الجنات ص ) ٦(

  

  ـ  ٣٧٧ـ 



 

 

إلـى   )٢(طافحتان بالنزعة الصـوفية  »القلبوضياء « )١(»كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة«ورسالتاه 

/ ه١٠٦٤ـ   ١٠٠٩(الحد الذي حمل الشيعة في شخص الشيخ علي بن محمد حفيد الشهيد الثاني المذكور 

الرد على «و »السهام المارقة من أغراض الزنادقة«هما  رسالتينعلى الرّد عليه في ) م١٦٥٤ـ   ١٦٠٠

لؤلـؤة البحـرين فـي    انظر ( »حواشي الفوائد المدنية«أنه كرر ذلك في وذكر أيضاً . »من يبيح الغناء

وكذلك كانت ). ٨٥ص . ١٩٦٦وطبع النجف . م١٧٧٢/ ه١١٨٦ت : يوسف البحراني للشيخاِإلجازات 

الذي لم يشر إلى تلمذتـه لبهـاء   ) ٦٠ـ   ١٦٥٩/ ١٠٧٠ت ( )٣(الحال مع محمد تقي المجلسي األخباري

 )٥(صاحب حليـة األوليـاء  أبي نعيم األصفهاني  وإنما وصل نسبه بالحافظ )٤(فقط الدين العاملي وتصوفه

  .)٦(وأشير إلى أنه كان أستاذاً لمتصوفة من أصحاب الطريقة القادرية

إليه إلـى أن   وصدور الشيعة عن التصوف وميلهم واستمر هذا االمتزاج بين التصوف والتشيع  

باألحداث من جديد وصار طغيان الصوفية من أمراء القزلباش خطـراً علـى الحكومـة،     إيران اهتزت

والتصوف انتهـى بسـقوط التصـوف سياسـياً      بين التشيعوبدأ صراع  )٧(دئذ انقلبت على التصوفوعن

على أسلوب شيعي خالص معـاٍد  إيراني لينظم إيران شيعي األثناء تقدم فقيه وفي هذه . واجتماعياً وثقافياً

  ـ ١٠٣٧( محمد باقر المجلسي )٨(اِإلسالمكان دور شيخ  للتصوف، وهكذا

 ـــــــــــــــــــــــ

  .الخ ١٨٦، ١٣٠، ١١٢، ٦٥، ٤٢، ٣٥انظر كلمات مكنونة ص ) ١(

   Add. 16,839ضياء القلب رسالة محفوظة في المتحف البريطاني بلندن وهي جزء من المخطوط ) ٢(

كتاب معروف بين أصحابنا ينقلون «األولياء بأنه وقد وصف الشيخ عباس القمي حلية . ١٢٩روضات الجنات ص ) ٤ـ  ٣(

له أيضاً كتاب األربعين في األحاديث التي جمعها في أمر المهدي «وذكر عن أبي نعيم أيضاً أنه  »ه أخبار المناقبعن

  .)١٦٢/ ١الكنى واأللقاب ( »...عليه السالم

  .٢٣٥أيضاً ص ) ٥(

في  ه العزلنتيجتوكانت  ١٦٩٤/ ١١٠٦ة في سنالسلطان حسين ب تم هذا االنقالب بعد تولي  ٦٤فوائد صفوية ورقة ) ٦(

وكان السبب في هذا االنقالب تأليب الصوفية لألمراء الصفويين كل ضد اآلخر  ١٧٢٩وقتل سنة  ١٧٢٢/ ١٠٣٥سنة 

للوكهارت، تاريخ إيران للسير جون مالكم  ، وسقوط الدولة الصفوية١١٨ـ  ١١٣، ٢٠ـ  ١١٩/ ٤براون انظر (

  .)٢١٣/ ٢، ١٨٦٧حيرت إلى الفارسية، الهند وترجمة ميرزا 

  .٣٨ص  أ، وسقوط الدولة الصفوية للوكهارت باالنكليزية ٢٤٥أ،  ٣٥أ،  ٣٢تاريخ أحوال حزين ورقة ) ٧(

  .٣٥، ٣٢اعتقادات المجلسي ص ) ٨(

  

  ـ  ٣٧٨ـ 



 

 

منـه وهـاجم شـيوخ الزهـد     الذي نفى التصوف عن أبيه وأعلن براءتـه  ) ١٦٧٩ـ   ١٦٢٧/ ١١١١

على غير عـادة الفقهـاء والزهـاد،     )٣(على الفقر وفضل الغنى )٢(ورد على لبس الصوف )١(والتصوف

  .)٤(وأخيراً كفّر الصوفية

 عن العاصـمة  حتى أجلتهم بجملتهماضطهدت الحكومة الصوفية والحقتهم  العمليةومن الناحية   

التصـوف  على آثـار   للتعفية وكنموذج. بالتصوفومنعت إقامة األذكار وحرم كل ما يتعلق  )٥(أصفهان

وانتشر تالميذ المجلسي في ، )٦(الصوفية التي تشير إلى اهللا) ياهو(من ترديد عبارة اس منعت الحكومة الن

منهـا صـوتاً    فيها يخرجأن النفخ طول أصفهان وعرضها يحطمون الجرار في دكاكين الكوازين بحجة 

 ئمينأعصـاب القـا   ربما استعملوا هذه الطريقة ِإلثارة بأن الصوفية، مما يوحي )٧(الصوفية) ياهو(يشبه 

أن المجلسي إنمـا كـان    ويؤكدوكل هذا يبين الجانب السياسي من هذا التحول . على تطبيق خطة الدولة

من الشيعة على مـر   داعب خيال الفقهاء والمتكلمينفي نفسه وتتصل بحلم تجد هوى  يطبق خطة سياسية

ـ وكان ) ١٦٨٦ـ   ١٦٢٣/ ١٠٩٧ـ   ٣٣(الحر العاملي  بن الحسن لمحمد على أن مما يذكر. العصور

علـى  التي فرقها  )٨(»االثنا عشرية في رد الصوفية الرسالة« بتصنيفه اخبارياً ـ انه استبق هذه األحداث 

هذا العدد  يحيدر اآلملي فالذي ألفه  بكتاب جامع األسرار اثني عشر فصالً على عدد األئمة، وهو يذكّر

السـابع عشـر   / ن الحادي عشر الهجرييناقض ما رمى إليه الحر العاملي في القرلغرض من الفصول 

  .الميالدي

لكـل منهمـا عالمـه    وصار  وبعد هذا التاريخ، وبظهور المجلسي، انفصل التشيع عن التصوف  

  .وقلت أهمية األخير في البيئات الشيعية ولم يعد له ذلك األثر الفعالالخاص 

 ـــــــــــــــــــــــ

   Or. 1653تحت رقم  جامعة كمبردجفي مكتبة  أ مخطوط ٣٨٤عين الحياة المجلسي ورقة ) ١(

  .ب ٣٨٣ورقة أيضاً ورقة ) ٢(

  .ـ أ ـ ب ٢٥١أيضاً ) ٣(

شيعياً، ولما كان أن حركة المجلسي كانت مضادة لكل ما ليس ويرى الدكتور لوكهارت . ب ٣٦أ،  ٣٦أيضاً ورقة ) ٤(

المجلسي على مقاومته أكثر من غيره، انظر د جهالتصوف هو الغالب على العقلية الصوفية كان من الطبيعي أن ينصب 

  .٧٢سقوط الدولة الصفوية، ص 

  .ب ٦٤فوائد صفوية ورقة ) ٦ـ  ٥(

   Add. 23260مخطوط في المتحف البريطاني بلندن برم ) ٧(

  

  ـ  ٣٧٩ـ 



 

 

عليه من تشعب جديد أما التشيع فقد انشغل بانقساماته الداخلية ما بين أخبارية وأصولية ثم ما جد   

الـذي   أن يذكر للتصوف أنه كان المعـين هور الكشفية ثم البابية من الكتلة األصولية، غير أن ينبغي بظ

على سكون التشيع وميله إلـى  متى خطر لهم أن يثوروا  منه أصحاب المذاهب الجديدة في التشيع يستمد

  .االستقرار

هذه الحركة الجديدة فقد  وفي مؤخرات هذا الفصل ينبغي أال ننسى الصفويين أنفسهم الذين بدأوا  

بعضهم إيران إلى الهند بعد سقوط دولتهم وعادوا بدأوا صوفيين وانتهوا صوفيين أيضاً وذلك حين غادر 

  .)٢(وجعلوا يجمعون حولهم المريدين )١(صوفيين من جديد

صوفية بعد أن ورث التشيع رعيتهم، وجدنا في العصر الحـديث بقايـا   الصفويون وكما انتهى   

الذي تسـتدعيه طبيعـة   والنقص هنا وهناك من أتباع عقيدتهم األولى مع شيء يسير من الزيادة  متناثرة

ويطلـق  العقيدة القزلباشـية  وتركيا طوائف صغيرة تحمل  في األفغانوهكذا بقيت . األشياء وتقدم الزمان

من الشـبك  الموصل في العراق قرى تقطنها جماعات عليها المجتمع هناك هذا االسم، وبقيت في طراف 

وكلها تحمل العقيدة التي تمتُّ بسبب قوي إلى الطريقة الصـفوية كمـا    والباجوان والماولية واِإلبراهيمية

الطريقة الصـفوية جماعـات   على أتباع ومن هذه الطوائف التي تجتمع . صدر الدين األردبيليوضعها 

بين السليمانية وخـانقين داخـل   وتقطن المنطقة التي تقابل الخط الموصل  »أهل الحق« يطلق عليها لفظ

مع تنظيم ديني واجتمـاعي   الطوائف على األخذ بعقائد شعبية ساذجة«هذه  كلوتجتمع . الحدود اِإليرانية

 »األوليـاء مناقـب  «وأخرى  »البويوروق«يطلق عليها مرة اسم  كتب مقدسة عندهم يستمد عناصره من

حولهـا   أكثر الشخصيات التي تـدور الروايـات  به في المضمون وفي اشوكلها تت »تذكرة أعلى«ثالثة و

على استمداد فقههـا وقوانينهـا   ة صفي الدين األردبيلي وابنه صدر الدين التي تجمع هذه الكتب وبخاص

على أن أطرف ما يتصل بهذه الطوائف التـي اكتشـفها   . بينهماتدور  وأحوالها لشخصية من محاورات

  .وقد نجح في ذلك فعالً تحفز من جديد إلذابتها في بوتقته الباحثون في مطلع هذا القرن، أن التشيع قد

 ـــــــــــــــــــــــ

  .ب ١٠٧أ ـ ب،  ١٠٥فوائد صفوية ورقة ) ٢ـ  ١(

  

  ـ  ٣٨٠ـ 



 

 

هذه كلمة أريد بها وضع الحقائق في مواضعها المناسبة وهي في الوقت نفسه دعوة إلى قـراءة    

  .)١(١٩٦٧الذي طبع في بغداد سنة  »راق المعاصرالرواسب الصفوية في الع«بحثنا المفصل عن 

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ

، بغداد »الكاكائية في التاريخ«اتماماً للفائدة المتوخاة من هذه اِإلشارة العابرة، نحيل إلى كتاب األستاذ عباس العزاوي ) ١(

، وكتاب حققه ١٩٢٠الموصل . »ي لواء الموصلبقايا الفرق الباطنية ف«، وكتاب األستاذ عبد المنعم الغالمي ١٩٤٩

لألستاذ  »الشبك«، وكتاب ١٩٥٠، بومبي »مجموعة رسائل وأشعار أهل حق«ايفانوف بعنوان  وقدم له ونشره األستاذ

  .١٩٥٤أحمد حامد الصراف، بغداد 

  

  ـ ٣٨١ـ 



 

 

אא א
  

  المخطوطات: أوالً
  

  ـ المخطوطات التركية ١
  ):البكتاشي الشاعر(ترابي * 

  Browne E. 13، المخطوط جامعة كمبردجـ مثنوي، خزانة 

  ]:القرن الثالث عشر/ توفي في القرن السابع[حاجي بكتاش، محمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني * 

   .Browne E. 13، ضمن المخطوط ـ بيان سلسلة حاجي بكتاش، خزانة جامعة كبمردج

   .Browne E. 20ن المخطوط ـ مقاالت، خزانة جامعة كمبردج، ضم

   .Browne E. 20كمبردج، ضمن المخطوط  مناقب حاجي بكتاش، خزانة جامعةـ 

  :سيد شريف* 

   .Or. 7915ـ رسالة في الحشر الجسماني، خزانة المتحف البريطاني بلندن، المخطوط 

  ):٢٠ـ  ١٤١٩/ ٨٢٢ت (األعلى علي * 

  .Browne E. 7ط ضمن المخطو ـ توحيد نامه، خزانة جامعة كمبردج

  .Browne E. 7، ضمن المخطوط ـ قيامت نامه، خزانة جامعة كمبردج

  ): ٦٠ـ  ١٤٥٩/ ٨٦٤ت (فرشته زاده، عبد الحميد بن فرشته * 

   .Browne E-13 (10)ـ آخرت نامه، خزانة جامعة كمبردج، مخطوط 

  :كريدي، رسمي بكتاشي* 

  .Browne. E. 15ـ عيون الهداية، خزانة جامعة كمبردج، المخطوط 

  ):٤ـ  ١٤٣٣أو  ١٤١٨/ ٨٣٧أو  ٨٢١ت (نسيمي، عماد الدين علي * 

   Or. 6380من الشعر، خزانة المتحف البريطاني بلندن، المخطوط ـ منتخبات 
  

  ـ  ٣٨٢ـ 



 

 

  ): الشاعر البكتاشي(يميني * 

  .Browne. E. 16، المخطوط جامعة كمبردجـ فضيلت نامه، 

  

  ـ المخطوطات العربية ٢
  

  ):٩٩١/ ٣٨١ت (ن بابويه القمي، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين اب* 

  .خزانة المرحوم محمد جواد األخباري، ومنه مطبوعفي ـ اعتقادات الصدوق، مخطوط 

  .التوحيد، مخطوط خزانة المرحوم محمد جواد األخباري، ومنه مطبوع) كتاب(ـ 

  ):١٤١٤أو  ١٤١٢/ ٨١٧أو  ٨١٥ت (الحنفي  ابن الشحنة، أبو الوليد محب الدين محمد بن محمد* 

  Arch. Seld. A. 19، المخطوط بأوكسفورد بودليانـ روض المناظر، خزانة 

  :أحمد حمد بن نجم الدينمصصرى، محمد بن محمد بن ابن * 

   Laud. 112ـ الدرة المضية في أخبار الدولة الظاهرية، خزانة بودليان بأوكسفورد، المخطوط 

  ):١٢٤١/ ٦٣٨ت (محمد بن علي ى الدين ابن عربي، محي* 

  Add. 23418ـ االمام المبين، ـ خزانة المتحف البريطاني بلندن، ضمن المخطوط 

  Loth. 657ـ رسالة إلباس الخرقة، خزانة دائرة الهند بلندن، ضمن المخطوط 

  Loth. 657ـ نسبة الخرقة، خزانة دائرة الهند بلندن ضمن المخطوط 

  ):١٣٣٩/ ٧٤٠ت (أبو بكر األسدي  و الصدقأبابن قاضي شهبة، * 

  Marsh. 143، المخطوط بأوكسفورد ـ اِإلعالم بتاريخ اإلسالم، خزانة بودليان

  ):١٣٢٦/ ٧٢٦ت (بن يوسف  ابن المطهر الحلي، الحسن* 

  Loth. 437الحق ونهج الصدق، خزانة دائرة الهند بلندن، المخطوط ـ كشف 

  ):١٨٢٨/ ١٢٤٣ت (ين أحمد االحسائي، أحمد بن زين الد* 

  .Browne. F. 3، المخطوط كمبردججامعة رسالة العلم، خزانة ـ شرح 

  ): ١٤٣٨/ ٨٤١ت (أحمد بن فهد الحلي * 

  Or. 16832ـ التحصين وصفات العارفين، خزانة المتحف البريطاني بلندن، ضمن المخطوط 

  إعجاز البيان، لمجهول* 

  Storey 1108ـ خزانة دائرة الهند بلندن، المخطوط 
  

  ـ  ٣٨٣ـ 



 

 

  ):١٤٥٤/ ٨٥٨ت (مي، عبد الرحمن االبسط* 

  Or. 1433ـ مفتاح الجفر الجامع، خزانة كمبردج، المخطوط 

  ): ٩١٠/ ٢٩٨ت (الجنيد البغدادي * 

للجنيد الشيرازي، أبي القاسم نجم منسوب إلى الجنيد، وهو على األرجح مخطوط [ـ القصد إلى اهللا، 

  Or. 1486 خزانة جامعة كمبردج )]١٣٣٩/ ٧٤٠ت (الدين محمد العمري 

 .Or، ضمن المخطوط ، خزانة جامعة كمبردج]»القصد إلى اهللا«منسوب للجنيد مع [ـ معالي الهمم، 
1486 (9)   

  ):٢ـ  ١١٦١/ ٥٦١ت (الجيلي، الشيخ عبد القادر * 

  Add. 422، المخطوط ـ كيمياء السعادة، خزانة جامعة كمبردج

  ):١٧٠٥/ ١١٠٤ت (بن الحسن  الحر العاملي، محمد* 

  Add. 23, 260ـ الرسالة االثنا عشرية في رد الصوفية، المتحف البريطاني 

/ ٧٩٤ت بعد (حيدر اآلملي، بهاء الدين حيدر بن علي بن حيدر العلوي الطبري الكاشي اآلملي، * 

١٣٩٢:(  

في وقد طبع  Arberry 1349ـ جامع األسرار ومنبع األنوار، خزانة دائرة الهند بلندن، المخطوط 

  .بانطهران بتحقيق األستاذ هنري كور

  :حيدر بن إبراهيم بن محمدحيدر الحسيني، * 

، خزانة جامعة ]٤١ـ  ١٨٤٠/ ١٢٥٦محرر سنة [ـ البارقة الحيدرية في نقض ما أبرمته الكشفية 

  Browne. Y. 12 (9)كمبردج، المخطوط 

  ): ٥ـ  ١٥١٤/ ٩٢٠ت (زكريا بن محمد األنصاري * 

، »١٣٠٠/ ٧٠٠الدمشقي المتوفي قبل للشيخ رسالن  شرح على الرسالة الرسالنية«ـ فتح الرحمن 

  Or. 3684خزانة المتحف البريطاني بلندن، المخطوط 

  ):١٠٢١/ ٤١٢ت (السلمي، أبو عبد الرحمن * 

  .تفسير) ١٥٠(ـ حقائق التفسير، دار الكتب المصرية، القاهرة، المخطوط 

  ).٢٨٢٢(ف، خزانة البلدية في اإلسكندرية، المخطوط ـ المقدمة في التصو

  ): ١٢٥٨/ ٦٥٦ت (الشاذلي، أبو الحسن علي بن عبد اهللا * 

  Gg. 9. 5. 17المخطوط  إلى اهللا، خزانة جامعة كمبردجـ القصد 

  :م١٥٨٦/ ه٩٩٤الشرنوبي أحمد بن عثمان بن أحمد، ت * 
  

  ـ  ٣٨٤ـ 



 

 

  Or. 3698ن، المخطوط بلند ، خزانة المتحف البريطانيـ الغيوب

  ): ١٥٧٩/ ٩٧٣ت (الشعراني، عبد الوهاب * 

  Or. 3198علي الخواص، خزانة المتحف البريطاني بلندن، المخطوط  درة الغواص في فتاوي سيدـ 

  Or. 1704ـ مقدمة نافعة لمن يخوض في العقائد، خزانة جامعة كمبردج، المخطوط 

  ):م١٧١٨/ ه١١٣٠ت بعد (عبد اهللا أفندي الجيراني * 

  )الطهراني في النجف مخطوط في خزانة المرحوم أغا بزرك(ـ رياض العلماء وحياض الفضالء 

  ):١٣٠٥/ ٧٠٥ت بعد (البصري، بن عامر عامر البصري، عز الدين أبو الفضل عامر * 

  Add. 16832، خزانة المتحف البريطاني بلندن، على هامش المخطوط )التائية(ـ ذات األنوار 

  : ، ابراهيم بن محمدالقزويني* 

  .Y. 4. Browne، المخطوط ـ شرح الحروف الجامع بين العارف والمعروف، خزانة جامعة كمبردج

  ): ١٣٣٤/ ٧٣٥ت (الكاشاني، عبد الرزاق * 

  Or. 422ـ تأويالت القرآن، خزانة جامع كمبردج، المخطوط 

  ): ١٥٣٤/ ٩٤٠ت ] (المحقق الثاني[الكركي، علي بن عبد العالي * 

  .Loth. 471نفحات الالهوت في لعن الجبت والطاغوت، خزانة دائرة الهند بلندن، المخطوط  ـ

  ):٨٦٦/ ٢٥٢ت قريباً من (الكندي، أبو يوسف يعقوب بن اسحق * 

  Add. 7473ـ رسالة في ملك العرب وكميته، خزانة المتحف البريطاني بلندن، المخطوط 

  Or. 3684المخطوط البريطاني بلندن، ضمن  مجموعة رسائل ونصوص صوفية، خزانة المتحفـ 

، ]في عقيدة النصيرية[حقيقة حق اليقين في معرف سر أسرار موالنا أمير المؤمنين  مجموعةـ 

   Browne. E. 2 (8)خزانة جامعة كمبردج، المخطوط 

  ):١٤٤٥/ ٩٠١بعد ت (جمهور االحسائي، بن أبي محمد * 

   Add. 832، المخطوط ـ مناظرة، خزانة المتحف البريطاني بلندن
  

  ـ  ٣٨٥ـ 



 

 

  ):م١٦٠٠/ ه١٠٠٨أستاذ داود بن عمر البصير األنطاكي، ت (محمد شريف * 

  Add. 16, 839المخطوط : ـ رسالة خواص الحروف، خزانة المتحف البريطاني بلندن

  ): ١٦٢١/ ١٠٣٠ت (المناوي، عبد الرؤوف * 

 ,Add. 23لمتحف البريطاني بلندن، المخطوط ـ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، خزانة ا
869.  

  ): ١٥٨٧/ ه٩٩٥ت بعد (ميرزا مخدوم، معين الدين أشرف بن عبد الباقي الجرجاني * 

  Or. 7991المتحف البريطاني بلندن، المخطوط الروافض، خزانة  ـ النواقض لبنيان

  ):١٢٢١/ ٦١٨ ت( الخوارزمي نجم الدين الكبرى، أبو الجناب أحمد بن عمر الخيوقي* 

، خزانة دائرة الهند بلندن، المخطوط ]مع شرح بالفارسية لعبد الغفور الالري[الشطارية ـ الطريقة 
Loth. 670.  

  ):٧ـ  ١٣٦٦/ ٧٦٨ت (عبد اهللا ابن أسعد اليمني اليافعي، الشيخ أبو السعادات * 

  في حيدر آباد، وهو مطبوع Or. 908 (12)، المخطوط ـ مرآة الجنان، خزانة جامعة كمبردج

  

  ـ المخطوطات الفارسية ٣
  

  :أبو الحسن بن إبراهيم القزويني *

  Or. 6. 41، المخطوط ، خزانة كمبردج]١٧٩٦/ ١٢١١إلى يؤرخ [ـ فوائد صفوية 

  :أبو طالب الحسني* 

  Add. 7574، المتحف البريطاني، المخطوط ]تيمورلنك[= قرآن ـ ملفوظات صاحب 

  : أبو القاسم ايواغلي* 

  Add. 7688مراسالت أولو األلباب، المتحف البريطاني، المخطوط  »جامعهء«خه ـ نس

  :األردستاني، علي أكبر حسين* 

الهند،  ، خزانة دائرة]٤ـ  ١٦٣٣/ ١٠٤٣النسخة مكتوبة في [ـ محفل األوصياء ومجمع األولياء 

  .Ethe. 645المخطوط 

  :٤ـ  ١٦٣٣/ ١٠٤١ت في حدود ، )بمنشيالشهير (اسكندر بك تركمان * 
  

  ـ  ٣٨٦ـ 



 

 

  :ـ عالم اراي عباسي

  .Oo. 6-17خزانة جامعة كمبردج برقم ) ١(مجلد   

  Browne H. 14أخرى برقم ونسخة     

  .Add. 201برقم  خزانة جامعة كمبردج) ٢(مجلد   

  ه١٣٣٤، ومطبوع في ه١٣١٤في طهران ومنه مصور     

من رجال القرن [حسيني األسترابادي، األمير غياث الدين، أبو اليقين محمد بن حسين بن محمد ال* 

  ]:الخامس عشر/ التاسع

   .Persan 24دار الكتب الوطنية بباريس، المخطوط ـ استوانامه، 

من تأليف أمير محمود صاحب تاريخ يحتمل براون وغيره أن يكون (تاريخ شاه إسماعيل، لمجهول * 

  .بجامعة كمبردج .Add. 200المخطوط ) الصفويين

  : حمد رفيع بن شفيع، مالتبريزي* 

 .Browne. D، خزانة جامعة كمبردج، المخطوط ]١٨٠٦/ ١٢٢١مؤلف في [ـ مطاعن الصوفية 
16.  

  : حسين أبدال زاهدي* 

 .Browne. H، المخطوط ، خزانة كمبردج]١٦٤٩/ ١٠٥٩فيه  آخر تاريخ[ـ سلسلة النسب صفوية 
12.  

  ):١٤٢٥/ ٨٢٨ت بعد (خواجه سيد إسحق * 

  Or. 6380زانة المتحف البريطاني، المخطوط ـ وصيت نامه، خ

  ): ١٨٤٢ـ  ١٧٨٠/ ١٢٥٣/ ١١٩٤(زين العابدين شرواني، النعمة اللهي * 

  .Or. 4617ـ رياض السياحة، خزانة المتحف البريطاني، المخطوط 

  : السمرقندي، عبد الرزاق بن إسحاق* 

 Add. 185، المخطوط مبردج، خزانة ك)١٦٥٥/ ١٠٦٥مؤلف في ] (المجلد األول[ـ مطلع السعدين 
(12)  

  : عبد الغفور الالري* 

، خزانة دائرة ]١٢٢١/ ٦١٨مع المتن العربي لنجم الدين الكبري ق [الطريقة الشطارية شرح ـ 

   .Loth. 670الهند، المخطوط 
  

  ـ  ٣٨٧ـ 



 

 

  ):٢٠ـ  ١٤١٩/ ٨٢٢ت (علي األعلى، * 

  Or. 1277المخطوط . كمبردج، خزانة ]أنه لألعلىلمجهول ويحتمل [ـ جاودان نامه، 

 /٨٠٤ق (الحسيني  فضل اهللا الحروفي، جالل الدين فضل اهللا بن أبي محمد عبد الرحمن االسترابادي* 

  ):٢ـ  ١٤٠١

   .Ee. 127ـ جاودان نامه كبير، خزانة كمبردج، المخطوط 

   Or. 1276، المخطوط ـ الديوان، خزانة كمبردج

  .Supple. Persan 107لوطنية بباريس، المخطوط ـ عرش نامه الهي، خزانة دار الكتب ا

   Browne. E. 5 (7)، المخطوط من جمع فرشته زاده، خزانة كمبردجـ عرش نامه، منتخبات 

   Browne. E. 4 (9)كمبردج، المخطوط ـ عشق نامه، خزانة 

  Persan 107نامه، خزانة دار الكتب الوطنية بباريس، المخطوط ـ محبت 

  .E. l. 27 ، ملحق بالمخطوطانة كمبردجـ نو نامه إلهي، خز

  ):م١٦٩٩/ ه١١١٠ت (المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي * 

  .Or. 1658، ـ عين الحياة، خزانة كمبردج

  ):٨٠ـ  ١٦٧٩/ ١٠٩١أو  ١٠٩٠ت (الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى محسن * 

  .Add. 16839ـ ضياء القلب، خزانة المتحف البريطاني بلندن، ضمن المخطوط 

  . ومنه مطبوع ،.Add. 16832ـ كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة، خزانة المتحف البريطاني، 

  ): ١٤٦٥/ ٨٦٩ت (نوربخش، محمد بن عبد اهللا * 

   .Hyde. 4، المخطوط بأوكسفورد ـ رسالة في علم الفراسة، خزانة بودليان

   Add. 16,779ـ غزل، خزانة المتحف البريطاني، المخطوط 

  ): ١٥٢١/ ٩٢٧ت (ي، موالنا عبد اهللا هاتف* 

  .Or. 205ـ تيمور نامه، خزانة كمبردج، المخطوط 

  ): ١٣٨٤/ ٧٨٦ت (الهمداني، علي * 

  Add. 7618ـ ذخيرة الملوك، خزانة المتحف البريطاني، المخطوط 

  ):٥ـ  ١٥٠٤/ ٩١٠ت (السبزواري  الواعظ الكاشفي، كمال الدين حسين بن علي البيهقي* 

  .Add. 22,705امهء سلطاني، خزانة المتحف البريطاني بلندن، المخطوط ـ فتوت ن
  

  ـ  ٣٨٨ـ 
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  .٧، ص ١٩٦٥/ ٩/ ٢، )٥٩٨(ـ ملحق عدد 
  

  ـ  ٣٨٩ ـ



 

 

  :كلية اآلداب ـ جامعة بغدادمجلة * 
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  :كلية اآلداب ـ الجامعة المصرية مجلة* 
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  .عبود الشالجي المحامي في ثمانية أجزاء األستاذ ونشره
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  . الرسالة االعتقادية: ـ محمد نوربخش

  .٢٠٣ـ  ١٤٨، ص ١٩٦٢ـ  ١٩٦١ـ عدد سنة 

  

  ـ الدوريات الفارسية  ٣
  :مجلة آينده* 

  .١٩٢٧/ ١، مجلد )عربهاي خوزستان. (ـ أحمد كسروي

  )م١٩٣٦/ ش ه ١٣٠٥، ٢مجلد ، )نزار وتبار صفوية(ـ 

  :مجلة وحيد* 

، ٣١عدد ، السنة الثالثة، )تاتخت شهرياري بوست درويشي صفوية أزتخت. (ـ محيط الطباطبائي

  .١٩٦٦حزيران 
  

  ـ  ٣٩٠ـ 
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  ـ  ٣٩١ـ 



 

 

  ـ الكتب التركية ٢
  

  :اسحق أفندي* 

  .١٨٧٤/ ١٢٩١اسطنبول، . األشرار، طودافع األسرار  ـ كاشف

  .١٩٤٠اسطنبول، . إسالم انسكلوبيدسي، طـ 

  ):١٦٥٨/ ١٠٦٨ت (الحاج خليفة، مصطفى بن عبد اهللا، كاتب جلبي * 

  .٢ـ  ١٧٦١/ ١١٧٥بول، نطاس. ـ جهان نما، ط

  : وهبيحميد * 

  .٣ـ  ١٨٩٢/ ١٣١٠اسطنبول . ـ مشاهير إسالم، ط

  : فؤاد كوبرولو* 

  .١٩١٩اسطنبول، . ـ ايلك متصوفلر، ط

  : ه ترك، وصفى ماهرقوج* 

  .رافد زعميلر، اسطنبول، بال تاريخباد شاهلري، منشورات دار  ـ عثمانلي

  ):١٤٣٣أو  ١٤١٨/ ٨٣٧أو  ٨٢١ق (النسيمي، عماد الدين علي * 

  .١٨٨١/ ١٢٩٩اسطنبول، . ـ الديوان، ط

  

  ـ الكتب العربية ٣
  )أ(

  ):١٩٢٤/ ١٣٤٢ت (اآللوسي، محمود شكري * 

  .١٨٨٤/ ١٣٠١ـ األسرار اإللهية، القاهرة، 

  .األثري، مصر بال تاريخ محمد بهجت ثالثة، بتحقيق. ـ بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ط

  : )١٤٩٦/ ٩٠١ت بعد (ابن أبي جمهور االحسائي، محمد بن أحمد بن إبراهيم * 

  .١٩٠٦/ ١٣٢٤طهران، . ـ المجلى، ط

 ١١٨٨/ ه٦٥٥ـ  ٥٨٦(، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة اهللا المدائني المعتزلي الحديدابن أبي * 

  ):م١٢٥٨ـ 
  

  ـ  ٣٩٢ـ 



 

 

  .)م١٩٥٠/ ه١٣٧٠أوفست طهران : نهج البالغة، بتحقيق أبو الفضل إبراهيم، طـ شرح 

ـ  ١٢٦٩/ ه٦٦٨ت (السعدي الخزرجي،  بو العباس أحمد بن القاسمأ، موفق الدين ابن أبي أصيبعة* 

  ):م٧٠

  .٤ـ  ١٨٨٢ـ عيون األنباء في طبقات األطباء، القاهرة، 

  ):١٢٣٢/ ٦٣٠ت (علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير، عز الدين * 

  .م١٨٧٠ليدن، . ، ط]مجلداً ١٢[ـ الكامل، 

  م،٦ ـ ١٨٨٥/ ه١٣٠٣مصر، . وط

  م،٣٠ـ  ١٩٢٩/ ه١٣٤٨مصر، . وط

  .١٩٣٨/ ١٣٥٧ـ اللباب في تهذيب األنساب، القاهرة، 

  ):١٥٢٤/ ٩٣٠ت (ابن إياس، أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي * 

  .٤ـ  ١٨٩٣/ ١٣١١الدهور، القاهرة،  ـ بدائع الزهور في وقائع

  ):٩٩١/ ٣٨١ت (حسين ابن بابويه القمي، الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن ال* 

  .٨ـ  ١٩٥٧/ ١٣٧٧، وإيران ٤ـ  ١٨٩٣/ ١٣١١طهران . ـ علل الشرائع، ط

  .١٠٩١هيدلبرغ، ـ كتاب كمال الدين في إثبات الغيبة، نشره مولر، 

  . ٣ـ  ١٨٩٢/ ١٣١٠ـ معاني األخبار، طهران، 

  ):١٣٧٧/ ٧٧٩ت (ابن بطوطة، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد اللواتي الطنجي * 

  .١٩٥٨القاهرة، ، )مجلدان(األمصار وعجائب األسفار، النظار في غرائب ـ تحفة 

  ): ١٣٢٨/ ٧٢٨ت (ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني * 

  .٣٠ـ  ١٩٢٣/ ٤٩ـ  ١٣٤١محمد رشيد رضا، القاهرة : ـ مجموعة الرسائل والمسائل، تحقيق

  .١٩٦٢مصر . ، وط٤ـ  ٩٠٣/ ١٣٢١بوالق، . ية، طـ منهاج السنة النبو

  ):١٢١٧/ ٦١٤ت (ابن جبير، محمد بن أحمد الكناني األندلسي * 

  .١٩٥٥الدكتور حسين نصار، القاهرة، : ـ الرحلة، تحقيق
  

  ـ  ٣٩٣ـ 



 

 

  ):١٢٠١/ ٥٩٧ت (عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، * 

  .١٩٢٨/ ١٣٤٧ـ تلبيس إبليس، القاهرة، 

  .١٩٣١/ ١٣٥١السندوبي، القاهرة . صري، طـ الحسن الب

  .٧ـ  ١٩٣٦/ ١٣٥٥ـ صفة الصفوة، حيدر آباد، 

  ):م١٤٤٨/ ٨٥٢ت (ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي * 

  .١٩١٠/ ١٣٢٨القاهرة، الصحابة، ـ اإلصابة في تمييز 

  .٣٢ـ  ١٩٢٩/ ٥٠ـ  ١٣٤٨حيدر آباد، ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تحقيق الكرنكوي، 

  .١٣ـ  ١٩١١/ ٣١ـ  ١٣٢٩ـ لسان الميزان، حيدر آباد، 

  ): ١٨٥٠/ ٩٧٤ت (حجر الهيتمي، أحمد بن محمد الشافعي ابن * 

  .١٩٣٨/ ١٣٥٧عبد الوهاب عبد اللطيف، مصر : الصواعق المحرقة، تحقيقـ 

  ): ١٠٦٥/ ٤٥٦ت (ابن حزم، أبو محمد علي بن محمد الظاهري * 

ـ  ١٩٢٨/ ٤٨ـ  ١٣٤٧. ، وط١٩٠٣/ ١٣٢١مصر . هواء والنحل، طـ الفصل في الملل واأل

٢٩.  

  ):٨٥٥/ ٢٤١ت (الشيباني المروزي ... ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد* 

ـ  ١٩٤٨القاهرة، . أحمد محمد شاكر، ط: ، وتحقيق٦ـ  ١٨٩٥/ ١٣١٣القاهرة، . ـ المسند، ط

٥٣.  

  ):٦ـ  ١٤٠٥/ ٨٠٨ت (ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد * 

  .١٩٥٧بن تاويت الطنجي، اسطنبول، محمد : ، تحقيق)ينسب إليه(ـ شفاء السائل لتهذيب المسائل 

  .٦٨ـ  ١٨٦٧/ ١٢٨٤القاهرة . مصر، بال تاريخ، وط. والخبر، طالعبر وديوان المبتدأ ـ 

/ ١٣٧٠ر ـ التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، مص

١٩٥١.  

  ):١٢٨٣/ ٦٨١ت (ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم * 

، وتحقيق ١٩٣٦مصر : ، وط٥٩ـ  ١٨٥٨/ ١٢٧٥مصر . باريس، وط. ـ وفيات األعيان، ط

  .١٩٤٨مصر . الدكتور أحمد فريد الرفاعي ط

  ): ١٢٣٥/ ٦٣٣ت ( ابن دحية، عمر بن الحسين* 

  .١٩٥٧غرب، الخرطوم، ـ المطرب في أشعار أهل الم
  

  ـ  ٣٩٤ـ 



 

 

  ):٩٤١/ ٣٢٩ت (تلميذ الكليني النعماني،  ابن زينب، محمد بن إبراهيم الكاتب* 

  .١٣٤٧قم، . ـ الغيبة، ط

  ):٦ـ  ١٢٧٥/ ٦٧٤ت (ابن الساعي، أبو طالب علي بن أنجب * 

. ، ط٩لد الدكتور مصطفى جواد، مج: ، تحقيق]وهو منسوب خطأ البن الساعي[ـ الجامع المختصر 

  .١٩٣٤/ ١٣٥٣بغداد 

  ): ٨٤٤/ ٢٣٠ت (ابن سعد، محمد الزهري * 

  .٢١ـ  ١٩٠٤سخاو، ليدن : ـ الطبقات الكبرى، تحقيق

  ): ١١٩٢/ ٥٨٨ت (شهر اشوب، محمد بن علي المازندراني ابن * 

  .١٣٩٤/ ١٣٥٣عباس إقبال، طهران : ـ معالم العلماء، تحقيق

  ):١٢٤٧ /٦٤٤ت (ابن طاووس، رضى الدين علي * 

  .١٩٥١/ ١٣٧٠ـ األمان من أخطار األسفار واألزمان، النجف 

  ):١٣٠٩/ ٧٠٩ت (، محمد بن علي طباطبا ابن الطقطقى* 

  .١٩٢٣القاهرة، . ـ الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، ط

  ):١٥٤٦/ ٩٥٣ت (بن أحمد ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي * 

  .١٩٢٦هارتمان، برلين  اردريتش: ـ التاريخ، تحقيق

  ): ٩٥٠/ ٣٢٨ت (ابن عبد ربه األندلسي، شهاب الدين أحمد بن محمد المرواني * 

 مصر. وأحمد الزين واالبياري، طأحمد أمين : ، وتحقيق١٩٤٦ـ  ١٩٤٠القاهرة . ـ العقد الفريد، ط

  .١٩٥٣ـ  ١٩٤٨

  ): ١٢٨٦/ ٦٨٥ت (بن أهرون الملطي غريغوريوس  ابن العبري، أبو الفرج* 

  .١٨٩٠بيروت، . ـ تاريخ مختصر الدول، ط

  ):١٤٤٢/ ٨٤٥ت (ابن عربشاه، أحمد بن محمد بن عبد اهللا الدمشقي الرومي * 

  .٩ـ  ١٨٦٨/ ١٢٨٥ـ عجائب المقدور في أخبار تيمور، القاهرة 

  ): ١٢٤١/ ٦٣٨ت (ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي الطائي األندلسي * 

  .١٩١٨/ ١٣٣٦ليدن، . ، وط١٨٩٧/ ١٣١٥الهند . ، طـ التدبيرات اإللهية

  .٥ـ  ١٨٩٤/ ١٣١٢ـ ترجمان األشواق، بيروت، 
  

  ـ  ٣٩٥ـ 



 

 

  .الغمراوي، القاهرة، مطبعة النعمانية بال تاريخ: ـ التفسير، تحقيق

  .٤٨ـ  ١٩٤٢/ ٦٧ـ  ١٣٦١آربري، حيدر آباد : ، تقديم]رسالة في مجلدين ٢٩[ـ الرسائل 

  .١٩٥٤اهرة، ـ عنقاء مغرب، الق

  .١٨٧٦/ ١٢٩٣مصر . ، ط]أربعة مجلدات[ـ الفتوحات المكية 

  .١٩٥٤الدكتور أبو العال عفيفي، القاهرة، : وتعليق، تحقيق ]مجلدان[ـ فصوص الحكم، 

  .١٩٠٦/ ١٣٢٤مصر، . ـ محاضرة األبرار ومسامرة األخيار، ط

  ):٦ـ  ١١٧٥/ ٥٧١ ت(بن هبة اهللا الشافعي ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن * 

، )٢٨ـ  ١٩٢٧/ ١٣٤٦ت (الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران التاريخ، تهذيب وترتيب ـ تهذيب 

  .٣٠ـ  ١٩١١/ ٤٩ـ  ١٣٢٩دمشق، . ط

  ): ١٦٧٨/ ١٠٨٩ت (الحنبلي ... عبد الحيابن العماد، أبو الفالح * 

  .٣٣ـ  ١٩٣١/ ٥١ـ  ١٣٥٠من ذهب، مصر  ـ شذرات الذهب في أخبار

  ): ١٤٢٥/ ٨٢٨ت ( ن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي الحسينياب* 

  .١٩٦١النجف، . ، وط١٨٨٤لكنو، . ـ عمدة الطالب في أنساب أبي طالب، ط

  ):١٢٣٥/ ٦٣٢ت (ابن الفارض، أبو حفص عمر بن المرشد * 

  .١٩٥١/ ١٣٧٠القاهرة، . ـ الديوان، ط

  ): ١٤٣٨/ ٨٤١ ت(ابن فهد الحلي، أبو العباس أحمد بن محمد األسدي * 

/ ١٣١٤طهران، . ط، ]للطبرسي »مكارم األخالق«على هامش [ـ التحصين في صفات العارفين، 

  .٧ـ  ١٨٩٦

  .٨ـ  ١٨٥٧/ ١٢٧٤تبريز . ـ عدة الداعي ونجاح الساعي، ط

  ):١٤٦٧/ ٨٧١ت (ابن فهد المكي، محمد * 

  .٩ـ  ١٩٢٨/ ١٣٤٧دمشق، . ـ لحظ األلحاظ، ط

  ): ١٣٢٣/ ٧٢٣ت (ق بن أحمد ابن الفوطي، عبد الرزا* 

  .٣ـ  ١٩٣٢/ ١٣٥١بغداد، . الدكتور مصطفى جواد، ط: ـ الحوادث الجامعة، تحقيق

، تحقيق، الدكتور مصطفى ]ثالثة أقسام من الجزء الرابع[األلقاب  ـ تلخيص مجمع اآلداب في معجم

  . ٥ـ  ١٩٦٢جواد، دمشق 
  

  ـ  ٣٩٦ـ 



 

 

  ):٩٦٢/ ٣٥١مولود سنة (الحلبي، الملقب دوخلة، ابن القارح، أبو الحسن علي بن منصور * 

  ]. ١٩٤٦مصر . محمد كرد علي، ط: تحقيق، »رسائل البلغاء«ضمن ... [ـ رسالة

  ): ٨٨٩/ ٢٧٦ت (الدينوري  ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم* 

  .١٩٢٥/ ١٣٤٣مصر، . ـ عيون األخبار، ط

  ): ١٣٧٣/ ٧٧٤ت (لدمشقي القرشي ا... ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل* 

مطبعة ثانية، . أحمد محمد شاكر، ط: الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، مع شرحـ الباعث 

  .محمد علي صبيح بمصر، بال تاريخ

  . م٣٩ـ  ١٩٣٢/ ٥٨ـ  ١٣٥١مصر : ـ البداية والنهاية، ط

  : )١٣٢٦/ ٧٢٦ت (ابن المطهر الحلي، الحسن بن يوسف، الملقب بالعالمة الحلي * 

  .مطبعة الحكمة، قم، بال تاريخ. ـ كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، ط

  ): ١٧٠٨/ ١١٢٠ت في حدود (ابن معصوم، صدر الدين علي بن أحمد المدني الحسيني * 

  .١٩٦٢/ ١٣٨٢محمد صادق بحر العلوم، النجف، : ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، تقديم

  .١٩٢٧/ ١٣٤٦مصر، . ـ سالفة العصر، ط

  ): ٥ـ  ١٢٤٤/ ٦٤٢ت (ابن المعمار، أبو عبد اهللا محمد بن أبي المكارم الحنبلي * 

  .١٩٦٠الدكتور مصطفى جواد وزمالئه، بغداد : الفتوة، تحقيقـ كتاب 

  ): ١٣١١/ ٧١١ت ( أبو الفضل محمد بن مكرم الخزرجي ابن منظور، جمال الدين* 

  .١٩٥٥بيروت، . ـ لسان العرب، ط

  ): ١ـ  ١٢٨٠/ ٦٧٩ت (... بن علي بن ميثمم البحراني، ميثم ابن ميث* 

  .٦٠ـ  ١٨٥٩/ ١٢٧٦إيران . نهج البالغة، طـ شرح 

  ): ٧ـ  ١٣٦٦/ ٧٦٨ت (ابن نباتة المصري، جمال الدين محمد بن محمد * 

  .١٩٥٧/ ١٣٧٧مصر، . سرح العيون، شرح رسالة ابن زيدون، طـ 

  ): ٩٩٥/ ٣٨٥ت (ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحق  *
  

  ـ  ٣٩٧ـ 



 

 

  .٣٠ـ  ١٩٢٩/ ١٣٤٨مصر، . ، وط١٨٧٢ـ  ١٨٧١ليبزج، . ـ الفهرست، ط

  ): ٨ـ  ١١٧٧/ ٥٧٣ت (ابن نشوان الحميري، أبو سعيد نشوان بن سعيد نشوان * 

  .١٩٤٧/ ١٣٦٧كمال مصطفى، مصر، : ـ الحور العين، تحقيق

  ): ٨٣٣أو  ٨٢٨/ ٢١٨أو  ٢١٣ت (ابن هشام، أبو محمد عبد الملك الحميري البصري * 

  .٦٠ـ  ١٨٥٩، السيرة النبوية، تحقيق وستنفيلد، كوتنجنـ 

  ). ٩٣٤/ ٣٢٤ت (أبو الحسن األشعري، علي بن إسماعيل * 

  .١٩٥٠/ ١٣٦٦القاهرة . ـ مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، ط

  ):٧٦٧/ ١٥٠ت (أبو حنيفة، النعمان بن ثابت * 

  .١٩٠٥/ ١٣٢٣مصر، . ، ط]رح القاريءملحق ش[ـ الفقه األكبر، 

  : أبو ريان، الدكتور محمد علي* 

  .١٩٥٩مصر، . ـ أصول الفلسفة اإلشراقية، ط

 ١٢٠٣/ ه٦٦٥ـ  ٥٩٩(بن إسماعيل  شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن أبو شامة الدمشقي، الحافظ* 

  ): م١٢٦٧ـ 

  .م١٩٤٧/ ه١٣٦٦مصر . ، ط]السادس والسابع[ـ تراجم القرنين 

  ): ١٠٠٠أو  ٩٩٠/ ٣٩٠أو  ٣٨٠ت (أبو طالب المكي، محمد بن علي * 

  .١٩٦٤/ ١٣٨٤مصر، . ـ علم القلوب،

  . ١٩٣٣القاهرة، . ـ قوت القلوب، ط

  : أبو العال عفيفي، الدكتور* 

  .١٩٤٥والصوفية وأهل الفتوة، القاهرة،  ـ المالمتية

  ): ١٣٣١/ ٧٣٢ت (المؤيد صاحب حماة  أبو الفداء، إسماعيل بن علي بن محمود الشافعي، الملك* 

  .٧٠ـ  ١٨٦٩/ ١٢٨٦اسطنبول . ـ المختصر في تاريخ البشر، ط

  ت (أبو الفرج األصفهاني، علي بن الحسين بن محمد األموي المرواني * 
  

  ـ  ٣٩٨ـ 



 

 

٩٦٧/ ٣٥٦:(  

  .١٩٢٨مصر، . غاني، طـ األ

  .١٩٤٩القاهرة، . طالسيد أحمد صقر، : ـ مقاتل الطالبيين، تحقيق

  ): ١٠٣٩/ ٤٣٠ت (، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصفهاني* 

  .٨ـ  ١٩٣٢/ ٧ـ  ١٣٥١القاهرة، . ـ حلية األولياء، ط

  ): ١٨٢٦/ ١٢٤١ت (االحسائي، أحمد بن زين الدين االحسائي * 

  .٦٠ـ  ١٨٥٩/ ١٢٧٦تبريز، . ـ شرح الزيارة الجامعة، ط

  :أحمد أمين* 

  . ١٩٥١القاهرة . ، وط١٩٣٦أولى، القاهرة، . ط، ]١ ج[اإلسالم ـ ضحى 

  .١٩٤١القاهرة، . ـ فجر اإلسالم، ط

  ): ٧ـ  ١٨٨٦/ ١٣٠٤ت ( دحالنأحمد أحمد بن زيني بن * 

  . ٥ـ  ٨٨٤/ ١٣٠٢مكة، . ـ الفتوحات اإلسالمية، ط

  .١٩٣٦باريس . ط ماسينيون: لمجهول، نشر بعناية) ٩٢١/ ٣٠٩ق (أخبار الحالّج * 

  ): ١٤ـ  ٧١٣/ ٩٥ت (ياث بن غوث األخطل، غ* 

  .١٨٩١األب أنطوان صالحني اليسوعي، بيروت : ـ الديوان، نشر

  : الصفاإخوان  *

  .١٩٢٨/ ١٣٤٧الزركلي، القاهرة، . ، ط]٩٦٣/ ٣٥٢ألفت قريباً من سنة [ـ الرسائل، 

  : األذني، سليمان* 

  .ت، بال تاريخبيرو. ـ الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية، ط

  ): ٩ـ  ٨٥٨/ ٢٤٤ت بعد (األزرقي، محمد بن عبد اهللا بن أحمد * 

  .١٨٥٨ليبزج، . وستنلفد، ط: ـ تاريخ مكة، تحقيق

  ): ١٦٥٠/ ١٠٦٠ت (الفتح بن أبي  اإلسحاقي، محمد عبد المعطي* 

  . ١٨٨٢/ ١٢٩٩مصر، . األول، طـ أخبار 

  ):١٠٨٠/ ه٤٧١ت (حمد الشافعي االسفرايني، أبو المظفر شاهفور بن طاهر بن م* 
  

  ـ  ٣٩٩ـ 



 

 

  .١٩٤٠مصر، . الكوثري، طزاهد محمد الشيخ : ـ التبصير في الدين، تحقيق

  ): ١٩٢٠/ ١٣٣٩ت (إسماعيل باشا البغدادي * 

  .١٩٥١اسطنبول، . ، الجزء األول، طالعارفينـ هدية 

  : النيسابوري الكنتوري، السيدإعجاز حسين * 

  .١٩١٢/ ١٣٣٠واألسفار، كلكته عن أسماء الكتب  ـ كشف الحجب واالستار

  ): ٩ـ  ٦٢٨/ ٧ت بعد (بن جندل األعشى، ميمون * 

  . ١٩٢٧رودلف كبير، فينا، : ـ الديوان، تحقيق

/ ١٢٩٣المولود سنة (أقا بزرك الطهراني، محمد محسن بن الحاج علي بن المولى محمد رضا * 

١٨٧٦ :(  

 ١٩٣٦/ ٨٤ـ  ١٣٥٥ وطهران ، طبعات النجف]ء حتى اآلنجز ١٥[ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة 

  .٦٥ـ 

  : أمير علي، سيد* 

  . ١٩٣٨رياض رأفت، القاهرة، : ـ مختصر تاريخ العرب، ترجمة

  ): ١٦٠٠/ ١٠٠٩ت (األنطاكي، داود بن عمر * 

  .١٨٧٥/ ١٢٩٨مصر، . األسواق بتفصيل أشواق العشاق، طـ تزيين 

  )ب(

  .:بارتولد، و* 

  .١٩٤٢حمزة طاهرة، مصر، : ارة اِإلسالمية، ترجمةـ تاريخ الحض

  ): ٣ـ  ١٠١٢/ ٤٠٣ت (، أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني* 

  .١٩٥٤/ ١٣٧٤السيد صقر، القاهرة : ـ إعجاز القرآن، تحقيق

  .١٩٤٧مصر، . ـ التمهيد، ط

  ): ٨٩٧/ ٢٨٤ت (البحتري، أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي * 

  .م١٩١١، وبيروت ١٩٢٧مصر، . ـ ديوان الحماسة، ط

  ): ١٧٧٢/ ١١٨٦ت (البحراني، يوسف بن أحمد بن إبراهيم الحائري، * 

  . ٣ـ  ١٨٥٢/ ١٢٦٣. ـ لؤلؤة البحرين، طهران ط
  

  ـ  ٤٠٠ـ 



 

 

  ):٨٧٠/ ٢٥٦ت (البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل * 

  .١٩٠٩/ ١٣٢٧مصر، . ـ الصحيح، ط

  ): ٣ـ  ١٦٦٢/ ١٠٧٣ت (، يوسف البديعي* 

  .٢ـ  ١٩٣١/ ١٣٥٠عن حيثية المتنبي، دمشق ـ الصبح المنبي 

  ): ١٩١٤/ ١٣٣٢ت (البراقي، حسين * 

  .١٩٣٩/ ١٣٥٨ـ تاريخ الكوفة، مع مالحظات بحر العلوم، النجف 

  ):١٤١١/ ٨١٣ت بعد (رضي الدين رجب بن محمد بن رجب  البرسي، الحافظ* 

  .٦٠ـ  ١٩٥٩/ ١٣٧٩بيروت، . منين، طفي أسرار أمير المؤ ـ مشارق أنوار اليقين

  ): ١٠٣٨/ ٤٢٩ت (، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي* 

  .١٩٤٧/ ١٣٦٧القاهرة . ـ الفرق بين الفرق، ط

  : أبو العطا البقري، الدكتور عبد الدائم* 

  .١٩٤٣مصر، . ـ اعترافات الغزالي، ط

  : البكري، توفيق أحمد* 

  .١٩٤٤ـ مهدي اهللا، القاهرة، 

  ):٨٩٢/ ٢٧٩ت (البالذري، أبو جعفر أحمد بن يحيى البغدادي * 

  .١٩٣٦القدس، . ـ أنساب األشراف، ط

  .٢ـ  ١٣٩١/ ١٣٥٠مصر، . ـ فتوح البلدان، ط

  ): ١٦٢٢/ ١٠٣١ت (بهاء الدين العاملي، محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي * 

  .٥٠ـ  ١٨٤٩/ ١٢٦٦طهران، . الكشكول، طـ 

  ): ١٢٢٥/ ٦٢٢ت (حمد بن علي البوني، أ* 

  .١ـ  ١٩٠٠/ ٩ـ  ١٣١٨ـ شمس المعارف الكبرى، القاهرة، 

  ): م١٠٤٩/ ٤٤٠ت (البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد * 

  .١٨٧٨، ط سخاو، ليبزيج. ـ اآلثار الباقية عن القرون الخالية

  .١٨٨٧سخاو، لندن . ـ تحقيق ما للهند من مقولة، ط
  

  ـ  ٤٠١ـ 



 

 

  .١٩٣٦/ ١٣٥٥حيدر آباد، . ير، طـ الجماه

 ١١٠٦/ ه٥٦٥ـ  ٤٩٩(البيهقي، ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد بن محمد المعروف بابن فندق * 

  ):م١١٧٠ـ 

  .ه١٣٥١الهور . محمد شفيع، طبتحقيق تتمة صوان الحكمة، ـ 

  )ت(

  ): ٣٠ـ  ١٣٢٩/ ٦٢٧ت (، ، ابن الزياتبن عيسىيوسف بن يحيى  التادلي، أبو يعقوب* 

  . ١٩٥٨الرباط . التصوف، طـ التشوف إلى رجال 

  ): ٨٩٢/ ٢٧٩ت (الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة * 

  .١٩٣٧وتحقيق محمد شاكر وعبد الباقي، القاهرة، . ١٨٧٥/ ١٢٩٢القاهرة، . ، طـ الصحيح

  ): ٨٩٦/ ٢٨٣ت (التستري، سهل بن عبد اهللا * 

  .١٩٠٨/ ١٣٢٦مصر، . ـ التفسير، ط

  ): ١٠٠٤/ ٣٩٤ت ( أبو علي الحسن بن علي بن محمد، القاضي التنوخي* 

  .١٩٥٥/ ١٣٧٥ـ الفرج بعد الشدة، القاهرة 

، ومجلة المجمع ١٩٢١ القاهرة ، تحقيق مرغوليوث٨و ١ جوأخبار المذاكرة،  ـ نشوار المحاضرة

في  لكالشالجي وذ طبع شبه كامل بتحقيق وجمع األستاذ عّبودوقد  ١٩٣٠/ ١٠العلمي بدمشق، مج 

  . بيروت وبثمانية أجزاء

  )ث(

  : ثابت، الدكتور حبيب* 

  . ١٩٤٨وأدونيس، بيروت، ـ عشتروت 

  )ج(

  ): ٧٦٧/ ١٥٠ت (جابر بن حيان، الصوفي الكوفي * 

  .٦ـ  ١٩٣٥/ ١٣٥٤باول كراوس القاهرة، : جابر بن حيان، تحقيق ـ مختار رسائل

  ): ٨٨٩/ ٢٥٥ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر * 

  .١٩٤٧السندوبي، القاهرة . البيان والتبيين، ط ـ

  : جاسم حسن شبر* 
  

  ـ  ٤٠٢ـ 



 

 

  . ١٩٦٥وتراجم أعالمهم، النجف، ـ تاريخ المشعشعيين 

  :جرجي زيدان* 

  . ١٩٠٢مصر . ـ األمويون والعباسيون، ط

  .١٩٠١تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، القاهرة ـ 

  ): ١٧٠٠/ ١١١٢ت (ني الجزائري، نعمة اهللا الحسي* 

  .١٩٦٠/ ١٣٧٨. وط ٤ـ  ١٨٦٣/ ١٢٨٠إيران، . النشأة اِإلنسانية، طـ األنوار النعمانية في بيان 

  ): ت في أواخر القرن التاسع عشر(الجنابذي، سلطان محمد بن حيدر محمد * 

  .٧ـ  ١٨٩٦/ ١٣١٤طهران . ـ تفسير المنير، بيان السعادة في مقامات العبادة، ط

  ): ١١ـ  ١٩١٠/ ٢٩٨ت ( محمد الخزاز القواريريد البغدادي، بن الجني* 

التذكارية،  »جب«من سلسلة ) ٢٢(علي حسن عبد القادر، رقم : ـ رسائل الجنيد، تحرير وتصحيح

  .١٩٦٢لندن، 

ـ  ١٣٣٩/ ٧٤٠ت (جنيد الشيرازي، معين الدين أبو القاسم بن نجم الدين أبي الفتح محمد العمري * 

٤٠ :(  

  .حجر، الهند، بال تاريخ. الجنيد البغدادي، ط تـ مقاال

  : تسيهر، إجناسجولد* 

عبد الحق وعلي حسن محمد يوسف موسى وعبد العزيز : ـ العقيدة والشريعة في اإلسالم، ترجمة

  .١٩٤٦أولى، القاهرة، . عبد القادر، ط

  ): ١١٦٦/ ٥٦١ت (الجيلي، عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا * 

  .١٩٦٠/ ١٣٨٠مصر، . ، طي والفيض الرحمانيـ الفتح الربان

  ): ١٤٠٣/ ٨٠٥ت (الجيلي، عبد الكريم بن إبراهيم * 

  .١٨٦٧/ ١٢٩٣مصر، . ـ اِإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائل، ط

  )ح(

  ): ١٨٠١/ ١٢١٦ت (الحائري، أبو علي محمد بن إسماعيل الرجالي * 

ـ  ١٢٩٩حجر، طهران، . ، ط]٨ـ  ١٧٩٧/ ١٢١٢مؤلف [ـ منتهى المقال في أحوال الرجال 

  .٤ـ  ١٩٣٣/ ١٣٥٢النجف، . ، وط٤ـ  ١٨٨٣/ ٣٠٠
  

  ـ  ٤٠٣ـ 



 

 

  ):١٦٥٨/ ١٠٦٨ت (خليفة، مصطفى بن عبد اهللا، كاتب جلبي حاجي * 

  .م١٩٤١اسطنبول، . الكتب والفنون، طالظنون عن أسامي ـ كشف 

  : حتي، فيليب* 

  .١٩٥٠وت وزريق، بيرجبور : العرب، ترجمة ـ تاريخ

  ): ١٦٨٦/ ١٠٩٧ت (بن الحسن الحر العاملي، محمد * 

  .١٩٠٢/ ١٣٢٠طهران، . ـ أمل اآلمل في علماء جبل عامل، ط

  : إبراهيم حسنحسن * 

  . ١٩٣٢ـ الفاطميون في مصر، القاهرة، 

  : الحسني، عبد الرزاق* 

  .١٩٣٠/ ١٣٤٩، بغداد ١ـ مختصر تاريخ البلدان العراقية، ط 

  : ، الدكتورـ أمينحسين * 

  .١٩٦٥ـ تاريخ العراق في العصر السلجوقي، بغداد، 

  ):٩١٩/ ٣٠٩ت ( بن منصورالحالج، الحسين * 

  .١٩١١تحقيق ماسينيون، باريس ـ الطواسين، 

  ): ٩٦١/ ٣٥٠ت بعد (بن الحسن األصفهاني حمزة * 

  .٢ـ  ١٩٢١/ ١٣٤٠برلين، . ـ تاريخ سني ملوك األرض واألنبياء، ط

  )خ(

  : ني، عليالخاقا* 

  .١٩٥٢النجف، . ـ شعراء الحلة الجزء الثاني، ط

  .١٩٥٣، الجزء األول، النجف ـ شعراء الغرى

ضمن كتاب [بدوي،  عبد الرحمنالدكتور : ، تحقيق]بن أبي طالبمنسوبة إلى علي [خطبة البيان * 

دون ي النجف في المطبعة الحيدرية فوطبعت مؤخراً . ١٩٥٠مصر، . ، ط]اإلنسان الكامل في اإلسالم

  .تاريخ

  ): ١٠٧١/ ٤٦٣ت (الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي * 

  .٧ـ  ١٩٢٦/ ١٣٤٥دمشق، . ـ تاريخ بغداد، ط
  

  ـ  ٤٠٤ـ 



 

 

  ): ٩ـ  ١٦٥٨/ ١٠٦٩ت (بن عمر المصري الشافعي أحمد بن محمد  الخفاجي، شهاب الدين* 

  .١٨٥٦/ ١٢٧٣مصر، . ـ ريحانة األلّباء، ط

  .١٨٨٢/ ١٢٩٩اسطنبول، . اص في أوهام الخواص، طـ شرح درة الغو

/ ١٣٧١مصر، . محمد عبد المنعم الخفاجي، ط: شفاء الغليل فيما في العربية من الدخيل، تحقيقـ 

١٩٥٢.  

  ): ١٨٩٥/ ١٣١٣ت (الخوانساري، محمد باقر * 

  .٩٠ـ  ١٨٨٩/ ١٣٠٧إيران، . ـ روضات الجنات، ط

  )د(

  : خشبة دريني* 

  . مصر، مطبعة الرسالة، بال تاريخ. لجمال عند األغريق، طـ أساطير الحب وا

  : الدوري، الدكتور عبد العزيز* 

  .١٩٤٩ـ مقدمة في تاريخ صدر اإلسالم، بغداد، 

  :دونالدسن، دوايت* 

  .١٩٤٦، مصر .م. ـ عقيدة الشيعة، تعريب ع

  .: ج. دي بور، ت* 

  .١٩٥٤الهادي أبو ريدة، القاهرة، الدكتور محمد عبد : ـ تاريخ الفلسفة في اإلسالم، ترجمة

  ): ٨٩٥/ ٢٨٢ت (الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود * 

  .١٩١٢/ ١٣٣٠مصر، . ـ األخبار الطوال، ط

  )ذ(

  ): ١٣٤٧/ ٧٤٨ت (الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان التركماني المصري، * 

  .٥ـ  ١٩٢٣/ ٤ـ  ١٣٤٣حيدر آباد . ـ تذكرة الحفاظ، ط

  .١٩٤٦ـ  ١٩٤٥/ ١٣٦٥ـ  ١٣٦٤. ، وط١٩١٨/ ١٣٣٧حيدر آباد . إلسالم، طـ دول ا

. الدكتور صالح المنجد، واالبياري، وأسعد طلس، ط: ، تحقيق]٣ـ  ١ ج[لنبالء، ـ سير أعالم ا

  .٦٢ـ  ١٩٥٦مصر، 
  

  ـ  ٤٠٥ـ 



 

 

  )ر(

  ):٧٠ـ  ١١٦٩/ ٥٦٥ت (الراغب األصفهاني، أبو القاسم حسين بن محمد * 

  .١٩٠٨/ ١٣٢٦مصر، . دباء ومحاورات الشعراء، طاألـ محاضرات 

ت (أبي طالب بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين  الرضا، االمام علي بن موسى بن* 

٨١٢/ ٢٠٣ :(  

  .٥ـ  ١٨٤٩/ ١٣٠٢الهور، . ـ الصحيفة، ط

  )ز(

  ): ١ـ  ١٧٩٠/ ١٢٠٥ت (الواسطي،  الزبيدي، محمد مرتضى* 

  .٩ـ  ١٨٨٨/ ١٣٠٦القاهرة . ـ تاج العروس، ط

  : الزركلي، خير الدين* 

  .١٩٥٦مصر، . ـ االعالم، ط

  )٩٦٥ـ  ٩١١(زين الدين العاملي، بن نور الدين علي بن أحمد، الشهيد الثاني * 

/ ١٣٧٨مصر . الشيخ عبد اهللا السبيتي، ط: ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تحقيق

  .٩ـ  ١٩٥٨

  )س(

  ): ١٢٥٦/ ٦٥٤ت (البغدادي وغلي بن عبد اهللا بن قزأ المظفر يوسف أبوسبط ابن الجوزي، * 

  .١٩٦٤/ ١٣٨٣النجف، . ـ تذكرة خواص األمة، ط

  .١٩٥١حيدر آباد، . ـ مرآة الزمان، ط

  ): ٧ـ  ١٤٩٦/ ٩٠٢ت (السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن * 

على هامش نفح [لبقاع المباركات، والتراجم واوبغية الطالب في الخطط والمزارات  ـ تحفة األحباب

  .٥ـ  ١٨٨٤/ ١٣٠٢المطبعة األزهرية المصرية، بمصر، . ، ط]الطيب

  .٧ـ  ١٩٣٤/ ٥ـ  ١٣٥٣ـ الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع، مصر 

  ): ٩٨٨/ ٣٧٨ت (السّراج، أبو نصر عبد اهللا بن علي الطوسي * 

  .١٩١٤نيكلسون ليدن : ـ اللمع، تحقيق
  

  ـ  ٤٠٦ـ 



 

 

  ):١٠٠٩٥/ ٩٩٨ت بعد (السكتواري، عالء الدين علي دده البسنوي  *

  .٤ـ  ١٨٨٣/ ١٣٠٠بوالق، مصر، . ، طاألواخرـ محاضرة األوائل ومسامرة 

  ): م١٣٧٣/ ه٧٧٤(السالمي، أبو المعالي محمد بن رافع * 

من ) أحمد محمد بن(ـ تاريخ علماء بغداد، المسمى منتخب األخبار، انتخبه التقي الفاسي المسالكي 

/ ه١٣٥٧بغداد : عباس العّزاوي، ط الخامس عشر الميالدي، بتصحيح/ القرن التاسع الهجري أبناء

  .م١٩٣٨

  ): ١٠٢١/ ٤١٢ت (السلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري * 

  .١٩٥٣نور الدين شريبة، مصر، : ـ طبقات الصوفية، تحقيق

  ): ١١٤٨/ ٥٤٢ت (أبي بكر التميمي  السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن* 

  .١٩١٢مصورة، ليدن، . ـ األنساب، ط

  ):١٢٣٥/ ٦٣٢ت (السهروردي، شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد * 

  .١٩٣٩مصر، . ـ عوارف المعارف، ط

  ):١١٨٩/ ٥٨٧ق (السهروردي، شهاب الدين يحيى بن حبش * 

، هنري كوربان: ، تحقيق]»راقمجموعة دوم مصنفات شيخ إش«كتاب  ضمن[ـ حكمة إشراق، 

  .١٩٥٢طهران، 

  ). ١٥٠٥/ ٩١١ت (السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن الناصر الشافعي * 

  .١٩٤١/ ١٣٦٠مصر، . ـ اِإلتقان في علوم القرآن، ط

  .١٩٥٩مصر . ، وط٣ـ  ١٩٣٢/ ١٣٥١دمشق . ـ تاريخ الخلفاء، ط

  .١٩٥٠/ ١٣٦٩بغداد أسعد طلس، : ـ الوسائل إلى محاضرة األوائل، تحقيق

  )ش(

  :بن حسن الشافعي المدني ، مؤمنالشبلنجي* 

  .١ـ  ١٩٦٠/ ١٣٨٠مصر، ثامنة، . ، ط]١٨٧٣/ ١٢٩٠فرغ من تأليفه سنة [ـ نور األبصار، 

  ): ١٤١٣/ ٨١٦ت (الشريف الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد الحسيني الحنفي * 

  .١٩٣٨/ ١٣٥٧القاهرة، . ـ التعريفات، ط
  

  ـ ٤٠٧ـ 



 

 

  ):٦ـ  ١٠١٥/ ٤٠٦ت (الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى العلوي * 

/ ١٣٥٥النجف، الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء، : ، مع شرحالتنزيلفي متشابه ـ حقائق التأويل 

١٩٣٦.  

  .٩ـ  ١٨٨٨/ ١٣٠٦مطبعة نخبة األخبار، . ـ الديوان، ط

  ): ٥ـ  ١٠٤٤/ ٤٣٦ت (موسى العلوي الشريف المرتضى، علي بن الحسين بن * 

  .م١٩٥٧، مصر، محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيق]غرر الفوائد ودرر القالئد[ـ االمالي 

  ):٦ـ  ١٥٦٥/ ٩٧٣ت (، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني* 

  .١٩٢٥ـ الطبقات الكبرى، القاهرة، 

  .١٩٣٢مصر، . الميزان الكبرى، طـ 

  ): ١١٥٣/ ٥٤٨ت (محمد بن عبد الكريم األشعري  تحالشهرستاني، أبو الف* 

  .١٩٤٩ـ  ١٩٤٨مصر، . ـ الملل والنحل، ط

  : كامل مصطفىالشيبي، الدكتور * 

  . ١٩٦٤ـ  ١٩٦٣أولى، بغداد، . ، ط]جزان[الصلة بين التصوف والتشيع، ـ 

  : الشيرازي، محمد المهدي الحسيني* 

  .١٩٦١/ ١٣٨١النجف، . في شرح التجريد، ط ـ القول السديد

  )ص(

  : صدر الدين الحسيني، أبو الحسن علي بن ناصر* 

  .١٩٣٣الدكتور محمد إقبال، الهور، : ، تحقيق]ينسب إليه[ـ أخبار الدولة السلجوقية، 

  )ط(

  ): ١ـ  ١٥٦٠/ ٩٦٨ت (طاشكبري زاده، عصام الدين أحمد بن مصطفى * 

/ ١٣١٠مصر، . ، ط]هامش وفيات األعيانعلى [ـ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، 

  .٣ـ  ١٨٩٢

  : الطباخ، محمد راغب* 

  .١٩٢٦حلب، . ـ إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ص
  

  ـ  ٤٠٨ـ 



 

 

  ): ١١٥٣/ ٥٤٨ت (الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل * 

  .٧ـ  ١٨٨٦/ ١٣٠٤طهران، . في تفسير القرآن، ط ـ مجمع البيان

  ): ٣ـ  ٩٩٢/ ٣١٠ت ( محمد بن جريرو جعفر الطبري، أب* 

/ ١٣٢٣مصر . وط. ١٩٠١ـ  ١٨٧٩. ليدن. ـ تاريخ الرسل والملوك، بعناية، دي غويه، ط

١٩٥٧.  

  ): ١٦٧٤/ ١٠٨٥ت (بن محمد علي النجفي الرماحي  ، فخر الدينالطريحي* 

  .٦ـ  ١٨٥٥/ ١٢٧٢طهران، . ـ مجمع البحرين، ط

  : طه باقر، األستاذ* 

  .١٩٥٥ ، بغداد٢في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء األول، ط  ـ مقدمة

  .١٩٦٢، ـ ملحمة كلكامش، بغداد

  : طه حسين، الدكتور* 

  .١٩٥١ـ علي وبنوه، القاهرة، 

  .١٩٥١ـ الفتنة الكبرى، القاهرة، 

  : طه عبد الباقي سرور* 

  .١٩٥٥، مصر ٢ـ التصوف اِإلسالمي واِإلمام الشعراني، ط 

  ): ١٠٦٩/ ٤٦٠ت (و جعفر محمد بن الحسن، شيخ الطائفة الطوسي، أب* 

  .١٩٠٥/ ١٣٢٣تبريز، . ـ الغيبة، ط

  .١٨٥٥كلكتا، . ـ الفهرست، ط

  )ع(

  : عارف تامر* 

  .١٩٥٣أولى، سورية، . ، طـ أربع رسائل إسماعيلية

  .دار الكاتب العربي، بيروت، بال تاريخ. ـ القرامطة، ط

  ): ٦ـ  ١٣٥٠/ ٧٠٥ت بعد (عامر بن عامر البصري * 

عارف : ونشرها. ١٩٤٨/ ١٣٦٧الشيخ عبد القادر المغربي، دمشق : ، تحقيق)التائية(ـ ذات األنوار 

  .١٩٥٣، بيروت، ]»أربع رسائل إسماعيلية«ضمن [تامر 

  : عباس العزاوي* 

  .٥٥ـ  ١٩٣٥بغداد، . ـ تاريخ العراق بين احتاللين، ط
  

  ـ  ٤٠٩ـ 



 

 

  :وافي، الدكتورعبد الواحد * 

  .مصر، دار المعارف، بال تاريخ. ـ األدب اليوناني القديم، ط

  ]: العاشر/ من أبناء القرن الرابع[القرطبي، الكاتب عريب بن سعد * 

  .١٨٩٧دي غويه، ليدن، : ، تحقيق)٦ـ  ٩٧٥/ ٣٦٥يؤرخ إلى سنة (ـ صلة تاريخ الطبري 

  : علي بن أبي طالب* 

  .١٩٣٣/ ١٣٥٢مصر، . الشيخ محمد عبده، ط: الرضي، تحقيقـ نهج البالغة، جمع الشريف 

  ): ٧١٣/ ٩٤ت (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين * 

  .، بال تاريخمطبعة شركة التضامن. ، ط]تنسب إليه[ـ الصحيفة السجادية، 

  )غ(

  ):١١١١/ ٥٠٥ت (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، حجة اإلسالم الغزالي، * 

  .٧٠ـ  ١٨٦٩/ ١٢٩٦. وط. ٦ـ  ١٨٥٥/ ١٢٨٢مصر، . ء علوم الدين، طـ إحيا

 ـ روضة الطالبين ٣ـ منهاج العارفين،  ٢. معراج السالكينـ  ١ثالث رسائل هي [ـ فرائد الآللي 

  .١٩٢٤/ ١٣٤٣بخيت، القاهرة : تحقيق ،]وعمدة السالكين

  .١٩٦٤بدوي، القاهرة،  عبد الرحمن الدكتور: ، تحقيقـ فضائح الباطنية

  .١٩٦٣/ ١٣٨٣عبد الكريم العثمان، دمشق، : اإللهية، تحقيقـ المعارف العقلية ولباب الحكمة 

  . ١٩٤٣دمشق، . عياد، طوكامل الدكتور جميل صليبا، : المنقذ من الضالل تحقيق وتقديمـ 

  ): ١٦٥١/ ١٠٦٢ت (محمد بن بدر الدين محمد  الغزي، نجم الدين* 

  .١٩٥٩ـ  ١٩٤٥بيروت، . المئة العاشرة، طـ الكواكب السائرة بأعيان 

  ):١٤١٢/ ٨١٥ت (الغزولي، عالء الدين علي بن عبد الوهاب البهائي * 

  .٢ـ  ٢٨٨١/ ١٣٠٠ـ  ١٢٩٩ـ مطالع البدور في منازل السرور، مصر 

  )ف(

  ت (الشافعي فخر الدين الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر القرشي * 
  

  ـ  ٤١٠ـ 



 

 

١٢٠٩/ ٦٠٦:(  

  .١٩٣٨علي سامي النشار، مصر، : قادات المسلمين والمشركين، تحريرـ اعت

  : فلهاوزن، يوليوس* 

  .١٩٥٦دمشق، . الدكتور يوسف العش، ط: ـ الدولة العربية وسقوطها، ترجمة

  : فؤاد السيد* 

  . ١٩٥٤لجامعة الدول العربية، القاهرة،  المصورة في الدائرة الثقافية ـ فهرست المخطوطات

  ): ١٤١٣/ ٨١٦ت (آبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي الفيروز* 

  .١٩٣٨القاهرة، . ـ القاموس المحيط، ط

  )ق(

  ): ١٥٩٣/ ١٠٠١ت (الحنفي ... القارئ، المال علي* 

  .١٩٠٥/ ١٣٢٣، مصر، ـ شرح الفقه األكبر ألبي حنيفة

  ): ٩٤٨/ ٣٣٧ت ( قدامة بن جعفر* 

  .١٩٣٧/ ١٣٥٦مصر، . ـ نقد النثر، ط

  ): ١١ـ  ١٦١٠/ ١٠١٩ت (، أبو العباس أحمد بن يوسف الدمشقي القرماني* 

  . ٦ـ  ١٨٦٥/ ١٢٨٢بغداد، . ـ أخبار الدول وآثار األول، ط

  ): ١٠٦٤/ ٤٦٥ت (القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن * 

  .١٩٤٨/ ١٣٦٧. ٧ـ  ١٨٦٦/ ١٢٨٤مصر، . ـ الرسالة القشيرية، ط

  ): ٤٩ـ  ١٢٤٨/ ٦٤٦ت (لدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي، جمال ا* 

  .١٩٠٨/ ١٣٢٦مصر، . ـ إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ط

  ): ٢٠ـ  ٩١٩/ ٣٠٧ت بعد (القمي، أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم * 

  . ٤ـ  ١٨٩٣/ ١٣١١إيران، . ـ التفسير، ط

  ): ٣ـ  ٩١٢/ ٣٠٠ت (ري القمي، أبو القاسم سعد بن عبد اللطيف األشع* 

  .١٩٦٣طهران، . ـ كتاب المقاالت والفرق، ط

  : القمي، الشيخ عباس محمد رضا* 
  

  ـ  ٤١١ـ 



 

 

  .٤ـ  ١٩٣٣/ ١٣٥٢، النجف، ]فهرست كتاب بحار األنوار[ـ سفينة البحار 

  .١٩٥٦/ ١٣٧٦النجف . ـ الكنى واأللقاب، ط

  . ٨ـ  ١٩٥٧/ ١٣٧٧. وط. ١٩٤١/ ١٣٦٠، .، طهران ط]من جمع القمي[الجنان  ـ مفاتيح

  . ١٩١١/ ١٣٢٩ـ هدية األحباب في ذكر من عرف بالكنية واأللقاب واألنساب، طهران 

  )ك(

  ):١٣٧٥/ ٧٣٥ت ( الكاشاني، كمال الدين أبو الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين السمرقندي* 

  .١٨٤٥ألويز سبرنجر، كلكتا، : ـ اصطالحات الصوفية، تحقيق

  : اء، الشيخ محمد الحسينكاشف الغط* 

  .٧ـ  ١٩٢٦/ ١٣٤٥، النجف، البدع والضالالتـ اآليات البينات في قمع 

  .١٩٥٤تاسعة، بيروت، . وأصولها، طـ أصل الشيعة 

  ):٣ـ  ١٣٦٢/ ٧٦٤ت (الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد * 

  .١٩٥٣عبد الحميد، القاهرة،  محمد محيي الدين: ـ فوات الوفيات، تحقيق

  : لي، األب انستاس ماريالكرم* 

  .١٩١٩/ ١٣٣٧البصرة، . ـ خالصة تاريخ العراق، ط

  ):العاشر/ من رجال القرن الرابع(بن عبد العزيز  الكشي، أبو عمر ومحمد* 

  .١٩٠٠ـ  ١٨٩٩/ ١٣١٧الهند، . ـ معرفة أخبار الرجال، ط

  ): ٩٩٠/ ٣٨٠ت (الكالباذي، أبو بكر محمد بن إسحق البخاري * 

  . ١٩٣٣/ ١٣٥٢آرثر جون آربرى، مصر، : أهل التصوف، بعنايةذهب ـ التعرف لم

  ): ٩٣٩/ ٣٢٩ت (الكليني، محمد بن يعقوب * 

  .٢ـ  ١٩٦١/ ١٣٨١، .وط. ٢ـ  ١٨٦١/ ١٢٧٨، .ـ أصول الكافي، طهران، ط

  ): ١٢٦١/ ٦٥٨ت (، الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن يوسف الشافعي الكنجي* 

  .١٩٠٦/ ١٣٢٤تبريز، . ، طصاحب الزمانـ البيان في أخبار 

  ): ٨٦٦/ ٢٥٢ت (الكندي، أبو يوسف يعقوب بن إسحق * 

  .١٩٥٠الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، مصر، : ـ رسائل الكندي، تحقيق
  

  ـ  ٤١٢ـ 



 

 

  : كوربان، هنري* 

، ]»قلقة في اإلسالم شخصيات«ضمن كتاب [اإلشراقي المذهب ـ السهرورودي الحلبي مؤسس 

  .١٩٤٦بدوي، القاهرة  كتور عبد الرحمنالد: ترجمة

  )ل(

  : اللخمي، سديد الدين* 

  .١٩٥٤مصر، . ـ شرح منازل السائرين، ط

  )م(

  : ، لويماسينيون* 

، ترجمة ]»اإلسالماإلنسان الكامل في «كتاب ضمن [ـ اِإلنسان الكامل في اإلسالم وأصالته النشورية، 

  .١٩٥٠ بدوي، مصر، عبد الرحمن الدكتور: وجمع وتحقيق

  .١٩٣٩، صيدا تقي بن محمد المصعبي: وتعليقـ خطط الكوفة، ترجمة 

 الدكتورترجمة  »في اإلسالم شخصيات قلقة«كتاب  ضمن[الشخصي للحالج ـ دراسة عن المنحني 

  .١٩٤٦، القاهرة، ]عبد الرحمن بدوي

  ].»في اإلسالمشخصيات قلقة «كتاب ضمن [ـ سلمان الفارسي والبواكير الروحية لإلسالم في إيران 

  ): ٦ـ  ١٩٠٥/ ١٣٢٢ت (عبد اهللا النجفي بن  المامقاني، الحسن* 

  .١ـ  ١٩٣٠/ ١٣٤٩إيران، . ـ تنقيح المقال، ط

  : متز، آدم* 

الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة : ـ الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، ترجمة

١٩٤٨/ ١٣٦٧.  

  ): ١٠٠٥/ ٣٩٥ت (سم األندلسي بن قاالمجريطي، مسلمة * 

  .١٩٤٩/ ١٣٦٨، دمشق، الدكتور جميل صليبا: ، تحقيق]تنسب إليه[ـ الرسالة الجامعة 

  . ١٩٣٣ريتر، اليبزج . ه: بالتقديم، تحقيقـ غاية الحكيم واحق النتيجتين 

  ): ٩ـ  ١٦٩٨/ ١١١٠ت (بن محمد تقي المجلسي، محمد باقر * 

  .٥ـ  ١٨٨٤/ ١٣٠٢الهور، . ـ اعتقادات، ط

  .٥ـ  ١٨٨٤/ ١٣٠٢طهران، . ـ بحار األنوار، ط

  ): ٨٦٣/ ٢٤٣ت (المحاسبي، الحارث بن أسد العنزي * 
  

  ـ  ٤١٣ـ 



 

 

  . ، مصر، بال تاريخمحمود وطه عبد الباقي سرور الدكتور عبد الحليم: لحقوق اهللا، تحقيق ـ الرعاية

  ): م١٧٠٠ـ  ١٦٥١ /ه١١١١ـ  ١٠٦١(المحبي، محمد أمين بن فضل اهللا الدمشقي * 

، دمشق وبيروت ١، ط .٨ـ  ١٨٦٧/ ١٢٨٢القرن الحادي عشر، مصر،  ـ خالصة األثر في أعيان

  .١٩٦٣ـ  ١٩٣٥/ ١٣٨٣/ ١٣٥٤

  : األمين الحسيني العامليمحسن * 

  .٦٣ـ  ١٩٣٥/ ٨٣ـ  ١٣٥٤ـ أعيان الشيعة، الطبعة األولى، دمشق وبيروت 

  : ، الدكتور حسين عليمحفوظ* 

  .١٩٥٦/ ١٣٦٧، أحمد االحسائي، بغدادشيخ الـ سيرة 

  : محمد أمين غالب* 

  .١٩٢٤العلويين، الالذقية، ـ تاريخ 

  : محمد جابر عبد العال، الدكتور* 

لمدن العراق ابان العصر العباسي  ـ حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة االجتماعية واألدبية

  .١٩٥٤األول، القاهرة، 

  : خمحمد عبده، الشي* 

  .تاريخاالستقامة، القاهرة، بال . عبد الحميد، طمحمد محيي الدين : نهج البالغة، تحقيقـ شرح 

  ): م٧ـ  ١٧٩٦/ ه١٢١١ت بعد (أبو الفضل محمد خليل صدر الدين : المرادي* 

  . ه١٣٠١مصر : ، ط]الثامن عشر الميالدي= الهجري [القرن الثاني عشر  ـ سلك الدرر في أعيان

  ): م٩٥٦/ ه٣٤٥ت (أبو الحسن علي بن الحسين الشافعي  المسعودي،* 

  .٨ـ  ١٩٢٧/ ١٣٤٦. وط. ٧ـ  ١٨٦٦/ ١٢٨٣. ـ مروج الذهب، مصر، ط

  ): ٨٧٥/ ٢٦١ت (أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم، * 

  .٣١ـ  ١٩٣٠/ ١٣٤٩. ، وط١٩١٦/ ١٣٣٤مصر، . ـ الصحيح، ط

  :مصطفى جواد، الدكتور* 

  ياد نامه خواجه«ضمن . [ير الدين الطوسي بإحياء الثقافة اإلسالمية أيام المغولـ اهتمام نص
  

  ـ  ٤١٤ـ 



 

 

  .١٩٥٧، طهران، ]»طوسي نصير الدين

  :مصطفى عبد الرزاق، الشيخ* 

  .١٩٤٥ـ فيلسوف العرب والمعلم الثاني، القاهرة، 

  ): ١٠٥٧/ ٤٤٩ت (بن سليمان المعري، أبو العالء أحمد بن عبد اهللا * 

  .١٩٥٠أولى، مصر، . الدكتورة عائشة عبد الرحمن، ط: رسالة الغفران، تحقيق ـ

  : المفضل بن أبي الفضائل* 

 ،«Patrologia Orientalis»ضمن مجلة [بلوشيه، : تحقيقـ النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميد، 

  ].٢٠ـ  ١٩١٩باريس، 

  ): ١٠٢٢/ ٤١٣ت (مان البغدادي محمد بن محمد بن النع المفيد، الشيخ أبو عبد اهللا* 

  .١٩٤٥/ ١٣٦٤ـ أوائل المقاالت في المذاهب المختارات، تقديم، هبة الدين الشهرستاني، تبريز، 

  ]. مع أوائل المقاالت[االعتقاد،  ـ تصحيح

  ): ١١١٣/ ٥٠٧ت (المقدسي، الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر * 

  . ١٩٥٠، مصر، أحمد الشرباصي: ـ صفوة التصوف، نشرة

  ): ٩٦١/ ٣٥٠ت بعد (المقدسي، مطهر بن طاهر * 

  .١٩١٦ـ  ١٨٩٩فرنسا، . ـ البدء والتاريخ، ط

  ):١٤٤٢/ ٨٤٥ت (، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي* 

  .١٩٤٨الدكتور جمال الدين الشيال، مصر، : في تاريخ الفاطميين الخلفا، تحقيقـ اتعاظ الحنفا 

  .١٩٤١مصر، . طاألسماع، ـ امتاع 

  .٤ـ  ١٨٥٣/ ١٢٧٠مصر، . ـ الخطط، ط

  .١٩٣٤الدكتور مصطفى زيادة، مصر، : الملوك، تحقيق لمعرفة دول ـ السلوك

  ): ١٦٢١/ ١٠٣٠ت (المناوي، عبد الرؤوف * 

  .١٩٦٣، ٢ ج، و١٩٣٨، ١ جمصر، . ـ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، ط

  ):٨٢٧/ ٢١٢ت (ار الكوفي المقرَّي، نصر بن مزاحم بن سي* 

  . ١٩٤٦/ ١٣٦٥محمد عبد السالم هارون، مصر، : ـ وقعة صفين، تحقيق
  

  ـ  ٤١٥ـ 



 

 

  )ن(

  ): ١٠٥٨/ ٤٥٠ت (النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد * 

  .١٨٩٩/ ١٣١٧بومبي، . وط. ، بال تاريخمصطفوي إيران، جابخانه. ـ كتاب الرجال، ط

  ): ٦ـ  ٩١٥/ ٣٠٣ت (شعيب النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن * 

  .١٩٣٠ـ السنن، مع تعاليق السيوطي، القاهرة، 

  ): ٩٦٥/ ٣٥٤ت (محمد بن عبد الجبار النفّري، * 

  .١٩٣٥ليدن، . آرثر جون آربري، ط: ـ المواقف والمخاطبات، تحقيق

  ]: التاسع/ القرن الثالثت في أواخر [النوبختي، أبو محمد الحسن بن موسى * 

  .١٩٣٦/ ١٣٥٥النجف، . وط. ١٩٣١، اسطنبول، ريتر. ط فرق الشيعة،ـ 

  ) ه(

  : الغطاءالهادي كاشف * 

  .مكتبة األندلس، بيروت، بال تاريخ. ـ مستدرك نهج البالغة، ط

  ) و(

  ): ١٣٧٣/ ٧٧٤ت (الواسطي، عبد الرحمن بن عبد المحسن * 

  .١٨٨٥/ ١٣٠٣مصر، . العارفين، ط المشايخخرقة ـ ترياق المحبين في طبقات 

  : ولي الدين يكن* 

  .١٩١١/ ١٣٢٩، مصر، ]مذكرات[ـ المعلوم والمجهول 

  )ي(

  ): ١٢٢٩/ ٦٢٦ت (ياقوت الحموي، أبو عبد اهللا بن عبد اهللا الرومي * 

  .م١٨٤٦ جوتنجن: ـ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً، ط

  .١٩٣٨أحمد فريد رفاعي، مصر، : األدباء، تحقيقـ معجم 

  .١٩٠٧. وط. ٩ـ  ١٨٨٨/ ١٣٠٦مصر، . وط. ١٨٦٦بزج، بعناية وستنفلد، لي. ـ معجم البلدان، ط

  ): ٨٩٧/ ٢٨٤ت (اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح االخباري * 

  .١٨٩٣ليدن، . ـ البلدان، مع األعالق النفيسة، ط
  

  ـ  ٤١٦ـ 



 

 

  .١٩٢٩/ ١٣٥٨النجف . وط. ١٨٩٥ليدن، . ـ التاريخ، ط

  .١٩٦٢بيروت، . ـ مشاكلة الناس لزمانهم، ط

  : اليعقوبي، محمد علي* 

  .١٩٥١ـ البابليات، النجف، 

  ): ١٣٢٦/ ٧٢٦ت (الحنبلي  موسى بن محمد بن أحمد البعلبكي أبو الفتحاليونيني، قطب الدين * 

  .٦ـ  ١٩٥٤/ ٥ـ  ١٣٧٤حيدر آباد . الزمان، طـ ذيل مرآة 

  

  ـ الكتب الفارسية ٤
  ):الرابع عشر/ من رجال القرن الثامن(األردبيلي  جيبن إسماعيل بن حاابن بزاز، توكُّلي * 

  .١٩١١/ ١٣٢٩بومبي، . ـ صفوة الصفا، ط

  ): ١٢٧٣/ ٦٧٠ت (صير الدين يحيى بن محمود الترجمان بي، نابن بي* 

  .١٩٥٦عدنان صادق، أنقرة، : ، تحقيق)في األمور العالئية األوامر العالئية(ـ التاريخ 

  : أحمد كسروي* 

  .م ١٩٦٠/ ش ١٣٣٩ثالثه، طهران، . ، طساله خوزستان ـ تاريخ بانصد

  .١٩٤٥/ ١٣٢٤ـ مشعشعيان، طهران، 

  .م١٩٢٦/ ش ١٣٠٥، ٢، مجلة آينده، مج ـ نزاد وتبار صفوية

  ): الخامس عشر/ من أبناء القرن التاسع(إسحق، سيد * 

: ، نشر]»نصوص حروفية« ومعهما رسائل حروفية أخرى ضمن[ـ محرم نامه وهدايت نامه، 

  .١٩٠٩هوارت، ليدن، 

  : اعتصامي* 

  .١٩٤٢، شيراز. ، وط١٨٩٢/ ١٣١١طهران . ، ط)مجلدان(ـ فهرست كتابخانه مجلس، 

  ): ٨ـ  ١٣٠٧/ ٧٠٧ت (أفضل الدين الكاشاني، محمد بن حسن المرقي، بابا أفضل * 

  . ٨ـ  ١٩٥٢/ ٧ـ  ١٣٣١ويحيى مهدوي، طهران  مينوي ـ مصنفات، تصحيح واهتمام، مجتبي
  

  ـ  ٤١٧ ـ



 

 

  ): ١٣٦٠/ ٧٦١ت (األفالكي، شمس الدين أحمد العارفي * 

  .١٩٥٩يازيجي، انقرة،  تحسين: ، تحقيق)المجلد األول(ـ مناقب العارفين، 

  ): ٩ـ  ١٠٨٨/ ه٤٨١ت (الهروي األنصاري، عبد اهللا * 

  .م١٩٦٢/ ش ه١٣٤١ميزان، أفغانستان : حبيبي، ط ـ طبقات الصوفية، بتحقيق عبد الحي

  : لبالغي، السيد عبد الحجةا* 

  .٥٠ـ  ١٩٤٩/ ١٣٦٩، طهران مردم نائين ـ أنساب خاندانهاي

  .٥٠ـ  ١٩٤٩/ ١٣٦٩ـ مقاالت الحنفاء في مقامات شمس العرفاء، طهران 

  ):١٩٠٤/ ١٣٢٢ت في حدود (التنكابني، محمد بن سليمان * 

  .١٩٠٢/ ١٣٢٠إيران، . ـ قصص العلماء، ط

  ): ٣ـ  ١٤٩٢/ ٨٩٨ت (لرحمن بن أحمد الجامي، نور الدين عبد ا* 

  .١٨ـ  ١٩١٦/ ١٣٣٦بور، طهران توحيدي . ـ نفحات األنس، ط

  : جعفر سجادي* 

  .١٩٦٠/ ش ١٣٣٩وعرفاء وصوفية، طهران  ـ فرهنك مصطلحات

  ): ٤ـ  ١٢٧٣/ ٦٧٢ت (جالل الدين الرومي، محمد بن محمد بن حسين الخطيبي الكبري البلخي * 

  .١٩٥٩/ ش ١٣٣٨جالل همائي وعلي دشتي، طهران : تحقيقـ ديوان شمي تبريز، 

  ): ١ـ  ١٤٣٠/ ٨٣٤ت (حافظ آبرو، نور الدين لطف اهللا بن عبد اهللا الهروي * 

  .١٩٢٩/ ١٣٥٣ الدكتور البياني، طهران: ـ ذيل جامع التواريخ، تحقيق

  ): ٨ ـ ١٧٦٧/ ١١٨١ت (حزين، محمد علي بن أبي طالب بن عبد اهللا الزاهدي الجيالني * 

  .١٨٣١بلفور، لندن : ـ تاريخ أحوال بتذكرة حال، تحقيق

  ):٥٠ـ  ١٣٤٩/ ٧٥٠ت ( حمد اهللا المستوفي القزويني* 

  .١٩١٠/ ١٣٢٨مصورة، ليدن، . كزيده، طـ تاريخ 

  : خدابخش، خان صاحب* 

  . ٧ـ  ١٨٩٦/ ١٣١٤حيدر آباد، . ـ محبوب األلباب في تعريف الكتب والكتاب، ط
  

  ـ  ٤١٨ـ 



 

 

  ): ١٥٣٤/ ٩٤١ت (شاه بن محمود  اند أمير، غياث الدين بن مير خواند محمد بن خواندخو* 

  .١٩٣٦/ ش ١٣١٥ـ حبيب السير، طهران، 

  ): ١٩٥٥/ ش ١٣٣٤ت (علي أكبر بن خان بابا خان دهخدا، * 

  .١٩٤٦/ ش ١٣٢٥ـ لغت نامه، موسوعة بدأ نشرها سنة 

  ): ١٨٦٣/ ١٢٨٠ت نحو (بهدايت، أمير الشعراء  رضا قليحان، المتخلص* 

  .٨ـ  ١٨٨٧/ ١٣٠٥طهران، . ـ رياض العارفين، ط

  ): العاشر/ من أبناء القرن الرابع(السجستاني، أبو يعقوب * 

  .١٩٤٩هنري كوربان، طهران، : ، تقديم]شرح قصيدة أبي الهيثم الجرجاني[ـ كشف المحجوب 

  : سعيد نفيسي* 

  . ١٩٥١/ ش ١٣٣٠نثر فارسي، طهران ـ شاهكارهاي 

  ): ٨ـ  ١٨٣٧/ ١٢٥٣ت (النعمة اللهي  الشرواني، الحاج زين العابدين* 

  .٩ـ  ١٨٩٨ـ  ١٣١٦إيران، . ـ بستان السياحة، ط

  : عباس إقبال* 

  .١٩٣٢/ ش ١٣١١طهران، . طنوبختي، ـ خاندان 

  : عبد الرزاق الكرماني* 

 زندكاني«كتاب  ضمن[ ،)١٤٩٤/ ٩٠٠في سيرة نعمة اهللا الولي، مكتوبة في حدود سنة (ـ تذكرة 

  .١٩٥٦جين اوبان، طهران، : ، تحقيق]»شاه نعمة اهللا ولي كرماني

  : مجتبى. أ. هعراقي، * 

  .٩ـ  ١٩٥٨/ ١٣٧٨قم، قم  »مدرسة فيضيه«مباركه  ـ فهرست كتابخانه

  ): م٣٠ـ  ١٢٢٩/ ه٦٢٧ت (العطار، فريد الدين محمد بن إبراهيم النيسابوري * 

  .١٩٤٢/ ش ١٣٢١ن، ـ تذكرة األولياء، طهرا

  ): ١١١١/ ٥٠٥ت (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد * 

  .٢ـ  ١٩٤١/ ١٣١٩طهران، . ، ط]حياء علوم الدينخالصة إ[= ـ كيمياء السعادة 

  ): ١٦٧٢ـ أو  ١٦٧١/ ١٠٨٢أو  ١٠٨١ت (الفاني، مولى محسن الكشميري * 
  

  ـ  ٤١٩ـ 



 

 

  .١٨٧٥/ ١٢٩٢وط بومبي . ١٨٠٩/ ١٢٢٤ند اله. ، ط]ينسب إليه[ـ دبستان المذاهب 

  ): ١٤٣٣/ ٨٣٨ت (قاسم األنوار، معين الدين علي بن المؤيد الموسوي الهروي * 

  .١٩٤٨/ ١٣٢٧سعيد نفيسي، طهران : ـ كليات، تحقيق

  : غنيقاسم * 

وقد ترجم إلى العربية بقلم عبد . ١٩٥١/ ش ١٣٣٠ ثانية، طهران. تاريخ تصوف دار إسالم، طـ 

  . أحمد ناجي القيس. م حسين ومراجعة دالنعي

  : القمي، محمد علي* 

  .١٩٠٩/ ١٣٢٧إيران، . في أحوال علماء المذهب الجعفرية، ط الرضويةـ فوائد 

  ):١ـ  ١٤٠٠/ ٨٠٣ت ( كمال الدين مسعود الخجندي* 

  .١٩٥٨/ ش ١٣٣٧دولت آبادي، طهران عزيز : ـ الديوان، تحقيق

  : مالكولم، سير جون* 

  .١٨٦٧الهند، . ميرزا حيرت، ط: ترجمة: إيرانـ تاريخ 

  .١٩٣٩/ ١١٣١٨بهار، طهران، : ، تحقيق]لمجهول[مجمل التواريخ والقصص * 

  : مفيدي اليزديمحمد * 

] ١٦٧١/ ١٠٨٢كتابتها سنة  تاريخ[نعمة اهللا الولي ، في ترجمة »جامع مفيدي«مختارات من كتاب ـ 

  .١٩٥٦أوبان، طهران،  ، تحقيق جين»مانيشاه نعمة اهللا ولي كر زندكاني«ضمن كتاب 

  ): ١٦٨٠/ ١٠٩١ت (محسن الفيض الكاشي، محمد بن مرتضى * 

  .١٩٣٦/ ١٣٨٣ـ كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة، طهران 

  : مدرس، محمد علي التبريزي الخياباني* 

  .١٩٤٧/ ١٣٦٦المعروفين بالكنية والنسب، طهران،  ـ ريحانة األدب في تراجم

  ): ١٩٢٦/ ١٣٤٤ت (النعمة اللهي الشيرازي ... علي، الحاج معصوم* 

  . ٢ـ  ١٩٠١/ ١٣١٩ـ طرائق الحقائق، إيران، 

  ): البروفسور(مهرين، عباس * 

  .١٩٥٤/ ١٣٣٣، طهران مهردار مهرين: ترجمة] فارسي مترجم عن األردية[تصوف، ـ 

  :ميسازي، سليم* 
  

  ـ  ٤٢٠ـ 



 

 

  .١٩٤٨ /١٣٢٧تاريخ أدبيات إيران، طهران، ـ 

  ): ١٢٠٣/ ٥٩٩ت بعد (الميهني، محمد بن منور * 

  .١٩٥٣/ ١٣٣٢ـ أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد، طهران 

  ): ٩ـ  ١٠٨٨/ ٤٨١ت (اليمكاني  المروزي ناصر خسرو، أبو معين بن حارث القبادياني* 

ان ومحمد معين، هنري كورب: ، تحقيقفي شرح قصيدة أبي الهيثم السجستاني ـ جامع الحكمتين

  .١٩٥٣ طهران،

  .٩ـ  ١٨٨٦/ ٧ـ  ١٣٠٤ـ الديوان، طهران، 

  .٣ـ  ١٩٢٢/ ١٣٤١ـ سفر نامه، برلين، 

  : نصر اهللا الفلسفي* 

  .٧ـ  ١٩١٦/ ١٣٣٤ثانية، طهران . ـ زندكاني شاه عباس، ط

  ): ١٤٣١/ ٨٣٤ت (عبد اهللا بن محمد اهللا الولي، ابن نعمة * 

  .٨ـ  ١٩١٧/ ١٣٣٦ـ الديوان، طهران، 

  ): ١٦١٠/ ١٠١٩ق (اهللا التستري المرعشي نور * 

  .١٩٠٢/ ١٣٢٠إيران، . ، طالمؤمنينـ مجالس 

  ): عشر العاشر ـ الحادي/ من أبناء القرن الرابع ـ الخامس(بن سرخ النيسابوري، محمد * 

ومحمد  هنري كوربان: ـ شرح قصيدة فارسي أبو الهيثم أحمد بن حسن جرجاني، تصحيح وتقديم

  .١٩٥٥عين، طهران، م

  ): ١٠٧٧/ ٤٦٦ت (علي بن عثمان الجالبي الغزنوي  الهجويري، أبو الحسن* 

  .١٩٢٦، لينغراد، المحجوب، تحقيق فالنتين زوكوفسكيـ كشف 

  ): ٥ـ  ١٥٠٤/ ٩١٠ت (بن علي البيهقي السبزواري كمال الدين حسين الواعظ الكاشفي، * 

  .٥ـ  ١٨٨٤/ ١٣٠٢بومبي، . طـ أسرار قاسمي، 

  .١٩٥٥/ ٣٣٤طهران . ، وط١ـ  ١٨٧٠/ ١٢٧٧ الهور. ـ روضة الشهداء، ط

  . ١٩٤٠/ ش ١٣١٩، طهران. سعيد نفيسي، ط: ، تحقيق وتقديمـ لب لباب مثنوي

  :بن شير ملكبن عبد العزيز الواعظي، عبد الرزاق * 
  

  ـ  ٤٢١ـ 



 

 

  ].»...زند كاني شاه« ضمن[نعمة اهللا الولي، في سيرة  ـ تذكرة

  ):٥ـ  ١٣٣٤/ ٧٣٥ت (بن فضل اهللا الشيرازي الحضرة، شهاب الدين عبد اهللا  وصاف* 

 إيران. وطم، ٤ـ  ١٨٣٣/ ه١٢٤٩بومبي، . ، ط)وتزجية األعصار تجزية األمصار(ـ التاريخ 

  .م١٨٥٥/ ١٢٧٢
  

  

  

  

  

  

  ـ  ٤٢٢ـ 



 

 

א א
  

  

  ـ فهرس األعالم ١

  ـ فهرس الفرق والجماعات ٢

  بحاثـ فهرس الكتب واأل ٣

  ـ فهرس المصطلحات ٤

  ـ فهرس المواضع ٥

  ـ فهرس اآليات القرآنية ٦

  ـ فهرس األشعار ٧
  

  

  

  

  

  

  ـ ٤٢٣ـ 
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מ א
  

  ـ أ ـ

، ١٥٨، هو ١١١، ٩٣، ٦٨، ٥٦ ه، ٢٧، ٢٤ـ ) ع(آدم 

، ٢٠٢، ١٩٨ـ  ١٩٦، ١٩٤ـ  ١٨٧، ١٨٤، ١٧٣

٢٥٥، ٢٤٢، ٢٤١، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٥ ،

٣٣٩، ٣٢٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٤، ٣٠١، ٢٦٥  

  ٣٠٤ ه، ٢٠٢، ١٣٦ذركيوان البارسي ـ آ

  ١٠، ٧، األستاذ آرثرجون ـ آربري

  . حيدر بن علي العبيدي اآلملي= اآلملي 

  .تاج الدين اآلوي= اآلوجي 

  .أحمد أباقا خان= خان  أباقا

، ٣١٣، ٢٠٢، هو ١٩١، ١٨٨، ١٣ـ ) ع(إبراهيم 

٣١٠، ٢٨٩، ٢٦٥  

  ٣٥ـ إبراهيم اِإلمام 

  ٥٤ هإبراهيم بن أبي حفص الكاتب ـ 

، ١٠٨، ٦١ ه، ٢١) الزاهد المشهور(إبراهيم بن أدهم 

  ٣٥٣ ه، ٣٤٨، ٣٣١ ه، ٢٦٤

  ٣٦٤إبراهيم بن حيدر بن جنيد ـ 

  ٦٥، ٦٤إبراهيم بن سعد العلوي ـ 

حسن بن عبد اهللا = خالطي إبراهيم بن عبد اهللا اال

  .األخالطي

  ٦٤، ٣٦ـ م بن عبد اهللا بن الحسن إبراهي

، ٣٥٩إبراهيم بن عالء الدين بن صدر الدين موسى ـ 

٣٦٥، ٣٦٠  

  ٢٩٩، ٢٩٧ ه، ٢٧٠ هبن علي بن فالح ـ إبراهيم 

  ٦٣بن محمد بن يحيى ـ  إبراهيم

  ١٨٣ـ  إبراهيم بن محمد القزويني

  ١٣٢إبراهيم بن يوسف المقصاتي ـ 

  ١٢٥ ه، ٩١إبراهيم الدسوقي ـ 

  ٣٤٨ هإبراهيم الجمحي ـ 

  ٢٩٤م الخوارزمي ـ إبراهي

  ٣٦٨، ٣٥٦، ٣٥٢لزاهد الكيالني ـ إبراهيم ا

  ٨٠إبراهيم شاه ـ 

  .إبراهيم بن عالء الدين= إبراهيم الصفوي 

  ٢٠٨إبليس ـ 

  ١٠١ هابن أبي أصيبعة ـ 

محمد بن علي بن إبراهيم بن = ابن أبي جمهور االحسائي 

  .أبي جمهور االحسائي

 ١٠٨، ١٠٢، هو ٩٥، هو ٩٢، ٩٠ هابن أبي الحديد ـ 

  ١٣١ ه، هو

  ٥٠ هابن أبي الساج ـ 

  ٢٣٣ هابن أبي شبانة ـ 

  ٦٨ هابن أبي طي ـ 

  محمد بن علي الشلمغاني= ابن أبي العذاقر 

  ١٥٢...) سعد(ابن أبي وقاص 

 ه، ٣٧ ه، ٣٥ ه، ١٩ ه، ١٧ ه، ١٤ هابن األثير ـ 

  ه، ٣٩ ه، ٣٨

  

  ـ  ٤٢٥ـ 



 

 

 
 ه، ٦٧ ه، ٦٢ ه، ٦١ ه، هو ٤٨، ٤٧ ه، ٤٦     

  ٣٢٧ ه، ٣٢٦، ه٣٢٥، هو ١٧٨، ١٠٤

 ٥٩، ٥٧ ه، ٤٢، هو ٤١، ٣٤ ه، ٨القمي ـ  ابن بابويه

 ه، هو ١٦٩، ١٣٦، ٨٢، هو ٦٨، ٦٤ ه، هو

٢٦١، ٢٣١، ١٩٥  

  ١٣٥ ه، ١٢٧ هـ  البراجابن 

  ٣٥٧ـ  ٣٥٤، ٣٥٠ـ  ٣٤٨ هبزاز ـ ابن 

، ١٥٦ ه، ١٣٣ ه، هو ٩٦، ٧٥ ه، ٧٣ هابن بطوطة ـ 

  ٣٧٢ ه، ٣٧١ ه، ٣٥٦ ه، ٣٤٨ ه، ٢٩٠، ٢٨٥ ه

ـ ] نصير الدين يحيى بن محمود الترجمان[ابن بيبي 

  ٣٣٥ـ  ٣٣١

 ه، هو ١١٦، ١٠٣ـ  ١٠٠، هو ٧٩، ٧٦ هـ  ابن تيمية

  ٢٧٨، ١٨٤، ١٨٣، ١٣١ـ  ١٢٩

  هو ١٢٨ابن جبير ـ 

  ١٣٠ هابن جمعة ـ 

  ١٧٣، ٥٩ هـ ) عبد الرحمن أبو الفرج(ابن الجوزي 

 ه، هو ١١٦، ١٠١ ه، ٧٣ هابن حجر العسقالني ـ 

  ١٨٠، ١٦٨ ه، ١٥٩ ه، ١٣٨ ه، ١٣٢ـ  ١٣١

  ٣٠ابن حجر الهيثمي ـ 

، ٢١٠، ١٩٨ ه، ١٩٥ ه، ٩٢ ه، ٢٢ هابن حنبل ـ 

٢١٤  

  ١٨٤ ه، ١٨٠، ١٧٥، ٥٨ ه، ٢١ هابن حزم ـ 

  .محمد بن الحنفية= ابن الحنفية 

  . بن علي بن أحمدمحمد = ابن الخطيب األربلي 

، ٤٨ ه، هو ٣٥، ٣١ ه، ٢٨ ه، ٢٢ هابن خلدون ـ 

ـ  ١٣٠ه ، ٨١ه ، ٧٦ه ، ٧٥ ه، ٥٦ ه، ٥٠

  ٣٢٩ـ  ٣٢٧ه ، ١٨٠، ١٦٦، ١٣٣

  

  ٥٠ هابن الدامغاني ـ 

  ٢٦٩ هـ ) عمر بن الحسين(ابن دحية 

  ٥٠ ه) هبة اهللا بن الحسن(ابن الداومي 

  ٧ابن رشد ـ 

  . يحيى بن محمد القرشي األموي= ابن الزكي 

  ، ٥٨ ه) تب النعمانيمحمد بن إبراهيم الكا( ابن زينب

  ٣٥٠، ٩٦ هابن الساعي ـ 

  )فخر الدين(أحمد بن محمد االحسائي = ابن السبعي 

كمال الدين أبو جعفر أحمد بن علي بن سعيد = ابن سعاده 

  .بن سعادة

  ٤٤ ه، ٤٢ ه، ١٩ ه، ١٦ ه، ١٥ هابن سعد 

  ٣٣ابن السماك ـ 

  محمد بن سنان= ابن سنان 

  ٤٢ابن سيرين ـ 

، ٣٠١، ٢١٩، ١٧١، هو ١٧٠، ٩٥، هو ٨٥ابن سينا ـ 

   ٣١٩، ٣٧٤ ه

  ١٤٨ ه، ١٣٧ابن الشحنة ـ 

  ٢٨٣ ه، ٢٧٩ هابن شدقم ـ 

  ٥٧ ه، ٥٥ هابن شهراشوب ـ 

  ١٣٢ هابن الصاحب ـ 

  ٥٠ابن الصاليا العلوي ـ 

  . رضي الدين علي بن طاووس= ابن طاووس 

  ٤٩ هابن الطقطقي ـ 

  ١٨ابن طولون ـ 

  ٢٦٧ ه، ١٩٥ هـ ) الصحابي(ابن عباس 

  ٢٦٧، ٤٤ هابن عبد ربه ـ 

  ٣٥٠، ٣٣٥، ٣٣٢، ٣٢٧ هابن العبري ـ 

  

  ـ  ٤٢٦ـ 



 

 

 
  ١٤٣ هشاه ـ  ابن عرب

محمد بن علي بن عربي الحاتمي، محي = ابن عربي 

  .الدين

  ٤٢ ه، ٤١ابن عساكر ـ 

  ٥٩ هابن عقيل ـ 

  ٩٠ ه، ٥٠ ه، ٤٩ ه، ٤٨ هـ  ابن العلقمي

  ٣٢٦ ه، ١٦٤ ه، ١٦١ ه، ٧٦ هابن العماد ـ 

  ٧٣ ه، ٥٦ هابن عنبة ـ 

  ٢٢٧ هالمقدسي ـ  ابن غانم

  عمر بن الفارض= ابن الفارض 

  ٥٠ هابن الفرات ـ 

  ١٨٣ابن فرحون المالكي ـ 

  محمد بن فالح= ابن فالح 

  .أحمد بن فهد الحلي= ن فهد الحلي اب

  .محمد بن المكي= ابن فهد المكي 

  ٨٢ابن فورك ـ 

، ١٨١ ه، هو ١١٦، ٨٥ ه، ٧٨ ه، ٤٩ابن الفوطي ـ 

٢٧٨  

  ٢٨٠ هابن القارح ـ 

  ٧٤ هابن قاضي شهبة ـ 

  ٢٨٩، ٢٦٧، ٢٩، ٢١ هـ ابن قتيبة 

، ٨٦ ه، ٧٥ ه، ٧٣ ه، ٥٠ ه، ٤٧، ٢٣ هابن كثير ـ 

  ٣٣١، ٢٢٩ ه، ١٨٠ ه، ١٣٢ ه

  أحمد بن سليمان= ابن كمال باشا 

  عز الدولة بن كمونة= ونة ابن كم

  ١٣٢ هابن اللبان الشافعي ـ 

  ٩٢ هاجة ـ ابن م

  .أحمد بن عبد اهللا بن المتوج البحراني= ابن المتوج 

  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي= ابن المطهر الحلي 

  ١٦٧ابن المقفع ـ 

  . ابن مكي ـ محمد بن مكي

  الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي= ابن المنجس 

  . علي بن المؤيد الخراساني= ابن المؤيد 

  .ثم بن علي بن ميثم البحرانيمي= ابن ميثم البحراني 

  ١٧٩ هابن نباتة المصري ـ 

 ه، ١٦٨ ه، ١٦٧، ٥٤ ه، ٤٣ ه، ١٥ هـ  ابن النديم

٢٣٩  

  ٣٠٢ ه، ٢٦ ه، ١٥ هابن نشوان الحميري ـ 

  ١٤٨، ٤٣ هابن هشام ـ 

  ٢٨٤ ه، ٦٠ ه، ٤٣ هـ  أبو اسحاق االسفرايني

  ٨٠أبو اسحاق السلطان ـ 

  ٣٧١ـ ) شهريار إبراهيم بن( أبو اسحاق الكازروني

  .أبو الخطاب األسدي= أبو إسماعيل 

  .الملك العادل= أبو بكر بن أيوب 

  ١٤٤ هأبو بكر بن تيمور ـ 

  ١٥٠، ١٤٤ـ ) الشيخ(أبو بكر الخوافي 

  ٦١ـ  أبو بكر الطمستاني

، ١٣١، ١١٣، ٩٤، ٩٢ ه، ٣٧، ١٤أبو بكر الصديق ـ 

، ٢٢٠، ١٩٥، ١٥٢، ١٤٨، ١٣٩ ه، هو ١٣٨

  ٣١٢ ه، ٢٤٥

  ٦٣و بكر علي بن محمد الخراساني ـ أب

  ٥٤أبو بكر بن الفالس ـ 

  علي بن أبي طالب = أبو تراب 

  

  ـ  ٤٢٧ـ 



 

 

 
  ٦٤، ٢٠أبو تراب النخشبي ـ 

  الطوسي محمد بن الحسن= الطوسي أبو جعفر 

  .محمد بن علي الباقر= أبو جعفر محمد الباقر 

  ١٨ هأبو جعفر محمد العمري ـ 

  ٣١ هأبو حاتم ـ 

  .اسيريسبن عبد اهللا الب رسالنأ= ارث أبو الح

  .محمد بن محمد بن محمد الغزالي= الغزالي  أبو حامد

  ٢٠٣ ه، ٥٥، ٢٦ ه، ٢٢ هأبو الحسن األشعري ـ 

  ٦١أبو الحسن الخرفاني ـ 

  ٣٣٠ ه، ٣٢٦ هأبو الحسن الشاذلي ـ 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي العلوي العمري 

  ٦٤ـ  ٦٣الصوفي ـ 

  ٦٤راساني ـ أبو حمزة الخ

، ٢١٠، ٣١، ٢٢ هـ ) الفقيه( أبو حنيفة النعمان بن ثابت

٢١١  

، ٩٨، هو ٥٤، ٢٧، ٢٥، ٢١ هأبو الخطاب األسدي ـ 

  ٢٤٨ ه، ٢١٤، ٢٠٩

  ٦٤ـ أبو الخير التيناتي 

   ٣٦٢أبو ذر الشافعي ـ 

  ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٣ ه، ١٨أبو ذر الغفاري ـ 

  ٦٧أبو ركوة ـ 

  يد البلخيأحمد بن ز= أبو زيد البلخي 

  ٤٧أبو السعادات ابن قرابا ـ 

  ٩٦ هأبو السعادات الحلي ـ 

  ٦٠ هـ ) ابن أبي الخير الصوفي(أبو سعيد 

  ١٤٣، ١٢٠، ٨١، ٨٠، ٧٦أبو سعيد بن خدابنده ـ 

  ٣٦٣أبو سعيد التيموري ـ 

  ٦٤أبو سعيد الخراز ـ 

  ١٤ـ ) بن حربصخر (أبو سفيان 

  ٣٣١، ١٨٠، ٤٨بو شامة المقدسي ـ أ

  ٢٨٥ هلشمقمق ـ أبو ا

  ٩٧أبو صالح الحلي ـ 

  ٢٣٢أبو طالب بن رجب ـ 

  ١٦٩أبو طالب بن عبد المطلب ـ 

  ١٠١ ه، ١٩ هأبو طالب المكي ـ 

  ٤٨ ه) ابن الخليفة المستعصم(أبو العباس أحمد 

  ٢٧٧، ٢٣٩، ١٧٣، ١٧٢أبو العباس البوني ـ 

  ٣٠ هأبو عبد الرحمن السلمي ـ 

  ٦٥ ه) لطانالس(أبو عبد اهللا أحمد الزغلي 

  ١٦٨أبو عبد اهللا الزبيري ـ 

  ٢٧٣أبو عبد اهللا الزنجاني ـ 

  ٦٦أبو عبد اهللا الشيعي ـ 

  ١٦٨ـ  أبو عبد اهللا الصبحي

  ٣٢٦البطالي ـ  بن مسلم أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم

أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمويه 

  .الحاكم النيسابوري= النيسابوري 

  ١٤بن الجراح ـ  أبو عبيدة

  ٢٢ ه، ٨٤ ه، ٦٧ ه، ١٠ـ ) الدكتور(أبو العال عفيفي 

  ١٧٩، ١٧٦أبو العالء المعري ـ 

  ٣٣٠ هـ  أبو علي بن سيمجور

  ٣٠ـ  أبو علي الروذباري

 ه، ٧٩ـ  ٧٧ ه، ٧١ ه، ٥٠ ه، ٤٨ هأبو الفداء ـ 

١٢٩  

  ٤٤أبو الفرج األصفهاني ـ 

  .سينيحيى بن سالمة بن الح= أبو الفضل الحصكفي 

  ٢٣١أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي ـ 

  

  ـ  ٤٢٨ـ 



 

 

 
  .عامر بن عامر البصري= البصري عامر أبو الفضل 

يحيى بن = بن محمد القرشي األموي ابن الفضل يحيى 

  .محمد القرشي األموي

  ٣٤٢البلخي ـ  أبو القاسم

  ٩٧جعفر بن الحسن الحلي ـ  أبو القاسم

  .نشمنددا= أبو القاسم الحسن بن علي 

  ٢٨٠ـ ) الوزير(أبو القاسم الحكار 

  ١٦ هأبو القاسم سعد بن عبد اللطيف األشعري ـ 

عبد الرحمن بن عبد اهللا األندلسي = أبو القاسم السهيلي 

  المالقي 

  ٣٧٥ـ  الفندرسكي أبو القاسم

  ٦٠ هأبو القاسم القشيري ـ 

  محمد نوربخش= أبو القاسم محمد بن عبد اهللا بن محمد 

  .سهل بن هارون= د سهل بن هرون أبو محم

  ٦٣أبو محمد القاسم بن حمزة ـ 

  ٢٨١ هأبو محمد القاسم بن علي الحريري ـ 

شعيب بن حسين األنصاري الصوفي األندلسي (أبو مدين 

  ٦٥ هـ ) المشهور

  .٤٣، ٣٩، ٣٥، ٢٥، ٢٤أبو مسلم الخراساني ـ 

  ١٧٥أبو مسلم السراج ـ 

 ٢٠٩، ٢٠٨، ١٦٦، ٢٨ـ  ٢٤أبو منصور العجلي ـ 

  .هو

  ١٠١ هـ ) الطبيب(أبو المؤيد العنتري 

  .الفارابي= أبو نصر الفارابي 

  ٣٧٨، ٣٤٨ ه، ٩٢، ٧٠، ٣٠األصفهاني ـ أبو نعيم 

  ). ابن الحنفية(عبد اهللا بن محمد بن علي =  أبو هاشم

، ٢٠٥، ١٠٨، ١٠٤، ٨٩، ٦١ه أبو يزيد البسطامي ـ 

٣٢٠، ٣١٩، ٢١٨  

  .، السلطان العثمانييزيدبا= يزيد بن عثمان أبو 

  ٦٧، ٦٦ هأبو يزيد الخارجي ـ 

  .أحمد أفغان= أحد أفغان 

  .الدين االحسائيأحمد بن زين = االحسائي 

جمهور محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي = االحسائي 

  .االحسائي

  ٧٨ـ  أحمد أباقاخان

  .هو ٣٧٦أحمد أفغان ـ 

  ٨١ـ ) األمير(أحمد 

  ٣٧٢ ه، ٣٣٨، ٩١أحمد البدوي ـ 

  ١٥١ هأحمد بن أويس ـ 

  ٨٩ هأحمد بن الحسن العاملي ـ 

  ٢٣٨أحمد بن الحسن النحوي ـ 

، ١٦٨ـ  ١٦٧، ١٣٩، ٦٥أحمد بن سهل البلخي ـ 

١٧١  

، ١٠٧ ه، ٩٣، هو ٣٣أحمد بن زين الدين األحسائي ـ 

١٥٥  

  ١٤٨ هأحمد بن زيني دحالن ـ 

  ٨٧ هـ أحمد بن سليمان 

  ٢٢٣ـ ) الملك(أحمد شاه 

  .أحمد بن موسى بن طاووس العلوي= طاووس  أحمد بن

  بن الفرات... أحمد بن عبد الخالق

   ٣١٥البحراني ـ  أحمد بن عبد اهللا بن المتوج

  ٥٦ هبن إسماعيل ـ أحمد بن عبد اهللا بن محمد 

  ١٧٤ـ ) بأبي ذرالملقب (أحمد بن عبد اهللا 

  الحسين بن زكرويه= أحمد بن عبد اهللا 

ـ  ٢٥٧، ٢٥٢، ١٥٤، ٩، ٨أحمد بن فهد الحلي ـ 

  ،٢٧٦، ٢٧١ـ  ٢٦٦، ٢٦٤

  

  ـ  ٤٢٩ـ 



 

 

 
  ٣١٦، ٣٠٢، ٢٩٤، ٢٨٨، ٢٨٣ ه، ٢٧٩     

  بن زكرويهأحمد بن عبد اهللا ـ الحسين 

، ٢٥٢، ٢٣٧ـ ) فخر الدين(أحمد بن محمد األحسائي 

٢٥٣  

   ٥٦أحمد بن محمد بن الحنفية ـ 

  .عيسى بن جعفر بن عاصم= أحمد بن محمد بن عاصم 

 ٩٩، ٩٧، ٩٢بن طاووس العلوي ـ ... ن موسىأحمد ب

  .هو

  .تكدار بن هوالكو= أحمد بن هوالكو 

  ٦٣ هأحمد بن يحيى بن حكيم الصوفي ـ 

، ٣١٦الهروي ـ التفتازاني  بن مسعودبن يحيى  أحمد

٣٧٢  

 ه، ٣٣٢، ١٤١ هالقرماني ـ أحمد بن يوسف الدمشقي 

٣٦٥  

  ٣٥٦ ه، ٣٥٤، ٢١٨ هأحمد الجامي ـ 

  ٣٨١ هلصراف ـ أحمد حامد ا

  ١٣٣ ه، ٥٤ هأحمد الحسيني ـ 

  ٢٨١ ه، و٢٨٠، ٢٢ هـ ) شهاب الدين(أحمد الخفاجي 

، ١٤٥، ١٤٤، ٩١، ٧٨، ٧٧) الشيخ(أحمد الرفاعي 

  ٣٧٢ ه، ٣٣٨، ٢٩٠، ٢٨٩

  ٢١٦ هأحمد شاه البهمني ـ 

  ٣٦٨) مملوك السلطان سليم(أحمد شاه 

  ٣٠٩ هأحمد شلبي المقاطعجي ـ 

  ١٤٨ هـ  )الشاعر(أحمد شوقي 

  ٣٧٢أحمد الغزالي ـ 

  ١٠١ ه، ٤٧ ه، ٤٦ هـ ) الدكتور(أحمد فريد الرفاعي 

  أحمد لر= أحمد القروي 

ه ، ٣٤٨ه ، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٣، ٢٧٢أحمد كسروي ـ 

  ٣٥٣ه ، ٣٤٩

  ٢٢٩ هأحمد محمد شاكر ـ 

  ١٨٨ ه، ١٦٣) الدكتور(أحمد ناجي القيسي 

، ٨٢، ه، و٦٧، ٦٤، ٥٨، ٥٧ ه، ٥٢ هخوان الصفا ـ إ

، ١٨٩ ه، هو ١٦٩، ١١٩ ه، ١١٣، هو ١١١، ٨٤

  .هو ٢١٤، هو ٢١٣، ٢٠٣

  ٣٥٦أخي أمير علي 

  ٣٥٦أخي شادي ـ 

  ٣٥٦ هأخي علي المصري ـ 

  ٣٥٦ هأخي فرج الزنجاني ـ 

  ٣٥٦ هأخي محمد الدهستاني ـ 

  ٣٥٦أخي مير مير ـ 

  ادريس بن األمير حسن ـ 

  ٣٦ادريس بن عبد اهللا بن الحسن ـ 

  ٢٩٧ هـ  ادريس المشعشعي

  )االله(ادوناي = ادون 

  ٤١) االله(ادوناي 

  ٤٢ ه، ٤١، ٤٠ ه) االله(ادونيس 

  ٨٠أرثنا ـ 

  محمد صادق االرجستاني= االرجستاني 

  علي بن الفخر األردستاني= االردستاني 

  ٣١٩، ٩٥أرسطو ـ 

  ٤٩، هو ٤٧، ٤٦أرسالن بن عبد اهللا البساسيري ـ 

  ٣٥٦أرغون بك ـ 

  ٢٦٠أسامة بن زيد ـ 

  )السلطان(أسبند = اسبان 

  ٢٨٣ هو ٢٨٢، ٢٥٨، ٢٥٧ـ ) السلطان(اسبند 

  .مجد الدين بن الصاحب= أستاذ الدار 

  

  ـ  ٤٣٠ـ 



 

 

 
  ١٧٥استاسيس ـ 

  . االسترابادي جعفرمحمد = االسترابادي 

  ٣١٣ـ ) ع(اسحاق 

  ١٢٦ هاسحاق إبراهيم محمد المليجي ـ 

  ، هو ٢١١، ٢٠١، هو ٢٠٠ـ اسحاق أفندي 

  . محمد بن علي بن جعفر األسدي=  األسدي

  . أبو اسحاق االسفرايني= االسفرايني 

  . محمد بن الكاتب االسكافي= االسكافي 

  ٢١٨، ١٥٢اسكندر بن تيمور ـ 

  ٣١٣، ١٩١ـ ) ع(اسماعيل 

 ه، ١٥٥ ه، ١٠٥ ه، ١٠٤ هـ  البغدادي اسماعيل باشا

  ٢٣٣ ه، ٢٣٠ ه، ٢٢٥

  ٢١٦، ٢٥، ١٧اسماعيل بن جعفر الصادق ـ 

  .اسماعيل الصفوي= اسماعيل شاه 

  ٢٥٥ـ اسماعيل الشيرازي 

، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٢٢، ١٥٣، ٧٥ هالصفوي ـ اسماعيل 

، ٣١٧، ٣١١، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٩، ٢٩٢، ٢٨٣ ه

  ٣٧٣ـ  ٣٦٣ ه، ٣٥٣ ه، ٣٤٧

  ٣٧٥ـ ) الشاه( مرزااسماعيل 

  ٥٥ هـ  اسماعيل النوبختي

  .اسماعيل الصفوي= اسماعيل هادي 

  ١٧٥األسود العنسي ـ 

  ميرزا مخدوم= أشرف بن عبد الباقي 

  ٣٥٦األشرف جوبان ـ 

  .أبو الحسن األشعري= األشعري 

  ٣٧٢ هالنيسابوري الكنتوري ـ اعجاز حسين 

  ٤٢ هميمون بن قيس ـ = األعشى 

  ١١٤، ٩١الدين الكاشي ـ أفضل 

  ٣١٩، ٩٧، ٨٤أفالطون ـ 

  ٣٣٧، ٣٢٨ ه، ٣٢ هـ ) محمد(األفالكي 

  ٨٣أفلوطين ـ 

، ٣٤ ه، ١٠ـ ) الشيخ محمد محسن( الطهراني زركأقا ب

  ٢٥٩ ه، ٢٣٥، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٤ ه، ٨٨ ه

  .علي بن أبي طالب= األول اِإلمام 

  . محمد بن علي الجواد= اِإلمام التاسع 

  .الحسين بن علي بن أبي طالب= اِإلمام الثالث 

  .علي بن موسى الرضا= اإلمام الثامن 

  .ن علي بن أبي طالبالحسن ب= اِإلمام الثاني 

  .محمد بن الحسن المهدي= الثاني عشر اِإلمام 

  .الحسن بن علي العسكري: لحادي عشراِإلمام ا

  ٨٣= إمام الحرمين الجويني 

  .بن علي الباقر دمحم= اِإلمام الخامس 

  . علي بن الحسين زين العابدين= الرابع اإلمام 

  .موسى بن جعفر الكاظم= السابع اِإلمام 

  . الصادقجعفر بن محمد = م السادس اِإلما

  .علي بن محمد الهادي= اِإلمام العاشر 

  .بن الحسن المهديمحمد = اِإلمام المنتظر 

  .محمد بن الحسن المهدي= اِإلمام المهدي 

  ٤٥ ه): أم المؤمنين(أم سلمة 

  ١٢٠) زوجة ابن عربي(أم صدر الدين القونوي 

  ١٦٥الحروفي ـ  أم عضد الدولة

  ١٦٥بنت فضل اهللا الحروفي ـ أم الكتاب 

  أمية بن أبي الصلت ـ 

  ٥١أمير خوزستان ـ 

  .ميران شاه بن تيمور= أمير زاده 

  ٣١أمير علي ـ 

  ٤٩األمير قطز ـ 

  ٢١٠، ١٥٠أمير ولي ـ 

  

  ـ  ٤٣١ـ 



 

 

 
  ٥١ هـ ) الدكتور حسين(أمين 

  محسن األمين= األمين 

  ٣٥١أمين الدين جبرئيل ـ 

  ٢٨١ هـ  )الدكتور(أمين علي سامي 

، ٢٣٧، ٢٣٠، ٢٢٩ هـ ) عبد الحسين أحمد(األميني 

٢٥٥، ٢٣٨  

  ٦٤ هاألنصاري ـ 

  ١٠٢ هـ  األنطاكي

  ٢١٦ ه، ١٦٣ ه، المستشرقة ـ )جين(أوبان 

  ٣٥٤أوحد الدين الكرماني ـ 

  ٣٥٨ـ  أورخان

  ٤١ـ ) اإلله( أوزريس

  ١٨١أوصي ـ 

  ٨٠أويس بن حسن ـ 

  ٢٦٤، ٢٦٠أويس القرني ـ 

  ٣٨١ ه، ٦٦ هـ ) ستشرقالم(ايفانوف 

  ٢٢ايليا ـ 

  ٣٠٣، ٢٩٢بن محسن بن محمد بن فالح ـ ايوب 

  

  ـ ب ـ 

، ٣٣٣، ٣٣٢، ٨ركماني ـ بابا اسحق الكفرسودي الت

٣٣٧، ٣٣٥  

  ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٣٢اس ـ بابا الي

  ٣٣٤، ٣٣٣رسول ـ بابا 

  ١٨١، ١٣٠ هـ  الباجربقي ١٧٥بابك الخرمي ـ 

حق بن أمين الدين صفي الدين اس= بادشاه اخروي 

  .جبرئيل االردبيلي

  هـ  بارتولد

  ). اِإلمام(محمد بن علي الباقر = الباقر 

  هو ١٦٩، ٨٢ هالباقالني ـ 

  ٣٤٠ـ ) مجدد البكتاشية(سلطان  باليم

 ه، ١٥٩ ه، هو ١٤٤ـ ) السلطان العثماني(يد بايز

٣٦٧، ١٦٠  

  ١٦٤التبريزي ـ  بايزيد

  .فاطمة الزهراء= البتول الزهراء 

  ٢٨٨ هلبحتري الشاعر ـ ا

 ٣١ـ ) اإلمام(ميثم بن علي بن ميثم البخاري = البحراني 

  ١٦٨ ه، ١٠٤ ه، هو

  ٣٤١ هالسماوي ـ  بدر الدين

  ٥٠ هبدر الدين لؤلؤ ـ 

  ٣٦٧ ه. هو ٣٤٤ـ ) الدكتور(بدري نويان 

 ٢٠٠، ١٩٥ ه، ١٦٠ ه، ١٥٦ ه، ٨ـ ) األستاذ(براون 

، ٣٥٣، ٣٤٨، ٢٢٣، ٢١٨، ٢١٦، ٢٠١ ه، هو

  ٣٧٨، ٣٧٠، ٣٦٧ـ  ٣٦٢

  .رجب بن محمد بن رجب البرسي= البرسي 

، هو ١٤١، ١٣٤، ١٣٣، ٧٦ هـ ) السلطان(برقوق 

١٧٤  

  ٢١ هبزيغ ـ 

  . أبو الحارث البساسيري= البساسيري 

  ١٢٩ هـ ) بطرس(البستاني 

  .أبو يزيد البسطامي= البسطامي 

  .عبد الرحمن= البسطامي 

  

  ـ  ٤٣٢ـ 



 

 

 
  ٣١بشر الحافي ـ 

  .عامر بن عامر البصري= البصري 

  .عبد اهللا البطال= البطال 

  ٣٣٠ ه، ١٧٥ ه، ٤٣ ه، ٢٤ هـ ) عبد القاهر(البغدادي 

  ٦١ هبغراخان ـ 

  ١٩٢ هالبغوي ـ 

  محمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني) = حاجي(بكتاش 

  ٣٣٨بكتاش الفخري ـ 

  ٣٣٨المنصوري  بكتاش

  ٣٣٠ هبكتوزون ـ 

  .ونبكتوز= بك طوسون 

  ١٥ هـ  البالذري

  .عبد الحجة البالغي= البالغي 

  ٨٨ هبالل الشاخني الفائني ـ 

  .بن سمعان العجليبيان = بنان بن سمعان 

  ٦٠ هـ  بندار الشيرازي

  .بن علي اآلمليحيدر = حيدر اآلملي  الدينبهاء 

، ٣٧٤، ٣٥٣ ه، ٣٠٩، ١٠٣، ٨بهاء الدين العاملي ـ 

٣٧٨، ٣٧٦  

محمد = محمد نقشبند البخاري بهاء الدين محمد بن 

  .نقشبند

  محمد نقشبند= بهاء الدين نقشبند 

  ١٧٥ هبوداسف ـ 

  ٢٧٤ـ ) صاحب البردة(البوصيري 

  ٩بول فتك ـ 

  ٩٢ هبولس الرسول ـ 

  أبو العباس البوني= البوني 

  ٣٤٢، ٢٨٩، ٢٤، ٢٣، ٢١ هبيان بن سمعان العجلي ـ 

  ٢٠٩بيان النهدي ـ 

  ١٦٥الحروفي ـ  خاتون بنت فضل اهللابيبي 

  ١٣٤، ١٣٣ـ  بيدمر الخوارزمي

  ٣٥٥ـ ) مريد صفي الدين األردبيلي(بير إسماعيل 

  ٢٧٧ـ  بوداق بير

 ه، ه٣٣٧، ٣٣٦ ه، ٢٠٠، ٩ـ  ـ األستاذ) جون(بيرج 

٣٣٨ ،  

  ٣٦٣بيرجاس ـ 

  هو ١٧٥، هو ٨٣البيروني ـ 

 ٣٧١ـ ) أبو الخير عبد اهللا بن عمر، القاضي(البيضاوي 

  ٣٨٢ ه

  

  ـ ـ ت 

أبو الفضل بن مجد الدين الحسين بن (تاج الدين االوي 

  ١٤٠، ٨١، هو ٧٥، هو ٧٤) علي بن زيد

  ٣٥٢ هتاج الدين التبريزي ـ 

  ٢٠١ هـ األستاذ ـ  تافاديا

  تامرعارف = تامر 

  ). االله(تموز = تاوز 

  التاي ـ 

  ٣٥٦ هتايشنر ـ 

  صدر الدين األصفهاني= تركة 

  ١٩٥ ه، ٩٢ ه، ٢٢ هالترمذي ـ 

  سهل التستري= التستري 

  .الكفعمي= تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن العاملي 

  

  ـ ٤٣٣ـ 



 

 

 
  ١٣٧الجبلي ـ تقي الدين 

  ٢٣٢تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي ـ 

  تقي الدين السبكي ـ 

  ٢٣٧، ٢٣٦تقي الدين عبد اهللا الحلبي ـ 

  ٢٧٨، ٢٧٧بن هوالكو ـ تكدار 

  ١٢٠، ٨٠ تمرتاش بن جوبان ـ

  ٤٣، ٤١، ٤٠) االله(تموز 

  .تقي بن سليمانمحمد = التنكابني 

  ٢٧ هـ توفيق الفكيكي 

  ابن بزاز= بن بزاز توكلي 

  .التونيحيدر = التوني 

 ١٤٨ـ  ١٤٥ـ  ١٤٢ـ  ١٤٠، ١٣٩، ٨٢، ٨١: تيمور

، ٢٢١، ٢٢٠، هو ٢١٨، ٢١٧، ١٥٩، ١٥١ـ 

٣٧١، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٢٩، ٣٠٩، ٢٥٧  

  

  ـ ث ـ 

أبو بكر وعمر (الثالثة  حبيب ثابت) = دكتورال(ثابت 

  ١٢١ـ ) وعثمان

  

  

  ـ ج ـ 

  هو ٣١جابر بن حيان ـ 

  ٣٤٢األنصاري ـ  جابر بن عبد اهللا

  ٢٨٣ ه، ٢٨٢، ٢٧٠ هجاسم شبر ـ 

   ٣٣٧جاكوب ـ المستشرق ـ 

  عبد الرحمن الجامي= الجامي 

  ٣٠٩ هجامي قيصري ـ 

  ١٥٨ ه، ٨٣ هجب ـ األستاذ ـ 

 ه، ٢٧٤ ه، ١٧٧، ١٢٥ هـ ) ع(يل جبر= جبرئيل 

٣٤١، ٢٩١  

  ٤١ ه جبلة المكية ـ

  ٣٤٩جذيمة بن األبرش ـ 

  ٤١ـ ) القديس(جراسيموس 

  ٣١ هجرجي زيدان ـ 

  حيان بن قيس) = النابغة(الجعدي 

  ٣٦٠جعفر بن عالء الدين بن صدر الدين موسى ـ 

  ٥٦ هبن محمد بن الحنفية ـ جعفر 

، ٣٠، ٢٥، ١٧، ١٦ـ جعفر بن محمد الصادق، اِإلمام، 

٢٤٧، ١٠٨، ٩٣، ٦٣، ٥٥، ٥٤، ٤٣، ٣٢، ٣١ ،

٣٤٢، ٣٢٠، ٢٦٤، ٢٦٠  

  ٦٤ هبن محمد الصوفي ـ جعفر 

  ٢٨٠ هـ ) الشيخ(الحلي جعفر 

  ٦٤جعفر الخلدي ـ 

  ٢٥٣ هـ ) السين(سجادي جعفر 

  ).اِإلمام(جعفر بن محمد الصادق = جعفر الصادق 

  ٣١٠جعفر الطيار ـ 

  ٣٤٨ هن عبد الصمد المرزناتي ـ جالل الدين بن أدهم ب

، ٣٣١، ٢٥٤، ١٧٣، ٩٠، ٣٢، ٨جالل الدين الرومي ـ 

٣٣٧، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١،  

  

  ـ  ٤٣٤ـ 



 

 

 
  ٣٥٤، ٣٤٨ ه، ٣٤٥ ه     

فضل اهللا = الدين فضل اهللا االسترابادي الحسيني جالل 

  .الحروفي

بن أسعد محمد = جالل الدين محمد بن أسعد الدواني 

  .الدواني

أحمد بن = ين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي جمال الد

  .فهد الحلي

بن أحمد = أحمد بن موسى بن طاووس جمال الدين 

  .موسى بن طاووس

بن مكرم األنصاري محمد = جمال الدين األنصاري 

  ).القاضي(

  ٩٨جمال الدين محمد بن طاووس ـ 

األنصاري  محمد بن مكرم= جمال الدين محمد بن مكرم 

  .)القاضي(

  ١٣٢ هل الدين محمد النيسابوري الصوفي ـ جما

الحسن بن يوسف بن = بن المطهر الحلي  جمال الدين

  .المطهر الحلي

  ٢٠١جمشيد ـ 

  ١٧٠ هجميل صليبا ـ الدكتور، ـ 

  ٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠، ٢٧٧قرا يوسف ـ  جهان شاه بن

  الجنابذي سلطان محمد بن حيدر = الجنابذي 

  ٣٣٣، ٢٦٨، ١٥٢، ١٤٩ ه، ١٤٣ـ  جنكيزخان

  ٣١٣، ٢٩٦، ١١٢، ٨٣، ٦١، ٦٠دي ـ الجنيد البغدا

، ٣٦٠بوش ـ  علي سياهبن إبراهيم بن عالء الدين  جنيد

٣٦٢، ٣٦١  

بن عالء الدين علي  جنيد بن إبراهيم= الصفوي  جنيد

  سياه بوش

  ). اِإلمام(محمد بن علي الجواد = الجوار 

  ٧٦الجوبان النوين ـ 

  ٢٠٠ـ ) ، المستشرقالكونت(جوبينو 

  ٢٢ـ المستشرق ـ ) اجناس( جولدتسيهر

  ٩جون هولستر ـ 

  ٢٧٢ـ جوهر 

  .إمام الحرمين الجويني= الجويني 

  .عبد اهللا أفندي الجيراني= الجيراني 

  ).جين، المستشرقة(أوبان = أوبان جين 

  ٧ـ األستاذ، ـ ) الفرد(جيوم 

  

  ـ ح ـ 

  ٣٢٩حاتم األصم ـ 

  ١٦٣حاج عيسى بدليسي ـ 

  . معصوم علي، الحاج= علي  حاج معصوم

  .محمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني= حاجي بكتاش 

  ١٥٦ هحاجي خليفة ـ 

   ١٤٩ ه، هو ١٠٠، ٧٥، ٧٤ هأبرو ـ  حافظ

  .ابن كثير= ابن كثير  الحافظ

  .األصفهانيأبو نعيم = الحافظ األصفهاني 

  .رجب بن محمد بن رجب البرسي= الحافظ البرسي 

  ٢٢٨، ـ الحافظ الشيرازي، الشاعر

  ٦٧الحاكم بأمر اهللا الفاطمي ـ 

  ١٣٩ هالحاكم النيسابوري ـ 

  ٢٨٩ـ ) الوزير(حامد بن العباس 

  

  ـ  ٤٣٥ـ 



 

 

 
  ٤١، هو ٤٠) الدكتور( حبيب ثابت

  فيليب حتي = حتي 

  ٢٩الحجاج ـ 

  ١٩حذيفة بن اليمان ـ 

  .محمد بن الحسن الحر العاملي= لي الحر العام

  .فضل الحروفي= الحروفي 

  ه٢٨١) القاسم بن علي(ريري الح

  ٢٢٧ هالحريفيش ـ 

  هو ٤١حزقيال ـ 

  ٣٣٥ هحسام الدين أفندي ـ 

  .الشيخ حسن) = األمير المغولي(حسن 

  ١٠٨، ٧٠، ١٩الحسن البصري ـ 

  ١٣٥ هحسن البعلي البقسماط ـ 

  حسن الطويل= حسن بك 

  ٨١بن أويس بن األمير حسن ـ حسن 

  ١٨الحسن بن زيد ـ 

  ١٣٢مد السكاكيني ـ حسن بن الشيخ مح

  ٢٣٣ هحسن بن عبد الرسول الحسيني الزنوري ـ 

  ٣١٦الفتال ـ حسن بن عبد الكريم 

  ١٨٢حسن بن عبد اهللا األخالطي الحسيني ـ 

  ٢٥٣ ه، ٢٣٣ هالحسن بن عبد اهللا المامقاني النجفي ـ 

  ٦٣ هبن عتبة الصوفي ـ  الحسن

  ٣٣٠ هـ ) أبو القاسم وانشمند(الحسن بن علي 

 ه، ٢٠، ١٥ـ ) اِإلمام(بن علي بن أبي طالب  الحسن

  ٣١٣، ٣١٢ ه، ٣١٠، ٢٤٦، ٣٥

، ٥٤، ٥٢، ٣٤، ١٨ـ ) اِإلمام(بن علي العسكري  الحسن

  ٣٤٣، ٢٤٧، ٢١١، ١٧٨، ٦٦، ٥٧ ه

  ٨٩بن غياث الدين ـ حسن 

  ٥٤ـ  بن موسى النوبختي الحسن

ـ ) العالمة الحلي(الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 

، ١٠٢، ١٠١ ه، ١٠٠ ه، ٩٩ ه ،٧٦، ٧٥ ه، ٨

١٣٥، ١٣٤، ١٣١، ١٣٠، ١٠٦، ١٠٣  

  ١٦٣حسن تيركر ـ 

  ٣٦١ ه، ٣٥٤ـ ) الشيخ( الجالئري حسن

  ١٠ـ ) الدكتور(حسن جوادي 

  ١٦١ ه، ١٣٨ هـ ) الدكتور(حسن حبشي 

  ١٦٣حيدري ـ حسن 

  ٢٣٧حسن الخطيب القاري ـ 

  ٨٠ـ حسن الصغير بن تمرتاش 

  ٣٦٣، ٣٦١، ٢٧٧حسن الطويل ـ 

  )اِإلمام(الحسن بن علي العسكري = الحسن العسكري 

  ٢٣٥) المولوي(حسن يوسف األخباري 

  ٣٥٤ هـ  حسين أبدال زاهدي

  ). السلطان( حسين ميرزا بايقرا= حسين بايقرا 

  ٢٦الحسين بن أبي منصور العجلي ـ 

  ٥٧ هالحسين بن حمدان ـ 

  ١٨٥ـ  ١٧٨الحسين بن روح ـ 

  ١٧٧ـ  بن زكرويهالحسين 

  ٣٧٤سين بن عبد الصمد الحارثي ـ الح

، ٢٠، ١٧، ١٥ـ ) اِإلمام(الحسين بن علي بن أبي طالب 

، ٢٦٣، ٢٤٦ ،٢٠٨، ١٩١، ٤٧ـ  هو ٤١، ٣٥

  ٣٧٢، ٣٥٣، ٣١٣ـ  ٣٠٨

  ٦٨) أبو الشريف الرضي( الحسين بن موسى الموسوي

  ٣٧٣ هحسين الخوانساري ـ 

  ٣٦٦ـ ) السلطان(حسين الصفوي 

  

  ـ  ٤٣٦ـ 



 

 

 
، ١٠٦ ه، ٧٢ ه، ١٠ـ  )الدكتور( محفوظعلي حسين 

٢٥٩  

، ٢٩٩، ٢٩٧ ه، ٢٠٧ـ ) السلطان(بايقرا حسين ميرزا 

٣٤٧، ٣٦٦، ٣١٧، ٣٠٩، ٣٠٦  

  ٣٢٦ـ ) الدكتور(حسين نصار 

، ٣١١، ٣٠٩، ٣٠٨، ١٥٤، ٩ي ـ حسين الواعظ الكاشف

٣١٣  

، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦١، ٣٢) الحسين بن منصور(الحالج 

 ١٦٩، ١٣٧، ١٣٦، ٩٨، ٩٠ـ  ٨٨، ٨٤ ه، ٧٨

، ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٠٨ـ  ٢٠٤، ١٧٨، ١٧٧، هو

٣٢٠، ٣١٩، ٣١١، ٢٧٩، ٢٧١  

  .علي بن أبي الفضل الحلبي= الحلبي 

  ٣٦٤حليمة بيكم ـ 

  ٣٥٥المستوفي ـ حمد اهللا 

  ٣١٠، ٤٥، ٤٤ ه، ٤٣حمزة بن عبد المطلب ـ 

  ٦٥، ٦٤حمزة بن عبد اهللا العلوي ـ 

  ٦٤حمزة بن محمد بن عبد اهللا الحسيني ـ 

  ٣٢٦ همزة طاهر ـ ح

  .ة بن عبد اهللا العلويحمز= حمزة العلوي 

  ٣٧٧حميد مجيد هدو ـ 

  ٣٥٣ هحميد وهبي ـ 

  ١٩٧، ١٩١حواء ـ 

  ٢٨٢ـ ) النابغة الجعدي(حيان بن قيس 

  .اآلمليبن علي حيدر = حيدر اآلملي 

، ٢٣٥، ٢٣٣ هحيدر بن إبراهيم بن محمد الحسيني ـ 

٢٥٣  

  ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢ن إبراهيم ـ حيدر بن جنيد ب

 ١٠٣، ٩٨، ٩١، ٣١ ه، ٩، ٨بن علي اآلملي ـ حيدر 

، ١١٥ـ  هو ١٠٩، ١٠٨ ه، هو ١٠٧، ١٠٦ـ 

٣٧٩، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٩، ٣١٨، ٢٩٤، ٢٣١  

  ٢٩٦، ٢٩٤، ٢١٩ هحيدر التوني ـ 

  .حيدر بن جنيد بن إبراهيم= الصفوي حيدر 

  

  ـ خ ـ 

  )(محمد = خاتم األنبياء 

ي بن الحسن المهدي االثنا عشر محمد= خاتم األوصياء 

  ).كلما دّل عليه(

عشري محمد بن الحسن المهدي االثنا = خاتم األولياء 

  ).كلما دل عليه(

  ).ع(عيسى بن مريم = خاتم الوالية 

  ٣٥٤ـ ) فضل الدين بن بديل بن علي( الخاقاني

  ).السلطان(محمد خدا بنده = بندة خدا

  ١٧٥خداش ـ 

  ، ٣٤٣ـ ) أم المؤمنين(خديجة 

  ٣٦٣، ٣٦١ـ ) لطويلأخت حسن ا(خديجة بيكم 

  ٤٩ـ ) الدكتور(الخربوطلي ـ علي حسين 

  ١٨٣ـ ) ع(الخضر 

  .محمود محمد الخضيري، األستاذ=  الخضيري

  ٢٨٩، ٤٢الخطيب البغدادي ـ 

  .أحمد الخفاجي= الخفاجي 

  

  ـ  ٤٣٧ـ 



 

 

 
  ٣٠٣ ه، ٢٩٢ هـ ) المشعشعي(بن عبد المطلب خلف 

  ١٠١ هالفراهيدي ـ الخليل بن أحمد 

  ٧٧الكردي ـ  الدينخليل بن بدر 

  ٣٦٤الطويل ـ  خليل بن حسن

  ١٥٢شاه ـ  خليل بن ميران

الدين موسى بن صفي الدين إسحاق صدر = خليل العجم 

  .األردبيلي

  ٢٦٧ـ ) المولى( خليل القزويني

، ٢٠٩ـ ) أستاذ محمد نوربخش(خواجه اسحاق الختالني 

٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٥  

ـ ) فضل اهللا الحروفيأخت ابن ( الدولةخواجة عضد 

٢٩٧، ١٦٣  

  ٣٥١ـ  خواجه كمال الدين عربشاه األردبيلي

  ٢٩٦ هالبخاري ـ  محمد بارساالخواجه 

  ٢٩٩السمرقندي ـ خواجه محمد بن خواجه محمد 

  ٧٧ هالخواجه يعقوب بن مخدوم جهانيان ـ 

  ٣٣١، ٤٩، ٤٨شاه محمد بن تكش ـ خوارزم 

  .قر الخوانساريمحمد با= الخوانساري 

  ٣٢٦ ه، ٨٦، ٨٥ هخير الدين الزركلي ـ 

  

  ـ د ـ 

  محمد باقر الدماد=  الداماد

  .)أبو القاسم دانشمند(الحسين بن علي = دانشمند 

  ٢٨٩ هـ ) ع(دانيال 

  ٢٦٠ـ ) ع(داود 

  ٣١الطائي ـ  داود

  ٢٢ هداود بن علي ـ 

  ١٧١كابنالس ـ داريو 

  ٢٨٨دبيس بن عفيف األسدي ـ 

  ٢٨٠ هـ  علي بن مزيد دبيس بن

  ٢٢ هالرجال ـ 

  ١٦٣، ١٦١ـ ) من الحروفية(درويش أمير علي كيوان 

  ١٦٤) من الحروفية( باداردرويش 

  ١٦١ـ ) من الحروفية(بهاء الدين درويش 

، ١٦١) الحروفيةمن (درويش حسام الدين البروجردي 

١٦٥، ١٦٢  

  ٣٧٥خسرو ـ  درويش

  ٣٧٥درويش رضا ـ 

  ١٦٣ـ ) فيةمن الحرو(درويش ضياء 

  ١٦١ـ ) من الحروفية(علي  درويش

  ٤١ هخشبة ـ  دريني

  ٣٦٣ـ ) إسماعيل الصفوي ألمهجدة (دسبيناخاتون 

  ٣٣٨الدسوقي ـ 

  ٣٥٣ هدهخدا ـ 

  ).الدكتور(بدري نويان = دهده بابا 

أم (عربشاه االردبيلي  دولتي بنت خواجه كمال الدين

  ٣٥١ـ ) صفي الدين األردبيلي

  ٥٠ ه، ٣١، ٢٦ـ  )دوايت(دونالدسن 

  

  ـ  ٤٣٨ـ 



 

 

  ـ ذ ـ 

  ٥٠ هاهللا صفا ـ  ذبيح

 ه، ٧٦ ه، ٧٣ ه، ٤٧ ه، ٤٥ ه، ٤٣، ٣١ هالذهبي ـ 

  ٣٢٦ ه، ٢٢٩ ه، ١٣٩ ه، ١٠٣ ه، ٧٧

  .عثمان بن عفان= ذو النورين 

  ٣٣٠ـ ) آخر ملوك الدانشمندية(ذو النون 

  ٢٦٠، ٦١ ه، ٢٣ذو النون المصري ـ 

  

  ـ ر ـ 

  ٣٥١، ٢٩رابعة العدوية ـ 

  ١٢٥ هـ ) رجل من سيواس(راسخ أفندي 

  ٤٣ هالراغب بن أبي الضحاك ـ 

  ٣٣ هرجاء بن أبي الضحاك ـ 

ـ ) رضي الدين رجب بن محمد البرسي(البرسي رجب 

ـ  ٢٢٤، ١٥٥، ١٥٤، ١١١ ه، ١٠١ ه، ٩، ٨

، ٢٤٨، ٢٤٦ـ  ٢٤٤، ٢٤٢ـ  ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣١

  .٣٢٣، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٦٨، ٢٥٧ـ  ٢٥٠

  ).(حمد م= رسول اهللا 

، هو ٦٣، ٣٢، ١٧ـ ) الخليفة هارون الرشيد(الرشيد 

٣٢٦.  

  ١٢٥ هرشيد باشا ـ 

  ٧٥، ٧٤) وزير خدابنده(رشيد الدين 

  ٢٥٦ هرشيد الكليدار ـ 

  )اِإلمام(الرضا ـ علي بن موسى الرضا 

  ٢٠٣، ٢٠١، هو ٢٠٠ـ ) الدكتور(رضا توفيق 

  ٣٥٤رضا قلي هدايت ـ 

  ٤٣ـ ) الملك(رضوان 

  .الشريف الرضي= الرضي 

  ٣٥٢ـ ) الشيخ(رضي الدين 

  .رجب البرسي= رضي الدين البرسي 

ـ  ٩٨، ٧٤ ه، ٥٠رضي الدين علي بن طاووس ـ 

٢٣٤، ٩٤  

  ).الشيخ(أحمد الرفاعي = الرفاعي 

  ).الدكتور(أحمد فريد رفاعي = رفاعي 

ركن الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه 

  ٨٨ هـ ) السيد(العلوي 

  ٣٥٤البقلي ـ ان روز به

  ٣٦٣ هروس ـ 

  .جالل الدين الرومي= الرومي 

  ٦٠ هـ  رويم البغدادي

  ١٦ هـ ) المستشرق(ريتر 

  ٢٥٦ ه، ١٥٦ ه، ١٣٤ هـ ) الدكتور( Rieauريو 

  

  ـ ز ـ 

  .إبراهيم الزاهد الكيالني= الزاهد الكيالني 

  .حسين إبطال زاهدي= زاهدي 

ـ ) العروسالسيد محمد مرتضى، صاحب تاج (الزبيدي 

٢٢٥  

  

  ـ  ٤٣٩ـ 



 

 

 
  ٤٤ هالزبيري ـ 

  ١٧٥ هـ  زرادشت

  ٣٠٢ هبن أعين ـ  زرارة

  .خير الدين= الزركلي 

  ٣١٠، ٢٦٥ـ ) ع(زكريا 

  ٢٨٤ ه، ١٦٧ هالزمخشري ـ 

  .فاطمة الزهراء=  الزهراء

  ٤٤ هزيد بن الخطاب ـ 

  ٦٤زيد بن رفاعة الهاشمي ـ 

، ١٦ـ  زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

٦٣، ٣٥، ٣٠، ٢٩  

  ٤٤ هزينب ـ 

  ١٢٩الزين جعفر بن أبي المغيث البعلبكي ـ 

علي بن إبراهيم بن أبي جمهور = زين الدين االحسائي 

  .االحسائي

  ٨١بن شاه شجاع ـ زين الدين 

  .أبو بكر الخوافي= زين الدين الخوافي 

  ٧٨زين الدين الصوفي ـ 

، ٣٧٤، ١٤٠، ١٣٧ ه) الشهيد الثاني(زين الدين العاملي 

٣٧٦  

  ٨٧ هزين الدين علي البدخشي ـ 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب = زين العابدين 

  )اِإلمام(

  ٢٩٩ هزين العابدين الشرواني ـ 

  

  ـ س ـ 

  ٤٤ هابن التعاويذي ـ  سبط

  ٣٣٣، ١٨٣ ه، ٤٢سبط ابن الجوزي ـ 

  ١١٤ هـ ) الويز(سبنسر 

  ١٧٣ ه) األستاذ(ستوري 

  ٢٨٣ هـ ) اذاألست(ستيد 

  ١٧٥ـ  )التمجية(سجاح 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب = السجاد 

  ).اِإلمام(

  ٦٧السجستاني ـ 

 هـ ) الرحمنالدين محمد بن عبد شمس (السخاوي 

 ه، ١٥٥ ه، ١٥٢ ه، ١٤٣ ه، ١٣٣ ه، ١٠١

، ٢٩٣ ه، ٢٧٩، ٢٢٠، ٢١٨ ه، ٢١٧ ه، ١٥٩

٣٥٩، ٣٥٨  

  ٤٢السدِّي ـ 

  ٥١سديد الحلي ـ 

  .عمر بن إسحاق الهندي= ج الدين الهندي سرا

 ه، ١٩ هـ ) أبو نصر عبد اهللا بن علي الطوسي( السراج

  ٢٧١، ١٨٨ ه، ١٨٦ ه، ١٦٨، ٦٤ ه، ٦٠

  .نور اهللا بن فضل اهللا الحروفي= سرور الشهداء 

  ٢٨٤ هسعد بن عبد اهللا األشعري ـ 

  ٧٢) الوزير(سعد الدولة 

  ٧٤) وزير خدابنده(سعد الدين 

  ٣١٧ ه، ٨٨ هـ  ين التفتازانيسعد الد

  .بن المؤيدمحمد = الدين الحموي سعد 

  ١٥٢سعد وقاص بن تيمور ـ 

  .القطب الراوندي= سعيد بن هبة اهللا بن الحسن 

 ه، ٣٠٨ ه، ١٨٨ ه، ١٦٣ هـ ) األستاذ(نفيسي سعيد 

  ٣٥٧ ه، ٣١٠، ٣٠٩

  ٣٥ ه، ٢٢ هـ ) الخليفة العباسي(السفاح 

  ٢٦٠، ٤٣، ٣١، ٣٠سفيان الثوري ـ 

  

  ـ  ٤٤٠ـ 



 

 

 
  ٨٤ هسقراط ـ 

  ١٠ـ ) اآلنسة سوزان( سكليتر

  ١٦٥سالم اهللا بن فضل اهللا الحروفي ـ 

  ١٤٣ـ ) معاصر لتيمور(السلطان حسن 

  ٣٧٨ هالسلطان حسين ـ 

  ٣٢ هـ سلطان محمد بن حيدر الجنابذي 

 ه، ٢٦٥، هو ١٠٩، ٩٠، ٧٨، ١٩سلمان الفارسي ـ 

٢٩٢، ٢٧٤  

  ٣٦٧ـ ) نيالسلطان العثما(سليم 

  ١١٤ هسليم ميازي ـ 

  ١٦٧ هسليم النعيمي ـ 

  ٢٦٥ـ ) ع(سليمان 

  ٣٧٢ ه ١٢٤، ١٢٣ ه، ١١٥ هسليمان األذني ـ 

  ٢٣ هـ ) أبو طاهر(بن الحسن بن بهرام  سليمان

  ١٥سليمان بن صرد الخزاعي ـ 

  ٤٦) الخليفة األموي(سليمان بن عبد الملك 

  ٤١ هسليمان بن قتة ـ 

  ٧٢٣ـ ) ألميرا(سليمان بن قتلمش 

  ٥٥ هسماعة بن مهران ـ 

  ٢١ هالسمعاني ـ 

  ٣٥٤ـ ) أبو المجد مجدود بن آدم(السنائي 

  ٨٠ـ ) األمير المغولي( سنتينة

  ١٥٢سنجر بن تيمور ـ 

  ١٧٥سنقاده ـ 

) أبو حفص(عمر بن محمد السهروردي = السهروردي 

  ٣٥٥ـ 

  ). المقتول(بن حبش  يحيى=  السهروردي

  ٥٤ هـ  بن إياد اآلدميسهل 

  ١٧١، ١٦٦سهل بن هرون ـ 

  ١٧٧، ١٦٨، ٦١، ٦٠سهل التستري ـ 

السهيلي األندلسي  عبد الرحمن بن عبد اهللا= السهيلي 

  . المالقي

  .بن صدر الدين موسى) علي(عالء الدين = سياه بوش 

  .أحمد بن طاووس= السيد أحمد 

  .هو ١٦٢، ١٦١ـ ) من الحروفية(سيد إسحق 

  ١٦٣) روفيةمن الح(سيد تاج الدين 

  ٢٣ هالسيد الحميري ـ 

  .)اإلمام(الحسين بن علي بن أبي طالب = سيد الشهداء 

  عماد الدين النسيمي= عماد الدين  سيد

  ٣٤٩سيد عوض بن فيروز ـ 

  .فضل ار الحروفي= السيد فضل اهللا 

  ٣٧٥ـ ) مدعي المهدية(سيد محمد 

  .الشريف المرتضى= السيد المرتضى 

  ١٦٣) ةمن الحروفي(سيد مظفر 

  )ع(عيسى بن مريم = السيد الناصري 

  ٣٢٦اني ـ سيف الدولة الحمد

  .عامر بن عامر البصري= السيواسي 

 ه، ٤٥ ه، ٤٢، ٣٧ ه، ٣٦ هـ ) جالل الدين(السيوطي 

  ٢٩١ ه، ٥٥

  

  ـ ش ـ 

  .أبو الحسن الشاذلي= الشاذلي 

  ٢١١ ه، ١٣٧، ٣١ هـ ) الفقيه(الشافعي 

  ٩٧ـ ) مدعي المهدية(شامي 

  . إسماعيل الصفوي= ه إسماعيل شا

  ٢١٠شاه أويس ـ 

  

  ـ  ٤٤١ـ 



 

 

 
ـ نوربخش  بخش بن محمدفيض  شاه بهاء الدين بن قاسم

٢٩٩  

، ٢٥٧، ١٦٣، ١٥٧، ١٥٣، ١٥٢بن تيمور ـ شاه 

٣٦٠، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٧٧  

  ٢٣٧ـ ) السلطان(شاه سليمان الصفوي الموسوي 

  ٨١شاه شجاع ـ 

  ٣٥٣ هشاه عباس األول ـ 

  ٣٢٦ هـ ) مؤمن( لنجيالشب

  ٣٢٠، ٣١٩، هو ٢٠٧، ٢٠٥، ١١٠، ٦٤الشبلي ـ 

  ٢٨٠ـ  شدرخ

  ٣٢٦ هشرف الدين بن سليمان الكندي ـ 

حسن بن عبد = شرف الدين حسن بن عبد الكريم الفتال 

  .الكرمي الفتال

  ٩٧، ٥٠شرف الدين محمد بن طاووس ـ 

  .علي بن عبد القادر المراغي= شرف الدين المراغي 

  ٤٣ـ ) نبي فارسي قديم(شروين 

  .علي بن محمد الشريف الجرجاني= الشريف الجرجاني 

 ه، ٨٢، ٦٩، هو ٦٨، ٥٨ ه، ٨الشريف الرضي ـ 

  ٢٨٠، ١١٢ ه، ١١٠، ٩٤ ه، ٩٢

  . إبراهيم بن سعد العلوي= الشريف الزاهد 

 ه، ٨٢، ٧٠، ٥٩ ه، ٥٨، ٨الشريف المرتضى ـ 

٢٥٨، ١٣٦، ١٢٧  

، ١١٥ ه، ٦٥، ٦٤اني ـ عبد الوهاب الشعر= الشعراني 

  ١٦٤ ه

  .محمد بن فالح= الشعشاع 

  ٢٦٥، ٢١٨ـ ) ع(شعيب 

  ٣٢٩، ١٠٨شقيق البلخي ـ 

  محمد بن علي الشلمغاني= الشلمغاني 

  ١٤٠شمس الدين اآلوي ـ 

محمد بن مكي الجزيني = عبد اهللا العاملي أبو  شمس الدين

  .العاملي

  ٣٧١، ٨٨ هشمس الدين الخفري ـ 

  ٣٦٢ هي ـ شمس الدين العجم

  ١٤٤ـ ) الشيخ(شمس الدين الفاخوري 

  ٢٢٩ـ ) محمد بن يحيى(شمس الدين الالهيجي 

  .أحمد الخفاجي= شهاب الدين الخفاجي 

 عمر بن محمد السهروردي=  السهرورديشهاب الدين 

  ).أبو حفص(

، ٢٣ هـ ) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم(الشهرستاني 

١٧٥، ٣٠  

  .العاملي كي الجزينيمحمد بن م= الشهيد األول 

  .زين الدين العاملي= الشهيد الثاني 

   ٣٣٨ ه، ٣٣٣ ه، ٩ـ ) األستاذ(شودي 

  .)الشاعر(أحمد شوقي = شوقي 

  ١٤٨ ه، ١٣٨ هالشوكاني ـ 

  ٣٦٩ هخان اوزبك ـ  شيبك

  .)الدكتور(كامل مصطفى الشيبي = الشيبي 

  ١٤٨، ١٣٩ هـ ) أبو بكر وعمر(الشيخان 

  .بو اسحاق االسفراينيأ= الشيخ أبو اسحاق 

  ).الشيخ(أحمد الرفاعي = الشيخ أحمد 

  .بن حبش السهروردييحيى = الشيخ االلهي 

  .تاج الدين اآلوي= تاج الدين الشيخ 

  ٨٠ـ ) األمير المغولي(الشيخ حسن 

  .أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي= شيخ الحلة 

  ).الشيخ(شيخ الرفاعية ـ أحمد الرفاعي 

  .ليمان بن صرد الخزاعيشيخ الشيعة ـ س

  .صالح بن عبد اهللا= الشيخ صالح 

  

  ـ  ٤٤٢ـ 



 

 

 
  .ابن بابويه القمي= الشيخ الصدوق 

  .محمد بن الحسن الطوسي= شيخ الطائفة 

  .واصل بن عطاء= المعتزلة شيخ 

  .محمد بن النعمان المفيد= الشيخ المفيد 

  

  ـ ص ـ 

  .)اِإلمام(بن الحسن المهدي محمد = صاحب األمر 

  ٩٧، ٩٦صاحب الزمان ـ 

  ).اِإلمام(جعفر بن محمد الصادق = الصادق 

  ٢٦٥ـ ) ع(صالح 

  ٢٨٨ـ ) ضالدكتور(صالح أحمد العلي 

  ٧٩صالح بن عبد اهللا البطائحي ـ 

  ٣٥١، ٣٥٠ين أحمد ـ صالح بن قطب الد

صدر الدين موسى بن صفي = الدين األردبيلي صدر 

  .الدين اسحاق

  ١١٤، ٩١صدر الدين األصفهاني ـ 

  .محمد بن إبراهيم الشيرازي= صدر الدين الشيرازي 

، ١٧٣، ١٢٠، أل ١١٠، ٨٩صدر الدين القونوي ـ 

٣٣٣، ٣٣١، ١٨٣  

االردبيلي ـ  ر الدين موسى بن صفي الدين اسحاقصد

٣٨٠، ٣٦٢، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٤٤، ٣٥٣  

  ٨٢بن منصور ـ صدقة 

  .بابويه القميابن = الصدوق 

  ٢٢٨صفا البرسي ـ 

صفي الدين اسحاق بن أمين = األردبيلي  صفي الدين

  .الدين جبرائيل

صفي الدين اسحاق بن أمين الدين جبرائيل األردبيلي 

٣٦٨، ٣٦١، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١ ،

٣٨٠  

  ٣٣٥، ١٤٩، ١٢٩ـ  ١٢٧، ٥١يوبي ـ صالح الدين األ

  ٣٥٠رشيد ـ صالح الدين 

  ٢١٦ هصنع اهللا النعمة اللهي ـ 

  ٣٤٢صهيب الرومي ـ 

  .المفضل الصيرفي= صيرفي ال

  

  ـ ض ـ 

نور اهللا بن محمد شاه = ضياء الدين نور اهللا الشوشتري 

  .التستري

  

  

  ـ ط ـ 

  ٢٨٨الطائع هللا العباسي ـ 

  ٢٧٠طارق نافع الحمداني ـ 

  ٨٥طاش كبري زاده ـ 

  هو ٢٢٦، ٨٢، ٧٠ـ ) الفضل بن الحسن(الطبرسي 

 ه، ١٥ ه، ١٤ ه) أبو جعفر محمد بن جرير(الطبري 

 ه، ٢٨٩ ه، ٢٠١ ه، ١٥٩ ه، ٢٤ ه، ٢٢ـ  ٢٠

  ٣٢٦ ه، ٣٢٥ ه، ٣١٣

  ٧٣طرماز بن بايجونجش ـ 

  

  ـ  ٤٤٣ـ 



 

 

 
  ٨٠) من أمراء المغول(طغتيمور 

  ٤٩ـ  طغرل بك

  ١٤٤ـ ) ملك المغول(طقتمش 

  ١٤٤، هو ٤٠) األستاذ(طه باقر 

  ١٧٩، ١٧٨، ١٥ هـ ) الدكتور(طه حسين 

  ٢٦٦ ه، ٦٥ هطه عبد الباقي سرور ـ 

  ٣٧٥، ٣٧٣، ٣٥٣ هطهماسب بن إسماعيل الصفوي ـ 

  .نصير الدين الطوسي= الطوسي 

  .محمد بن الحسن الطوسي= الطوسي 

  .الحنبلينجم الدين الصرصري = الطوفي 

  

  ـ ظ ـ

    ).السلطان(برقوق = الظاهر 

  

  ـ ع ـ 

  ٣٣٩، ٣٧أم المؤمنين ـ  عائشة

  ١٧٧ هـ ) الدكتورة(عائشة عبد الرحمن 

  هو ١١٩، ١١٨، ١١٦، ٥٦ هامر ـ عارف ت

  .عيسى بن جعفر بن عاصم= عاصم 

  .عامر بن عامر البصري= عامر 

، ٩، ٨عامر بن عامر البصري، عز الدين أبو الفضل ـ 

  هو ١٨١، ١٣٩، ١٢٦ـ  ١١٧، هو ١١٦، ١١٥

  .عامر بن عامر البصري= عامر البوصيري 

  ١٦ هعباس إقبال ـ 

  .شاه عباس األول= عباس األول 

  ٢٣٥اس جمال الدين ـ عب

  ٢٠١ ه، ١٦٩العباس بن عبد المطلب ـ 

  ٦٣العباس بن علي بن أبي طالب ـ 

  ٣٥العباس بن محمد الدوري ـ 

، ٨٩ ه، ٧٦ ه، ٧٤ ه، ٧٣ ه) األستاذ(عباس العزاوي 

  ٣٨١، ٢٨٣ ه، ٢٧٠ ه، ٢٠٠، ١٣٩ ه

  ).الشيخ(عباس محمد رضا القمي = عباس القمي 

 ه، ٥٠، ٣٣ هـ ) خالشي(محمد رضا القمي عباس 

 ه، ٢٥٧ ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤ ه، ١٢٧

  ٣٧٨ ه، ٣٦٩

  ٢٩٦ ه، ١٠٦ هعبد الحجة البالغي ـ 

  ٢٦٦ هـ ) الدكتور(عبد الحليم محمود 

  ٣٥٥ـ  عبد الرحمن االرزنجاني

  ١١٢ ه، ٦٢ ه) الدكتور(عبد الرحمن بدوي 

  ٢٧٧، ١٧٤، ١٦٧ هعبد الرحمن البسطامي الحروفي ـ 

  ٨٧ هبن أحمد بن العامي األصفهاني ـ  عبد الرحمن

  ٥٧ هعبد الرحمن بن الحجاج ـ 

  ٢٦٨عبد الرحمن بن عبد اهللا األندلسي المالقي ـ 

  ٣٦٠سياه بوش ـ  عبد الرحمن بن علي

، ٣٠٨، ٣٠٦، ٢٢٣ـ  ٧٧ همي ـ اعبد الرحمن الج

٣٧١  

  ٢٧٨، ٢٧٧ـ ) الشيخ(رحمن الصوفي عبد ال

  

  ـ  ٤٤٤ـ 



 

 

 
  ٣٤٩د ـ عبد الرحيم بن أحم

 هعبد الرزاق بن عبد العزيز بن شير ملك الواعظي ـ 

٢٢٠، ٢١٦  

  ٨٧ هـ  عبد الرزاق بن علي بن الحسين الالهيجي

  ٣٩ هعبد الرزاق الحسني ـ 

، هو ١١٤، ١١٢، هو ١١٠، ٩١عبد الرزاق الكاشاني ـ 

٣٢٢، ٣١٣، ٢٠٥  

 ه، ٢١٨ ه، ٢١٧ هـ  ٢١٦ هعبد الرزاق الكرماني ـ 

٢٢٠  

  ١٠٦ هالمقرم ـ عبد الرزاق 

  ٣٤٨ ه، ٣٩٠ هعبد الرؤوف المناوي ـ 

  ٨٣ هـ ) الدكتور(البقري عبد الدائم أبو العطا 

  ). اِإلمام( موسى بن جعفر الكاظم= العبد الصالح 

  ٢٦٧ ه، ٢٣٩ هعبد القادر أحمد عطا ـ 

  .عبد القادر الجيلي= عبد القادر الجيالني 

  ٣٧٢ ه ،٣٥٤، ٣٣٨، ٨١، ٢٦ ه= عبد القادر الجيلي 

 ه، ١١٨ ه، ١١٧، هو ١١٦عبد القادر المغربي ـ 

  ١٢٣ ه، ١٢٠

  ١٠٤ ه، هو ٩٩، ٩٨عبد الكريم بن أحمد بن طاوس ـ 

  ٦٢، هو ٣٢، ٢٥عبد الكريم بن هوازن القشيري ـ 

  ٢٥٣عبد الكريم الجيلي ـ 

  ١٨٤ هالطبري ـ عبد الكريم بن الحسين 

  ١٧١ هعبد الكريم العثمان ـ 

  ٦٤) اهيم بن عبد اهللا بن الحسنحفيد إبر(عبد اهللا 

  ٣٢٦ـ ) خان أفغان(عبد اهللا 

  ،٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٤ه عبد اهللا أفندي الجيراني ـ 

  ٣٣٣، ٣٣١، ٣٣٠، ٢٣٦، ٢٣٤، هو ٢٢٩     

  ٣٢٠، ٣١٩، ١١٠، ٦٤ هعبد اهللا األنصاري ـ 

  هو ٣٣٠، هو ٣٢٦عبد اهللا البطال ـ 

  ١٤عبد اهللا بن أبي ـ 

 د بن موسى بن طاووسأحم= عبد اهللا بن إسماعيل 

  ).جمال الدين(

  ٢٨٤ هعبد اهللا بن جحش ـ 

  ٥٥ ه، ٤٥، ١٥عبد اهللا بن الزبير ـ 

  ٣٥ هـ ) العباسي(عبد اهللا بن علي 

  ٢٩٥ هعبد اهللا بن عمر ـ 

  ه٢٧٠ ه، ٢٥٩عبد اهللا بن فتح اهللا البغدادي الغياثي ـ 

  ٣١٢، ٣٠عبد اهللا بن المبارك ـ 

  ٢٩٦ هـ ) مد نوربخشأبو مح(عبد اهللا بن محمد ـ 

، ١٥ـ ) أبو هاشم(عبد اهللا بن محمد بن علي بن الحنفية 

١٦٦، ٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٣، ٢٢، ١٦  

  ٦٣، ٣٥، ٢٥عبد اهللا بن معاوية ـ 

  ٥٦ هبن ميمون القداح ـ عبد اهللا 

  ٥٧ هعبد اهللا بن هاشم الحضرمي ـ 

  ٣٤٢عبد اهللا بن يزيد القسري ـ 

  ١٣٢ هعبد اهللا الحموي ـ 

  ١٧٥اهللا بن خازم ـ  عبد

  ١٦٠ هعبد اهللا الرازي ـ 

  ١٨١عبد اهللا الرومي ـ 

  ٥٥عبد اهللا الزبيري ـ 

  ١٣٨ ه، ١٣٧ـ ) الشيخ(عبد اهللا السبيتي 

  ٢٨٢ هـ ) ابن أخت شاه رخ(عبد اهللا سلطان 

  

  ـ  ٤٤٥ـ 



 

 

 
  ٣٠٠، ٢٩٨عبد اهللا المشهدي ـ 

  ١٤٨ هالشاعر ـ ) موالنا(عبد اهللا الهاتفي 

  ٦٥، ٦٤الهروي ـ  عبد اهللا

  ٢٢٤ هعبد اهللا الهشترودي ـ 

، ٢٢٠ـ  ٢١٧، ١٧٤، ٤٦ هـ ) الشيخ(عبد اهللا اليافعي 

٢٩٦  

  ١٩٩ـ ) فرشته زاده(بن فرشته  عبد المجيد

  ٦٨ـ ) ) (النبي جد (عبد المطلب 

، ٣٦، ٢٣، ١٦ـ ) خليفة األمويال(عبد الملك بن مروان 

٤٦  

  ٣٨١ ه، ٢٧٨ هعبد المنعم الغالمي ـ 

  ٢٨٠بد نغو ـ ع

محمد عبد الهادي أبو ريده = عبد الهادي أبو ريدة 

  ).الدكتور(

  ٤١ هـ ) الدكتور(عبد الواحد وافي 

  ١٦٤ ه، ١١٥ ه، ١١٤، ٦٥ هعبد الوهاب الشعراني ـ 

  ٣٦عبيد اهللا المهدي ـ 

  ١٥٣عثمان بن ثيمور ـ 

  ١٨ هعثمان بن سعيد ـ 

، ١٥٢، ١٠٣، ٢٣ ه، ١٩، ١٥، ١٤عثمان بن عفان ـ 

  ٣١٢ ه

  ١٨٢، ١٣٢ هعثمان الدكاكي ـ 

  ٣٧٧عدنان سليمان إسماعيل ـ 

  ٣٣١ هعدنان صادق ارزي ـ 

  .العاملي محمد بن مكي الجزيني= العراق 

  ١٣٨ـ ) زميل محمد بن مكي في المصير(عرفة 

  ١٦٩عزازيل ـ 

  .)األستاذ(عباس العزاوي = العزاوي 

  ١٦٣عزيز جاني ـ 

  ٣٥١عزيز دولت أبادي ـ 

  ١٥٣ ه العطاردي القوجاني ـ عزيز اهللا

  ٧٩، ٧٢عز الدولة بن كمونة ـ 

عامر بن عامر = عز الدين أبو الفضل البصري 

  .البصري

  .عامر بن عامر البصري=  يعز الدين البصر

  ١٦٤ـ ) المولى(عز الدين بن عبد اللطيف بن عبد الملك 

   ٣٣١عز الدين كيكاوس ـ 

  ١١٣عز الدين النسفي ـ 

  .)اِإلمام(بن علي العسكري  الحسن= العسكري 

  ٤١ ه، هو ٤٠ـ ) اآللهة(عشترون = عشتار 

  ٣٩عَضد الدولة ـ 

  ٨٨ هعضد الدين االيجي ـ 

  ١٠٢، ٩٠ـ ) عالء الدين(عطا ملك الجويني 

  .فريد الدين العطار= العطار 

  ٤٤ هعقيل بن أبي طالب ـ 

  ٢٨٤ هبن محصن ـ  عكاشة

  ٣٦٧ هعالء الدين بن مليك ـ 

  ).عالء الدين(عطا ملك الجويني = الجويني  عالء الدين

، ٣٥٨، ٣٥٧بن صدر الدين موسى ـ ) علي(عالء الدين 

٣٦١، ٣٦٠  

علي بن عبد اهللا البهائي الغزولي = عالء الدين الغزولي 

  ).عالء الدين(الدمشقي 

  .علي بن محمد القوشجي= عالء الدين القوشجي 

  ٣٣٦عالء الدين كيقباد ـ 

  . قميابن العل= العلقمي 

  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي= العالمة الحلي 

  ).اِإلمام(علي بن أبي طالب = علي 

  ١٦٢، هو ١٦١، ١٥٨، ١٥٦علي األعلى ـ 

  

  ـ  ٤٤٦ـ 



 

 

 
، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩ ه، هو ٢٠٨، ٢٠٥، ١٦٤، هو     

  هو ٢١٢

، ٣٠ هـ ) ابن الفخر(علي أكبر حسين االردستاني 

١٨١، ١١٧، ١١٦  

  ٣١٥يم بن أبي جمهور االحسائي ـ علي بن إبراه

  ٦٦علي بن إبراهيم انعمي ـ 

  .يرد في كثير من المواضعـ ) اِإلمام(علي بن أبي طالب 

  هو ١٣٢علي بن أبي الفضل ـ 

  ١٥٢علي بن تيمور ـ 

  ٣٧٤علي بن الحسن الزواري ـ 

، ١٥ـ ) اِإلمام(علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

٣١٢، ٢٤٧، ١٤٩، ١٠٨، ٦٣، ٣٢، ٢٩، ٢٠، ١٦  

  ٢٥٧علي بن الخازن الحائري ـ 

  ٣١٥، ٩١، ٨٩ن سليمان البحراني ـ علي ب

بن ) علي(عالء الدين = علي بن صدر الدين بن موسى 

  .صدر الدين موسى

  ٩٥علي بن طاووس الحلي ـ 

  ٦١ هعلي بن عبد الرحيم القناد الصوفي ـ 

، ٢٦٩، ١٢٧ هـ ) الشيخ( علي بن عبد العالي الكركي

  ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢ ه، ٣٧١، ٣٧٠، ٣١٧، ٣١٦

  ٧٤علي بن عبد العزيز بن السكري ـ 

  ١٣٢ هعلي بن عبد القادر المراغي، شرف الدين ـ 

) عالء الدين(علي بن عبد اهللا البهائي الغزولي الدمشقي 

  ١٤٨ ه، ١٠١ هـ 

علي أكبر حسين = علي بن الفخر األردستاني 

  .األردستاني

  ٣٠٣، ٢٩٢بن فالح ـ ... علي بن محسن

  ٨٨ه ـ ) الشريف(علي بن محمد الجرجاني 

  ٥٦ هعلي بن محمد بن الحنفية ـ 

  ، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٧، ٢٧٢ هعلي بن محمد بن فالح ـ 

  ١٨ هعلي بن محمد السمري ـ 

  هو ٨٧ـ ) عالء الدين(علي بن محمد القوشجي 

  ٢٣٥علي بن محمد النجف آبادي ـ 

، ٦٦ ه، هو ٣٣، ١٧ـ ) اِإلمام(علي بن محمد الهادي 

٢٤٧، ٢٤٥، ٩٣  

، ١٤٥، ١٤١ـ  هو ١٣٩ـ ) السلطان(علي بن المؤيد 

١٤٩  

  ١٣٣ هـ ) الشاعر الشامي(علي بن المؤيد 

) الشاعر المعروف بقاسم أنوار(علي بن المؤيد الخراساني 

  هو ٢١٨، ١٦٣، ١٣٣ هـ 

، هو ٣٣ـ  ٣١، ١٧ـ ) اِإلمام(علي بن موسى الرضا 

، ٢٤٥، ٢٢٧، ١٤٨، ١٠٨، ٦٨، هو ٦٥، ٣٦

٣١٥، ٣١٣، ٣١٢، ٢٩٦، ٢٤٧  

  ٤٦علي بن ناصر الحسيني ـ 

  ٣١٦، ٢٦٩ـ الجزائري  علي بن هالل

  ٨٣ـ ) الدكتور(علي حسن عبد القادر 

  ٢٣٠علي الخاقاني ـ 

  ٢٩٢ هعلي خان بن خلف بن عبد المطلب ـ 

  ٣٠٥ هعلي دشتي ـ 

  ). اِإلمام(علي بن موسى الرضا = علي الرضا 

  ٣٠٦علي رضا الدكني ـ 

بن علي بن أبي طالب  علي بن الحسين= علي السجاد 

  )اِإلمام(

بن صدر الدين ) علي(عالء الدين = علي سياه بوش 

  .موسى

  ١٣٢ هعلي الشيرازي ـ 

  

  ـ  ٤٤٧ـ 



 

 

 
  ١٣٢ هـ ) المال(القاري الحنفي علي 

  ٥٥ هـ ) المحدث الشيعي(علي القرشي 

  ٣٧٧علي المهاجر العامل 

  )اِإلمام(مد الهادي علي بن مح= علي الهادي 

  ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٦٩، ١٧٤علي الهمذاني ـ 

، هو ١٦١ـ ) أبو الحسن علي(عماد الدين النسيمي 

  .هو ٢١٠، ٢٠٦، ٢٠٤، ١٦٤

  ٢٦٨، ١٩، ١٤ ه عّمار بن ياسر ـ

  ١٣٢ هـ ) سراج الدين(عمر بن اسحاق الهندي 

  ١٥٢عمر بن تيمور ـ 

، ١٣٩، ٤٤، ٣٧، ٢٢، ١٥، ١٤ هعمر بن الخطاب ـ 

  ٣١٢ ه، ٢٩٥ ه، ٢٦٠، ١٥١، ١٤٨

  ٥٦، ١٩عمر بن عبد العزيز ـ 

  ٧٧ه عمران بن عمران بن صدقة الباللي األموي ـ 

، ١٣٢ ه، ١٣١، ١٢٢، ١٢٠، ١١٥عمر بن الفارض ـ 

  ٢٤٧، ٢٣٥ ه

   ٣٣٠ـ ) أبو حفص( بن محمد السهرورديعمر 

  ٢٧١عمرو بن عثمان المكي ـ 

  ٣٤٩عمرو بن عدي ـ 

  ١٥٢ عيسى بن تيمور ـ

  ٣٧عيسى بن جعفر بن عاصم 

 ،٤١، ٢٣ ه، هو ٢٢، ١٩، ١٣ـ ) ع(عيسى بن مريم 

ـ  ١٥٧، ١٢٢، ١٢١، ١١٦، ١١٢، ٦٠، ٥٦ ه

١٩٢، ١٩٠، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٢، ١٦٦، ١٥٩ ،

٢٦١، ٢٦٠، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٢، ١٩٤، ١٩٣ ،

٣٣٩، ٣٢٢، ٢٦٥  

ـ ) أبو المعالي عبد اهللا بن علي(عين القضاة الهمداني 

٣٧١  

  

   ـ غ ـ

  ٧٤، ٧٣ـ ) السلطان(غازان 

  .)أبو حامد(الغزالي ـ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 

علي بن عبد اهللا البهائي الغزولي الدمشقي، = الغزولي 

  .عال الدين

  ٣٦٢ ه، ١٣٤ ه، ٨٧ هالغزي ـ 

  .عبد المنعم الغالمي= الغالمي 

  ٣٦٧ـ ) السلطان(الغوري 

  ١٦٢ هغياث الدين الحروفي ـ 

عبد الكريم بن = ن عبد الكريم بن طاووس غياث الدي

  .أحمد بن طاووس

  .)السلطان السلجوقي(كيخسرو  غياث الدين كيخسرو

  . عبد اهللا بن فتح اهللا البغدادي= الغياثي 

  

  ـ ف ـ 

  ١٦٥فاتحة الكتاب بنت فضل اهللا الحروفي ـ 

 ه، ٣١٩، هو ١٧٩، ١٦٤ هـ ) أبو نصر(الفارابي 

٣٧٤  

  ٢٥٥فاطمة بنت أسد ـ 

  

  ـ  ٤٤٨ـ 



 

 

 
  ١٦٥اتون بنت فضل اهللا الحروفي ـ فاطمة خ

، ٢٣١، ٢١٢، ٢١٠، ١٢٣، ٣٨ هفاطمة الزهراء ـ 

  ٣٤٣، ٣٤٢ ه، ٣١٠، ٢٩١ ه، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٣٦

بن مسعود بن عمر أحمد بن يحيى = الفاضل الهروي 

  .الهرويالتفتازاني 

  ).فالكون(وليس = فالكون وليس 

  .البن عبد الكرمي الفتحسن = الفتال 

  ٣١٩، ١١٤، ٨٣، ٨٢فخر الدين الرازي ـ 

  ٢٢٤ هالطريحي ـ فخر الدين 

  ١٦٤فخر الدين العجمي ـ 

محمد بن الحسن بن يوسف بن = فخر الدين محمد 

  .المطهر الحلي

  ١٠٦ هفخر الدين نصيري أميني ـ 

محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر = فخر المحققين 

  .الحلي

  ١٧٦الفرافصة بن ظهير البكري ـ 

  ٣٦٤بن يسار ـ فرخ 

  ١٥٢ـ ) الشاعر(الفردوسي 

  .عبد المجيد بن فرشته= فرشته زاده 

  ٣٢٠، ٣١٩فرفريوس ـ 

  ٣٥٤، ٩٠، ٧٧، ٣٠، ٢٣ هفريد الدين العطار ـ 

الفضل بن الطبرسي، = الفضل بن الحسن الطبرسي 

  .الحسن

  ٣٣ هالفضل بن سهل ـ 

  .فضل اهللا الحرومي= فضل الحق 

  .فضل اهللا الحروفي =فضل رب العالمين 

  .فضل اهللا الحروفي=  االستراباديفضل اهللا 

أبو سعيد بن أبي = فضل اهللا بن أبي الخير الميهني 

  .الخير

  .فضل اهللا الحروفي= فضل اهللا بن عبد الرحمن الحسيني 

، ١٧٤، ١٦٥ـ  ١٥٣، ٩، ٨فضل اهللا الحروفي ـ 

، ١٩٦، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٨ـ  ١٨٦، ١٨٢، ١٨١

  ٢٣١، ٢١٩، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠ـ  ٢٠١، ١٩٩

  ٧٣ـ ) الوزير(فضل اهللا رشيد الدين 

  ٣٠٠ هـ ) الشيخ الصوفي(فضل اهللا المشهدي 

  ٣٠٩فضولي البغدادي ـ 

  ٢٦٦الفضيل بن عياض ـ 

  ٢٧٠فالح بن هبة اهللا العلوي ـ 

  ه، ـ ٨، ـ ـ األستاذ) بول(فتك 

  ـ ) البيفايسي(اوف بيفايس فنسنت 

  ، هو ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٣ ه، ٩ـ ) األستاذ(فؤاد كوبرولو 

  ٢٩٢ـ ) المشعشعي(فياض بن محسن 

  ٣٠٦فياض علي ـ 

  ١١١ هفيثاغورس ـ 

  ٢٧٩الفيروزآبادي ـ 

   ٣٥٣، ٣٤٩، ٣٤٨فيروز بن محمد شرفشاه ـ 

  .يعقوب بن إسحاق الكندي= فيلسوف العرب 

  ٣١ هفيليب حتي ـ 

  

  ـ ق ـ 

  ٤٦) الخليفة العباسي(القائم بأمر اهللا 

  .علي األعلى= فضل رب العالمين القائم مقام 

  ١٧٧القائم المنتظر ـ 

  .بالل الشاخني القائني= القائني 

  

  ـ  ٤٤٩ـ 



 

 

 
  .)الشاعر(علي بن المؤيد الخراساني = قاسم أنوار 

  ٦٣ هـ بن حمزة القاسم 

  ٣٠٦، ٢٩٩، ٢٩٧ هقاسم بن محمد نوربخش ـ 

  قاسم بن محمد نوربخش= قاسم فيض بخش 

  ٢٨٨، ٢٧٩القاضي التنوخي ـ 

  نور اهللا التستري= القاضي نور اهللا 

  ٣٦٧قانصوه الغوري ـ 

  ١٠١ هقدامة بن جعفر ـ 

  ٢٧٧، ٢٥٨، ٢٥٧، ١٥١ ه) السلطان(يوسف قرا 

  ٣٣٦قرمان ابن نورة ـ 

  ٣٣٦ هقرمان أوغلو ـ 

  .أحمد بن يوسف الدمشقي= القرماني 

  ١٧٤ هـ  القزويني

  .هوازن القشيريعبد الكريم بن = القشيري 

  ٣٥٠طب الدين أحمد بن صالح الدين رشيد ـ ق

  ٢١٨ هقطب الدين حيدر ـ 

  ٩٢ هـ ) سعيد بن هبة اهللا بن الحسن(القطب الراوندي 

، ٢١٩، ١٧٣، ١٣٤، ٨٥ هقطب الدين الشيرازي ـ 

٣١٩  

  ٣٠٩ هقطب الدين النهرواني ـ 

  األمير قطز= قطز 

  .المنصور قالوون= قالوون 

  ٣٧٥ـ ) نمغامر أيام الصفويي(القلندري 

  ٣٣٠أرسالن ـ  قليج

  .القميابن باويه = القمي 

  .عباس محمد رضا القمي= القمي 

  ٣٤٢قنبر ـ 

  ١٥٢قيصر بن تيمور ـ 

  

  ـ ك ـ 

  ١٠ـ .) السيد ر(كار 

  ٣٦٥كاركيا ميرزا علي ـ 

  .محسن الفيض الكاشاني= الكاشاني 

  ).الشيخ(محمد الحسين كاشف الغطاء = كاشف الغطاء 

  .ن الواعظ الكاشفيحسي= الكاشفي 

  ). اِإلمام(موسى بن جعفر الكاظم = الكاظم 

  ٢٥٢كاظم الرشتي ـ 

  ٣٦٣كالو ايوانس ـ 

  ١٧٠كامل عياد ـ 

  ١١ـ ) الدكتور(كامل مصطفى الشيبي 

  ٣٣٧ ه، ٣٣٥ ه، ٣٣٣ هـ ) المستشرق(كاهن 

  ٣٣٦ ه، ٣٢٨ هكرامر ـ 

  ١٦٩ هـ ) بول(كراوس 

  ١٠٩ ه، ٨٣ ه، ٧ـ ) هنري(كربين 

  ـ علي بن عبد العالي) المحقق(ركي الك

  ).الشيخ(الكركي 

  .بن علي جديع= الكرماني 

  ٣٠٦كريم خان الزندي ـ 

  ١٠ـ ) السيد ده(كرين 

  .أحمد كسروي= كسروي 

 هـ ) أبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز(الكشي 

  ٥٨ ه، ٥٥ ه، هو ٥٤، ٢٥ ه، ٢١

  تقي الدين إبراهيم بن علي بن (الكفعمي 

  

  ـ  ٤٥٠ـ 



 

 

 
، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٨ـ ) الحسن العاملي     

٢٥٤، ٢٣٨  

  ٦٠ ه، ٣١، ٣٠الكالباذي ـ 

  ). ع(عيسى بن مريم = كلمة اهللا 

  ).ع(موسى = كليم اهللا 

  ١٦٥كليم اهللا بن فضل اهللا الحروفي ـ 

  ).األستاذ(هوار = كليمان هوار 

  هو ٤٠ـ  كلكامش

  .كلينيمحمد بن يعقوب ال= الكليني 

ين أبو جعفر أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة ـ كمال الد

٩٦  

  .حسين الواعظ الكاسفي= كمال الدين حسين 

  ٣٥١كمال الدين مسعود بن عبد اهللا الخجندي ـ 

ميثم ميثم بن علي بن = كمال الدين ميثم البحراني 

  .البحراني

، ٢٢٢، ١١٠، ١٠٨، ٤١ هكميل بن زياد النخعي ـ 

٢٦٠  

  .نيسابوري الكنتوريإعجاز حسين ال= الكنتوري 

  .يعقوب بن إسحاق الكندي= الكندي 

  . ـ فؤاد كوبرولو) األستاذ( كوبرولو

  ).هنري(كربين ) = هنري(كوربان 

  ١٨٠ ١٥٩ـ ) م١٦٧٣/ ه٦٧٢المقتول (كي 

، ٢٠١، السلطان السلجوقي، ـ )غياث الدين(كيخسرو 

  ٣٣٥، ٣٣٣ ه، ٣٣٢

  ٢٢ هكيسان أبو عمرة ـ 

  ٤٢ هـ ) رودولف(كبير 

  

  ـ ل ـ 

  ٤٤ هلبيد العامري ـ 

  ٢٦٣ ه، ٢٦٧، ٢٣٩ هلسان الدين ابن الخطيب ـ 

  ١٠لفين، السيد ج، ـ 

  هو ٣٣٨ـ ) لقمان الخراساني(لقمان برنده، 

  .الالهيجي عبد الرزاق بن علي بن الحسين=  الالهيجي

  ).ورد لفظ الجاللة كثيراً في مباحث الكتاب(اهللا 

  ٣٧٩، ٣٧٨لوكهارت، الدكتور، ـ 

  ٦٤ ه) اِإلمام(الليث بن سعد 

  ١٠، الدكتور،؛ ـ )مارتن(لنكر 

  .كي= لي 

  

  ـ م ـ 

، ٣٧، ٣٦، ٣٣ـ  ٣١، ١٧ـ ) الخليفة العباسي(المأمون 

٣٢٦، ١٦٦  

  ١٠ـ .) السيد د(ماثيوس 

  شاه بن تيمورميران = شاه ماران 

  ٣٣٠ هماراتمان ـ 

  ه، ٧١مارمليخا ـ 

  

  ـ  ٤٥١ـ 



 

 

 
  ١٦٩ ه، ١١٢ ه، ٢٥، ٢٢ ،٢٠ هـ ) لوي(ماسينيون 

  ٢٨٨ ه) األستاذ. (م. ماالوان

  ٣١مالك بن أنس ـ 

  ٣٧٨ ه، ٣٠٧ـ ) السير جون(مالكم 

  )المامقاني(الحسن بن عبد اهللا النجفي = المامقاني 

  نعمة اهللا الولي= الماهاني 

  ٧٤ هـ ) الوزير(مبارك شاه 

  ١٧ـ ) مولى اسماعيل بن جعفر(المبارك 

  هو ١٧٩، ١٧٨، ١٤٨ـ ) الشاعر(المتنبي 

  .أحمد بن عبد اهللا بن المتوج البحراني= المتوج البحراني 

  ١٧٦، ٦٦، ٤٦، ٣٧، ١٧ـ ) الخليفة العباسي(المتوكل 

  ١١٣ همجتبى مينوى ـ 

  ٧١، ٥١ين محمد بن طاووس ـ مجد الد

  ١٦٢، ١٦١مجد الدين الحروفي ـ 

  .محمد باقر المجلسي= المجلسي 

  .محمد تقي المجلسي= المجلسي 

  ٢٦٦، ٨٤ هالمحاسبي ـ 

  ٧٦ همحب الدين الخطيب ـ 

  ٣٥٣ هالمحيي ـ 

، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٤ همحسن األمين الحسيني العاملي ـ 

  ٢٥٥، ٢٥٤ ه، ٢٤٠، ٢٣٦، ٢٣١

  ٣٠٣، ٢٩٢بن محمد بن فالح ـ  محسن

، ٣١٦ـ ـ ) النقيب(محسن بن محمد الرضوي القمي 

٣٢٣، ٣١٧ ،  

القمي محسن بن محمد الرضوي = محسن الرضوي 

  )النقيب(

  ٣٧٦ ه، ١٧٦ همحسن الفاني الكشميري ـ 

  .محمد بن مرتضى= محسن الفيض الكاشاني 

محمود بن محمد بن محمود التبريزي = المحقق التبريزي 

  )المحقق(

  .سعد الدين التفتازاني= المحقق التفتازاني 

  .علي بن عبد العالي الكركي= المحقق الثاني 

  ). جالل الدين(أسعد الدواني محمد بن = المحقق الدواني 

  .يرد اسمه الكريم في كثير من المواضع) (محمد 

  ١٤٥ـ ) رئيس األبدال(محمد 

  ٢٧٣ همحمد إبراهيم أبو سليم ـ 

  .)اِإلمام(محمد بن الحسن المهدي = محمد األخير 

العلوي العاملي ... عبد الحسينمحمد أشرف بن السيد 

  ٨٨ هـ ) األمير(

  ألفالكيا= محمد األفالكي 

  ٣٧٧محمد أمين االسترابادي ـ 

  ٣٤٨ همحمد أمين غالب ـ 

  ٥٤ همحمد بن أورمة ـ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي = محمد الباقر 

  ).اِإلمام(طالب 

  ٨٨ هـ ) الحاج( جنديمحمد باقر البير

، ١٠٤ ه، ٨٨، ٧٤ ه، ٣٢ همحمد باقر الخوانساري ـ 

، ٢٥٤، ٢٣٣ ه، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٠ ه

٣٢٣، ٢٥٨.  

  ٣٧٥، ٣٧٤محمد باقر الداماد ـ 

، ٢٣١، ٢٢٥، ٢٢٤ ه، ٥٧ همحمد باقر المجلسي ـ 

٣٧٨، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢  

  ١٤٤ـ ) السيد(محمد بركة 

  حاجي(محمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني 

  

  ـ  ٤٥٢ـ 



 

 

 
  ٣٣٩، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣١، ٣٢٨، ١٦٢ـ ) بكتاش     

  ٥٢النعماني ـ تب الكامحمد بن إبراهيم 

، ٨٨ ه، ٥ـ ) صدر الدين(محمد بن إبراهيم الشيرازي 

٣٧٥، ٨٩  

  ٥٤محمد بن أحمد البصري ـ 

  ٩٦محمد بن أدريس ـ 

  ٨٨ هـ ) الدينجالل (محمد بن أسعد الدواني 

 ه، ٢٧، ٢٥، ١٧بن جعفر الصادق ـ محمد بن إسماعيل 

٥٦.  

  ٦٤محمد بن أبي اسماعيل بن علي العلوي ـ 

  ٣٦١أويس األربلي ـ محمد بن 

  ١٢٩محمد بن أبي بكر الهمداني السكاكيني ـ 

  ١٦٤ـ ) السلطان العثماني(محمد بن بايزيد 

  ١٣٣ همحمد بن تاويت الطنجي ـ 

  ١٥٢محمد بن تيمور ـ 

  ٦٣محمد بن جعفر الصادق ـ 

  ٢٨٠ هـ ) اإليرانيالشاعر (محمد بن حسام 

 ه ،٢٢٨، ١٣٦، ١١٧محمد بن الحسن الحر العاملي ـ 

  ٣٧٩، ٣٢٤، ٢٥٤، ٢٥٣ ه، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٩

، ٣٢ ه، ٢٢ ه) شيخ الطائفة(محمد بن الحسن الطوسي 

 ه، ٨٢، ٥٩ ه، هو ٥٨، هو ٥٧، ٥٥ ه، ٤٦

١٢٧.  

، ٥٢، ٣٥، ٢٢، ١١ـ ) اِإلمام(محمد بن الحسن المهدي 

، ١٠٩، ١٠٨، هو ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ٥٦، ٥٣

، ١٧٣، ١٣٧ـ  ١٣٦، ١٢١، هو ١١٤، ١١٢

، ٢٢٢، ٢١٢، ٢١٠ـ  ٢٠٩، ١٩٦، ١٩١، ١٧٤

٣٢٢، ٣١٣، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٤٧، ٢٢٩ ،  

  ٣٧٨ ه، ٣٦٩، ٣٦٠، ٣٤٢، ٣٣٣     

فخر (محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 

، ٢٤٠، ٢١١ ه، ١٣٤، ١٠٥ـ  ١٠٣ـ ). المحققين

٣١٥، ٢٥٨، ٢٥٧  

  ٦٤محمد بن الحسن العلوي ـ 

، ٥٦ ه، ٣٦، ٢٢، ٢٠، ١٦، ١٥محمد بن الحنفية ـ 

٣١٣  

  ٣٧٢ همحمد بن حّموية ـ 

سلطان محمد بن حيدر = ي محمد بن حيدر الجنابذ

  . الجنابذي

  ٣٢٧ـ  محمد بن دانشمند

  ٣٤٩ ه، ٢٤٥، ٩٨محمد بن سنان ـ 

  ٣٥٠، ٣٤٩محمد بن سيد عوض بن فيروز ـ 

  ١٣٥ هـ محمد بن سيفا الدمشقي 

  ٢٥٧، ٨٠، ٤٨محمد بن شاه مظفر ـ 

  .محمد بن طاووس مجد الدين= محمد بن طاووس 

  ٣٦، ٣٥، ٣٠ همحمد عبد اهللا بن الحسن ـ 

  ٣٤٨محمد بن عبد اهللا بن كناسة ـ 

، ١٥٤، ٩، ٨ـ ) نوربخش(محمد بن عبد اهللا بن محمد 

٣٤٧، ٢٩٥، ٢٩٤  

  ٥٤ همحمد بن عبد اهللا بن مهران الكرخي ـ 

  ١٧٤محمد بن عبد اهللا الشمسي الحروفي المعري ـ 

لي بن عربي الحاتمي محمد بن ع= محمد بن عربي 

  ).محي الدين(

  ٣٧٧ـ  االستراباديبن إبراهيم محمد بن علي 

 ه، ٨االحسائي  محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور

  ، ٣١٥، ٣٠٨، ٣٠٢ ه، ١٥٥، ١٥٤، ١٠٤، ٨٨

  

  ـ  ٤٥٣ـ 



 

 

 
     ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٧ ،

٣٢٤  

) االربلي ابن الخطيب(محمد بن علي بن أحمد الموصلي 

  ٢٥٠ـ 

  ٥٤محمد بن علي بن جعفر األسدي ـ 

) اِإلمام(بن الحسين بن علي بن أبي طالب محمد بن علي 

  ٢٤٧، ٦٤ ه، ٦٣، ٣٠، ٢٩، ١٦ـ 

محي الدين، الشيخ (بن عربي الحاتمي ... محمد بن علي

، ١٠٣، ١٠٢، هو ٨٤، ٤٥ ه، ٣٠ـ ) األكبر

، ١٢١، ١٢٠، هو ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١٠، ١٠٧

، ١٧٢، هو ١٧١، ١٥٨، ١٥٠، ١٣٢ ه، ١٣١

٢٧٤، ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٠٨، ٢٠٦، ١٨٣، ١٧٣ ،

٣٧٧، ٣٣١، ٣٢٢، ٣١٩، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٨٦  

  ٢٣ـ ) العباسي(محمد بن علي بن عبد اهللا 

، ٢٦٢، ٢٤٧، ٣٣، ١٧ـ ) الماما(محمد بن علي الجواد 

٣٥٩  

  ٧٤ همحمد بن علي الساوجي ـ 

، ١٧٧، ١٧٥ ه، ٣٣ همحمد بن علي الشلمغاني ـ 

٢٠١، ١٨٠، ١٧٨  

  ٥٤ همحمد بن علي القرشي ـ 

ـ  ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٥٩، ١٥٤، ٨محمد بن فالح ـ 

، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٢ ه، ٢٨٠ ه، ٢٧٩ـ  ٢٧٢

٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٨، ٢٨٧  

  ١٣٩، ١٣٥ ه، ١٣٤ همحمد بن فهد المكي ـ 

  ٦٣محمد بن القاسم المكي ـ 

  ٥٥محمد بن الكاتب االسكافي ـ 

، ١٩ه  ـ) أبو حامد(لغزالي محمد بن محمد بن محمد ا

  ،١١٠، هو ١٠٧، هو ٩٤، هو ٨٣، ٨٢، هو ٦٢

  ٣٧٧، ٣٥٥، ٣١٩، ٢٦٧، هو ١٧١     

محمد بن محمد بن محمد بن زين الدين بن الداعي العلوي 

  ٧٤ هالحسيني ـ 

  ٢٩٦ هـ  محمد بن محمد السمرقندي

 ه، ٨ـ ) محسن الفيض الكاشاني(محمد بن مرتضى 

٣٧٧، ٢٣٣، ٢٢٥  

  ٢٣١ن مسلم بن أبي الفوارس الداري ـ محمد ب

  ٢٨٤ همحمد بن مسلمة ـ 

بن محمد بن الحسن بن يوسف = محمد بن المطهر الحلي 

  .المطهر الحلي

  ١٣٨ ه، ١٣١ـ ) القاضي(محمد بن مكرم األنصاري 

، ٨ـ ) الشهيد األول(العاملي  محمد بن مكي الجزيني

 ٢٧٣، ٢٥٧، ١٤٠ـ  ١٣٦، هو ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣

  ٣٧٣، ٢٨٩، هو

  ٦٠ هـ  محمد بن منور الميهني

ـ ) سعد الدين الحموي(بن حمويه ... محمد بن المؤيد

  ٣٣٣، ٣١٩، ٢٠٣، ١٨٦ـ  ١٨٣، ١١٣ ،١١٢

  ٥٤ همحمد بن موسى السمان ـ 

  ٣٣، ١٧محمد بن نصير النميري ـ 

، ٨٢، هو ٦٨، ٥٧ هـ ) الشيخ(محمد بن النعمان المفيد 

  ٣١٨، ١٣٦، ١٢٧ ه، ٩٨

بن عبد اهللا بن محمد بن علي بن أبي  محمد بن يحيى

  ٦٣ هطالب ـ 

  ٣٦٦محمد بن يحيى الكواكبي ـ 

  ٢٩٩ـ ) أسيري(محمد بن يحيى الالهيجي 

  ، ٥٧ ه، ٥٢ همحمد بن يعقوب الكليني ـ 

  

  ـ  ٤٥٤ـ 



 

 

 
  ٢٣٧ـ ) المولى(الزنجاني علي محمد تقي بن حيد 

  ٨٨ ه، ٥٧ هـ بن سليمان التنكابني ) تقي(محمد 

  ٣٧٨، ٨ي المجلسي ـ محمد تق

  ١٣٢ هـ محمد التوزري 

  ١٦٣محمد تيركر ـ 

  ٢٤ همحمد جابر عبد العال 

  ١٣٩ همحمد الجالوشي ـ 

  ٨٨ هـ ) المولى(محمد جعفر االسترابادي 

  ). اِإلمام(محمد بن علي الجواد = محمد الجوار 

  ٢٩٩محمد الجنوشاني ـ 

  ٢٣٥االخباري ـ محمد جواد 

  ١٦ هـ ) رالدكتو(محمد جواد مشكور 

  ٥٨ ه، ٤٣ هـ ) الشيخ(محمد الحسين كاشفي الغطاء 

  ٣٢٩ـ ) السلطان(محمد خان الثاني 

، ١٠٠، ٨١، هو ٧٦ـ  ٧٤ـ ) السلطان(محمد خدابندة 

  ١٤٩ ه، ١٠٣

 محمد بن إبراهيم بن الخراساني=  محمد الخراساني

  .)حخاكي بكتاش(

  ٧٨ همحمد الخليلي ـ 

  ٧٧ هـ  محمد الدربندي

  ١٦١ هـ لغادر محمد ذو ا

  ٣٦٠ ه، ١ ٣ همحمد راغب الطباخ ـ 

  ١٠١ ه، ٧٦ هـ ) الدكتور(محمد رشاد سالم 

  ٧٠ همحمد رفيع بن شفيع التبريزي ـ 

  ١٤٥محمد السرابدال ـ 

  ١٧٤ ه، ١٧١ همحمد شريف ـ 

  ٨٨ ه) المولى( محمد صادق االرجستاني

  ٣٣محمد صادق الصدر ـ 

  ١٣١ همحمد الطيبي ـ 

  ١١٢ هـ ) خالشي(محمد عبده 

، ١١١ ه، ٨٣ هـ ) الدكتور(محمد عبد الهادي أبو ريدة 

  ١٦٧ ه

  ٣٠٤ـ ) الدكتور( محمد علي أبو ريان

  ٢٢٩، ٢٢٦ ه، ٢٢٥ـ  محمد علي التبريزي الخياباني

  ٢٢٩ همحمد علي صبيح ـ 

  ٢٣٣ همحمد علي القمي ـ 

  ٢٢٨ـ ) الشيخ(محمد علي اليعقوبي 

  ٣٧٦محمد قلي ـ 

  ٢٨٠ همحمد كرد علي ـ 

  ٦١ همحمد كريم خان ـ 

  ١٢٣محمد كالزر ـ 

  . آقابزرك الطهراني) = الشيخ(محمد محسن 

  ١٤٨ـ ) السيد(محمد مفتاح 

  ٢٢٢، ٢١٦ همحمد مفيدي اليزدي ـ 

  .محمد بن الحسن المهدي اِإلمام= محمد المهدي 

  ٨٨ هـ  محمد المهدي الحسيني الشيرازي

  ١٦١) خليفة فضل اهللا الحروفي(محمد الناييني 

  ٢٩٤محمد نجفي ـ 

  ٢٩٥، ٢٢٣، ١١٣، ٨محمد نقشبند ـ 

، ٢٩٥، ٢٧٥، ٢٦٩، ٢٣١، ٩، ٨محمد نوربخش ـ 

٣٠٣، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦ ،

٣٥٦، ٣٥٣، ٣٤٧، ٣٠٦، ٣٠٥  

  ٣٣ـ ) العباسي(محمد الهادي 

  هو ٤٠ـ ) الدكتور(محمود األمين 

  ١٣٢محمود بن إبراهيم الشيرازي ـ 

  ١٧٦لنيسابوري ـ محمود بن الفرج ا

  ٨٧ هـ ) المحقق(محمود بن محمد محمود التبريزي 

  ١٦٠ـ ) الحروفي(محمود الدشنائي 

  

  ـ  ٤٥٥ـ 



 

 

 
  همحمود شكري األلوسي ـ 

  ٩محمود علي مكي ـ 

 ه، ٨٧، ـ ٨٢ هـ ) األستاذ(محمود محمد الخضيري 

٨٨  

  ٣٤٩ همحيط طباطبائي ـ 

  ٣٧٧محيي الدين بن بهاء الدين ـ 

  ١٠٣ـ ) القاضي(بن الزكي  محي الدين

محمد بن علي بن عربي الحاتمي = محي الدين بن عربي 

  ).محي الدين(

  ، هو ٢٨٤، ٢٢، ٢١، ١٦المختار بن أبي عبيد ـ 

  . محمد علي التبريزي الخياباني= مدرس 

  ٣٤٠ ه، ١٥٦ هـ ) السلطان العثماني(مارد 

  ٣٠٧ـ ) صدر الدين أبو الفضل محمد خليل(المرادي 

  .الشريف المرتضى= ضى المرت

  .علي بن أبي طالب= المرتضى 

  ٨١ـ ) نائب أويس(مرجان 

  ٤٠، ٣٩ هـ ) االله(مردوك 

  ٣٤٠ـ ) البكتاشي(مرسل بابا 

  ٣٠٩مرشد الدولة سيد مرزا عبد اهللا ـ 

  ٤٦، ١٥ـ ) الخليفة األموي(لحكم مروان بن ا

  ٢٢ همروان بن محمد ـ 

  ٢١٠، ١٩٣مريم بنت عمران ـ 

  ٦٢ـ ) الخليفة العباسي(باهللا هر المستظ

  ٥٠، ٤٨ـ ) الخليفة العباسي(المستعصم 

  ٦١ ه) الفاطمي(المستنصر 

  ٣٢٦ ه، ١٠٤ ه، ٤٤المسعودي ـ 

  ٤٤ هـ ) مولى بن هاشم(مسلم 

، ٣١ه ، ٢٢ه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ـ 

  ١٦٨ه 

  ٣١٠مسلم بن عقيل بن أبي طالب ـ 

  )عيسى بن مريم ـ ع ـ(المسيح 

  ٣٧٦، ١٧٥مسيلمة الكذاب ـ 

  محمد بن فالح= المشعشع 

  ٣٤١ همصطفى بركلجة 

 ه، ١١٥ ه، ٨٥، ٥٠ هـ ) الدكتور(مصطفى جواد 

٢٧٠، ١٦٩  

  ١٧٩ ه، ١٦٧ هـ ) الشيخ(مصطفى عبد الرازق 

  ٣٤٤ـ ) أتا تورك(مصطفى كمال 

  ٤٥، ٤٤ همصعب بن الزبير ـ 

 ه، ١٧٦، ٩٤ ه، ٣٦ همطهر بن طاهر المقدسي ـ 

٢٨٤  

  ٨١مظفر االيزدي ـ 

  .المظهر ـ نعمة اهللا الولي

  .معاوية بن أبي سفيان= معاوية األول 

، ١٠٣ ه، ٤٦، ٣٧، ٢٠، ١٥معاوية بن أبي سفيان ـ 

٣٥٨، ٣٤٢، ١٤٨، ١٣٩  

  ٣٢٦ همعاوية بن حديج ـ 

، ٤٦، ١٥ن أبي سفيان ـ ة بمعاوية بن يزيد بن معاوي

٢٦٤، ١٧٥  

  .د بن معاويةمعاوية بن يزي= ثاني معاوية ال

  ٣٢٦، ٣٧ـ ) الخليفة العباسي(المعتصم 

، ١٠٨، ٦٦، هو ٣٣، ٣٢، ١٧معروف الكرخي ـ 

٣١٣، ٢٦٠  

  .أبو العالء المعري= المعري 

  .أحمد بن بويه= معز الدولة 

، ٣٢ـ ) الحاج(معصوم علي النعمة اللهي الشيرازي 

، ٣٠٠، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٣٣ ه، ٢٢٩، ١٣٦، ٨٨

٣٣٨، ٣٢٣، ٣٠٦  

  

  ـ  ٤٥٦ـ 



 

 

 
  ٢١ هـ  معمر بن األحمر

  ). الشيخ(المغربي عبد القادر =  المغربي

  ٢٨٩، ٢٠٨، ٢٤، ٢١ هالمغيرة بن سعيد البجلي ـ 

  ٢١ هالمفضل الصيرفي ـ 

  .محمد بن النعمان المفيد= المفيد 

  ١٨٠ ه، ٥٠ هـ ) الخليفة العباسي(المقتدر 

  ١٧٦، ٩٤ ه، ٣٦ هالمقدسي 

 هـ ) علي بن عبد القادرتقي الين أحمد بن (المقريزي 

 ه، ١٧٦ ه، ١٣٣ ه، ٦٧ ه، ٦٦ ه، ٥٦ ه، ٢٨

  ٣٢٧ ه، ١٩٥

  ١٧٥المقنع ـ 

صفي الدين اسحاق بن أمين الدين = الملك األخروي 

  .جبرائيل األردبيلي

  ١٤١الملك األشرف ـ 

  ٣٥٠، ٣٣١ـ ) أبو بكر بن أيوب(ل الملك العاد

) يوبيأبو الحسن علي بن صالح الدين األ(الملك األفضل 

٣٣٥  

  ٧٤الملك الناصر ـ 

  .حسين الواعظ الكاشفي= مال حسين كاشفي 

  ).المال(علي القاري الحنفي = المال علي القاري 

  .عب الرؤوف المناوي= المناوي 

  ٣٦، ٣٥، ٣٠ـ ) الخليفة العباسي(المنصور 

  ٢٧٢منصور بن قبان العبادي ـ 

  ١٧٧المنصور الصناديقي ـ 

  ٢٧٨، ٧٨المنصور قالوون ـ 

  ).اِإلمام(محمد بن الحسن المهدي = المهدي 

  ).اِإلمام(محمد بن الحسن المهدي= المهدي االثنا عشري 

  ١٥٢ هتوحيدي ـ مهدي 

  ٢٧٣المهدي السوداني ـ 

  ).اِإلمام(محمد بن الحسن المهدي = عي المهدي الشي

  ٢٠١ ه، ٢٦المهدي العباسي ـ 

  ٦٦ هالمهدي الفاطمي ـ 

  ١٨١، ١٧٧، ٨٠المهدي النصيري ـ 

  ٢٨٠ همهيار الديلمي ـ 

  ٣٠٤ هـ ) البارسي(مؤيد شاه 

  ١٠ـ ) السيد جون(موريس 

، ٢١٨، ٢١٠، ٢٠٢، ١٩٢، ٥٦ ه، ٢٢ـ ) ع(موسى 

٣٧٠، ٢٦٥، ٢٦٠  

  ١٤٤موسى بن بايزيد ـ 

  ١٥٢موسى بن تيمور ـ 

، ٥٤، ٣٢، ٣١، ١٧ـ ) اِإلمام(موسى بن جعفر الكاظم 

  ٣٥٣، ٢٩٦ ه، ٢٩٤، ٢٦٣، ٢٤٧، ١٠٨، ٥٥

  ). اِإلمام(موسى بن جعفر الكاظم = موسى الكاظم 

  ٢٠١ هموسى الهادي ـ 

  ).اِإلمام(علي بن أبي طالب = موالنا علي 

  .محمد صادق االرجستاني= المولى االرجستاني 

  .محمد جعفر االسترابادي= المولى االسترابادي 

  .زين الدين علي البدخشي= المولى البدخشي 

  ٨٨ هـ ) الحاشية على التجريدصاحب (المولى الجيالني 

  ٢٢٣ ه، ٢١٧ همولوي خدا بخش ـ 

  .محمد بن إبراهيم الشيرازي= المولى صدر الدين 

  .علي بن محمد بن فالح= المولى علي 

  

  ـ  ٤٥٧ـ 



 

 

 
  .بالل الشاخني القائني= ائني المولى الق

عبد الرزاق بن علي بن الحسين = المولى الالهيجي 

  .الالهيجي

  .السبزواري= السبزواري المولى هادي 

  ٤٢، ٤١ـ ) آدم(ميتز 

  .ميثم بن علي بن ميثم البحراني= البحراني ميثم 

ـ  ٨٩، ٧٢ ه، ٩، ٨بن علي بن ميثم البحراني ـ ميثم 

١١٤، ١١٠، ١٠٩، ١٠٤، ١٠٢، ١٠٠، ٩٥ ،

٣٢٣، ٣١٨، ٢٦٨، ٣١٥، ١٣٥، ١٣٠  

  . هو ١٥٩، ١٥٢ميران شاه بن تيمور 

  ١٠ـ ) أوين(ميردث 

  .اسبند= اسبند التركماني  ميرزا

  .جهانشاه بن قرا يوسف= ميرزا جهانشاه 

  .)السلطاني(حسين بايقرا = ميرزا حسين 

  ٣٧٨ ه، ٣٠٧ميرزا حيرت ـ 

محمود الشريف بن ميرزا مسعود  ميرزا عماد الدين

  ٨٧ هالسمناني ـ 

  ٢٨٣ هـ ) اآلثاررم مصنف مكا(محمد علي ميرزا 

، ١٥٦ ه، ٨٥ هـ  )اقيمحمد بن عبد الب(ميرزا مخدوم 

  ٣٦٩، ٣٦٨ ه

  ٢٨٠ميشخ ـ 

  ٥٦ هميمون القداح ـ 

  

  ـ ن ـ 

  .حيان بن قيس= النابغة الجعدي 

  ١٠ناجي محفوظ ـ 

  ٧٦، ٧٤ـ ) المملوكي(الناصر 

  ١٠٣، ٦٨، ٣٧الناصر األطروش الزبدي ـ 

  هو ٦١ناصر خسرو ـ 

  ٦٢، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٧ العباسي ـ الناصر لدين اهللا

  ).(محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب ) = (النبي 

  جنكيزخان= غول منبي ال

 هـ  ٥٥ ه، ٥٤ هـ ) أحمد بن علي بن أحمد(النجاشي 

  ٦٨ ه، ٦٣ ه، ٥٩

  ٧٦ هنجم الدين حسن بن الشعراني ـ 

   ١٣٨ ه، ١٣١ هنجم الدين الحنبلي الصرصري ـ 

  ٣٥٥ـ ) أبو بكر عبد اهللا بن محمد(نجم الدين الرازي 

  ٣٣١، ٣١٣، ٧٧لكبري ـ نجم الدين ا

  ٣٥٢/ ٣٥١نجيب الدين بزغش الشيرازي ـ 

  .عماد الدين النسيمي= النسيمي 

  .الدين النسيميعماد = نسيمي البغدادي

  .عماد الدين النسيمي= نسيمي التبريزي 

  ٦٢النصر أباذي ـ 

  ١٧٦نصر بن سيار الليثي الربعي ـ 

  ١٨٠ هنصر الساماني ـ 

  ٣٥٣ هنصر اهللا فلسفي ـ 

ـ  ٨٢، ٧٨، ٧٧، ٥٠ ه، ٧ر الدين الطوسي ـ نصي

، ٣٤٢، ٣١٩، ٢٢٩، ١٠٧، ١٠٠، ٩٧ـ  ٩٥، ٨٩

  ٣٧١ ه

  ١١٤، ٩١نصير الدين الكاشي ـ 

  ١١٥، هو ٧٤نظام الدين بن عبد الملك الشافعي ـ 

  

  ـ  ٤٥٨ـ 



 

 

 
  ٧٥ هبن تاج الدين اآلوي ـ الدين حسين نظام 

  ٢٣٢، ٨٨ ه، ٦٦ هنعمة اهللا الجزائري ـ 

  . نعمة اهللا الجزائري=  الحسيني نعمة اهللا

، ٢٢٢ـ  ٢١٦، ١٦٣ ه، ١٥٤، ٨نعمة اهللا الولي ـ 

٢٩٦، ٢٩٥، ٢٢٣  

  . فضل اهللا الحروفي) مخلص شعري(نعيمي 

  ١٦٩النفري ـ 

  هسعيد نفيسي ـ = نفيسي 

  ١٦٢ هـ ) الدكتور(غير العاني 

  ١٦ ه )الحسن بن موسى(النوبختي 

  ٣١٠، ١٩٢ـ  ١٩٠، ٥٦ ه، ٢٤ هـ ) ع(نوح 

  .محمد بن عبد اهللا بن محمد نوربخش= نوربخش 

  ٣٣٠، ١٢٨ ه، ١٢٧نور الدين زنكي ـ 

  ٢٣١، ١٦٥ـ  ١٦٢اهللا الحروفي ـ  نور اهللا بن فضل

ضياء الدين المرعشي (نور اهللا بن محمد شاه التستري 

، ٢٢٠ ه، ١٠٤ ه، هو ٩٠، ٧٤ هـ ) الحسيني

، ٣٠٣، ٣٠٢، ٢٩٩، ٢٩٥ ه، ٢٨٢ ه، ٢٥٨

٣٧٦، ٣٠٦  

  .بن محمد شاه التسترينور اهللا = ور اهللا التستري ن

  ٣٣٦نورة الصوفي ـ 

  ٣٦٥ـ ) المستشرق(نولدكه 

  ١٧٩ـ ) الفيلسوف(نيتشه 

  ٧٦ هنيكلسون ـ 

  ٢٨٥ هـ بايباكوف  نيكوالي

  

  ـ  هـ 

  .عبد اهللا الهاتفي= هاتفي 

  ٣٣٠ هـ ) ريتشارد(هارتمان 

 بن أحمد هادي) اِإلمام(علي بن محمد الهادي = الهادي 

  ٢٣٨بن الحسن النحوي ـ 

  ٧السبزواري ـ هادي 

  ١١٢ هالهادي كاشف الغطاء ـ 

  ٣٤٣الشهرستاني ـ هبة الدين 

  ه، هو ٦٤ـ الهجويري 

  ٢١٠ـ ) ع(هرون 

  ١١٠ ه، ٦٥الهروي ـ 

  ٥٩، ٢٩ه ، ٢٦هشام بن الحكم ـ 

  ٣٢٦ هـ ) الخليفة األموي(هشام بن عبد الملك 

  ٤٢هالل بن ذكوان ـ 

، ٣٢٧ ه، هو ٢٠٠، ٥٠ ه، ٩ـ  األستاذ) ليمانك(هوار 

  ٣٦٢ ه، ٣٦١ ه، ٣٣٤ ه، ٣٣٣ ه

  ٣٣١ ههوتسما ـ 

  ٢٦٥) ع(هود 

، ٢٨٨، ٩٧، ٨٥، ٧٩ـ  ٧٧، ٧١، هو ٥٠هوالكو ـ 

٣٥٨  

  

  ـ و ـ 

  ٦٦ـ ) الخليفة العباسي(الواثق   ١٠ـ .) اآلنسة ج(واتسن 

  

  ـ  ٤٥٩ـ 



 

 

 
  ٢٩٠، ٧٧ هـ ) من بن عبد المحسنعبد الرح(الواسطى 

  ٢٩واصل بن عطاء ـ 

  حسين الواعظ الكاشفي= الواعظ الكاشفي 

  . عبد الرزاق بن عبد العزيز بن شير ملك= واعظي 

   ٣٠٩ ه، ١٢٠ هوستنفلد ـ 

  ٧٢ه ، ٥٠ه وصاف ـ 

  ٣٤١ هوصفي ماهر ـ 

  . نعمة اهللا الولي= الولي 

  ١٢٥ هولي الدين يكن ـ 

  ٦٧ هـ ) من نسل هشام بن مروان(الوليد 

  ٥٦ـ ) الخليفة األموي(ليد بن عبد الملك الو

  ٢٨٨ هـ ) فالكون(وليس 

  

  ـ ي ـ 

  ٣٦٥، ٣٦٤حيدر بن جنيد الصفوي ـ يار علي شاه بن 

  )الشيخ(عبد اهللا اليافعي = اليافعي 

، ١٢٠ ه، ١٠٤ ه، ٩٦ ه، ٧٤ هياقوت الحموي ـ 

  ١٦٨ ه، ١٥٦ ه، ١٣٩ ه، ١٢٩، ١٢٨

  ٣١٠، ٢٦٥ـ ) ع(يحي 

، ٢٤٧، ٨٣ هـ ) المقتول( روردييحي بن حبش السه

٣١٩  

  ١٧٧القرمطي ـ  يحي بن زكرويه

  ٤٣، هو ٣٥يحي بن زيد ـ 

  ٢٤٩ هـ  يحي بن سالمة الحصكفي

  ٦٣يحي بن عبد اهللا ـ 

  ٥٥ هيحي العلوي ـ 

ـ ) أبو الفضل بن الزكي(يحي بن محمد القرشي األموي 

  ١٢٩ ه، ١٠٣ ه

  ٣١ هيحي بن معين ـ 

  ١١٤ هيحي مهدوي ـ 

  ٢٠٣بن أبي أنيسة ـ يزيد 

، ١٣٩، ٤٦ ه، ٤٣يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ـ 

٣٤٢، ٢٠٨، ١٤٨، ١٤٥  

  بن حموية محمد بن المؤيد= يسعى العجم 

  ). سعد الدين الحموي(     

  ).اِإلمام(علي بن أبي طالب = يعسوب المؤمنين 

  ٣١٣، ٣١٠، ٢٦٥ـ ) ع(يعقوب 

 ١١١ ،٨٣ هـ ) أبو يوسف(يعقوب بن إسحاق الكندي 

  هو ١٦٧، هو

  ٣٦٤يعقوب بن حسن الطويل ـ 

  ٣٧يعقوب بن السكيت ـ 

الخواجه يعقوب بن مخدوم = يعقوب بن مخدوم جهانيان 

  .جهانيان

 ه، ١٥ هـ ) أحمد بن أبي يعقوب االخباري(اليعقوبي 

  ٤٥ ه، ٤٢ ه، ٣٦ ه، ٣٣ ه، ٢٣ـ  ٢٢ ه، ١٦

  ١٩٣ ه) صاحب االنجيل(يوحنا 

  ٣٠٠، ١٩١، ١٥٧) ع(يوسف 

  ٣٨ هيوسف ألبرت كنعان ـ 

، ٢٥٧ ه، ٢٣٣ ه، ٥٨ هـ ) الشيخ(يوسف البحراني 

٣٧٨، ٢٥٨  

  ١٧٩ هيوسف البديعي ـ 

  ٩٩، ٧٦، ٧٥ ه، ٨يوسف بن المطهر الحلي ـ 

  ١٣٧يوسف بن يحيى ـ 

  

  ـ  ٤٦٠ـ 



 

 

א א
  

  ـ أ ـ

  ٣٦١آالق قوينلو ـ 

  .الطالبيون= آل أبي طالب 

  ).(ت الرسول أهل بي= آل البيت 

  ٣٤٢آل جعدة بن هبيرة 

  ٣٤٣ هآل الردة ـ 

  .)(أهل بيت الرسول = آل الرسول 

  ٤٤آل سفيان ـ 

  ٢٤٥، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٨آل طاووس ـ 

  )(أهل بيت الرسول = آل 

  ٢٢١آل علي ـ 

  ٣٤٠آل قرمان ـ 

  ١٠آل محفوظ ـ 

  .)(أهل بيت الرسول ) = (آل محمد 

  ٤٧آل مزيد ـ 

، ٣٤ـ  ٣٢، ٢٩، ٢٨ـ  ٢٥، ٢٠، ١٧، ١٦األئمة ـ 

، ٦٦ ه، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٥٧، ٥٥ـ  ٥٣ ه، ٥٢

١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ٩٩، ٩٨، ٨٦، ٧٨، ٦٩ ،

٢٣١، ٢٢١، ١٧٨، ١٥٣، ١٢٣، ١١٣، ١١٢ ،

٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٢، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤١ ،

٣٠٣، ٢٩٤، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٥، ٢٦٤ ،

٣١٢، ٣٠٧  

  ٣٧٩، ٣٥٥ ه، ٣٤٣، ٣٣٩، ٣٢٣، ٣١٥، ٣١٣    

، ٢١٠، ١٤٥، ١٢٣، ١١٣، ٣٢ألئمة االثنا عشر ـ ا

٣٤١، ٣٢٢، ٣١٣، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٩٠، ٢١١ ،

٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٣، ٣٤٣  

  ٨٣أئمة اِإلسالم ـ 

  ٣٠٩، ٧٣، ٢٨، ١٧عة ـ أئمة الشي

  ٥٧ هاألبدال ـ 

  ٣٨٠اإلبراهيمية ـ 

  ١٥٢أبناء تيمور ـ 

  ٣٠أبناء زيد بن علي ـ 

  ٣١أبناء الصادقه ـ 

  ٣٦٤أبناء قرا يوسف ـ 

  .الخطابية= أبي الخطاب أتباع 

  الرفاعية= الرفاعي أتباع 

  النوربخشية= أتباع نوربخش 

  أصحاب وحدة الوجود= االتحادية 

، ٢٧٧، ٢٢١، ٢١٠، ١٤٩، ١٤٤، ٧٨، ٤٩األتراك ـ 

٣٥٧، ٣٥٦، ٣٤٤، ٣٤١، ٣٣٨، ٣٢٧، ٣٢٦  

  .األئمة االثنا عشر= االثنا عشر 

  ،٥٣ ه، ٣٩ـ  ٣٦، ٣٣، ١٨االثنا عشرية ـ 

  

  ـ  ٤٦١ـ 



 

 

 
، ٢١١، ١١٥، ١١٣ ه، ١١٢، ١٠٥، ٦١ـ  ٥٩     

٣٠٣، ٢٩٢، ٢١٣  

  األتراك= األجناس التركية 

  ٢٥٧أحفاد تيمور 

  ١٤٩أحفاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ 

  ٣٦أحفاد محمد بن الحنفية ـ 

  الرفاعية = األحمدية 

  ٣٨٠، ٣٧٧، ٢٣٥، ٥٥األخبارية ـ 

  ). هرس االعالمانظر ف(خوان الصفا إ

  ٣٥٨، هو ٣٥٦األخية ـ 

  ١٠٦أرباب التوحيد ـ 

  ٦٣، ١٤األرستقراطيون ـ 

  ١٤٩األزبك ـ 

) عند الشيعة( ٢١٠ـ ) ناإلسرائيليو( ١٢٣األسباط ـ 

٢٤٦، ٢١١  

  ٢٨٨، ٢١ـ ) قبيلة(أسد 

  ). قبيلة(أسد = األسديون 

  ١٦٤أسرة فضل اهللا الحروفي ـ 

  ٥٤ ه، ٢٧ هاِإلسالميون ـ 

، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٢٨، ٢٧عيلية ـ اِإلسما

، ١٢١، هو ١١٩، ١١٦، ١١٣، ٨٥، ٨٢، هو ٧٦

 ه، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٣، ١٦٦، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٢

  ٣٤٨ ه، ٣٣٥، ٣٣٠، ٢٧٤

  ١١٩السوريون ـ اِإلسماعيلية 

  .اإلسماعيلية= االسماعيليون 

  ٣٢٠، ٣١٨، ٨٢األشاعرة ـ 

  .الخطابية= أصحاب أبي الخطاب 

  .أصحاب وحدة الوجود= ربي أصحاب ابن ع

  ١٣١أصحاب ابن الفارض ـ 

  .الزنادقة=  أصحاب االثنين

  ٥٥ هأصحاب االجتهاد ـ 

  .األصوليون= أصحاب األصول 

  ١٦٩ـ التأويل ـ أصحاب 

  ٦١أصحاب الحديث ـ 

  ٥٤ هـ ) اِإلمام(أصحاب الحسن العسكري 

  ١٠٨أصحاب الخرقة الصوفية ـ 

  ٢٤ هأصحاب الرس ـ 

  ٨أصحاب الطرق 

  ١٠٨أصحاب العلوم الكشفية ـ 

  الحواريون) = ع(أصحاب عيسى 

  ٦٨أصحاب الفتوة ـ 

  ١١٥أصحاب الفرق الشيعية ـ 

  ٦٥أصحاب الكرامات ـ 

  .الزنادقة= ماني أصحاب 

  ١٣٠المذاهب السنية ـ أصحاب 

  ١٥١ـ  أصحاب النيرنجات

، ١٢٠، ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢أصحاب وحدة الوجود ـ 

١٥٦، ١٣١  

  ٢٩٥األصفياء ـ 

  ٣٨٠، ٥٧، ٣٣األصولية ـ 

  ١٢٥أعداء الدين ـ 

  ٩٤أعداء علي بن أبي طالب ـ 

  ٣٢٨األغوز ـ 

  الفرنجة= االفرنج 

  ٣٦٦ هـ ) قبيلة(أفشار 

  ١٧٣األقطاب ـ 

  ،٣٠٤، ١٧٣أقطاب التصوف ـ 

  

  ـ  ٤٦٢ـ 



 

 

 
  ٢٨٦اإللهيون ـ 

، ١٢٩، ١٢٨، ١٠٧، ٦٥، ٦٢، ٥٨، ٣٦اِإلمامية ـ 

٢٥١، ٢١١  

  . الدولة العثمانية= ثمانية اإلمبراطورية الع

  .دولة المغول= اإلمبراطورية المغولية 

  ١٥٣األمراء التيموريين ـ 

  ١٤٠أمراء خراسان ـ 

  ٣٦٥أمراء الصوفية ـ 

  ١٦٤األمراء العثمانيين ـ 

، ٤٦ـ  ٤٤، ٣٥ ه، ٣٢، ٢٠، ١٦ـ  ١٤األمويون ـ 

، ٢٢١، ٢٠٨، ١٧٥، ١٤٨ ه، ١٣٢، ١٢٤، ٥٤

  ٣٤٢ ه، ٣٢٥

، ١٧٨، ١٢١، ١١٠، ٩٤، ٢٨، ٢٥، ١٣األنبياء ـ 

، ٣٠٩، ٣٠٤، ٢٨٧ ه، ٢٧٤، ٢٦٠، ٢٤٢، ٢٤٠

  ٣٣٩ ه، ٣٢٢، ٣١٣، ٣١٠

  ٣٦٢، ١٥األنصار ـ 

  ٢٥أنصار أبي الخطاب ـ 

  ٣٠علي  أنصار زيد بن

  ٢٢أنصار المختار ـ 

  ٣٥١، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩النكشارية ـ ا

  ٢٩٠جهل البطائح 

  ٤٨أهل بغداد ـ 

  ). ( أهل بيت الرسول= أهل البيت 

  ).(أهل بيت الرسول = أهل بيت التوحيد 

، ٩٦، ٧٠، ٣١، ٢٥، ١٩ـ ) (أهل بيت الرسول 

 ه، ٢٥٨، ٢٥٤ ه، ٢٤٩ ه، ٢٢١، ٢٢٠، ١٠٩

٣٦٨، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠١، ٢٩٥، ٢٧٣  

  ٢١٣أهل التأويل ـ 

  ١٦٣أهل تبريز ـ 

  ٧٢أهل تفليس ـ 

  .الصوفية= أهل التصوف 

  .الموحدون= أهل التوحيد 

  ٢٤٧، ١٩٧، هو ١٨٣لجنة ـ أهل ا

  ٢٢ هأهل الحديث ـ 

  ٣٨٠أهل الحق ـ 

  .الحكماء= أهل الحكمة 

  .الحليون= أهل الحلة 

  ٢٨٢أهل الحويزة ـ 

  ٣١٦أهل خراسان ـ 

  ٣٢٠، ٢٢٤، ٩٠أهل الذمة ـ 

  .الرافضة= أهل الرفض 

  ٣٢٣أهل السلوك ـ 

، ٦١، ٥٦، هو ٥١، ٤٨ـ  ٤٤، ٢٢ هأهل السنة ـ 

١٠٣، ١٠٠، ٩٧، ٨٢، ٨١، ٧٥، ٧٣، ٧٠، ٦٢ ،

١٥٢، ١٤١، ١٣٨، ١٣٧، ١٢٨، ١١٣، ١٠٨ ،

 ه، ٣١٦، ٣١٥، هو ٣٠٢، ٢٥٨، ٢٢٨، ١٦٨

٣٦٦، ٣٦٦، ٣٦٢  

  ١٢٥ هأهل سيواس ـ 

  .الشاميون= أهل الشام 

  ٢٠٧أهل الظاهر ـ 

  .العراقيون= أهل العراق 

  ٩٢، ٨٢أهل العلم ـ 

  .الفالسفة= أهل الفلسفة 

  ٩٦ هأهل قاشان ـ 

  ٥٤أهل قم ـ 

  

  ـ  ٤٦٣ـ 



 

 

 
  ٢٩٦أهل كرمان ـ 

  ٢٢٠أهل الكساء 

  .المتكلمون= أهل الكالم 

  ٩٢ هأهل كورنثون ـ 

  .الكوفيون= أهل الكوفة 

  ٢٤٧، ١٨٤، ٩١أهل اهللا ـ 

  ٤٤أهل المدينة ـ 

  ١٧٥أهل اليمن ـ 

  ٢١٠ ه، ١٤ـ ) قبيلة(األوس 

  ٢٦٥، ٢٤٠، ١١٢، ٩٥ه ، ٨٩ه األوصياء ـ 

  ).(بن محمد  ولد فاطمة= فاطمة أوالد 

، ٩٠، ٣١ ه، ٣٠ ه، ٢٩ ه، ٢٦، ٢٥، ١٤األولياء ـ 

١٤٤، ١٣٦، ١١٢، ١١٠، ١٠٧، ٩٩، ٩٥، ٩٤ ،

، ٣٠١، ٢٩٤، ٢٧٤، هو ٢٦٥، ٢٤٧، ٢١٨، ١٩٦

٣٧٠، ٣٥٦، ٣٣٨، ٣٢٣ ،٣٢١، ٣٠٥  

  ٣٢أولياء اهللا ـ 

  ٢١٥اإليرانيون ـ 

  ١٢٨األيوبيون ـ 

  

  ـ ب ـ 

، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢، ٩، ٨البابائية ـ 

٣٣٧  

  .البابئية= البابائيون 

  ٤٠= البابليون 

، ٢٥٢، ٢١٥، ٢٠١، ١٥٥، ١٢٤، ٦١، ٦٠البابية ـ 

٣٨٠، ٣٧٥، ٢٩٣، ٢٦٩، ٢٥٥  

  .البابية= البابيون 

  ٣٨٠الباجوان ـ 

  ٣٣٠ ه، ١٤٨، ٨٣، ٦٢الباطنية ـ 

  ٣٠ هالبترية ـ 

  ٢١ـ ) قبيلة(بجيلة 

  ٧٧ هالبصريون ـ 

، ٣٠٠، ٢١٥، هو ٢٠٠، ١٦٥، ١٥٥، ٩البكتاشية ـ 

٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٢ ،

  ٣٥٦ ه، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣

  .البكتاشية= البكداشية 

  ٣٠بناة التصوف ـ 

  .)(أهل بيت الرسول = بنو أحمد 

  ٣٢٩بنو أرثنا ـ 

  ).قبيلة(أسد = بنو أسد 

  ٣١٣، ٤١بنو إسرائيل ـ 

  .األمويون= بنو أمية 

  ١٧٥بنو حنيفة ـ 

  ).قبيلة(ربيعة  =بنو ربيعة 

  .)(ولد فاطمة بنت محمد بن عبد اهللا = بنو فاطمة 

  .العثمانيون= بنو عثمان 

  ٣٤٨ ه، ٢١بنو عحل ـ 

  ١٧٧بنو هاشم ـ 

  ١٧٧بنو يعرب 

  ٢٥٥، ٢٥٢، ٢١٥، ١٥٥ية البهائ

  البهائية = البهائيون 

  

  ـ  ٤٦٤ـ 



 

 

 
، ١٠٤، ٤٩، ٤٦، ٤٥، ٣٩، ٣٨، هو ٣٧البويهيون ـ 

٣٢٧  

  ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦ن ـ البيزنطيو

  

  ـ ت ـ 

، ٨٠ـ  ٧٦، ٧١، ٦٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٣٩التتار ـ 

١١٧، ١٠٣، ١٠٠، ٩٧، ٩٣، ٨٩، ٨٤، ٨٢ ،

٢٦٨، ١٨٣، ١٨٠، ١٤٥، ١٤٣، ١٣٠، ١١٨ ،

٣٧٤، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣١، ٣٢٨، ٣٢٧  

  األتراك= الترك 

، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٧التركمان ـ 

٣٦٦  

  ٣٦٦ هالتكالو ـ 

  ١٥ون ـ التواب

  ٣٤٥ هالتيجانية ـ 

، ٣٠٨، ٢٩٨، ٢٥٧، ٢٣١، ١٥٣، ٦٣التيموريون ـ 

٣٦٤  

  

  ـ ث ـ 

    هو ٢٤ثمود ـ 

  

  ـ ج ـ 

  الشراكسة= الجراكسة 

  ١٦٣) رخ جيش شاه(الجغناي 

  ١٥٥المحدثة ـ الجنابذية 

  ٦٣الجناحية ـ 

  .العرب= الجنس العربي 

  ١٥٧جنود المهدي ـ 

  ٣٣٤البابائية ـ الجيش 

  األتراك= لتركي الجيش ا

  ٤٦الجيش السلجوقي ـ 

  ١٤٤الجيش العثماني ـ 

  ٢٠الجيش العربي ـ 

  ٣٥٠جيش الكرج ـ 

  

  ـ ح ـ 

  ٢٣الحجاج ـ 

  ٤٣الحرنانية ـ 

 ١٦٠، ١٥٩ه ، ١٥٥، ١٥١، ١١٤، ٢٥الحروفية ـ 

، ٢١٩ـ  ١٨٥، ١٨٣، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٥، ـ هو

٣٠٠، ٢٩٨، ٢٧٠، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٢٤  

  

  ـ  ٤٦٥ـ 



 

 

 
     ٣٧٥، ٣٤٣ ،٣٤٠  

  .الحروفية= الحروفيون 

  ١٤حزب االرستقراطيين ـ 

  ١٥الحزب األموي ـ 

  ١٥الحزب العلوي ـ 

  ١٠٣ ه، ٣١ هالحفاظ ـ 

  ٣٢٣، ٢١٤، ١٥٣ ه، ١١٧، ٨٩الحكماء ـ 

  ٢٤٨الحالجية ـ 

  ١٠٦، ٨٤الحلولية ـ 

  .الحلولية= الحلوليون 

  ٢٤٠، ٩٦، ٥٠، ٤٨الحليون ـ 

  ١٨٥، ٤٣حملة العرش ـ 

  ١٣١، ٨١لة ـ الحناب

  ١٤٩، ١٠٦ ه، ٧٤، ٣٠ هالحنفاء ـ 

  .الحنفاء= الحنيفية 

  .الحنفاء= الحنيفون 

  .)ع(حواريو المسيح = الحواريون 

  .٢١٠، ١٩٣، ٢٢، ١٩حواريو المسيح ـ 

  

  ـ خ ـ 

  ٣٤٣ هالخاكسارية ـ 

  ٤٣الخرمية ـ 

  ١٤) قبيلة(الخزرج 

  ٢٨٤، ٢٠ـ  الخشبية

  ٤٦خصوم الشيعة ـ 

  .نالصينيو الخطا

  ٢٨٣ ه، ٢٥٤ ه، ٦٠، ٥٤، ٢٥، ٢١ ه= الخطابية 

  ٢٨٨ هـ ) قبيلة(خفاجة 

  ٣٧٥، ٣٧١ ه، ١٣٢، ٩٧الخلفاء ـ 

  .الخلفاء الراشدون= الخلفاء األربعة 

، ٣٣٤، ٣١٢، ١٨٥، ١٧٩، هو ١٥٠الخلفا الراشدون ـ 

٣٣٩  

  ١٨الخلفاء العباسيون ـ 

  ٣٨ هخلفاء اهللا ـ 

  ٣٤٥ هالخلوتية ـ 

  ٣٣٤، ٢٩٣، ٢٢٠، ٢٠٣، ١٥١وارج ـ الخ

  ٦٥الشيعة ـ  خوارج

  ٢٠٣الخوارج الميمونية ـ 

  ٤٩الخوارزميون ـ 

  ٣٠١، ٦٤الخواص ـ 

   ٩٣خواص الواصليين ـ 

  

  ـ د ـ 

  ٣٣٦، هو ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨ـ  الدانشمندية

  ٣٥١، ٣٥٠الدراويش ـ 

  ٣٥٨، ٣٣٨الدعاة ـ 

  .الدولة الفاطمية= الدولة اإلسماعيلية 

  .الدولة الفاطمية= الفاطمية الدولة اإلسماعيلية 

  ١٧٤، ١٢٦، ٧٦الدولة اإلسالمية ـ 

  

  ـ  ٤٦٦ـ 



 

 

 
  ١٥٠ ه، ٣٥الدولة األموية ـ 

  ١١٣، ١١٢، ٢٥دولة األولياء ـ 

  ٣٢٥الدولة البيزنطية الشرقية ـ 

  ٢٧٨، ١٦٣، ٨٠، ٥٠ هدولة التتار ـ 

  ٣٦٧، ١٥٢دولة الجراكسة ـ 

  ٨١، ٨٠ـ  الجالئريةالدولة 

  ٨٣انية ـ الدولة الحمد

  ٣٦٤دولة الخروف األبيض ـ 

  ٤٩شاه ـ دولة خوارزم 

  ٣٢٨دولة الدانشمند ـ 

  ٣٢٨، ٤٧دولة السالجقة ـ 

  ٣٦٣دولة شروان ـ 

  ٣٧٣، ٣٦٨، ٣١٧الدولة الشيعية ـ 

، ٣٠٥، ٢٩٢، ٢٣٢ ه، ١٣٠، ٦٢الدولة الصفوية ـ 

٣٨٠، ٣٦٨، ٣١٦، ٣١٠، ٣٠٦  

  .الدولة الصفوية= دولة الصفويين 

، ٥٠، ٤٨، ٤٦، ٣٨، ٣٦، ٢٩، ١٨لعباسية ـ الدولة ا

٣٢٩، ١٥٠، ١٣٠، ١٢٨، ٨٣، ٦٢، ٦١  

، ٣٣٦، ٣٢٩، ٢٩٢، ١٤٤، ١٢٥ هـ ثمانية لعاالدولة 

٣٦٩، ٣٦٧، ٣٤١  

  ١٦٦الدولة العربية ـ 

  ٣٦٠دولة العلويين ـ 

، ٨٢، ٦٧، ٦٦ ه، ٦١، ٥٢، ٤٦، ٣٦الدولة الفاطمية ـ 

١٢٦  

  ٦١ـ  اجاريةالدولة الق

  .رمانيةالدولة الق =دولة قرمان 

  ٣٣٦، ٣٢٨رمانية ـ الدولة الق

  ١٤٣دولة كش ـ 

  ٢٩٢ـ  دولة المشعشعيين

  ٨١الدولة المظفرية ـ 

  ٣٦٠، ٣٥٣، ٣٤٧، ١٤٣دولة المغول ـ 

  ٣٥٣، ٣٢٩، ٢٧٨، ١٤٣، ١٤١، ١٢٨دولة المماليك ـ 

  ٧٦دولة الناصر ـ 

  .الدولة األموية= دولة يزيد 

  ١٠٣الديالمة ـ 

  ٣٧الديلم ـ 

  

  ـ ذ ـ 

  ٣٦٦ـ ) قبيلة(ذو القدر   ١٣١ ه، ٧٣، ٥٤الذمية ـ 

  

  ـ ر ـ 

، ١٥١، ١٤٨، ١٣٨، ٧٦ ه، ٦٢، هو ٤٧الرافضة ـ 

٣٦٨، ٣٦٦، ٢٢٠، ١٨٠  

  ١٧٥، ٢١ـ ) قبيلة(ربيعة 

  .الزهاد= رجال الزهد 

  ٢٢٤رجال الشيعة ـ 

  ٢٧٨رجال الغيب ـ 

  ٣٢٠، ٢٩٥، ٢٦٥، ٢٤٧، ٢٤٠، ١٧٩، ٢٤الرسل ـ 

  ،٢٧٨، ١٨٣، ٨٤، ٧٩، ٧٧لرفاعية ـ ا

  

  ـ  ٤٦٧ـ 



 

 

 
  ٣٤٥ ه، ٢٩٠، ٢٨٩     

  ١٨٢الرهبان ـ 

  .رؤساء الشيعة= رؤساء التشيع 

  ١٦١رؤساء الحروفية ـ 

  ١٠٥، ٨٤رؤساء الشيعة ـ 

  ١٠٨رؤوس التصوف ـ 

  ٣٢٤ ه، ٣٢٣، ٩٦الرواة ـ 

  ٦٣الشيعة ـ رواة 

  .الرافضة= الروافض 

  ٨٤الروحيون ـ 

  ٣٢٦ ه، ١٦٤، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٥، ١٤٤، ٨٠الروم ـ 

  الروم= الروميون 

  

  ـ ز ـ 

  .الزهاد= الزاهدون 

  ٢٠١ ه، ١٣٧الزنادقة ـ 

  ١٨الزنج ـ 

، ٣١٢، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٦٠، ٩٨، ٥٧ ه، ١٩ هالزهاد ـ 

٣٧٩، ٣٢٩  

، ٥٧ ه، ٥٠ ه، ٣٩، ه، و٣٧، ٣٦، ٣٠، ١٧الزيدية ـ 

  ١٥٠، ٧٦، ٦٠، ٥٩ ه

   .الزيدية= الزيديون 

  

  ـ س ـ 

  ٣٣٠ ه، ٣٧ن ـ السامانيو

  ٢٥١، ٢٠السبئية ـ 

ـ  ٩٤٠/ ٣٢٩آخرهم سنة . سفراء المهدي، ت(السفراء 

  ١٨ـ ) ١

  .أهل الحويزة= سكان الحويزة 

  ٤٣ هسكان العراق القدراء ـ 

، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٤٧، ٤٦السالجقة ـ 

٣٤٠، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣٢  

  .السالجقة= السلجوقيون 

  ١٢٨، ٥٨السلف ـ 

  ٨٥ هالسلفية ـ 

  ١٢٩، ١١٩السوريون ـ 

  ١٢٥ هالسيواسيون ـ 

  

  ـ ش ـ 

  هو ١٤٩الشافعية 

  هـ ) قبيلة(الشاملو 

  ١٥٢، ١٤٩الشاميون ـ 

  ١٥٩الروم ـ شباب 

  ٣٨٠الشبك ـ 

  ١٥٢، ١٥٠، ١٣٣الشراكسة ـ 

  ٣٤١، ٢٥٥، ٤٧، ٤٠الشعراء ـ 

  ٣٢٤، ١٥٥، ٦١، ٦٠، ٣٣الشيخية ـ 

  . الشيعة ـ ترد في كثير من المواضع

  

  ـ  ٤٦٨ ـ



 

 

  ـ ص ـ 

  ٢٠٣، هو ٤٣الصابئة ـ 

  ٣٧٦الصادقية ـ 

  ٣٠ هالصالحية ـ 

، ١٤٩، ١٠١ ه، ١٠٠، ٤٧، ٣٦، ٢١، ١٥الصحابة 

٣٤٢، ٣١٢، ٢٢٠  

 ه، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٢٢، هو ٢٢٠، ٣٩الصفويون ـ 

٢٩٢، ٢٥٤، ٢٣٢،  

، هو ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤١، ٣٢٣، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٣     

  ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٦٩ـ  ٣٥٧، ٣٤٩

  ١٢٩ـ  الصليبيون

  .الصوفية ـ ترد في كثير من المواضع

  .الصوفية= الصوفيون 

  ٤٩ـ ) الخطا(الصينيون 

  

  ـ ط ـ 

  ١٧٨، ٧٣ ه، ٣٠ هالطالبيون ـ 

  ٤٣الطوائف األجنبية ـ 

  ٣٢الطوائف اإلسالمية 

  ٧٣الطوائف المستضعفة ـ 

  

  ـ ع ـ 

  هو ٢٤ـ ) قوم(عاد 

، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٤٣، ١١٤، ٩١، ٨٩، ٢٨العارفون ـ 

٣٢٢  

  .العامة ـ أهل السنّة

، ٤٦، ٤٣، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣١ ه، ١٨، ١٦العباسيون ـ 

  ٢٨٤ ه، ٩٧، ٤٩، ٤٧

  ٢١ـ ) قبيلة(عبد القيس 

  ٣٨ هعبدة األصنام ـ 

، ٣٤٠، ٣٢٩، ٣٢٥، ١٦٤، ١٤٤، ١٤١العثمانيون ـ 

٣٦٨، ٣٦٧، ٣٥٨  

  .بنو عجل) = قبيلة(عجل 

  ٢٦٩، ٢٠٣، ١٨٤، ١١٢، ٧٤ هالعجم ـ 

  .معتزلةال= العدلية 

  ٣٩، ٢٩العراقيون ـ 

، ١٦٩، ١٥٢، ١٢٥ ه، ٨٢، ٢١، ٢٠، ١٠العرب ـ 

٣٢٥، ٢٦٩، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٨٨، ١٧٦ ،

  ٣٤٨ ه، ٣٤٨، ٣٢٩، ٣٢٧

  ١٧٥عرب الشمال ـ 

  ١٧٥عرب الجنوب ـ 

  ٢٥٣، ١٦٢، ١٠٥ هالعرفاء ـ 

 ١٠٠، ٨٩ ه، ٨٧، ٨٦ ه، ٨٥، ٨٠، ٧٨ هالعلماء ـ 

، ٣٢٣، ٢٦٥، ٢٤٨، ١٥٠، ١١٤، ١٠١ ه، هو

  ٣٧١، ٣٤٤ ه، ٣٤١

  ٢٣٠علماء اِإلمامية ـ 

  

  ـ  ٤٦٩ـ 



 

 

 
  ٢٧٧علماء الحروف ـ 

  ١٢٥ هعلماء سيواس ـ 

  ٣٠٣علماء الشيعة ـ 

  ٣١٧العلماء الهرائيون ـ 

، ٤٦، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣١ ه، ٢٠، ١٦، ١٥العلويون ـ 

، ٩٧، ٩١، ٧٥ـ  ٧٢، ٦٩، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٢

، ١٥٢ـ  ١٥٠، ١٤٩، ١٤١، ١١٥، ١١٣، ٩٩

٢١٧،  

     ٣٥٣، ٣٣٩، ٣٣٨، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢١٣ ،

٣٦٠  

  ٢٨٣ ه، ٢١٥العل الهية ـ 

  ٣٧٤ـ  ١٨٠العنصر العربي ـ 

  ١٧٦العنصر الفارسي ـ 

  ٢١ـ العنصر اليماني 

  ٢٥٤ ه، ١١٠، ١٠٧، ٧٤ هالعوام ـ 

  

  ـ غ ـ 

  .الغالة= الغالون 

  ٥٤الغاريبة ـ 

 ،٦٣، ٦٠، ٥٨ ه، ٥٤، ٢٩، ٢٦، ٢١، ٢٠الغالة ـ 

١٦٠، ١٥١، ١٣٢، ١٢٤، ١١٥، ٩٨، ٨٩، ٨٠ ،

٢٥١، ٢٤١، ٢٠٩، ١٨٦، ١٧٦، ١٧٢ ،  

  ٣٣٣، ٢٨٦، ٢٧٤، ٢٧٨ ه، ٢٧٠، ٢٥٤ ه، ٢٥٢     

  ٢٧٨ هغالة التركمان ـ 

  ٦٣غالة الجناحية ـ 

  ٢٨٤ ه، ٢١٣غالة الشيعة ـ 

  ٢٠غالة الكوفة ـ 

  

  ـ ف ـ 

  ٣٣٠ ه، هو ٦٦، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٣٩، ٣٦الفاطميون ـ 

  ٣٥٦، ٣٥٠، ٣١٣، ١٤٥، ٦٢ـ  فتيانال

  ٣٥٨، ١٢٥، ٧٦الفداوية ـ 

، ١٤٩، هو ١٠٦، ٩٠، ٦٢، ٤٩، ٢٢، ٢١الفرس ـ 

١٩٤، ١٩١، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٥، ١٦٤، ١٥٧ ،

، ٢٩٤، ٢٨٧، ٢١٧، ٢١٤، ٢٠٣، ٢٠٢، هو ٢٠١

  ٣٥٩، ٣٥٣ ه، ٣٥١، ٣٤٧

  ٣٣٧، ٣٣٤الفرنج ـ 

  ١٤فقراء مكة ـ 

، ١١٤، ١٠٣، ١٠٠، ٩٦، ٩٠، ٨٢، ٧٤، ٦١الفقهاء ـ 

، ٢١١، ١٦١، ١٥٥، ١٤٨، ١٤١، ١٣٦ـ  ١٢٩

٢٩٢، ٢٦٩، ٢٥٨، ٢٥٤، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٧ ،

٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٢٣  

  ٣٦٦، ١٤٨فقهاء حلب ـ 

  ١٣١الحنابلة ـ  فقهاء

  ٣٠٣الشام ـ فقهاء 

، ٣١٨، ٣٠٣، ١٣٥ـ  ١٣٤، ١٠٦، ٧٠فقهاء الشيعة ـ 

  ٣٧٩، ٣٧٥ـ  ٣٧٤

  ٤١الفينيقيون ـ 

  

  ـ  ٤٧٠ـ 



 

 

  ـ ق ـ 

  ٣٦٦ هـ ) قبيلة(قاجار 

  ٣٤٥ هالقادرية ـ 

  ٣٦١القبائل التركمانية 

  ٤٠القبائل الهندية األوربية 

  ٣٦٠ـ القرا قونيلو 

، ٢٧١، ٢٠٠، ١٧٩، ٦٦، ٥٦، ٥٥، ٣٦القرامطة ـ 

٢٩٣، ٢٨٩  

  ).قبيلة(قريش = القرشيون 

  ٣١٠، ١٩٥، ١٤ـ ) قبيلة(قريش 

  ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٥٨، ٣٤١ـ القزلباش 

  ٢٦قطعية ـ ال

  ١٣٠، ٧٨القلندرية ـ 

  ٢٤ هـ ) ع(قوم نوح 

  

  ـ ك ـ 

  ٣١ هـ الكاكائية 

  ٤٣الكلدانيون ـ 

  ٣٦٤، ٣٥١، ٣٥٠الكرج ـ 

  ٣٨٠، ٢٩٣ ه، ٢٥٧الكشفية ـ 

  ١٨١الكهان ـ 

  ١٧٥، ٢٠، ١٦الكوفيون 

  ١٦٦، ٣٥، ٢٢الكيسانية ـ 

  

  ـ م ـ 

  ١٣٣ هالمالكية ـ 

  ٣٨٠الماولية ـ 

  ١٠٦المباحية ـ 

  ٣١٦ـ الصوفية  ساهلومت

  .الصوفية= المتصوفة 

  ١٣١المتعصبون ـ 

  ٦٤المتفقهون ـ 

  .الفالسفة= المتفلسفون 

 ه، ٢٣١، ١٣٠، ٩١، ٩٠، ٨٢، ٥٩، ٥٦المتكلمون ـ 

٣٢٣، ٣٢٢، ٢٧٣  

، ٣١٨، ٣١٧، ١٧٨ ه، ٨٩، ٥٦، ٣٤متكلمو الشيعة ـ 

٣٧٩  

  ٣٢٢، ٥٦متكلمو المعتزلة ـ 

  ١٧٨، ١٣٥المتنبئون ـ 

  ٢٠٢ المجوس ـ

  ٥٤، ٢٧المخمسة ـ 

  .المهديون= مدعو المهدية 

  . المتنبئون= مدعو النبوة 

  ١٣٧المرتدون ـ 

  ).ع(الرسل = المرسلون 

، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٩، ١٥٧، ١٥٤، ٦٩ـ  المريدون

، ٣٥٩، ٣٥٦، ٣٥٢، ٣٤٤ ه، ٣٣٩، ٣٣٨، ٢٩٦

٣٨٠، ٣٦٦، ٣٦٥  

  ٣٤٣المستشرقون ـ 

، ٥٨ ه ،٤٩، ٤٥، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٩، ١٥المسلمون ـ 

، ١٨٠، ١٧٥، ه ٨٦، ٨٣، ٧٦، ٧٣ـ  ٧١، ٦٧

٣٠٠، ٢٩٥، ٢٩٠، ٢٨٦، ٢١٠، ٢٠٣،  

  

  ـ  ٤٧١ـ 



 

 

 
     ٣٥٠، ٣٣٧، ٣٢٩، ٣٢٥، ٣١٣  

، ٢٠٢، ١٩٣، ١٨٠، ١٥٩، ٧١، ٥٠، ٤١المسيحيون ـ 

  ٣٦٣، ٣٥٠، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٢٨، ٣٢٦ ه، ٢١٠

  ٣٢٢، ٣٢٠، ٧٠، هو ٦٨، ٦٥الصوفية ـ  مشايخ

  ١٩٥ هـ  المشركون

  .المشعشون= شعشة الم

، ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٥٢، ١٥١، ١٣٥، ١١٥المشعشون ـ 

، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٥، هو ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٧٧

٣٣٤، ٣٠٣، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٣، ٢٩٢ ،

٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٤  

  ٣٨٨، ١٧٧، ١٥٠، ١٤٩، ٧٧المصريون ـ 

  ١٧٥ـ ) قبيلة(مضر 

، ٣١٩، ١٦٨، ٥٩، هو ٥٦، ٣٦، ٢٩، ٢٧المعتزلة ـ 

٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠  

  ٣٤٣، ٢٥٤، ٢١٢، ٢١٠المعصومون األربعة عشر ـ 

  ١٠٦المعطلة ـ 

  .المغول= المغل 

، ١٤٣، ٨٥، ٧٧، ٧٥، ٧٣، ٧٢، هو ٤٩ هالمغول ـ 

، ٢٨٢ه ، ٢٨٠، ٢٧٧، ٢١٧، ١٥٧، ١٥٢، ١٤٤

٣٥٤، ٣٥٢، ٣٢٨  

  ٢٥٤المغيرية ـ 

  ٢٥٤، ٢٥١، ٥٥، ٥٤، ٢٧ـ  المفّوضة

  ١٩، ١٤المكي ـ المأل 

  .لملحدونا= المالحدة 

  ٢٠٦المالمتية ـ 

  ١١٣، ٨٥ هالملحدون ـ 

  ١٥٣ملوك الطوائف ـ 

  ٢٠١ هملوك الفرس ـ 

  ١٤٩، ١٤٣ملوك المغول ـ 

  ٣٦٧ ه، ٣٥٣/ ٣٣٨المماليك ـ 

  ٢٩٨المملكة التيمورة ـ 

  ٤٩خوارزم ـ مملكة 

  .الدولة العثمانية= العثمانية المملكة 

  ١٩المنافقون ـ 

  ٣٦٠المنجمون ـ 

  ١٥المهاجرون ـ 

  ٣٠٤، ١٧٩، ٣٠المهديون ـ 

  .النصيرية= المؤمنون الممتحنون 

  ٣٣، ٢١الموالي ـ 

  ٣٤٥ هـ المولويون 

  

  ـ ن ـ 

  ٥٤الناووسية ـ 

  ١٧٦النزارية ـ 

  .المسيحيون= النصارى 

، ١٢٠، ١١٥، ١١٣، ٧٩، ٥٤، ٣٣، ٢٧النصيرية 

١٤٨، ١٣٩، ١٣٨، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٣، ١٢٢ ،

١٩٩،  

 ه، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣٤ ،٢٨٤، ٢١٥، ٢١٢، ٢١١     

  ٣٧٢ ه، ٣٤٨

  ١٥٥النعمة اللهية ـ 

  ٢٦٤، ٧٥، ٧٣النقباء ـ 

  ٣٤٥ ه، ٢٢٣، ١١٣النقشبندية ـ 

  ٢١ـ ) قبيلة(نهد 

  

  ـ  ٤٧٢ـ 



 

 

 
  ٣٧٥، ٣٥٤، ٣٠٦، ٣٠٤       ، ٣٠٣، ٣٠٠، ٢٩٩، ١٥٤=  النوربخشية

  

  ـ  هـ 

  ٣١٧ هالهرائيون ـ   ٣٥الهاشميون ـ 

  

  ـ و ـ 

  ٥٤الواقفة ـ 

  ٢٤فا ـ الوص
  ١٢٣ـ ) (ولد فاطمة بنت محمد 

  ٢٩٣ـ الوهابيون 

  

  ـ ي ـ 

  ٣٥٨اليزيدية ـ 

  ١٧٦اليمانية ـ 

  .االنكشارية= الينكيجية 

  ١٩٣، ١٩٢، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧٢، هو ١٤اليهود ـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ  ٤٧٣ـ 
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  ـ  ٤٧٤ـ 



 

 

א א :א
  

  ـ أ ـ

  ١٧٥ـ ) للبيروني( الباقيةاآلثار 

  ٢٠٥ هـ ) زادهلفرشتة (آخرت نامة 

لمحمد حسين ( اآليات البينات في قمع البدع والضالالت

  ٤٣ـ ) الغطاء كاشف

  ١٨٧ هـ ) سالمقد كتاب الزرادشتيين(االبستاق 

  ٦٦ ه، ٥٦ ه) للمقريزي(اتعاظ الحنفا 

  ٣٢٤األحاديث الفقهية ـ 

 هـ ) لمحمد مهدي الموسوي الخوانساري(أحسن الوديعة 

٣٥٣  

، ٩٥ ه، ٧٠ ه، ٦٢، ١٩ ه) للغزالي(إحياء علوم الدين 

٣٥٥، ٢٦٧  

  ١٦٩ هـ ) كراوستحقيق ماسينيون و( الحالجأخبار 

، ١٤١ ه، ٣١ هـ ) للقرماني(أخبار الدول وآثار األول 

 ه، ٣٣٦، ٣٣٢ ه، ٣٣٠ ه، ٣٢٨ ه، ١٤٤ ه

  ٣٦٦ ه، ٣٦٤ ه، ٣٥٩، ٣٥٣

  ٢٢ هـ ) للدينوري(الطوال األخبار 

  ٤١ هـ ) للدكتور عبد الواحد وافي(األدب اليوناني القديم 

، ١١٦) عارف تامر: تحقيق(أربع وسائل إسماعيلية 

  هو ١١٩، ١١٨، ١١٧

  ٣٧٨ ه) ألبي نعيم(األربعين في األحاديث 

  ٣٥٥ـ ) للغزالي(في أصول الدين  األربعين

 هـ ) لدريني خشبة(أساطير الحب والجمال عند اِإلغريق 

٤١  

  ٥٧ هـ ) للشيخ الطوسي(االستبصار 

  ٦٦ هـ ) ألحمد بن إبراهيم النيسابوري(استتار اِإلمام 

 ه، ١٥٧ ه، ١٥٦ هـ ) الدينلألمير غياث (استوانامه 

، ١٦٤ ه، ١٦٣، ١٦٢ ه، هو ١٦١، ١٦٠ ه، ١٥٨

 ه، ٢٠٧ ه، ٢٠٢ ه، ١٩٦ ه، ١٨٩ ه، ١٦٥ ه

٢٠٩  

  ١٧٠ـ ) للغزالي(أسرار حروف الكلمات 

  ٦٠ هـ  )للمهيني(أسرار التوحيد 

  ٢٥٨ـ ) البن فهد الحلي(أسرار الصالة 

ـ ) لعلي الهمداني(النقط وشرح أسماء اهللا الحسنى أسرار 

١٧٤  

  ٣٧٥ـ ) لصدر الدين الشيرازي(األسفار األربعة 

  .التوراة=  أسفار التوراة

  ٣٣٧ هـ  إسالم انسكلوبيدسي

  ٨٩ـ ) للبحراني(اِإلشارات 

، ١١٤ ه ـ )الكاشاني لعبد الرزاق(اصطالحات الصوفية 

  ٢١٩، ٢٠٥ ه

 هـ ) لمحمد حسين كاشف الغطاء(الشيعة وأصولها أصل 

  ٥٦ ه، ١٥

) للدكتور محمد علي أبو ريان(فة اإلشراقية أصول الفلس

  ٣٤ هـ 

  ).للكليني(الكافي = أصول الكافي 

  ٨٣ هـ ) للدكتور البقري(اعترافات الغزالي 

  ٥٦ هـ ) البن بابويه القمي(اعتقادات الصدوق 

 ه، ٥٧ هـ ) لمحمد باقر المجلسي(اعتقادات المجلسي 

٣٧٨  

  هو ١٧٣ـ ) ابن عربي لمصنف من تالميذ( اعجاز البيان

  ١٦٩ هـ ) للباقالني(اعجاز القرآن 

  ، ٨٥ هـ  )للزركلي(األعالم 

  

  ـ  ٤٧٥ـ 



 

 

 
  ٣٠٩ هبيت اهللا الحرام ـ اِإلعالم بأعالم 

  ٧٤ هـ ) البن قاضي شهبة(ِإعالم بتاريخ اإلسالم 

) لمحمد راغب الطباخ(إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء 

  ٣٦٦ ه، ٣٦٢ ه، ٣٦١ ه، ٣٦٠ ه، ١٥٣ هـ 

 ه، ٢٢٤ هـ ) لمحسن األمين العاملي(أعيان الشيعة 

، ٢٣٤ ه، ٢٣٣ ه، ٢٣١، ٢٢٩ ه، ٢٢٨ ه، ٢٢٥

  ٢٤٧ ه، ٢٣٧ ه، ٢٣٦ ه، ٢٣٥ ه

  ٨٥ هـ ) البن قيم الجوزية(اللهفان إغاثة 

  ٢٠ هـ ) ألبي الفرج األصفهاني(األغاني 

  ٤٠ هـ ) للدكتور محمود األمين(اكيتو 

  ٣١٠ألف ليلة وليلة ـ 

  ٢٣٢ هـ ) لرجب البرسي(األلفين 

  ٣٣٥ ه، ٣٣٣ هـ ) لحسان الدين أفندي(أماسيه تاريخي 

  ٧٠ هـ ) للمرتضى(األمالي 

لرضي الدين علي (األمان من أخطار األسفار واألزمان 

  ٩٨ هـ ) بن طاووس

  ١٩٥ هـ ) للمقريزي(متاع األسماع ا

  ١٠٦ـ ) لحيدر اآلملي( أمثلة التوحيد

  ١٨٨ هـ ) سيلنفي(الفارسي  أمراء البيان

 ه، ١٣٣ هـ ) الحر العاملي لمحمد بن الحسن(أمل اآلمل 

 ه، ٢٢٨ ه، ١٣٨ ه، ١٣٧ ه، ١٣٦ ه، ١٣٤

  ٣٧٤ ه، ٣١٦ ه، ٢٥٧، ٢٣٥، ٢٣٣ ه، ٢٢٩

  ٣١ هـ ) لجرجي زيدان(األمويون والعباسيون 

  ،١٤٠، ١٣٨ هـ ) البن حجر(إنباء الغمر 

  ٢٥٨ه ، ١٤١ه      

  ١٨٢، ٩٢ ه، ٤١ هاِإلنجيل ـ 

  هو ٢٠٢، ١٩٣ ه، ١٩٢ ه) إنجيل يوحنا(

  ٣٤٩ ه، ٢١ هـ ) للسمعاني(األنساب 

 ه، ٢٠ ه، ١٩ ه، ١٥ هـ ) للبالذري(األشراف أنساب 

٢٢  

 هـ ) البالغيلعبد الحجة (نائين  مردمأنساب خاندانهاي 

٢٩٦  

  ١١٢ ه، ٢٢ ه) لبدوي(اإلنسان الكامل في اإلسالم 

لعبد الكريم (وائل اإلنسان الكامل في معرفة األواخر واأل

  ٣٠٤ ه، ٢٥٣ هـ ) الجيلي

 هـ ) لفضل اهللا الحروفي(أنفس وآفاق، منظومة فارسية 

١٦٠، ١٥٥  

، ٨٨ ه، ٦٦ هـ ) لنعمة اهللا الجزائري(األنوار النعمانية 

  ٢٣٢، ١٠٢ ه

  ٣٧٢ ه، ٣٧١) للبيضاوي(أنوار التنزيل 

  ٥٦ ه) للشيخ المفيد(أوائل المقاالت 

  بيبيتاريخ ابن = األمور العالئية في العالئية  األوامر

 ه، ٧٨ هـ ) لنصير الدين الطوسي(أوصاف األشراف 

  ٣٢٠ ه، ٨٩

  ٣٥ هأوليات أبي هالل العسكري، لخطوط، 

ـ ) لفرج اهللا الحويزي(إيجاز المقال في أحوالي الرجال 

  ٢٧٦ ه

  ٣٣٥ ه، ٣٣٣ ه) لفؤاد كوبرولو( ايلك متصوفلر

  ٢٧ هاِإليمان، مجلة ـ 

  

   ـ ٤٧٦ـ 



 

 

  ـ ب ـ 

، ٢٣٣ ه، ٢٢٨ هـ ) لمحمد علي اليعقوبي( الباليات

٢٤٧  

لحيدر بن (البارقة الحيدرية في نقض ما أبرمته الكشفية 

  ٢٥٣ ه، ٢٣٦ ه، ٢٣٣ هـ ) إبراهيم الحسيني

) البن كثير(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 

  ٢٢٩ هـ 

، ١٢٣ ه، ١١٥ هـ ) لسليمان األذني(الباكورة السليمانية 

  ٣٧٢ ه، ٢١٥ ه، ١٢٤

 ه، ٩٦ ه، ٥٧ هـ ) لمحمد باقر المجلسي(بحار األنوار 

، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٦ ه، ١٣٨ ه، ١٣٧ ه، ١٣٥

٢٣٥  

   ٣١٨ـ ) لحيدر بن علي اآلملي( البحر الخضم

  ٢٨٤ ه، ٩٤ ه، ٣٥ هـ ) للمقدسي( والتاريخالبدء 

  ٣٦٨ ه) البن اياس(بدائع الزهور 

، ٧١ ه، ٥٩ ه، ٤٧ ه، ٤٦ ه) رالبن كثي(البداية والنهاية 

، ٨١ ه٨٠ ه، ٧٩، ٧٧ ه، ٧٦ ه، ٧٥ ه، ٧٣ ه

 ه، ١٢٧ ه، ١٠٣ ه، ٩٦ ه، ٩٠ ه، ٨٦ ه، ٨٥

ه ، ١٥٩ه ، ١٣٢ه ، ١٣٠ه ، ١٢٩ ه، ١٢٨

١٨٠،  

  ٣٣٥ ه، ٣٣١ ه، ٢٨٩ ه، ٢٨٥، ١٨٢ ه، ١٨١ ه     

  ١٤٨ هـ ) للشوكاني(البدار الطالع 

 هـ ) الستراباديللمولى محمد جعفر ا(البراهين القاطعة 

  ٩٩ ه، ٨٨

   ٣٣٩ هـ ) الشروانيلزين الدين (بستان السياحة 

  ٨٨ هـ ) للبيرجندي(بغية الطلب 

  ٢٥٠بغية الوعاة ـ للسيوطي ـ 

لعبد المنعم (بقايا الفرق الباطنية في لواء الموصل 

  ٣٨١ ه، ٢٧٨ هـ ) الغالمي

  ٣٨٠ـ ) من الكتب المقدسة عند الشبك( البويوروق

  ٢٢ هـ ) كنجيلل(البيان 

لسلطان محمد (بيان السعادة في مقامات العبادة، تفسير، 

  ٣٢ هـ ) حيدر الجنابذي

  ٣٣٨ ه، ٣٣٧ هبيان سلسلة حاجي بكتاش ـ 

من  مراسالت(بين أبي العالء المعري وداعي الدعاة 

 هـ ) المعري وتحرير محب الدين الخطيبامالء 

٢١٤  

  

  ـ ت ـ 

  ١٢٢، ١٢٠، ١١٦، ١١٥تائية ابن الفارض ـ 

 ه، هو ١١٦، ١١٥، ٩تائية عامر بن عامر البصري ـ 

 ه، ١٢١ ه، هو ١٢٠، ١١٩ ه، هو ١١٨، ١١٧

  ١٨١ه ، ١٢٥ ه، ١٢٤ ه، ١٢٣ ه، ١٢٢

  ،٢٢٥، و٧٤ ه، ٦٩ هـ ) للزبيدي(تاج العروس 

ـ ) الترجمانلبجي ..) (األوامر العالئية(تاريخ ابن بيبي 

  ٣٣٥ ه، ٣٣٤ ه، ٣٣٣ ه، ٣٣٢ ،٣١

  

   ـ ٤٧٧ـ 



 

 

 
  . العبر، البن خلدون= ابن خلدون تاريخ 

  تاريخ ابن طولون ـ 

  ١٧٨ ه، ١٢٩ ه، ٤٧ هتاريخ أبي الفداء ـ 

 ه، ٢٩٩ هـ ) لمحمد علي حزين(تاريخ أحوال حزين 

٣٧٨  

 هـ ) لسليم ميسازي(تاريخ أدبيات إيران بعد از اسالم 

١١٤  

  ـ ) ألبي نعي األصفهاني(تاريخ أصفهان 

  ٦٨ هـ ) البن أبي طبي(تاريخ اِإلمامية 

  ١٦٠ ه) لعبد اهللا الرازي(تاريخ إيران 

  ٣٧٨ ه، ٣٠٧) للسير جون مالكم(تاريخ إيران 

 ه، ٢٧١) ألحمد كسروي( تاريخ بانصد ساله خوزستان

  ٢٨١ ه، ٢٧٦ـ  ٢٧٣

 ه، ٦٤ ه، ٣٧ هـ ) للخطيب البغدادي(تاريخ بغداد 

٢٨٩  

  ٣٩ هـ ) للحسني(تاريخ البلدان العراقية 

) لفالكون وليس(ريخ الجغرافي لسهول ما بين النهرين التا

  ـ 

  ).لحافظ ابرو(ذيل جامع التواريخ = تاريخ حافظ ابرو 

  ٣٢٦ هـ ) لبارتولد(تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 ه، ٤٢ ه، ٣٧ ه، ٢٦ هـ ) للسيوطي(تاريخ الخلفاء 

 ه، ٢٩٢ ه، ١٠٤ ه، ٧٥ ه، ٥١ ه، ٤٧ ه، ٤٥

٣٢٦  

  ٣٥٢ هتاريخ الخميس ـ 

، ٤٦ ه) لعلي بن ناصر الحسيني(ريخ الدولة السلجوقية تا

  ٤٧ ه

وانظر ، ١٩٥ ه) للطبري(تاريخ الرسل والملوك 

  .في فهرس االعالم »الطبري«

 ٣٥٠، ٣٤٨ ه، ٧٥ هـ ) لمجهول(اسماعيل تاريخ شاه 

ـ  ٣٦٥ ه، ٣٦٣ ه، ٣٦١ـ  ٣٥٧، ٣٥٣ـ 

  ٣٧٢ ه، ٣٧٠، ٣٦٩ ه، ٣٦٦

  ٣٠ هـ ) للسلمي(تاريخ الصوفية 

 هـ  ٧٣ ه) لعباس العزاوي(اريخ العراق بين احتاللين ت

 ١٦٣ ه، ١٦٠ هـ  ١٥٩ ه، ١٥٦ ه، ٨٩ ه، ٧٦

 ه، ٢٦٨ ه، ٢٥٩ـ  ٢٥٧ ه، ٢٠٠ ه، ١٦٤ هـ 

 ه، ٣٦١، ٣٤٣، ٢٩٢ ه، ٢٨٨ ه، ٢٧٢ـ  ٢٧٠

٣٦٤  

) أمينللدكتور حسين (تاريخ العراق في العصر السلجوقي 

  ٥١ ه

  ٥٨ ه، ٣١ هـ ) لفيليب حتي(تاريخ العرب 

  ٣٥٢ ه) للسالمي(تاريخ علماء بغداد 

  ٣٤٨ هـ ) لمحمد أمين غالب(تاريخ العلويين 

، ٢٧٠ هـ ) لعبد اهللا بن فتح اهللا البغدادي(تاريخ الغياثي 

  ٢٩١ ه، هو ٢٨٢، ٢٧٧ ه

  ٣٥٥، ٧٥ هـ ) لحمد اهللا مستوفي(تاريخ كزيده 

 ه، ٣٢٨ ه، ٣٢٧ ه) العبريالبن (تاريخ مختصر الدول 

  ٣٥٠ ه، ٣٣٥ ه، ٣٣٣ ه، ٣٣٢

) لجاسم حسن شبر(المشعشعيين وتراجم أعالمهم تاريخ 

  ٢٨٣ ه، ٢٧٣ ه، ٢٧٠

  األمصار وتزجية األعصارتجزية = تاريخ وصاف 

  

  ـ  ٤٧٨ـ 



 

 

 
  ٤٦ هـ ) مرآة الجنان(تاريخ اليافعي 

 ه، ٣٣ ه، ٢٣ ه ٢٢ ه، ١٦ ه، ١٥ هتاريخ اليعقوبي ـ 

٤٢  

 ه، ٤٣ هـ ) سفراينيألبي المظفر اال(التبصير في الدين 

  ٢٨٤ ه، ٢٠٣ ه، ١٨٠ ه، ١٧٨

  ٦٤ هـ ) للبيهقي(تتمة صوان الحكمة 

  ٢٣٣ هـ ) البن أبي شبانة(تتميم آمل اآلمل 

  ٨٨، هو ٨٦ـ ) لنصير الدين الطوسي(تجريد االعتقاد 

  .تجريد االعتقاد، للطوسي= تجريد الكالم 

ـ ) لوصاف الحضرة(تجزية األمصار وتزجية االعصار 

  ٧٢ ه، ٥٠ ه

 ٢٥٨ـ ) يالبن فهد الحل(التحصين وصفات العارفين 

  ٢٦١ ه، ٢٦٠ ه، هو ٢٥٩، هو

  ٦٢ هـ ) لعباس القمي(تحفة األحباب وبغية الطالب 

للمولى زين الدين علي (تحفة شاهي وعطية الهي 

  ٨٧ هـ ) البدخشي

  ٢٨٣ ه، ٢٧٩ ه، ٢٧٢ هـ ) البن شدقم(تحفة األزهار 

  ٨٣ هـ ) للبيروني(تحقيق ما للهند من مقولة 

  ٨٣ هـ ) للبيروني(التدبيرات ما للهند من مقولة 

  ١٧٢ ه، ٢٩ هـ ) البن عربي(التدبيرات اإللهية 

  ٣٧٢ ه) للعطار(تذكرة األولياء 

  ٣٨٠) الحق المقدسكناب طائفة أهل (تذكرة أعلى 

  ٢٢٩ ه، ١٠٣ ه، ٣١ هـ ) للذهبي(تذكرة الحفاظ 

  ٤٥ ه، ٤٢ هـ ) لسبط ابن الجوزي(تذكرة الخواص 

 ه، هو ٢١٧، ٢١٦ هـ ) لعبد الرزاق الكرماني(تذكرة 

  ٢٢٣ ه، ٢٢٠ ه، ٢١٩

خواجه محمد بن خواجه محمد (تذكرة معروفة 

  ٢٩٩ـ ) السمرقندي

  ٢٨٣ هـ ) يوسف بن أحمد الدمشقي( تذكرة المؤمنين

  ٣٣١، ١٨٠، ٤٨ـ ) ألبي شامة( تراجم رجال القرنين

  ٣٠٤ هـ ) البن عربي(ترجمان األشواق 

  ٢٩٠و ،٢٨٩ ه، ٧٧ هـ ) للواسطي(المحبين ترياق 

  ١٠٢ هـ ) لالنطاكي(تزيين األسواق 

) للعامي األصفهاني( تسديد القواعد في شرح تجريد العقايد

  ٨٧ هـ 

  ١٧٠ هـ ) البن سينا(تسع رسائل 

  ٦٥ هـ ) للتادلي(التشوف إلى رجال التصوف 

  ٩ـ ) لمحمد علي مكي(التشيع في األندلس 

لطه عبد الباقي (وف اإلسالمي واِإلمام الشعراني التص

  ، ٦٥ هـ ) سرور

  ٦٧ هـ ) لنيكلسون(التصوف اإلسالمي وتاريخه 

 في علم اآلثار اآلشورية والبابلية التطورات الحديثة

  ٢٨٧ هـ ) ماالوان. م لألستاذ(

 ه، ٢٩ هـ ) للكالباذي(التعرف لمذهب أهل التصوف 

  ٦١ ه، ٦٠ ه، ٣١ ه، ٣٠

لالسفرايني (في شرح تجريد االعتقاد ) ؟(العتماد تعريد ا

  ٨٧ هـ ) البيهقي

) البن خلدون(التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً 

  ١٣٣ هـ 

  

  ـ  ٤٧٩ـ 



 

 

 
  ١٠٤ هـ ) للكاشاني( التعريفات

  ٨٤ هـ ) البن عربي(التفسير 

  ١٧٣ ه، ٦٢ هـ ) للتستري(التفسير 

  ٣٢ هـ ) للجنابذي(التفسير 

  ٣٠ ه، ٢٩ هلي بن إبراهيم ـ تفسير ع

  ١٧٤ـ ) للقونوي(تفسير الفاتحة 

  ٣٤ـ ) للحسن العسكري(تفسير القرآن 

  ٣٣ـ ) للشلمغاني(التكليف 

  ٣٨ هـ ) للهمداني(تاريخ الطبري تكملة 

  ٥٩ هـ ) الفرج ابن الجوزيألبي (تلبيس 

 ه، ١١٥ هـ ) البن الفوطي( تلخيص مجمع اآلداب

  ٣٧٢ ه، ١٨١ ه، ١١٧ ه، ١١٦

  ٣١٩ـ ) ليحيى بن حبش السهروردي(التلويحات 

  ٨٢ هالتمهيد للباقالني ـ 

  ٢٣ هالتمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ـ 

  ٧٢ ه) البن كمونة(تنقيح األبحاث في الملل الثالث 

  ٢٥٤ ه، ٢٣٣ هـ  )للمامقاني(تنقيح المقال 

  ٨٣ـ ) للغزالي(تهافت الفالسفة 

  ٥٧ هـ ) يللشيخ الطوس(تهذيب األحكام 

  ٤٥ ه، ٤٢ هتهذيب تاريخ ابن عساكر ـ 

، ١٦٠ ه، ١٥٨ ه، ١٥٦ هـ ) لعلي األعلى(توحيد نامه 

 ه، ٢١٠ ه، ٢٠٩ ه، ٢٠٨ ه، ٢٠٦ ه، ١٦٢ ه

٢١٢  

  ٢٨٩، هو ١٩٢، ٤١ هالتوراة ـ 

  ١٤٥ هـ ) لهاتفي(تيمور نامه 

  

  ـ ج ـ 

ـ ) لحيدر بن علي اآلملي(األنوار  ومنبعجامع األسرار 

 ه، هو ١٠٦، هو ١٠٥، هو ٩١، ٣٢ ه، ٣١ ه، ٩

 ه، ١١١ ه، ١١٠ ه، هو ١٠٩، ١٠٨ ه، ١٠٧

  ٣٧٩، ١١٥ ه، ١١٤ ه، ١١٣ ه، ١١٢

   ١٠٦) لحيدر بن علي اآلملي(جامع الحقائق 

 ه، ٢١٣ ه، ٢٨ هـ ) لناصر خسرو( جامع الحكمتين

٢١٤  

  ٣٥٠، ٩٦ هـ ) البن الساعي(الجامع المختصر 

  ٢٢٢، ٢١٨ هـ ) زديلمحمد مفيدي الي(جامع مفيدي 

 ١٥٦ ه، ١٥٥ هـ ) لفضل اهللا الحروفي(جاودان كبير 

، ١٩٩، ١٨٧ه ، ١٦٠ـ  ١٥٩ ه، هو ١٥٨ـ 

٢٠١،  

  ٢١٠، ٢٠٩ ه، ٢٠٧ ه، ٢٠٦ ه، ٢٠٤ ه، ٢٠٢ ه     

، ١٦٠، ١٥٦ ه، ٩ـ ) اهللا الحروفيلفضل (جاودان نامه 

  ١٩٦ ه، ١٩٤ ه، ١٨٨ ه، ١٦٢

  ٣٨ هـ ) للبيروني(ر الجماه

  ١٧٠ـ ) يللغزال(سماء جنة األ

مصباح = قية وجنة األسرار الباقية جنة األمان الوا

  .الكفعمي

  ٢٧٢ ه، ٢٧١ ه) لحاجي خليفة(جهان نما 

  ١٢٧ هـ ) البن البراج(الجواهر 

البن المطهر (الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد 

  ٨٧ هـ ) الحلي

  

  ـ  ٤٨٠ـ 



 

 

  ـ ح ـ 

  ٨٨ هـ ) للجرجاني(حاشية التجريد 

  ٨٨ هـ ) للمولى الجيالني(حاشية التجريد 

  ٣٧١، ٨٨ هـ ) للخفري(حاشية التجريد 

  ٨٨ هـ ) لركن الدين العلوي(حاشية التجريد 

  ٨٨) لصدر الدين الشيرازي(حاشية التجريد 

  ٨٨ هـ ) للمحقق الدواني(حاشية التجريد 

  ٨٨ هـ ) لمحمد جعفر االسترابادي(حاشية التجريد 

، ١٥٩ ه، ١٥٧ ه، ١٤٥ هـ ) أمير لخواند(حبيب السير 

، ٣٦٠، ٣٥٩ ه، ٣٥٦ ه، ٣٥٤ ه، ٢٩٩، ١٦٣ ه

  ٣٦٤ ه

  ٣٠٩ـ ) لفضولي البغدادي(حديقة السعداء 

 هـ ) لمحمد جابر عبد العال(حركات الشيعة المتطرفين 

٢٤  

  الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري

  ٥٨ ه، ٥٦ ه، ٤٥ ه، ٤١ هـ ) آلدم ميتز(     

 هـ ) للشريف الرضى(تأويل في متشابه التنزيل حقائق ال

٥٨  

  ٣١ هـ ) للسلمي(حقائق التفسير 

، ٨٣ هـ ) ليحيى بن حبش السهروردي(حكمة اإلشراق 

٣٢٠، ٣١٩  

 ه، ٢١ ه، ٢٠ هـ ) ألبي نعيم األصفهاني(حلية األولياء 

  ٣٧٨، هو ٧٠، ٣١، ٢٩

  ٤٢ هـ ) للبحتري(الحماسة 

، ٧٣ـ  ٧١ ه، ٥٠ هـ  )البن الفوطي(الحوادث الجامعة 

 ه، ١٥٩ ه، ٩٨ ه، ٩٧، ٨٤ ه، ٧٩ـ  ٧٧ ه

  ٢٧٧ ه، ١٨١ ه، ١٨٠

  ٣٧٨حواشي الفوائد المدنية ـ لمحمد بن علي ـ 

  

  ـ خ ـ 

  ١٦ هـ ) لعباس إقبال(خاندان نوبختي 

 ه، ١٧٦ ه، ٦٧ ه، ٤٦ ه، ٢٨ هـ ) للمقريزي(الخطط 

٢٠٣  

  ٢١، ٢٠ هـ ) لماسينيون(خطط الكوفة 

  ٣٧٥ ه، ٣٥٣ ه، ٣٤٨ هـ ) للمحبي( خالصة األثر

  ٣٧ هـ ) للكرملي(تاريخ العراق  خالصة

روضة الشهداء لحسين الواعظ (خالصة الروضة 

  ٣٠٩ هـ ) الكاشفي

  ١٧٤ ه) لمحمد شريف(خواص الحروف 

  ١٧٠ـ ) للغزالي(خواص الخواص 

  

  ـ د ـ 

  ١٢٩ ه) للبستاني(دائرة المعارف 

  الفاني المنسوب إلى محسن(دبستان المذاهب 

 ه، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٠٤ ه، ١٧٦ ه، ١٠٦ـ ) الكشميري

٣٧٧  

  

  ـ  ٤٨١ـ 



 

 

 
  ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤ـ ) لرجب البرسي(الدر الثمين 

  ٢٥٨ هـ ) البن فهد الحلي(الدر الفريد في التوحيد 

  ١٩٥ هالدر الناجي ـ 

  ١٧٤ـ ) لليافعي(الدر النظيم في خواص األسماء الحسنى 

  .)معصومالبن (شيعة الدرجات الرفيعة في طبقات ال

 ه، ٧٥ ه، ٧٣ هـ ) البن حجر العسقالني(الدرر الكامنة 

 ه، ١٢٠ ه، ١٠١ ه، ٨١ ه، ٨٠ ه، ٧٩ ه، ٧٦

 ه، ٢٥٠، ١٨٤ ه، ١٣٨، ١٣٣ هـ  ١٣١ ه، ١٢٧

٣٣٨  

ـ ) لمحمد بن مكي الجزيني العاملي(دروس الشريعة 

١٣٦  

 ه، ٧٦ ه، ٧٣ ه، ٤٧ ه، ٤٥ ه) للذهبي(دول اِإلسالم 

  ٣٢٦، و٧٧

  ١٥ه ـ ) لفلهاوزن(الدولة العربية وسقوطها 

  ٢٤٩، ١٢٢ه ديوان ابن الفارض ـ 

  ٣٥ هابن المعتز ـ ديوان 

  ٤٢ هديوان األعشى ـ 

  ٤٢ ه) للبحتري(ديوان الحماسة 

  ٤٤ هديوان سبط ابن التعاويذي ـ 

  ٢٨٠ ه، ٩٤ ه، ٦٩ ه، ٦٨ هديوان الشريف الرضي ـ 

 ه، هو ٢١٩) يلجالل الدين الروم(ديوان شمس تبريز 

  ٢٠٥ ه، ٣٠٠

  ٢٠٨ ه، ٢٠٧ ه، ٢٠٦ هديوان فضل اهللا الحروفي ـ 

  ٣٥١ـ  ديوان كمال الدين مسعود خجندي

  ٢٨١ هديوان مهيار الديلمي ـ 

  هو ٦١ـ  ديوان ناصر خسرو

  هو ٢١٠ هـ  ديوان نسيمي

  ٢٢١ ه، ٢١٩ـ  ٢١٦ هديوان نعمة اهللا الولي ـ 

  

  ـ ذ ـ 

، ١١٥بن عامر البصري ـ تائية عامر = ذات األنوار 

  ١٢٢ ه، ١١٨

  ١٥٦ هـ ) لميرزا مخدوم(ذخيرة العقبى في ذم الدنيا 

  ٢٩٥ـ ) لعلي الهمداني(ذخيرة الملوك 

  للشيخ آقا بزرك(الذريعة إلى تصانيف الشيعة 

 ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٤ ه، ٨٨، ٨٧، ٣٤ هـ ) الطهراني     

  ٢٥٩ ه، ٢٣٥

 ه، ٧٥ ه، ٧٣ هـ ) لحافظ ابرو(ذيل جامع التواريخ 

  ١٠٠ ه، ٧٦

  ٣٣ذيل روضات الجنات 

  

  ـ ر ـ 

  ١٠٦ـ ) لحيدر بن علي اآلملي(رافعة الخالف 

  ـ) الشيبيللدكتور كامل (رأي في اشتقاق كلمة صوفي 

  ٢٨٤ ه، ١٦٧ ه) للزمخشري(ربيع األبرار 

  

  ـ  ٤٨٢ـ 



 

 

 
  ٢٠٨ ه، ٥٥ ه، ٥٤، ٢٥ ه، ٢١ ه) للكشي(الرجال 

، ٦٣ ه، ٥٩، ٥٧ ه، ٥٤ ه، ٣٧ هـ ) للنجاشي(الرجال 

  ٦٨ ه

 ه، ١٣٣ ه، ٩٦ ه، ٨٠، ٧٥ هابن بطوطة ـ رحلة 

  ٣٤٨ ه، ٢٩٠، و٢٨٥، ١٥٦

  هو ١٢٨رحلة ابن جبير ـ 

  ٣٧٨ )لمحمد بن علي( الغناءالرد على من يبيح 

  ١٧٢ هرسائل ابن عربي ـ 

 ه، ٨٤، ٨٢، ٦٧، ٦٤، ٥٨ هالصفا ـ إخوان  رسائل

  هو ٢١٤، هو ٢١٣، ١٧٠ ه، ١٦٩ ه، ١١٩

  ٨٣ هـ  رسائل الجنيد

  ...)جالل الدين(رسائل الدواني 

   ١٦٧ ه، ٨٣ هالفلسفية ـ  رسائل الكندي

  ٩ـ ) بخشلمحمد نور(رسائل وأشعار 

  ١٨٠ هـ ) محمد كرد علي: تحقيق(رسائل البلغاء 

  ٣٧٧رسائل مجموعة ـ 

 ه، ٧٩ ه، ٣٩ هـ ) البن تيمية(الرسائل والمسائل 

  ٢٧٩ ه، ١١٦ ه، ١٠٢

  ٢٨١، ١٧٨ هالقارح ـ رسالة ابن 

لمحمد بن الحسن (الرسالة االثنا عشرية في رد الصوفية 

  ٣٧٩، ٣٢٤، ١١٣ هـ ) الحر العاملي

  ١٠٥ هـ ) لحيدر بن علي اآلملي(رسالة األركان 

  ٣٠٠ـ ) لمحمد نور بخش(الرسالة االعتقادية 

  ١٠٥) لحيدر بن علي اآلملي(رسالة اِإلمامة 

  . ان، لآلمليرسالة األرك= رسالة اإلمكان 

  ١٠٦، ١٠٥ـ ) لحيدر بن علي اآلملي(التنزيه رسالة 

، ١٨٩ ه، ٨٢ـ ) تنسب إلى المجريطي(الرسالة الجامعة 

  ٢١٤، ٢١٣ ه

  ١٧١ هـ ) لمحمد شريف(خواص الحروف رسالة 

  ١٠٥) لحيدر اآلملي(افعة الخالف رسالة ر

  ٩٨ ه) من كتب النصيرية(موالنا علي رسالة سر أسرار 

ـ ) لرجب البرسي(وك في سورة التوحيد رسالة السل

٢٣٥  

  ٢٥٣ هرسالة الشيخ أحمد االحسائي ـ 

  ٢٢٣ ه، ٢١٦ هرسالة صنع اهللا ـ 

الرزاق تذكرة عبد = رسالة عبد الرزاق الكرماني 

  الكرماني

  ٩٦ـ ) البن سعادة(رسالة العلم 

  ١٧٩ ه، ١٧٧ هـ ) ألبي العالء المعري(رسالة الغفران 

  ١٧٠ـ ) غزاليلل(رسالة في األحرف 

 »سورة محمد تنوب عن جميع القرآن«ن رسالة في أ

  ١٦٨ـ ) زيد أحمد بن سهل البلخيألبي (

لعلي بن عبد العالي (رسالة في تجويز السجود للعبد 

  ٣٧٣ ه) الكركي

ـ ) لرجب البرسي(خالص رسالة في تفسير سورة اإل

٢٣٤  

  ١٦٨رسالة في تفسير سورة الفاتحة ـ 

لرجب ( ت على الرسول واألئمةرسالة في ذكر الصلوا

  ٢٣٤ـ ) البرسي

  ٣٠٠) لمحمد نور بخش(رسالة في علم الفراسة 

  ١١١ هـ ) للكندي(األولى  رسالة في الفلسفة

  

  ـ  ٤٨٣ـ 



 

 

 
رسالة في كيفية التوحيد والصالة على الرسول واألئمة 

  ٢٣٤ـ ) للبرسي(

رسالة في معاني الحروف الهجائية التي في فواتح السور 

  ١٧٠ـ ) البن سينا(قانية الفر

  ١٦٨) ألبي زيد البلخي(رسالة في نظم القرآن وغريبه ـ 

 ه، ٣٣ـ  ٣١ ه، ٢٦ هـ ) للقشيري(الرسالة القشيرية 

  ٣٢٩، ٢٦٦ ه، ٦٢

لمحمد بن مكي الجزيني (اللمعة الدمشقية = رسالة اللمعة 

  .)العاملي

  ١٠٦ـ ) لحيدر بن علي اآلملي(رسالة المعراج 

  ٣٠٠ـ ) لمحمد نوربخش(اجية الرسالة المعر

  ١٠٥ـ ) لحيدر اآلملي(رسالة نقد النقود 

  ٢١٩ ه، ٢١٨ ه، ٢١٦ هواعظي ـ رسالة 

  ١٠٦، ١٠٥ـ ) لحيدر اآلملي(رسالة الوجود 

  ٢٦٦ـ ) للمحاسبي(الرعاية لحقوق اهللا 

 هـ ) للحرنفيش(الروض الفائق في المواعظ والدقائق 

٢٢٧  

، ٣١ ه، ٢٩ ه، ١٥ هـ ) للخوانساري(روضات الجنات 

 ه، ٧٨ ه، ٧٤ ه، ٦٨ ه، ٥٨ ه، ٥٧ ه، ٣٢ ه

 ه، ١٠٣ ه، ١٠١ ه، ١٠٠ ه، ٩٩ـ  ٩٥ ه، ٨٩

 ٢٢٦، ٢٢٠ ه، ١٤٠ـ  ١٣٤ ه، ١٢٩ ه، ١٠٤

، ٢٣٧ ه، ٢٣٤ ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٩ ه، ٢٢٨ ه، هو

 ه، ٣١٥ ه، ٣٠٣ ه، ٢٩٢ ه، ٢٦٨، ٢٥٣ ه

  ،٣٢٣ ه، ٣١٦

  ٣٧٨، ٣٧٦ه ، ٣٧٣، ٣٧٢ه ، ٣٢٤ه      

لزين الدين (لبهية في شرح اللمعة الدمشقية ا الروضة

  ١٤٠ ه، ١٣٩ـ  ١٣٧ هـ ) العاملي

للسان الدين ابن «روضة التعريف بالحب الشريف 

  ٢٦٧، ٢٦٢، ٢٣٩ هـ ) الخطيب

لحسين الواعظ (روضة الشهداء في مقاتل أهل البيت 

  ٣١٢ ه، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ١٥٤، ٩ـ ) الكاشفي

  ١٤٩ ه، ١٤٨ هـ ) البن الشحنة( روضة المناظر

) لحسن بن عبد الرسول الحسيني الزنوري(رياض الجنة 

  ٢٣٣ هـ 

 ه، ٢٩٩ هـ ) لزين العابدين الشرواني(رياض السياحة 

  ٣٥٣ ه، ٣٣٩ ه، ٣٣٨

 ه، ٩٩ ه، ٦١ هـ ) قلى هدايتلرضا (رياض العارفين 

، ١٦٤ ه، ١٦٠ ه، ١٥٩ ه، ١٥٥ ه، ١٠٩، ١٠٨

 ه، ٣٧٣ ه، ٣٥٤ ه، ٣٥٣ ه، ٢٢٥ ه، ١٨٣ ه

  ٣٧٦ ه، ٣٧٥

لعبد اهللا أفندي (رياض العلماء وحياض الفضالء 

، هو ٢٢٩، ٢٢٨ ه، ٢٢٥، ٢٢٤ هـ ) الجيراني

 ه، ٢٣٥ ه، ٢٣٤ ه، ٢٣٣ ه، ٢٣١، هو ٢٣٠

  ٢٥٣ ه، ٢٣٧ ه، ٢٣٦

كنية والنسب دب في تراجم المعروفين بالألاريحانة 

، ٢٢٩ ه، ٢٢٦ ه، ٢٢٥ ه) لمحمد علي التبريزي(

  ٣٣٨ ه، ٢٣٥ ه، ٢٣٣ ه

  

  ـ  ٤٨٤ـ 



 

 

  ـ ز ـ 

البن أبي جمهور (زاد المسافرين في أصول الدين 

  ٣١٧، ٣١٦ـ ) االحسائي

  ٣٥٣ ه) لنصر اهللا فلسفي(زندكاني شاه عباس أول 

   ٢١٦ هشاه نعمة اهللا ولي كرماني ـ  زندكاني

  ٢٦٠ـ ) البن بابويه القمي(النبي زهد 

  ٢٣٤ـ ) لرجب البرسي(زيارة ألمير المؤمنين 

  هو ٣٣ـ ) االحسائيألحمد (الجامعة ة الزيار

  

  ـ س ـ 

  ٢١٥ـ ) كتاب العلي الهية المقدس(سر انجام 

الحروف في خواص السر المصون والجوهر المكنون 

  ١٧٠ـ ) للغزالي(

  ٣٠٩ هـ ) لجامي قيصري(سعادة نامة 

  .التوراة= سفر التكوين 

  .التوراة= سفر حزقيال 

  .التوراة= سفر الخروج 

  ٦١ ه) اصر خسرولن(سفر نامة 

  ٢٣٣ ه) لعباس القمي(سفينة البحار 

  ٣٧٥ ه) البن معصوم(سالفة العصر 

ه ) لحسين أبدال زاهدي(سلسلة النسب صفوية      

  ٣٧٠ ه، ٣٦٤ه ، ٣٦١، ٣٤٨

  ٣٠٧ـ ) للمرادي(سلك الدرر 

  ٣٢٧ ه، ١٣٣ ه، ٣٦ هـ ) للمقريزي(السلوك 

) ليلمحمد بن ع(السهام المارقة من أغراض الزنادقة 

٣٧٨  

  ٢١ ه) لمحمد كريم خان(سي فصل 

  ٤٤ ه، هو ٤٢ـ ) للذهبي(سير أعالم النبالء 

  ١٤٨ ه، ٤٣ ه، ١٤ هالبن هشام ـ (السيرة 

 ه) للدكتور حسين محفوظ(سيرة الشيخ أحمد االحسائي 

١٠٧  

  

  ـ ش ـ 

  ١٨٨ هـ ) لسعيد نفيسي(شاهكار هاي نثر فارسي 

  ٣٨١ هـ  )ألحمد حامد الصراف(الشبك 

لمحمد نور (شجرة الفوية في ذكر المشايخ الصوفية ال

  ٣٠٠ـ ) بخش

  : جمع(شخصيات قلقة في اإلسالم 

  ٢٥ هـ ) الدكتور عبد الرحمن البدوي     

، ٨٠ ه، ٧٨، ٧٦ ه، ٣٧ ه) العمادالبن (شذرات الذهب 

 ه، ١٣٢ هـ  ١٢٩ ه، ١٢٣ ه، ١٠٣ ه، ٨١ ه

 ه، ١٤١ ه، هو ١٤٠، ١٣٨ ه، ١٣٧ ه، ١٣٤

   ه، ١٤٩

  

  ـ  ٤٨٥ـ 



 

 

 
  ٣٦٣ ه، ٣٢٩     

  ٢٥٨ـ ) البن فهد الحلي(شرح األلفية 

  ١٠٧، ٨٩) لصدر الدين الشيرازي(شرح التجريد 

  ١٠٤ ه) لحيدر اآلملي(شرح التعريفات 

 ١٦٤ ه، ١٥٦ ه) المنسوب لعلي األعلى(شرح الجاودان 

 ه، ١٩٤ ه، ١٩١ـ  ١٩٠ ه، ١٨٨ ه، هو ١٦٥ـ 

ـ  ٢٠٧ ه، هو ٢٠٥ـ  ٢٠٢ ه، ١٩٩ ه، ١٩٥

٢١٢  

  ٢٢٧ ه) للمقدسي(شرح حال األولياء 

 ه، ١٨٣ ه، ١٧٤ ه) إلبراهيم القزويني(شرح الحروف 

١٨٦  

  ٣٢٠ هـ ) لقطب الدين الشيرازي(شرح حكمة االشراق 

  ٢٨١ هـ ) لشهاب الدين الخفاجي(شرح درة الغواص 

  ٨٩ ه، ٧٨ هـ ) للشيبس(شرح ديوان الحالج 

  ٣٧٧ ه) يألحمد االحسائ(شرح رسالة العلم 

  ٢٥٣ ه) ألحمد األحسائي(شرح الزيارة الجامعة 

  ٢٢) لعلي القاري(شرح الفقه األكبر 

  ٢٩٩راز ـ  شرح كلشن

  ٣٥ ه) للصفدي(شرح المية العجم 

  ٥٥ هـ ) لزين الدين العاملي(شرح اللمعة الدمشقية 

  ١٠١ه ) للشربشي(شرح المقامات الحريرية 

  ٢٥٨ـ ) البن فهد الحلي(شرح المهذب 

  ١٧٠ـ ) للغزالي(رح نخبة األسماء ش

 ه، ٣٢ ه، ٢٣ ه) أبي الحديدالبن (شرح نهج البالغة 

  ٣٤٢ ه، ١٣١ ه، ١٠٨

  ٦٤ هـ ) لألنصاري(شرح منازل السائدين 

  ١١٢ هـ ) لمحمد عبده(شرح نهج البالغة 

 ٩٤، ٩٢ـ  ٧٢ ه، ٨) لميثم البحراني(شرح نهج البالغة 

  ٢٦٨، ١٠٧، ٩٧، هو ٩٥ـ 

 ه، ٢٢٧ ه، ٢٢٥ هـ ) لعلي الخاقاني(شعراء الحلة 

  ٢٣٧، ٢٣٣ ه، ٢٣٠ ه، ٢٢٨

  ٢٥٦ هـ ) لعلي الخاقاني(شعراء الغري 

 هـ ) المنسوب البن خلدون(المسائل  شفاء السائل لتهذيب

٨٤  

  ٢٨١ ه، ٢٢ هـ ) للخفاجي(شفاء الغليل 

، ٣٤٠ ه، ١٦٤ هـ ) لطاشكبري زاده(الشقائق النعمانية 

٣٥٩، ٣٥٥  

لجالل الدين (يوان شمس تبريز د=  شمس تبريز

  ).الرومي

، ١٧٣ ه، ١٧٢ هـ ) للبوني(شمس المعارف الكبرى 

٢٣٩  

  ٨٨ ه، ٨٧ هـ  )لالهيجي(شوارق اإللهام 

  ٥٨ هـ ) لمحمد حسن الزين(الشيعة في التاريخ 

  

  ـ ص ـ 

  ١٧٩ هـ ) ليوسف البديعي(الصبح المنبي 

  ، ٩٢ ه، ٢٠ ه، ١٩ هصحيح البخاري ـ 

  ٢١٤ ه ،١٦٨ ه     

  ٢٨٤ هصحيح الترمذي ـ 

  

  ـ  ٤٨٦ـ 



 

 

 
  ١٦٨ ه، ٩٢ ه، ٢٢ هصحيح مسلم ـ 

  ٣٢، ٢٩الصحيفة السجادية ـ 

  ٩صحيفة المعهد المصري للدراسات اإلسالمية في مدريد 

  ٣٦٧ همن تاريخ ابن طولون ـ صفحات 

  ١٩ـ ) ألبي الفرج بن الجوزي(صفة الصفوة 

، ٣٥١، ٣٥٠ ه، ٣٤٨ هـ ) البن بزاز(الصفا صفوة 

  هو ٣٥٧، ٣٥٦ ه، ٣٥٥ ه، ٣٥٤ ه، هو ٣٥٣

 هـ ) يبيللدكتور كامل الش(صلة بين التصوف والتشيع ال

  ١٨ ه، ١٧

  ٣١ ه، ٣٠ هـ ) البن حجر الهيثمي(الصواعق المحرقة 

  

  ـ ض ـ

 هـ ) للسخاوي(الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع 

، ١٥٢ ه، ١٤٨ ه، ١٤٥ـ  ١٤٣ ه، ١١٤ ه، ١١٣

 ه، ١٦٠ ه، ١٥٩ ه، ١٥٧ ه، ١٥٦ ه، ١٥٣ ه

ه ، ٣٥٧ه، ٢٩٢ ه، ٢٧٩ ه، ٢٢، ٢١٨ ه، ٢١٧

  ٣٦٤ه ، ٣٦٣ه ، ٣٥٩

  ٥٨ ه، ٣١ ه، ١٥ هـ ) ألحمد أمين(ضحى اإلسالم 

  هو ٣٧٨ـ ) لمحسن الفيض(ضياء القلب 

بزرك  للشيخ آقا(الضياء الالمع في عباقرة القرن التاسع 

  ٢٣٢ هـ ) الطهراني

  

  ـ ط ـ 

  ٤٤ ه ٢٣ ه، ١٩ ه، ١٥ هـ طبقات ابن سعد 

  ٦٤ ه، ٣٣ هـ ) لألنصاري(طبقات الصوفية 

  ١٦٨، ٦٠ ه، ٣٣ هـ ) للسلمي(طبقات الصوفية 

  ١٦٨، ٦٥ ه، ٦٤ هـ ) للشعراني(الطبقات الكبرى 

  ٣٤٢) البن المرتضى الزيدي(طبقات المعتزلة 

، ٣٢ ه، ٣٠ هـ ) للحاج معصوم علي(الحقائق طرائق 

 ه، ١٤٩ ه، ٩٩ ه، ٩٨ ه، ٨٩ ه، ٧٨ ه، ٦١ ه

 ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٩ ه، ٢١٩ ه، ٢١٧ ه، ٢١٦

، ٣٢٢، ٣٠٠، ٢٩٧ ه، ٢٩٥، ٢٦٨، ٢٥٣، ٢٣٧

 ه، ٣٣٩ ه، ٣٣٨ ه، ٣٣٧ ه، ٣٢٤ ه، ٣٢٣

٣٧٦.  

  ١٦٩ ه، ٣٢ هـ ) للحالّج(الطوسين 

  

  ـ ع ـ 

ـ ) السكندر تركمان، الشهير يمنشى(عالم أراي عباسي 

  ه، ٢٩٢ ه، ٢٨٣ ه

  ٣٧٦ ه ،٣٧٥، ٣٤٨ ه، ٢٩٩     

  ـ ) البن خلدون(العبر وديوان المبتدأ والخبر 

  

  ـ  ٤٨٧ـ 



 

 

 
 ه، ٧٥ ه، ٥٦ ه، ٥٠ ه، ٣٨ هـ  ٣٥ ه، ٢٢ ه     

  ١٦٧ ه، ١٣٣ ه، ٨١

  ٣٣٠ ه، ٢٩٠ ه، ١٢٨ هـ ) للذهبي(العبر 

   ٣٤١ هعثمانلي باد شاهلري ـ 

، ١٤٣ ه، ١٤٠ ه، ٨١ ه) البن عريشاه(عجائب المقدور 

  ١٤٩ ه، ١٤٨ ه، ١٤٥ ه، ١٤٤ ه

 ٢٥٨، ٩ـ ) البن فهد الحلي(عدة الداعي ونجاح الساعي 

  ٢٧٥، ٢٦٦ ه، ٢٦٤، ٢٦١، هو

 ه، ١٥٦ هـ ) لفضل اهللا الحروفي(عرش نامه إلهي 

  ١٩٩، ١٩٦ ه، ١٦٥ ه، ١٦١ ه، ١٥٨

  ٦١، ١٥٥ـ ) لفضل اهللا الحروفي(ه عرف نام

 ه، ٤٠ هـ ) للدكتور حبيب ثابت(عشتروت وأدونيس 

٤١  

  ١٩٥ ه، ١٩١ـ ) لفرشته راده(عشق نامه 

  ٧٦ ه، ٧٥ هـ ) لبدر الدين محمود العيني(عقد الجمان 

 ه، ٤٢ ه، ٢٦ ه، ١٥ ه) البن عبد ربه(العقد الفريد 

  ه٢٧٧، ١٠١ ه، ٤٤

  ٥٠ ه، ٣١ ه، ٢٦ هـ  )لدونالدسن(عقيدة الشيعة 

 ه، ٢٢ هـ ) لجولدتسيهر(العقيدة والشريعة في اإلسالم 

٤٢  

  ٦٤ ه، ٤٣ ه، ٤١ هـ ) بابويه القميالبن (علم الشرائع 

  ١٠١ ه) ألبي طالب المكي(علم القلوب 

  ١٢٦ هعلي هامش حياة سيدي عبد السالم األسمر 

  ١٥ هـ ) للدكتور طه حسين(علي وبنوه 

  ١٢٧ هـ ) البن البراج(عماد المحتاج في مناسك الحاج 

، ٥٦ ه) البن عنبة(عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب 

  ٧٤ ه، ٧٣ ه، ٦٣ ه

  .التوراة= العهد القديم 

  ٣٥٥) لعمر السهروردي(المعارف عوارف 

  ٣٧٩ـ ) لمحمد باقر المجلسي(عين الحياة 

، ٣٥ ه، ٢٩ ه، ٢٤ ه، ٢١ ه) البن قتيبة(عيون األخبار 

  ٢٨٩ ه، ٢٦٧ ه

  ١١٩ ه) البن أبي أصيبعة(اء بنعيون األ

  ٣٤٢ـ ) للكعبي(عيون المسائل 

  ٣٤١ ه) مي البكتاشيلكريدي رس(عيون الهداية 

  

  ـ غ ـ 

 ه، ٢٢٧ ه، ٢٢٥ هـ ) لعبد الحسين األميني(الغدير 

 ه، ٢٤٧ ه، ه٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٣ ه، ٢٣٠ ه، ٢٢٨

٢٥٥  

  ٤٩ـ ) للخربوطلي(غروب الخالفة اإلسالمية 

  ٣٠٥ ه، ٣٠٤ ه، ٣٠٠ـ ) لمحمد نور بخش(غزل 

، ٣١٧ـ ) البن أبي جمهور االحسائي(غوالي الآللي 

٣٢٤  

  ٥٩ ه) البن بابويه القمي(الغيبة 

  ٥٢ ه) البن زينب(الغيبة 

 ه، ٥٨ ه، ٣٢ ه، ٢٣ ه، ١٨ ه) للشيخ الطوسي(الغيبة 

  ١٧٨ ه، ٥٩

  

  ـ  ٤٨٨ـ 



 

 

  ـ ف ـ 

 هـ ) لعبد القادر الجيلي(الرباني والفيض الرحماني الفتح 

٢٦  

 ه، ٩ـ ) لحسين الواعظ الكاشفي(فتوت نامه سلطاني 

  ٣١٣ ه، هو ٣١٢، ١٥٤

  ٣٢٥، ٢٨٧ ه، ٢٠ ه) للبالذري(بلدان فتوح ال

  ١٤٨ هـ ) ألحمد بن زيني دحالن(الفتوحات اإلسالمية 

 ه، ٨٤ ه، ٣٠ ه، ٢٩ ه) البن عربي(الفتوحات المكية 

، ٢٨٦ ه، ٢٠٦ ه، ١٧٢ ه، هو ١٧١، ١٢٠، ١١٤

٣٣٢، ٣٢٢  

  ٤٩، ٤٨ـ ) البن الطقطقي(الفخري في اآلداب السلطانية 

  ٨٣ هـ ) للغزالي(فرائد الآللي 

  ٢٨٨ هـ ) للقاضي التنوخي(الفرج بعد الشدة 

 ه، ٤٣ ه، ٢٦ ه، ٢٤ هـ ) للبغدادي(الفرق بين الفرق 

  ٣٣٠ ه، ٢٨٦ ه، ٢٠٩ ه، ٢٠٣ ه، ١٧٥ ه، ١٧٢

 ه، ٢٢ ه، ١٨ ه، ١٧ ه، ١٥ ه) للنوبختي(فرق الشيعة 

  ٢٨٤ ه، ٥٤ ه، ٢٨ ه، ٢٧ ه، ٢٦ ه، ٢٤

) اديللسيد جعفر سج(فرهنك مصطلحات عرفاء وصوفية 

  ٢٥٣ه ـ 

ه ، ٥٨ه ، ٢١ه ) البن حزم(الفصل في الملل والنحل 

  ٢٠٣ه ، ١٧٦ه ، ١٧٥

  ٣٢٢، ٢١٨، ٢٠٨، ١٠٤) البن عربي(فصوص الحكم 

  ٨٣ ،هو ٦٢) للغزالي(الباطنية  فضائح

  ٣٤٢ هـ ) ليميني(فضيلة نامه 

  ٢٢ هـ ) ألبي حنيفة(الفقه األكبر 

ـ  ١٦٦ ه، ٥٤ ه، ٤٣ ه، ١٥ ه) البن النديم(الفهرست 

  ٢٧٩ ه، ١٦٨ ه

 ه، هو ٥٧، ٥٥ ه، ٥٤ ه) للشيخ الطوسي(الفهرست 

  ١٧٨ ه، ٥٨

، ٢٥٨ همباركةء مدرس فيضيةء قم ـ فهرست كتابخانة 

  ٣١٧ ه

  ٣٠٠ هفهرست كتابخانة مجلس ـ 

لمحمد (فوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية 

  ٢٣٧ ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٦ هـ ) علي القمي

 ه، ٣٦٤ هـ ) بي الحسن القزوينيأل(فوائد صفوية 

  ٣٧٨ ه، ٣٧٥ ه، ٣٧٠، ٣٦٥

  ١٦٦ ه) البن شاكر الكتبي(فوات الوفيات 

  ١٧٠) للغزالي(فواتح السور 

 ه) لمصطفى عبد الرازق(فيلسوف العرب والمعلم الثاني 

  ١٧٩ ه، ١٦٧

  

  ـ ق ـ 

  ٢٧٩ هـ ) للفيروزآبادي(القاموس المحيط 

  .في الكتاب ـ القرآن الكريم ـ يرد ذكره كثيراً

  ٥٦ ه) لعارف تامر(القرامطة 

  ٦٦ ه) لعلي بن إبراهيم القمي(قرب االسناد 

  

  ـ  ٤٨٩ـ 



 

 

 
، ١٦٣ هـ ) للدكتور أحمد ناجي القيسي(قصة االبستان 

  ١٨٨ ه

 ه، ٨٩ ه، ٧٥ ه، ٥٧ ه )للتنكابني(قصص العلماء 

 ه، ١٣٥ ه، ١٣٤ ه، ١٠٣ ه، ١٠١ ه، ١٠٠

 ه، ٣٧٢ ه، ٢٥٣ ه، ١٤٠ ه، ١٣٩ ه، ١٣٧

  ٣٧٧ ه، ٣٧٦ ه، ٣٧٥ ه، ٣٧٤ ه، ٣٧٣

  .بن عامر البصريتائية عامر = العامرية القصيدة 

  ١٩ هـ ) ألبي طالب المكي(قوات القلوب 

  ٨٨ ه) للشيرازي(القول السديد في شرح التجريد 

 ه، ٣٢٩ ه، ٣٢٨ ه، ٣٢٧ هقيام الدولة العثمانية ـ 

  ٣٣٦ ه، ٣٣١ ه، ٣٣٠

  

  ـ ك ـ 

 ١٩٩ ه، ١٦٢ ١٦٠ ه) سحاق أفنديال(كاشف األسرار 

  ٢١٥ ه، هو ٢١٢، ٢١١، ٢٠١ـ 

، ٥٧ هـ  ٥٥ ه، ٢٩ ه) للكليني(الكافي في أصول الدين 

  ٣٥٥ ه، ٢٤٤ ه، ١٥٩ ه ١٠٩ ه، ١٠٧ ه

  ٣٨١ هـ ) لعباس العزاوي(في التاريخ الكاكائية 

ـ انظر ابن األثير في ) البن األثير(الكامل في التاريخ 

  فهرس األعالم

  ١٢٧ ه) البن البراج(في الفقه  الكامل

) لرجب البرسي(األلفين في وصف سادة الكونين كتاب 

٢٣٥  

  ٢٣٤ـ ) البن طاووس(كتاب األمان 

  ١٦٠) لفضل اهللا الحروفي( كتاب أنفس والفاق

الفلسفي في في الرد على محمود االشنائي  كتاب التأويالت

لفضل اهللا (بقاء الروح بعد مفارقتها الجسد إثبات 

  ١٦٠روفي الح

  ٩٢ هـ ) ألحمد بن موسى بن طاووس(كتاب الروح 

  ٢٣٧ـ ) لمحمد تقي الزنجاني(كتاب طريق النجاة 

  ٢٣٤ـ ) لرجب البرسي(كتاب فضائل علي 

وفضائلهم  كتاب في مولد النبي وفاطمة وأمير المؤمنين

  ٢٣٦ـ ) لرجب البرسي(

ـ ) السوداني(كتاب مجموع مناشير سيدنا اِإلمام المهدي 

  ٢٧٣ ه

  .الكتاب المقدس ـ انظر التوراة واإلنجيل

) هورات: مجموعة رسائل، نشر(كتاب نصوص حروفية 

  ١٦٢ هـ 

  ١٩٢ ه) للزمخشري(الكشاف 

كشف الحجب واألستار عن أسماء الكتب واألسفار 

  ٣٧٢ هـ ) للكنتوري(

، ١٠٠) البن المطهر الحلي(كشف الحق ونهج الصدق 

  .هو ١٠٢

) لحاجي خليفة(تب والفنون كشف الظنون عن أسامي الك

  ٣٧٧، ١٥٦ هـ 

  ٣٠ ه) لالربلي(كشف الغمة 

  ٢٠٥ ه، ٦٧ ه، ٦٤ ه) للهجويري(كشف المحجوب 

البن المطهر (كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد 

  ٨٨ ه، ـ ٨٦ ه) الحلي

  

  ـ  ٤٩٠ـ 



 

 

 
) البن المطهر الحلي، والمنسوب خطأ لآلملي(الكشكول 

  ١٠٦ ه، ١٠٣

  ٣٧٦، ١٠٦، ١٠٣ ه) ء الدين العامليلبها(الكشكول 

، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣) لمحمد بن فالح(كالم المهدي 

  ٢٨٣ ه، ٢٨٠

 هـ ) لمحسن الفض(كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة 

  ٣٧٨ ه، ٣٣٧ ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٥ ه، ١٥٣

  ٣٥٧ ه، ١٦٣ هكليات قاسم أنوار ـ 

  ،١٢٧ ه، ٤٢ هـ ) لعباس القمي(الكنى واأللقاب 

 ه، ٢٥٧ ه، ٢٣٨ ه، ٢٣٣ه ، ٢٢٨ه ، ٢٢٤ه      

  ٣٧٨ ه، ٣٧٢ ه، ٢٦٩

ـ ) ألحمد بن الحسن العاملي(كتر األديب والدر المسبوك 

  ٨٩ ه

  ٣٦١ ه) ألبي ذر الشافعي(كنوز الذهب 

  ٧٧ ه، ٢٩ هـ ) لعبد الرؤوف المناوي(الكواكب الدرية 

، ٨٧ هـ ) للغزي(الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 

  ٣٦٨، ٣٦٦ ه، ٣٦٢ ه، ١٣٥ ه

  ٧٠ـ ) للغزالي(كيمياء السعادة 

  

  ـ ل ـ

  ٣١٠ ه، ٣٠٨ ه) لمال حسين كاشفي(لب لبان مثنوي 

  ٣٢٦ هـ ) البن األثير(اللباب في تهذيب األنساب 

 ه) البن فهد المكي(لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ 

  ٢٨٩ ه، ١٤٠، ١٣٩ ه، ١٣٥ ه، ١٣٤

، ١٦٨ ه، ١٤٠ ه) نيالبن حجر العسقال(لسان الميزان 

١٨٠  

الدين بن لشرف (اللطيفة المرضية في دعاء الشاذلية 

  ٣٢٦ هـ ) سليمان الكندي

  ٣٦٦ ه، ٣٥٣ هـ ) لدهخدا(لغت نامه 

ه ، ٦٥ه ، ٦٤ه ، ٦١ ه، ٦٠ ه، ١٩ ه) للسراج(اللمع 

  ه٢٧١، ١٦٨، ١٠٩

  ٢٥٨ هـ ) البن فهد الحلي(اللمعة الحلية 

 ه) العاملي الجزيني لمحمد بن مكي(اللمعة الدمشقية 

  هو ١٤٠، ١٣٧

  ٢٣٤ـ ) لرجب البرسي(لمعة كاشف 

 ه، ٥٩ ه، ٥٨ هـ ) ليوسف البحراني(لؤلؤة البحرين 

، ١٠٠ ه، ٩٦ ه، ٩٥ ه، ٩٠ ه، ٨٩ ه، ٧٥ ه، ٧٠

 ه، ٢٥٧ ه، ٢٣١، ١٤٠ ه، ١٣٨ ه، ١٣٧ ه

  ٣٧٨، ٣٧٧ ه، ٣٧٥

لرجب (لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد 

  ٢٤٠، ٢٣٤) البرسي

  

  ـ م ـ 

  ٣٤٢ همثنوي ترابي ـ   ١٧٠ـ ) للغزالي( المبادئ والغايات في أسرار الحروف

  ـ  ٧٤ هـ ) لنور اهللا التستري(مجالس المؤمنين 

  

  ـ  ٤٩١ـ 



 

 

 
ـ  ٢٧٠، ٢٦٩ ه، ٢٥٨ ه، ٢٥٧ ه، ٨٩ ه، ٧٦ ه     

 ه، ٢٩٠ ه، ٢٨٨ ه، و٢٨٦ ه، ٢٨٠ ه، ٢٧٤

 ه، ٢٩٩ ه، ٢٩٧ ه، ٢٩٥ ه، ٢٩٢ ه، ٢٩١

، ٣٥٦ ه، ٣١٦ ه، ٣١٥، ٣٠٨ ه، ٣٠٦ ه، ٣٠٣

  ٣٥٧ ه

  ٣٥٣ ه، ٣٤٩ ه، ٣٤٨ همجلة آينده ـ 

  ٤٠ همجلة األديب ـ 

  ١٧١مجلة األندلس ـ 

  ٣٧٠مجلة الجمعية اآلسيوية ـ 

 ه، ٨٤ ه، ٦٧ ه، ٦٤ ه، ٤٠ همجلة كلية اآلداب ـ 

  ١٨٨ ه، ١٦٣

  ١٧٨ همجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ـ 

  ٣٧٧لبغدادية ـ مجلة المورد ا

، ٣١٥، ٨٨ ه، ٩) البن أبي جمهور االحسائي(المجلي 

  ٣٢٣ـ  ٣٢٠، ٣١٧

  ٢٢٤ هـ ) لفخر الدين الطريحي(مجمع البحرين 

  ٧٠ ه) للطبرسي(مجمع البيان 

  ١٤٩ ه، ٧٤ ه) لحافظ ابرو(مجمع التواريخ 

 هـ ) من كتب النصيرية(مجموع أسرار موالنا علي 

١١٥  

جامعة مراسالت أولو  نسخة= مجموع المراسالت 

  .األلباب

للسهروردي المقتول، (اشراق مجموعة دوم مصنفات شيخ 

  ٨٣ هـ ) هنري كوربان: وجمع وتحقيق

  ..ه] منها رسالة لبهاء الدين العاملي[مجموعة الرسائل 

 ه، ٧٩ هـ ) البن تيمية(مجموعة الرسائل والمسائل 

  ١١٦ ه، ١٠١

 هـ ) يفانوفا: تحقيق(مجموعة رسائل وأشعار أهل حق 

٣٨١  

  ٣٠٠ـ ) لمحمد نوربخش(شعرية مجموعة 

  ١٦٧ ه) لماسينيون(مجموعة نصوص 

  ٨٨ ه، ٨٧ هـ ) لمحمود محمد الخضيري(محاضرات 

  ٤٣ هالراغب األصفهاني ـ محاضرات 

  ٤٥ هـ ) عربيالبن (محاضرة البرار ومسامرة األخيار 

، ١٥٧ ه، ١٥٦ ه) لفضل اهللا الحروفي(نامه  محبت

  ٢١٥، ٢١٢ ه، ٢٠٣ ه، ١٩٤ ه، ١٩١ ه، ١٦٠

، ٢١٧ ه، ١٣٤ هـ ) خدابخشلمولوي (محبوب األلباب 

  ٢٥٨ ه، ٢٢٣ ه، ٢٢٨ ه

ـ ) لمحسن الفيض(اء األحياء في إحي المحجة البيضاء

٣٧٧  

  ٢٥٨ـ ) فهد الحليالبن (المحرر 

  ٢١١ـ  هو ٢٠٩، هو ١٦٢) لسيد اسحاق(محرم نامه 

، ٧٥ ه، ٦٤ ه، ٣٠ هـ ) لالردستاني(األوصياء محفل 

 ه، ٢٧١، ٢٧٠ ه، ١٠٥ ه، ١٠٤ ه، ٩٥ ه، ٨٩ ه

  ٣٥٧ ه، ٢٩٩ ه، ٢٩٧ ه، ٢٩٦ ه، ٢٩٥ ه، ٢٩٤

  ١٦٩ همخاطبات النفري ـ 

  ٣١ همختار رسائل ابن حيان ـ 

  ٢١٦ ه) لمحمد مفيدي يزدي(مختارات من جامع مفيدي 

  ٢٠٥ هـ ) اهللا الحروفي للفض(مختارات من عرش نامه 

  ٢٥٨ ه) لحليالبن فهد ا(المختصر 

  ٣٣١ همختصر تاريخ ابن بيبي ـ 

  

  ـ  ٤٩٢ـ 



 

 

 
  ٧٦ ه، ٣١ هـ ) للذهبي(مختصر تاريخ اإلسالم 

 ه) لعبد الرزاق الحسني(البلدان العراقية مختصر تاريخ 

٣٩  

  ٩٠ـ ) لبهاء الدين العاملي(المخالة 

  ٦٦ هـ  مذكرات في حركة المهدي الفاطمي

  ٣٣١، ٣٣٠ هـ ) لسبط ابن الجوزي(مرآة الزمان 

  ٧٤ هـ ) لعبد المؤمن بن عبد الحق(مراصد االطالع 

  ٣٥٥ـ ) لنجم الدين الشيرازي(مرصاد العباد 

، ٤٦ ه، ٤٢ ه، ٣٧ـ  ٣٥ ه) للمسعودي(مروج الذهب 

  ٣٢٦ ه، ١٠٤ ه

  ١١٢ هـ ) للهادي كاشف الغطاء(مستدرك نهج البالغة 

المجلي، البن = مسلك االفهام والنور المنجى من الظالم 

  .االحسائي أبي جمهور

  ٢١٤، ١٩٨ ه، ١٩٥ ه، ٢٢ همسند ابن حنبل ـ 

  ٨٧ هـ ) الالهيجي(مشارق االلهام 

) لرجب البرسي(مشارق األمان في لباب حقائق اإليمان 

  ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٩ـ 

مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير = مشارق األنوار 

  .)لرجب البرسي(المؤمنين 

لرجب (ر أمير المؤمنين في أسرامشارق أنوار اليقين 

 ه، ٢٢٥ ه، ٢١٢ ه، ١١١ ه، ١٠١ ه، ٩) البرسي

، هو ٣٣١، ٢٣٠، ٢٢٩ ه، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦

، ٢٤٣، ٢٤٠، هو ٢٣٧، هو ٢٣٦، ٢٣٥ ه، ٢٣٤

  ٢٨٧ ه، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٦ ه، ٢٤٤

  ٣٦ه ـ ) لليعقوبي(مشاكلة الناس لزمانهم 

  ٣٥٣ه ـ ) لحميد وهبي(مشاهير إسالم 

  .)لمحمد نوربخش(رة الوفية الشج= مشجر نوربخشي 

، ٢٨٠ ه، ٢٧٤ ه، ٢٧٣ـ ) كسروي ألحمد(مشعشعيان 

  ٢٨٣ ه

  ١٩٢ هـ ) للبغوي(المصابيح 

، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٨ هـ ) للكفعمي(المصباح 

  ٢٥٤، هو ٢٣٩

  ١١٩ هـ  محمد كاشاني مصنفات أفضل الدين

، ٧٠ ه) التبريزيلمحمد رفيع بن شفيع ( مطاعن الصوفية

  ٣٧٧ ه

لعلي بن عبد العالي (في رد الصوفية  ن المجرميةالمطاع

  ٣٧٢ هـ ) الكركي

 ه، ١٠١ ه) للغزولي(مطالع البدور في منازل السرور 

١٤٦  

  ٢٦٩ـ ) البن دحية(المطرب 

، ١٢٠ ه، ٨٠ ه) لعبد الرزاق السمرقندي( مطلع السعدين

 ه، ١٥٢ ه، ١٥٠ ه، ١٤٩ ه، ١٤٥ ه، ١٤٤ ه

١٦٠  

  ١٧٩ هـ ) للدكتور طه حسين(مع المتنبي 

  ).البن قتيبة(المعارف 

 ١٧١) للغزالي(العقلية ولباب الحكمة اإللهية المعارف 

  .هو

  ٥٧ ه، ٥٥ ه) البن شهراشوب(معالم العلماء 

 ه، ١٦٩ ه، ٦٨ ه) القمي البن بابويه(معاني األخبار 

١٩٥  

  ٣٤٩، ٣٤٨ همعاهد التنصيص ـ 

، ١٦٧ ه، ١٦٦ ه، ٥٠ ه) لياقوت الحموي(معجم األدباء 

  ١٧٨ ه، ١٦٨ ه

  

  ـ  ٤٩٣ـ 



 

 

 
  ٢٨٩ ه، ١٨٠ ه     

 ه، ٩٦ ه، ٨٢ ه، ٣٩ ه) لياقوت الحموي(معجم البلدان 

 ه، ١٥٦ ه، هو ١٢٩، ١٢٨ ه، ١٢٠ ه، ١٠٤

 ه، ٣١٥ ه، ٢٩٦ ه، ٢٨٨ ه، ٢٢٤ ه، ١٧٨

٣٦١، ٣٤٩، ٣٣٢  

 ه، ٨٦ ه..) العربيةمعجم المطبوعات (معجم سركيس 

٨٨  

  ٨٣ ه) للغزولي(معراج السالكين 

  ٢٥معرفة أخبار الرجال ـ 

  ١٢٥ ه) لولي الدين يكن(المعلوم والمجهول 

، ٩٨ ه، ٣٣ ه) الشيخ عباس القمي: جمع(مفاتيح الجنان 

  ٢٧٥، ١٥٨ ه

 ه، ١٦٧ ه) لعبد الرحمن البسطامي(مفتاح الجفر الجامع 

١٧٤  

 هـ ) لطاس كبري زاده(مفتاح السعادة ومصباح السيادة 

٨٦  

  ١٧٤) للقونوي(مفتاح الغيب 

 ه، ٣٥ ه، ٣٠ ه، ١٦ ه) لألصفهاني(مقاتل الطالبيين 

٥٠، ٤٢  

  ٨٨ ه) للتفتازاني(المقاصد 

 ه، ٢٤ ه، ٢٢ ه، ٢١ ه) لألشعري(مقاالت اإلسالميين 

 ه، ٢٠٣ ه، ٦١ـ  ٦٠ ه، ٥٦ـ  ٥٤ ه، ٢٧

  ٢٧٢ ه، ٢٠٩

المقاالت  =مقاالت اِإلمامية والفرق وأسماؤها وصنوفها 

  ). األشعريلسعد بن عبد اهللا (والفرق 

  ٣٣٩ همقاالت حاجي بكتاش ـ 

ه ) للبالغي(مقاالت الحنفاء في مقامات شمس العرفاء 

١٠٦  

  ٢٨٤ه ، ٢١ه ، ١٦ه ) لسعد األشعري(المقاالت والفرق 

  ٣١٩ـ ) ليحيى بن حبش السهروردي(المقاومات 

  ١٣٠ ه ٣١ ه، ٢٨ ه) البن خلدون(المقدمة 

  ٣٩ ه) لباقرلطه ا(مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 

للدكتور عبد العزيز (مقدمة في تاريخ صدر اإلسالم 

  ٥٨ ه) الدوري

 ه) للغزالي(أسماء اهللا الحسنى المقصد األسنى في شرح 

٢٣٩، ١٧٠  

  ٢٨٣ هـ ) لميرزا محمد علي(مكارم اآلثار 

  ٢٥٩ ه) للطبرسي(مكارم األخالق 

  هو ٤٠) طه باقر: ترجمة(ملحمة جلجامش 

، ١٤٣ ه) أبي طالب الحسيني :جمع(ملفوظات تيمور 

  ١٥١ ه، ١٥٠ ه، ١٤٦ ه، ١٤٥ ه، ١٤٤و

، ٢٨ـ  ٢٦ ه، ٢٤ ه، ٢٣ ه )للشهرستاني(الملل والنحل 

  ٢٠٨ ه، ٢٠٣ ه، ١٧٥ ه، ٣٠ ه

  ٥٧ ه) البن بابويه القمي(من ال يحضره الفقيه 

  ٣٢٠، ١١٠ ه) للهروي(منازل السائرين 

  ٣١٦ ه، ٣٠٢ ه) البن أبي جهور االحسائي(مناظرة 

 هـ ) إلبراهيم بن عبد اهللا القاري(مناقب ابن عربي 

١٣٢  

  ٥٤) البن مهران الكرخي(مناقب أبي الخطاب 

  ٣٨٠ـ ) المقدسي كتاب اإلبراهيمية(مناقب األولياء 

  ٣٣٨ ه، ٣٣٧ هحاجي بكتاش ـ مناقب 

   ه، ٣٢ ه) لألفالكي(مناقب العارفين 

  

  ـ  ٤٩٤ـ 



 

 

 
  ٣٤٨ ه، ٣٣٧ ه، ٣٣٣ ه، ٣٣١     

  ١٦٣ هنعمة اهللا ولي ـ قب منا

  ٩١مناهج العارفين في شرح كالم أمير المؤمنين ـ 

  ١٠٥ـ ) لحيدر بن علي اآلملي(التأويل منتخب 

ضة الشهداء لحسين الواعظ منتخب الروضة ـ رو

  ٣٠٩الكاشفي ـ 

  ٢٧٢ ه، ١٧٧، ٧٧ ه، ٢٦ ه) البن الجوزي(المنتظم 

  ٧٦ ه) للذهبي(من منهاج االعتدال المنتقى 

، ٥٧ ه، ٥٤ ه) للحائري(هى المقال في أحوال الرجال منت

 ه، ١٠٠ ه، ٩٩ ه، ٩٧ ه، ٩٦ ه، ٩٢ ه، ٧٥ ه

٣٧٤، ٣٦٩  

  ١٧٠ ه، ٨٣ـ ) للغزالي(المنقذ من الضالل 

  ٦٥ هـ ) لعبد الوهاب الشعراني(الكبرى المنن 

  ). تيميةالبن (منهاج السنّة = منهاج االعتدال 

  ١٠١ ه ،٧٦ هـ ) البن تيمية(منهاج السنّة 

  ٩٥ ه) للحاج حسين قلى جديد إسالم(منهاج الطالبين 

 ٧٦) البن المطهر الحلي(منهاج الكرامة في إثبات اِإلمامة 

  ١٠٧، ١٠٠، هو

  ٢٥٨ ه، ١١) البن فهد الحلي(المهذب 

  ١٢٧ ه) البن البراج(المهذب 

  ٨٨ ه) لاليجي(المواقف 

  ١٦٩ ه) للنفري(المواقف 

  ٢٥٨ ه) البن فهد الحلي(الموجز 

  ١٢٧ ه) ضالبن البراج(في الفقه الموجز 

  ١١٥ هـ ) لعبد الوهاب الشعراني(الميزان الكبرى 

  

  ـ ن ـ 

  ٢٣ هـ ) البن تغري بردي(النجوم الزاهرة 

  هـ ) ألحمد كسروي(نزاد وثبار صفوية 

  ٤٤ ه) للزبيري(نسب قريش 

أبو القاسم : جمعه(أولو األلباب  نسخة جامعة مراسالت

 ه، ٣٠٢ ه، ٣٠١ ه، ٣٠٠ هـ  )ايواغلي حيدر

  ٣٦٩ ه، ٣٦٧

  ٢٧٩ ه، ٥٤ ه) نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي

لحيدر بن علي (نص النصوص في شرح الفصوص 

  ٢٩٤ ه، هو ١٠٣ـ ) اآلملي

  ،١٥٢ ه، ٧٧ ه، ٦٥ ه، ٦٤ ه) للجامي(نفحات األنس 

، ١٨٦ ه، ١٨٣ ه، ١٧٤ ه، ١٧٣ه ، ١٦٣ه      

 ه، ٣٣١ ه، ٣٢٩ ه، ٢٩٦ ه، ٢٩٥ ه، ٢٢٣

  ٣٧٢ ه، ٣٥٦ ه، ٣٣٤

لعلي بن عبد (والطاغوت  نفحات الالهوت في لعن الجبت

  ٣٧٣ هـ ) العالي الكركي

  ٣٦٨ هنفحة اليمن فيما يزول به من الشجن ـ 

  ١٠١ ه) لقدامة بن جعفر(النثر نقد 

) لحيدر بن علي اآلملي(نقد النقود في معرفة الوجود 

  هو ١٠٦

  ٣٦٩ ه ـ) للحائري(نقض نواقض الروافض 

  

  ـ  ٤٩٥ـ 



 

 

 
  ٢٦٧ هـ ) للنويري(نهاية األرب 

 ه، هو ٩٢، ٩٠) لِإلمام علي بن أبي طالب(نهج البالغة 

  ١١٠ ه، ١٠٩ ه، ١٠٨ ه، ٩٥ ه، ٩٤ ه، ٩٣

  ٧٦ـ ) البن المطهر الحلي(نهج الحق وكشف الصدق 

 ه، ١٥٦ ه) لميرزا مخدوم(الروافض النواقض لبنيان 

  ٣٧٣ ه، ٣٧٢ ه، ٣٧١ ه، ٣٧٠ ه، ٣٦٨

  ٣٢٦ ه) ؤمن الشبلنجيمل(األبصار نور 

  ٣١٧النور المنجي من الظالم حاشية مسلك االفهام ـ 

 ه، ١٥٨ ه، ١٥٧ ه) لفض اهللا الحروفي(نومانه الهي 

  ١٩٧ ه، ١٩٦ ه، ١٦٠

  ١٨٣ـ ) للتنبكتي(نيل االبتهاج على هامش الديباج 

  

  ـ  هـ 

 ه، ١٩٤ ه، ١٨٩ ه، هو ١٨٨) لفرشته زاده(هداية نامه 

  ١٩٨ ه، ١٩٧

  ٢٣٣ هـ ) لعباس القمي(هدية األحباب 

 ه، ١٠٤ه ) سماعيل باشا البغداديإل(هدية العارفين 

 ه، ٢٢٥ ه، ١٦١ ه، ١٥٦ ه، ١٥٥ ه، ١٠٥

  ٣٥١ ه، ٣١٥ ه، ٣٠٨، ٣٠٠، ٢٣٣ ه، ٢٣٠

  

  ـ و ـ 

  ٣٧٧ـ ) لبهاء الدين العاملي(الوحدة الوجودية 

  ٢٨٩ ه، ٣٦ ه) للسيوطي(الوسائل إلى مسامرة األوائل 

  ٢١١ هـ ) لسيد اسحاق(وصيت نامه 

 ه، ٤٧ ه، ٤٦ ه، ٣٩ ه) البن خلكان(وفيات األعيان 

  ٣٥٩، ١٢٨ ه، ١٠١

  ١٥ ه) لنصر بن مزاحم المنقري(وقعة صفين 

  ٣٢٦ ه) للكندي(الوالة والقضاة 

  

  ـ ي ـ 

ذبيح اهللا : تحرير(يا دنامة خواجه نصير الدين طوسي 

  ٥٠ هـ ) صفا

  ١٦٤ هـ  )لعبد الوهاب الشعراني(لجواهر اليواقيت وا

  

  ـ  ٤٩٦ـ 



 

 

א א
  

  ـ أ ـ

  ١٢١األدمية ـ 

  ٧٠، ٦٦االباحة ـ 

  ٢٤٣األبدية ـ 

، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٢، ١٢١، ١٠٢، ٩٩، ٨٩االتحاد ـ 

  ٧٩ـ ) االتحاد المطلق(، ٣٢٠، ٣٢١

، ١٢٣، ١١٢، ٩٨، ٥٢، ٣٩، ٢٨، ٢٢االثنا عشري ـ 

٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣١٤، ٢١٢، ٢١٠، ١٣٨  

، ١٠٥، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٣ ه، ٣٩، ١٨االثنا عشرية ـ 

٣٥٩، ١١٢، ١٠٦  

  ٢٠١ ه، ٧٨اِإلثنينية ـ 

، ٩٨، ٩٢ ه، ٨٦ ه، ٥٩، هو ٥٥، ٢٨جتهاد ـ اال

  ٣٧٧ ه، ١١٤، ١٠٣

  ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٠٨، ٢٠٥، ١٨٧، ١١٩األحدية ـ 

  ٦٧ـ ) األحوال الصوفية( ٣٢٣، ٦٥ هاألحوال ـ 

  ٢٥لهي ـ االختيار اإل

  ٢٧٣، ٢٦٧، ٢٦٦خالص ـ اال

  ١٢٣، ٨٦األخالق ـ 

  .التنبؤ= ادعاء النبوة 

  ٣٧٩، ٣٤٦ ه، ٣٤٤ ه، ٣٠١، ١٣٨، ٨٤األذكار ـ 

  ١٨٩ـ األربعينية 

  ٢٤٣، ١٩٣، ٦٨األزلية ـ 

  هو ٢٦٧االستغفار ـ 

  ١١٤االستنباط ـ 

ـ ) األسرار الدينية(، ٣٣٠، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣األسرار ـ 

األسرار ( ٢٤١، ٦٦ـ ) هيةاألسرار اإلل( ٢٨

، ٣١٨، ٩٠) األسرار العرفانية( ٩٨ـ ) الصوفية

  ، ٢٣٩، هو ١٩٥، ١٩٠، ١٠٩ـ ) أسرار اهللا(

  ١٦٤إسقاط التكاليف ـ 

، ٢٩، ٢٨، ٢٢، ١٩، ١٨، ١٥، هو ١٤، ١٣اِإلسالم ـ 

، ٧٣، ٧٢، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٢، ٣٨ ه، ٣٢، ٣١ ه

١٥٥، ١٥٢، ١٥٠، ١٣٠، ١١٢، ١٠٨، ٩٤، ٨٦ ،

١٩٠، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤، ١٧٥، ١٦٩، ١٥٩ ،

، ٣٢٥، ٢٩٥ ه، ٢٨٥، ٢١٣، ٢٠٣، ١٩٧، ١٩٥

٣٧٦، ٣٧٤، ٣٤٩، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٢٩، ٣٢٧  

  ٢٤٢، ١٧٣، ١٧٢االسم األعظم ـ 

  ٢٨٦، ٢٤٤، ١٦٦، ٢٤اسم اهللا األعظم ـ 

  ٢٤٣االسم المقدس ـ 

  

  ـ  ٤٩٧ـ 



 

 

 
  ٢٤٣األسماء اإللهية ـ 

، ١٨٤، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١أسماء اهللا الحسنى ـ 

٢٨٦، ٢٧٤، ٢٦٢، ٢٤٢، ٢٣٩  

  .)حكمة االشراق(، ٢٦١، ١٥٣ـ االشراق 

  ٣٠٤، ٢٦٧، ١٥٤، ٨٣ هاالشراقية ـ 

  ٣١٦ هأصول الدين ـ 

  ١١٤، ٥٥أصول الفقه ـ 

  ١٢٩، ٧٦ ه، ٥٦االعتزال ـ 

  ٩٨االفاضة ـ 

  ٣٠األفضل ـ 

، ٨٣ـ ) األفالطونية الحديثة( ١١٩ هـ ة األفالطوني

٢٠١  

  ٣٤٠ـ يحية األقانيم المس

  ٣١اِإلكسير ـ 

  ٢٥٤، ١٦٣، ١٥٨، ١٥٥اِإللحاد ـ 

  ١٤٥) اإللهام اإللهي(، ٩٤اِإللهام ـ 

  .اإللهية= األلوهية 

  ٨٩ ه، ٨٧ هاإللهيات ـ 

، ١٠٨، ١٠٧، ٨٩، ٦٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٦اإللهية ـ 

١٩٠، ١٨٩، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٥، ١٥٨، ١٢٢،  

     ٢٦١، ٢٥١، ٢١١، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠١، ١٩٦ ،

٣٠٣، ٢٩١، ٢٧٤ ،٢٧٣  

 ه، ٥٦ ه، ٥٣، ٣٩، ٣٣، ٢٨، ٢٦، ٢٠، ١٧اِإلمام ـ 

٢٢١، ٢١٣، ١١٥، ١١٤، ١٠٨، ٩١، ٩٠، ٨٥ ،

، ٣٢٢، ٣٠٢ ه، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٧٣

٣٤١  

  ٢٨اِإلمام ـ عند اإلسماعيلية ـ 

  ١١٥اِإلمام العلوي ـ 

  ٢٥١اإلمام المعصوم ـ 

 ،٦٦، ٥٩ ه، ٣٠، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ١٨، ١٧اِإلمامة ـ 

٢٥٨، ٢٥١، ٢٢١، ٢١١، ١٥١، ١٣٧، ٧٦ ،

٣٢٢، ٣٢١  

  ١٢١اإلنسان الكامل ـ 

  ١٨٤اإلنسان اإللهي ـ 

  ٩٣، ٢٦، ١٦ـ اإلنسانية 

  ٢٥٩االنقطاع ـ 

  ٨٩، ٧٨اآلنية ـ 

  ١١٢األول ـ 

  ١٨٤، ١٠٨االيقان ـ 

  ١١٥، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٥، ٩٨االيمان ـ 

  

  ـ ب ـ 

  ٣٤٤ هـ ] عند البكتاشي[بابا 

  ٢٨باب ـ 

  ٣٧٤، ٢٧٣، ٢٦٨مهدي ـ باب ال

  ٣٦٨، ١٧٨بابية المهدي ـ 

 ه، ١٨٤، ١٦٦، ١١٢، ١١٠، ١٠٨، ٢٣الباطن ـ 

٢٦٩، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٥، ٢١٠، ٢٠١ ،

  ٣٣٧ ه، ٣٠٧

  ١٤٨الباطنية ـ 

  ٢٦٣، ٢١٢البداء ـ 

  ٥٥ ه، ٣٦البدع ـ 

  ٦٢بذل النفس ـ 

  ٣٢٢، ٢١٣البعث ـ 

  ٣١٢، ٣١١، ٣٠٧، ٢٦٣، ٢٢٧البالء ـ 

  ٢٨٥بهبان ـ 

  ١٥٧البيعة ـ 

  

  ـ  ٤٩٨ـ 



 

 

  ـ ت ـ 

  ٥٦التأليه ـ 

 ه، ١٢٢، ١٠٩، ١٠٨، ٦٠، ٥٨ ه، ٢٧، ٢٣التأويل ـ 

، ١٨٧، ١٨٥، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٥٨ ه، ١٥٧

 ه، ٢١٣، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٢، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١

التأويل ( ١٦٦ـ ) التأويل الباطن(، ٢٨٥، ٢٥٤

تأويل ( ٣٥٥، ٣١) التأويل الصوفي( ١٩٧) الحروفي

  ١٥٧ـ ) تأويل المنامات( ١٩٨) ومالص

  ٢٦٣التبتل ـ 

  ١٠٩، ٩٤التبري ـ 

  ٢٥الرومي ـ التبني 

  ٦٥التجبر ـ 

، ٢٤٠، ١٠٧، ٨٩، ٨٨ ه، ٨٧ ه، هو ٨٦التجريد ـ 

٣٢٠  

  ٢٧، ٢٦، ٢٤التجسيم ـ 

  ٢٦١، ٢٤٩، ١٣٩التجلي ـ 

 ١٤٥ـ ) التجليات الجاللية( ٣٠١، ٢٤١التجليات ـ 

ـ ) التجليات الالهوتية( ١٤٥ـ ) التجليات الجمالية(

٣٠١  

  ٢٦٧التحميد ـ 

  ٢٦٧ ه، ٢٢٨، ٢٢٦التخلص ـ 

  ٢٦٣الترياق األكبر ـ 

  ٩٤التزكية ـ 

ـ ) التسامح الديني( ١٣٠، ١٠٦، ١٠٠التسامح ـ 

  ١٠٠ـ ) التسامح الصوفي(

  هو ٢٦٧التسبيح ـ 

  ٥٤التشبيه ـ 

  ٢٨١ـ التشعشع 

  .]جداً في كل فصول الكتابكثرة الورود = [التشيع 

  التصرف ـ 

  ٦٧تصفية 

  .]كثيرة الورود جداً في كل فصول الكتاب= [التصوف 

  ١١٠، ٦٢التضحية ـ 

  ٣٢٠التفريد ـ 

  ٢٤٥التفويض ـ 

  ٣٢٤، ٣٠١، ١١٠، ٤١، ٤٠، ٣٩التقليد ـ 

 ٢٥١، ٢١٠، ٢٠٩، ١٢٨، ١١٠، ٦٧، ٦٦، ٥٧التقيه ـ 

  ٣٧١ ه، ٣٠٢، ١٠٩، ٩٨) التقية الشيعية(

  هو ٢٦٧التكبير ـ 

  ٢٦٧، ٢٤٠ـ التمجيد 

  ٣٠٤، ٥٤، ٢٤التناسخ ـ 

  ١٨٠، ١٧٩، ١٥٣التنبؤ ـ 

  ٢١٣، ١٩٣، ٥٨، ٢٧، ٢٣التنزيل ـ 

  ٢٤٠، ١٠٦التنزيه ـ 

  هو ٢٦٧التهليل ـ 

  ١٣٧، ٩٤، ٢٩التوبة ـ 

، ١٢٠، ١١٧، ١١٥، ١١٠، ١٠٩، هو ٦٠التوحيد ـ 

٣١٨، ٣١٢، ٣٠١، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٦، ٢٠٧ ،

٣٢١، ٣١٩  

  . جودوحدة الو= التوحيد الوجودي 

  ٣١٢، ٢٦٦التوكل ـ 

  

  ـ  ٤٩٩ـ 



 

 

  ـ ث ـ 

ـ ) الثقافة اإلسالمية( ٢٧٠، ١٣٥، ١١٢، ٩٥الثقافة ـ 

 ٩٧ـ ) الثقافة الدينية( ٩٥ـ ) الثقافة الحديثة( ٥٠ ه

 ٩٦) الثقافة العصرية( ٨١ـ ) الثقافة العربية(

  ٨١) الثقافة الفارسية(

  ١١٣ثنائية العالم ـ 

  ٢٠٢الثنائية الفارسية ـ 

  ٣٧، ٣٦ـ ) الثورات الزيدية( ١٧ثورات ـ ال

 ه، ١٣٣ ه، ١٣٠، ٦٥، ٣٦، ٣٠ ه، ٢٣الثورة ـ 

) الثورة البابائية(، ٣٦٦، ٣٤٨، ٣٣٢، ١٥١، ١٥٠

) الزنجثورة ( ٣٣٣ـ ) الثورة التركمانية( ٣٣٧ـ 

 ١٣٠) ثورة عقلية( ٣٥٧، ٣٢٨) ثورة صوفية( ١٨

  ٣٦٠ـ ) ثورة المشعشعيين( ١٨) ثورة العلويين(

  

  ج ـ  ـ

  ٤٣الجاهلية ـ 

  ٥٤الجبر ـ 

  ٣١الجفر ـ 

  ٤١جمعة اآلالم ـ 

  ٣٠٢، ١٩٩، ١٠٥، ٦٠الجهاد ـ 

  ٢٠٨، ٨٩، ٨٧الجواهر 

  ٣١٢الجوع ـ 

) العلم جوهر( ٢٣ـ ) جوهر اِإلمامة( ٨٧ هالجوهر ـ 

  ١٩٦، ٨٧ـ 

  

  ـ ح ـ 

  ٥٠ هحاجب الباب ـ 

  ٢٥٨، ٩٤الحال ـ 

  ١٠٢، ٢٩) الحب االلهي( ١٢٦ ه، ١٠٢الحب ـ 

  ٢٧٤ ه، ٢٤٣، ٢٤٢، ١١٠الحجاب ـ 

  هو ١٢٣، ٢٨الحجج ـ 

  ٣١٣، ٢٨حجة ـ 

، ٣٠١، ٢٥١، ٢٤١، ٢٢٨ ه، ١٠٩ ه، ٦٧الحجة ـ 

٣٠٢  

  ٢٨الحجة عند اإلسماعيلية ـ 

  ٤٠الحضارة ـ 

  ٥٦ هالحضارة اإلسالمية ـ 

  ٢٤٤الحضرة االلهية 

  ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٤٧، ٢٤٣الحضرة المحمدية ـ 

، ١١١، ١٠١ ه، ١٠٠، ٩٣، ٩١، ٨٩، ٧٨، ٧٦الحق ـ 

، ٢٤١، ٢٢٧، ٢١٢، ٢٠٦ـ  ٢٠٤، ١٨٦، ١٤٤

٢٥٦  

  ١٣٠الحق اِإللهي ـ 

  ١٠٧الحقائق اإللهية ـ 

، ٣١٨، ٢٧٥، ٢٧٤ ه، ١٠٨، ١٠٦، ٦٠، ٢٦الحقيقة ـ 

٣٢٠  

  ٣٠٤ ه، ١١١، ٦٨الحقيقة المحمدية ـ 

  ، ٩٠، ٨٩، ٨٦، ٦٤ ه، ٢٠الحكمة ـ 

  

  ـ  ٥٠٠ـ 



 

 

 
، ٢٤٧، ١٨٢، ١٥٣ـ  ١٥٠، ١٠٩، ١٠٠، ٩٦     

٣٧٣، ٣١٧  

، ١٥٣، ١٢٢، ١٢١ ،٩٩، ٨٩، ٧٩، ٥٦الحلول ـ 

  ٢٧٢ه ، ١٨٣، ١٦٤

  ٧٩الحلول الجزئي ـ 

  ١٥٤الحلول الصوفي ـ 

  ٢٧٦الحلولية ـ 

  

  ـ خ ـ 

  ١٩٤خاتم األنبياء ـ 

  ٢٤٧، ١١٢خاتم األوصياء ـ 

  ٣٢٢، ٢١١، ١٨٤، ١٨٣، ١١٢خاتم األولياء ـ 

  ٧٨خانقاه ـ 

  ٣٢٢ختم األنبياء ـ 

  ١٥٨، ١١٢ختم األولياء ـ 

  ٣٠٣، ٢٠٨، ١٨٣ختم الوالية ـ 

  ١١٢الختمية ـ 

  ١٣٥الخرق ـ 

  ١٤٥، ١٣٦، ١٢٤، ١٠٤، ١٠٣، ٩١، ٣٣الخرقة ـ 

، ٣٤٧، ٣٣١، ٣١٢، ١٠٨، ٣٣ )الخرقة الصوفية(     

  ٣٥٢ ه

  ١٢٢ـ  الخالفية االلهية

  ٦٢الخلق الصوفي ـ 

  ٢٠٥) الخلوة األربعينية( ٢٩٥، ٢٢٧، ١٦٣الخلوة ـ 

  ٣٤٤ ه] عند البكتاشية[الخليفة 

  ٣٧٠، ٢٩٧خليفة الخلفاء ـ 

  ٢٠٦، ٣٢الخمر االلهية ـ 

  ٢٩١، ٢٨٣، ٢٧٩الخوارق ـ 

  ٦٨، ٤٦، ٢٩ف ـ الخو

  

  ـ د ـ 

  ٣٨ هدار الحرب 

  ٢٨] الداعي عند االسماعيلية[ ٣٠٢، ٦٦الداعي ـ 

  ٣٢٩دانشمند ـ 

  ٣٤٣الدرويش ـ 

  .اللغة الفارسية الحديثة= الدرية 

  ه٢٦٧، ٢٦٢الدعاء ـ 

  ٣٤٤ ه] عند البكتاشية) [الدده(الدهده 

  ٣٤٤ هـ ) دده بابا(ده ده 

  ١٧٣دورة األقطاب ـ 

  ]كثيرة الورود جداً في كل فصول الكتاب= [دين 

  ١٣دين إبراهيم ـ 

  

  ـ ذ ـ 

  ٢٨٧، ١٨٧الذات األحدية ـ 

  ٢٤٤ذات الذوات ـ 

  ٣١١، ٢٩٥، ٢٦٧، ٢٦١، ٦٨] عند الصوفية[الذكر 

  ٢٥٨، ١٢٣ـ لذوق ا

  ١٠٧ ه] في المعرفة[الذوقية 

  

  ـ  ٥٠١ـ 



 

 

  ـ ر ـ 

 ه، ١٣٦، ١٠٢، ٧٨، ٧١ـ ] عند الصوفية[الرباط ـ 

٢٩١، ١٥٦  

  ٣٣٩، ٢٤٤، ٢٤٢، ١٧٨، ٩٤الربوبية ـ 

  ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠١، ١٦٠، ٢٢الرجعة ـ 

  ١٥٥، ١٣٠ هالمردة ـ 

  ـ ) الرضى الرباني( ٣١٢، ٢٦٦الرضى ـ 

  ٣٦٦، ١٨٢، ١٣٩ ه ١٣٥ ه، ١٣١ ه، ١٢٢الرفض ـ 

  ٣٤٤ ه، ٣٣٨، ١٠٢ـ الرقص 

  ٣٤٥ هالرقص االلهي ـ 

  ٢١٣، ١٥٧الرؤيا ـ 

 ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٠٦، ١٢١، ١٢٠، ٩٢ هالروح ـ 

  ٢٦٠، ه، و١٩٣، ١٨٠ـ ) الروح القدس(

  ١٩٥، ٩٩، ٦٦الروحانية ـ 

  ٢٦٦الرياء ـ 

  

  ـ ز ـ 

، ٣٣٠، ٢٠٠، ١٥٨، ١٣٤ـ  ١٣٢، ١٣٠ هالزندقة ـ 

  ٣٦٧ ه

، ٦٣، ٣٦، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٥، ١٩، ١٦الزهد ـ 

٦٦، ٦٥،  

    ٣٥٧، ٣٣٩، ٢٦٩، ٢٦٠، ١٣٥، ٩٩، ٧٩، ٦٧ ،

٣٦٥  

  ٧٠الزهدية ـ 

  ٦٠الزيدية ـ 

  

  ـ س ـ 

   ٢٨الستر ـ 

  ١٨٢، هو ١٣٥ـ السحر 

  ١٧٢السر االلهي ـ 

  ٢٣سر اِإلمامة ـ 

  ٢٤سر الخلق ـ 

  ١٨٤، ١٢٥ ه، ٣٢ هالسعادة ـ 

  ٣١السقراطية 

  ١٠٢سقوط التكاليف ـ 

  ٦٧] عند الصوفية[السكر 

  ١٨٥السكينة ـ 

  ٣٥٣، ٣٠٧، ٢٩٥، ٢٩٤ـ السلسلة 

  ٢٥السلمانية ـ 

  ٣٢ـ ) السلوك الصوفي( ٣٧٦، ٨٤السلوك ـ 

  ٤٠ـ ) السنة البابلية( ١٥٠، ٨٦ ه، ٧٦ ه، ٥٢الّسنة ـ 

  ٨٣سونيا ـ 

  هو ٢٠٧، ٢٠٦السيمرغ ـ 

  ٣٠١، ٢٣٩السيمياء ـ 

  

  ـ ش ـ 

  ٣١٨، ١٣٠، ٧٩ع ـ الشر

  الشرك( ٢٦٦ ه، ٢٠٧، ٨٥ هالشرك ـ 

  ٣٢١، ٢٦٦) الخفي     

  )شطحات الصوفية( ٢٥٤، ٦٧لشطح ـ ا

  

  ـ  ٥٠٢ـ 



 

 

 
     ١٥٣  

  ،٢٥الشعبذة ـ 

، ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٧٠، ١٥٤ـ الشعشعة 

٢٩٩، ٢٨٦  

  

  ـ ص ـ 

  ٣١٣، ٩٧صاحب الزمان ـ 

  ٢٦٦الصبر ـ 

  ٦٧ـ ) عند الصوفية(الصفاء 

  ٥١الصراع ـ 

  ٧٤، ٢٠الصراع السياسي ـ 

  ٧٤الصراع المذهبي ـ 

  ٢٣٤الصورة اإللهية ـ 

  ١٦٩صور الحروف ـ 

  

  ـ ط ـ 

  ٧٥الطائفية ـ 

  ٢٦٦، ٥٦الطاعة ـ 

  ٢٨٣، ٨٦الطبيعة ـ 

  ٢٠الطبيعة العاطفية ـ 

  ١٧٠) أي العالم الهيوالني(طس 

  ٣٧٥، ٣٤٥ ه، ٣٤٤، ٢٩٤، ١٩، ٨الطرق ـ 

، ٢٩٥، ٢٧٥، ٢٧٤ ه، ١٥٣، ١٠٨، ٦٠، ٨الطريقة ـ 

٣٧٥، ٣٤٣، ٣٤٠، ٣١٨، ٢٩٩  

  ٣٣٨الطريقة البابائية ـ 

  ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤١ـ  ٣٣٦، ١٥٥الطريقة البكتاشية ـ 

  ١٥٥الطريقة الجنابذية ـ 

  ٣٣١، ١٥٥الطريقة الحروفية ـ 

  .الطريقة السعدية= طريقة الحموية ال

  ٣٤٣ هالطريقة الخاكسارية ـ 

  ١٨٥ ،١٨٤الطريقة السعدية ـ 

  .الطريقة السعدية= الطريقة السنية 

  ٣٨٠، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٥الطريقة الصفوية ـ 

  ٣٧٨، ٣٧٥الطريقة القادرية ـ 

  الطريقة المولوية ـ 

  ٣٧٥، ٣٧١ ه، ٢٩٦، ٢٩٥طريقة نعمة اهللا ولي ـ 

  ٣٧٥، ٣١١، ٣٠٨، ٢٩٥، ١١٣الطريقة النقشبندية ـ 

  ٣٧٧، ٣٧٦الطريقة النوربخشية ـ 

  ٢٩٦، ٢٩٥نية ـ الطريقة الهمدا

  ٢٧٧، ١٧٧، ٨٤الطالسم ـ 

  ٨٤الطلسمات ـ 

  

  ـ ظ ـ 

، ٢٠٧، ٢٠١، ١٨٤، ١١٢، ١١٠، ١٠٨، ٢٣الظاهر ـ 

  ٣٣٠، ٣٠٧، ٢٧٤ ه، ٢٦٩، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢١٠

  ١١٥الظاهرية ـ 

  ٣٤٧، ٢٧٣، ٨٠، ٢٢ظهور المهدي ـ 

  

  ـ  ٥٠٣ـ 



 

 

  ـ ع ـ 

  ٢٧٩، ٢٥٣، ٩٤العارف ـ 

  ١٢٢العالم األكبر ـ 

  ٩٠رباني ـ العالم ال

  ١٩عالم الزهد ـ 

  ٢٤٥، ٩٣عالم الغيب ـ 

  ٩٣الملك ـ  عالم

، ٢٤٣، ١٨٥، ١٣٦، ٩٢، ٨٠، ٣٢ ه، ٢٩العبادة ـ 

٣٧٠  

  ٢٧٦، ١٣٩، ٩٠، ٨٩العرفان ـ 

  ٢٦٩، ٢٦١ـ  ٢٥٩، ٢٢٧ـ  العزلة

  ٣٠٥، ١٢١العشق ـ 

  ١٩١العشق اإللهي ـ 

 ٣٣٤، ٣٢٢، ٢٤٧، ٢١٢، ١٥٠، ٢٧، ٢٦العصمة ـ 

] الفاطمية[...  ١٥٠] االلهية[...  ٢٦] عصمة األئمة[

  ٢٤٧ـ 

] األول[...  ٣٢٤، ٢٠٦، ١٢٣، ١٠٦، ٣٠العقل ـ 

] الفعال[...  ٢٨] البشري[...  ٢٥٣ ه، ٢٤٣، ١٢٣

  ٢٤٢، ٢٤١] النوراني[...  ٣٢٠، ٢٤٣

، ١١٨، ١١٢، ١٠٢، ٨٦، ٥٥ ه، ٣٢، ٣١، ١٦العلم ـ 

٢٥١، ١٢٢، ١٢٠  

  ١٦٩علم األحرف ـ 

  ١٩٣، ١٨٤، ٩٥، ٢٣العلم االلهي ـ 

  ٧٨التطبيقي ـ العلم 

  ٨٦ـ  علم الدين

  ١٦٩العلم الرباني ـ 

  ١٦٩، ٢٣السري ـ العلم 

  علم الفراسة ـ 

  ٩٢ هعلم الفقه ـ 

  ١٦٨علم القرآن ـ 

   ١٠١ هـ علم القلوب 

، ٣٠٣، ٢٤٠، ٩٦، ٩٠، ٨٩، ٨٦، ٨٥علم الكالم ـ 

٣١٩، ٣١٨  

  ٨٦ـ علم ما بعد الطبيعة 

  ١٨٨العلم المتشابه ـ 

  ٨٦علم النفس ـ 

  ٢٤٢، ١٦٩ـ علم النقطة 

] الشرعية[...  ٣٣٠] الباطنية[...  ١٠٨ ه، ٩٥العلوم ـ 

[... ، ]العرفانية[...  ٣٠١] الشريفة[...  ٢٤٠

  ١٠٧] اللدنية[... ، ]كشفية

  ٢٨٠، ٢٧٤ـ اإللهية العناية 

  ١٢١العيسوية ـ 

  

  ـ غ ـ 

 ه، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٤ـ الغلو 

١٧٦، ١٧٥، ١٥٤، ١٤٨، ١٢٩، ٥٧، ٥٤، ٣٣ ،

٢٤٠، ٢١٥، ٢١١، ١٩٩، ١٨٠، ١٧٧،  

     ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤١ ،

٣٧٠، ٣٣٥، ٣٢٤، ٣٠٣، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٥٥  ...]

  [... ٢٥٢، ١٧٧، ١٥٣] الشيعي

  

  ـ  ٥٠٤ـ 



 

 

 
  ٣٧٠، ٢٩٢] المشعشعة[...  ١٧٦] كوفيال     

  ١٠٢، ٧٠الغناء ـ 

  ٣٠١، ٢٧٨، ١٨٤، ٩٤الغيب ـ 

، ١٣٧، ١٣٦، ٥٩ ه، ٥٢، ٣٥، ٢٢، ١٨الغيبة ـ 

، ١٨] الكبرى[...  ١٨] الصغرى[...  ٢٠١، ١٦٨

٥٦  

  

  ـ ف ـ 

  ٩٨الفتوى ـ 

، ٣١٢، ٢١١، ١٨٥، ١١٧، ١٠٣، ٦٨، ٦٢الفتوة ـ 

٣٦٢، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٣١، ٣٢٩، ٣١٣  ...]

، ٣١٣] العلوية[...  ٣٦٢، ٣٢٩، ٣١٣ـ ] الصوفية

  ١٨٥] ةالنبوي[...  ١٨٥

  ١٢٥ ه) أمر التكليف(فرمان 

  ١٣٥، ٧٠الفقر ـ

  ١١٩ هفكرة الصدور ـ 

  .]في الكتاب كثيرة الورود= [الفلسفة 

  هو ٣٠٤، ١٥٤الفلسفة االشراقية ـ 

  ١٦٦، ١٢١الفلك ـ 

  ١٥٥، ١٥٣، ١١٩، ٢٩الغناء ـ 

  ٩٠الفنون اإلسالمية ـ 

  ٢٤٣] األول[... ، ٢٨٦، ٢٤١، ١٥٣، ٦٠الفيض ـ 

  

  ـ ق ـ 

  ١٣٥ هقضاء ـ ال

، ٢٩١، ٢٥٩، ٢٥٣، ١٢٦، ١٠٩، ١٠٨القطب ـ 

  ٦٠] الحلولي[...  ٣٢٢، ٣١٨

  ١٢٤القطبية 

  ١٥٧قطبية التصوف ـ 

  ٢٥٣ هاألعلى ـ القلم 

  ٢٦٦القناعة ـ 

  ١١٤، ٩٢ ه، ٦٠، ٥٩، ٥٨ ه، هو ٥٥القياس ـ 

  ٢١٢، ٢٠٢، ١٩٢، ١٥٩ ه، ١٢١القيامة ـ 

  

  ـ ك ـ 

  ١٠٩الكتمان الصوفي ـ 

  .]كثيرة الورود في الكتاب= [ت الكراما

  .]كثيرة الورود في الكتاب= [الكرامة 

  ٣١٨، ٢٩٧، ١٢١، هو ١٠٢، ١٠٠، ٩٣، ٦٠= الكشف 

  ٩٣الكشفية ـ 

  ١٣٤، ٨٥ هالكفر ـ 

  ٢٤٠علم الكالم ـ = الكالم 

  ٩٢الكالم اِإللهي ـ 

  الكمال ـ 

  ٣٢١، ١٢٣الكماالت ـ 

  ٣٠١، ٢٣٩، ٨٤، ٣١، ٢٥الكيمياء ـ 

  

  ـ  ٥٠٥ـ 



 

 

  ـ ل ـ 

    ٢٥٥الالهوت ـ 

  

  ـ م ـ 

  ٢٨] عند اإلسماعيلية[المأذون 

  ١٧٢، ٩٩، ٨٦، هو ٦٥المادة ـ 

  ٢٧٠، ١٢٢، ٧٨، ٦٣المادية ـ 

  ٢٠١، ١٧٢الماهية ـ 

  ١٢١، ١٢٠المبدأ ـ 

  ٢٠٧] الصوفية[...  ٦٥المثل ـ 

  ١٤٧، ٩٩، ٦٢، ٣٣المثل األعلى ـ 

  ٣٣٤، ٢٠٧، ٩٤، ٦٧، ٦٠المجاهدة ـ 

  ٣١١، ٦٨ المحبة ـ

  ٣١٢، ٣١١المحنة ـ 

  ٢٩٠، ٢٧١المخاريق ـ 

  وحدة الوجود= ابن عربي مذهب 

  االثنا عشرية= المذهب االثنا عشري 

  اإلسماعيلية= المذهب اإلسماعيلي 

  ١٤٠= المذهب اِإلمامي 

  .الذوقية= مذهب أهل الذوق 

  ,الباطنية= مذهب الباطنية 

  ٢١١ ه، ١٤٩، ١٢٨المذهب الحنفي ـ 

  ٢١١، ١٤٩، ١٣٧شافعي ـ المذهب ال

  ٣١٦، ٣٠٣، ٣٠٢المذهب الشيعي ـ 

  ١٣٨، ٩٨مذهب النصيرية ـ 

  ٣٦٩، ٢٥٣ـ  المرشد الكامل

  ٢٦٩، ٦٥، ٦٤، ٦٠، ٢٨المريد ـ 

  ٣٤٠، ٣٢٧، ١٩٣، ١٨٠، ١٥٣المسيحية ـ 

  ٣٠١، ٢٠٦، ٩٣المشاهدة ـ 

  ٣٧٦، ٣٧٤، ٢٥، ٢٠المشيخة ـ 

  ٣٠٤، ١٨٤، ١٢١، ١٢٠المعاد ـ 

  ١٧٢ف ـ معالجة الحرو

  ٩٣المعجزة ـ 

  ٨٣ هالمعراج ـ 

  .]كثيرة الورود في الكتاب[المعرفة ـ 

  ٣٦٩، ٣٢٠، ١٠٩المعصوم ـ 

  ٣٠المفضول ـ 

  ٣٢٣، ٩٦، ٨٩، ٦٥ هالمقامات ـ 

  ٣٠١، ٢٩٣، ٢٥٩المكاشفة ـ 

  ٣٠١، ٩٣الملكوت ـ 

  ١٥٠، ١١٧، ١٠٠، ٨٧ ه، ٥٩المنطق ـ 

  .]ترد كثيراً في كل فصول الكتاب= [المهدي 

  .]ترد كثيراً في الكتاب[= لمهدية ا

  الموسيقى ـ 

  .الطريقة المولوية= المولوية 

  ٣٣٩ ه، ٩٢، ٧٠الميثاق ـ 

  

  ـ ن ـ 

  ٣٧٣ـ نائب األئمة 

  ٣٧٣، ١٣٧نائب المهدي ـ 

  النبوة = النبوءة 

  .]في كل فصول الكتابكثيرة الورود = [النبوة 

  ١١١، ٤٣، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩النبي ـ 

  

  ـ  ٥٠٦ـ 



 

 

 
] عند اإلسماعيلية[...  ٢٤٥، ٢١٠، ١٥٨، ١١٣، هو     

٢٩  

  ٣٧١ ه، ٣٥٧، ٢٦٩النذور ـ 

  ٣٠النسك ـ 

  ٥٦ هالنص ـ 

  .النصيريةمذهب = النصيرية 

  ، ١١١، ١٠٣، ٩٣، ٨٦، ٦٢النفس ـ 

     ٣٢٠، ١٣٦، ١٣٥، ١٢١، ١٢٠  

  ٣٧٠، ٩٧، ٧٥ ه، ٧٣النقيب ـ 

  ١٧٨، ٢٥النور اإللهي ـ 

  ٢٤٣النور األول ـ 

  ١٣٦، ٨٠بة المهدي ـ نيا

  ٣٥النياحة ـ 

  

  ـ  هـ 

  ١٤٦الهاتف ـ 

  ٣٠١الهيمياء ـ 

  ١٢١الهيولى ـ 

  

  ـ و ـ 

  ٢٤٤، ٨٦ هواجب الوجود ـ 

  ٢٠٨الواحدية ـ 

  ١١١الوجود األول ـ 

  ٢٨٦، ٦٠ هالوحدانية ـ 

، ١٠٣، ١٠٢، ٩٩، ٨٩، ٨٤، ٧٩وحدة الوجود ـ 

١٢٠، ١١٩، ١١٥، ١١٤، ١١١، ١١٠، ١٠٦ ،

١٥٦، ١٥٣، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٢ ،

٣٠٤، ٣٠٣، ٢١٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٨٢، ١٧٢ ،

٣٧٧، ٣٥٤، ٣٢١  

، ١٩٦] االلهي[...  ٢١٣، ٢٠٣، ١٥٩ ه، ٢٦الوحي ـ 

٢٠٣  

  ٢١٣، ٢٨] عند اإلسماعيلية[...  ٢١٣ـ الوصي 

  ٥٨الوعيد ـ 

  .]كثيرة الورود في الكتاب[الوالية ـ 

، ٢٥١، ٢٤٥، ٢٢٠، ١١٣. هو ١١١، ٩٢، ٩٠الولي ـ 

٣٢٢، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٥٣، ٢٥٢  

  

  ـ ي ـ 

  ٣٧٩ياهو ـ 

  ٢٦٦، ٢٤٨، ٢١١، ١٦٩، ١١١ ه، ٩٢اليقين ـ 

  ١٩٣، ١٥٣، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧٢، هو ١٤اليهودية ـ 

  

  ـ  ٥٠٧ـ 



 

 

אא
  

  ـ أ ـ 

  آوه= آبه 

، هو ٣٤٩، ٢٥٧، ١٨٢، ١٥٦، ٨٠، ٤٩آذربيجان ـ 

٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥١، ٣٥٠  

  .اسطنبول= اآلستانة 

  ٣٢٨يا ـ آس

  ١٠٤آمل ـ 

  ٧٥ ه، ٧٤ هآوه ـ 

  ٢٨٥ هتي ـ ياالتحاد السوفي

  ٣١٥، ٢٩٦األحساء ـ 

  ٣٢٥ـ ) جزيرة(أرواد 

  هو ٢٢٦، ١٨١ هأردستان ـ 

  ٣٦١، ٤٨اربل ـ 

  ٣٦٦ـ  ٣٥٦، ٣٥٢ـ  ٣٤٩اردبيل ـ 

  ٣٥٠، ٣٤٩ ه، ٣٢٧، ٣٢٦، ٤٩أرمينية ـ 

  ١٤٩ازبك ـ 

  ٣٤١ هإزمير ـ 

  ١٦٢، ١٥٦، ١٥١، ١٥٠ـ  استرآباد

 ه، ١٠٤ ه، ٨٤ ه، ٥٤ ه، ٣٢ ه، ١٧ هاسطنبول ـ 

  ه، ٢٧١ ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٥ ه، ٢٠٠ ه، ١٥٥

  ٣٥٣ ه، ٣٤١ ه، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٠٩، ٢٨٦، ٢٨١     

  ٣٥٠، ٣٤٩اسفرنجان ـ 

  ١٣١، ١٢٦ هاالسكندرية ـ 

  ١٧١االسكوريال ـ 

  ٣٢٨اسكي شهر ـ 

  . أصفهان= اصبهان 

  ٢٥، ٢١ـ اصطخر 

، ٢٢٦، ١٨١ ،١٥٨، ١٥١، ١٤٨، ٨٠، ٧٣اصفهان ـ 

٣٧٩، ٣٦٦، ٣٠٦  

  ٥٩، ٤٩، ٣٦، ١٧، ٩افريقية ـ 

  .أفغانستان= أفغان 

  ٣٨٠، ٦٤ هأفغانستان ـ 

  ٣٥٥اماسية ـ 

  ٢٨٩، ٢٨٨أم عبيدة ـ من قرى البطائح ـ 

  .مكة= أم القرى 

  .األناضول= اناتوليا 

  ٣٤١ ه، ٣٣٠ ه، ٣٢٧، ١٦٢األناضول ـ 

  ١١٢ ه، ٩٢، ٩األندلس ـ 

  ٣٥٦ ه انطاليا ـ

  

  ـ  ٥٠٨ـ 



 

 

 
  ٣٦١انطاكية ـ 

  ٣٤٤ هأنقرة ـ 

  ٢٨٨ هاألهوار ـ 

  ٢٩١، ٢٨٩األهواز ـ 

  ٢١ هأوروبا ـ 

  ٣٧٥، ٣٠٠ ه، ٧٤ هـ  أوكسفورد

، ١٥٣، ٢٠٦ه ، ٨٣، ٧٢ه ، ٦١، ٥٨، ٤١، ٨إيران ـ 

، ٢٢٣ ه، ٢١٧، ٢١٦، ١٨٢، ١٦٩ه ، ١٦٥

 ه، ٢٦٩، ٢٥٩ ه، ٢٥٧ ه، ٢٣٣ ه، ٢٢٦، ٢٢٥

٣٠٣، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٥ ،٢٩٤، ٢٨٩، ٢٨٣ ،

٣١٦، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٥ ،

٣٦٠، ٣٥٩، ٣٤٧، ٣٣٣، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٥ ،

٣٧٨، ٣٧٣، ٣٧٢  

  

  ـ ب ـ 

  ١٧٧باب دمشق ـ 

  ٢٨٩، ٤٠بابل ـ 

  ١٦٩، ٦٦ ه، ٣٩ ه، ٣٥ هباريس ـ 

  ١٥٨، ٣٥ هباكو ـ 

 ه ،هو ٩٥، ٩٠ ه، ٨٩ ه، ٧٠ ه، ٥٩ هالبحرين ـ 

  ٣١٦، ٣١٥، ٢٩٦، ١٤٠ ه، ١٣٧ ه، ١٠٠ ه، ٩٦

  ٤٩بخارى ـ 

  ١٦٢بدليس ـ 

  ٢٣١ ه، ٢٢٥، ٢٢٤برس ـ 

  ٣٦٧ ه، ٧٨ هبرلين ـ 

  ١٥٨ـ بروجرد 

  ٢٣١ هبروسا ـ 

  ١٣٧ هبريطانيا ـ 

، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٣٥، ٨٢، ٢٠، ١٥البصرة ـ 

٢٩٨  

  ٢٩٠ـ  ٢٨٧، ٢٧٢، ١٣٥ ه، ٥٠البطائح ـ 

 ٥٠، هو ٤٨، ٤٦، ٣٩، ٣٥، هو ٣٣، ٣٢، ١٧بغداد ـ 

، ٨٠، ٧٨، ٧٢ـ  ٧٠ ه، ٦٣ ه، هو ٥٩، ٥١، هو

١٠٥، ٩٧، ٩٦، ٨٥، ٨٢،  

 ه، ١٨٥، ١٧٦، ١٦٧، ١٥١، ١٤٨، ١٣١، ١٢٨     

٢٩٨، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٢، ٢٧٠، ٢٥٧، ٢٢٧ ،

٣٧٤، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٣٠، ٣٢٨، ٣١٥، ٣٠٣ ،

٣٨١  

  ٣٢٧، ١٦١ هبالد التركمان ـ 

  ٤٩ـ الد الخوارزمية ب

، ١٦١ ،١٥٩، ١٥٥، ١٤٤، ٨٠، ٧٩بالد الروم ـ 

٣١٣، ٢٩٨، ٢٩٠، ٢٣١، ١٩٩، ١٦٥، ١٦٢ ،

، ٣٤٠، ٣٣٥ـ  ٣٣٣، ٣٣١، ٣٢٩ـ  ٣٢٧، ٣٢٥

  ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٦ ه، ٣٤٧

  ٣٦٢العجم بالد 

  ٣٦٤بالد الكرج ـ 

  ٤٩بالد المغول ـ 

  ٣٣١، ١٥٠، ٣٣بلخ ـ 

  ٢٨٥ هـ بهبان 

  ٧٦ ه) بمصر(بوالق 

  ٣٨١ ه، ٣٧٦، ٢٧٦ ه، ٧٢ هبومباي ـ 

  ١٦٦بيت الحكمة ـ 

  ٤١بيت لحم ـ 

  

  ـ  ٥٠٩ـ 



 

 

 
  .القدس= بيت المقدس 

، ١٠١ ه، ٦٨ ه، ٥٦ ه، ٤٤ ه، ٣٦ـ  ٣٥ هبيروت ـ 

  ،١١٢ ه، ١١١ ه

، ٣٠٤ ه، ٢٨٧ ه، ٢٣٤ ه، ٢٢٥ ه، ١٣٧، ١٢٤     

  ٣٦٧ ه

  ٣٠٨بيهق ـ 

  

  ـ ت ـ 

، ١٦٣ ه، ١٥٩ ه، ١٥٨، ٨٠، ٧٣، ٣٣ هـ تبريز 

٣٥٦، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٠٦، ٢٩٩، ٢٧٠، ٢٥٧ ،

  ٣٦٧ ه ،٣٦٦

  ٢٢٥ترشيز ـ 

  ٣٦٣، ٣٤٧، ٣٢٥، ٥٨تركستان ـ 

  ٣٨٠، ٣٤٥ه ، ٣٤٤، ٣٤٠، ١٤٤، ٨تركية ـ 

  ٣٠٦، ٢٩٨، ١٨٠تستر ـ 

  ٧٢تفليس ـ 

  ٦٥ هتلمسان ـ 

  ٢٩٦ هتون ـ 

  ١٧٢تونس ـ 

  

  ـ ج ـ 

  هو ٣٦٧ـ جالديران 

  ١٣٢الجامع األموي بدمشق ـ 

  ٣٤٤جامعة اسطنبول ـ 

  اوكسفورد= اوكسفورد جامعة 

 ه، ١٥٦ ه، ١٣٧ ه، ١٠١ ه، ١٠، ٧ـ  ة كمبردججامع

 ه، ٢٣٣ ه، ١٩٥ ه، ١٨٣ ه، ١٧١ ه، ١٦٧

  ٣٧٥ ه، ٣٤٨ ه، ٣٣٩ ه، ٢٧٣

  ٨٤ هالجامعة المصرية ـ 

  ٧٢ هجامعة هارفرد ـ 

  ٣٣٢، ٣٢٨جبال طوروس ـ 

  ١٢٩جبع ـ 

  ٣٦٢ه جبل الصوف ـ 

  ٣٧٣، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٩جبل عاملة ـ 

   ٢٠٧ـ  جبل قاف

  ٣٦١جبل موسى ـ 

  ٣٤٨ ه، ٢٨٥ هبلة ـ ج

  ٩٦ هجبيل ـ 

  ٤٩، ١٨جرجان ـ 

  ١٤١، ١٢٠ هـ ) بالد، أرض(الجزيرة 

  ١٣٤جزين ـ 

  ٢٨١، ٢٨٠) اسم مكان(الجعدي 

  ٤٠جمدة نصر ـ 

  ٣٠٨ ه، ١٤٨ هـ جوتنجن 

  .كيالن= جيالن 

  

  ـ  ٥١٠ـ 



 

 

  ـ ح ـ 

  ١٩٠الحجاز ـ 

، هو ١٤٨، ١٤٤، ١٤١، ١٢٩، ١٢٧، ٧٨، ٥١حلب ـ 

، ٣٣٥، ٣٣٢، ٣٢٨، ٣٢٦، ٣٠٧، هو ٢١٧، ٢١٦

٣٦٦، ٣٦١  

، ٧٩، ٧٦، ٧٤ـ  ٧٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٣٩الحلة ـ 

، ١٣٢، ١٢٩، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩ـ  ٩٥، ٨٥، ٨٢

٢٣١، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٣، ١٣٤  

  ٢٩٨، ٢٩٣، ٢٩٠، ٢٨٨، ٢٧٠، ٢٥٧، هو     

  ١٧٧، ١٢٩، ١٢٨حمص ـ 

  ١٣٥ هحويرة ـ 

، ٢٨٣، هو ٢٨٢، ٢٧٢، ١٥٨، ١٥٠، ١٣٥ هحويزة ـ 

٢٨٩  

  ١٨٠، ١٠٣ ه، ٨٦ ه، ٤٥ هآباد ـ حيدر 

  ٣٤٢الحيرة ـ 

  

  ـ خ ـ 

  ٣٨٠، ٧٧ـ خانقين 

  ٢٩٨ختالن ـ 

، ١٦٢، ١٤٤، ١٤٠، ٨٠، ٤٧، ٣٥، ٣٣ هخراسان ـ 

، ٢٢٥، ٢١٤، هو ١٨٣، ١٨٠ ه، ١٧٦، ١٧٥

، ٣٦٩ ه، ٣٦٦، ٣٤٩، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣١٦، ٢٢٦

٣٧٣  

  ٢٦٩الخرطوم ـ 

   هـ  الطهراني بالنجفبزرك  خزانة آقا

   هخزانة األوقاف ببغداد ـ 

  ٧٤ ه، ١٠ـ  باكسفورد خزانة بودليان

  ١٦٦خزانة بيت الحكمة ـ 

   هخزانة الجوادين بالكاظمية ـ 

  ١٠ـ ) الدكتور(خزانة حسين محفوظ 

  بالنجف ـ خزانة الحسينية 

  ١٧٣ ه، ١١٠ ه، ٣٠ ه، ١٠خزانة دائرة الهند بلندن ـ 

  ١٠٦ هخزانة شمس العرفاء بإيران ـ 

  ١٣٧ ه، ١٠ـ بانكلترا  ة كمبردجخزان

  ٣٧٧خزانة متحف موالنا جالل الدين الرومي ـ 

  ١٠نة المتحف البريطاني بلندن ـ خزا

  ١٠٦ ه، ٩٦ ه، ٧٢ هخزانة المجلس بطهران ـ 

  ٣٥٠، ٣٢٧خالط ـ 

  ٣٢٦ هخنجرة ـ 

  ٢٨٧ ه، ٢٧٣ ه، ه، ٥١خوزستان ـ 

  ١٤٨ هخيبر ـ 

  

  ـ د ـ 

  ١٣٨ هالمية ـ دار التقريب بين المذاهب اإلس

  ١٦٤دار السعادة ـ 

  ٥٦ هدار الكاتب العربي ـ 

  .دار الكتب المصرية= دار الكتب الخديوية 

  ٢٨١ هـ المصرية دار الكتب 

  ٤٠ هدار مجلة األديب ببيروت ـ 

  ٣٦٨ ه، ٤١ هدار المعارف بالقاهرة ـ 

  ١٥٨دامغان ـ 

  

  ـ  ٥١١ـ 



 

 

 
  ٢٨٢ ه، ٧٣، ٣٧ـ ) نهر(دجلة 

  ٣٦٤دربند ـ 

  ٣١٦رعية ـ الد

  ٢٢٣الدكن ـ 

  ١٥٢، ١١٠ هدلهي ـ 

، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١١٦، ١٠٣، ٧٩دمشق ـ 

، ١٤٨، ١٤٥، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٤ ه

  ٣٥٩، ١٨٠، ١٧٩ ه، ١٧٧، ١٧١، ١٤٩، هو

  ٢٨٣، ٢٨٢الدوب ـ 

  ٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠، ٨٠بكر ـ  ديار

  

  ـ ر ـ 

  ٣٦٥رشت ـ 

  ٣٤٩رنكين ـ 

  ٢٩٩، ١٥٢، ٧٤ ه، ٤٩الري ـ 

  

  ـ س ـ 

  ١٧٦ ه، ٩٦، ٣٤، ٣٣، ١٧سامراء ـ 

  ٨٧ هساوه ـ 

  ٢١٧سبز ـ 

  ٣٠٨ـ سبزوار 

  ١٢٩سرمين ـ 

  ١٧٧، ٥٦ هسلمية ـ 

  ٣٨٠السليمانية ـ 

  ١٢٠السماوة ـ 

  ٢١٧، ١٦٣، ١٥٩، ١٤٣، ٤٩سمرقند ـ 

  ٣٣٥ـ  اطسميس

  ٣٥٣ ه، ٣٤٩ـ سنجار 

  ٣٥٣ ه، ٣٤٩ هسنجال ـ 

  ٣٥٣ ه، ٣٤٨سنجان ـ 

  ٢٧٣السودان ـ 

، ١٢٨، ١٢٣، ١٢٠، ٨٣، ٧٨، ٧٦ ه، ٦٦، ٨ورية ـ س

٣١٦، ١٤٤، ١٣٠  

  ٢٨٩السوس ـ 

، ٣٢٨، ١٢٥ ه، ١٢٤، ١٢٠، ١١٦، ٧٣سيواس ـ 

٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٩  

  

  ـ ش ـ 

، ٧٦، ٧١، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٥١، ٤٩، ٣٦، ١٥ـ الشام 

، ١٤٠، ١٣٥، ١٣٣، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٠ ه، ١٠٣

 ه، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٥، ٢٨٥، ٢٧٨، ١٨٥، ١٤١

٣٥٩، ٣٥٦  

  ٣٢٩شبه الجزيرة الشرقية ـ 

، ١٤٠، ١٣٥، ١٢٠، ٧٧، ٧٣، ٦٦الشرق ـ بالد ـ 

٣٢٧، ١٤٤، ١٤١  

  ٣٦٦، ٣٦١، ١٦٢ ه، ١٥٩. هو ١٥٦شروان ـ 

  

  ـ  ٥١٢ـ 



 

 

 
  ١٧٨شلمغان ـ 

  .افريقية= شمال افريقية 

  ١٤٨ هالشهباء ـ 

  شوشتر ـ تستر

  ٣٧١، ٣٦٤، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٠٦، ٢٩٨، ٨٠شيراز، 

  

  ـ ص ـ 

  ١٣١ هصرصر ـ 

  ٢٦٨، ١٩صفين ـ 

  ٣٤٨ هصور ـ 

  ١٣٧صيدا ـ 

  ٣٧١ ه، ٤٩الصين ـ 

  

  ـ ط ـ 

  ٥٩الطالقان ـ 

  ٣٦٤، ١٠٣، ٥١، هو ٣٧طبرستان ـ 

  ٣٦٣ـ  طرابزون

  ١٣٨، ١٣٧، ١٢٧ هطرابلس ـ 

  كربالء= الطف 

، ٦٠ ه، ٥٥ ه، ٥٠ ه، ٣٤ ه، ٣٢ ه، ١٦ هطهران ـ 

 ه، ٧٣ ه، ٧٢ ه، ٧٠ ه، ٦٥ ه، ٦٤ ه، ٦١ ه

٧٥،  

، ١١٤ ه، ١٠٩ ه، ١٠٧ه ، ١٠٦ه ، ٩٦ه ، ٨٨ه      

 ه، ١٦٣ ه، ١٥٨ ه، ١٣٦ ه، ١٣٥ ه، ١٢٤ ه

 ه، ٢٣٢ ه، ٢٢٦ ه، ٢٢٥ ه، ٢١٦ ه، ١٨٨

  ٣٧١ ه، ٣١٧ ه، ٢٧٠، ٢٥٩

  ٢٥٥ـ ) جبل(الطور 

  ٣٣٢، ٣٢٨ـ ) جبال(طوروس 

  ٣٢٣، ٣١٧، ٢٩٦، ٢٣٧، ٢٢٧، ١٤٨، ٧٧طوس ـ 

  

  ـ ع ـ 

  ٢٢العالم ـ 

، ٧٩، ٦٧، ٦٢، ٥٩، ٥١، ١٩، ٨ـ العالم اإلسالمي 

، ١٦١، ١٦٠، ١٤٤، ١٣٠، ١٠٣، ٩٩، ٨٤ـ  ٨٢

٣١٣، ٣١٠، ٢٩٤، ٢٧١، ١٨٢، ١٦٦، ١٦٥ ،

٣٥٢، ٣٣٥، ٣٣١، ٣٣٠  

  ١٥٥، ٨٠الشيعي ـ العالم 

  ٤٥، ٤١القديم ـ العالم 

، ٦٢، ٥١، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٣٩، ٣٣، ٢٩، ٨العراق ـ 

، ١٠٥، ٩٧، ٩٥، ٩٠، ٨٥ـ  ٧٩، ٧٤ـ  ٧٢

١٠٦ ،  

     ١٥٠، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٠، ١٣٤، ١٢٩، ١٢٠ ،

، ٢٣١، ٢٢٥، ١٨١، ١٦٨، ١٦٥ـ  ١٦٢، ١٥٢

، ٢٨٧ ه، ٢٨١ ه، ٢٨٠، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٥٧

٣٥٩، ٣٤٧، ٣٣٨، ٣٠٦، ٣٠٢، ٢٨٩، ٢٨٨ ،

٣٨١، ٣٨٠، ٣٦٩، ٣٦٣  

  ٣٥٩، ١٦٧، ٧٤ هعراق العجم ـ 

  ٢٨٢عربستان ـ 

  ٢٨٢العمارة ـ 

  ٧١ هعين جالوت ـ 

  

  ـ  ٥١٣ـ 



 

 

  ـ غ ـ 

  ١٢٠الغوير ـ   ٣٥٥ـ  ٣٤٢، ٣١٣ر خم ـ غدي

  

  ـ ف ـ 

، ١٨٨، ١٧٥، ١٥٢، ١٤٩، ١٢٠، ٨٠، ٣٨ هفارس ـ 

  ٢٨٢ ه، ٢١٧ ه، ٢٠١ ه

  ٢٢٥، هو ١٢٠الفرات ـ 

  ٣٥ هفرنسا ـ 

  ١٢٩الفوعة ـ 

  ١٢٣ ه، ١١٨، ١١٦فيينا ـ 

  

  ـ ق ـ 

  ٢٠ـ القادسية 

  ٧٣) نهر(القازاني 

  ١٨٣ـ ) جبل(قاسيون 

  ١٨١ ه، ٩٦ هقاشان ـ 

  ١٢٠ هالقاع ـ 

  ١٨٤ ه، ١٣٨ ه، ٨٣ ه، ٦٢ ه، ٤٩، ٤٣ هالقاهرة ـ 

  ٢٩٦قاين ـ 

  .كربالء= قبر الحسين 

  .النجف= قبر علي 

  هو ٢٢٦ـ ) مزار(قتلكاه 

  ٣٥٩، ٣٥٩، ١٩٢، ١٩٠، ١٥ هالقدس ـ 

  ٣٦٦، ٣٢٨ هقرمان ـ 

  .اسطنبول= القسطنطينية 

  ٢٩٦ هالقطيف ـ 

  ٢٥٩ ه، ٨٨ ه، ٨٦ ه، هو ٥٤، ٥١قم ـ 

  ٢٩٦قهشان ـ 

  ٦١ هقومس ـ 

  ٣٧٧، ٣٤٥ ه، ٣٣٠، ٣٢٨، ٣٢٧قونية ـ 

  

  ـ ك ـ 

  ٣٧١ هكازرون ـ 

  ٧٣كاشان ـ 

  ٣٤٣الكاظمية ـ 

  ٣١٧ هبقم ـ مباركة مدرسة فيضية كتابخانه 

  ،١٤٨، ١٠٢، ٧٣، ٥١، ٤٧، ٤٦، ٢٥ هكربالء ـ 

     ٣٤٣، ٣١٠، ٣٠٩، ٢٩٣، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٥٨  

  ٢٩٨كردستان ـ 

  ٥١، ٤٤ هـ  ـ ببغدادالكرخ 

  ٣١٦، هو ١٢٩الكرك ـ 

  ٣٦٦، ٢٩٦، ٢٢٣، ٢١٧، ٨١، ٨٠كرمان ـ 

  

  ـ  ٥١٤ـ 



 

 

 
  ٢٨٢كرمة بني سعيد ـ 

  ١٤٤كش ـ 

  .مكة= الكعبة 

  ٣٣٢كفرسوت ـ 

  ٣٥١، ٣٥٠ـ كلخوران 

  ٣٦١كلز ـ 

  ٣٧٢ ه، ١١٤ هكلكتا ـ 

  ٦٤ هكلية اآلداب بجامعة بغداد ـ 

  ٨٤ هبالجامعة المصرية ـ كلية اآلداب 

  .جامعة كمبردج= بردج كم

  ٢١٨كوبنان ـ 

، ٣٩، ٢٦، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤ هـ الكوفة 

  ٣٤٢، ٢٨٤، ٢٧١، ٢٢٥، ٧٤ ه، ٧٣، ٦٤، ٥٩

  ٢٩٨كوه تيري ـ 

  ٢١٧ هكومنان ـ 

، ٣٥٦، ٣٥٢، ٢٤٩، ٢٨٩، ٢٢٥، ١٦٢، ١٥٩كيالن ـ 

٣٦٥  

  

  ـ ل ـ 

  ٣٤٨ ه، ١٣٣ هالالذقية ـ 

  ٣٦٦، ٣٦٥الهجان ـ 

  ٣٠٩ هالهور ـ 

  ٣٧٣، ٤١لبنان ـ 

  ٧٣ هلكنو ـ 

  ٧٤ هاللوح ـ 

 ه، ١٧٣ ه، ١٥٦ه ، ١٣٤ه ، ١١٠ه ، ٧٥، ١٠لندن ـ 

  ٣٦٣، ٣١٥ ه، ٢٠١ ه، ٢٠٠

  ١٦٣لورستان ـ 

 ه، ١٧٥ ه، ١٦٨ ه، ١٦٧ ه، ١٦٦ ه، ٥٤ هـ ليبزج 

١٧٨  

  ١٢٨، ٦٤ ه، ٢١ ه، ١٥ هليدن ـ 

  

  ـ م ـ 

  ٢٢٩ ه، ١٥١، ٥١مازندران ـ 

  ٣٣ هماه ـ 

  ٢٩٦، ٢١٨ ه ،٢١٧ماهان 

  ٣٦٦، ٦١ ه، ٤٩ما وراء النهر 

 ه، هو ١١٨، ١١٧، ١١٦ـ ) بلندن(المتحف البريطاني 

، ٢٥٩، ٢٢٣ ه، ١٦٧ ه، ١٣٤ ه، ١٢٣ ه، ١٢٢

  ٣٧٥ ه، ٣٥١ ه، ٣١٥ ه، ٣٠٠ ه، ٢٩٩ ه، ٢٩٥

  ٢٢٧ هالمجمع العلمي العراقي ـ ببغداد ـ 

  ٥١، ٢٥، ٢١، ١٧، ١٥المدائن ـ 

  ٩مدريد ـ 

  ٣٤٢، ١٥٠، ٣٣، ١٧، ١٥ة ـ المدينة المنور

  .بغداد= مدينة السالم 

  ٣٥٣مراغة ـ 

  ٢٠مراكز الشيعة ـ 

  ٣٤٩، ٦٥، ٤٩، ٣٣ همرو ـ 

  .القدس=  المسجد األقصى

  . مكة= المسجد الحرام 

  .النجف= المسجد الغروي الشريف 

  ٤٥مسكن ـ 

  ٣٥٩، ٣٤٧، ٣٢٥، ١٥٢المشرق ـ 

  

  ـ  ٥١٥ـ 



 

 

 
  ٣٧٦، ٢٢٦ـ  )في خراسان(مشهد 

النجف، ] = مشهد[، ٣٠٢، ٩٨] مشاهد الشيعة[شهد ـ م

] مشهد سلمان الفارسي[النجف، ] = مشهد اِإلمام[

مشهد عبد [، ٩٦] صاحب الزمانمشهد [ ٩٠، ٧٨

مشهد [النجف، ] = مشهد علي[ ٨١، ]القادر الكيالني

النجف، ] = المشهد الغروي[طوس، ] = علي الرضا

  ٧٢] جعفرمشهد موسى بن [، ١٤٨] مشهد الكاظمية[

، ٣٥ ه، ٢٦ ه، ٢٤ ه، ٢٢ ه، ١٨، ١٧، ١٥، ٨: مصر

 ه، ٥٢، ٥١، ٤٤ ه، ٤٢ ه، هو ٤١، ٣٩ ه، ٣٦

 ه، ٦٧ ه، ٦٦ ه، ٦٥، ٦٣، ٦١، ٥٩، ٥٨ ه، ٥٦

 ه، ١٠١ ه، ٩٠ ه، ٨٥ ه، ٨٣ ه، ٨٢ ه، ٧٨، ٧٦

، ١٢٩، ١٢٥ ه، ١١١ ه، ١٠٤ ه، ١٠٣ ه، ١٠٢

، ١٥٠ ه، ١٤٠، ١٣٨ ه، ١٣٣ ه، ١٣٢ ه، ١٣٠

، ١٧٣ ه، ١٧١، ١٦٨ ه، ١٦٦ ه، ١٥٢، ١٥١ ه

، ٢١٧، ١٨٢، ١٧٩ ه، ١٧٧ ه، ١٧٦ ه، ١٧٥ ه

  ه

 ه، ٢٧٢ ه، ٢٦٧ ه، ٢٣٥ ه، ٢٢٩ ه ،٢٢٧     

 ه، ٣٢٩، ٣١٣، ٣٠٧، ٢٨١ ه، ٢٧٩، ٢٧٨

، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٤٩، ٣٤٨ ه، ٣٣٨، ٣٣١، ٣٣٠

  ٣٧٦، ٣٧٢ ه

  ٣٢٦ ه المصيصة ـ

  ٢١٦ هـ ) في طهران(اإليراني المعهد الفرنسي 

  ٣٠٠هد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ـ المع

  ٩ـ اإلسالمية في مدريد المعهد المصري للدراسات 

  ١٨٠، ١٥٢، ١٢٤، ٥٢المغرب ـ 

  .سامراء= مقام المهدي 

  ٢٧٠ ه، ١٦٧ هاألوقاف العامة ـ مكتبة 

  ٣٧٣ ه، ٣٥١ ه، ٣٠مكتبة دائرة الهند 

، ١٨٩، ١٥٢، ١٥٠، ١٢٠ ه، ٧٧، ٧٦، ٢٣ همكة ـ 

٣٦٩، ٣١٦، ٣٥٥، ٢١٩، ٢١٧، ١٩١  

  ٣٣٢ملطية ـ 

  ٣٨٠، ٣٢٦، ٢٧٨ ه، ٨٣، ٨٠، ٧٢، ٥٠ هالموصل ـ 

  

  ـ ن ـ 

  .نايين= نائين 

  .١٠٥ هنايين ـ 

  ٣١٦د ـ نج

، ٥٦ ه، ٥١، ٤٦، ٤٣ ه، ٤٢ ه، ٣٩، ٣٣ هالنجف ـ 

، ١٠٢، ٩٨ ه، ٩٠، ٨٨ ه، ٧٨، ٧٣، ٦٣ ه، ٥٨

   ه

 هـ  هو ١٥٦، ١٤٨، ١٣٣ه ، ١٠٦ه ، ١٠٣     

٣٤٣، ٣١٧، ٣١٥، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩١، ٢٣٥ ،

٣٧٣، ٣٦٩  

  ١٧٩نهاوند ـ 

  ٣٤٤ هنوشهر ـ 

  ٣٣٠ ه، ٣٠٨، ٤٩نيسابور ـ 

  

  ـ  ٥١٦ـ 



 

 

  ـ  هـ 

، ٣٠٨، ٢١٨، ٢١٩، ١٦٥، ١٦٣، ١٥٧ ه، ٨٠هراة ـ 

٣٧٢، ٣٤٧، ٣١٧، ٣١٦، ٣١١، ٣٠٩  

  ٧٧، ٧٤ ه، ٤٩، ٤٨همذان ـ 

، ٢٢٣، ١٧٣ ه، ١٥٢، ١٤٤، ٨٣ ه، ٣٠ ه، ٩الهند ـ 

، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤ ه، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٣٨ ،٢٣٤

 ه، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٢ ه، ٣٧١ ه، ٣٥٥، ٣٢٥

٣٧٨  

  

  ـ و ـ 

  .العراق= وادي الرافدين 

  ٢٥٥وادي طوى ـ 

، ٢٨٧، ٢٨٢ ه، ٢٧٢، ٢٧٠، ١٧٨، ١٤٤واسط ـ 

٢٩٣، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨  

  

  ـ ي ـ 

  ٢٨٤ هاليابان ـ 

  ٣٦٦، ٢١٨، ٨١، ٨٠يزد ـ 

  ٤٤ه اليمامة ـ 

  ٣١٣، ١٨١، ١٧٩، ١٧٦، ١٧٥، ٥٩، ٣٦، ٢٠اليمن ـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ  ٥١٧ـ 



 

 

א א
  

  )أ(

  )١: ١٦النحل (أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون  ●

  ٢٠٥ هـ 

  )١٧: ٧األعراف ... (ألست بربكم قالوا بلى ●

  ١٨٦ـ 

  )٦: ٧٨النبأ ... (ألم نجعل األرض مهادا ●

  ١٩٦ـ 

  )٥٨: ٤النساء (ن تحكموا بالعدل أمركم أن تردوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن اهللا يإ ●

  ٢٤ هـ 

منها وحملها اإلنسان انه كان األمانة على السموات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن انا عرضنا  ●

  )٧٢، ٣٣األحزاب (ظلوما جهوال 

  ٢٤ هـ 

  )١٩: ١٩مريم (غالما زكيا  إنما أنا رسول ربك الهب لك ●

  ٣٤٠ هـ 

  )٣٠: ٢٨القصص (اني أنا اهللا رب العالمين  ●

  ٣٢١ـ 

  )١١١: ٢٦الشعراء (األرذلون أنؤمن لك وأتبعك  ●

  ٢٦٥ـ 

  )ر(

  )٧: ٣آل عمران ... (الراسخون في العلم ●

  ٣٥٥ـ 
  

  ـ  ٥١٨ـ 



 

 

  )٣ـ  ١: ٥٥الرحمن (الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان  ●

  ١٨٤ هـ 

  )١٢٤: ٢البقرة ... (ربه بكلمات فأتمهن.. .●

  ١٩١ـ 

  ) س(

  )١٦: ٤٨الفتح (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد  ●

  ٢١٤ـ 

  )٥٤: ٥المائدة ... (اهللا بقوم يحبهم ويحبونهسوف يأتي  ●

  ٢١٤ـ 

  )ف(

  )١٣: ١١هود ... (فأتوا بعشر سور من مثله ●

  ٢٠٢ـ 

  )٣: ٤النساء (ثنى وثالث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء م ●

  ٥٨ هـ 

  )٩: ٥٣النجم (قاب قوسين أو أدنى فكان  ●

  ٢٨٦ـ 

  )٦٤: ٢البقرة (فلوال فضل اهللا عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين  ●

  ١٨٧ هـ 

  )ق(

  )٧٦: ٧األعراف ( قَاَل الَِّذيَن اْستَكَْبُرواْ ِإنَّا بِالَِّذَي آَمنتُْم بِِه كَاِفُروَن ●

  ٢٦٥ـ 

حاً مُّْرَسٌل مِّن رَّبِِّه قَالُواْ ِإنَّا قَاَل الَْمُأل الَِّذيَن اْستَكَْبُرواْ ِمن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُواْ ِلَمْن آَمَن ِمنُْهْم َأتَْعلَُموَن َأنَّ َصاِل ●

  )٧٥: ٧األعراف ( بَِما ُأْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُوَن

  ٢٦٥ـ 

  )٥٨: ١٠يونس ... (يفرحواقل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فل ●

  ٢٧٧ هـ 
  

  ـ  ٥١٩ـ 



 

 

  )٣٢: ٧األعراف (أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة اهللا التي  ●

  ٢٦٤ـ 

  )ك(

  )٢٦: ٥٥الرحمن (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام  ●

  ٢٤ هـ 

  )ل(

  ) ١٨١: ٣آل عمران (ياء لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغن ●

  ١٤ـ 

  )١٢: ١١هود ... (لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ●

  ٢٦٦ـ  ٢٦٥ـ 

  )٣١: ٤٣الزخرف (لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم  ●

  ٢٦٦ـ 

  )م(

فرين ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكامن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم .. .●

  )٥٤: ٥المائدة ... (يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل اهللا

  ١٨٧ هـ 

  )ه(

  )١٣٨: ٣آل عمران (هذا بيان من اهللا وهدى  ●

  ٢٤ـ 

وآخرين منهم لما .. رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةهو الذي بعث في األميين  ●

  )٤ـ  ٢: ٦٢الجمعة (فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم  ذلك.. يلحقوا بهم

  ٢٨٨ـ 

  )و(

  )١٢: ٢البقرة (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء  ●

  ١٣ـ 
  

  ـ  ٥٢٠ـ 



 

 

  )٥٥ـ  ٥٤: ١٩مريم . (وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة.. وأذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد ●

  ٣٦٩ـ 

  )٦١: ٤٣الزخرف (.. وإنه لعلم الساعة فال تَْمتَُرّن بها ●

  ٢٣ هـ 

  )٢٠: ٣٦يس (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى  ●

  ١٨٤ هـ 

  )٣٠: ٢١األنبياء (وجعلنا من الماء كل شيء حي  ●

  ٢٤٤ـ 

عذابا أليما، وعادا وثمودا وأصحاب وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين  ●

  )٣٨ـ  ٣٧: ٢٥الفرقان (الرسل وقرونا بين ذلك كثيراً 

  ٢٤ هـ 

  )٩١: ١١هود (وما أنت علينا بعزيز  لرجمناكولوال رهطك  ●

  ٢٦٥ـ 

  )٨٥: ٤النساء (الشيطان إال قليال ولوال فضل اهللا عليكم التبعتم  ●

  ١٨٧ هـ 

  ) ١٤: ٢٤النور (لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم لدنيا ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته في ا ●

  ٢٤٦ ه، ١٨٧ هـ 

  )١٧: ٨األنفال (ت ولكن اهللا رمى وما رميت إذ رمي ●

  ٣٢٠ـ 

  )٢٧: ١١هود (وما نراك أتبعك إال الذين هم أراذلنا  ●

  ٢٦٥ـ 

  )٢٠٧: ٢البقرة ... (ء مرضاة اهللاومن الناس من يشري نفسه ابتغا ●

  ٣١٣ـ 

  )٥: ٢٨القصص (أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين  ونريد ●

  ١٣ـ 
  

  ـ  ٥٢١ـ 



 

 

وآخرين منهم لّما .. وهو الذي بعث في األميين رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ●

  )٤ـ  ٢: ٦٢الجمعة ( »...ل العظيمذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفض... يلحقوا بهم

  ١٨٨ـ 

  )٨٤: ٤٣الزخرف ... (وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله ●

  ٢٥ـ 

  )٩: ٥٩الحشر (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  ●

  ٣١٣ـ 

  )ي(

  )٦٧: ٥المائدة (رسالته فما بلغت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل  ●

  ٣٥٥ـ 

  )٤٠: ٧٨النبأ ... (يا ليتني كنت تراباً ●

  ١٩٥ هـ 

  )٨٣: ١٦النحل (يعرفون نعمة اهللا ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون  ●

  ٢٩٦، ٢١٩ـ 

  )٣٩: ١٣الرعد (يمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب  ●

  ٢١٢ هـ 
  

  

  

  

  ـ  ٥٢٢ـ 



 

 

א
  

  )قافية األلف(

  الــالبـوال بـال ل ــوخص أهي    الــحلي ـدمـذي لــوال ا ـأم

  ال: هـاقيـي لسـقلب ال ـا قـم لم    اــؤوس الحمـه كـفي تـلئن ذق

  الــن المـي بيـاحـذ افتضــيل    هــي حبـوف اتي ــوتي حيـفم

  ٢٨٠، ٢٤٨، ٢٢٧للبرسي ـ 

  تلى ـو المبـــب هــأن المحـب    هـي خلقــفــنة اهللا ت سـمض

  ٢٤٨للبرسي ـ 

  البعد تورثني العقبى أهل  رغم على     يلةـوس ه ـي آل طـئت والـرأي

  ىـربـي القـودة فـإال الم بتبليغه     فما طلب المبعوث أجرا على الهدى

  ٣٠٢ينسب إلى ابن عربي ـ 

  )قافية الباء(

  بابـبالس ى ـي وأرمـم أرمـكـل    يـأن  رـائح غيـن القبـل عـأج

  يـابــراء وال أحــبالبـق نطوا    فأجهــر بـالــوالء  وال أداري

  ٩٤ه للشريف الرضي ـ 

  بــي قطــول ال ـــي مقبـن    رآ ن ـــف  إأن ل ـويـــوط

  بـل ينسـر النحـأمي ـث إلى ..     ... ديــالح مع ــزور ان سـي

  بــــغضـي   رارــــكـال    لـائـفض ررت ــان كراه ـوت

  ٢٤٠للبرسي ـ 

  ُبـلى نهـد البــبيــا لولهـوط    مـارهـلى ديــرت عـد مـولق

  )قطعة من ثالثة أبيات( ٦٩للشريف الرضي ـ 

  

  ـ  ٥٢٣ـ 



 

 

 
  ربـك من الضـام في شـوضربنا اله    د يوم وغىـاء األسـإن كنتم عن لق

  )بيتان( ٣٦٧لعالء الدين بن مليك ـ 

  اريبـبالمح ادي ـلقى األعـار يـفص    رهـن ينافـيلقى م رب ـوكان بالح

  ٦٩ف الرضى ـ للشري

  يـذا النبــل هـائــفض ي ــوبث    يـوألعبذه ـه ا ـدف يـذي الـخ

  ربــالعــي بن ي ــام نبـــوق    مــاشـي هــي بنــولى نبـت

  ١٧٧غير منسوب ـ 

  )قافية التاء(

  عرتــاقش الد ــين والبـد حسـلفق    ر أن الشمس أضحت مريضةـألم ت

  ٤١ه لسليمان بن قتة ـ 

  تـواسـبرخ ف ـق وهـيمرغ زكـس    دــود واحـه وجــهمته ــكش

  ٢٠٧ه لعلي االعلى، فارسي ـ 

  ماست اب ازخاص ـأم الكت: آنكه كفت    تـآنراكه خواس محو وثابت ميكند 

  ٢٤١ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  تـجودســراء أو ســزب ب ـواج    تـك وجودسـام يـه نـسيمرغ ك

  ٢٠٧ه  ارسي ـنسب إلى فضل اهللا الحروفي، في

  تـمنس ر اهللا ـه أو مظهـاه كـآن ش    حرف نام آن شاه منست اين هشت 

  تا دريابي كه نام دلخواه منست    مجموع دويست وسي ويك بشمارس

  ٢٥١ه ارسي ـ فلنعمة ار الولي، 

  خواست آنراكه ـد ابت ميكنـو وثـمح    رونـبـردات أبي اب مفـزبر ـك

  )بينان( ٢١٢ه علي األعلى ـ 

  ةـالفــح بالخـالم مفصـذا كــوه    هـرفنـا فاعــابهـبــا وأن علي

  ١١٨لعامر بن عامر البصري ـ 

  

  ـ  ٥٢٤ـ 



 

 

 
  ةــرقـوف مخــار التصــص    واــد مضــوف قـل التصـأه

  قةـــومطب  داً ــــواجــوت    ةــوف صيحــالتص ار ــص

  ٦١ه لعلي القناد ـ 

  رةـراوي وال بقصيـا الـل بهـيم    ويلةـا بطــددتهـت إذا عـوليس

  رةـاريخ هجـيواس في ذال لتـبس    اــم نظمهـت  ھـم ا ث ثـولكنه

  ١١٦لعامر البصري ـ 

  ةـمدين به ـفس شـائه والنـألعض    وىـالق اره ـلطان واخبـسفعقلك 

  )بيتان( ١١٨لعامر البصري ـ 

  رتيـرتي وزادت حسـفغاضت عب    ل هبطتيـقب ذكرت زمانا كان لي 

  )قطعة من ستة أبيات( ١٢٤ـ  ١٢٣لمحمد كالزو ـ 

  ديةـورة أحمـي صـفده ـومن بع    ورة عيسويةـص ا في ـظهرت لن

  ةـورة آدميـي صـة فـال مريـب    اهراـا اآلن ظـوقد آن أن تبدو لن

  ١٢١لعامر البصري ـ 

  كثرتي تحت وحدتي رد ـا أنا فـكم    دةـت وحـة تحـه مخفيـرتـفكث

***  

  رورةـا بالضـرة توحيدهـحوى كث    منه بواجب الوهم ات ـممكنا مح

***  

  ةـديـك باألحـائي فيـفن  الـوح    ال تعيُّنيـالين حـح  رج فيـخفا

  ١١٩لعامر البصري ـ 

  ةـرعـة صـفتصرع منك العقل أي    اـدام مداومـدا للمــجـك وال ت

  ١٢٣لعامر البصري ـ 

  ةــوصيـبالـه الـم نـلي بعلـع    كالـأويل ما كان مشـوأوضح بالت

  ١٢٢لعمر بن الفارض ـ 

  

  ـ  ٥٢٥ـ 



 

 

 
  ةـريـن بشـل مـل الجهـل غليـيب    اء علمهـذي مـذب الـأنا الكوثر الع

  ١٢٢لعامر البصري ـ 

  ورةـوصـل معنى ي كـاهدته فـفش    ةـن كل وجهـوب مـلي المحبتجلى 

  تـا وجلـلطفـار ن األغيـعتعالت     رائرـف ســي بكشـاطبني منـوخ

  ١٢١لعامر البصري ـ 

  رفض فرضى وسنتيـالفرفضى لذاك     اـور فرض حقوقهـلئن رفض الجمه

  ١٢٢لعامر البصري ـ 

  سبعة د ـاب عيسى خمسة بعـوأصح    اطمـد فـمن ول باط ـولم كانت األس

  ١٢٣لعامر البصري ـ 

  حقيقي ت ـأن تـوكن. اـادي، أنـمن    أنت يا: قلت ا؟ ـأتدري من أن: الـفق

  )قطعة من ثالثة أبيات( ١٢١لعامر البصري ـ 

  )قافية الحاء(

  اـك القبتمائحـوام منـوتستحسن األق    عيدةـسـاة ا حيــئت أن تحيـإذا ش

  )بيتان( ١٨٢بن الفرات ـ .. ألحمد بن عبد الخالق

  روحــال ا ـت فيهـل راح دبــمث    نـام األربعيـال بعد األيـاظهر الجم

  ٢٠٥ي األعلى ـ لعل

  )قافية الدال(

  ه ديكر كون شودـايد كـلم من شـع    ودـازجهان بيرون ش كفت اكر نطق 

  ١٥٨ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  

  ـ  ٥٢٦ـ 



 

 

 
  بودرم بي راه ـركس ال جـل هـرح    ودـون اهللا بـجـل أويـاحب تـص

  ١٥٨ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  دــر آمــه روز محشـاهنشــش    دـآمــر ه ذات أكبــان ف كـك

  ١٨٥ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  ودــنب روانــت در شـدوسك ـي    درهمـــه  عمـــرم مـــرا

  ١٧٩ه لفضل اهللا الحروفي، فارسي ـ 

  هودـف وشـم كشـد داريـر جنـاك    ودـط وجـايم از محي رة ـقطيكي 

  ٣٠٤ه لمحمد نوربخش فارسي ـ 

  عودـع مسيا طـال    يدستازمهر علي صبح واليت كه دم

  ودـتا مظهر موع    نور بأقطاب رسيدست از بروتو آن 

  ٣٠٥ه لمحمد نوربخش، فارسي ـ 

  يدــر يوشـاس عمـلب د ـاويــج    يدـنوش ه ـركـق هـزين آب رحي

  ٢٠٦ه لمحمد نوربخش، فارسي ـ 

  ودـر بنمـداكه جهـق خـنط ن ـأي    ودـب ر ــبسا ــأنبيلة ـا جمـي

  ٢١١ه ألعلى، فارسي ـ أملي أ

  ودـه عمـراق لـالع ري ـيقـال ص    رقــذات عـبعشعين ـومشا ـأم

  دودـى والصـه لـراضـأعــال ح    هـويت  لـه الـذي يهـواه حتـى

  ٢٨٠ه لمهيار الديلمي ـ 

  بها وجدا ت ـقا وهمـا عشـكلفت به    لقـد شـاع عني حب ليـلى  وانني

  )أبياتقطعة من أربعة ( ٢٥٠للبرسي ـ 

  دـأم أجح ه ــاً بـالنــر إعــأق    البيت، هل ن حب أهل ـائل عـوس

  )قطعة من خمسة أبيات( ٢٤٩ه ألبي الفضل الحصكفي ـ 

  )قافية الراء(

  رـافـدي وكـروش ه ــد زجـمرت    رــود آخـه بـراجـيعة تـأي ش

  ٢١١ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  

  ـ  ٥٢٧ـ 



 

 

 
  رادـاي ابــافت جـل بيــاز فض    دار ر ـت برسـه رفـالج كــح

  ٢٠٤ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  ورــن اي ـانم بدريـا رسـدايـخ    ورـقطرة كي كشته أم بي نف من از

  ٣٠٤ه لمحمد نور بخش، فارسي ـ 

  ذكرـأنا الصارم الضرغام والفارس ال    رهـك غيـداع للمهدي ال شـال  أنا

  )ن خمسة أبياتقطعة م( ٩٠البن الوزير العلقمي ـ 

  ومضرـة ن ربيعـا إالّ مـل أنـوه    تمنـى ابنتــاي أن يعيش أبوهمـا

  )قطعة من أربعة أبيات( ٤٤ه للبيد ـ 

  ادرـــغــاق لعشـل  وايــوس    ادر ــلوان قـلى السـع ري ـغي

  ٦٩البن الفارض ـ 

  درـــليـوع  د ـــومحم   اهللا     ينــوسـاب قـق ام ـرار مقـأس

  )قطعة من ثالثة أبيات( ٣٧٠عيل الصفوي، فارسي ـ السما

  يرـــالقتـبــم تعمـــن  إال م    مـا  التـــذ  لبـس الصــوف

  ٦٨للشريف الرضى ـ 

  رب مهلكهاـمن غمرات الحوخضت     وهم يدركهاـة ما الـت مرتبـأدرك

  كهاـا تمسـن صدقـفينة مـأنت الس    اـالدنيا وتاركه ا مالك ـوالي يـم

  ومن حاد منها خاض في الشررنجا 

  ٢٣٨تخميس شعر للبرسي من نظم السبعي ـ 

  شهورهاـتهلت  تاء واسـاح الشـري    إذا احمر آفـاق السـماء وأعصفت

  اـأم يزورهــرور روة المقـذي الف    انهاـمكـزال دري ال تـترى أن ق

  ٤٢ه لألعشى ـ 

  )قافية الزاي(

  روزــاف روح    ودــب ح را آن     ل روزـد جـال بعـود جمــبنم

  ٢٣٤ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  

  ـ  ٥٢٨ـ 



 

 

 
  )قافية السين(

  واآلس س ـــرجـالن لى ــع أفّ     ناـانــر ريحــيف والخنجــالس

  )بيتان( ٣٦٧ه لعالء الدين بن مليك ـ 

  )قافية العين(

  عــوقـيتـا ل مــد لكـت المعـأن    ا في الضمير ويسمعـرى مـيا من ي

  ٢٦٩ـ  ٢٦٨للسهيلي ) أبيات ٧(

  لعــها للمطـض رأسـس تنفـكالشم    وؤهاـوائب ضـشهب تشعشع في الن

  ٢٨٠للشريف الرضي ـ 

  همـا يرتضيــللنج ق ــة حــأئم    همـاز من يرتضيـد فـقـد بنو أحم

  مــبوة فيهـار للنــآثـوم، م القـه    مـديه يقتضيهـفي ه وبى لمن ـوط

  عـزعامة تلمـار الـوح وآثـتل

  ٢٣٨تخميس شعر للبرسي من نظم الشيخ هادي النحوي ـ 

  مـل كلهـلم والفضـدن للعـم معـوه    ظل اهللا في األرض ظلهم ا جيب ـمن

  فضلهم ر ـن يذكـل إال حيـا فضـفل    مــوبذله ا ـرايـا البـوفضلهم أحي

  عـن يرفـم حيـلم إال علمهـوال ع

  ٢٣٨بن الحسن النحوي ـ تخميس شعر للبرسي من نظم أحمد 

  )قافية الفاء(

  وفـــي وف ـــي دي ـــزيـي    اــت بـود برتبــخ ش ـه بيـك

  وفـــي وف ـــي دي ــايزيـب    ينيـــحس  ســنف ل ـــاتـق

  ٢٠٨ه لعلي األعلى؛ فارسي ـ 

  التلف ة ـظلمل ـابك تجـع حجـفارف    هـك النفس تحجبـر وعنـر سـالفق

  افـاالس وغب عن الحس واجلب دمعة    النفس في نفس ر ـوفارق الجنس واق

  ١٣٦ـ  ١٣٥لمحمد بن مكي ـ 

  

  ـ  ٥٢٩ـ 



 

 

 
  فطف ا ـان الصفـول كعبة عرفـوح    ار مبتكراـلوة األذكـل إلى خـوأدخ

  )قطعة من ثالثة أبيات( ١٣٩لمحمد بن مكي ـ 

  )قافية القاف(

  لقـود مطــوج دـته وشـد كشـش    قـا الحـأن: ق كفتـبنط  ردـره ب

  ٢٠٤ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  قـوء آبـد سـا عبـا أنـدا ومـعب    لق أنت رضيتنيـلق الخـمن قبل خ

  )قطعة من ثالثة أبيات( ٢٥٠للبرسي ـ 

  )قافية الكاف(

  كــد نأتيـك أو قــمنت ـإن تداني    يـني وقلبـن عيـبي ذكرـت بالـأن

  )بيتان( ٦٩للشريف الرضي ـ 

  اـعذلتك ول ـل ما تقـأجهت ـأو كن    ذرتنيـول عـلم ما أقـتع تـلو كن

  اـذرتكـعفل ـاهـك جـأنـلمت وع    ذلتنيـالتي فعــت مقـن أهلــلك

  ١٠١للخليل بن أحمد الفراهيدي ـ 

  )قافية الالم(

  زلـي م ـي لــرسـافظ البــوالح    مـدكـد عبــدث عبـب المحـرج

  ٢٢٨للبرسي ـ 

  لـاطـب ره ــلي اهللا غيـع) هـك(    لو دلــأم بخ ه ــا كفتــارهـب

  ٣١٧ه غير منسوب، فارسي ـ 

  لـو يعقــد وال هـح  دهــوال عن    دهـعنـان ال رأي ي من الصبيـصب

  ٣٦٩غير منسوب ـ 

  ولـالرس ي ـ ان ندبت ـ آل ـواندب    لـويــوع رة ـي بعبـني ابكـعي

  لــة لعقيــخمسوــبوا د أصيـق    ليــب عـلــم لصـتة كلهــس

  ٤٩ه لبنت لعقيل بن أبي طالب ـ 

  واـم أن تقولـتطعتم في فضلهـما اس    واـولـالة وقـول الغـم قـوهـجنب

  

  ـ  ٥٣٠ـ 



 

 

 
  لــليـذاك قــف لهم ــى فضـض إل    ع األرـماء مــدت الســإذا عــف

  ٢٥٢غير منسوب ـ 

  لوُلـرك المحــان، وغيـزمـر الـعم    ولـود الصريح يحـن الـري عـغي

  ٦٩للشريف الرضي ـ 

  واـا حلّـاً أينمـؤادي باطنـي فـم فـوه    فهم  نصب عيني ظـاهراً حيثما سروا

  )بيتان( ٢٥٠البن الفارض ـ 

  بيلــس ه ــفي اهللا  ر ــأم ى رد ـإل    ســميته  يحيـى ليحيـا فلـم يـكن

  )بيتان( ٣٤٩ه ابن كناسة األسدي ـ 

  ديلـقن  واـوال الصباح المشرق ايش ينفع    البدر مقلتو يرى من ال ترى عينو وال 

  تبل غليل) ال(هذا الظمأ ماء البحار السعة و   رب على ـادك تشـي ذاذ اعتقـفأنت ف

  ٢٢٥ه للبرسي ـ 

  )قافية الميم(

  المـارو السـيف بتـاز سر ـت غيـنيس    المـك ن ـر ايـع بغيـاطـت قـحج

  ١٥٨ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  ارمـدم روي يــد ديــاز آن روزي ك    ارمـبركن ق ـالئـلة خـن از جمـم

  دارمــن ي ـدين أم  ته ــكش را ــمب    ليـت بكــب وملـش ومذهــزكي

  ٣٠٥ه لمحمد نوربخش، فارسي ـ 

  نمـن بيــواب مــنم صـبيـه رجـه    وم استـه معصـدا جـيدم از خـس

  ٢٢١ه لنعمة اهللا الولي، فارسي ـ 

  مـت أدهــاسـمـرف ة زحـك نقطـي    بحـر ماسـت شـبليره زـك قطـي

  ٢٥٧ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  مـدييــمهكي لــطف دم ــق ب ـبجن    دييمـمه ر ـم واكـادييــر هــاك

  ٣٠٤ه لمحمد نوربخش، فارسي ـ 

  ورــار طــى نـا آنس موسـل مـمث    ورـة نـن الكعبـي مـنفســت آنس

  داــكنـــداء ن  معــالس رع ـــق    سرور لى ـأل األعـالمى ـوم غشـي

  

  ـ  ٥٣١ـ 



 

 

 
  شاطي الوادي طوى من حرم

  )قطعة من ثالث مخمسات( ٢٥٦ـ  ٢٥٥السماعيل الشيرازي ـ 

  مـل النعـاصي تزيــان المعـف    اـارعهـفة ـي نعمـت فـإذا كن

  ٣٨ـ ه ـ 

  كمــوعن  كمــلي منـل كـوك    تمـأن ديثي ـرضي ونفلي وحـف

  ٢٤٩، ٢٣٥للبرسي ـ 

  مــايم م ـوكــنح ت ـإذا وقف    يـالة قبلتـالص د ــم عنـوأنت

  )قطعة من ست أبيات( ٢٤٩للبرسي ـ 

  صديق كل العالم رت ـرا لصـط    الورى لم ما علم ـتعت ـو كنـل

  المـواك ليس بعـخالف ه يهوى     نـع مـجمي فقلت ان لكن جهلت 

  ١٠١ي ـ ألبي المؤيد العنتر

  مـإبراهيـلى ين وعـلي الحسـع    مـالهي داد ــح ان ـا كــوإنم

  ٣٥ه ـ ) البن المعتز(

  )قافية النون(

  انيـي وإيمـب دينـركائبه، فالح    ب اني توجهتـالحن ـن بديـأدي

  ٣٠٤، ١٠١البن عربي ـ 

  :انـة اثنـل قضيـك هود ــوش    عـأرب هود ـي محبته شـي فـل

  لساني ال ـحوب لوني واعتقـوش    اضطراب جوانحيان قلبي وـخفق

  ١٠٢ينسب إلى ابن المطهر الحلي ـ 

  يـاألوان روح ال روح ـوروح ال    انيـبع والمثـرآن والسـا القـأن

  ٢٠٦البن عربي ـ 

  انيـل الثـي المحـأول وهـو ه    الشجعان جاعة ـل شـرأي قبـال

  ١٤٨للمتنبي ـ 

  دن مصطفانيـعلي ايندر دي كوك    ستردي عصانيـو كعلي موسايه 

  ٣٧٠السماعيل الصفوي، تركي ـ 

  دانـقراء والميـعلى الش ا ـحزن    دمع من أجفانيـر الـأجريت جم

  )قصيدة الغولي( ١٤٧ـ  ١٤٥للغزولي ـ 

  

  ـ  ٥٣٢ـ 



 

 

 
  انـي ذرى األركـل فـل تفتـوالمغ    مـن وليدكـن عيـة، أيــي أميـابن

  ١٤٦ه المغزولي ـ 

  رانـذنب والغفـد للــح وجـفاصف    بالئنا ل ـذنب أصـل الـفع ا ربـي

  ١٤٧ه للغزولي ـ 

  )؟(اب في غيرهم فمن ـإليهم فال ترت    رهـوض اهللا أمـد فـرة قـم عتـفه

  بها الخلق يمتحن رض ـاعتهم فـوط    هاـب اهللا حبـق أوجــح ة ــأئم

  ٢٤٥للبرسي ـ 

  هنمون حق بيني كه جوشدر )فضل( ف    برون ي ـردات آيـاب مفـر زبـك

  ٢١٢ه لعلي األعلى، فارسي، 

  نـادي ديـكفتش ان ه  »ليس مني«    نـائل يقيـد قـت نشـبارجع هركه 

  ٢٠٩ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  نــع وحنيـــوتخش د ـــبتجه    الدجى ي ـك فـوا بـاء تمتعـاألولي

  )قطعة من ثالثة أبيات( ١٣٦لمحمد بن مكي ـ 

  والد الحسنـّي ر وصـلم جفـمن ع    يا سؤالي شف سّر الجفر، إن شئت تك

  قطعة من خمسة أبيات ١٨١ـ ) للباجربقي القلندري(

  اـي تفنيدنـّج فــليه لـعــن وم    اـويدنـتسـن ر مـأنكذي ـا الـوم

  ٣٥ه ابن المعتز ـ 

  )قافية الهاء(

  هـاعيـابت أفــم سـوكيه ـبوجنت    اربهـعق م دبت ـد كـعشع الخـمش

  هـؤذيـار ليس تـع نـعشـان المش    هـل بـار في قلبي وحـد النـقد أوق

  ٢٨٠ه لجعفر الحلي ـ 

  تعصبه ال في ـرفض غـداع إلى ال    الئقهـر خـر لم تطهـالمطهـن  واب

  )قطعة من ستة أبيات( ١٠١ه تقي الدين السبكي ـ 

  ه اهللاــإن: لــقي  نــم ن ـوبي    الفتهـي خـّك فـن شـن مـم بيـك

  ١٣١لمجهول ـ 

  

  ـ  ٥٣٣ـ 



 

 

 
  )قافية الياء(

  اـــمخفي ان ــكــــرا   س ـظ     افـــا حــي  رتــأظه د ــلق

  )قطعة من أربعة أبيات( ٢٢٧للبرسي ـ 

  ديــرمي ين ــاينجن  هــوكـدي ي ا    ديـه ديــج ام ــام ول ــقاز 

  ٢١١ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  عه شمع خاوريـعشـور مشـار عكس ن    امـل فـركاه نياعل خـكند مشمخفي 

  دريـحياب ـغ جهانتـتياب ـون آفتـج    د فروغـدهاك فلكرا ـا بنـشمشير ت

  ٢٨٠ه محمد بن حسام، فارسي ـ 

  يـط واحد ـدة الــا وحـوتهـد طـق    دداـــع ى ـاهــال تتن رة ــكث

  ١١١غير منسوب ـ 

  يـود أزلــرا بــت مـدايـه ن ـيا    دا دارمـأز خ ع ـامــب جـذهـم

  ٢٢١ه لنعمة اهللا الولي، فارسي ـ 

  ليــــع  إال      ىـــفت   ر وال     اـقـــالف  ذو إال  ف ـيـــال س

  ٦٨رجز غير منسوب، وربما كان نثرا، ـ 

  ليـت وعــد أســمحمــار  دكا ـي    يـرونــبيت ــاسـم ة اهللا ـنعم

  ٢٢١ه ـ لنعمة اهللا الولي، فارسي 

  ليــمنان عــدش ت؟ ـارجي كيسـخ    كرـمن بوبـت؟ دشـكيس ي ـرافض

  )قطعة من ثالثة أبيات( ٢٢٠ه لنعمة اهللا الولي، فارسي ـ 

  ليـامـد كــآم ر ــن از مهتـكهي  ب    ليـر عــين اخـد حسـن آمـأولي

  ١٥٥ه لعلي األعلى، فارسي ـ 

  

  ـ  ٥٣٤ـ 



 

 

   
  

  ٥ تقديم

  ٧ في الطبعة األولى قدمة هذا الجزءم

  ١٣ التشيع من بدئه حتى غيبة المهدي: لالفصل األو

  ٣٥ حتى سقوط بغدادالتشيع من الغيبة : الفصل الثاني

  ٧١ اِإليلخانيالتشيع في العهد : الفصل الثالث

  ١٢٧ التشيع في الشام ومصر: الفصل الرابع

  ١٤٣ التشيع في العهد التيموري: الفصل الخامس
  ١٥٥  ـ فضل اهللا االسترابادي والحروفية ١          

  ٢١٦  ـ السيد نعمة اهللا الولي وطريقته ٢          
  ٢٢٤  ـ الحافظ البرسي ٣          
  ٢٥٧  ـ أحمد بن فهد الحلي ٤          
  ٢٧٠  ـ محمد بن فالح والشعشعة ٥          
  ٢٩٤  )نوربخش(ـ محمد بن عبد اهللا  ٦          
  ٣٠٨  )الواعظ الكاشفي(ـ كمال الدين حسين  ٧          
  ٣١٥  ـ ابن أبي جهور األحسائي ٨          

  ٣٢٥  التشيع في بالد الروم في عهدي السالجقة والعثمانيين: الفصل السادس

  ٣٤٧ التشيع في إيران حتى نهاية العهد الصفوي: الفصل السابع

  ٣٨٢  المراجع

  ٤٢٣  الفهارس العامة
  

  ـ  ٥٣٥ـ 

  

  


