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معا�J �لوحي..

قر�89 تا#7ية للعقل �لشيعي
� �لشيخ 0كريا ���99* �

عبد�هللا بن �ملغ82..�لفقيه �لعا#;
تتعرY ¹ا  �ل_  �لفكرية � �لثقافية  للمشاكل   gلتصد� مهمة ^  مكانة   pلعلما� Åتل 

 ��ملجتمعا�، �تشتد �أل'ية عندما يكو� �ملجتمع مستهدف& ^ �جو�  �لثقا^ ��لفكرg، �هذ

 للتطو متكاملة  �ستر�تيجية  �ضع   g@ للدفا�،   Hخر@ �خطط&  للمو�جهة  خطط&  يتطلب 

�الجتماعي  Çلسلو� �لثقافة ��لفكر هو ما ينعكس ^  �لفكرg، �من @هم جو�نب   ���إلبد�

��لق @لفة بني zيع �ألطيا�. 

�لعل من @هم �لبحو` �ل_ �هتمت ֲדا مدسة �لوحي ��إلمامة هي �لقضايا �لعقائدية 

�لتوحيد �ما يتعلق به �مسألة  �لفكرية �نذ�Ç، �@'ها مسألة   	��ملد �ل_ tبطت فيها 

�لفكرية  	��لكوفة �ملدينة �ل_ تعج باملد ^ Üعا gلذ� DEملغ��إلمامة، �كا� لعبد�هللا بن 

�ملختلفة ��9 با�9 ^ توضيح مالمح هذ  �ألصو� �لعقائدية. 

�لفقيه البد من �لنظر ^  ��قبل @� نلقي نظرD قريبة لتأصيل تلك �لبحو` عند هذ

جو�نب من حياته، فقد �صفته �لكتب �لرجالية بـ>�خلز��< @g من يتاجر ^ �خلز �هو نو� 

من �لثيا4، �هي جتاD يلحظ توجه �لكثE من @صحا4 �ألئمة D ملماستها، بل ح¡ @بو 

 حنيفة =ماi مذهب �حلنفية كا� ميا	 تلك �حلرفة، �يكمن سبب fلك ^ كوsا حرفة تد

ر�. �لكثE من �لربح، كما @sا تؤمن سلعة مطلوبة ^ Rتمع يز��� عد� سكانه بشكل ُمطَّ

عاm �ين، ئيس �لتحرير، �لسعو�ية.
 *
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معا�@ 	لوحي.. قر	<1 تا�يخية للعقل 	لشيعي
�لفقه ��ملجتمع:

�لذين ُيرجع =ليهم، فقد  pلفقها�يعد عبد�هللا @حد �جو  �ملجتمع �لكو^، كما @نه @حد 

كانت له حلقة �	 ^ مسجد �لكوفة �كا� Æتمع =ليه �لكثE من طال� �حلديث ��لفقه 

ليستمعو� ما ميليه عليهم من مسائل �حلال� ��حلر�i �ما يتعلق بأصو� �لدين �فر�عه. 

�قد بلغ عد� تالمذته ��لر��D عنه @كثر من ثالثني جًال بينهم بعض @صحا4 �إلzا� 

�لكبا كمحمد بن @� عمE �@�د بن �مد بن @� نصر، كما @نه @كثر من طلب  pلفقها��

��ي&، �سعة تشمل @كثر من Øسة �ستني � D��حلديث ��لسعي خلفه �كانت عالقاته مع �لر�

�بلغت مر�ياته Øسمائة ���حد �عشرين.

من   Pعت� ح¡  عليه  �لتتلمذ �  F �لكاظم   iلإلما صحبته  من  مكانته  �تكمن 

�لرضا F، �قد عينه �إلماما� �كيًال  iجع لإلما Fلكاظم� Dبعد �فا� ،Fصه�خو

.E إلمامني� pكال� Pعنهما، بل ُعدَّ @حد @ك

يعر�   m لكن  �لثالثني  مصنفاته  بلغت  �قد  �لتصنيف � �لتأليف  من  عبد�هللا  @كثر 

 Eلكث� H��ملحدثو� منها سوH كتابني 'ا: كتا4 �لوضوp �كتا4 �لصالD، �قد � pلفقها�

 pاÑ@ لنجاشي ينقل�من �ملحدثني ��لفقهاp هذين �لكتابني، @ما كتبه �ألخرH فلم تعر� لكن 

.iلكال�ثالثة كتب @خرH هي: كتا4 �لزكاD �كتا4 �لفر�ئض �كتا4 @صنا� 

�يبد� @� كتب عبد�هللا كا� ¹ا ثقل عند طال4 �حلديث، فال يكا� ينتهي من تصنيف 

�لرجالية، ��لر��ية �لتالية  كتابه ح¡ يتو�فد �لطلبة لتلقيه عنه كما حتدثنا بذلك �ملصا�

تظهر fلك.

عن سهل بن �يا� �أل�مي ملا @� صنف عبد �هللا بن �ملغDE كتابه �عد @صحابه @� يقر@ 

عليهم̂  ���ية من ���يا مسجد �لكوفة �كا� له @Ì |الف فلما @� حضر�� الستما� �لكتا4 

�ليوi فقا� �ألÌ: @ين ينصرفو� فإ� @يضا جئت  ��ألÌ �قعد، قا�: فقا� ¹م: �نصرفو pجا

 �Àملالئكة ت��لنائم @�  Hيت فيما يرملا جا���، قا�: فقا� له: ِلَم جا���؟ قا�: يا @خي @

� ي�À هؤالp؟ فقا�: قائل: يÀلو� يستمعو� �لكتا4 �لذg �رجه fفقلت: ملا pلسما�من 

 DEملغ��هللا، قا�: فسر عبد�هللا بن  y= نا تائب@� �عبد �هللا بن �ملغDE فانا @يضا جئت ¹ذ

 .
(١)

بذلك

�لنص @� �ملحيط �لعائلي �لذg كا� يعيش فيه عبد�هللا ليس çميعه مو�لي&  �يظهر هذ

 �@  ��لطاهرD، �يبد�  Dللعتر  pلوال� له ^  �ملخالفني  �لبيت D، فقد كا� @خو  من  ألهل 

 y= نا تائب@� :Ìأل�عالقاته به m تكن حسنة، حيث يتوجس يبة من @خيه، كما @� قو� 

�هللا، يظهر منه �لندi على ما قابل به @خا ، �على ما كا� عليه من �لبعد عن @هل �لبيت 

�لتخو� من بث تلك  �Pيئه تR عند ��D، �لعل @مر عبد�هللا لطلبة �لعلم باالنصر

.D لبيت��ل_ تلقاها من @هل  ��ملعا� iلعلو�
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�حلكوما� �ألموية ��لعباسية @تبا� @هل �لبيت  ���ألمر ليس مبستغر4 فقد طا ��هذ

D �ضيقو� عليهم ^ zيع Rاال� حياִדم، ح¡ مر �من يقا� للو�حد منهم �نديق @� 

�لزنا�قة �منو� �مو�½ @هل �لبيت � gليهو��يهو�g @حب =ليه من @� يقا� له شيعي، أل� 

�إلعالمية �لتضليلية �لتابعة للسلطا�  Dألجهز��لتعذيب، كما @�  ���لسجو� �حتت @نو  ̂D

�ليوi من بعض �حلكوما� جتا  حصو� شيعة @هل   �فت �ملجتمعا� من �لشيعة، �ما نر َخوَّ

 Dمصغر D�لبيت D على حقوقهم �فضها �لتاi @� يسا�H بينهم �بني غEهم لصو

عما كانت متاسه �حلكوما� ^ تا�نا، ��لنص �لتا½ ي�P تلك �أل�ضا� �ل_ يتخو� 

فيها �لشيعة ح¡ من تسمية @بنائهم بعلي، بل يعد �لتسمية بذلك جرم& ميكن @� يتسبب 

.DEجتماعية كث�مبضايقا� 

�مر@Ï حامل، فقا� F: ستلد غالم&  �@ F لرضا� �Pعن @�د بن عمر: @خ

�لكوفة  فقدمت  �Ñه،  َغيِّر   :F فقا�  علي&،  ى  َيسمَّ  �@ @�صيت  فقلت:  عمر،  فسمه 

.
(٢)

��: ال نصد- بعد fلك مبا كا� Åكى عنكEه فقا� جÑ� �Eفوجدته فغ

�سخة مع �لكثE من @عيا� �ألصحا4 ��ملقربني من كا� لعبد�هللا عالقا� عميقة �

 Eلتأث� كا� ¹ما  �ألقوH بشخصني  @� عالقاته  �ملر�يا�  تظهر    gلذ� لكن   ،D ألئمة�

�ألبر� ^ �ملجتمع �لكو^ �'ا صفو�� بن îÅ بيا� �لسابرg �هو @حد @صحا4 �إلzا�، 

 Dلعقيد��سخ �لكاظم F) �هو �د` �صحا�  iإلما� Dلنعما� (تو^ ^ حيا��علي بن 

�لصحيفة �لسجا�ية �كتا4 سليم بن قيس �¹ال½  D���لطاهرD، �هو من  Dللعتر pلوال��

�لبيت  �لذg يعد من @قدi مؤلفا� فقهاp مدسة @هل � ،Dملعتمد� @حد �ألصو� �ألبعمائة 

�لنص �لتا½ ي�P عمق هذ  �لعالقة �ل_ m تكن سطحية بل كا� يرتبط فيها �لثالثة � ،D

�لوعي �لدي\ ^ � �لتطو DEملس DEفقهي يقدمو� من خالله خدما� كب� gمبشر�� فكر

�ملجتمع �إلسالمي.

�ية تا�ية تبني عمق �لصلة بني صفو�� بن �نقل �لنجاشي(� ٤٥٠هـ) ^ كتابه 

 pلوال��لعالقة �ألشد تأث9E �هي  �Pكما ت ،DEملغ�îÅ �علي بن �لنعما� �عبد�هللا بن 

للعترD D �ما ميثله �لدين ^ تلك �لعالقة، يقو� �لنجاشي: �s@ Hم تعاقد�� ^ بيت �هللا 

�حلر�i @نه من ما� منهم صلى من بقي صالته �صاi عنه صيامه ��كى عنه �كاته، فماتا 

�لسنة ثالثة @شهر  ^ iكعة، �يصو�بقى صفو��، فكا� يصلي ^ كل يوi مائة �Øسني 

 ،(�Pت) �Pكرنا  يتf ما ��يزكي �كاته ثال` �فعا�، �كل ما يت�P به عن نفسه مما عد

 .
(٣)

عنهما مثله

عبد�هللا �حركة �لوقف:
 iإلما� Dل_ ظهر� بعد �فا�تظهر بعض �لنصوÃ @� عبد�هللا تأثر vركة �لوقف 
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معا�@ 	لوحي.. قر	<1 تا�يخية للعقل 	لشيعي
�لكاظمF �جرفت �لعديد من �لشخصيا� �لدينية ��الجتماعية ��لثقافية، �خلقت ��خل 

 gلذ��ملجتمع �لشيعي �لكثE من �الضطر�4، لكن بعض �لفقهاp ينفي هذ  �لتهمة عن عبد�هللا 

�لر@g @كثر ��قعية �باألخص  ��إلميا�، �لعل هذ ^ Ìلرسو��ملعرفة �� pلوال� ^ D�f يعد

 gلسابر�� vثنا @كثر ^ حياته ��يط عالقاته، فهو يرتبط بصفو�� بن îÅ بيا� f=

�لدعوD للرضا F، بل يعد @�� من @ظهر  ^ Dألعمد��لذg حا4 حركة �لوقف �كا� @حد 

�إلميا� بالرضا F كما @ينا fلك عند �لبحث عن سEته.

�صفه  كما  �لوقف  من  مذهبه  سلم   gلذ� �لنعما�  بن  بعلي  �لقوية  عالقته   �@ كما 

�لرجاليو� بأنه ثقة عني ثبت ��ضح �لطريقة، �كذ� عالقته بالبزنطي @حد @صحا4 �إلzا� 

�لنص على =مامة  D���لوثاقة مبكا�، كما @� عبد�هللا بن �ملغDE يعد @حد  �لذg يعد ^ �

.F���جلو

@غلبها  =ليه  �لوقف  نسبة  نقلت  �ل_  �لر��يا�   �@ �لتهمة هي  نفي هذ   يؤكد   gلذ��

� حفت بقر�ئن �لصحة �هي مفقو�D بل �لقر�ئن f= إلثبا� =ال�ضعيفة ال يعتمد عليها ^ 

Íالفها، �من هذ  �ملر�يا� ما نقله عبد�هللا نفسه.

 DEملغ�عن �مد بن عيسى عن �حلسن بن علي بن فضا� قا�: قا� لنا عبد �هللا بن 

 iفتعلقت بامللتز pشي gكنت ��قفي& �حججت على fلك، فلما صر� مبكة �ختلج ^ صد

 Ï� �@ أل�يا� فوقع ^ نفسي� Eخ y= شد���Ï فأ� قلت: �للهم قد علمت طلب_ �=

جل من @هل �لعر�- بالبا4  Çقل ملوال iملدينة فوقفت ببابه فقلت للغال��لرضا F فأتيت 

 قا�: قد 
َّ
فسمعت ند�F  p �هو يقو�: ��خل يا عبد �هللا بن �ملغDE فدخلت فلما نظر =½

.
(٤)

@جا4 �هللا �عوتك �هد�Ç لدينه، فقلت: @شهد =نك حجة �هللا �@مني �هللا على خلقه

عبد�هللا ��لتأصيل لإلمامة:
 iلرسل، �@هم ما يقو�� pألنبيا� i9 لوظائف �مها��متثل �إلمامة̂  �لر�ية �لقر�نية �متد

 iإلما��لدين ��لدنيا، كما @�  به �إلماi بعد �لن� هو توضيح ما �ختلف فيه �لنا	 من @مو

 ،F iلرجو� لإلما�هو قائد لألمة ^ zيع شؤ�sا، �ال ميكن فهم �لدين ��لقر�� ��� 

�لصلة بني �إلمامة ��لقر�� ^ حديث �لثقلني �لذg يعد من  C iألكر��قد @�ضح �لرسو� 

.Dتر��ألحا�يث �لصحيحة �ملتو

عن �مد بن �ملثÊ قا�: ثنا îÅ بن �ا�. قا�: ثنا @بو عو�نة عن سليما� قا� ثنا 

حبيب بن @� ثابت عن @� �لطفيل عن �يد بن @قم قا�: ملا جع سو� �هللا C عن حجة 

�لو��� �نز� غدير خم @مر بد�حا� فقممن، � قا�: كأ� قد �عيت فأجبت =� قد تركت 

فيكم �لثقلني @حد'ا @كP من �آلخر كتا4 �هللا �عترÏ @هل بي_ فانظر�� كيف tلفو� 

فيهما فإsما لن يتفرقا ح¡ ير�� علي �حلوY � قا�: =� �هللا موالg �@نا �½ كل مؤمن � 
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@خذ بيد علي فقا�: من كنت �ليه فهذ� �ليه �للهم ��� من ��ال  �عا� من عا�� ، فقلت لزيد: 

.
(٥)

Ñعته من سو� �هللا C قا� ما كا� ^ �لد�حا� جل =ال �  بعينه �Ñع بأfنه

�من منطلق @� �لقر�� ��لعترD متال�ما� �حسب لفظ �لرسو� لن يتفرقا، �لن تفيد 

�لتأبيد كما هو معر�� ^ علم �لنحو فإ� fلك يع\ @� كل علم �كل سلوÇ يصد من 

�لعترD متو�فق مع �لقر��، ألنه لو صد عنهم ما �الف �لقر�� فإ� fلك يع\ عدi صد- 

 iخلطأ، كما @� عد��الفتر�-، �هو خال� كونه سوًال معصوم& عن  iبعد C لرسو��

�الفتر�- �ليل على �لعصمة عن �خلطأ @ي& كا� صغ9E @� كب9E، �هو من @�ضح ما يلحظه 

�ملطلع على سDE �تايخ �ألئمة �الث\ عشر �لذين @�¹م علي ��خرهم �ملهدg (عليهم 

.Ãلنصو��لكثE من  ^ C لرسو��zيع& @�كى �لتحية ��لسالi) كما @خP بذلك 

�إلمامة � �لوحي  مدسة   pفقها كا�  متال�ما�   Dلعتر�� �لقر��  كو�  منطلق  من   9f=

 DEملغ��لعقل، �ُيعد عبد�هللا بن � Dلعتر��ته �f لقر���يؤصلو� ملفاهيم �إلمامة من خال� 

�لوقع �الجتماعي �لكو^  ^ ��لذين ماسو� عملية �لتأصيل لإلمامة فأثر� �لكبا pلفقها�@حد 

�لعر�قي بشكل عاi، �ال نستبعد @� بعض مصنفاته ��ل_ m تصل =لينا كانت تتجه »و �

�ألمر.  �هذ

عن عبد �هللا بن �ملغDE عن �بن مسكا� عن عما بن يزيد عن @� عبد �هللا جعفر 

بن �مد E قا�: ملا نز� سو� �هللا C بطن قديد قا� لعلي بن @� طالب F: يا 

علي =� سألت �هللا عز �جل @� يو�½ بينك �بي\ ففعل، �سألته @� ُيؤ�خي بي\ �بينك 

�هللا لصا� من متر ^ شن � :iلقو�ففعل، �سألته @� Æعلك �صيي ففعل، فقا� جل من 

باٍ� خE مما سأ� �مد به، هال سأله ملك& يعضد  على عد�  @� ك9À يستعني به على 

 �فاقته فأنز� �هللا تعاy: {َفَلَعلََّك َتاِÇٌ َبْعَض َما ُيوَحى ِ=َلْيَك َ�َضآِئٌق ِبِه َصْدُÇَ َ@� َيُقوُلوْ

 .
(٦)

َلْوَال ُ@نِزَ� َعَلْيِه َكÀٌ َ@ْ� َجاp َمَعُه َمَلٌك ِ=نََّما َ@نَت َنِذيٌر َ��ُهللا َعَلى ُكلِّ َشْيpٍ َ�ِكيٌل}

عن �مد بن سنا� �صفو�� بن îÅ �عبد �هللا بن �ملغDE �علي بن �لنعما�، كلهم: 

عن عبد �هللا بن مسكا�، عن @� بصE: عن @� عبد �هللا F، قا�: =� �هللا m يد� 

�ملؤمنو� �هم، �=� نقصو� @كمله  ��� �fلنقصا� فإ�� Dلزيا���ألY =ال �فيها عاm يعلم 

�ملؤمنني @مرهم، �m يفر- بني �حلق  ¹م، فقا�: خذ�  كامًال، �لوال fلك اللتبس على 

.
(٧)

�لباطل�

عن عبد �هللا بن �ملغDE، عن عبد �هللا بن مسكا�، عن عبد �لرحيم �لقصE: عن @� 

�لنَِّبيُّ َ@ْ�َلى ِباْلُمْؤِمِننيَ ِمْن َ@نُفِسِهْم َ�َ@ْ�َ��ُجُه } :yهللا تعا�جعفرF قا�: سألته عن قو� 

َهاُتُهْم َ�ُ@ْ�ُلو �ْألََْحاiِ َبْعُضُهْم َ@ْ�َلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتا4ِ �ِهللا} ^ من نزلت؟ [قا�: نزلت]  ُ@مَّ

�إلمرD، =� هذ  �آلية جر� ^ �لد �حلسني F من بعد ، فنحن @�y باألمر �برسو�  ^

�هللا C، من �ملؤمنني ��ملهاجرين، فقلت: @ِلَوَلد جعفر فيها نصيب؟ فقا�: ال، فقلت: 
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لولد �لعبا	 فيها نصيب؟ قا�: ال، قا�: فعد�� عليه بطو� ب\ عبد �ملطلب، كل fلك 

يقو�: ال، �نسيت �لد �حلسنF، فدخلت عليه بعد fلك، فقلت: هل لولد �حلسن فيها 

نصيب؟

 .
(٨)

فقا�: ال، يا عبد �لرحيم ما ملحمدg فيها نصيب غEنا

عن عبد �هللا بن �مد بن سنا� �صفو�� بن îÅ �عبد �هللا بن �ملغDE �علي بن 

�لنعما�، كلهم عن عبد �هللا بن مسكا�، عن @� بصE، عن @� عبد �هللا F، قا�: =� 

�ملؤمنو�  ��� �fلنقصا�، فإ�� Dلزيا���هللا (عز �جل) ال يد� �ألY =ال �فيها عاm، يعلم 

� نقصو� @كمله ¹م، �قا�: خذ�  كامًال، �لوال fلك اللتبس على �ملؤمنني f=� ،هم�شيئ& 

 .
(٩)

@مرهم، �m يفر- بني �حلق ��لباطل

من هذ  �لنصوÃ ميكننا @� نستخلص �ملعطيا� �لتالية:

 Yفر gلذ� iإلما��لرسو� C هو علي بن @� طالبF، �هو  p١- @�� خلفا

 ،iعلو� ��هللا طاعته، �ألنه @علم �لنا	 بالشريعة �@حكامها �ما Åتا£ =ليه �لنا	 من معا

�ألخذ عن  Pهللا =ال ع�فهو با4 مدينة علم �لرسو� C، �ال ميكن فهم �لدين كما يريد 

.F علي

 Fفضت قبو� =مامة علي C هللا�سو�  D^ حيا 	لنا� ٢- هناÇ فئة من 

باألمر �|الفة zاعة  �أل��، �قد عر� �هللا سوله  �لنص  fلك  يبني  كما  �ألمة،  على 

�لكثDE من �لرسو� C ¹ذ  �لفئة، �قد fكر بعضها �مد بن  ���لتحذير ��لر@يه، فو

=Ñاعيل �لبخاg (�٢٥٦هـ) ^ كتابه. 

�حلق عند  y= 	لنا� �٣- @� �جو� �إلماi ^ كل �ما� ضر�D للحفاË على �لدين �

�حلق =ال من  y= لنقصا� منه، �ال ميكن @� ير�هم��لدين @�  ^ Dلزيا���الختال�، @� عند 

�لعلم من �لرسو�  ��لذين �ثو D ألئمة� Eخال� معرفته كله، �هو ما ال يوجد ^ غ

ِ� @حد غEهم fلك، �ألsم @ثبتو� عدi جهلهم بأg شيp �علمهم �لتاi بالدين  m� ،C َيدَّ

ن َيْهِدg ِ=َلى �ْلَحقِّ  كانو� هم �أل�y باالتبا� لقو� �هللا تعاy: {ُقْل َهْل ِمن ُشَرَكآِئُكم مَّ

gَ ِ=الَّ َ@� ُيْهَدH َفَما َلُكْم  ن الَّ َيِهدِّ ُقِل �هللا َيْهِدg ِلْلَحقِّ َ@َفَمن َيْهِدg ِ=َلى �ْلَحقِّ َ@َحقُّ َ@� ُيتََّبَع َ@مَّ

، فهد�ية �هللا لألمة عن طريق �لرسو� C �ما @نز� عليه من �حي، 
(١٠)

َكْيَف َتْحُكُموَ�}

 D ألئمة� Eلقر�� غ��لقر�� �m يد� @حد علم  ^ C لرسو���قد �ختلف �لنا	 بعد 

فكانو� هم �ألحق باالتبا�.

 �@ iإلما��ثية، بل هي جعل من �هللا، فليس للرسو� @� ٤- ليست �إلمامة قضية �

ينصب @g شخص لإلمامة، بل =منا يبلغو� عن �هللا من هو �ألحق باإلمامة بعد �لرسو� 

�لسابق.  iإلما�C @� بعد 
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عبد�هللا ��لتلقي �ملعر�:
�شتغل عبد�هللا بطلب �لعلم �حديث @هل �لبيت D منذ كا� شاب& يافع&، �جعل هدفه 

�أل�� �لسما� �تلقي �لعلم مباشرD من �ألئمة �لطاهرين D، �@�� من تلقى عنه �حلديث 

�لكاظم F �@صبح بعد فترD @حد خو�صه �� �كيًال عنه ^ �لكوفة،  iإلما�مباشرD هو 

 F -لصا�� iإلما��حلديث عن  H�كما تلقى �لعلم ��ملعرفة من علي �لرضا F، �قد 

بو�سطة. 

بلغ عد� من @خذ �حلديث ��H عنهم @كثر من ستني شخص& @غلبهم من �لشخصيا� 

�ملعر�فة ��ل_ ¹ا مكانة عالية ^ �لفقه ��ملجتمع �لكو^ �غE ، �»ن هنا سنو� ثبت& 

 .Eخلصوصياִדم =ال بشكل يس Yلتعر� ��� D�ببعض @Ñاp هذ  �لشخصيا� ��لر�

 .Eبن بك�١- عبد�هللا 

.9��ياته عنه تبلغ �ثنني �Øسني مو�٢- عبد�هللا �بن سنا�، �

٣- عبد�هللا �بن مسكا�.

٤- @با� بن عثما�. 

٥- @�د بن عمر� بن سعيد.

.٦- =سحا- بن عما

٧- =Ñاعيل بن @� �يا� �لسكو� �لشعgE، له كتا4. 

٨- �=Ñاعيل بن جابر �جلعفي، له كتا4.

.E -لصا��٩- بريد بن معا�ية �لعجلي @حد @صحا4 �إلzا� �من @صحا4 �لباقر �

١٠- �جعفر بن =بر�هيم بن �مد بن علي بن عبد �هللا بن جعفر �لطيا، من @صحا4 

.F-لصا�� iإلما�

.F -لصا���£ @حد @صحا4 �إلzا�، من @صحا4 ١١- �zيل بن �

�حلسن بن موسى �خلشا4، يعد من �جو  @صحا4 �ألئمة D مشهو �صفه  -١٢ 

، �كتا4 ���لعلم، له كتب منها: كتا4 �لر� على �لو�قفة، �كتا4 �لنو Eلنجاشي بكونه كث�

.pألنبيا��حلج، �كتا4 

�حلسني بن �ملختا @بو عبد�هللا �لقالنسي، كو^ ثقة له كتا4، قيل: =نه ��قفي،  -١٣

.F لكاظم�من خاصة @صحا4 

١٤- �ا� بن طلحة بيا� �لسابرg، كو^ ثقة، له كتا4 ير�يه عنه zاعة.

�لكثE من �لر��يا� بلغت تسعمائة  ^ ���لعنو �١٥- Ñاعة بن مهر��، �قد �قع ֲדذ

.9�بعة �Øسني مو@�

.F لكاظم��H عن  ،dحلنا� Ê١٦- مث

١٧- �مد بن �يا�.
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.gأل��� Eلفضيل بن كث�١٨- �مد بن 

�لثقافة  ^ 9�١٩- هشاi بن �حلكم �لكو^ (� ١٩٩هـ)، �ملتكلم �ملعر��، يعد علم& با

�لعربية ��إلسالمية، له كتب كثDE منها ما يلي: كتا4 علل �لتحرمي، كتا4 �لفر�ئض كتا4 

�إلمامة، كتا4 �لداللة على حد` �ألجساi، كتا4 �لر� على �لزنا�قة، كتا4 �لر� على @صحا4 

�جلو�ليقي، كتا4 �لر� على @صحا4 �لطبائع،  iلر� على هشا��الثنني، كتا4 �لتوحيد، كتا4 

�إلمامة �هو zع علي بن منصو من  ^ Eلتدب��لتوحيد، كتا4  ^ iلغال�كتا4 �لشيخ �

كالمه-، كتا4 �مليز��، كتا4 ^ =مامة �ملفضو�، كتا4 �لوصية ��لر� على منكريها، كتا4 

�لقد، كتا4 �حلكمني، كتا4 �لر� على � Pجل��مليد��، كتا4 �ختال� �لنا	 ^ �إلمامة، كتا4 

�ملعتزلة �طلحة ��لزبE، كتا4 �لقد، كتا4 �أللفاË، كتا4 �الستطاعة، كتا4 �ملعرفة، �كتا4 

�لر� على @سطاليس ^  �ملعتزلة، كتا4  �لر� على  @بو�4، �كتا4 �ألخبا، �كتا4  �لثمانية 

�لتوحيد، كتا4 �ملجالس ^ �لتوحيد، كتا4 �ملجالس ^ �إلمامة. 

من ��« عنه
.E١- �مد بن @� عم

٢- @�د بن �مد بن @� نصر �لبزنطي.

.��٣- =Ñاعيل بن مهر

�لرضا ��جلو�� E من ثقا�  iلنخعي، كا� �كيًال لإلما� £�٤- @يو4 بن نو بن �

�ألصحا4 �من @هل �لو�، له كتا4.

.îÅ ٥-  جعفر بن �مد بن

٦- �ا� بن عيسى �جله\ �لبصرg، @صله من �لكوفة، �H عن �لصا�- ��لكاظم 

.Dلزكا��لرضا �ما� ^ �من �جلو�� D غريق&، من @صحا4 �إلzا�، له كتا4 �

، من @صحا4 �لرضا ���لعبا	 بن معر�� �لقمي، ثقة له كتا4 �آل��4 �كتا4 نو -٧

.Dg¹ا��� ���جلو�

 .��٨- عبد �لر�ن بن @� جنر

٩- عبد �هللا بن �لصلت @بو طالب، �صفه �لنجاشي بالقمي موy ب\ تيم �لال� �بن 

�يته، من @صحا4 �لرضا ��جلو�� E، له كتا4. � y= ثعلبة، ثقة مسكو�

�كا�  ثقة،  كو^،   ،Îملقر� �حلسن  @بو  �لزطي  بيا�   mسا بن   ،dسبا@ بن  ١٠-علي 

سائل ^ fلك، جعو� فيها =y @� جعفر �لثا�  فطحي&، جرH بينه �بني علي بن مهزيا

F، فرجع علي بن @سباd عن fلك �لقو� �تركه، �قد �H عن �لرضا F من قبل 

.
(١١)

fلك، �كا� @�ثق �لنا	 �@صدقهم ¹جة

.F ���جلو iإلما��ألنباg)، من @صحا4 )Eلزب�١١-علي بن �حلكم بن 
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١٢- �مد بن خالد �لPقي.

١٣- �مد بن سعيد بن غز���، له كتا4.

.F لرضا� iإلما��H عن  ،gلعبيد�١٤- �مد بن عيسى 

ثقة،  بأنه:  �لنجاشي  �صفه  �لده\،   عما بن  معا�ية  بن  حكيم  بن  معا�ية   -١٥

جليل، من @صحا4 �لرضا F، قا� @بو عبد �هللا �حلسني بن عبيد�هللا: Ñعت شيوخنا 

يقولو�: �H معا�ية بن حكيم @بعة �عشرين @صال m ير� غEها، �له كتب، منها: كتا4 

�لطال-، �كتا4 �حليض، �كتا4 �لفر�ئض، � كتا4 �لنكا، �كتا4 �حلد��، �كتا4 �لديا�، 

 .
(١٢)

���له نو

�حلسن بن }بوF..�معا�§ �لوحي
�إلنسا�، �مدخًال مهم& لرسم �لعالقة � Dحليا��لوحي مدخًال يقيني& لفهم  �متثل معا

 ��¹ذ  ،��Eلتأث� عن  متعالية  ألsا  �عامة  شاملة،   Dبنظر  ��ملعا هذ   �تتميز  بينهما، 

�لتايخ بكل  @ثبت  �� قد�سة �مصد�قية عند عامة �ألمة، �قد f خلصائص�@صبحت هذ  

�ملعا� قا�D على =عطاp �عي حقيقي لإلنسا� �رجه من  منحنياته �@حد�ثه @� هذ  

��� حDE �شك&.����ملناهج �لبشرية �ل_ كلما بُعد� عن �لوحي � �ألفكا DEح

�ملتعالية عن كل ما هو  Dلطاهر��لقر�� �لذg هو مظهر تاi لوحي �هللا، ميثل �لكلمة �

بشرg، فليس للبشر @g مدخلية ^ صنع �لنص �لقر��، {ِ=نَُّه َلُقْر�ٌ� َكِرٌمي * ِفي ِكَتا4ٍ 

، لكنه متفاعل مع �لو�قع 
(١٣)

�ْلَعاَلِمَني} ِّ4َّن  ِيٌل مِّ Àُر�َ� * َت ُه ِ=الَّ �ْلُمَطهَّ ْكُنوٍ� * الَّ َيَمسُّ مَّ

�لبشرg من ناحيتني، �أل�y: @نه نص توجيهي تأسيسي، �لثانية: @نه ^ �ياته م�À لإلجابة 

عن تسا�ال� �حل =شكاليا� ��قعية @� مستقبلية.

�لعاملني، فهو -كما قلنا- متعاٍ� من  4�أل� �لقر�� يشكل �لكلمة �لتامة �لنا�لة من 

�ملضمو� ��لتركيب �للغوg، لذ� كا� تفسE  ضر�D لتكوين معرفة صحيحة � pاÅإل�ناحية 

�خلاطئ  Eلتفس��لوقو� ^  iقع بكل تشكالته مع ضمانة عد�قا�D على تفعيل �لكلمة مع �لو

 Dضر� �لكلمة  صاحب  مع  �ملتصل  �ملفسر  �جو�  كا�  �ألمر   �هذ �لضما�  �لناقص،   �@

�لكلمة، �ليس fلك �ملفسر =ال من نزلت عليه �لكلمة @� من ُ@�ِصَي  ��f مصاحبة لوجو�

بالرجو� =ليه لتفسEها، �كا� �لرسو� �مد C هو من نز� عليه �لوحي، �قد @مر 

 D، �قد ثبت @sم �لوحيد�� �لذين ميلكو� مقد
(١٤)

�ألمة @� ترجع بعد  خللفائه �الث\ عشر

�ألحا�يث �ل_ حث فيها   ̂C لرسو� نفسه�تامة لفهم �لقر�� �تفسE  كما @خP بذلك 

 .D لرجو� لألئمة��ألمة على 

�لكل تلك �حليثيا� كا� نقل حديث �معا� @هل �لبيت D ميثل @'ية كبDE ألsا 

^ Rملها تفسE لكتا4 �هللا، كما ميثل �لرجو� =ليهم ضمانة من �لضال� ��ال»ر�� عن 
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معا�@ 	لوحي.. قر	<1 تا�يخية للعقل 	لشيعي
�ملنطلق كا� �حلسن بن �بو4 �لذg �صفته �لكتب �لرجالية بأنه من  ��لوحي، �من هذ

.D ألئمة��ألكا� �ألبعة ^ عصر ، َنِشط& ^ حفظ �نقل �لنص �لصا� عن 

m يتحد` �لنجاشي ^ كتابه عن �حلسن بن �بو4 (١٤٩- ٢٢٤هـ) �m يترzه 

�ألمر موضع تعجب عند @صحا4 �لكتب �لرجالية مع @نه fكر  ^ موضع بأ�  ��قد كا� هذ

�إل'ا� مع جاللة �مكانة �حلسن بأمو كا�  �له كتا4 �ملشيخة، �قد فسر �لرجاليو� هذ

�لنجاشي قد غفل  �@ �@ ،Ìلنسا�بعضها بسقط ترzته من كتابه عند �ستنساخه من قبل 

بالفعل عن fكر ، لكن �لشيخ �لطوسي �غE  تعرضو� لترzته، �كالو� له �لكثE من �ملد 

 yبا علي، مو@ Êيك ،���لتقدير، فقا� �لشيخ: �حلسن بن �بو4 �لسر��، �يقا� له �لز�

�H عن ستني جًال من @صحا4 @� � F لرضا�çيلة كو^، ثقة، �H عن @� �حلسن 

.
(١٥)

DEبعة ^ عصر ، �له كتب كثعبد �هللا F، �كا� جليل �لقد، يعد ^ �ألكا� �أل

�ختيا معرفة �لرجا� عند ترzة �بن �بو4 قا�: عن علي بن �مد �لقتي�،  ^�

قا�: حدث\ جعفر بن �مد بن �حلسن بن �بو4، نسبة جد  �حلسن بن �بو4: @� 

�حلسن بن �بو4 بن �هب بن جعفر بن �هب، �كا� �هب عبد9 سندي& مملوكا جلرير 

�ملؤمنني F، �سأله @� يبتاعه من جرير،  Eم@ y= ��9 فصابن عبد �هللا �لبجلي �كا� �

فكر  جرير @� �رجه من يد ، فقا�: �لغالi حر قد @عتقته فلما صح عتقه صا ^ خدمة 

�ملؤمنني F، �ما� �حلسن بن �بو4 ^ �خر سنة @بع �عشرين �مائتني، �كا�  Eم@

من @بناØ pس �سبعني سنة، �كا� ��i شديد �أل�مة @نز� سناط& خفيف �لعاضني بعة 

.
(١٦)

من �لرجا� �مع من �كه �ألمين

�لسند، كما @نه ينحد من  y= حلسن ترجع @صوله��لنص يظهر @�  �من خال� هذ

 Eخا�م& ألم @عتقه جرير   �@ بعد  @صبح  �هب  فجد    ،Dلطاهر�  Dللعتر  pلوال� قدمي  بيت 

 D��للذين @صبحا من �لر� ���حلسن �مد �ها pبنا@ ^ pلوال� ��ملؤمننيF، �يظهر هذ

�ملوثقني.

صحب �حلسن بن �بو4 ثالثة من �ألئمة �لطاهرين هم موسى بن جعفر �علي بن 

موسى ��مد بن عليD، كما @نه كا� vاث& عن �حلديث، كما كا� @بو  مهتم& كذلك مبا 

�لكتب �لرجالية @� �بوب& @مر �حلسن �بنه بكتابة  ���H عن @هل �لبيت D، فقد @�

كل حديث ير�يه علي بن ئا4، �كا� Æا�يه على fلك مببلغ جزيل من �ملا� حيث كا� 

�ألمر قد ��� من غبة �حلسن ^ �لسعي  �يعطيه عن كل حديث يكتبه �'&، �يبد� @� هذ

�لتوجه �ضوح& ال ينكر ^ مسEته  ��أل4 ^ صنع هذ Eحلديث �حفظه، فإ� لتأث� p��

�لعلمية ��ملعرفية.

�حلسن بن �بو4 نلحظ @� @غلب �لكتب �لرجالية تصفه  Dحيا� DEلبحث عن س�عند 

بعة �عشرين @صًال، �بالطبع ال تذكر �لكتب �لرجالية تلك �ألصو� ^ سEته، @ H�بأنه 
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�حلسن  H��ألمر ال بد من مر�جعة ��سعة ملن  ��للحصو� على معلومة ��ضحة ^ هذ

عنهم، �معرفة من نقل عنه تلك �ألصو� �من نقل عنه �حلديث فقط ��� @� ينقل كتابه 

@� @صله، �بعد �لبحث �ستطعنا @� نعر� عشرين شخص& فقط. 

�ألصو: �ل� ���ها �حلسن:
�ضحة عن � D�ها �حلسن ثر�D معرفة هامة ^ تكوين صو��ل_  متثل �ألصو� 

�لعظيم من  `��لتر ��لنقل ^ حفظ هذ �معا� مدسة �لوحي ��إلمامة، �قد ساهم هذ

�الندثا، �هذ  �ألصو� هي: 

١- @صل �لربيع �ألصم..

٢- @صل سعد بن @� خلف �لزهرg، كو^، ثقة.

٣- @صل صاä بن �ين، كو^، ثقة.

٤- كتا4 عبد �لعزيز �لعبدg، كو^، �صف بالضعف.

٥- كتا4 عبد�هللا بن غالب �ألسدg، كو^ �صفه �لرجاليو� بقو¹م ثقة ثقة، شاعر فقيه.

٦- كتا4 �لقاسم بن بريد بن معا�ية �لعجلي، كو^، ثقة. 

٧- كتا4 مالك بن عطية �لبجلي، كو^، ثقة.

�لبجلي، كو^، ثقة. dبا٨- كتا4 �مد بن عبد�هللا بن 

٩- كتا4 �مد بن عبد�هللا �¹اáي، جليل �لقد، ثقة.

�لتميمي، عر�، كو^، ثقة، عني. �١٠- كتا4 �مد بن ما

�للحاi، كو^، ثقة. îÅ 4١١- كتا

١٢- كتا4 يعقو4 �لسر�£، كو^، ثقة.

١٣- كتا4 ���� بن سليما� �حلما، كو^ ثقة.

١٤- كتا4 @� �مد عبد�هللا بن سعيد �لو�بشي.

.g١٥- كتا4 @� مرمي عبد�لغفا بن �لقاسم بن قيس بن فهد �ألنصا

.�حلناd، ثقة جليل �لقد îÅ �@ 4١٦- كتا

�لكرخي �لكاتب، ثقة. gلسر�١٧- كتا4 �حلسن بن 

١٨- @صل حفص بن ساm، @� �ال�D، كو^ جعفي، ثقة.

١٩- @صل خالد بن جرير بن عبد�هللا �لبجلي، كو^، ثقة.

٢٠- @صل �حلكم �ألعمى، ثقة.

�لتوحيد..��لوحي:
ُتعد مسألة �لتوحيد من �لبحو` �ملهمة �ل_ تتعلق بأسا	 �لدين �صحة �العتقا� @� 
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معا�@ 	لوحي.. قر	<1 تا�يخية للعقل 	لشيعي
�ل_ يطرحها �ألنبياp مع @قو�مهم عند بعثتهم، �بالرغم من  yأل��خطئه، كما @sا �ملسألة 

كو� �إلميا� بوجو� �هللا @مر9 فطري& =ال @� �لعديد من �ألمم �قعت ^ �»ر�فا� كبDE فيما 

�لعقائدg فيما يتعلق بالتوحيد، فالبعض  ��يتعلق بتوحيد �هللا، �قد تعد�� @شكا� �ال»ر

�من بتعد� �آل¹ة، ��لبعض �آلخر �صف �خلالق �ملبد� بأ�صا� �لبشر، �m تكن هذ  �ألمة 

مبنأH عن �ال»ر�� ^ مسألة �لتوحيد، �قد كا� @هم @سباf 4لك هو �لبعد عن @هل �لبيت 

�إلنسا� @�  DD، �هذ� ما نالحظه عند من يقو�: =� �هللا تعاy جسم، @� =نه على صو

�يته @مٌر ممكٌن.  �= �@ ،pلسما�=نه ي�À من 

 m هللا�=� @هم @مر لضما� صحة �لعقيدD هو �ألخذ ممن @مر �هللا باألخذ عنهم، أل� 

يأمر �ألمة @� تأخذ من @g شخص شا�p �ينها �عقيدִדا، بل =نه تعاy نصب خلفاp �@ئمًة 

 C iألكر��لرسو�  � يرجع =ليهم �لنا	 ^ كل �ما�، ��ألحا�يث بذلك متو�ترD، �قد َعرَّ

 ��ألمة باملرجعية �لدينية بعد حيله عن �لدنيا، �نص عليهم بأÑائهم ��حد9 بعد ��حد، �هذ

 ،
(١٧)

�لصحيح بأ� من ما� �ليس ^ عنقه بيعة ما� ميتة جاهلية� مقتضى �لنص �ملشهو

 ،C هللا��حلديث ال ينطبق =ال عندما يكو� من نبايعه ممثًال لرسو�  ��من �لو�ضح @� هذ

�لذين ليس 'هم =ال  iحلكا��إلميا� �ال ميكن @� تنطبق على  ^ Dبيعته تكو� مؤثر iفعد

�حلفاË على سلطتهم.

�ل_ صد� من بيت �لعصمة، �لذين @fهب �هللا عنهم  ��هنا Rموعة من تلك �ملعا

�لرجس �طهرهم تطه9E، �عند �لتأمل ^ هذ  �ملعا� يتضح �لفر- بني معا� من نصبه 

�هللا علم& ها�ي& �من نصب نفسه =مام& �تبعه �لنا	 تقليد9، ��� @� يد� �لدليل على �جو4 

متابعته. 

�لرقي عن @� عبد �هللا  ���عن �حلسن بن �بو4، عن عبد �لر�ن بن كثE، عن �

�هللا عز �جل @� �لق �خللق خلقهم �نشرهم بني يديه � قا� ¹م:  ��F قا�: ملا @

�ملؤمنني ��ألئمة D فقالو�: @نت بنا،  Eم@� C هللا�من بكم؟ فأ�� من نطق سو� 

لهم �لعلم ��لدين، � قا� للمالئكة هؤالp �لة �ي\ �علمي �@منائي ^ خلقي �هم  فحمَّ

 ��لنفر بالطاعة ��لوالية، فقالو pهللا بالربوبية �¹ؤال ��ملسؤ�لو�، � قيل لب\ ��i: @قر�

نعم بنا @قرنا، فقا� �هللا جل جالله للمالئكة: �شهد��، فقالت �ملالئكة: شهدنا على @الَّ 

ية من f با�نا من قبل �كنا� Çمنا @شر= :�يقولو�: غد� =نا كنا عن هذ� غافلني، @� يقولو

 .
(١٨)

بعدهم @فتهلكنا مبا فعل �ملبطلو�، يا ���� �اليتنا مؤكدD عليهم ^ �مليثا-

�حد، عن @� عبد �هللا F قا�: � Eئا4 �عن غعن �حلسن بن �بو4، عن �بن 

، �من عبد �السم ��� �ملعÊ فقد كفر، �من عبد �السم 
(١٩)

من عبد �هللا بالتوهم فقد كفر

�ملعÊ فقد @شرÇ، �من عبد �ملعÊ بإيقا� �ألÑاp عليه بصفاته �ل_ �صف ֲדا نفسه �

 F ملؤمنني� Eئر  �عالنيته فأ�لئك @صحا4 @م�فعقد عليه قلبه �نطق به لسانه ^ سر
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.
(٢٠)

حق&، �^ حديث �خر: @�لئك هم �ملؤمنو� حق&

 F با جعفر@ -عن �حلسن بن �بو4، عن @� �زD قا�: سأ� نافع بن �أل�

فقا�: @خ�P عن �هللا م¡ كا�؟ فقا�: م¡ m يكن ح¡ @خÇP م¡ كا�، سبحا� من 

 .
(٢١)

m يز� �ال يز�� فر�9 صمدm 9 يتخذ صاحبة �ال �لد9

�حلسن �لرضا F من  �@ y= جل pعن @�د بن �مد بن @� نصر قا�: جا

�s pر بلخ فقا�: =� @سألك عن مسألة فإ� @جبت\ فيها مبا عندg قلت بإمامتك، فقا� �

 g@ بك م¡ كا�؟ �كيف كا�؟ �على@بو �حلسن F: سل عما شئت فقا�: @خ�P عن 

�هللا تباÇ �تعاy @ين �ألين بال @ين �كيف  �= :F حلسن�شيp كا� �عتما� ؟ فقا� @بو 

�لكيف بال كيف �كا� �عتما�  على قدته، فقاi =ليه �لرجل فقبل @سه �قا�: @شهد @� ال 

�لَقيِّم بعد  مبا قاi به � C هللا�=له =ال �هللا �@� �مد9 سو� �هللا �@� عليًّا �صي سو� 

 .
(٢٢)

سو� �هللا C �@نكم �ألئمة �لصا�قو� �@نك �خللف من بعدهم

عن �حلسن بن �بو4، عن �لعالp بن �ين، عن �مد بن مسلم عن @� جعفر 

َ�َ@َضلُّ  َ@ْعَمى   Dِآلِخَر� َفُهَو ِفي  َ@ْعَمى  َهِذِ   َكاَ� ِفي  F ^ قو� �هللا عز �جل: {َ�َمن 

�لفلك  ����� �ختال� �لليل ��لنها� Y�أل� ��َسِبيًال} قا�: من m يدله خلق �لسما�

�f pلك @مر9 @عظم منه فهو ^ �آلخرD @عمى �لشمس ��لقمر ��آليا� �لعجيبا� على @� ��

.
(٢٣)

�@ضل سبيًال، قا�: فهو عما m يعاين @عمى �@ضل

عن �حلسن بن �بو4، عن �ا� بن عمر� �لنصي�، قا�: سألت جعفر بن �مد 

E عن �لتوحيد، فقا�: ��حد، صمد، @�½، صمدg.. ال ظل له ميسكه، �هو ميسك 

، عا� باملجهو�، معر�� عند كل جاهل فر���، ال خلقه فيه �ال هو 
(٢٤)

�ألشياp بأظلتها

^ خلقه، غE �سو	 �ال Rسو	 �ال تدكه �ألبصا، عال فقر4، ��نا فبعد، �ُعِصَي 

بقدته،   pألشيا� حامل  �=نه  تقله Ñا��ته،  �ال  ضه، @ حتويه  ال  فشكر،  �ُ@طيع  فغفر، 

 ،p���ته فصل �فصله جز�ميومي، @�½، ال ينسى، �ال يلهو �ال يغلط، �ال يلعب، �ال إل

 .
(٢٥)

�@مر  ��قع، m يلد فيو`، �m يولد فيشاm� ،Ç يكن له كفو� @حد

 :Fقا�: قا� @بو جعفر Eئا4، عن @� بص�حلسن بن �بو4، عن علي بن 

.
(٢٦)

9Eصاحبه =ال حت ���هللا ال يز� ^ iلكال��هللا فإ�  ^ �تكلمو� ^ خلق �هللا �ال تتكلمو

 .
(٢٧)

�هللا ��f ^ ��ية @خرH عن حريز: تكلمو� ^ كل شيp �ال تتكلمو� ^�

:Gمعطيا! �لنصو
�لسابقة جز9p من �لر�ية �ل_ تتميز ֲדا مدسة �لوحي ��إلمامة، �هي  Ãلنصو�متثل 

متثل مناf£ منتقاD لالقتر�4 قليًال من هذ  �ملنظومة �ملعرفية �لشاملة، لكن مع fلك ميكن 

@� تقدi هذ  �لنصوÃ تصو9 �قيق& عن �ية @هل �لبيت D ملسألة �لتوحيد �ميكننا 
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معا�@ 	لوحي.. قر	<1 تا�يخية للعقل 	لشيعي
»ن @� åر£ باملعطيا� �لتالية:

�لبشر zيع&، �ملسلمني  Hفطرية، �هي عامة لد yهللا سبحانه �تعا�١- @� معرفة 

�هو مما   ،yتعا� سبحانه  �هللا  معرفة   ^ �ألساسية  �للبنة   �لذ  mعا �يشكل  �غEهم، 

 Dلنشأ��لقيامة، �لو m تكن تلك �ملعرفة باقية �مال�مة له ^  iهللا به على عبا�  يو�Åتج 

�المتحا� هي �لدنيا، قا� � pالبتال� ��لدنيوية m يكن �الحتجا£ صحيح&، أل� �لتكليف ��

، �قا�: 
(٢٨)

َ��ُهللا ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنَني} Dِآلِخَر� 4ِ�ْنَيا َ�ُحْسَن َثَو �لدُّ 4َ�تعاy: {َفآَتاُهُم �ُهللا َثَو

 mعا ^� ،
(٢٩)

ن نَّاِصِريَن} ْنَيا َ��آلِخَرDِ َ�َما َلُهم مِّ {ُ@�َلِئَك �لَِّذيَن َحِبَطْت َ@ْعَماُلُهْم ِفي �لدُّ

�لذ كا� �لكل معتر� باخلالق مقر به {َ@َلْسَت ِبَربُِّكْم َقاُلوْ� َبَلى َشِهْدَنا}، فال يوجد منكر 

 �لذ mلتكليف �عا��لعمل � ��لدنيا، ��لدنيا هي � �� ^ ^ fلك �لعاm �=منا �قع �إلنكا

�لرسل  Pع Eلتذك��ملعرفة ��لشهو�، �ֲדذ  �ملعرفة �ما Åدثه �هللا ^ �لدنيا من  �هو �

�ألئمة Å Dاسب �هللا �لعبا�.� pألنبيا��

 C مد� iألكر�كما @� @�� من @قر هللا سبحانه �تعاy بالعبو�ية هو سولنا 

=ليه،  �¹ا�ين � خلقه  @فضل  �جعلهم  بنا  �صطفاهم   �لذ  D لطاهرين� �ألئمة  �عترته 

�ملرجعية �لدينية �ل_ يضمن من تبعهم �لنجاD من �لضال� ��لتيه.�

 Dلعبا��� ،yمعاٍ� �صفا� هللا سبحانه �تعا� Ëمنا هي @لفا= Êحلس��هللا  pاÑ@ �@ -٢

 pاÑأل��ل_ تسمى ֲדا هذ  �ألÑاp، @ما @� جنعل  ���حلقيقية هي من خال� �إلميا� بالذ

�هللا عن fلك  yلشريك له تعا�شيئ& ��هللا سبحانه �تعاy شيئ& �خر، فذلك يع\ جعل 

.9Eعلو9 كب

�هللا سبحانه �تعاm g@ ½�@ y يكن مسبوق& بالعدi، بل هو �أل�� ��آلخر  �@ -٣

 gلذ��لظاهر ��لباطن، �@نه تعاm y يز� �ال يز�� @بد9، �@نه هو �لذg كو� �ألشياp �هو �

.pيط به شيÅ ال� pيط علم& بكل شيÅ

�ألY، ملعرفة �لقو�نني ��لسنن �ل_ @��عها � ���لتفكE ^ خلق �لسما� D٤- ضر�

 Eلتفك��خللق، �ملعرفة عظمة �خلالق �لذg ليس كمثله شيp، كما @�  ^ yهللا سبحانه �تعا�

�هللا سبحانه �تعاy، أل� معرفة �لشيp =منا تكو�  ��f ^ Eلتفك�له حد يقف عند  �هو 

�ته ال يزيد �إلنسا� =ال بعا�9 �تيه& عن f ^ لتفكر�مبعرفة �لشبيه، �ليس له شبيه لذ� فإ� 

.yلصحيحة هللا سبحانه �تعا��ملعرفة 

�حلسن � }يطه �ملعر�:
ُيعد �حلسن بن �بو4 من �لشخصيا� �لبا�D ^ تد�ين �حفظ �حلديث �تعليمه، 

=sا  يقا�:  �ل_ �  D ألئمة� كانت سائدD ^ عصر  �ل_  �حلديثية  �لكتب   D�� فهو من 

@لفت ^ عصر �لصا�- F �ما بعد ، حيث كا� @غلبها نتيجة مدسته �لفقهية ��ملعرفية، 
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 pحلديث، �قد كتب بعض هؤال��ل_ كا� Åضرها @كثر من @بعة �ال� من طلبة �لعلم ��

باألصو�  بعد  فيما  �ل_ Ñيت  �لكتب  �بلغت هذ    ،F -لصا��  iإلما� ما Ñعو  من 

�ها �بن �بو4، �سو� نفر� �بعمائة، �قد fكرنا فيما سبق بعض هذ  �ألصو� �ل_ @

�هللا. pألصو� =� شا��سة خاصة ֲדذ  �

�لصا�-  iإلما���ي& من @صحا4 �حلسن كما نقلت �لكتب �لرجالية عن ستني  H��قد 

�يا� �حلسن ��لكاظم ��لرضا ��جلو�� D، �بلغت  iإلما�F، كما @نه �H مباشرD عن 

 H�@لف& �Øسمائة �ãا� عشرD، �فيما يلي نو� ثبت& ببعض من �H عنه �حلسن �من 

عن �حلسن.

.��١- =بر�هيم بن عيسى �خلز

�لثما½. D٢- @بو �ز

ا ٣- ���� بن سليما� �َحلمَّ

�¹يثم بن عبيد @بوكهمس. -٤

.g٥- عبد�لغفا بن �لقاسم بن قيس بن فهد �ألنصا

.E٦- �مد بن @� عم

.Eهللا بن بك�٧- عبد

٨- عبد�هللا بن سنا� �بن طريف.

٩- @با� بن عثما� �أل�ر.

١٠- =بر�هيم بن �يا� �لكرخي.

١١- =بر�هيم بن عثما� @بو @يو4.

.gأل���١٢- =بر�هيم بن نعيم 

١٣- @�د بن �مد بن @� نصر �لبزنطي.

�لثما½. ١٤- @بو �زD، ثابت بن �ينا

.£�١٥- zيل بن �

 .9��ياته عنه تبلغ Øسة �@بعني مو��ألسدg ثقة، � äيل بن صاz -١٦

�حلا` بن �مد بن �لنعما� صاحب �لطا-. -١٧

�ملد�ئ\، ثقة، �جه، متكلم. gأل���١٨- حديد بن حكيم 

١٩-  �ا� بن �يا�.

�ملسكن من @صحا4 �إلzا�. gألصل بصر�٢٠- �ا� بن عيسى �جله\، كو^ 

٢١- �ا� بن عثما� �لنا4.

٢٢- حنا� بن سدير بن حكيم بن صهيب �لصE^، ثقة، كو^.

٢٣-  �يد بن يونس �لشحاi، كو^.
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�جلّما�، كو^، ثقة. ��٢٤- صفو�� بن مهر

من ��« عن �حلسن:
كا� �حلسن بن �بو4 ميثل مدسة مهمة ^ �لكوفة، �قد @صبح بسبب ما ميلك من 

 ��� �|ز�� معر^ قبلة لطال� �حلديث، �كونه ير�g عن ستني شخص ممن Ñعوقد

�لصا�-F ميثل @'ية �ستثنائية، �هذ� ما جعل �آلخذين عنه ُكثر، لكننا نذكر هنا بعض 

هؤالp �هم:

.E١- �مد بن @� عم

٢- @�د بن @� عبد �هللا �لPقي.

٣- @�د بن �حلسني بن عبد �مللك.

٤- @�د بن هال� �لعPتائي.

.£�٥- @يو4 بن نو بن �

�لر��ية. Eكث ،���حلسن بن �حلسني �للؤلؤg، كو^ ثقة، له كتاR 4مو� �لنو -٦

�حلسن بن �مد بن Ñاعة. -٧

 y= حتو� � ���حلسني بن سعيد بن �ا� بن سعيد بن مهر��، كو^ سكن �ألهو -٨

.D g¹ا��� ��قم، له �لكثE من �لكتب، ثقة �H عن �لرضا ��جلو

من  �ُعد   ،F لرضا��  ،F لكاظم� عن   H�  ،g���لبغد �لربيع  بن   gسند  -٩

@صحا4 �لعسكرm F g يوثقه �لبعض.

١٠- سهل بن �يا� �لر��g، له كتب، منها كتا4 �لتوحيد، �صف بالضعف عند جا� 

�حلديث.

 �كتا4 �آل��4، ثقة.���لعبا	 بن معر�� �لقمي، له كتا4 �لنو -١١

١٢- عبد �لعظيم بن عبد �هللا �حلس\، من �لثقا� �لذين يشا =ليهم بالبنا�، عظيم 

.D ألئمة��لشأ� عند 

.E لرضا�١٣- عبد �هللا بن �لصلت، �H عن �لكاظم �

١٤- علي بن �حلسن بن فضا�.

.gلطاطر�١٥- علي بن �حلسن 

.	�١٦- علي بن مر�

.D ألئمة�١٧- علي بن مهزيا، ثقة، عني، له جاللة، عظيم �ملÀلة عند 

١٨- �مد بن �حلسني بن @� �خلطا4، �صفه �لنجاشي بقوله: @بو جعفر �لزيا� 

�لر��ية، ثقة،  Eكث ،�سم @� �خلطا4 �يد- جليل من @صحابنا، عظيم �لقد�- ���¹مد

�يته، له كتا4 �لتوحيد، كتا4 �ملعرفة ��لبد�p، كتا4 �لر� � y= لتصانيف، مسكو��عني، حسن 
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 .
(٣٠)

��على @هل �لقد، كتا4 �إلمامة، كتا4 �للؤلؤD، كتا4 �صايا �ألئمة D، كتا4 �لنو

 Yلنهو� Dما قا� iيو  ̂pسة معرفية، �كا� هؤال=� هذ  �ألÑاp مبجموعها متثل مد

�سة سEִדم �ما �ملعر^، ��� gلفكر��لثقا^ ��لفكرg، �»ن عند �لبحث عن عطائهم 

 Pلع� نستلهم  =منا  �لفكرية  مسEִדم  �عترضت  �ل_  �لعقبا�  هي  �ما  لألجيا�،  خلفو  

�قعية للمعرفة �ل_ غذ� �ال ��لت تغذR gتمعا� � Dp��لد�	 حلاضرنا، �نسعى لقر�

 ���شعو4 �منت ֲדذ  �لعقيدD �سعت بكل ما @�تيت من قوD للحفاË عليها غم �لتهديد

.�ألخطا�

كما @� �ألمر �آلخر �ملهم هو @� يقر@ �آلخر�� تا�نا �تر�ثنا بعيوننا »ن، �ليس 

 ��لذين كانو� ميثلو� �جلال� ��ملتسلط على �لرقا4، أل� قر�Dp هذ ،iخلصو�� p�بعيو� �ألعد

�ل_  D¹و� i��لتر�` بعيو� �آلخرين ينتج تشوه& ��ضح& ^ �لر�ية، �ال يساعد @بد9 على 

 pسع& من @بنا�� 9�إلعالمية �ل_ ضللت zهو Dألجهز�كا� �جلال� قد صنعها �كرستها 

�أليديولوجية مع @تبا� مدسة �لوحي ��إلمامة. ��f 	�ألمة �ال ��لت متا

@كثر لالنفتا على  �التصاال� مدعو��  تكنولوجيا  �لذg حد` ^   �لتطو =ننا �مع 

�آلخر ��ا�لة تفهم ثقافته �منطلقاִדا، �من � åضع هذ  �لثقافة ��ملعرفة لكتا4 �هللا 

 4 9 جا�9 ُيقرِّ��ما صح عن �لرسو� C �ما Åكم به �لعقل، �حينئذ ميكننا @� åلق حو

 Dلبيت مباشر�@كثر مما ُيبعِّد، �يؤلف @كثر مما ُينفِّر، �من ��� �النفتا على مدسة @هل 

�من ��� �سيط لن ميكن بلوD قر�Dp صحيحة ¹ذ  �ملدسة �لعريقة �

��و�مش:

�مللقب  �لنعما�،  بن  �مد  بن  �مد  �ملفيد،   (١)

.٨٥Ã ،Ãالختصا�بالشيخ �ملفيد، 

�ملستقيم،   d��لصر يونس،  بن  علي  �لعاملي،   (٢)

 .١٩٧Ã ٢£

.١٩٧Ã ،لنجاشي�جا�  (٣)

عيو�  بابويه،  بن  علي  بن  �مد  �لصد�-،   (٤)

.٢٣٦Ã ١£ Fلرضا� @خبا

شعيب،  بن  @�د  عبد�لر�ن  @بو  �لنسائي،   (٥)

.٤٥Ã ٥£ ،HPلك��لسنن 

(٦) سوD هو� �ية ١٢.

 Dلتبصر�� �إلمامة  بابويه،  بن  علي  �لقمي،   (٧)

.٢٩Ã

 .٢٨٨Ã لكا^، £١� (٨)

�إلمامة،  �الئل  جرير،  بن  �مد   ،gPلط�  (٩)

.٤٣٨Ã

(١٠) سوD يونس �ية ٣٥.

.٢٥٢Ã ،لنجاشي�جا�  (١١)

.٤١٢Ã ،لنجاشي� (١٢)

�لو�قعة �آليا� ٧٧- ٨٠. D(١٣) سو

�ألحا�يث �لصحا ^ كو� �ألئمة بعد  ��� (١٤)

�لرسو� �ث\ عشر �ال تنطبق هذ  �ألحا�يث 

=ليهم  يرجع  �لذين  �ملعصومني  �ألئمة  على  =ال 

@مر   ��يز ال   :C �لرسو�  قا�  �لشيعة، 

�ث\ عشر خليفة كلهم من  y= 9عزيز iإلسال�

�جع صحيح مسلم ٣: ١٤٥٣  ٧.قريش. 

.٩٦Ã حلديث، £ ٦�(١٥) معجم جا� 

.٦٢٣Ã ،لرجا���ختيا معرفة  (١٦)

.٢٢Ã (١٧) صحيح مسلم، £٦
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�حللي، �حلسن بن سليما�، |تصر بصائر  (١٨)

.١٥٩-١٦٠Ã جا��لد

(١٩) @g من غE @� يكو� على يقني ^ �جو�  

تعاy �صفاته، @� بأ� يتو'ه �د��9 مدك& 

كل  �أل�  كفر  �لشك  أل�  كفر  �=منا  بالوهم 

فمن  سبحانه    Eغ بالوهم   Ç�مد �د�� 

عبد  كا� عابد9 لغE  فهو كافر.  

.٨٧Ã لكا^، £١� (٢٠)

.٨٨Ã ،نفسه �ملصد (٢١)

�ملصد نفسه. (٢٢)

.٤٥٥Ã ،لتوحيد��لصد�-، كتا4  (٢٣)

�ملفسرين ^ � pلعلما�(٢٤) للظل معا�، ��لكالi من 

�لظل̂  �لكتا4 ��ألحا�يث كثE |تلف،  Eتفس

�لظل من كل  يقا�:   �@ �ألقر4 هنا  �ألنسب �

شيp كنهه ��قا�  �لذg يصا� به عن �لفسا� 

�لفسا�  �لبطال�، �كل موجد =منا يصا� عن �

�لعدi بعلته �مبدئه فاملعÊ @نه تعاy ال مبد@ �

له ميسكه �يصونه عن �لعدi بل هو موجو� 

مبد@   yتعا �هو   iلعد� عليه  ممتنع  بنفسه 

�ألشياp ميسكها �يقيمها �يصوsا عن �لتالشي 

�لعدi مع @ظلتها @g مع مبا�يها �لوسطية �ل_ �

�ملمكنة.   pألشيا�هي @يض& من zلة 

.٥٨Ã ،لسابق� �ملصد (٢٥)

.٩٣Ã لكا^، £١� (٢٦)

�ملصد نفسه. (٢٧)

(٢٨) سوD �� عمر�� �ية ١٤٨.

(٢٩) سوD �� عمر�� �ية ٢٢.

.٩٦-١١٤Ã حلديث، £٦��جع معجم جا�  (٣٠)


