
 

 
 

  



 

 املقدمة:
يف عقيدة اإلمامة  ف كتابً وأنه أل   !وافض"الطربي "كان يضع للر  اإلمام يذكر بعضهم أن 

 !املعروفة عن الشيعة
وهل ثبت  وكيف ذكر بعض علماء اإلسالم ذلك؟ ذلك عن اإلمام الطربي؟ فهل يصح  

أم أن  ،أبو جعفر املعروفوهل املقصود هو اإلمام الطربي  هذا الكتاب عن اإلمام الطربي؟
 ؟هو املقصود آخر اهناك شخصً 

اإلجابة عن هذه التساؤالت، وسنبحث سنحاول إرواء الغليل يف  العلمية يف هذه الورقة
ل بعدها إىل الرجال، لننتق   عن عناية علماء اإلسالم مبعرفة  تلك املقولة، وسنبدأها بحلديث يف 

 التنقيب عم ن قال هبذه املقولة وعن حقيقتها واملقصود هبا.
 الباطل بطاًل وارزقنا اجتنابه.باعه، وأران اللهم أران احلق حقًّا وارزقنا ات   ف

 متهيد:
ي زت شىت اجلوانب واجملاالت، ومتأوج قوهتا يف  األوىل هاعصور   األم ة اإلسالمية يفبلغت  

صلى هللا عليه وسلم على وجه  نبي  ها حممدوآاثر  اإلسالمي   نادينحبفظ آاثر  عن سائر األمم
ق هللا ة من األمم منذ خل  "مل يكن يف أم   :رمحه هللا (هـ277ل أبو حامت الرازي )و قي اخلصوص،
 .(1)حيفظون آاثر الرسل إال يف هذه األمة" آدم أمناء  

ل لنا هذا التفر  هـ463ويروي لنا اخلطيب البغدادي ) د والفضل الذي سبق به ( عم ن يفص  
فها وشر   ة  األم  إن هللا أكرم هذه مسعت حممد بن حامت بن املظفر: هم فيقول: "املسلمون غي  

إسناد، وإمنا هي صحف  -قدميهم وحديثهم-ها من األمم كل    لها بإلسناد، وليس ألحد  وفض  
هم، وليس عندهم متييز بني ما نزل من التوراة واإلجنيل مما يف أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبار  

اليت أخذوا عن غي الثقات. وهذه جاءهم به أنبياؤهم، ومتييز بني ما أحلقوه بكتبهم من األخبار 
عن مثله حىت  ،احلديث من الثقة املعروف يف زمانه، املشهور بلصدق واألمانة ة إمنا تنص  األم  

فاألضبط،  فاألحفظ، واألضبط البحث حىت يعرفوا األحفظ   تتناهى أخبارهم، مث يبحثون أشد  

                                         
 وما بعدها(. 42للخطيب البغدادي )ص:  ،شرف أصحاب احلديثينظر:  (1)



 

 ،ا وأكثرمن عشرين وجهً  تبون احلديث  جمالسة. مث يك ه ممن كان أقل  ملن فوق   واألطول جمالسةً 
ا. فهذا من أعظم نعم هللا تعاىل على وه عدًّ بوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعد  حىت يهذ   

ب منه ويزلف لديه، والتوفيق ملا يقر    هذه النعمة، ونسأله التثبيت   هذه األمة. نستوزع هللا شكر  
أحد من أهل احلديث حيايب يف احلديث أبه، وال أخاه، فليس  ،محيد كنا بطاعته، إنه ولي وميس  

روى عنه حرف يف ، وهو إمام احلديث يف عصره، ال ي  وال ولده. وهذا علي بن عبد هللا املدين  
 .(1)"ذلك. فاحلمد هلل على ما وفقنا روى عنه ضد  بل ي   ،تقوية أبيه

 :وهي ،ن قبلهاأشياء، مل يعطها م   حممد صلى هللا عليه وسلم ثالثة   ومما خص  هللا به أمة  
 .(2)واإلعراب ،واألنساب ،اإلسناد

م إطاللة يسية وحيسن بنا أن نقد   ، فمعرفة األنساب والرجال من خصائص هذه األمة
األنواع  ذكروه منالرجال وكناهم وأمسائهم مبا  على تبحر  علماء اإلسالم يف معرفة أنساب  

هذا احلافظ العراقي يبتكر لنا تقسيًما ألنواع الكىن واألنساب بعد أن فوالتقاسيم يف أحواهلم، 
أصحاب الكىن  ا فأقول:ا حسنً فيه تقسيمً  "وقد ابتكرت  حيث يقول: سرب غور هذا العلم، 

 فيها على ضروب:
 وينقسم هؤالء إىل قسمني: ،ال أمساء هلم غيها ،كناهم  فأمساؤهم ،وا بلكىنالذين مس   .1
وذلك طريف  ،للكنية كنيةً  فصار كأن   ،هوى الكنية اليت هي امس  أخرى س   من له كنية   -أ

 عجيب.
كأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي أحد فقهاء املدينة السبعة.   وهذا

أبو بكر بن حممد  وكذلك وكنيته أبو عبد الرمحن. ،امسه أبو بكر ،راهب قريش :وكان يقال له
وال نظي هلذين يف . وكنيته أبو حممد ،يقال: إن امسه أبو بكر ،بن عمرو بن حزم األنصاري

 ...ذلك
 ال كنية له غي الكنية اليت هي امسه. من -ب

                                         
 وما بعدها(. 40شرف أصحاب احلديث )ص:  (1)
 (.40ينظر: شرف أصحاب احلديث )ص:  (2)



 

هل هي كناهم أو  ؛وال على حاهلم فيها ،رفوا بكناهم ومل يوقف على أمسائهمالذين ع   .2
 .غيها

 وهلم غي ذلك كىن وأمساء. ،بوا بلكىنالذين لق    .3
 .من له كنيتان أو أكثر .4
 وامسه معروف. ،الختالف كنيتان أو أكثرافذكر له على  ،لف يف كنيتهمن اخت   .5
 واختلف يف امسه. ،رفت كنيتهمن ع   .6
 .وذلك قليل مثاله ،امن اختلف يف كنيته وامسه معً  .7
 .ومن أمثلته: أئمة املذاهب ،ا واشتهراوعرفا مجيعً  ،من مل خيتلف يف كنيته وامسه .8
 .وامسه مع ذلك غي جمهول عند أهل العلم بحلديث ،من اشتهر بكنيته دون امسه .9

 .(1)"مساء دون الكىنألوفني بملعر ا معرفة كىن .10
ج إال بعد ال ينت   إن هذا السرب هلذه األنواع وسردها أبمثلتها كما هو احلال يف أصل النص   

ر يف األمساء واألنساب والرجال، وهو ما ينبئ عن مستوى حرص هؤالء العلماء ع وتبح  تضل  
، (2)سيهم، وقد ألف العلماء يف هذا األمر املؤلفاتعلى معرفة الرجال وسرب أحواهلم ودراسة 

مع أنه يبدو ألول وهلة -ويرجع السبب لبذهلم هذه اجلهود وإفنائهم األعمار يف معرفة ذلك 
ولذا جند علماء  ؛ه األمساء والكىنحيصل اخللط غالًبا يف معرفة الرجال بتشاب   أنه -ليس ذا أمهية
بإلضافة إىل معرفة - الرجال علممن  أنواًعافأفردوا لذلك  ،ظني هلذا اإلشكالاإلسالم متيق   

 .واملختلفأال وهو علم املت فق واملفرتق، واملؤتلف  -ومعرفة األلقاب واألنساب ،الكىناألمساء و 
 :الطربي السين والطربي الشيعي

حصل مع  ، فقداألمريعود إىل هذا نناقشه يف هذه الورقة من إشكال هو يف احلقيقة  وما
تشابه امسه واسم أحد رموز الشيعة، ومل يقتصر األمر على االسم فقط، بل  أنإمامنا الطربي 

                                         
 (.368التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح )ص:  (1)
مام كتاب الكىن لإل،  بن حنبلاكتاب الكىن لإلمام أمحد ،  بن املدينا يعلإلمام منها: كتاب الكىن ل (2)

، كتاب الكىن لإلمام النسائي،  كتاب أمساء احملدثني وكناهم أليب عبد هللا حممد بن أمحد املقدمي،  مسلم
الكىن واألمساء مقدمة كتاب ينظر:  .، وغيهاكتاب األمساء والكىن أليب حممد عبد هللا بن اجلارود

 (.11 /1لإلمام مسلم )



 

التشابه كان يف أمور كثية؛ حيث كان التشابه يف اسم األب والنسب والكنية واملعاصرة وكثرة 
 .(1)التصانيف

وذاك أيًضا امسه: ، بن يزيد اآلملي الطربي أبو جعفر فإمامنا الطربي امسه: حممد بن جرير
 ن جرير بن رستم اآلملي الطربي أبو جعفر الشيعي.حممد ب

فاهتمه أبنه كان  ،ومن هنا حصل اإلشكال، فظن من ظن من أهل العلم أنه هو نفسه
أنه كان يضع  (2)يضع األحاديث للروافض، ونقله من نقله، فقد ذكر أمحد بن علي السليماين

ولكن ظن من ظن أن املقصود األحاديث للروافض، وهو يقصد به الرافضي الثاين ابن رستم، 
وقال أبو جعفر ا: "هـ( معلقً 745اإلمام املفسر فرماه بذلك، فقد قال أبو حيان األندلسي )

 .(3)"-وهو إمام من أئمة اإلمامية- الطوسي يف تفسيه
ونقل من نقل ذلك عنه، ولكن علماء اإلسالم وفطاحلة علم الرجال والرتاجم مل يغفلوا 

لطربي، هـ(: "حممد بن جرير بن يزيد ا748يقول اإلمام الذهيب ) ،هبل نبهوا علي ،عن ذلك
ذع أمحد بن علي أق فيه تشيع يسي ومواالة ال تضر. ،مام اجلليل املفسر... ثقة صادقاإل

الكاذب،  فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماين: وهذا رجم بلظن    السليماين احلافظ
لنا أن  ه من اخلطأ، وال حيل  عى عصمت  دين، وما ند  سالم املعتم  ة اإلبل ابن جرير من كبار أئم  

 فيه، وال سيما يف كالم العلماء بعضهم يف بعض ينبغي أن يتأّن    ه بلباطل واهلوى، فإن  نؤذي  
 مثل إمام كبي، فلعل السليماين أراد اآلتى".

له تواليف،  ،فقال: "حممد بن جرير بن رستم، أبو جعفر الطربي، رافضيي  مث ذكر الشيعي  
 .(4)منها كتاب الرواة عن أهل البيت، رماه بلفرض عبد العزيز الكتاين"

ما  هـ( معلًقا على كالم الذهيب: "ولو حلفت أن السليماين  852وقال احلافظ ابن حجر )
فال أعتقد أنه  ،كان يدري ما خيرج من رأسه    ،نق  مت ، والسليماين حافظ  أراد إال اآليت لربرت  

                                         
 (.25 /7ينظر: لسان امليزان ) (1)
 (.200 /17سي أعالم النبالء )ينظر:  (2)
 (.45 /1البحر احمليط يف التفسي ) (3)
 (.499 /3ميزان االعتدال ) (4)



 

م شيخ شيوخنا أبو حيان بكال وقد اغرت   ..يطعن يف مثل هذا اإلمام هبذا الباطل، وهللا أعلم.
وهو إمام -الصراط يف أوائل تفسيه: وقال أبو جعفر الطربي فقال يف الكالم على  ،السليماين

 ،به عليه لئال يغرت   إىل آخر املسألة. ونبهت   ..ريشلغة ق : الصراط بلصاد-من أئمة اإلمامية
يف امسه واسم أبيه  ه االشرتاك  وإمنا ضر   ه فلم يصفوه بذلك.ة النقل يف عصره وبعد  فقد ترمجه أئم  

 .(1)والعلم عند هللا تعاىل، قاله اخلطيب" ،ونسبته وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه
 :تفريق الشيعة بني الرجلني

بعضهم، بل هو من رجال  ن اخرتاع أهل السنة كما ظن  م   الشيعي   يكن هذا الرجل  ومل 
فقد ذكره يف امليزان  ،من موضع ه الذهيب يف أكثر  الشيعة املعروفني عند علماء الرجال، وقد أورد  

كما سبق، وذكره يف السي حيث يقول: "حممد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطربي، قال عبد 
ا كثية يف ضاللتهم، له كتاب: )الرواة عن أهل ف كتبً كتاين: هو من الروافض، صن  العزيز ال
 .(2). نقلته من خط الصائن"، وكتاب: )املسرتشد يف اإلمامة(البيت(

من أخذ عنه فقال: "الزجاجي أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق،  وأورده حني ذكر بعض  
وقرأ أيضا على أيب  ...النحوي حاق البغداديسم عبد الرمحن بن إسشيخ العربية، أبو القا

 .(3)عه"خرج من دمشق لتشي  بن رستم الطربي غالم املازين، ويقال: أ  اجعفر 
هم معرتفون بوجود تني، بل الشيعة أنفس  السنة هبذا التفريق بني الشخصي   ومل ينفرد أهل  

من هذه األقوال  واآلخر ليس منهم، وقد سرد مجلةً  ،شخصيتني خمتلفتني، أحدمها من رؤوسهم
رموزهم، يقول العالمة املتشيع امليزا حممد بقر املوسوي  ونقاشات مشايخ الشيعة أحد أهم   

ث البصي حممد بن جرير بن يزيد بن كثي الطربي، خ اخلبي واحملد   اخلوانساري يف ذلك: "املؤر   
ويف كتاب )مقامع الفضل( لولد  ي، الفاقد للنظي...لتاريخ الشهصاحب التفسي الكبي وا

مسينا املروج البهبهاين، يف جواب من سأله عن املراد مبحمد بن جرير الطربي املتكرر ذكره يف 
أحدمها: ابن جرير بن غالب  ،كتب أصحابنا ما يكون صورته: حممد بن جرير الطربي رجالن

                                         
 (.25 /7لسان امليزان ) (1)
 (.282 /14سي أعالم النبالء ) (2)
 وما بعدها(. 475 /15سي أعالم النبالء ) (3)



 

الشافعي يف كتاب )هتذيب األمساء(، وهو  ومدحه النووي ،الطربي الذي هو شافعي املذهب
صاحب كتاب  ،صاحب التاريخ والتفسي املشهورين، واآلخر حممد بن جرير بن رستم الطربي

وال شبهة يف كونه من الشيعة، وهو الذي قال ابن أخته أبو  ،)املسرتشد( وكتاب )اإليضاح(
 بكر حممد بن عباس اخلوارزمي:

 فإخواين وحيكي املرء خاله***  آبمل مولدي وبنو جرير
 *** وغيي رافضي عن كاللة فها أان رافضي عن تراث

صلني الطربيني السميني الكنيني مت   (1)مث إن من مجلة من تعرض من علماء رجالنا لذكر هذا
املتتبع  الشيخ أبو علي احلائري الرجايلتبًعا لسائر من مجع منا يف هذا البني، هو الفاضل 

اخلبي، حيث ذكره يف كتاب رجاله الكبي مبثل هذا التقرير: حممد بن جرير أبو جعفر الطربي 
ق خرب يوم الغدير... ويف الفهرست: ابن طر وذكر  ،عامي، له كتاب )الرد على احلرقوصية(

... ويف )اخلالصة(: رب غدير خم(جرير أبو جعفر صاحب التاريخ عامي املذهب، له كتاب )خ
عامي املذهب، ويف  ،الطربي، صاحب التاريخ -بجليم والراء قبل الياء وبعدها-ن جرير اب

)نعق( هو ابن جرير بن غالب أقول الذي يف )بب( حممد بن جرير بن يزيد الطربي صاحب 
مساه كتاب )الوالية(، ويف )احلاوي( ذكر و  ه،له كتاب غدير خم وشرح أمر  ،عامي ،التاريخ

 .إىل جده هوكأنه نسب ،أن اسم صاحب التاريخ حممد بن رستم بن جريرالشيخ يف بعض كتبه 
 وأييت يف الذي بعيده ابن جرير بن رستم فتدبر. انتهى.

 ،ابن جرير أبو جعفر الطربي العامي :ل، ويف )مشكا(والظاهر أن يف كالمه ومهني فتأم  
نه، مث قال عقيب ذلك صاحب التاريخ والتفسي، إبراهيم بن حممد عن أبيه عنه، وابن كامل ع

جليل من  ،أبو جعفر ،ابن رستم الطربي اآلملي -بجليم قبل الراء-حممد بن جرير  :بال فاصلة
 احلديث )صه( وزاد )جش( له كتاب )املسرتشد يف أصحابنا كثي العلم، حسن الكالم، ثقة يف

دي ن فاضل،  ،يكىن أب جعفر ،ابن جرير بن رستم الطربي الكبي :... ويف )ست(اإلمامة(
 :يف )ضح( كما مر عن )صه( وزاد :أقول .وليس هو صاحب التاريخ فإنه عامي املذهب

                                         
 واملقصود )هذين(. ،ولعله خطأ ،األصل املطبوعيف كذا   (1)



 

ذلك عامي،  ،وجدت خبط السيد السعيد صفي الدين بن معد قال: ليس هذا صاحب التاريخ
 انتهى. .وذا إمامي

 انتهى. .واآلخر ثقة ،ابن جرير الطربي اثنان: أحدمها عامي :ويف )الوجيزة(
ابن جرير أبو جعفر الطربي اآلملي  :ومضى يف الذي قبله ما جيب مالحظته، ويف )مشكا(

 ...ب كتاب اإليضاح وغيه يف اإلمامةصاح ،الثقة
 :اه(اين يف كتاب )توضيح االشتبر وقال املوىل حممد بن علي بن حممد رضا الساروي املازند

الطربي  -بلراء املضمومة-ستم ابن ر   -ين املهملتنيءبجليم املفتوحة والرا-د بن جرير حمم
جليل من أصحابنا ثقة يف احلديث، وهو غي حممد بن جرير  ،أبو جعفر -بضم امليم-لي اآلم  

 .(1)انتهى" .عامي املذهب ،أبو جعفر الطربي، صاحب التاريخ
تني، على هذا الذي ذكره من إثبات شخصي   يستقر   ولكن اخلوانساري انقض نفسه ومل

أحدمها من أهل السنة واآلخر من الشيعة، بل يذهب إىل أن إمامنا الطربي املفسر أيًضا كان 
 .أخرىولعلنا نناقش هذه القضية يف ورقة  من الشيعة،

وتبًعا هلذا اخللط بني هذين االمسني وغيمها من األمساء فقد أتبعه بعضهم بنسبة بعض 
 .إىل إمامنا الطربي املفسر الشيعيةالكتب 

 :نسبة بعض الكتب الشيعية إليه
 وكذلكعن التعريف،  وكتابه يف التفسي غني هتا، ه وجود  عرف اإلمام الطربي بكثرة تصانيف  

 يهإل تسبن   هذه املصن فات اجلليلةإىل جانب كن لهتذيب اآلاثر، و  :وكتابه ،كتابه يف التاريخ
 :ما يلي ومن أهم تلك الكتب، ةالكتب الشيعي   بعض  

 :بشارة املصطفى لشيعة املرتضى الكتاب األول:
ر ن سب هذا الكتاب إىل اإلمام الطربي حبقيقته  والتعريف   التشي ع ر منزلة  ، وهو يقر   املفس  

هدفه ومنهجه يف مقدمته حيث يقول: "أما بعد: و سببه  مؤونة بيانفه ومراتبه، وقد كفاان  مؤل   

                                         
، ، ت: أسد هللا إمساعيليان، مكتبة إمساعيليان، طهراننات يف أحوال العلماء والساداتروضات اجل (1)

 (.292 /7بزارا جميدي )، انصر خسرو



 

ون بلتشيع الغفي يتسم   فإن الذي محلن على عمل هذا الكتاب أين ملا رأيت اخللق الكثي واجلم  
 ه حق  جيب أن يعرف   شيء  والعاقل إذا كان معه - هه وحرمت  ون حقوق  وال يعرفونه ومرتبته، وال يؤد  

تعمدت إىل مجع  -وصانه مما يشينه ويفسدهه معرفته؛ ليكرمه إن كان كرميًا، وإن كان عزيزًا أعز  
ف يشتمل على منزلة التشيع ودرجات الشيعة وكرامة أولياء األئمة الربرة على هللا، وما هلم مؤل  

رجات العلى؛ ليصي الناظر فيه على يقني عنده من املثوبة وجزيل اجلزاء يف اجلنان والغرفات والد
لمه، وحيرص على أداء فرضه ويعمل فيه مبوجب ع   ،رعايته من العلم فيما معه، فيعاه حق  

ومسيته بكتاب )بشارة املصطفى لشيعة املرتضى(  وندبه، ويكثر الدعاء ل عند االنتفاع مبا فيه.
ملشايخ الكبار والثقات ألخبار عن اد من اصلوات هللا عليهما، وال أذكر فيه إال املسن  

 مث بدأ يستعرض الرواايت والنصوص حىت هناية الكتاب. .(1)"األخيار
 الكتاب ر وبني مؤلفويف احلقيقة قد يكون للتشابه يف االسم بني اإلمام الطربي املفس   
عمًدا  الطربي حصلت احلقيقي دور يف هذه النسبة، وسواء كانت نسبة هذا الكتاب إىل اإلمام

، فهو لرجل طربي آخر (2)رمحه هللا براء منه كما يذكر فؤاد سزكني فإن اإلمام الطربي ،أو جهاًل 
علي بن حممد بن علي بن رستم بن  دين أبو جعفر حممد بن أيب القاسمغيه، وهو عماد ال

ييزدب  .(4)، من علماء اإلمامية يف القرن السادس(3)ن الطربي اآلملي الكج  
، وليس لإلمام الطربي املفسر ،هم أن الكتاب إلمامهم الشيعيوقد قرر علماء الشيعة أنفس  

، والذريعة إىل (5)ذكره أصحاب موسوعات مصنفات الشيعة ككتاب أمل اآلمل للحر العاملي

                                         
 وما بعدها(. 17الطربي )ص:  مد بن أيب القاسمحملبشارة املصطفى،  (1)
انظر: الذريعة  .جزءا، توجد يف النجف وطهران 17 يف ،فضائل الشيعة يقول سزكني: "يبحث يف (2)

يث نسب هذا الكتاب خطأ إىل ( ح218 /1(، وانظر: بروكلمان، امللحق )117-118 /3)
 (.291 /3) -العلوم الشرعية-اتريخ الرتاث العريب  .املؤرخ" يالطرب 

 كج ة: مدينة بطربستان.  (3)
 /2وما بعدها(، جامع الرواة ) 105 :(، حبار األنوار )ص234 /2: أمل اآلمل )يف ينظر ترمجته (4)

: (، فوائد الرضوية )ص202 /4ب )د(، رحيانة األ117 /3(، الذريعة إىل تصانيف الشيعة )57
 (.106(، معامل العلماء )376(، مستدرك الوسائل )303: ة البحرين )ص(، لؤلؤ 484

 (.234 /2أمل اآلمل ) (5)



 

، وكتاب (2)، وكتاب معامل العلماء ملؤلفه شهرآشوب(1)برزك الطهراينتصانيف الشيعة ملؤلفه آغا 
 وغيها. (3)روضات اجلنات للخوانساري

م عن إمساعيل بن من علماء أهل السنة اإلمام ابن حجر وهو يتكل   وقد ذكر هذا الكتاب  
يب أيب القاسم بن أمحد أبو إسحاق الديلمي، حيث قال عنه: "روى عنه أبو جعفر حممد بن أ

ذكره  ،، وكان من رجال الشيعة(يعة املرتضىشبشارة املصطفى يف )القاسم الطربي يف كتاب 
 .(4)ابن أيب طي"

، (5)ومن الدالئل أنه يقول يف مقدمتها: "يقول حممد بن أيب القاسم رمحه هللا يف الدارين"
 على عكس عادة اإلمام الطربي.

القيومي األصفهاين يف مؤسسة النشر اإلسالمي، رًا بتحقيق جواد وقد طبع الكتاب مؤخ  
ص(، بسم مؤلفه علي بن  478هـ( منها، وهي تقع يف )1422ووقفت على الطبعة الثانية )

 حممد الطربي.
أم أكثر من  ،أربعة أجزاء فقط هل هو يف الكتاب حولوهناك نقاش بني علماء الشيعة 

 ،وآغابزرك ،وتبعه اخلوانساري ،عشر جزًءا كبي يف سبعة  العاملي أنه كتاب   ذلك، ويرى احلر  
 .(6)والسيد اخلوئي

املسرتشد يف إمامة أمي املؤمنني علي بن أيب  :أو ،املسرتشد يف اإلمامةالكتاب الثاين: 
 :(7)طالب عليه السالم

                                         
 (.117 /3) الذريعة إىل تصانيف الشريعة (1)
 (.106 )ص: معامل العلماء (2)
 (.250 /6) روضات اجلنات (3)
 (.160 /2لسان امليزان ) (4)
 (.18)ص:  بشارة املصطفى (5)
(، معجم رجال 117 /3(، الذريعة )249 /6)اجلنات روضات (، 234 /2ينظر: أمل اآلمل ) (6)

 (.11 نقاًل عن مقدمة حتقيق كتاب بشارة املصطفى )ص: .(295 /14احلديث )
 عليها. ق يف النسخة املطبوعة اليت وقفت  هذا امسه الذي اختاره احملق    (7)



 

ر عقيدة اإلمامة ر، وهو يقر   إىل إمامنا الطربي املفس    تسبهذا الكتاب من الكتب اليت ن  
الناس بخلالفة بعد رسول هللا صلى هللا  من قال أبن أحق   املعروفة لدى الشيعة، وينقض قول  
 .ضوعاملصنفات يف هذا املو  عليه وسلم أبو بكر، وهو من أهم   

 -الذي بني يديك-مته: "هذا الكتاب يقول حمقق الكتاب احلاج أمحد احملمودي يف مقد
عن كيان اخلالفة الصحيحة الصادقة املصدقة  ب   والذ ملا كتب حول اإلمامة أصدق منوذجا

 .(1)للرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم"
قوم  حيث يقول: "احتج   وموضوعاتهف يف مقدمته شيًئا من مفاتيح الكتاب ويعطينا املؤل   

ولرسوله صلى هللا عليه وآله وسلم أن اخلالفة مل تصلح  -جل ذكره-من أهل الزيغ والعداوة هلل 
بدعواهم أنه كان أفضل  ؛بعد الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إال أليب بكر بن أيب قحافة

 مه للصالة يف علته.الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وأنه كان قد  
 صلى هللا عليه وآله وسلم كان يول وأعلمناهم أن رسول هللا ،فدللناهم على موضع خطئهم

ل، مثل عمرو بن أمر املسلمني مما هم فيه من الصالة واألحكام وأمور الدين من ليس بفاض  
السالسل، ووىل خالد بن الوليد والوليد  العاص، فإنه واله على أيب بكر وعمر يف غزوة ذات  

 ل يسرد األدلة الدالة على قوله.، مث جع(2)ووىل أسامة بن زيد وكان آخر توليته" ،بن عقبة
 وهذه عناوين بعض املباحث اليت تطرق هلا:

 اختالف األمة يف صالة أيب بكر. •
 رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يرفض إمامة عمر لصالة اجلمعة. •
والفضل بن عباس  -عليه السالم- كئ على علي  رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يت   •

 ويؤخر أب بكر.
 صالة أيب بكر كانت أبمر عائشة. •

                                         
 .(64مقدمة كتاب املسرتشد يف اإلمامة )ص:  (1)
 (.111ص: املسرتشد يف اإلمامة ) (2)



 

أبو بكر يف احملراب ومسع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم تكبيه خرج  ملا استقر   •
 فنحاه.
 الصالة غي موجبة عقد اإلمامة. •

املسرتشد يف إمامة أمي املؤمنني علي بن أيب طالب عليه  :بع هذا الكتاب بسموقد ط  
حممد بن جرير بن رستم الطربي، وكان التحقيق  :فه وهوسم مؤل  ق على االسالم، ونص  احملق   

على يد الشيخ أمحد احملمودي يف مؤسسة الثقافة اإلسالمية لكوشانبور يف مطبعة سلمان 
هـ فيما يظهر من 1415الفارسي، وقد وقفت على الطبعة األوىل منها واليت طبعت يف عام 

 ص(. 790مقدمة الناشر، وهي تقع يف )
 ةاإلمام الطربي يف اإلمامة خمتلف املباحث السابقة أن عقيدة  خالل ضح لنا يف قد ات   ومع أنه

متاًما عن عقيدة الشيعة فيها، وهو كاف يف رد هذه النسبة، بيد أان نقف على نصوص لكثي 
نبهوا على أن الكتاب ليس إلمامنا الطربي  -سواء من السنة أو من الشيعة-من العلماء 

 وإمنا هو البن رستم الطربي الشيعي. ،املفسر
حيث يقول: "حممد بن جرير بن رستم أبو جعفر  فممن نبه على ذلك اإلمام الذهيب

الطربي، قال عبد العزيز الكتاين: هو من الروافض، صنف كتبا كثية يف ضاللتهم، له كتاب: 
 .(1). نقلته من خط الصائن"، وكتاب: )املسرتشد يف اإلمامة()الرواة عن أهل البيت(

زك الطهراين: "املسرتشد هم حيث يقول آغا بر وكذلك نبه على ذلك علماء الشيعة أنفس  
حملمد بن جرير بن رستم بن جرير، ويف بعض النسخ ابن يزيد الطربي، ولعله من  ،يف اإلمامة

اده الذي هو صاحب دالئل اإلمامة أيًضا كما مر، ديف أج خ، فإن  جهة االشتباه بلعامي املؤر   
 .(2)ذكره النجاشي والفهرست ويف معامل العلماء"

 ا يلي:ومما سبق نستخلص م

                                         
 (.282 /14سي أعالم النبالء ) (1)
 (.9 /21) الذريعة إىل تصانيف الشيعة (2)



 

وسربوا أغواره حىت ذكروا يف  ،معرفة الرجالاحلديث و  مما تفر د به علماء اإلسالم علم •
 أنواع أصحاب الكىن واألنساب ما يفوق العشرة.

يف  كان السبب    واسم أحد أعالم الشيعة اإلمام الطربي بني اسم الناسبعض  خلط   •
 براء. اواإلمام الطربي منه ونسبة بعض الكتب الشيعية إليه، ،نسبة وضع احلديث للروافض

ر هو حممد بن جرير بن الشخصية األخرى اليت خلط بينها وبني اإلمام الطربي املفس   •
رستم اآلملي الطربي أبو جعفر، ويالحظ يف ذلك التشابه يف االسم والنسب والكنية واملولد 

علمائنا األجالء ن وقع من  أكثر رحابة لالعتذار ملوالعصر وكثرة املؤلفات، وهو ما جيعل صدوران
 .هذا اخلطأ يف

هذه الشخصية الثانية شخصية معروفة لدى علماء التاريخ والرتاجم، سواء مؤرخي  •
 ومرتمجي أهل السنة أو الشيعة، وقد نبهوا مجيًعا على هذا اخللط الذي حصل من بعض العلماء.

من كتب شيعية  املفس رجرير بن يزيد الطربي ما ن سب إىل اإلمام أيب جعفر حممد بن  •
 ليست له عند التحقيق.

املسرتشد يف اإلمامة، وهي كتاب: و  ،بشارة املصطفى :تلك الكتب كتاب من أهم   •
ر هنا ليست للطربيأب -سواء من الشيعة أو السنة-ح العلماء ، وقد صر  ة حبتةكتب شيعي    .املفس  

يف كتبه املعروفة، ومل يعرف عن أحد من املفسر مل يذكرها اإلمام الطربي وهذه الكتب  •
 أنه ذكر هذه الكتب. القريبني منهتالميذ الطربي وال 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.


