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 ��لفقه �إلسالمي.. ��المتد�
�لرسا;

قر
-, تا�(ية للفكر 
لشيعي
� �لشيخ 0كريا ���99* �


لرسا/ �
صفو
8 بن 5يى.. 
لفقه 1
إلمتد
�لدعوD لدين �هللا  ^ ���لذg قاi به صفو مع �لرجاليو� على �ثاقة �عظم �لد�

�جت̂  �ملنحرفة �ل_  �ألفكا� ،Dلفاسد��توضيح مفاهيم �لعقيدD، ��ابة �لغلو ��ملذ�هب 

�ملجتمع �لعر�قي �نذ�³، �قد شكل صفو�� مدسة فقهية عقائدية �ساهم ^ تشكيل �لعقل 

�لشيعي ^ تلك �لفترD، فعند �لبحث عن �ملشهد �ملعر^ �لكو^ ��لبغد��g ميكننا @� نلحظ 

�لذg تركه �لرجل فيها، فقد كانت عالقاته متشعبة مع كل �لطبقا� �لفكرية  Eلتأث� Dشد

�ملعرفية.�

�لرجا�،  pيعرفه علما �صفو�� بن ¡� �لبجلي �لكو^ بيا� �لسابرg (� ٢١٠هـ) هكذ

�H هو عن �لرضا � ،F هللا��لنجاشي: ثقة ثقة، عني، �H @بو� عن @¸ عبد يقو� 

F، �كانت له عند� مÝلة شريفة، fكر� �لكشي ^ جا� @¸ �حلسن موسى F، �قد 

توكل للرضا �@¸ جعفر E، �سلم مذهبه من �لوقف، �كانت له مÝلة شريفة من �لزهد 

.
(١)

9Eله ماًال كث ��لعبا�D، �كانت �لو�قفة بذلو�

شغل �حلقل �إلبستومولوجي @غلب جهد فقهاp مدسة �لوحي ��إلمامة، �ميكننا @� 

نرجع fلك لثالثة عناصر ئيسة هي:

ئيس �لتحرير - عاm �ين �باحث - �لسعو�ية. *
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١- سعي �لسلطة �لزمنية لبلوD بديل يقف @ماi مدسة �لوحي ��إلمامة.

من  �لعديد   ^ ناقضت  شاملة  معرفية  نظم  �ستبطنت  فكرية  �جتاها�   pنشو  -٢

متبنياִדا مدسة �لوحي ��إلمامة.

 �٣- تأثر بعض عامة �جلماعة بذينك �ألمرين (�لسلطة + �الجتاها� �لفكرية)، �تبنو

بعض @فكاها.

@ماi هذ� �لتحديا� كا� البد لفقهاp مدسة @هل �لبيت D من تشكيل �عي عامة 

�جلماعة �فق متبنيا� ��ضحة قوية �جذ�بة، �قا�D على �ملجاֲדة، �فعًال تشكلت منظومة 

�لذ�� �تقوية مناعتها،  معرفية شاملة �ستطاعت جذ4 �آلخر �ضمه للجماعة، �حتصني 

 D�جلهد مرحلي&، @� ناجت& من خشية �آلخر بقد ما هو قناعة ��خلية بضر� ��m يكن هذ

 ���جلهد قبل �لسقيفة، �تنامى بعدها، �كا� �لر� �تصحيح �عي �لعامة، لذ� نشهد بو�كE هذ

 F علي بن @¸ طالب� (١١هـ/i٥٧٠- ٦٣٢) C مد� iألكر��أل��ئل هم، �لرسو� 

 Dجند4 بن ُجنا� g�لغفا f بو@� ،(i٣٥هـ/٦٥٥ �) سي(� ٤٠هـ/i٦٦١)، �سلما� �لفا

 ،(i٣٧هـ/٦٥٧ �)بن ياسر )، ��ملقد�� بن �ألسو� �) ٣٣هـ/(i٦٥٣، �عماi(�٣٢هـ/٦٥٢

�ألمة(� ٦٨هـ/ Pv ملعر����حذيفة بن �ليما� (� ٣٦هـ/i٦٥٦)، �عبد�هللا بن عبا	 

�حلق �قطب �لرحى̂  مشر��  i٦٨٧)، �غEهم ممن ناصر�� علي& F، ألنه ميثل �و

�حلفاÙ على �لرسالة.

�ملجاֲדة جتا�  ^ Dفد��إليديولوجي مع �خو� �لثقافة �لو� gلفكر��قد تنامى �لتهديد 

�ألتبا�، لكن  Dئر��تسا� � �@مدسة �لوحي ��إلمامة، �كانت �لسلطا� تكثف جهدها كلما 

ما متلكه هذ� �ملدسة من عناصر �لقوD �ما مييز منظومتها �ملعرفية من �لدقة ^ �لر�ية 

جذب&  �ألكثر �  ،Dملنتصر�� �ملتقدمة  �ئم& � جعلها   Hلر��  ^ �لعقالنية � �لفكر   ^ �لو�قعية �

�لفكرية ��لفقهية ��ملعرفية �ندثر� غم �عم �لسلطة  	��تألق&، لذ� جند �لكثE من �ملد

 D��لسلطة �ا �قتل �مطا p�غم عد D لبيت��لزمنية �ا، ^ حني بقيت مدسة @هل 

@تباعها. 

 pإلسالمي، �قد بد@ فقها�^ مرحلة �لصا�- F بد@ تبلو معايE �مفاهيم �لفكر 

�ملدسة، �^ هذ� �ملرحلة @سس هشاi بن �حلكم  mإلمامة ^ توضيح معا�مدسة �لوحي �

�النطالقة �أل�y لنشأD علم �ألصو�، �m يكن @حد من zيع  F -لصا�� iإلما�تلميذ 

�لفقيه للنص �لدي\ فقهي&  Dل_ حتكم نظر� ���ألخرH قد بد@ بوضع �لتصو 	��ملد pفقها

 F لكاظم��عقدي&، �قد تو�لت =بد�عا� �لفقهاp بتوجيه �ألئمة m� ،D تبد@ مرحلة 

�لوحي  �لفكر �إلسالمي ألتبا� مدسة  توجيه  قا�D على   Eمعاي� éتكوين مبا� بعد  =ال 

�الصطالحي � �ملفهومي  �لتخبط �  DEحل� هينة   Hألخر�  	��ملد بقيت  �إلمامة ^ حني �

�لفقه ��لفكر �لس\ حبيس& فيه، �نظرD متأملة لو�قعنا  ���إليديولوجي �لذg ال� Ð من�
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�ملعاصر �مدt Hبط �الجتاها� �لفكرية �لسنية، �نشوp حاال� �لغلو ��لتطر� ��خلها �عند 

@تباعها، فإ� fلك يكشف عن عدi قدf Dلك �لفكر على �لتفاعل مع �لو�قع �ملتغE �معطياته، 

بعكس مدسة �لوحي ��إلمامة �ل_ حتقق جناحا� فريدD �كبDE �باألخص عندما تتو�صل 

.Hألخر� 	� بينها �بني �ملد�حركة �حلو

D ألئمة
مكانة صفو
8 عند 
صفا�  من  �ته f  ^ ¡ققه  مما  �إلمامة � �لوحي  مدسة   ^ �لشخص  مكانة  تنبع 

 �f= لنسب @'ية��لو�قع �حلياÑ لألمة، �m يكن للحسب � ^ @خالقية �ملا يقوi به من ��

كا� �لشخص فاقد9 للصفا� �ألخالقية ��إلميانية ��لقيا�ية، فالدين ال يعر� �ملحاباD للنسب 

@� للحسب مع كونه ال يغفل هذ� �ألمو بشكل تاi، �كا� من يريد @� يرتقي ^ �لو�قع 

�ألئمة من @هل بيته D البد @� � C لرسو���الجتماعي �¡ظى مبكانته �ملتميزD عند 

¡قق تلك �لصفا� �لذ�تية ��ملوضوعية.

�لتقدi، �لتحقيق � �إلسالi سعى بكل قوD لتكريس fهنية �عقلية ترتقي للتطو �=

�لذهنية ��لعقلية �الجتماعية �ل_ كانت ُتعلي من شأ� �لشخص  Eلك كا� البد من تغيf

ملجر� كونه من تلك �لعائلة @� �لقبيلة، حË �=� كانت صفاته �لذ�تية ال تؤهله لتلك �ملكانة @� 

�ية تا´ية توضح كيف َغيَّر �إلسالi بعض �لعقليا� �ل_ �نفتحت ��ملسؤ�لية، �نو� هنا 

على �لوحي ��حتضنت قيم �لدين، فأصبح �لدين �قيمه هو @سا	 �لتفاضل �الجتماعي.

عن علي بن =بر�هيم، عن عبد �هللا بن �مد بن عيسى، عن صفو�� بن ¡�، عن 

حنا� قا�: Çعت @¸ ير�g عن @¸ جعفر F قا�: كا� سلما� جالس& مع نفر من 

قريش ^ �ملسجد فأقبلو� ينتسبو� �يرفعو� ^ @نساֲדم حË بلغو� سلما�، فقا� له عمر 

�بن �خلطا4: @خ�P من @نت �من @بو³ �ما @صلك؟ فقا�: @نا سلما� بن عبد �هللا كنت 

�هللا عز �جل مبحمد C، �كنت عائًال فأغنا� �هللا مبحمد C، �كنت  ��ضاًال فهد

 C هللا�مملوك& فأعتق\ �هللا مبحمد C هذ� نس£ �هذ� حس£. قا�: فخر¶ سو� 

�سلما� H يكلمهم، فقا� له سلما�: يا سو� �هللا ما لقيت من هؤالp جلست معهم 

� بلغو� =� قا� عمر بن �خلطا4: من @نت f= Ëينتسبو� �يرفعو� ^ @نساֲדم ح �فأخذ�

�ما @صلك �ما حسبك؟ فقا� �لن£ C: فما قلت له يا سلما�؟ قا�: قلت له: @نا سلما� 

�هللا عز fكر� مبحمد C، �كنت عائًال فأغنا� �هللا عز  ��بن عبد �هللا كنت ضاال فهد

 �fكر� مبحمد C، �كنت مملوكا فأعتق\ �هللا عز fكر� مبحمد C هذ� نس£ �هذ

حس£. فقا� سو� �هللا C: يا معشر قريش =� حسب �لرجل �ينه، �مر�pته خلقه 

ن fََكٍر َ�ُ@نَثى َ�َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َ�َقَباِئَل  �@صله عقله، �قا� �هللا عز �جل: {ِ=نَّا َخَلْقَناُكم مِّ

 pلسلما�: ليس ألحد من هؤال C £لن�ِلَتَعاَُفو� ِ=�َّ َ@ْكَرَمُكْم ِعنَد �ِهللا َ@ْتَقاُكْم} Ð قا� 
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(٢)
�هللا عز �جل �=� كا� �لتقوH لك عليهم فأنت @فضل Hعليك فضل =ال بتقو

 gلذ��لنص �لدي\ ��لذg ينقل لنا ��قع& ثقافي& �قيمي& كا� سائد9 ^ �ملجتمع  �^ هذ

 Ð ،ملجتمع�يقو�� سو� �هللا C، ي�P لنا �لقيم �لتفاضلية �ل_ يؤمن ֲדا §بة من fلك 

 Pملجتمعية ع��جلاهلية �سعى ملحوها من �لعقلية  Dلظاهر��لرسو� تلك  lلنا كيف عا �Pي

�لذg ال يأتيه �لباطل،  Hد���ضع قيم تفاضل ��قعية �حقيقية تنطلق من �لقر�� �لكرمي 

�ته، �من �لطبيعي @� يتأثر بتلك �لقيم ��لنص يقع صفو�� بني  ��نلحظ كذلك ^ سند هذ

�لنص �يؤسس �ا ^ �لو�قع �حلياÑ ألمة �Rتمع يريد �لنهوY �تأسيس  ��ل_ ي�Pها هذ

حضاD قائمة على قيم �مبا�é جتعل �لقيم �لتفاضلية هي �لعقل ��لدين ��ألخال- �حلسنة 

 �@ pآلبا� @مر9 �'ي& قائم& على مكانة  �لشخص من عمل مفيد، �ليست   �ينتجه هذ �ما 

�لنسب �لقبائلي، فكل تلك ال تفيد ^ �ضع @سس �لتحضر �الجتماعي �قياi مدنية �لقانو� 

�لبشرية.  ���حلقيقي للجهد ��لذ i��الحتر�

�ملنطلق �لقيمي @خذ صفو�� بن ¡� يب\ شخصيته �الجتماعية مبا حتمل  ��f من�

من صفا� علمية �معرفية �@خالقية �=ميانية، �كانت �ملعرفة بعلوi @هل �لبيت D هي 

�ملدخل �حلقيقي Êو �لتكامل ^ كل Rاال� �حلياD، ألsم عد� �لقر�� ��لعافني بناسخه 

�ملعر�� vديث �لثقلني،  gلنبو��منسوخه ��كمه من متشاֲדه، كما صر� بذلك �لنص 

�لنص �ملر�g عن �لباقر F، عن @¸ مرمي �ألنصاg، قا�، قا� � @بو  ^ ��كما �

با لن جتد� علم& صحيح&  قا @� غرِّ جعفر F: >قل لسلمة بن كهيل ��حلكم بن عيينة شرِّ

 .
(٣)

=ال شيئا خر¶ من عندنا @هل �لبيت<

 Dهل بيته@� C لرسو���ألمر �آلخر �لذg يوصل Êو �لتكامل �ملعر^ هو �تبا� �

�جلامعة  D�لزيا ^ ��يا� عديدD ^ �جو4 �تباعهم ��لقبو� عنهم، �قد �� ���لذين �

د� َقِبَل  �هللا بد@ بكم، �من �حَّ ���ملر�ية عن �إلماi علي بن �مد ��ا�E g قوله: من @

 .
(٤)

ه بكم عنكم، �من قصد� توجَّ

 �@ �لدي\ ال ميكن � �ألخالقي � �ملعر^  �لتكامل   �= �لقو�:  ما سبق ميكن  كل  من 

�لتالية: �ألمو Pته =ال ع�f ^ إلنسا��¡ققه 

.D هل بيته@� C ملعر^ بالرسو���التصا�  -١

�لصا�D عنهم. iلعلو�� ��التِّبا� �لكامل لتلك �ملعا -٢

�القتد�p ֲדم ��تِّبا� @��مرهم. -٣

�قد نا� صفو�� تلك �ملكانة �لسامية عند @هل �لبيت D ليس لنسبه @� حسبه بل 

�لعابد �لز�هد، � ،D لبيت��لفقيه �لعا� بعلوi @هل  mلعا��ته مو�صفا� f ^ ألنه حقق

 �Pتشيد مبكانته �ت� ���يا� عديدD متد� صفو� ���ملناضل �ملكافح، �لكل fلك فقد ��

:Éلنصو�@سبا4 حصوله على تلك �ملكانة �ملميزD، �فيما يلي نو� تلك 
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 �Pاعيل، قا�: @خÇ= ١- عن سعد، عن @يو4 بن نو�، عن جعفر بن �مد بن

 y= خلطا4، مبا @�صى به�معمر بن خال�، قا�: فعت ما خر¶ من غلة =Çاعيل بن 

صفو�� بن ¡�، فقا�: حم �هللا =Çاعيل بن �خلطا4 مبا @�صى به =y صفو�� بن 

حم صفو�� فإsما من حز4 �بائي F، �من كا� من حزبنا @�خله �هللا �جلنة.� �¡

٢- حدث\ �مد بن قولويه، قا�: حدث\ سعد بن عبد �هللا، قا�: حدث\ @بو جعفر 

�لقمي قا�: Çعت @با  ���@�د بن �مد بن عيسى، عن جل، عن علي بن �حلسني بن �

جعفر �لثا� F يذكر صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا� EÌ، �قا�: ضي �هللا عنهما 

برضاg عنهما فما خالفا� قط، هذ� بعد ما جاp عنه فيهما ما قد Çعته من @صحابنا.

 F لثا��٣- عن @¸ طالب عبد �هللا بن �لصلت �لقمي، قا�: �خلت على @¸ جعفر 

 i�� بن ¡� ��مد بن سنا� ��كريا بن ���هللا صفو Hخر عمر� فسمعته يقو�: جز� ^

ع\ خ9E فقد �فو� �، �m يذكر سعد بن سعد، قا�: فخرجت فلقيت موفق&، فقلت له: 

=� موالf gكر صفو�� ��مد بن سنا� ��كريا بن ��i �جز�هم خm� ،9E يذكر سعد 

�هللا صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا� ��كريا  Hبن سعد. قا�: فعد� =ليه، فقا�: جز�

 .� ��بن ��i �سعد بن سعد ع\ خ9E فقد �فو

٤- حدث\ �مد بن قولويه، قا�: حدث\ سعد، عن @�د بن هال�، عن �مد بن 

=Çاعيل بن بزيع، @� @با جعفر F كا� لعن صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا�، فقا�: 

 :��=sما خالفا @مرg، قا�، فلما كا� من قابل، قا� @بو جعفر F ملحمد بن سهل �لبحر

تو�َّ صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا� فقد ضيت عنهما.

٥-  �عنه، عن سعد، عن @�د بن �مد، عن �حلسني بن سعيد، عن معمر بن خال�، 

قا�، قا� @بو �حلسن F: ما fئبا� ضايا� ^ غنم قد غا4 عنها عا�ها بأضر ^ �ين 

�ملسلم من حب �لرياسة، Ð قا�: لكن صفو�� ال ¡ب �لرياسة.

٦- �مد بن مسعو�، قا�: حدث\ علي بن �مد، قا�: حدث\ @�د بن �مد، 

 ���لقمي، قا�: Çعت @با جعفر F يذكر صفو ���عن جل، عن علي بن �حلسني بن �

�بن ¡� ��مد بن سنا� EÌ، �قا�: ضي �هللا عنهما برضاg عنهما، فما خالفا� 

 .
(٥)

�ما خالفا @¸ F قط

صفو
8 1مما�سة 
لد�1 
لرسا/
�لكوفة tضع  �كانت  �لفكرية،  �الجتاها� �  ��بالتيا يعج  ^ Rتمع   ��صفو نشأ 

�لتشيع ^ �لعر�- فإ� �لسلطا� كانت ترقب  Dا مركز �حاضرs@ مبا� ،��للعديد من �ملؤثر

كل حركة، �تسعى لالستفا�D من �حلركة �لفكرية̂  �عم سياساִדا �لسلطوية، فكانت تشجع 

�p فكرية �عقدية تناقض ֲדا @صو� �مبا�é مدسة �لوحي �لعلماp على تأسيس @� pلفقها�
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�إلمامة، �ال تكا� تبصر بفقيه @� عاm ميكن �لتأثE عليه �جذبه =y جانب �لسلطة =ال �

�تبا� بكل ما متلك من �سائل ترغيب @� ترهيب لتوظيفه̂  �حلركة �لسجالية ضد مدسة 

�لوحي ��إلمامة. 

�الجتاها�  من  �لعديد  هنا³   �@ =ال  عليها  �لشيعي  �لطبع  غلبة  غم  �لكوفة  �كانت 

�لفكرية �ملخالفة، سو�p �يني& @� فكري&، �قد نافست �لكوفة بغد�� عاصمة �لد�لة �لعباسية، 

 ��سها �للغوية ��لفقهية ��لكالمية، �^ فتر�� تا´ية حد` سجا� �جد��متيز� ^ مد

�جلد�� فيه هي قضية  ���لعلمية، �@�� @مر ميكن نقاشه ��شتد ��@بر� فيه كل �جتا� قو

�جلد� �لسياسي ��لعقائدg بني مدسة �لوحي ��إلمامة �بني  �إلمامة، �ل_ شكلت �و

.Hألخر��لكالمية  	��ملد

 Dلكالمي @كثر حد��لكوفة بعد �ستشها� �إلماi موسى �لكاظم F، @صبح �جلد�  ^�

�لكاظم F، فرقة Çيت فيما  iإلما��لبطائ\ @حد @صحا4  Dحيث @سس �ز ،D�خطو

 ¶�لتا´ية من @خطر مر�حل �لتايخ �لشيعي، حيث �ستد Dلفتر�بعد بالو�قفة، �ُعدَّ� هذ� 

�ִדا �جلغر�فية ��الجتماعية، ففي ���لبطائ\ �لعديد من �ألصحا4، �@صبحت �لفرقة �ا �متد

�لفرقة تتمد� �تشتد، �m يوقفها =ال  �لكوفة ��ملدينة �فا	، كانت هذ� � iلشا�مصر �

�جه =y صفه، فقد قا� �لنجاشي �ستد y= \لبطائ�@مثا� صفو�� بن ¡� �لذg سعى 

 ،F هللا�(� ٤٥٠هـ) عند ترzة صفو��: كو^، ثقة ثقة، عني، �H @بو� عن @¸ عبد 

�لكشي ^ جا� @¸  له عند� مÝلة شريفة، fكر�  �لرضا F، �كانت  �H هو عن �

�حلسن موسى F، �قد توكَّل للرضا �@¸ جعفر E، �َسِلَم مذهبه من �لوقف، �كانت 

.
(٦)

9Eله ماًال كث �له مÝلة من �لزهد ��لعبا�D، �كا� zاعة �لو�قفة بذلو

 �ألمو  ^ للحق،   Dلدعو�  ^  ��به صفو  iقا  gلذ�  Eلكب�  �لد� نلحظ   �@ �ميكننا 

�لتالية:

:F ًال: توضيح �المتد�% �لنبو' �ملتمثل � �إلما� �لرضا��
�لكثE من �لر��يا� �ل_ حتد� �خلليفة بعد �لرسو� C، بعضها ¡د� �السم  ���

�ملؤمنني علي بن @¸ طالب F، �بعضها ¡د�هم  Eكر @مf ^ D��كما ^ �لر��يا� �لو

�ألئمة �الث\ عشر من @هل �لبيت D، �هنا³  Eال ميكن @� ينطبق على غ gلذ�بالوصف 

@حا�يث عامة حتد� عد�هم �@sم �ثنا عشر خليفة، �قد �f Hلك @غلب �ملحدثني �لسنة 

�لشيعة، بل @صبح حديث �الث\ عشر خليفة من �ألحا�يث �ملتفق على صحة صد�ها ممن �

�حلديث كصحيح  ��ملحدثني �لسنة هذ سو� �هللا C، �قد �H كبا ،Hو��ال ينطق عن 

مسلم، فعن حصني عن جابر بن ÇرD قا�: >�خلت مع @¸ على �لن£ C فسمعته 

 iتكلم بكال Ð :ثنا عشر خليفة قا���ألمر ال ينقضي حË ميضي فيهم  �يقو�: =� هذ
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.
(٧)

، قا�: فقلت أل¸ ما قا�؟ قا�: كلهم من قريش< خفي عليَّ

�مع @� عد� �ألئمة D كا� معر�ف& �مركو�f@ ^ 9ها� �لكثEين =ال @� �لعديد من 

�ملفهوi عن @fها� عامة �لنا	 كما  ��لعو�مل �لسياسية @� �القتصا�ية @� �لفكرية ُتغيِّب هذ

�حلديث �مصد�قه �خلاجي،  µملثقفني يفكر ^ مع�هو حا�` �آل�، فالقليل من �ملفكرين @� 

 gلنبو� iملفهو� �هذ� فضًال عن �لعامة �ل_ تلعب �ملذ�هب �لسلفية ��9 كب9E ^ تغييب هذ

�لصحيح له، �كا�  -��ملصد� iملفهو� �عنهم، @ما تا´ي& فقد حد` جد� ��سع ^ حتديد هذ

�ملنطق ��لPها� ��ئم& مع ما يذهب =ليه �لشيعة �الثµ عشر، �لذين ¡د��� �ألئمة ^ علي 

.U gملهد��@بنائه �خرهم �مد بن �حلسن 

�ملا� �حب  �لكاظم F كا�   iإلما�بعد �ستشها�   ���ملرحلة �ل_ عاشها صفو  ^�

 ���لرسا� عن �لعقلية �لعامة، �كا� على صفو iملفهو� ��لدنيا @هم �ألسبا4 ^ تغييب هذ

�لرسا�، ��ذ� ُعدَّ صفو�� @حد  iملفهو� ��حلفاÙ على �ستمر ^ 9�9 با�� 	@� ميا

�لذين نا��� بإمامة علي �لرضا F بعد @بيه، �يبد� @نه كا� معر�ف& باختصاصه  Dألعمد�

�لكاظم F كما نلحظ fلك ^ �ملنا�عة  iإلما��لرضا F حË قبل �ستشها�  iباإلما

�ִדم �إلماF i بأخذ �إل` عنهم،  gلذ��لرضا F �@خيه �لعبا	  iإلما��ل_ جر� بني 

حيث قا� �لعبا	: �=نك لتعر� @� @عر� صفو�� بن ¡� بيا� �لسابرg بالكوفة �لئن 

 .
(٨)

سلمت، ألغصصنه بريقه �@نت معه

�لصر�� بني �لو�قفة �@تبا� مدسة  Dحد �Pل_ ت�� ���ل_ نقلها صفو Éلنصو��من 

�لعلماp فضًال عن �لعامة، ما نقله � pلفقها��لو�قفة على  �لوحي ��إلمامة، �مدH تأثE @فكا

�لكا^، عن صفو�� بن ¡�، عن @¸ جرير �لقمي قا�: قلت أل¸ �حلسن F: جعلت 

فد�³ قد عرفت �نقطاعي =y @بيك Ð =ليك، Ð حلفت له: �حق سو� �هللا C �حق 

�نتهيت =ليه بأنه ال ´ر¶ م\ ما �Pt به =y @حد من �لنا	، �سألته  Ëفال� �فال� ح

عن @بيه @حي هو @� ميت؟ فقا�: قد ��هللا ما�، فقلت: جعلت فد�³ =� شيعتك ير���: @� 

فيه سنة @بعة @نبياp، قا�: قد ��هللا �لذg ال =له =ال هو هلك، قلت: هال³ غيبة @� هال³ 

مو�؟ قا�: هال³ مو�، فقلت: لعلك م\ ^ تقية؟ فقا�: سبحا� �هللا، قلت: فأ�صى 

=ليك؟ قا�: نعم، قلت: فأشر³ معك فيها @حد9؟ قا�: ال، قلت: فعليك من =خوتك =ماi؟ 

.
(٩)

قا�: ال، قلت: فأنت �إلماi؟ قا�: نعم

�لو�قفي،  �لوضع �حلر¶ شكَّل صفو�� هو �zاعة حركة مناهضة للتيا ��^ مثل هذ

 9E9 كب�� ��كا� من @عمدD حركة صفو��: عبد�هللا بن جند4، �علي بن �لنعما�، �ماسو

�لسقوd ^ مستنقع  Dألصحا4 من �هد��لتصدg للفكر �لو�قفي، ��نتشا� �لعديد من  ^

�لو�قفة، @مثا� �مد بن سنا� �لذg عر� بقوته ^ �جلد�� �شدته على خصومه، فقد نقل 

�مللقب بـ(بنا�) قا�: كنت مع صفو�� بن ¡�  gألسد�عبد �هللا بن �مد بن عيسى 
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�بن سنا� لقد َهمَّ @�  �بالكوفة ^ مf= �Ý �خل علينا �مد بن سنا� فقا� صفو��: هذ

.
(١٠)

يطE غE مرD فقصصنا� حË ثبت

ثاني�: �حلفا¶ على �لتماسك �لد�خلي ملد�سة �لوحي ��إلمامة:
�لتا´ية  ���لكثE من �لفتر ^ Yلكوفة تعر��لتعايش ��لتماسك �لد�خلي للشيعة ^ 

�لذين شنو� حرب&  ¶��لفكرية كاخلو ��لضربا� موجعة من قبل �لسلطة �لسياسية ��لتيا

ا¶ �عبيد�هللا بن �يا�  �حلجَّ Pلعباسيو� ع�ضد خليفة �ملسلمني، كما كا� �لساسة �ألمويو� �

�غEهم ماسو� فتك& شديد9 بالشر�ئح �الجتماعية �ملنتمية ملدسة �لوحي ��إلمامة، �^ 

 ���لشيعة ^ �لكوفة �بغد ���لعباسي شنت �لسلطة حركة ��سعة لتصفية قيا� ��عهد ها

�لبصرD، �بسبب سياسة �لبطش نز� �لعديد من @هل �لكوفة =y بال� فا	 هرب& من تلك �

 ���لسياسة، بل m تتوقف سياسة �لبطش على حو�ضر �لشيعة فقط، بل تعدَّ� لتطا� قيا�

 @هل �لبيت D ^ كل بقعة، ففي بد�ية تكوين �لد�لة �لعباسية سعى @بو جعفر �ملنصو

 Dلقسو��ية ينقلها صفو�� توضح تلك �لسياسة ��لتصفية كل من يتوجس منه خيفة، ففي 

�ل_ متاسها �لد�لة جتا� مدسة �لوحي ��إلمامة.

عن �مد بن عبد �جلبا، عن صفو�� بن ¡�، عن جعفر بن �مد بن �ألشعث 

�ألمر �معرفتنا به؟ �ما كا� عندنا منه  �قا�: قا� �: @تدg ما كا� سبب �خولنا ^ هذ

�³؟ قا�: =� @با جعفر - يع\ @با f ، قا�: قلت له: ما	لنا�fكر �ال معرفة شيp مما عند 

�لد��نيق - قا� أل¸، �مد بن �ألشعث: يا �مد �بغ � جًال له عقل يؤ�g ع\ فقا� له 

@¸: قد @صبته لك، هذ� فال� �بن مهاجر خا�، قا�: فأت\ به، قا�: فأتيته Ìا� فقا� 

�ملا� �@� �ملدينة، �@� عبد �هللا بن �حلسن بن �حلسن  �له @بو جعفر: يا بن مهاجر خذ هذ

�عدD من @هل بيته فيهم جعفر بن �مد فقل �م: =� جل غريب من @هل خر�سا� �ֲדا 

 ،��ملا�، ���فع =y كل ��حد منهم على شرd كذ� �كذ �شيعة من شيعتكم �جهو� =ليكم ֲדذ

�ملا� فقل: =� سو� �@حب @� يكو� معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم،  �� قبضوfفإ

@بو  له  �لد��نيق ��مد بن �ألشعث عند�، فقا�   ¸@ y= ملدينة فرجع� �ملا� �@تى  فأخذ 

�³p؟ قا�: @تيت �لقوi �هذ� خطوطهم بقبضهم �ملا� خال جعفر بن �مد، �لد��نيق: ما �

فإ� @تيته �هو يصلي ^ مسجد �لرسو� C فجلست خلفه �قلت حË ينصر� فأfكر 

�تق �هللا �ال ُتْغِر @هل  ��لتفت =�َّ فقا�: يا هذ Ð ،نصر��له ما fكر� ألصحابه، فعجل �

�³ @صلحك f كلهم �تا¶، فقلت: �ما� ���لعهد بد�لة ب\ مر� �بيت �مد فإsم قريبو

@سه م\ �@خª �Pميع ما جرH بي\ �بينك حË كأنه كا� ثالثنا  ëهللا؟ قا�: فأ��

قا�: فقا� له @بو جعفر: يا @بن مهاجر! �علم @نه ليس من @هل بيت نبوD =ال �فيه ُمحدَّ` 

 .
(١١)

�=� جعفر بن �مد �دثنا �ليوi، �كانت هذ� �لداللة سبب قولنا ֲדذ� �ملقالة
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�@ماi هذ� �لسياسة كا� البد من حتديد �لسبل �ل_ تضمن �حلفاÙ على @تبا� مدسة 

�هنا³  �ألتبا�  �سط  فكرها  لبث  تسعى  �ل_  �لفكرية   ���لتيا فهنا³  �إلمامة، � �لوحي 

�لد�خلية  Dلوحد��لسلطة �ل_ تأخذ كل من يتهم بكونه مو�لي& ألهل �لبيت D، �لتحقيق 

كا� البد من بث مفاهيم مدسة �لوحي ��إلمامة �تربية جيل ¡مل تلك �ملسؤ�لية، ��ألمر 

�ملهم ^ �حلفاÙ على �لتماسك هو =شاعة تلك �ألخالقيا� �ل_ تؤسس للتعايش ��لتعا�� 

�لو�قع من �لطبيعي @� يكثر �لفقر ��حلاجة بني  ��ملجتمع، ففي مثل هذ ���لتر�حم بني @فر�

 gالقتصا���لنا	، �لتجا�� مثل هذ� �ملحن من �لضر�g =شاعة ثقافة �لتكافل �الجتماعي �

�� صفو�� يؤسس من خالله للتعايش �بني عامة �ملجتمع، �سو� نو� هنا نص& ��حد9 

�ملجتمع. pلتكافل بني @بنا��

 :F هللا�عن صفو�� بن ¡�، عن @¸ @سامة �يد �لشحاi قا�: قا� � @بو عبد 

�هللا عز �جل،  Hصيكم بتقو�@� iلسال��قر@ على من ترH @نه يطيع\ منهم �يأخذ بقو� 

�لسجو�، �حسن  �ألمانة، �طو�   p��@� �حلديث،  �ينكم، ��الجتها� هللا، �صد-   ^ ��لو�

� @� فاجًر�، فا� سو�  �ألمانة =y من �ئتمنكم عليها َبرًّ ���@ ،C مد� pجا �، فبهذ��جلو

 ��خليط ��ملخيط. صلو� عشائركم ��شهد�� جنائزهم، �عو�� p�بأ� يأمر  �هللا C كا� 

�ألمانة  H�@� حلديث�� ^ �ينه �صد- � �f= لرجل منكم�مرضاهم، �@��� حقوقهم. فإ� 

�حسن خلقه مع �لنا	 قيل: هذ� جعفرg، فيسر� fلك �يدخل عليَّ منه �لسر�، �قيل: 

� كا� على غf Eلك �خل عليَّ بال�� �عا�، �قيل: هذ� @�4 جعفر، فو f=� .4 جعفر�@ �هذ

�لرجل كا� يكو� ^ �لقبيلة من شيعه علي F فيكو� �ينها،  �@ F ¸@ \هللا حلدث�

تسأ�  �ئعهم، ��� �صاياهم  =ليه  للحديث،  �@صدقهم  للحقو-،  �@قضاهم  لألمانة،  �هم ��

 .
(١٢)

�لعشDE عنه فتقو�: من مثل فال� =نه آل��نا لألمانة �@صدقنا للحديث

ثالث�: نشر فقه �تعاليم مد�سة �لوحي ��إلمامة:
يبد@ شيخ �لطائفة �مد بن �حلسن �لطوسي(� ٤٦٠هـ) ترzة صفو�� بقوله: @�ثق 

. �ملكانته ^ �لوسط �لعلمي ��الجتماعي ^ 
(١٣)

@هل �مانه عند @صحا4 �حلديث �@عبدهم

�لكوفة ��لعر�- عموم& فإ� @كثر �لكتب �لرجالية ترzت لصفو��، فقد fكر� �بن �لندمي، 

�بن حجر �لعسقال�، ��لزكلي، �غEهم. �كا� صفو�� معر�ف& باالنقطا� ملدسة �لوحي �

�لكاظم F، فتعلم �ترÛ على يديه �حفظ  iإلما� iية حياته، حيث ال���إلمامة منذ بد�

�لصا�- F يأخذ عنهم �حلديث  iإلما�عنه �ألحا�يث، كما كا� مال�م& للكثE من @صحا4 

 iإلما�بعني فقهي& من @صحا4 @ �يته عن ��لرجاليو�  �لدين، �¡صي  �لفقه �@صو� �

 iإلما� ³�لصا�- F بل عن �لPقي @نه m يد iإلما� ³�لصا�- f= F يبد� @نه m يد

�ألمر �لذg ينفيه �لسيد �خلوئي ^ موسوعته (معجم جا� �حلديث)، حيث  F لكاظم�
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ياته �لكثDE عنه F، �قد بلغ من @خذ عنهم �حلديث @كثر �يؤكد على نفي fلك بدليل 

من مائة �د` �فقيه.

�الهتماi صفو�� بعلوi @هل �لبيت D، فقد سعى لسما� �حلديث �@خذ� من كل 

مكا�، فكا� يسافر لذلك كث9E، �قد ساعدته جتاته ^ zع �ملا� �لال�i لتأمني مصايف 

�لرضا  iإلما�سفر�، لكنه ما =� ¡ط حله̂  �ملدينة حË يصعب عليه �خلر�¶ منها لوجو� 

F فيها، �لوجو� �لعديد من فقهاp مدسة �لوحي ��إلمامة �لذين تتلمذ�� عند �ألئمة 

�جلو�� F به  iإلما��لطاهرين D، حË @� �فاته كانت ^ �ملدينة عاi ٢١٠هـ، �قد �هتم 

حË �خر حلظا� حياته فبعث =ليه بالكفن ��حلنوd من عند�، �@مر =Çاعيل بن موسى 

�لكاظم F بالصالD عليه، �ُ�ِفَن ^ �لبقيع.

 Dلبصر�� ���لكوفة �بغد �لدي\ ^  �لوعي  با�9 ^ نشر   9�� 	لكن قبل fلك ما

�جلانب �لعلمي ��ملعر^ �لذg قاi به فيما يلي: ^ ��ملدينة، �ميكننا @� نوجز ���

: D ١- نشر تعاليم �فقه �هل �لبيت
 4�يا� صفو�� بن ¡� H @� ما �قع ^ =سنا�ها ^ كتب �حلديث ما يقا�بلغت 

�لفقه من  4��ياته ��لت zيع @بو�، �قد تعد�� 
(١٤)

9�@لف& �مائة ���حدÖ� 9انني مو

�حلكم �لشرعي �حتديد �ظيفة  Dستفا�� ^ pلفقها� �لدية، ��عتمد عليها  �لطهاy= D با4 

�ملكلف ^ �لعديد من �ملو�ضيع ��امة، كما قاi بد� با� ^ تشييد �لصر� �لعقائدg، فقد 

�إلمامة � Dلنبو��لعديد من �لر��يا� فيما ´ص �ألصو� �خلمسة، �لتوحيد ��لعد� � H�

�ملعا�، �ملا ¡مل صفو�� من علم �فقه فإنه @صبح موئًال للعامة ��خلاصة �@صبح علم& �

�مللقب بـ(بنا�): كنا ندخل   gألسد�=ليه، فقد قا� عبد �هللا بن �مد بن عيسى   يشا

، �من  �ملعضال� فإ�َّ ��مسجد �لكوفة، �كا� ينظر =لينا �مد بن سنا�، �يقو�: من @

، �فيما يلي نو� بعض 
(١٥)

�حلال� ��حلر�i فعليه بالشيخ - يعµ صفو�� بن ¡� ��@

�ها صفو�� ^ مسألة �ملعرفة:��لر��يا� �ل_ 

�هللا  �= :F هللا�عن صفو�� بن ¡�، عن منصو بن حا�i قا�: قلت أل¸ عبد 

@جل �@كرi من @� ُيعر� Ìلقه، بل �خللق يعرفو� باهللا، قا�: صدقت، قلت: =� من عر� 

@� له بًّا، فينبغي له @� يعر� @� لذلك �لر4 ض& �سخط& �@نه ال يعر� ضا� �سخطه 

� لقيهم عر� fلرسل فإ�=ال بوحي @� سو�، فمن m يأته �لوحي فقد ينبغي له @� يطلب 

 .
(١٦)

@sم �حلجة �@� �م �لطاعة �ملفترضة

�لعالp بن �ين عن �مد بن مسلم، عن @¸ جعفر  عن صفو�� بن ¡�، عن 

ْكِر ِ=� ُكنُتْم َال  F قا�: =� من عندنا يزعمو� @� قو� �هللا عز �جل: {َفاْسَأُلوْ� َ@ْهَل �لذِّ

 y= بيد� َتْعَلُموَ�} @sم �ليهو� ��لنصاH، قا�: =�f يدعونكم =y �ينهم! قا�: - �@شا
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 .
(١٧)

صد� - Êن @هل �لذكر �Êن �ملسؤ�لو�

٢- حفظ �حا%يث �هل �لبيت D من �لضيا�:
�لبيت D من �لضيا�،  �حلفاÙ على علوi @هل  ^ �قاi صفو�� بد� مؤثر �با

�جتاهني @ساسيني 'ا: ^ ����د� نشط صفو ��لتحقيق هذ

.D لبيت�١- تأليف �لكتب �ل_ حتتوg @حا�يث @هل 

٢- بناp جيل من �ملحدثني يو�صل نشر تلك �ألحا�يث.

تعد كتب صفو�� من �ألصو� �ألبعمائة �ل_ @خذ عنها @صحا4 �لكتب �ألبعة �حلديث، 

�لفقه، �بعض هذ�  4�فقد بلغت �لكتب �ل_ @لفها صفو�� ثالثني كتاب& تو�عت على zيع @بو

�لكتب بقيت لفترD طويلة @H بعضها �لنجاشي، �من تلك �لكتب �ل_ �ها هي: 

.pلوضو�١- كتا4 

.Dلصال�٢- كتا4 

.iلصو�٣- كتا4 

٤- كتا4 �حلج.

.Dلزكا�٥- كتا4 

٦- كتا4 �لنكا�.

٧- كتا4 �لطال-.

٨- كتا4 �لفر�ئض.

٩- كتا4 �لوصايا.

�لبيع.� p�١٠- كتا4 �لشر

.Eلتدب�١١- كتا4 �لعتق �

 .
(١٨)

����، نو١٢- كتا4 �لبشا

بعض تالمذ, صفو
8 1من �1< عنه
�لكوفة،  �يا مسجد �� Hية، حيث كا� لس ^ =حد��� 	كا� لصفو�� حلقة �

�لطاهرD D، �كا� كذلك مفزع&  Dلعتر��يلتف حوله طلبة �لعلم �من يبغي حفظ @حا�يث 

�حلال� ��حلر�i، �قد كثر �لر��D عن صفو�� �من @خذ  للعامة ��خلاصة فيما يتعلق بأمو

عنه �حلديث لكننا سو� نو� بعض هؤالp �هم:

ثقة  ثقة  كا�  �لنجاشي:  يقو�  �لثقا�،  من  �هو   ،��@¸ جنر بن  �لر�ن  عبد   -١

�لرضا F، �كا� @بو�  iإلما�معتمد9 على ما ير�يه، له كتب كثDE، �هو ممن �H عن 

.F -لصا�� iإلما�ير�g عن 
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ية.��لعنو�� ^ =سنا� ßسة �سبعني  ��حلسن بن �مد بن Çاعة، �� ֲדذ -٢

٣- �=بر�هيم بن هاشم @بو =سحا- �لقمي، عرفه �لرجاليو� بأنه @�� من نشر حديث 

�لقميني بقم، �قد �صفه �لكشي بأنه تلميذ يونس بن عبد�لر�ن، لكن �خلوئي ينفي هذ� 

�يته @صًال عن يونس بال ��سطة مع @نه من @كثر � iليًال قوي&، �هو عد� ��لنسبة �يو

�ياته ستة �ال� ��ية على �إلطال- ^ zيع �لطبقا� حيث �صل عد� ��إلمامية  D��

�لذين @خذ منهم مائة �ستني، �قد �صفه  بع مائة �@بعة عشرD، �بلغ عد� شيوخه @�

�لرجاليو� بالوثاقة.

�لبزنطي (�٢٢١هـ)، �صفه �لشيخ بأنه عظيم  ٤- @�د بن �مد بن @¸ نصر 

�ملÝلة عند �لرضا F، �هو من @صحا4 �إلzا� من �لطبقة �لثالثة، له كتب، �قد بلغت 

.9��ياته سبعمائة �Öانية �Öانني مو�

٥- �@�د بن �مد بن عيسى �ألشعرg، له كتب منها كتا4 �لتوحيد، �كتا4 فضل 

�لرجا�، �عد�� من �جو� �لطائفة  pثقه علما� ،���لن£ C، �كتا4 �ملتعة، �كتا4 �لنو

^ قم.

٦- �=Çاعيل بن مهر��، ُعدَّ ^ @صحا4 �لصا�- F، �عد� �لPقي ^ @صحا4 

�إلسنا� مائة �ستة  ��ياته ֲדذ��لرضا F، قا� �لشيخ: له كتا4 �ملالحم �له @صل، بلغت 

 .
(١٩)

9��عشرين مو

�لنخعي @بو �حلسني، كا� �كيًال أل¸ �حلسن �@¸ �مد  ¶�٧- �@يو4 بن نو� بن �

�ياته، بلغ عد� ��لعبا�D، ثقة̂   Eكث �D، عظيم �ملÝلة عند'ا مأمون&، �كا� شديد �لو

�ية، ßس �ستو� منها عن صفو�� بن ¡�.��� مائتني ���حدß� 9سني �ما 

�حلسن بن �حلسني �للؤلؤg، كو^ �ثقه �لنجاشي �ضعفه �خر�� كالصد�-، ��بن  -٨

�لوليد، ��صف بأنه مكثر ^ �لر��ية، �له كتب. 

�حلسن بن علي بن يوسف بن بقا�، له كتب �قد �H عن @جلة من @صحا4  -٩

.D ألئمة�

�حلسن بن علي �لوشاp، �قد عرفه �لرجاليو� بأنه �جه من �جو� �لطائفة، له  -١٠

.F لرضا�، �له مسائل عن ���حلج ��ملناسك ��لنو 4�كتب منها كتا4 ثو

�لرضا F، �قد صنف  iإلما��حلسني بن سعيد �ألهو��g، يعد من @صحا4  -١١

هو �@خو� �حلسن ثالثني كتاب& �صفها �لرجاليو� بأsا جيدD، كما �صفو �حلسني بأنه ثقة 

معتمد عليه.

 ��لقالنسي، �ִדم بالوقف، لكن عدf iكر �لنجاشي مذهبه �كذ �حلسني بن �ملختا -١٢

�لكاظم F، له  iإلما��ألمر ينفي عنه �لتهمة، �قد عد من ثقا�  ��لشيخ مع �هتمامهم ֲדذ

�ية �حلديث.�كتا4 ير�يه عنه �ا� بن عيسى، �صف بأنه مكثر ^ 
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�ياته @بع& �ßسني.��لكو^، بلغت  ���لسندg بن �مد �لبز -١٣

١٤- سهل بن �يا�، له كتا4. 

�لعبا	 بن عامر بن با� @بو �لفضل �لثقفي �لقصبا�، له �لعديد من �لكتب �قد  -١٥

�ية.� D^ =سنا� مائة �تسع عشر 	لعبا��قع 

 ،gألشعر�١٦- ��لعبا	 بن معر�� �لقمي، �صفه �لنجاشي̂  جاله: موy جعفر بن عبد�هللا 

�لعنو�� ^ =سنا� مائتني �تسع �ثالثني. �، �قع ֲדذ
(٢٠)

��قمي، ثقة، له كتا4 �آل��4 �له نو

�يته، له � y= لنجاشي �قا� بأنه مسكو��١٧- عبد �هللا بن �لصلت �لقمي، �ثقه 

.Eلتفس�كتا4 

 �١٨- علي بن @�د بن @شيم، fكر� �لشيخ مرتني �قا� ^ �لثانية: =نه Rهو�، �

�لعنو�� ^ =سنا� كثE من �لر��يا� بلغت تسع& �ßسني. �ֲדذ

١٩- علي بن �حلكم �ألنباg، �قع ^ =سنا� �لكثE من �لر��يا� بلغت @لف& �@بعمائة 

�ثنتني �ستني.�

٢٠- علي بن �لسندg، حكم �لبعض بوثاقته كالوحيد، �ضعفه �خر��.

�ياته ^ كتابه �لكا^.��لكلي\ بعض  ¶ ٢١- علي بن مر��	، خرَّ

.٢٢- علي بن موسى �لكمند��، خر¶ له �لكلي\ ^ �لكا^ ��لشيخ ^ �الستبصا

 gلعسكر� iإلما��لعمركي بن علي بن �مد �لبوفكي �لنيسابوg، من @صحا4  -٢٣

بلغت  �ألصحا4،  من  �لعديد  عنه   H�  .���لنو �كتا4  �ملالحم  كتا4  كتابا�،  له   ،F

.9��لر��يا� �ل_ �قع ^ =سنا�ها مائة �Öانية �@بعني مو

�لنيسابوg (� ٢٦٠هـ)، من علماp �فقهاp مدسة �لوحي  ��fلفضل بن شا� -٢٤

�إلمامة، ثقة له مكانة عند �ألئمة �لطاهرين D، له �لعديد من �لكتب ^ نقد �لفكر �آلخر �

.g@لر��p مدسة �لر� على ��

�لعسكرD g، �قد � gا���� ���جلو iإلما�٢٥- �مد بن @¸ �لصهبا�، من @صحا4 

.9��لعنو�� ^ سبعة �عشرين مو ��قع ֲדذ

.p��لو� ��٢٦- �مد بن =Çاعيل بن بزيع، يذكر� �لكشي ^ عد

٢٧- �مد بن �حلسني بن @¸ �خلطا4، @بو جعفر �لزيا� ��مد��، جليل �لقد ثقة، 

�لفقهاp، له �لكثE من �لكتب، �قد �H مائة �تسع&  Hملحترمة لد�� Dلنافذ��@حد �لشخصيا� 

�ية.��Öانني 

.9��لعنو�� ^ =سنا� سبعة �@بعني مو �٢٨- �مد بن خالد �لPقي، �قد �قع ֲדذ

 p�٢٩- �مد بن خالد بن عمر �لطيالسي (� ٢٥٩هـ)، كا� يسكن �لكوفة ^ صحر

�ية.� Dسنا� ثال` عشر= ^ ���لعنو �� ֲדذ� ،��جرi، له كتا4 نو

�لعطا، ثقة �صفه �لنجاشي بأنه من @صحابنا  mحلميد بن سا�٣٠- �مد بن عبد 
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 gلعسكر��لكوفيني، عد� �لبعض من @صحا4 �لرضا F، �قا� �خر�� بأنه من @صحا4 

.��F، �ال تنا^ بينهما، له كتا4 نو

�ألصحا4، له كتب، �قد �ثقه  p٣١- �مد بن عيسى بن عبيد بن يقطني، من @جال

�لتضعيف، �بµ على  ��لشيخ فقد ما� =y تضعيفه، لكن �لسيد �خلوئي  ��جلميع ما عد

�ثاقته �قا�: =نه @مر متساm عليه عند �لفقهاp، له �لعديد من �لكتب، �قد �صفه �لنجاشي 

بأنه حسن �لتصانيف.

�ية.��لعنو�� ^ =سنا� تسع �ßسني  �٣٢- منصو بن �لعبا	، �قع ֲדذ

�لسلمي، قا� �لنجاشي: @بو يوسف �H عن  g٣٣- يعقو4 بن يزيد بن �ا� �ألنبا

�نتقل =y بغد��، �كا� ثقة صد�ق&، له كتا4 �لبد�p، �كتا4 �ملسائل، � ،F لثا��@¸ جعفر 

�لر��ية،  Eلشيخ بالكاتب �@نه كث��حلج، �كتا4 �لطعن على يونس. ��صفه  ���كتا4 نو

 .
(٢١)

�ية��لعنو�� ^ =سنا� ثالÖائة �ست �ßسني  ��قد �قع ֲדذ


لتأصيل CD لتشكيك

لبزنطي من 
�ملحدثني �لشيعة عاi ١٨٣هـ̂  �ملدينة �ملنوD يترقبو� ما تؤ�� � pلفقها�كا� �لعديد من 

=ليه قضية �إلمامة بعد �إلعال� عن �ستشها� �إلماi موسى �لكاظم F، �تدلنا �لر��يا� 

�ملعر^ ��لفقهي �لشيعي بكل �لسبل،  �لتا´ية على @� �لسلطة سعت بكل قوD لضر4 �لتيا

�لرضا F، �كبا فقهاp مدسة �لوحي ��إلمامة كصفو��، �عبد�هللا بن  iإلما�لكن َتَنبُّه 

.gلسلطو��لبزنطي، حا� ��� تنفيذ �ملخطط � ،DEملغ�

 Hلفقهي لد��لوسط �ملعر^ � ^ Eلكب� �Eملخطط من خال� تأث��تتضح خطوf Dلك 

�� ثقل ^ �لوسط �الجتماعي، @مثا� f فقد جذ4 =ليه شخصيا� ،D لبيت�@تبا� @هل 

�مد بن سنا� ��مد بن @¸ نصر �لبزنطي -�للذين عرفا �حلق بعد fلك- �جعلت �لعديد 

�لذg ب �تباعه، �قد مثلت �ألعو�i بني ١٤٨هـ �  iلصعبة لإلما�يعيشو� �نة �ملعرفة 

�D تلك �ملحنة.f ١٨٣هـ

�ملحنة �ملعرفية @عطى @تبا� مدسة �لوحي ��إلمامة حصانة قوية،  ��=� جتا�� سنو

�ملعر^ من خال�  �لزمن تكثيف �جلهد   �=ليه �ألمو، �بد@ ^ هذ �معرفة �قيقة ملا تتجه 

 ��ل_ حتتوg على معا �لكتب � �ألصو�  �باألخص تصنيف   ،iلعلو� كافة  �لتصنيف ^ 

�ملحدثو�  �لبيت D، �كثر  @هل  �الهتماv iديث  بد@  �ألئمة �ألطها D، فقد   iعلو�

 Dل_ �صفت �جو� @كثر من عشر��لطالبو� للحديث، كما نلحظ fلك ^ تلك �لر��يا� �

�ال� �د` ^ مدينة نيسابو، �قد كتب �لعديد منهم �حلديث �ملعر�� vديث �لسلسلة 

.
(٢٢)

�لذهبية

�لذين @ثر�� بشكل ��ضح فيما بعد ^ �لو�قع  pلفقها��ملحنة @حد  ���ممن عايش سنو
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�ملعر^ ملدسة �لوحي ��إلمامة، �هو @�د بن �مد بن @¸ نصر �لبزنطي(١٥٦-٢٢١هـ)، 

�لطائفة على تصحيح ما يصح عنهم من  �لفقهاp ^ عصر متأخر ممن @zعت   � �لذg َعدَّ

�لد�لة �لبزنطية �لو�قعة �ا�  y= لبزنطي نسبة�� ،F لرضا��بنه � F لكاظم�@صحا4 

�مشق �لشاi �هي @مينية �@هلها هم �لبيزنطيو�، �قد غز�هم �ملسلمو� سنة ٢٩هـ، �=y بعض 

.
(٢٣)

�آلفا- فتبا� فيها y= لثيا4 �جتلب منها��لو�سعة تنسب قسم من  Dبلد�� تلك �لكو

�لقبائل �لعربية  Hحد= Dلسكو� من قبيلة كند� y= لسكو� نسبة� ،Hألخر��نسبته 

�لرجا�  pشتهر بني علما�� ،iملسلمو� ^ عهد متقد�رها  �ل_ �ستوطنت �لكوفة بعد @� َمصَّ

كما  �لسكو�  �لد  من  عد��  ��خر��  �لسكو�،   yمو َعدَّ�  بعضهم  لكن  سكو�،  كونه 

�لرجا�، حيث قا�: =Çاعيل بن مهر�� بن �مد بن  �ختيا معرفة  �لطوسي ^   H�

 ��، �بالتأكيد 
(٢٤)

@¸ نصر �@�د بن �مد بن عمر� بن @¸ نصر كانا من �لد �لسكو�

نسبته للسكو� سو�p عد @حد مو�ليهم @� من صميم نسبهم، �ا @'ية ^ معرفة �ملحيط 

�الجتماعي �لذg يتأثر به @�د ^ ميوله �ملعرفية ��لسياسية كما سو� يتضح.


لبزنطي 1
لتأثر Jركة 
لوقف
�لبزنطي يصفه �جلميع بأنه كا� عظيم �ملÝلة عند  DEلرجا� لس� pعلما Yعند تعر

�جلو�� F، �تعضد �ملر�يا� �لتا´ية هذ� �حلقيقة، لكن ال  iإلما�� F لرضا� iإلما�

 f= ،إلمامة�يع\ fلك @� �لتايخ �ملعر^ للبزنطي كا� متو�فق& ��ئم& مع مدسة �لوحي �

تأثر �لبزنطي باحلركة �لقوية �ل_ شنها �لو�قفة عاi ١٨٣هـ، حيث �ستقطبت هذ� �حلركة 

فقهاp �علماp �م مكانتهم ^ �ملجتمع �لكو^، بل تأثر vركة �لوقف بيوتا� علمية فيعة 

�لسكو� �لعلمية، فقد ما� @غلبهم للو�قفة �تبنو� @فكاهم، �كا� @�د  Dكما هي حا� @سر

�نذ�³ ال يز�� شاب& m تكتمل عند� @صو� �ملعا� ملدسة �لوحي ��إلمامة، �بالطبع فإ� 

تأثر� سو� يكو� سريع& كما @� جوعه عن تلك �ألفكا سو� يكو� @سر�.

ينقل لنا @�د بن �مد بن @¸ نصر �لبزنطي كيف كا� تأثر� vركة �لوقف فيقو�: 

=� كنت من �لو�قفة على موسى بن جعفر F، �@شك ^ �لرضا F، فكتبت =ليه @سأله 

�جلو�4 عن zيعها، Ð قا�: �قد  pملسائل) =�؟ فجا�عن مسائل �نسيت ما كا� @هم (

نسيت ما كا� @هم �ملسائل عند³، فاستبصر�، Ð قلت له: يا بن سو� �هللا @شتهي @� 

 ،p��ألعد gلدخو� عليكم من @يد�³ ^ @�قا� تعلم @نه ال مفسدD لنا من �� y= تدعو�

قا�: Ð بعث =� مركوب& ^ �خر يوi، فخرجت =ليه، �صليت معه �لعشاpين، �قعد ميلي 

 :iللغال �لليل، Ð قا�  =بتد�pً، �@سأله فيجيب\، =y @� مضى كثE من   iلعلو� عليَّ من 

ها� �لثيا4 �ل_ @ناi فيها، ليناi @�د �لبزنطي فيها، قا�: فخطر ببا� @� ليس ^ �لدنيا 

 !i��إلكر �من هو @حسن حاًال م\، بعث �إلماi مركوبه =�، �قعد =�، Ð @مر � ֲדذ
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�كا� قد �تكأ على يديه لينهض، فجلس �قا�: يا @�د ال تفخر على @صحابك بذلك، فإ� 

�ملؤمنني F �@كرمه، ��ضع يد� على جبهته،  Eفعا�� @م Yصعصعة بن صوحا� مر

�لنهوY، قا�: يا صعصعة ال تفخر على =خو�نك مبا فعلت، فإ�  ���جعل يالطفه، فلما @

 .
(٢٥)

=منا فعلت zيع fلك ألنه كا� تكليف& �

�لنص �لعديد من �ملعطيا� ��امة �ل_ تكشف لنا مالمح �حلياD لدH @تبا� @هل  �ي�P هذ

�حلالة �لنفسية �ل_ كا� عليها @�د ُبعيد �إلعال� عن نبأ �ستشها�  �Pكما ي ،D لبيت�

:iا���لنص  ��لكاظم F، �فيما يلي بعض تلك �ملعطيا� �ل_ ي�Pها هذ iإلما�

 ،F لرضا��لرسا� �ملتمثل ^  ���لشك ^ �المتد� ،F لكاظم��إلميا� بإمامة  -١

�ألمر ملجموعة من �ألسبا4 منها: ��يعو� هذ

 pلزعما بامليل  �لسكو�  عر�  حيث  �لبزنطي  عاشه   gلذ� �الجتماعي  �لوضع   -  @

�لكاظم F مع كونه  iإلما��لوقف، بل �لذg يبد� @� بعضهم ُعدَّ ��قفي& على 

ما� ^ حياته، �يعو� fلك لصعوبة �ية �لكاظم F، �لشبها� معرفية �قعت 

 ،���ته، كما نقل �لوحيد fلك عن Çاعة بن مهرf للسبب gلنخبو��لوسط  ^

حيث قا�: �لو�قفة صنفا�، صنف منهم �قفو� عليه ^ �مانه بأ� �عتقد�� كونه 

 :E عنه �عن @بيه �قائم �� �مد f� Cلك لشبهة حصلت �م مما �

@نه صاحب �ألمر، �m يفهمو� @� كل ��حد منهم صاحب �ألمر -يع\ �إلمامة- 

.
(٢٦)

�منهم Çاعة بن مهر�� ملا نقل: @نه ما� ^ �مانه

�لكاظم  iإلما�4- كو� @�د شاب& ^ مقتبل �لعمر، حيث كا� عمر� عند �ستشها� 

 Dلسائد� p��آل� F ست �عشرين سنة، �بالتأكيد يكو� �لتأثر كب9E باألفكا

�ملجتمع �باألخص �ملحيط �لعائلي �لقريب منه، =f كما عرفنا كا� @غلب عائلة  ^

�لسكو� متيل لزعماp حركة �لوقف، �قد بقي fلك مدD ليست بالقصDE كا� 

 ���جلو� F لرضا� iإلما�أل�د فيما بعد �لفضل ^ بث �ملعرفة �لسليمة جتا� 

�ملنحرفة.  جو� �لعديد منهم عن تلك �ألفكا� F

 iسالة لإلماكتابة  �لذg يوضحه  �ألمر   ،F لرضا� ٢- �جو� عالقة سابقة مع 

�طلب �يته ��ياته ^ بيته.

�لرضا F ^ @مر �إلمامة بأسئلة معرفية �بدالال� ��قعية، حيث  ٣- متثيل �ختبا

لنا   Dنه ال مفسد@ تعلم  @�قا�   ^ ³��  y= تدعو�   �@ @شتهي  �هللا  بن سو�  يا  قا�: 

�ل_ بثت - Dملستبد��لنجاD من �لسلطا�  H@�ألعد�p، حيث  gلدخو� عليكم من @يد�من 

�لو�قع �الجتماعي �ملتوتر  �Pكما ي ،iإلما�جو�سيسها̂  كل �قا-- �اللة �برهان& على كونه 

حيث عيو� �لسلطة ترقب �ملو�لني ألهل �لبيت D، �تفسد �تعكر صفو حياִדم.

�لتوتر �ملعر^ حيث كا� فكر @�د �لبزنطي مشحون& بالتسا�ال� �ملعرفية، �يتضح  -٤
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fلك من نسيا� @هم ما كا� يريد �لسؤ�� عنه، مع كو� �لرسالة �لت �لعديد من �لتسا�ال� 

.E إلمامة بعد @بيه�كا� @'ها @مر 

٥- m تكن �لشبها� �ل_ جعلت @�د يقو� بالوقف مقنعة، كما �تضح fلك من سرعة 

�لذg يدعو� للتسليم بأمر �إلمامة، فقد قا�: فاستبصر�، فلو كانت  Dلفطر� p��الستجابة لند

�� جذ� عميقة m تكفه تلك �لداللة �هي �إلجابة عما جا� ^ خاطر�، كما f لشبها��تلك 

�هني، لكن �لنفس قد غرقت ^ vر من �لشبها� Pل��لعديد من  H@ gلذ�حد` للبعض 

.Dلبصر��لرضا F نفسه مع @حد �لبصريني ^  iلضالال�، كما حد` لإلما��

�ملدينة، حيث قا�: Ð بعث =�َّ مركوب& ^ �خر يوi، فخرجت  ¶٦- �جو� �إلماi خا

�ألتبا�،  Dالجتما� بصفو��ملدينة كا� ألمرين: @حد'ا  ¶=ليه، �يبد�� @� �جو� �إلماi خا

كما سو� نالحظ fلك ^ نص �خر، ��آلخر �البتعا� عن عيو� �لسلطة، �كانت منطقة 

�ملدينة تسمى صرنا، �هي قرية @نشأها @بو �حلسن موسى F، �ֲדا  ¶�للقاp قرية خا

.
(٢٧)

F gا��� iإلما��لد 

٧- مكانة @�د �لبزنطي عند �إلماF i حيث @بقا� ��� غ�E من �ألتبا� �لذين 

�لرضا F كما يتبني fلك من نص �خر، حيث قا�: �خلت على @¸  �خلو� معه على 

ثيابه   F لبسه@ كما   ،
(٢٨)

سنا�... بن  ��مد  بن ¡�،   ���صفو @نا   F حلسن�

�� من � gلذ��خلاصة به �ل_ يناi فيها، �@مر �لغالª iلب فر�شه �لذg يناi عليه، �ألمر 

 F iإلما�غبطة �سعا�D @�د �َعدَّ fلك ميزD تفر� ֲדا ��� باقي �ألتبا�، مما جعل 

ينبهه ملا �قع فيه مما قد يوقعه ^ سوp فهم مع بقية �ألصحا4، فقا� له: يا @�د ال 

تفخر على @صحابك بذلك.

�إلماi بالتأصيل  iقفة، �قيا��لو ٨- =خر�¶ @�د من �ملحنة �ملعرفية �ل_ @�قعته̂  تيا

كائز مدسة �لوحي ��إلمامة ^ عقلية @�د، �@'ية تلك �ملعا� �عمقها،  pملعر^، �بنا�

مما عله يز��� فرح& �سر�9، �´ر¶ متيقن& بعظمة �إلماi �مكانته �لعظيمة عند �هللا 

 �@ y= ،\سأله فيجيب@� ،pً��بتد iلعلو�سبحانه �تعاy، حيث قا�: �قعد ميلي عليَّ من 

مضى كثE من �لليل، �قوله: فخطر ببا� @� ليس ^ �لدنيا من هو @حسن حاًال م\، بعث 

.i��إلكر �، Ð @مر � ֲדذ ، �قعد =�َّ �إلماi مركوبه =�َّ

�ملدينة يأخذ  ^ Dطيلة حياته، فقد مكث مد F iتصا� باإلما��قد بقي @�د على 

�fهب  للعهد  �لي&   F iإلما� @صبح   �@ بعد   Ëح� =مامه،  من  �حلقة   ��ملعا�  iلعلو�

�ملجتمع  خلر�سا� حيث سكن قر4 �ملأمو� �لعباسي، كا� @�د ير�سله �يبعث =ليه بأخبا

�تعاليمه  بأ��مر�   iإلما� له  يبعث  كما   ،
(٢٩)

�ملختلفة  iلعلو��  ��ملعا عن  �يسأله  �لكو^، 

�نصائحه.
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لفكرية �

لبزنطي 1
لتيا�
 ،���ملدينة ��لبصرD، �كانت له جتاD ببغد� ���لبزنطي متنقًال بني �لكوفة �بغد Úعا

لكن مÝله �مقامه ^ �لكوفة، �قد كانت تنقالته بني هذ� �ملد� �غEها، ت�P له �ملشهد 

�لذg كا� سائد9 �نذ�³، �باألخص بني @تبا� مدسة �لوحي ��إلمامة، �مبا  gلفكر��لثقا^ �

 ��لكوفة �بغد�� كانتا مركز �حلركة �ملعرفية ^ fلك �لزمن، فإنه �طلع على تلك �ملعا �@

�ملختلفة �ل_ تسربت للمجتمع �لكو^، �كا� �لكثE منها يثE لديه عالما� �ستفهاi ¡تا¶ 

لإلجابة عليها بصوD تزيل �لشك �ترفع �للبس.

�لفعل حقيقة عن  �ل_ تع\ نفي  ،Pجل� Dل_ تسربت للكوفيني فكر� �من �ألفكا

�لر4 تعاy، �قد ُسمي �لقائلو� ֲדذ� �لفكرD فيما بعد باُملَجبَّرD، �تعد��  y= لعبد �=ضافته�

�الجتاها� �جلPية بالنسبة إلضافة �لفعل هللا =y قسمني ئيسني 'ا:

�الجتا¸ �أل�:: �جلPية �خلالصة، �هي �ل_ ال تثبت للعبد فعًال �ال قدD على �لفعل 
@صًال.

.
(٣٠)

�الجتا¸ �لثا�: �جلPية �ملتوسطة، �هي �ل_ تثبت للعبد قدD غE مؤثرD @صًال
�جلPية �ل_ تنفي �حلرية �لفر�ية للبشر �تنفي بالتا� �ملسؤ�لية عن  �نطلقت �ألفكا

كاهل �إلنسا� ^ ��قع �جتماعي يعيش تأ�م& ^ �لعالقة بني �إلنسا� ��لسلطة �ل_ @خذ� 

 �لبيئة �لفكرية كانت مهيأD لقبو� تلك �ألفكا �= ،gلسلطو� ��تنحو باجتا� شرعنة �الستبد

�جلPية تسربت من  �إلصال�، �لعل �ألفكا� Eلتغي��ل_ ت�Ý عن عاتق �إلنسا� مسؤ�لية 

 gPجل��الجتا�  Dالنتبا� @� قا���لفكرية لألمة، �مما يلفت  Dحليا�عقائد �يانا� �فد� على 

 �) ��كانو� بعيدين عن مر�كز ثقل مدسة �لوحي ��إلمامة، فقد خر¶ �جلهم بن صفو

�لد�لة �ألموية، �باÇه تأسست فرقة �جلهمية  iمدينة ترمذ ^ �خر @يا ^ (i١٢٨هـ/٧٤٥

.Pجل� Dأل�� ^ عقيد��ل_ تؤمن باالجتا� 

�إلنسا� ال يقد على شيp، �ال يوصف باالستطاعة، �=منا هو  �@ Hجلهم ير��كا� 

�ألفعا� فيه على حسب ما  yهللا تعا�Rبو ^ @فعاله، ال قدD له، �ال �ختيا، �=منا ´لق 

�جلما���، كما يقا�:  y= ا�9 كما تنسبR ألفعا��´لق ^ سائر �جلما���، �تنسب =ليه 

 pلسما� �تغيمت  �غربت،  �لشمس  �طلعت  �حلجر،  �حتر³   ،pملا�  Hجر�  ،Dلشجر� @Öر� 

4 ��لعقا4 جP، كما @� �ألفعا� ��@مطر�، ��هتز� �ألY �@نبتت، =y غf Eلك، ��لثو

.
(٣١)

9Pفالتكليف @يض& كا� ج Pجل�� ثبت f=� :قا� ،Pكلها ج

 Dهو من قا�� ،(i٢٢٠هـ/٨٣٥ �) �^ مدينة �لرg @سس �حلسني بن �مد �لنجا

�لقو� بأ� �إلنسا� PR على @فعاله، �@� �هللا خالق @فعا� �لعبا� � Pجل��ملعتزلة مذهب& ^ 

.
(٣٢)

خEها �شرها، حسنها �قبيحها، ��لعبد مكتسب �ا
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 بن عمر� (� ١٩٠هـ/i٨٠٥)، �هو قاضي ��آلخر @سس بنيانه ضر gPجل��ملذهب �

�لنجا، �يكµ @با عمر�، �كا�  Eنظ ،DPملج��ملعتزلة، �حفص �لفر�، �هو من @كابر  من كبا

 ،�من @هل مصر، �^ بدp @مر� ُعدَّ من �ملعتزلة Ð قا� باجلP �نفي حرية �إلنسا� ��ختيا

.
(٣٣)

ية�، �@طلق على @تباعه �لضر��الجتا� باسم مؤسسه �أل�� ضر ��قد Çي هذ

�ل_  �حلرية �نفي مسؤ�لية �إلنسا� عن @فعاله هي من @خطر �ألفكا iلقو� بعد� �=

�ملسلمني، ألsا تستدعي �لتطبيع مع �لفكر �ملستبد  Hلدينية لد��ملعرفة  ظهر� ��خل تيا

�لسلطة �لظاملة أل� ما متاسه من ظلم �تعدg =منا هو نتيجة فعل �هللا �لذg ´لق @فعا� �

�لعبا�، بل =� ما تقوi به �لسلطا� �ملستبدD من جو �ظلم �تعسف �تعدٍّ كل fلك مظهر 

�جتلٍّ لفعل �خلالق �ملتعا�.

�لدي\  �لنص  �ستدعي � فكرية  قو�عد  �تأسست  بعد  فيما   gPجل� �ملذهب  �قد منا 

 ،Dألشاعر��خل �ملعرفة �لدينية عرفو� باسم � Eكب �سخة لدH تيا Dلدعمه، �@صبح عقيد

فقد @سس �ملعتز� سابق& �حلنبلي تالي&، @بو �حلسن �ألشعرg (٢٦٠- ٣٢٤هـ) مذهب& عر� 

 gألشعر�  iقيا من  �لرغم  �على  �لسنية،  �ملدسة   Hلد �سع& � قطاع&  �ستقطب � باÇه 

�حلشوية �ل_ قالت بالتجسيم  �لسنية، �خاصة ^ مقابل @فكا Dلعقيد�بإصالحا� ^ جو�نب 

�لتشبيه، =ال @� تلك �إلصالحا� m تكن كافية للقضاp على �لعقائد �ل_ تسربت من �لديانة �

�ليهو�ية ��لنصر�نية كالقو� ªسمية �خلالق، ��صفه بصفا� �ملخلوقني، �غEها.

�لوحي  مدسة  فإ�   ،g@لر� @هل  لدH مدسة  �ملعرفية  �ملنظومة  هذ� حا�  كا�   �f=�

�إلمامة @سست بنياها على �إلميا� �لعميق باحلرية �لفر�ية �@� �إلنسا� |تا ^ @فعاله، �

�@نه مسؤ�� عن كل صغDE �كبDE من @عماله، مما يستتبع �لقو� باجلز�p ثو�ب& �عقاب&، 

�ل_ بد@� تنتشر  لكن fلك ال يع\ عدi تأثر @تبا� مدسة �لوحي ��إلمامة بتلك �ألفكا

�ملجتمع �لعر�قي، �قد تنبه �لبزنطي لتلك �ألفكا �با� لتكوين �ية معرفية للقضية،  ^

�نطالق& من نص �ملعصوi، �يؤسس �لبزنطي بذلك ��قع& معرفي& قا�9 على �لوقو� ^ 

�لفكرية �بالتا� حتصني �لعامة ��خلاصة من �لتأثر ֲדا. ���جه تلك �لتيا

�لفكر �لشيعي بطبيعته غE ميا� للمذهب �جلgP، أل� �جلP يهدi @هم @كا�  �=

�إلصال� للو�قع �لفاسد � Eلتغي� D�إلمامية ترH ضر� Dإلمامة، فالعقيد��لدين �هو @مر 

 Eلكث��لتايخ �لشيعي ^  Hتر ��@نه مسؤ�لية =نسانية قبل @� يكو� مسؤ�لية �ينية، لذ

 Dمن منعطفاته ميثل sضة ضد �ملستبد �لدي\ @� �لسلطوg، بل @سا	 �العتقا� بضر�

 ��لصميم، �لذ ^ Pجل� Dهو @مر يناقض عقيد (U حلسن�خر�¶ �ملصلح (�ملهدg بن 

�لفكر �لشيعي ^ كل تا´ه m يستطع �لتفاعل مع �الجتا� �جلm� ،gP ينمو ^ ��خله  Hتر

مشكًال عقيدD @بد9.

�لتأثر   �@ =ال  �لشيعي يعد مستحيًال �صعب&  �ملجتمع  �خل � Pجل� Dمع @� منو فكر�
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بتلك �لفكرD ميكن @� يتسر4 لبعض �ملشتغلني با�م �ملعر^، �¡دثنا �لبزنطي عن fلك 

قائًال: قلت له -أل¸ �حلسن �لرضا F-: =� @صحابنا بعضهم يقولو� باجلP �بعضهم 

 pتشا gلذ�باالستطاعة، فقا� �: �كتب قا� �هللا تبا³ �تعاy: يا بن ��i مبشي_ كنت @نت 

لنفسك ما تشاp، �بقوÑ @�يت =�َّ فر�ئضي �بنعم_ قويت على معصي_، جعلتك Çيع& 

بص9E قوي&، ما @صابك من حسنة فمن �هللا، �ما @صابك من سيئة فمن نفسك، �fلك @نا 

@�v yسناتك منك �@نت @�y بسيئاتك م\، �fلك @� ال @ُسأ� عما @فعل �هم يسألو�، 

.
(٣٤)

قد نظمت لك كل شيp تريد
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.١٤٥É ،١-١٤١٧هـd

.١٤١É حلديث، ¶١٠�(١٤) معجم جا� 

 ³مستد خامتة  حسني،   ��Eم  ،g�لنو  (١٥)

.٨٠É لوسائل، ¶٤�
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�لرضا F @هل نيشابو من  iإلما��جتمع لر�ية  (٢٢)

�p �@ئمة �حلديث ��لقضاD، �قد عد من �ملحابر �لو�

.١٢٧É ٤٩¶ ��ألنو �جع vابع �عشر�� @لف&، @

.٩٥É الشتبا���حللي، �لعالمة �حلسن بن يوسف، =يضا�  (٢٣)

.٦٢٨É ،لرجا���ختيا معرفة  (٢٤)
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.٣٣٨É لتوحيد�كتا4 


