






























































































































 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .PDFترقیم ملف الـ ترقیم الصفحات في الفھرس مطابقة لصفحات أصل الرسالة ، ولیس ل : مالحظة
 

  مقدمة المؤلف١٥٩
 . ضالل ابن تیمیة في منھاج سنتھ١٥٩
 غی  ر مت  دبر لمع  اني كالم  ھ وزب  رج    إلی  ھ ق  د یغت  ر بعبارات  ھ ف  ي منھاج  ھ م  ن نظ  ر     ١٦٠

 .عباراتھ
 . الواقع العملي لعلماء الحدیث السنة یناقض قواعدھم الحدیھیة١٦٠
 . تعاملھم مع الراوي المبتدع في حكمھم١٦١
 .اإلمامة مسألة ١٦٢
 من الوج وه ف ي دف ع أم ر     "منھاج سنتھ"عدم االغترار بما یقولھ ابن تیمیة في  یجب   ١٦٢

 .ّما
 . قاعدتھم في عدم األخذ عن المبتدع الراوي ما یؤید بدعتھ١٦٣
 كذب ما یروونھ عن محمد بن الحنفی ة ع ن أبی ھ أمی ر الم ؤمنین م ن تفض یلھ الثالث ة              ١٦٣

 .علیھ
 . مصداق تعصب القوم وتحاملھم على مخالفیھم"ج السنةمنھا"كتاب  ١٦٣
 . أحد الشیعة نصرة لمذھبھإلىعدم االغترار بما ینسبھ ابن تیمیة في منھاجھ یجب  ١٦٤
 تصریح الذھبي أن من یتولى علیًا وأھل بیتھ ویحبھم فھو ش یعي وك ذلك ق ال ش یخھ            ١٦٤
 .ابن تیمیة
 . عندھم أن مجرد حب أھل البیت یعتبر بدعة١٦٤
ف ي  ـ ـ  س قالني ح ول التش یع    ع على مقولة ابن حج ر ال  "البدر" تعقیب شیخ المصنف     ١٦٤

 .مقدمة فتح الباري ــ 
 . تعریف الشیعي١٦٥
 تعداد الشعبي والحاكم النیسابوري والنسائي من الشیعة مع تفضیلھم الخلف اء الثالث ة     ١٦٥

 . السالمعلیھعلى علي 
 . رّد السبكي تھمة تشیع الحاكم١٦٥
 .لعن المؤلف معاویة بن أبي سفیان ١٦٥
 ."خصائص أمیر المؤمنین" سبب رمي النسائي بالتشیع ھو تصنیفھ ١٦٥
 . إن رأیت أن ابن تیمیة قد استشھد بقول شیعي إلثبات مذھبھ فھو من أحد من ذكرنا١٦٥
 . من فضَّل علیًا وعادى من حاربھ فھو ضال مضل عندھم١٦٦
 . اضطرارھم لروایة المبتدع١٦٦



 . كثرة اختالفھم في الرجال الختالف العقائد١٦٦
 . من كان مشھورًا ببدعتھ عندھم كالحارث األعور وغیره یرمونھ بالكذب والوضع١٦٦
 . ادعائھم أن أبا خالد الواسطي ھو من وضع مجموع اإلمام زید١٦٧
 . تحامل المحدثین على الرواة الشیعة١٦٧
ی  ھ الس  الم مق  دوح فی  ھ عن  د بعض  ھم كم  ا    م  ن دالئ  ل تح  املھم أن اإلم  ام الص  ادق عل ١٦٧

 .صرَّح بھ ابن تیمیة
 . كذلك اإلمام زید لم یرو عنھ البخاري ومسلم في صحیحیھما١٦٧
 .لعمران بن حطان مادح ابن ملجم قاتل أمیر المؤمنینفي صحیحھ  إخراج البخاري ١٦٧
ق دحون  وأنھ م ال یَ ، بخص وص تحام ل المح دثین    " الب در  "المؤل ف  كلمة قیم ة لش یخ       ١٦٨

 .مع قدحھم بالتشیع لعدد من الرواة، بالنصب مع كثرتھم في الرواة 
 . من تحاملھم عدم ذكر خالف أھل البیت في الفرعیات١٦٨
 ذن  ب الش  یعة أنھ  م ارتك  زوا عل  ى أدل  ة قوی  ة لتفض  یل وحقانی  ة أمی  ر الم  ؤمنین وھ  ي  ١٦٨

 .مرویة في مصنفات أھل السنة
 . الفضائل ما جاء لعليما جاء ألحد منبن حنبل قول أحمد  ١٦٩
 .یضًا كلمة قریبة من كلمة أحمدأ وكذلك قال النیسابوري منھم ١٦٩
 . تأولھم أدلة تفضیل أمیر المؤمنین بتأویالت باطلة١٦٩
 ابن تیمیة مص داق لتج اوزھم ف ي التأوی ل حت ى یك اد الح دیث یك ون بال ذم أش بھ من ھ              ١٦٩

 .ه ــ والغدیر  ــ اآلتي ذكر"حدیث المنزلة"كما في !!. بالمدح 
منھ اج  " لم یَر المصنف فیما وق ف علی ھ م ن الت أویالت الباطل ة كم ا وق ف علی ھ ف ي           ١٦٩

 . ابن تیمیة "سنة
نبئ عن شدة بغض ھ ألمی ر الم ؤمنین م ع ان ھ یتس تَّر ب دعوى محبت ھ          عمل ابن تیمیة یُ  ١٦٩

 .إلخ...لھ 
 .ریح كالمھ یشھدان علیھ بكذب دعواه محبتھص تصرفھ و١٦٩
 وتنمیق ھ عل ى م ن ل م یع رف م ا ل ھ ف ي         ھت رویج كالم   ــ بدعواه محبتھ   ــ   یقصد    كان ١٦٩

 .!ذلك من مرام
 م ا ذكرن  اه عن  ھ غی  ر ُمنك  ر لم  ن ط الع كتاب  ھ غی  ر متعص  ب وال ن  اظر لمؤلف  ھ بع  ین    ١٦٩

 .إلخ..االستعظام وال ھائبًا لجاللتھ 
 عل  ى م  ع م  ا ذكرن  اه عن  ھ م  ن نص  ب وبغ  ض ألمی  ر الم  ؤمنین فھ  و بتص  دیھ لل  رد       ١٦٩

 .إلخ...بسبب تكفیر الحلي للصحابة !! وسعیھ مشكور! مصیب مأجور ) الحلي(الرافضي 
 . أال یقابل ابن تیمیة خصمھ الرافضي بمثلھ من القول الشنیعاإلنصاف من ١٧٠
 . الزیدیة ال یرضون طریقة الرافضة من اإلمامیة١٧٠
 .م  بذم الزیدیة وبطالن مذھبھ"منھاجھ" تصریح ابن تیمیة في ١٧٠
 كان ینبغي البن تیمیة االبتعاد عن انتقاص أمیر المؤمنین مقابل ة للرافض ي انتقاص ھ     ١٧١
 .للصحابة

ابن تیمیة قابل فع ل الرافض ي بم ا ھ و أق بح وأش نع ف ي أمی ر الم ؤمنین ، حت ى یك اد                    ١٧١
 . ویجعلھ من حزب الشیطاناإلیمانیخرج بفعلھ من أھل 

مل  وك حت  ى أخرج  ھ م  ن م  ؤمنین م  ن الخلف  اء أمی  ر الأن أخ  رج اب  ن تیمی  ة ل  م یك  ف  ١٧١
 . أیضًااإلسالم

 . جعلھ خالفة أمیر المؤمنین شرًا على المسلمین ونقصًا ألمر الدین١٧١



 !. جعلھ أمیر المؤمنین ومن معھ كالمشركین الفجار١٧٢
 بعض شواھد صریح ذّمھ وقبیح صنیعھ مع أمیر الم ؤمنین فیم ا یرج ع إل ى حروب ھ             ١٧٢

 .صلوات اهللا علیھ
 . كالم ابن تیمیة على حروب أمیر المؤمنین وتعقیب المصنف علیھ١٧٢
فحش الس ب بف رض   أ ال ذم وثل ب عرض ھ ب     ب أقبح  ابن تیمیة یتلذذ بذّم أمی ر الم ؤمنین     ١٧٣

 .مقاولة بین رافضي وخارجي
،  لو س مع الخ وارج ھ ذا الك الم المفت رض م ن قب ل اب ن تیمی ة لك ذبوا ھ ذا الناص بي               ١٧٤

 ..وسّبوه ، ولعنوه 
كش فًا لم ا تخفی ھ    ،  ذم أمیر المؤمنین  إلى ابن تیمیة الناصبي عكس القضیة للوصول        ١٧٤
 .وخبایا صدره ، وسرائره ، ضمائره 
 .ر ھذا األمر من ابن تیمیة إال من شاركھ في عقیدتھ في أمیر المؤمنین ـِ ال ُینك١٧٤
 . لما ُعلَم بالتواتر انتقاصھ ألمیر المؤمنین في علومھ وزھده وشجاعتھ ، وھو إنكار١٧٤
 . شجاعة أمیر المؤمنین ُتضرب بھا األمثــال ١٧٥
 . إبطــال ابن تیمیة أحادیث علم أمیر المؤمنین ١٧٥
 . زعمھ أن الناس انتفعوا بعلم غیر علي من الصحابة أكثر مما انتفعوا بعلمھ١٧٥
 . رد المصنف علیھ مخاریقھ بخصوص أعلمیة أمیر المؤمنین١٧٦
معاویة في طمس فضائل أمیر المؤمنین كل مبلغ ، ونھى الناس ع ن الروای ة    مبالغة  ١٧٧

 . حكمًا إلیھوإسنادعنھ 
 . التعذیب والتنكیل لمن خالف أوامــر معاویة١٧٧
 .كنایة عن علي خوفًا من معاویة" أبو زینب"حدثني :  كان البعض یقول ١٧٧
 .عاویةوي أكثرھا قبل تسلط م ُرإنما أحادیث فضائلھ وأحقیتھ ١٧٧
یقت  ل عم  ار الفئ  ة   " ك  ان معاوی  ة یل  وم عم  رو ب  ن الع  اص وابن  ھ لروایتھم  ا ح  دیث       ١٧٨

 " .الباغیة
 المرویة ھي قلیل من كثی ر وقط رات م ن غی ث منھ ل         ھ علیھ السالم   أحادیث فضائل  ١٧٨ 

 .غزیر
 حاولوا إبطالھ ا  وإنما لیت ھذه األحادیث التي بقیت سلمت من متأخري أھل السنة ،    ١٧٨

 .إلخ...ا وبرمي رواتھا بالتشیع بتأویلھ
 .فضائل أھل البیتبعلماء السنة بأفاعیل  كلمة ضافیة لصالح المقبلي تتعلق ١٧٨
انھ  م ل  م ی  دركوا قت  ل أھ  ل البی  ت ومح  اربتھم فاس  تدركوا ذل  ك     :  ق  ول المقبل  ي ف  یھم  ١٧٨

 "!!.قتل الحسین بسیف جده"بأقالمھم حتى قال بعضھم 
 .ن كالم قریب مما ذكره صالح المقبلي البن تیمیة في مقتل الحسی١٧٩

 
  :والرد علیھا  ."منھاج سنتھ" نقل بعض مخاریق ابن تیمیة في ١٧٩
 .باطلةُمّدعاة  تكذیبھ حدیث نزول آیة التصدق بالخاتم في أمیر المؤمنین بإجماعات ١٧٩
 . سرد المصنف جملة من العلماء الذین رووا نزولھا في أمیر المؤمنین١٨٠
تیمیة ن زول اآلی ة ف ي أمی ر الم ؤمنین باس تبعادات عقلی ة ـ ـ ی زعم ـ ـ  وال رد               رد ابن    ١٨١

 .علیھ في جمیعھا
 ف ي  إال قول ابن تیمیة ك ان الرافضة تشابھ الیھود ، منھا ق ولھم أن المل ك ال یص لح          ١٨٥

  .والرد علیھ.  في أوالد علي إال اإلمامةآل داود ، وقالت الرافضة ال تصلح 



ھة ب ین الیھ ود والرافض ة مم ا یس تبعد العق ل ص حتھ ، ب ل كثی ر من ھ               ما عقده للمش اب    ١٨٦
 .باطل 

 فوج  د م ذھبھم بخ الف م ا ذك ره اب ن تیمی  ة      اإلمامی ة  المص نف اطل ع عل ى كت ب فق ھ      ١٨٦
 .عنھم

 كس  ائر المس  لمین ف  ي الص  الة والص  داق ف  ي      اإلمامی  ة  المص  نف وج  د أن م  ذھب   ١٨٦
 .إلخ...النكاح 
 

 أھ م المطال ب ف ي أحك ام ال دین ،      اإلمام ة ة الحل ي قول ھ أن     ابن تیمیة یرد على العالم    ١٨٦
 .عتقد ذلك ُمهوتكفیر

مع جلب بعض الش واھد م ن   .  رد المصنف على ابن تیمیة ببیان مغالطتھ الواضحة     ١٨٦
 .إلخ" ..أفضل األعمال ُحسن الخلق"األحادیث النبویة كحدیث 

 
نھ وتعالى ، ودعوى ابن تیمیة  مسألة كالمیة تختص بتعلیل أفعال اهللا وأحكامھ سبحا         ١٨٧

 .انقطاع المعتزلة فیھا على أصولھم
" العل م الش  امخ " رد المص نف علی ھ بنق  ل ك الم ص  الح القبل ي ف ي المس  ألة م ن كتاب  ھ       ١٨٨

 .وبیان انھ ال انقطاع فیھا
 

 القبل  ة أعظ  م افت  راًء عل  ى اهللا إل  ى زع  م اب  ن تیمی  ة ان  ھ ل  یس ف  ي الطوائ  ف المنتس  بة  ١٨٩
 .والرد علیھ.  التشیع إلىق من المنتسبین وتكذیبًا بالح

 . ثناء كثیر من أئمة ابن تیمیة على كثیر من الشیعة والروایة عنھم١٨٩
 

 التلذذ إال سرد ابن تیمیة كالمًا طویًال ــ ُمشوَّه بالكذب والزور والبھتان ــ ال وجھ لھ ١٨٩
 . النفاقإلىیره ونسبتھ بسب أمیر المؤمنین من قبل ھذا الناصبي وثلب عرضھ وتفسیقھ وتكف

 
 !!.ثبات إیمان عليإ ومما یبین ھذا أن الرافضة تعجز عن : قول ابن تیمیة ١٩٠
ان افتراض ابن تیمیة مناظرة بین الرافضة والخوارج ھو م ن  :  رد المصنف بقولھ  ١٩٠

 .الفروض الباطلة والتقدیرات المحالة 
 . ابن تیمیة یجیب عن الخوارج بما في نفسھ تجاه أمیر المؤمنین١٩٠
انما  كل مطلع عارف یعلم أن الخوارج ینكرون ما یدعیھ لھم وال یقولون بھ ، فإنھم          ١٩٠

 .إلخ...ال بما زعمھ ابن تیمیة كفروا علیًا لقبولھ التحكیم وتركھ القتال 
ی ھ الس الم كف ر ون افق بمقاتلت ھ للن اكثین       ان ھ عل : أنھم ك انوا یقول ون   یفرض ابن تیمیة   ١٩٠

 ..والقاسطین ، وأنھ سعى في قتل عثمان بغضًا لھ وعداوة وحسدًا 
 تب   ین ل   ك أن افت   راض مقال   ة للخ   وارج ھ   ي ك   ذب عل   یھم وإنم   ا ھ   ي مقالت   ھ ھ   و     ١٩٠

والنواصب ، ال یرید بھ إال إظھار ما یكّنھ في نفسھ ویّدعي انھ انما ترجم بھ عن غیره ــ ك ذبًا   
 .وزورًا ــ 

 
ألنھ ــ یعني عمر ب ن عب دالعزیز ـ ـ ك ان ق د عق د العھ د لیزی د فك ان          :  قول ابن تیمیة  ١٩١

 .إلخ...یزید ھو ولي العھد 
 .إلخ... مقالتھ تدل على تناقضھ ، ألنھ كان یقول انھ ال یكفي في الخالفة العقد ١٩١



ص رة مذھب ھ بك ل ممك ن      كم البن تیمیة من مناقض ات ف ي كتاب ھ ، ألن ھ مع ّد نفس ھ لن           ١٩١
 .إلخ...ومحال ، غیر مبال على أي جنب یقع 

 . لو تكلم في أمر ال تعلق لھ بالمذھب ألتى بشيء عجیب ١٩١
 





 




 
 :بقوله ) ١٩٤ / ١ج(يف ) البدر الطالع(ترمجه الشوكاين يف كتابه 

  القاسـم بـن حممـد      اإلمـام  أمحد بن احلسن ابـن       املهديلسيد احلسن بن اسحق بن      ا ) ١٢٥( 
 األمـري فقرأ على السيد العالمة حممد بن امسعيل        ،  ونشأ بصنعاء   ،   وألف ثالث وتسعني    ١٠٩٣ولد سنة 
مث شـرحها   ،   البن القيم    )منظومة اهلدي النبوي  (وصنف تصانيف منها    ،   غالب العلوم    يفوفاق  ،  وغريه  
 . علوم عدة يف نفيسةومنها رسائل . فيسا شرحا ن

مث اعتقلـه   .  ذكره ان شاء اهللا تعاىل       اآليتوكان أحد الرؤسا مع أخيه السيد العالمة حممد بن اسحق           
 . املتوكل على اهللا القاسم ابن حسني اإلماموكان قد اعتقله ،  املنصور احلسني بن القاسم اإلمام

 :منها وهو بالسجن . وله أشعار فائقة 
  ) حماجري الظالم يفبالطيف يطرق *** وعدت أسري الوجد ظبية حاجر ( 

 .وهى أبيات جيدة 
 :وله قصيدة أخرى مطلعها 

 ) قد عطرت سوحي بعرف الند *** ياصاحىب مالنسيم جندي ( 
وكل أهل هذا ، وله شعر كثري سائر جمموع عند أهله .  األمريمدح ا شيخه العالمة حممد ابن امسعيل 

وصاحب الترمجة مـن أكـابرهم وأفاضـلهم        .  النادر   إاليت الشريف علماء شعراء ال خيلو عن ذلك         الب
 . ومجيع صفات الكمال األخالق والرياسة ومكارم واألدباجلامعني بني العلم 

 انتهت حبروفها .وألف ستني ومائة ١١٦٠ سنة يفومات 
 
 

 :وترمجه من املعاصرين 
  )٣٠٨ / ١ج ()أعـالم املـؤلفني الزيديـة   (يف كتابه (*)  الوجيهالسيد املؤرخ عبدالسالم بن عباس   

 :بقوله 
  :]   ه١١٦٠ ـ ١٠٩٣[  احلسن بن إسحاق

عامل . احلسن بن إسحاق بن اإلمام املهدي أمحد بن احلسن بن اإلمام القاسم بن حممد احلسين الصنعاين               
بيه وعنه أخذ وعن أخيه، ومشاهري كبري، وحمقق شهري وشاعر أديب، بليغ، مولده بالغراس ونشأ يف حجر أ        

علماء عصره حىت فاق األقران وبلغ الغاية يف العلم ويف اإلجتهاد، قضى أغلب سنني حياتـه املعطـاءة يف           



السجون، بقي سجينا يف خالفة ابن عمه املتوكل بن القاسم بن احلسني مثان سنني مث يف سجن املنصور بـن   
 حىت وفاته وذلك بسبب أخيه الذي دعـى إىل نفسـه          ه١١٤٠احلسني بن املتوكل عشرين سنة من سنة        

باإلمامة وخاض حروباً حىت هزمه املنصور، وقد شغل املترجم أوقاته يف السجن مطالعة وتأليفـاً وتعليقـاً                 
ونسخاً، وجرى بينه وبني البدر األمري وبني ابن أخيه إمساعيل بن حممد بن إسحاق من األحباث والرسـائل                 

 .رات ما يدخل يف جملدات حسب تعبري صاحب نفحات العنرب وأخباره كثريةواملسائل واملناظ
 :ومن مؤلفاته

تزيد على ألف بيت ـ خ ـ   ) نظم فيها كتاب ابن القيم اجلوزية زاد املعاد( منظومة اهلدي النبوي -
 . مكتبة آل اهلامشي، أخرى مبكتبيت٢٩٣ضمن جمموع 

منه (أستوىف فيهما األدلة وذكر أقوال أهل املذهب         شرح منظومة اهلدي النبوي يف جملدين ضخمني         -
فتح القوي يف شرح    (وباسم  ) غربية( فقه   ١٢٦برقم  ) بلوغ املراد شرح منظومة زاد املعاد     (نسخة بعنوان   

منظومـة اهلـدي النبـوي      (وباسم  ) أوقاف (٢٤٩ برقم      ه١٠٩٠اهلدي النبوي اجلزء األول خط سنة       
، ٣، ٢، ١ املنظومة فقط، وأخرى ـ خ ـ ج  ١٤٧٦، ٧٤٣م ، وبرق)أوقاف) (١٢٨٩(رقم ) وشرحها
 . بقلم ابن املؤلف أمحد بن احلسن بعناية املؤلف مبكتبة العالمة عبدالرمحن شامي١١٩٠خ سنة 
) ٢٢٠٢( رقم      ه١٢٩٢منه نسخة خطت سنة     ) شرح الشمائل النبوية للترمذي   ( الشرح اللطيف    -

، أخرى مبكتبة السيد )أوقاف (٤٣جمموعة ) شمائل للترمذيتعليق على خمتصر ال  (مكتبة األوقاف وبعنوان    
 .  ه١١٦٤محود بن حممد شرف الدين ضمن جمموع خط سنة 

 مكتبة  ٧٤٨منها نسخة رقم    ) رسالة) (رد على منهاجه يف اإلمامة والتفضيل      (الرد على ابن تيمية    -
) نية يف إظهار خمازي ابن تيميـة      بلوغ األم ( باملكتبة العربية أخرى باسم      ١٥١األوقاف، وثانية يف جمموع     

 مكتبة ٢٩٦، أخرى ضمن جمموع )٣٦ ـ  ٢٨ص(ضمن جمموع يف مكتبة السيد حممد حممد الكبسي من 
 .آل اهلامشي

 . مكتبة األوقاف٩٠منه نسخة يف جمموع ) خمطوط( الرسالة احلسنية يف الرد على عقائد السنية -
ـ  - ) ٨٤( منه نسختان يف مكتبة األوقـاف جممـوع    الرسالة املفيدة يف اجلمع بني الصالتني ـ خ 
 أوقـاف، ويف    ٢٩٤ضمن جممـوع    ) النور املزين يف اجلمع بني الصالتني يف أخبار سيد الكوفيني         (وباسم  

 .٤٣٤املكتبة الغربية، ثالثة يف جمموع 
يف ، وثانيـة    )غربيـه  (٤٣ املرآة املبينة للناظر ما هو احلق يف مسألة الكفائة منها نسخة يف جمموع             -

 .٤٣٢/٣٩٠٧orاملتحف الربيطاين 
 القول الراجح والرأي السديد يف إثبات الصالة على الشهيد ـ خ ـ مبكتبة السيد حممد املنصور   -
 .بصنعاء

 :املصادر



، نفحات ١/٤٢٩، نشر العرف ١/١٩٤، طيب السمر ـ خ ـ البدر الطالع   ٢٩٣مصادر العمري 
، األدب اليمين عصر خروج األتراك ٢٩يئة ـ خ ـ ص، اجلواهر املض٢٢٩العنرب ـ خ، مصادر احلبشي 

، ٢/١٢،  ٣١٦،  ١/٢١٧، مؤلفات الزيديـة   ٥٠٠،  ٤٤٦،  ٣٧١ طالب   أيب، تاريخ اليمن حملسن     ٣٥٤
 ).حتت الطبع(، مصادر التراث يف املكتبات اخلاصة ـ ١١٩، ٣/٧٧، ٣١٢، ١٦٢، ٣٩، ٣٠

 ــــــــــــــــــــــــــــ
هو السيد العالمة احملقق عبد السالم بن عباس بن علـي بـن    : "فین الزیدیةأعالم المؤل" ترجمة مؤلف (*) 

عباس بن عبد الرمحن بن حممد بن احلسني بن القاسم بن أمحد بن اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل بن اإلمام املنصور بـاهللا                       
 .القاسم بن حممد اهلامشي احلسين؛ ولقب أسرته الوجيه

هـ ، وا نشأ ودرس على جمموعة من مشائخها ، مث هاجر إىل صـنعاء  ١٣٧٦ب سنة   شهر رج  ٤ولد يف شهارة، يف   
 .وتفرغ للدراسة يف اجلامع الكبري. م ١٩٨٣فأكمل مراحل التعليم العام، وخترج من اجلامعة سنة 

               لة احلـراس،  رائد من رواد احلركة اإلسالمية يف اليمن؛ بدأ عمله اإلسالمي منذ أوائل الثمانينات من خالل إدارته
مث اشترك يف تأسيس دار التراث اليمين اليت هلا فضل الريادة يف دفع كثري من الشباب حنو العمل يف حتقيق مؤلفات الزيدية                      

 .املخطوطة؛ كما كان من أوائل املؤسسني حلزب احلق ولصحيفة األمة
دقة بالواقع الـيمين، ودرس يف اجلـامع        له مقاالت هادفة والذعة يف صحيفة األمة، نبه من خالهلا على األخطار احمل            

 .الكبري، ويف مدرسة دار العلوم العليا
 :مؤلفاته

 .وهو الذي بني أيديكم اآلن. أعالم املؤلفني الزيدية وفهرست مؤلفام 
 مصادر التراث اإلسالمي يف مكتبات اليمن اخلاصة ـ حتت الطبع ـ

حتـت  (معجم رجال اإلعتبار وسـلوة العـارفني        .هـ١٤١١ سنة   معجم الرواة يف أمايل املؤيد باهللا طبع مع األمايل        
 ).الطبع

 ).حتت الطبع(جناية األكوع على العلم والعلماء 
من أعالم النساء ، ترجم فيه لعدد من أعالم النساء يف اليمن ؛ وهو مشروع له أبعاد فكرية وتربوية كبرية، يف عصر                      

قدر املرأة ـ خ ـ صدر منه الكتاب األول عن زينب الشـهارية سـنة     ام فيها التاريخ اإلسالمي على العموم بإجحاف 
 . هـ١٤١١

 ).حتت الطبع(جمموعة مقاالت ومقامات أدبية . صدى األمة 
 :من أهم حتقيقاته 

 األمايل الصغرى لإلمام املؤيد باهللا ـ ط ـ
 اإلعتبار وسلوة العارفني ، لإلمام املوفق باهللا اجلرجاين ـ حتت الطبع ـ

 .طبع منه جزآن.  حتقيق املصابيح الساطعة للشريفاشترك يف
 .يسكن بصنعاء عاكفاً على التدريس باجلامع الكبري، وعلى التحقيق والتأليف

نسأل اهللا تعاىل أن ميد يف عمره املبارك، وأن يعافيه من املرض الذي أمل به؛ واهللا تعاىل املستعان على كل أمـر، وهـو              
 )مقدمة كتابهمن انتهت  (.حسبنا ونعم الوكيل

 
 



 
 ـــــــ انتھت الرســـالة مع المالحــق ــــــ

 











 

 
 
 
 
 


