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ال خيتلف اثنان يف أنّ مذهب التشيع الذي يستفيض عبقه من 
 له دور أساسي يف نشأة الثقافة واحلضارة مدرسة أهل البيت 

اإلسالميتني واستمرار مسريما التكاملية، وال ريب يف أنّ األفكار 
اليت طرحها هذا التيار الديين احلي الصانع للحضارة تنم عن مسوه 

 وكلّ ذلك بفضل تراث أهل بيت الرسالة من أحاديث وسرية وعظمته،
  .ركة وجهود علماء الشيعة األعالممبا

إنه تيار كان وما زال فرقداً المعاً يتألأل يف مساء اجلهل 
قل من يدعي والشبهات املظلمة، وهو فكر ال ترقى إىل قمته الرفيعة ع

  .العلم زوراً وكذباً

مق يف فهم مسرية تنامي فكر وعلى الرغم من ضرورة التع
التشيع يف كلّ قرٍن، إال أنّ ضرورة إجراء حبوٍث ودراساٍت حول 
القرون الثالثة األوىل من عمر الدين احملمدي تتجلّى أكثر يف عصرنا 
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. الراهن الذي استقطبت فيه البحوث العلمية عدداً كبرياً من الباحثني
يها حضور أئمة أهل تلك القرون هلا خصائص وميزات عديدة ومبا ف

 عاماً وهو ما يعبر عنه ٢٥٠بيت العصمة والطهارة ملدٍة تقارب 
  . ألنهم نفس واحدةٌ» عاما٢٥٠ً اإلنسان الذي عمر«بـ

ومن هذا املنطلق قام الكثري من الكتاب واملفكّرين بتدوين 
حبوٍث ألجل إثبات أو إنكار معتقدات الشيعة ومبتنيام الفكرية 

 على رؤى وتوجهاٍت معينٍة يف جمال دراساٍت تأرخييٍة باالعتماد
ألهداٍف عديدٍة وعلى مستوياٍت علميٍة خمتلفٍة، حيث تطرقوا إىل 

 يف نطاق احلديث عن املسرية التكاملية ملدرسة أهل البيت
التحوالت املعرفية التأرخيية، أو أنهم تطرقوا إىل التفصيل مقابل التدرج 

 نتائج  يف موضوع اإلمامة، وبالتايل حتصلت لديهمواإلمجال وال سيما
  .متنوعةٌ على هذا الصعيد

يعتقد البعض أنّ أساس معتقدات الشيعة يف عهد األئمة 
 مل يكن مطروحاً آنذاك، لكنها نشأت إبان املعصومني األوائل 

أحداث القرون الثالثة األوىل من عمر اإلسالم بواسطة املوالني ألهل 
ويف مقابل هؤالء . كونت على هيئة أصوٍل فكريٍة شيعيٍةالبيت، فت

تصدى آخرون للدفاع عن أصالة الفكر الشيعي املقدس وأكّدوا على 
أنّ معارف الشيعة تضرب جبذورها يف القرآن والسنة النبوية يف مجيع 
مواضيعها وأنه قد متّ بياا بإمجاٍل وتفصيٍل مع مراعاة الدور اخلالق 
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ؤثّرة من شتى النواحي السياسية واالجتماعية والثقافية للعناصر امل
واالقتصادية دون أن تتغير مضامينها باالعتماد على أساليب البيان 
واألدب الديين الذي يتناسب مع كلّ عصٍر، وذلك طوال القرون الثالثة 

  . األوىل يف باكورة ظهور اإلسالم احملمدي
ارطٍة وإطاٍر جديٍد عزيزي القارئ، هذا الكتاب هو مبثابة خ

لفكٍر عريٍق ويروم املؤلّف فيه طرح خطٍّة على أساس الرأي الثاين 
كيف كانت مسرية بيان معتقدات الشيعة : لإلجابة عن السؤالني التاليني

  ناصر اليت هلا تأثري يف بياا؟ومعارفهم؟ وما هي الع
ويتضمن الكتاب يف مستهلّه مباحث عامة ذات صلٍة باملوضوع 

لوها ثالثة فصوٍل، ويشتمل الفصل األول مناذج من آراء املؤيدين تت
ملسألة التحول التأرخيي يف الفكر الشيعي، ووضحنا فيه الرأي األول 

  . بإجياٍز
أما يف الفصل الثاين فقد ذكرنا أوالً تعريفاً للقضايا التأرخيية يف 

 مثّ تناولنا أربعة حماور سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، ومن
املوضوع يف إطار حبٍث تطبيقي .  

وأما يف الفصل الثالث فقد قمنا بإجراء دراسٍة مقارنٍة للمسرية 
التفصيلية ملوضوع اإلمامة مع التركيز على الدور األساسي  ـ اإلمجالية

  .لقضايا التأرخيية يف أربع مراحلل

لشيخ أُقدم شكري وامتناين ألساتذيت احملترمني وهم مساحة ا



 ١٠

حممد تقي السبحاين والسيد حممد كاظم الطباطبائي والسيد علي رضا 
ناروا طريقي احلسيين الذين أخذوا بيدي لتدوين هذا األثر وأ

  .بإرشادام القيمة

ويف اخلتام أرجو من القراء الكرام أن يتحفونا بآرائهم 
  . وانتقادام ومقترحام

  ..واحلمد هللا رب العاملني

  ة قم املقدس

  
***  
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 :سلوب بيان الفكرأ

ال شك يف أنّ القرآن الكرمي هو املصدر األساسي الستنباط 
ومعرفة األحكام واملعارف اإلسالمية، ونستلهم من آياته أنّ اهللا تعاىل 

 وعلى هذا )١(قد قدر يف علمه األزيل بأن جيعله ذا مرتلٍة رفيعٍة
 ميهد الطريق للناس كي )٣( وشامالً)٢( خالداًاألساس فإنه قد أصبح أثراً

 ألنه مل يترك صغريةً وال كبريةً )٤(ينتفعوا منه يف مجيع مراحل حيام
 .)٥(إال وتطرق إليها

ٌإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل حكيم:  قال تعاىل-1 ٌِّّ ِ ُ ُ ّ ٤اآلية / ، سورة الزخرف .
ٌإن هو إال ذكر وقرآن مبني:  قال تعاىل-2 ٌ ٌْ ٦٩اآلية / ، سورة يس .
ٍتبيانا لكل يشء:  قال تعاىل-3 َِ ًّ ُ ٨٩اآلية / ، سورة النحل .
ّهدى للن:  قال تعاىل-4 ًَ ْمن شاء منكم ـِل: ؛ قال تعاىل٤اآلية / ، سورة آل عمران ِاسُ َُ ْ ِ َ َ ْ

َأن يستقيم ْ َِ َ ْ َ ٢٨اآلية / ، سورة التكوير .
ٍما فرطنا يف الكتاب من يشء:  قال تعاىل-5 ِ َِ َْ ِ ْ َّ ٣٨اآلية / ، سورة األنعام .
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وهناك ثالث ميزاٍت اتصف ا هذا الكتاب املقدس جعلته 
حجةً على مر التأريخ، وهي جتاوزه نطاقي الزمان واملكان ومواكبته 

العصور دون أن يقتصر على زمٍن حمدٍد، فهو كتاب مساوي أُنزل مجيع 
 هلدايتهم من )١(جلميع بين آدم على خامت األنبياء واملرسلني 

  .)٢(الضالل إىل نور عبادة اهللا تعاىل كي ينعموا بالفوز العظيم

وبكلّ تأكيٍد فإنّ هذا الكتاب الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من 
خلفه هو املعيار األساسي لتقييم صحة أو سقم كلّ بني يديه وال من 

  .)٣(مسألٍة ومعلومٍة دينيٍة

ومن ناحيٍة أخرى فالبد من مراعاة احلقائق املوجودة يف 
اخلارج عند طرح املعارف الدينية، أي جيب أن تراعى الظروف 
الزمانية واملكانية وخمتلف األحداث االجتماعية والثقافية والسياسية 

ية؛ وذلك ألجل أن تتجلّى يف إطار مدرسٍة وتياٍر فكري واالقتصاد
فهذه حقيقةٌ يثبت . وكذلك لتصبح مفهومةً وذات مكانٍة متتاز ا

 وعلى أساسها متّ التأريخ أنها حدثت مراراً يف عهد رسول اهللا 

                                                        

ُفاعلموا أنام عىل رسولنا البالغ ا:  قال تعاىل-1 ََ ْ َ ََ َ َْ ِ ُ َ َُ َّ ُمبنيـْلَ ِ ُ ؛ وقال ٩٢اآلية / ، سورة املائدة
ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء: تعاىل ِ ِ ِ

ْ َ ِّ ْ َ ُْ ً ََ ْْ َ َ ََ َ ََّ ٨٩اآلية / ، سورة النمل . 
ِومن يطِع اهللاَ:  قال تعاىل-2 ُ َْ ً ورسوله فقد فاز فوزا عظيامَ

ِ َ ْ ُ ًَ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ٧١اآلية / ، سورة األحزاب . 
ٍإذا حدثتكم بيشء فاسألوين عن كتاب اهللا«:  قولهعن اإلمام الباقر  روى الكليني -3 ّ« ،

 . ٦٠، ص١الكايف، ج
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بيان بعض املعارف األساسية وتفصيلها، كمسألة اخلالفة وآية إكمال 
الفرعية كبيان األحكام الشرعية األساسية اليت الدين، وبعض املعارف 

تتضمن الصالة والصيام والنكاح والطالق واحلج واحلجاب وحترمي 
إذن طبقاً لذلك، . اخلمر وما شاها بشكٍل تدرجيي وعلى مر الزمان

فبالتأكيد هناك عنصر أساسي رابع للتبليغ فضالً عن العناصر الثالثة 
ِسل الوحي ومستلمه وحمتواه، وهذا العنصر هو األساسية اليت هي مر

اإلمامة اليت تعين هداية الناس بيد من هو أهلٌ لذلك بعد النيب 
وهي يف احلقيقة امتداد للنبوة وأصلٌ هام ، )١(، أي اإلماماألكرم

لذا، فإنّ مسؤولية النيب واألئمة هي طرح . ناشئٌ من السنن الدينية
الوحي خلامس عنصٍر أساسي وبياا وتفسريها التعاليم اليت جاء ا 

وإكماهلا، وهذا العنصر هو املخاطب؛ ويتم ذلك عرب تقييم األجواء 
  .)٢(لعامة املخاطبني ومعرفة مجيع الظروف احمليطة م

هذه الرؤية تثبت بوضوٍح أنّ بيان معلومٍة بواسطة األئمة دف 
مصاعبه اخلاصة، إذ ال تنشأ تعميمها وترسيخها يف اتمع له عقباته و

التيارات الفكرية وال تتنامى يف أي جمتمٍع إال يف رحاب أحداٍث 
وظروٍف متنوعٍة قد تتماشى معها أحياناً وتتناقض معها أحياناً أخرى؛ 

                                                        

ِالراسخون يف العلم:  قال تعاىل-1 ْ ِ َِ ّ ١٧اآلية / ، سورة آل عمران . 
، ١؛ وهناك موارد مماثلة يف صحيح البخاري، ج٤١؛ الغيبة، ص٢٣، ص١ الكايف، ج-2

 . ٤١ص
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 ومعرفة واقعه فال بد لذا ألجل دراسة ما يطرأ على كلّ تياٍر فكري
 من شأا متهيد األرضية الفكرية من اإلملام جبميع املسائل الفرعية اليت

فضالً عن وجوب معرفة واقع األحداث التأرخيية املصريية واملؤثّرة 
كي نتمكّن من حتليل هذا التيار يف جوانبه كافّةً بعيداً عن التوجهات 

  . املنحازة وغري املنصفة
وبعبارٍة أخرى، ألجل طرح حتليٍل صحيٍح لظاهرٍة ما فال بد من 

 املعرفة الصحيحة وتسخري العناصر التأرخيية هلذا االعتماد على
 هو كلّ »العنصر التأرخيي«الغرض، وعلى هذا األساس فاملقصود من 

حادثٍة أو جانٍب حمدوٍد من جممل القضايا االجتماعية والثقافية 
 ما على مر والسياسية واالقتصادية اليت تلعب دوراً يف تياٍر فكري

، ال ميكن االكتفاء جبانٍب سياسي حمدٍد أو على سبيل املثال. التأريخ
حادثٍة سياسيٍة واحدٍة لبيان شخصية اإلمام والتعريف مبكانته ألنّ 
التأكيد على الفهم االجتماعي اإلسالمي العام له تأثري على صعيد 
معرفة الضرورات العلمية يف املواضيع األخرى للفئات اليت أسلمت 

ية للشعب وقدرته االقتصادية من الناحية حديثاً والتوجهات االجتماع
املعرفية، وما شاكل هذه املوارد اليت هلا تأثري يف جمال بيان هذه 

  . املسائل بواسطة األئمة
بناًء على ذلك، فعلى الرغم من كون املصدر األساسي ملضمون 
املعارف الدينية واحداً، لكن هناك بعض املالحظات على خمتلف 

إىل حدوث تذبذٍب يف طريقة بيان هذه املعارف، املواضيع قد أدت 
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وكذلك فإنّ الظروف املتغيرة جتعل املتصدي لبيان أحكام الشريعة 
مضطراً ألن يوضح خمتلف جوانبها بأساليب خاصة من حيث اإلمجال 
والتفصيل وتوسيع نطاق املضمون أو تضييقه انطالقاً من مستوى إدراك 

ع فإنّ أسلوبه هذا ال ميس باملضمون عامة الناس وخاصتهم، وبالطب
 إذن، نستنتج أنّ النيب . واليوجد فيه أية تغيرياٍت معرفيٍة

 قد وضحوا املعارف الدينية للناس مبرور الزمان مراعني واألئمة
العناصر التأرخيية، أي القضايا اليت هلا تأثري من النواحي االجتماعية 

قتصادية، رغم أنهم بينوا اُألسس والسياسية والثقافية وأحياناً اال
  . الفكرية للخواص من أصحام يف مجيع املراحل

استناداً إىل ما ذكر يتضح أنّ ما متّ بيانه مراعاةً للظروف اليت 
يبدو يف ظاهره جديداً  ـ حتى يف عهد األئمة املتأخرين ـ كانت سائدةً

ة، حيث انتقل من لكن جذوره تضرب يف القرآن الكرمي والسنة النبوي
مرحلة اإلمجال إىل التفصيل حسب مقتضيات األحداث التأرخيية 

كذلك عند . وذلك يف عدة مراحل وبأساليب إمجالية أو تفصيلية
التدقيق فيما اكتنف مسرية منظومة املعارف والتعاليم الشيعية والتأمل 
 يف مدى تأثري األحداث التأرخيية عليها، نستحصل وجود أربع مراحل

التفصيلي هلذه املعارف، وهي  ـ زمنية تقريباً يف عملية البيان اإلمجايل
  : عبارةٌ عن
 إىل اية فترة إمامة اإلمام عهد خامت األنبياء ) ١
  .)مرحلة وضع اُألسس الفكرية. (السجاد
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 إىل عهد إمامة اإلمامني حممد الباقر وجعفر الصادق ) ٢
  .)زدهارهامرحلة نشأة املعارف وا. (هـ١٤٥سنة 

عهد إمامة اإلمامني موسى الكاظم وعلي بن موسى ) ٣
  .)مرحلة ترسيخ الفكر وتقوميه. (الرضا

.  إىل بداية عصر الغيبةعهد إمامة اإلمام حممد اجلواد ) ٤
   .)مرحلة تطبيق الفكر على أرض الواقع(

  . هذه املراحل األربعة ستكون معياراً يف تقسيم حبوث الكتاب
  

  : معرفية للرواياتالقيمة ال

مبا أنّ االستناد إىل الروايات يف مباحث هذا الكتاب ذو أمهّيٍة 
كبريٍة ونظراً لوجود خالفاٍت يف قبول بعض الروايات واالستناد إليها 
يف إثبات أمٍر ما، لذا من الضروري أن نعتمد عليها وفق املتبنيات 

 يف هذا املبحث يرتكز العلمية، وبناًء على ذلك فإنّ االعتبار املعريف هلا
وبالطبع فإنّ حتليل النصوص الروائية ينبغي أن يتم . على آراء القدماء

من ناحيتني، إحدامها من حيث سندها واألخرى من حيث داللة 
  . مضموا

واملضمون الذي يتم االستناد إليه يف الرواية اليت متّ حتليل 
قد يكون متعدداً سندها وتشخيص رواا من كوم شيعةً أو سنةً، 

ومتشااً على حنٍو يؤدي إىل حدوث اطمئناٍن بصحته، ويف هذه احلالة 
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فإنّ طرح اشكاالٍت على أسانيد هذه الرواية ال مثرة له، وكذلك ال 
نتيجة من التأكيد على بعض الرواة البارزين يف السند أو ذكر ميزات 

ظر عن أحدهم دون مالحظة سائر السلسلة السندية أو غض الن
املعايري املرتبطة باملضمون، إذ قد تترتب على ذلك نتائج حمدودةٌ وغري 

هناك كتب تضمنت مباحث موسعة تطرق مؤلّفوها إىل مجع . شاملٍة
هذا النوع من الروايات ودراسة أسانيدها على أساس آراء الشيعة 

عبقات « و»إحقاق احلق« و»الغدير«والسنة على حد سواء، من قبيل 
  .»األنوار

أما بالنسبة إىل داللة املضمون يف النصوص، فألجل إجياد طراٍز 
 ،اٍء من األدب الديين ومن مثّ توسيع نطاقه بشكٍل تكامليجديٍد وبن
فالبد من دراسة مدى داللة النص على أساس صدوره وسعة نطاقه 

ة ولو ألقينا نظرةً على الروايات مع مراعا. واأللفاظ املستخدمة فيه
مجيع جوانبها التأرخيية املؤثّرة نالحظ أنّ نصوصها تتضمن وحدةً قد 
روعيت فيها جزئيات املواضيع الرئيسية والعقدية وفروعاا، 
فأوجدت إثر ذلك منظومةً معرفيةً متكاملةً، وجند أنّ أهل بيت النبوة 

ومن . قد استثمروا مجيع األحداث التأرخيية لطرحها وتوسيع نطاقها
 أن توجد اختالفاٍت يف النصوص على هذا الصعيد، ولكنها املمكن

وبعبارٍة أخرى، من املمكن . تقتصر على اُألطر اخلارجية اليت تطرحها
ذكر كالٍم واحٍد مع خمتلف زواياه لعدة خماطبني أو يف عدة مراحل مع 
مراعاة خمتلف الظروف، لذلك فإنّ االدعاءات غري املنصفة واليت 



 ١٨

ساٍس علمي من قبل اخلصوم عرب استغالل املفاهيم ذات التستند إىل أ
املعاين املزدوجة دف إثبات فرضيام وتعصبام الفكرية وانتقائهم 
بشكٍل متعمٍد لبعض هذه النصوص، ال يبقي جماالً لطرح إشكاٍل على 
املضمون؛ إضافةً إىل ذلك فإنّ عدم خمالفة مضمون الكالم للقرآن 

  .  لقبولهالكرمي يعترب سبباً

  : فضالً عما ذكر فإنّ هذا الرأي له نتائج هامة، نذكر منها ما يلي

حتى مع افتراض ضعف السالسل السندية لبعض الروايات، ) ١
لكن مفاهيمها تكون مقبولةً نظراً التصافها بالقرائن اخلارجية 
كاحلوادث التأرخيية والشواهد الروائية، فعلى سبيل املثال ال ميكننا 

فض روايات أيب مسينة بسبب تضعيف البعض لشخصيته وتراثه ر
الروائي، إذ هناك شواهد ومسائل كثرية تؤيد صحة رواياته حبيث ال 

  . ميكن ردها
  . عدم االعتماد على تضعيف الرواة بسبب كوم غالةً) ٢

ال شك يف أنّ االتهام بالغلو يعترب أحد أهم املؤشرات على 
فإنّ التمحيص يف أسباب وخلفيات نسبة الغلو إىل ضعف الراوي، لذا 

الراوي يثبت أنّ قبول هذا االتهام صعب للغاية وال ميكن احلكم به 
وهذا األمر يرجع إىل سببني أساسني، . بشكٍل قطعي يف معظم املوارد

  : مها

 خمالفة املعصومني لتضعيف الراوي بسبب غلوه يف مناذج -أ



 ١٩

وقال «: ي يف ترمجة حممد بن أرومة، حيث قالخمتلفة، كما نقل النجاش
 إىل أهل بعض أصحابنا إنه رأى توقيعاً من أيب احلسن الثالث 

  .)١(»قم يف معىن حممد بن أورمة وبراءته مما قذف به
کما ذكر الكشي عن املعصوم ردة فعٍل جتاه موقف الفضل بن 

  .)٢(شاذان حول رجٍل وفد من العراق

  . احث الكالمية ذات مواضيع دقيقة باعتبار أنّ املب-ب

ويف هذه احلالة، ما مل تتضح وحدة املبىن مع من ضعف الراوي 
 والشاهد على ذلك ما جنده يف ،)٣(فال ميكن االعتماد على تضعيفه

مؤلّفات النجاشي وابن الغضائري، فاملرحوم النجاشي قد اعتمد على 
مله مع روايات نقد مضمون بعض التراث الروائي مثلما فعل يف تعا

 )٥( وعلي بن حممد القاساين)٤(حممد بن أرومة وحسني بن يزيد النوفلي
.  حيث مل يقبل اتهامهم بالغلو،)٧( واحلسني بن عبيد اهللا)٦(وحممد بن حبر

 هامه بالغلود بن أرومة عندما ذكر اتعلى سبيل املثال، يف ترمجته حملم
                                                        

 . ٣٢٩ رجال النجايش، ص-1
 . ٥٣٨ رجال الكيش، ص-2
 .  هذا املوضوع مقتبس من دروس آية اهللا شبريي زنجاين-3
 . ٣٨ رجال النجايش، ص-4
 . ٢٥٥ املصدر السابق، ص-5
 . ٣٥٨ املصدر السابق، ص-6
 . ٤٣ املصدر السابق، ص-7



 ٢٠

أن نفى الغلو عنه اعترب تراثه تطرق إىل نقد مضمون ما نقل عنه، وبعد 
وكتبه صحاح إال كتاباً ينسب إليه، «: الروائي سليماً، حيث قال

  .)١(»ترمجته تفسري الباطن، فإنه خمتلطٌ

ممن طُعن عليه ورمي «: وقال أيضاً يف ترمجة حممد بن حبر
  .)٢(»بالغلو، له كتب صحيحة احلديث

أيضاً حول أمحد بن وابن الغضائري اتبع نفس هذا األسلوب 
 )٥( وإبراهيم بن إسحاق األمحر)٤( وحممد بن أرومة)٣(احلسني بن سعيد

  . حيث تناول روايام بالبحث والتحليل

  
  :بيان معاني بعض المصطلحات 

ًأوال  :الشيعة : ّ

 تعد أهم عنواٍن لتمييز تياٍر فكري معيٍن من بني »شيعة«كلمة 
 فإنّ معرفة املعنيني اللغوي واالصطالحي سائر التيارات اإلسالمية، لذا

                                                        

 . ٣٢٩ رجال النجايش ، ص-1
 . ٤٣ املصدر السابق، ص-2
 .٤١ رجال ابن الغضائري، ص-3
 . ٩٣در السابق، ص املص-4
 . ٤٠ املصدر السابق، ص-5



 ٢١

هلا واإلملام بتطور معناها من شأنه بيان املعتقدات األساسية هلذا التيار 
  . إىل حد كبٍري

على الرغم من أنّ أقدم كتب علم اللغة قد دونت بعد ظهور 
التيار الشيعي وأنها اقتصرت على نقل كالم املتقدمني، لكن ميكن 

 املطروحة فيها حول هذا فيه الكفاية على البحوثاالعتماد مبا 
  .املوضوع

 وهذان ،)١(»أشياع«و »شيع«  هي لفظٌ مفرد ومجعها»شيعة« كلمة
ذكر علماء اللغة .  واالستعمال)٢(اجلمعان مترادفان من حيث املعىن

 ثالثة معاين، وهي االتباع والنصرة واالنسجام يف القول »شيعة«لكلمة 
اإلشارة إىل أنّ هذه الكلمة تدلّ أحياناً على أحد أو الفعل، وجتدر 

 وأحياناً أخرى تدلّ على )٤( الثالثة فقط وأحياناً على معنيني)٣(املعاين
هو  ـ أي النصرة ـ  وكما ذكر البعض فإنّ املعىن الثاين،)٥(املعاين الثالثة

 ويف هذه احلالة فإنّ املعنيني اآلخرين ،)٦(املعىن األصلي للكلمة
وبعبارٍة أخرى، عندما يتفق البعض على .  إىل املعىن األوليرجعان

                                                        

 . ٨٣اآلية / ؛ سورة الصافات ١٥اآلية / سورة القصص :  راجع-1
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 . ٥٥، ص١؛ لسان العرب، ج٥١٩، ٢اقرب املوارد، ج -4
 . ٣٩٨، ص١ املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ج-5
 . ٥١٩، ص٢؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج٥٤٥ معجم مقاييس اللغة، ص-6



 ٢٢

فعٍل أو قوٍل فإنهم يف احلقيقة يتبعون من قام ذا الفعل أو ذكر هذا 
 قد استنتج وهناك احتمالٌ كبري بأنّ الشيخ املفيد . القول وينصرانه

 التشيع يف أصل اللغة«: هذا األمر من املعىن اللغوي للكلمة، حيث قال
  .)١(»هو االتباع على وجه التدين والوالء للمتبوع على اإلخالص

قدر ) ع ـ يـ  ش(ومن اجلدير بالذكر أن مشتقّات مادة 
  : وردت يف اثنيت عشرة آيةً قرآنيةً، كالتايل

 »بأشياعهم« ،)٣( ثالث آياٍت»شيعته« ،)٢( أربع آياٍت»شيعاً«
 ،)٦( آيةٌ واحدةٌ»شيع« ،)٥( آيةٌ واحدةٌ»أشياعكم« ،)٤(آيةٌ واحدةٌ

  .)٨( آيةٌ واحدةٌ»تِشيع« ،)٧( آيةٌ واحدةٌ»شيعة«

يف معظم هذه املوارد وكما هو مستوحى من القرآن الكرمي، فإنّ 
معىن هذه الكلمة يعين جتمع الناس يف فئاٍت أو حتوهلم إىل فئاٍت، 
وبالطبع فإنّ بعض هذه اآليات قد أشارت بنحٍو ما إىل اتباع شخصيٍة 

                                                        

 . ٣٤ أوائل املقاالت، ص-1
 . ٣٢اآلية / ؛ سورة الروم٤اآلية/ ؛ سورة القصص١٥٩ و ٦٥اآليتان /  سورة األنعام-2
 . ٨٣اآلية / ؛ سورة الصافات )ّمرتان (١٥اآلية /  سورة القصص -3
 . ٥٤اآلية /  سورة سبأ -4
 . ٥١اآلية /  سورة القمر -5
 . ١٠اآلية /  سورة احلجر -6
 . ٦٩اآلية /  سورة مريم -7
 . ١٩اآلية /  سورة النور -8



 ٢٣

 وأشارت )١(»شيعته«احدٍة، ولكن يف سورة الصافات وردت كلمة و
بصراحٍة إىل وجود عالقٍة بني شخٍص أو فئٍة هلما رؤيةٌ معينةٌ وبني من 

 واستنتج من التضاد )٢( ذه اآليةيقودمها، وقد متسك الشيخ املفيد 
 »شيعة« معنيي الوالء واخللوص لكلمة »عدو« و»شيعة«بني كلميت 

 ينطبق مع املعىن اللغوي للكلمة، إال أنّ ابن اجلوزي حاول يف وهذا ما
موارد عديدة زعم أنّ هذه الكلمة تتضمن معىن يناقض االجتماع 
وأنها تدلّ على التفرقة حبسب املعىن اللغوي اآلخر هلا، لذلك استنتج 
أنّ استعماهلا يف أغلب اآليات القرآنية يتعلّق بالفئات الضالّة واملنحرفة، 

  .)٣(»الشيعة«وبعد ذلك استخدمت لإلشارة إىل مذهب 

وبغض النظر عن االستعماالت القرآنية والتعريفات اليت طرحها 
 ومشتقاا شهدت تغيرياٍت جذريةً من »شيعة«علماء اللغة، فإنّ كلمة 

حيث املفهوم إبان القرون الثالثة األوىل كما أنّ األحداث اليت وقعت 
ا تأثري على فهم معىن هذه الكلمة لدرجة أنّ على مر العصور كان هل

هذه األحداث كانت أحياناً تغيره بالكامل أو أنها جتعل أحد مصاديقه 
  . أكثر وضوحاً من غريه

 يف عدم وجود اختالٍف بني العلماء حول التعريف العام ال شك
                                                        

 . ١٥اآلية /  سورة القصص -1
 . صص من سورة الق١٥ اآلية -2
 . ١٥٥، ص١ً نقال عن الفوائد، جج٣٤، ص١ أصول مذهب الشيعة، ج-3



 ٢٤

 من حيث داللتها على فئٍة من املسلمني تؤمن بإمامة »شيعة«لكلمة 
، ولكن معرفة هذا املصطلح مبعناه  علي بن أيب طالب اإلمام

اخلاص واملقيد يتطلّب دراسةً وحتليالً خللفيته التأرخيية، وهذا األمر 
مبثابة احلكم بوجود اختالٍف أو عدم وجوده يف املعتقدات األساسية 
ألتباع مذهب أهل البيت طوال القرون الثالثة األوىل وله دور مؤثّر يف 

  . ريٍف صحيٍح للشيعةطرح تع

هناك آراٌء عديدةٌ بالنسبة إىل منشأ التشيع وخلفيته التأرخيية، 
  : وميكن تلخيصها يف ثالثة موارد كالتايل

  .  هو املؤسسالنيب األكرم ) ١

٢ ( املسلمون إثر األحداث اليت طرأت بعد رحيل النيب 
  . هم الذين أسسوه

  .)١(غري املسلمني هم الذين أسسوه) ٣

يستدلّ أصحاب الرأي األول ببعض الروايات على أنّ النيب 
 هو الذي أسس مذهب التشيع، حيث أطلق على البعض األكرم 

 يف مناسباٍت خمتلفٍة وهذه احلقيقة تناقلتها مصادر الفريقني »شيعة«اسم 
شيعةً وسنةً، فعلى سبيل املثال روى جالل الدين السيوطي نقالً عن 

                                                        

 سيأيت يف أحد هوامش الفصل األول يف مبحث املسترشقني ذكر آرائهم وتقسيمها، -1
 . ًومصدر هذه اآلراء سيذكر هناك أيضا
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 عن  األنصاري وعبد اهللا بن عباس واإلمام علي جابر بن عبد اهللا
ِإنَّ الِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت :  يف تفسري قوله تعاىلالنيب 

أخرج ابن عساِكر عن جابر بن « )١(: ما يليأُولِئك هم خير البِريِة
والَِّذي : (فَقَالَ النِبي  فَأقبل علي كُنا ِعند النِبي : عبد اهللا قَالَ

ِإن :  ونزلت،)نفِسي ِبيِدِه ِإن هذا وشيعته لَهم الفائزون يوم الِْقيامة
 فَكَانَ ،الَّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحات أُولَِئك هم خري الْبرية

  .جاَء خري الْبرية:  قَالُوا ِإذا أقبل عليأَصحاب النِبي 

علي : (خرج ابن عدي وابن عساِكر عن أيب سعيد مرفُوعاوأ
ِإنَّ ملا نزلت : وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قَالَ) خري الْبرية

 قَالَ رسول الَّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحات أُولَِئك هم خير الْبرية
  ). الِْقيامة راضني مرضينيهو أَنت وشيعتك يوم : ( لعلياهللا

أمل «: قَالَ يل رسول اهللا : وأخرج ابن مردويه عن علي قَالَ
ِإنَّ الَّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحات أُولَِئك هم خير : تسمع قَول اهللا

 أَنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الْحوض ِإذا جثَِت اُألمم الْبرية
  .)٢(»لنياِب تدعون غراً حمجِللْحس

إذن، استناداً إىل هذه الروايات وما ناظرها من رواياٍت أخرى 

                                                        

 . ٧اآلية / ّ سورة البينة -1
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 ٢٦

 شيعةً،  هو الذي مسى أتباع أمري املؤمني فإنّ النيب األكرم 
وسياق الكالم  وهلا أسباا، حكمٍة من التسمية بكلّ تأكيٍد الختلو وهذه

 .)١( لدى نبينا الكرمييشري إىل مدى أمهية هذه الفئة من املسلمني
 هو اآلخر شاهد على أنّ هذه الفئة )٢(واملنقول يف املصادر التأرخيية

كانت متتلك اعتقاداً أعمق من عامة الناس وعلماً أوسع، وليس ذلك 
 والعلم إال العقيدة السمحاء اليت ذكر تفاصيلها األئمة املعصومون 

  . الذي أحتفوا الناس به

 بعد أن ذكر بعض هذه  الغطاء ويقول العالمة كاشف
ولو أراد املتتبع لكتب احلديث مثل مسند االمام أمحد بن «: الروايات

حنبل وخصائص النسائي وأمثاهلما أنْ جيمع أضعاف هذا القدر لكان 
 يكرر ذكر سهالً عليه، وإذا كان نفس صاحب الشريعة االسالمية 

 شيعة علي هم هم اآلمنونه عنهم بأننويوم القيامة وهم  وي
الفائزون والراضون املرضيون، وال شك أنّ كلّ معتقد بنبوته يصدقه 
فيما يقول وأنه الينطق عن اهلوى إنْ هو إال وحي يوحى؛ فإذا مل يِصر 

 فبالطبع والضرورة تلفت تلك  شيعةً لعلي كلّ أصحاب النيب 
لك الوصف الكلمات نظر مجاعة منهم أن يكونوا ممن ينطبق عليه ذ

  .ه ال بضرٍب من التوسع والتأويلحبقيقة معنا
                                                        

 . ٩ قرب اإلسناد، ص-1
 . ًسنشري الحقا إىل نامذج من هذه احلقائق التأرخيية -2



 ٢٧

نعم، وهكذا كان األمر، فإنَّ عدداً ليس بالقليل اختصوا يف حياة 
 والزموه وجعلوه إماماً كمبلٍِّغ عن الرسول  بعلي النيب 

وشارٍح ومفسٍر لتعاليمه وأسرار ِحكَِمه وأحكامه، وصاروا يعرفون 
 هم شيعة عليبأنعلى ذلك أهل اللغة ك م كما نص لٍَم خاصع .

راجع النهاية ولسان العرب وغريمها، جتدهم ينصون على أنَّ هذا 
 االسم غلب على أتباع علي ًوولده ومن يواليهم حىت صار امسا 

خاصاً م، ومن الغين عن البيان أنه لو كان مراد صاحب الرسالة من 
 شيعة عليحيبه أو ال نيبغضه حبيث ينطبق على أكثر املسلمني  م 

، فإنّ صرف )شيعة(كما ختيله بعض القاصرين مل يستقم التعبري بلفظ 
 حمبة شخٍص آلخر أو عدم بغضه ال يكفي يف كونه شيعةً له، بل ال بد
هناك من خصوصية زائدة، وهي االقتداء واملتابعة له، بل ومع االلتزام 

 كلّ من له أدىن ذوٍق يف جماري استعمال باملتابعة أيضاً؛ وهذا يعرفه
األلفاظ العربية، وإذا استعمل يف غريه فهو جماز مدلول عليه بقرينة 

  . حال أو مقال

والقصارى إني ال أحسب أنّ املنصف يستطيع أن ينكر ظهور 
تلك األحاديث وأمثاهلا يف إرادة مجاعٍة خاصٍة من املسلمني وهلم نسبةٌ 

 ةٌ بعليخاصا عن سائر املسلمني الَّذين مل يكن فيهم  مي تازون
  .)١(»ذلك اليوم من ال حيب علياً، فضالً عن وجود من يبغضه

                                                        

 . ١٢٣ ـ ١٢١ أصل الشيعة وأصوهلا، ص-1



 ٢٨

أما القائلون بالرأي الثاين فيؤكّدون على أنّ التشيع نشأ إثر 
األحداث والتيارات اليت شهدها التأريخ اإلسالمي بعد رحيل رسول 

يفة والرتاعات اليت حدثت ، حيث يعتقدون أنّ أحداث السقاهللا 
إبان خالفة عثمان بن عفّان واحلوادث اليت وقعت أثناء حريب صفّني 

 وردود األفعال واجلمل وكذلك بداية عهد إمامة اإلمام احلسن 
 وثورة زيد بن علي وما اليت صدرت بعد استشهاد اإلمام احلسني 

 الصادق شهده العامل اإلسالمي من ضٍة علميٍة يف عهد اإلمامني
  .)١(، كلّها كانت أسباباً مهدت األرضية لظهور التشيعوالباقر 

وأما القائلني بالرأي الثالث فإنهم من خالل نسبتهم التشيع إىل 
الفرس أو نسبته إىل عبد اهللا بن سبأ املتهم بأنه يهودي، حياولون 

  .)٢(جتريده عن اإلسالم
ظريات، فلو تأملنا يف وبغض النظر عن صحة أو سقم هذه الن

 يف بادئ األمر كانت تستعمل مضافةً »شيعة«التأريخ لوجدنا أنّ كلمة 
إىل أمساء أشخاٍص ذوي دوٍر مؤثٍّر يف اتمع اإلسالمي، كما كانت 

شيعة « و)٣(»شيعة علي«تشري إىل تياراٍت اجتماعيٍة سياسيٍة كعبارة 
                                                        

 . ّ ذكرت بعض أقوال املسترشقني حول هذا املوضوع يف هامش الفصل األول-1
عبد اهللا بن «ّ تطرق العالمة مرتىض العسكري إىل بيان هذا املوضوع بالتفصيل يف كتابه -2

 . »سبأ
الكايف، : ، راجعيف األحاديث املنقولة عن رسول اهللا » ّشيعة عيل«ة  ذكرت عبار-3

 . ٤٤٣، ص١ج



 ٢٩

  . »شيعة معاوية« و»شيعة أيب سفيان« و»عثمان

 فإنه بعد مدٍة ،)٢( وأبو حامت الرازي)١( يقول الشيخ املفيد و
 شاع استعمال هذه الكلمة مقرونةً مع قصريٍة من رحيل النيب 

 العهد الذكري ويف بادئ األمر كانت تشري إىل كلّ من يتبع اإلمام »الـ«
 عليته لهالنظر عن حمب ومن مثّ أضيفت إىل أمساء بعض ،)٣( بغض 

، وبعد ذلك ومع »شيعة معاوية« و»شيعة أيب سفيان«، فقيل األشخاص
مرور الزمان أطلقت بشكٍل خاص على من يوايل اإلمام علي بن أيب 

  .  واألئمة املعصومني من ولده الكرامطالب 

كذلك هناك بعض املأثورات التأرخيية اليت تشري إىل إطالق 
 وكذلك على ،)٤(يعةهذا اللقب على خمتلف الطوائف املنتسبة إىل الش

                                                        

 . ٣٤ اإلرشاد، ص-1
 . ٢٦١ الزينة يف الكلامت اإلسالمية العربية، ص-2
؛ تأريخ ٧٩٤ُ؛ كتاب سليم بن قيس، ص٣١، ص٤الكايف، ج: ّ لالطالع األكثر، راجع-3

ٍد اهللا فياض يرى أن أقدم عبارة وردت ّكام أن السيد عب. ٣٥٢، ص٥األمم وامللوك، ج ّ

ٌرهط من ) صلوات اهللا عليهً)َأتى أمري املؤمنني «: هي قول أيب خمنف» شيعة«فيها كلمة 

ّ، تأريخ اإلمامية وأسالفهم من الشيعة منذ نشأة التشيع حتى مطلع القرن »الشيعة ّ
 . ٤٣الرابع اهلجري، ص

تيارين من الشيعة، أحدمها يدعو ) دبهناية اإلرب يف فنون األ( ذكر مؤلف كتاب -4
ّإلمامة حممد بن احلنفية واآلخر يؤكد عىل إمامة اإلمام عيل بن احلسني السجاد  ّ ّ ّ .

 . ١٠، ص٢٢هناية اإلرب يف فنون األدب، ج: راجع



 ٣٠

 وعلى بين العباس من باكورة خالفتهم حتى بداية )١(»الكيسانية«
، والوجه املشترك يف مجيع هذه إمامة اإلمام جعفر الصادق 

 يات هو التأكيد على أفضلية اإلمام علياملسم ،مقارنةً مع غريه 
ين الشيعة الذ«: وكالم أبان بن تغلب شاهد على هذا األمر، حيث قال

 ، وإذا  أخذوا بقول علي إذا اختلف الناس عن رسول اهللا 
 اختلف الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن حممد «)٢(.  

 أليب وهذا الكالم ينطبق متاماً مع ما قاله اإلمام الصادق 
افترق الناس كلَّ فرقٍة واستشيعوا كلَّ شيعٍة، واستشيعتم مع «: بصري

كم٣(»أهِل بيِت نبي(.  

 )٤(»شيعتنا«ما نستلهمه من هذا احلديث هو أنّ استعمال لفظ 
 كان استعماالً هادفاً حيث أُريد منه متييز يف كالم أهل البيت 

وبعبارٍة أخرى، . الشيعة احلقيقيني عن غريهم ممن ينسب نفسه إليهم

                                                        

ًساق املؤلف بحثا مفصال حول إطالق هذا اللفظ عىل . ٤٥٧، ص٥ الوايف بالوفيات، ج-1 ّ ً ّ

ًسانية، وبعض املؤلفني خصصوا أبوابا يف مصنّفاهتم حول هذا خمتلف الطوائف الكي ّ ّ

 . ١٠، ص٢٢هناية اإلرب يف فنون األدب، ج: راجع. املوضوع
 . ١٢ رجال النجايش، ص-2
 . ١٠٤ االختصاص، ص-3
: الكايف:  لالطالع عىل النامذج الكثرية الستعامل هذا املصطلح يف الروايات راجع-4

ي كثري منها يمكن متييز شيعة أهل البيت عن فف. ٤٢٩، ٣٨٩، ٣١٢، ١/٣٠٩
 . غريهم



 ٣١

فإنّ االختالف الوحيد بني طوائف الشيعة يكمن يف استمرار اإلمامة 
بعد النيب  ّهم ال خيتلفوا يف أصلها مطلقاً، وجتدر اإلشارة إىل أنألن 

 على سائر التيارات اليت نسبت إىل أرجحية نظرية أهل البيت 
التشيع وتضاءلت شيئاً فشيئاً فيما بعد، قد أدى إىل استعمال اصطالح 

  .  بشكٍل خاص ألتباع تعاليم مدرستهم »شيعة«

ع زوايا فكر التشيع وعدم التأمل لذلك فإنّ عدم التدقيق يف مجي
 قد كانا سبباً يف عدم طرح تعريٍف جامٍع مبا ذكره اإلمام الصادق 

ومانٍع للشيعة يف بعض التعاريف اليت طرحت يف هذا الصدد، وإليك 
  : عدد من هذه التعاريف

  . جمرد حمبة اإلمام علي بن أيب طالب ) ١
 على مجيع  أيب طالب االعتقاد بأفضلية اإلمام علي بن) ٢

 صحابة النيب أو على أقلّ تقديٍر االعتقاد بأفضليته على بعضهم ،
  . كعثمان بن عفّان

 على غريه االعتقاد بأفضلية اإلمام علي بن أيب طالب ) ٣
  . مع األخذ بنظر االعتبار االعتقاد بالنص عليه أو عدم االعتقاد بذلك

٤ ( بن أيب طالب االعتقاد بأفضلية اإلمام علي على سائر 
 صحابة النيب واإلميان بإمامته وإمامة أبنائه على أساس نص 

معتٍرب أو دون نص .  
إضافة بعض التعابري إىل التعاريف املذكورة، مثل العصمة ) ٥



 ٣٢

  .)١(والوالية والرباءة
إذن، ما نستنتجه من عدم وحدة التعاريف املذكورة هو وجود 

ة الشيعة مبعناها املطلق أو املقيد وتأثّر هذه اختالٍف يف تعريف كلم
التعاريف باألحداث التأرخيية؛ وبعبارٍة أخرى فإنّ تأكيد بعض 

 د االعتقاد بأفضلية اإلمام عليالتعاريف على جمر اوعدم التفا 
، قد أدى إىل توجهات الشيعة وال سيما بالنسبة إىل أهل البيت 

اً أسفر عن تباينها إىل حد كبٍري، إىل حدوث اختالٍف بينها وأحيان
لذلك حاول البعض تغيري مسرية نشأة التشيع بشتى الوسائل لدرجة 

 هموا الشيعة بعدم الوالء لإلمام عليهم اتأن ث باألقوالعرب التشب 
إحسان إهلي « ومن هؤالء املدعو .)٢(الشاذّة واالستنباطات اخلاطئة

وع بتعصٍب أعمى ونسب التشيع إىل  الذي تطرق إىل هذا املوض»ظهري
عبد اهللا بن سبأ، وقد متادى يف هذا األمر لدرجة أنه وجه ااماٍت 

 يف ذلك واستند إىل روايٍة نقلها »القفاري«واهيةً ألئمة الشيعة، وتبعه 
 املتهم بالتشيع لكنه أصر فيها على عقيدته بالنسبة إىل »شريك«

 إال أنه يف احلقيقة خلط بني شيعة علي اخلليفتني األول والثاين، 
  ! )٣(وشيعة عثمان

                                                        

، )باللغة الفارسية(اه تشيع وپيدايش فرقه هاي شيعي در عرص امامان گخاست:  راجع-1
 . ١١٦ص

 . ٣١ و ٢ أصول مذهب الشيعة، ص-2
 . ٥٢ الشيعة وأهل البيت، ص-3



 ٣٣

ولكن عند التدقيق يف كالم أبان بن تغلب وضمه إىل كالم 
 الذي خاطب فيه أبا بصري، نستنتج أنّ التيار اإلمام الصادق 

الشيعي كان يتصف بالثبات الفكري والعقائدي من خالل اعتماده 
 ومعارفهم اليت ال تنضب، وكان هذا املستمر على معني علوم األئمة

يف مقابل  ـ من حيث النص والتنصيب ـ التيار ثرياً يف أصوله احلقّة
التزعزع وعدم االتزان الفكري والعقائدي للطوائف األخرى املنسوبة 

  . إىل التشيع واليت تتعارض معه أحياناً

 إنّ ميزة التشيع هو ارتباطه الوثيق بشخصية اإلمام علي 
ضائله اليت ال يضاهيه فيها أحد وكذلك عدم جماراته للخلفاء الذين وف

  . حكموا مدينة الرسول ورفضه حلكومة بين أمية يف الكوفة وغريها
  

 :الرافضة : ًثانيا

 كانت من املصطلحات اليت تتردد كثرياً على »رافضة«كلمة 
عض األلسن يف القرون اهلجرية األوىل، حيث يقصد منها آنذاك متييز ب

التيارات اإلسالمية عقائدياً وفكرياً، ومن الطبيعي أننا نتمكن من 
اإلملام باملعتقدات األساسية ملن أطلق عليهم هذا العنوان عرب معرفة 

  . معناه الدقيق لغوياً واصطالحياً ومعرفة تطور معناه على مر الزمان

ٍر يف اللغة تعين ترك أمٍر أو التفرق عن أم) ض ـ ف ـ ر(مادة 
 حيث »رافضة« أو »روافض«ما، وأهم اشتقاقاا املستعلمة هو مجعها 



 ٣٤

يطلقان لغوياً على فئٍة تركت قائدها وافترقوا؛ وهذا املعىن متفق عليه 
  .)١(بني أرباب اللغة

بعض علماء اللغة تطرقوا إىل بيان استعمال هذه الكلمة 
ة والروافض، الرافض«: اصطالحياً، فالطرحيي على سبيل املثال يقول

 حني زيد بن علي  ـ أي تركوا ـ وهم فرقةٌ من الشيعة رفضوا
اهم عن الطعن يف الصحابة، فلما عرفوا مقالته وأنه ال يربأ من 

   .)٢(»الشيخني رفضوه

بلغين عن «: ونقل بعض علماء اللغة عن األصمعي ما يلي
ا زيد بن علي األصمعي أَنه قالَ إنما مسيت الرافضة َألنهم رفضو

وتركوه، مثَّ لزم هذا االسم كل من غال منهم يف مذهبه وتنقّص 
   .)٣(»السلف

 ظهروا »الروافض«وعلى هذا األساس فإنّ هؤالء يدعون أنّ 
إثر حادثٍة تارخييٍة وقعت يف أواخر العهد األموي، واألخبار اليت تشري 

على فرض  ـ إىل أنّ زيد بن علي قد وصف معارضيه ذا االسم
 كما هناك أخبار أخرى تؤكّد على أنّ ،)٤(تدعم هذه النظرية ـ صحتها

                                                        

  .٢٠٧، ص٤؛ جممع البحرين، ج١٥٦، ص٧؛ لسان العرب، ج٣٠، ص٧ العني، ج-1
 . ٢٠٧، ص٤ جممع البحرين، ج-2
 . ٣٨٩، ص٥؛ سري أعالم النبالء، ج٦٠، ص١ غريب احلديث واألثر، ج-3
 . ٣٩١ املصابيح، ص-4



 ٣٥

 إذن، .)١(معارضي زيٍد هم الذين استخدموا هذا االسم براءةً منه
حسب ما جاء يف األخبار فإنّ اخلالف بني زيٍد والتيار املعارض له، 

 دون أن تصرح هذه األخبار بكون ـ منشؤه عدم براءته من اخلليفتني
على الرغم من أنّ بعض الزيدية  ـ هذه الرباءة سياسية أو دينية

يوعزون سبب عدم مواكبة الناس لزيٍد إىل خشيتهم، ويقولون بأنّ 
الرباءة من اخلليفتني ال صلة هلا باملوضوع وعلى هذا األساس متسك 

  .)٢( الناس بقيادة اإلمام الصادق

أنّ مصطلح وعلى أي حاٍل، معظم الباحثني يؤكّدون على 
 ويرون أنه يطلق على فئٍة من »شيعة« قد ظهر بعد مصطلح »رافضة«

 أتباع اإلمام علي ع وهلاٍر عن ظهور التشيظهرت يف عهٍد متأخ 
 وقد استخدمت هذه .)٣(معتقدات خاصة حول اخلليفتني األول والثاين

دلّ الكلمة فيما بعد بني أهل السنة، كاإلمام الشافعي الذي اعتربها ت
، حيث أنشد على أفضلية من يتبع اإلمام علي بن أيب طالب 

  : قائالً
                                                        

 . ٣٨٩، ص٥ سري أعالم النبالء، ج-1
 . ٢٠ و ١٨ من هم الرافضة، ص -2
وقد أشار ) رافضة( هناك وجهات نظر تأرخيية أخرى طرحت حول شيوع لفظ -3

). رافضة(ّضها، ومنها أن املغرية بن سعيد أطلق عىل معارضيه اسم النوبختي إىل بع
؛ ٢٧١ ـ ٢٧٠؛ الزينة يف الكلامت اإلسالمية العربية، ص٦٣فرق الشيعة، ص: راجع

 . ٩٥ إىل ٩٠؛ نشأة الشيعة اإلمامية، ص٧٧املقاالت والفرق، ص



 ٣٦

ـّـنا    روافض بالتفضيل عند ذوي اجلهل    إذا حنــن  فضلنا  عليــاً  فإن

  : وقال أيضاً

  رفض حب الفاطميِةــيرون ال             ن أُناٍســبِرئت إىل املهيمِن م

  : وقال أيضاً

  )١(فَليشهد الثقالنُ أني رافضي           حب آِل حممٍداًـانَ رفضـإنْ ك

وهناك أخبار أخرى تشري إىل أنّ هذا االصطالح كان سياسياً 
 وعلى هذا األساس فإنه ،)٢(يدلّ على معارضة أصحابه للنظام احلاكم

استعمل للداللة على تياٍر سياسي قبل أن يستعمل لوصف طائفٍة 
ن أن يكون هذا املعىن السياسي للكلمة ذا جذوٍر مذهبيٍة، ومن املمك

  .)٣(مذهبيٍة

                                                        

 . ٥٦ ـ ٥٥ ديوان اإلمام الشافعي، ص-1
ً أيب سفيان كتابا إىل عمرو بن العاص أطلق فيها عىل  بعد حرب اجلمل كتب معاوية بن-2

ّالذين انتفضوا ضد اإلمام عيل بن أيب طالب  ّ قد «: ، حيث قال)رافضة( اسم
، ٥٩تأريخ مدينة دمشق، ج. »سقط إلينا مروان بن احلكم يف رافضة أهل البرصة

 . ٣٤؛ وقعة صفني، ص١٣٠ص
 تتضمن هذا املفهوم، ومن املصادر الشيعية  األحاديث التي يروهيا جابر بن يزيد اجلعفي-3

) املحاسن(من كتاب ) الرافضة(التي تذكر هذه الروايات فتجدر اإلشارة إىل باب 
ومن املصادر السنّية فتجدر اإلشارة إىل . ٧٦، ص٣الرصاط املستقيم، ج: وكتاب

 . ١٦، ص١صحيح مسلم، ج



 ٣٧

 كذلك هناك بعض األحاديث املنقولة عن رسول اهللا 
، ولكن القطع بصحة بعضها »ض ـ ف ـ ر«تتضمن مشتقاٍت من مادة 

صعب للغاية إذ ال ميكن التأكّد من طرح هكذا مصطلح يف عهده 
  .)٣( أو السياق)٢( من حيث الزمان)١(صلوات اهللا عليه

يات يرجع تأرخيها إىل عهد اإلمام اومن ناحيٍة أخرى، هناك رو

                                                        

الزينة يف الكلامت : كثر، راجعّلالطالع أ.  رشح أبو حاتم الرازي بعض هذه الروايات-1
هناك كتاب يف اللغة الفارسية حتت عنوان . ٢٧١ ـ ٢٧٠اإلسالمية العربية، ص

ّتطرق فيه املؤلف إىل نقد ) خاستگاه تشيع وپيدايش فرقه های شيعی در عرص امامان( ّ
ّهذه الروايات اعتامدا عىل شواهد من كتاب أيب حاتم الرازي وأثبت أهنا دونت يف  ّ ً

ٍ كان فيه أعداء التشيع ال يتورعون عن أي أمر للمساس به وطعنه، وهذا األمر ٍعهد ّ ّّ
 .ّكان إثر األجواء السياسية املتوترة يف عهد اإلمام الصادق 

ّيا عيل، أنت يف اجلنة، أنت يف اجلنة، أنت يف اجلنة، «: ّ أنه قالُ نسب إىل رسول اهللا -2 ّ ّ ّ
ٌوسيكون قوم هلم نبز يقال هلم الر ، قال »ّافضة؛ فإن لقيتهم فاقتلهم فإهنم مرشكونٌ

ًال يرون مجعة وال مجاعة، «: ، قال»فامذا عالمتهم يا رسول اهللا؟«: ّاإلمام عيل  ً

 . ٣٣٦، ص٤٢تأريخ مدينة دمشق، ج: راجع. »ّويسبون أبا بكر وعمر
ّ روي عن أم سلمة أهنا قالت-3 فسبقها  عندي فأتته فاطمة، ّكانت ليلتي وكان النبي : ّ

ّعيل فقال له النبي  ٌّ :» ّيا عيل أنت وأصحابك يف اجلنة، أنت وشيعتك يف اجلنة، إال ّ ّ
ٌأنه ممن يزعم أنه حيبك أقوام  ّ ّ ّ اإلسالم ثم يلفظونه، يقرؤون القرآن ال جياوز يضفزونّّ

ّتراقيهم، هلم نبز؛ يقال له الرافضة، فإن أدركتهم فجاهدهم فإهنم مرشكون : ، فقلت»ٌ
ًال يشهدون مجعة وال مجاعة، ويطعنون عىل «: ول اهللا، ما العالمة فيهم؟ قاليا رس ً

، ١٠؛ جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ج٦٦٥، ص٣املعجم األوسط، ج. »السلف
 . ٤٦١؛ السنّة، ص٢٢ص



 ٣٨

 تؤكّد على عدم اختصاص هذا املصطلح بتيار زيد بن الصادق 
حبار «علي فحسب، حيث خصص العالمة السي يف كتابه القيم 

فضل الرافضة ومدح « باباً خاصاً هلذه الروايات حتت عنوان »األنوار
  .)١(»ية االتسم

على مر الزمان وإثر تضاؤل نشاطات التيار الزيدي، شاع 
 ومشتقّاته دف ذم الشيعة اإلثين عشرية »رافضة«استعمال مصطلح 

 يف عهد اإلمامني حممد الباقر وجعفر )٢(وإباحة دمائهم وأمواهلم
 ومن تالمها من األئمة املعصومني لدرجة أنّ اجلميع )٣ ( الصادق
د الالحقة اتفقوا على إطالق هذا املصطلح على الشيعة رغم يف العهو

اختالفهم يف تأريخ ظهوره، لذا فإنّ الشيعة الذين يعتقدون بالرباءة 
  . »روافض«واإلمامية االثين عشرية هم أبرز مصداٍق ملن يطلق عليهم 

  
 :اإلمامية : ًثالثا

من املصطلحات األخرى اليت جتدر اإلشارة إليها يف هذا 
، وال ريب يف أنّ »إمامية«ضمار نظراً لكثرة تداوهلا، هو مصطلح امل

                                                        

 عن اإلمام الصادق عيينة رواية املثال راجع عىل سبيل .٩٥، ص٦٥ بحار األنوار، ج-1
 . يف هذا الباب

 . ١٥٧حاسن، ص امل-2
 . ٣٤، ص٨ الكايف، ج-3



 ٣٩

معناه ناشئٌ من تطور مفهومه الداليل على مر العصور، إذ هناك 
ارتباطٌ وثيق بني معىن اإلمام واإلمامية؛ ومن ناحيٍة أخرى فإنّ إطالق 
هذا املصطلح على فئٍة معينٍة جسدت الصلة بني اإلمام واإلمامية قد 

  .برهٍة زمنيٍة خاصٍةيف شاع 
، وهي مشتقّة »كتاب« هي اسم مصدر على وزن »إمام«كلمة 

 مبعىن املقتدى »ِفعال« وهي على وزن »قصد« اليت تعين »أم«من مادة 
 لذا فإنّ مضموا يدلّ على من يقتدى به، وقد وردت يف ،)١(واملتبع

 بصيغة املفرد القرآن الكرمي اثنتا عشرة مرةً، حيث ذكرت سبع مراٍت
   .)٢(»أئمة« ومخس مراٍت بصيغة اجلمع »إمام«

يعتقدون  ـ كالتفليسي ـ وعلى الرغم من أنّ بعض املفسرين
 هلا مخسة معاٍن يف القرآن الكرمي، لكن معظمهم يرون »إمام«بأنّ كلمة 

أنها تتضمن مفهوم اإلمامة واملرجعية والقيادة يف اهلدى أو الضالل وأنّ 
فهوم ذو صلٍة وثيقٍة بالسيادة واحلكومة حبيث ال ميكن بيانه بعيداً هذا امل

عن مفهومي سعادة وشقاء من هم حتت سلطة اإلمام؛ وهذا األمر 
                                                        

؛ معجم مقاييس )ّأم(ّ؛ التحقيق يف كلامت القرآن، مادة ٤، ص١٢ لسان العرب، ج-1
 . ٨٧؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص٤٢٨، ص٨ ـ ج٢٨، ص١اللغة، ج

، سورة ٧٤اآلية / ، سورة الفرقان ١٧اآلية / ، سورة هود ١٢٤اآلية /  سورة البقرة -2
، سورة األنبياء ١٢اآلية / ، سورة التوبة ١٢اآلية / ، سورة يس ١٢ة اآلي/ األحقاف 

، سورة ٢اآلية / ، سورة السجدة٤١ و ٥اآليتان / ، سورة القصص ٧٣اآلية / 
 . ٧٩اآلية / ، سورة احلجر ٧١اآلية / اإلرساء 



 ٤٠

  . ينطبق أيضاً على معىن الكلمة االصطالحي

ومع كلّ ما ذكر، هناك اختالف بني خمتلف املفكّرين يف علوم 
ف املذهبية وزمان نشوئها األديان حول إطالق هذه الكلمة على الطوائ

لدرجة أنّ البعض أطلقها على مجيع الطوائف املنتسبة للتشيع، وهناك 
من أطلقها أيضاً على بعض الطوائف اليت هلا توجهات تتعارض مع 

 فالشهرستاين مثالً يقول إنها أطلقت على أئمة الشيعة ،)١(الفكر الشيعي
 باستثناء الزيدية دق يف عهد اإلمامني حممد الباقر وجعفر الصا

، ويرى أنّ كلّ طائفٍة تعتقد بالنص على إمامة علي بن أيب طالب 
   .)٢(»إمامية«يطلق عليها 

 حيث يؤكّد ،)٣(أما األشعري القمي فهو على خالف النوخبيت
على أنّ الطائفة االثنا عشرية اليت تعتقد بإمامة اثين عشر إماماً 

 حتى السنوات األوىل من الغيبة »إلماميةا«معصوماً مل تكن معروفةً بـ
 )٤(الصغرى، ويؤيد ذلك ما روي عن بعض رموز الشيعة كالشيخ املفيد

                                                        

 . ٢١، ص١؛ أعيان الشيعة، ج٤٦ معجم الفرق اإلسالمية، ص-1
 . ١٥٤ ـ ١٤٣ امللل والنحل، ص-2
ّيف مقام بيانه ملختلف الطوائف الشيعية، قال النوبختي إن . ١٠٨ فرق الشيعة، ص-3

 وهي الطائفة ّالطائفة الثانية عرشة تعتقد بإمامة احلجة بن احلسن املهدي 
ّاإلمامية، يف حني أنه اعترب الطائفة احلادية عرشة قد توقفت يف هذا األمر لالطالع . ّ

 . ٤١ العني، صاحلور: األكثر، راجع كتاب
 . ٣٩ ـ ٣٨ أوائل املقاالت، ص-4



 ٤١

  .)٢( والشيخ الطوسي)١(والسيد املرتضى

إنّ كتب الرجال والفهارس فيها تعاريف وروايات عديدة حول 
 وموارد استعماهلا، والتدقيق يف هذه املوارد من شأنه »إمامية«كلمة 

زالة الغموض عن دالالا اللفظية واالصطالحية إىل حد ما، فعلى إ
 سبيل املثال نقل الكشي كالماً ألحد أصحاب اإلمام الصادق 

 لكن من ،)٣(»فلعلّه يترك التقية وجييبين على دين اإلمامية«: جاء فيه
احملتمل أنّ الرواة مل ينقلوا هذه العبارة بلفظها نفسه، بل نقلوا فحواها؛ 

أما عبارة الشيخ الطوسي اليت . ذا ال ميكن االعتماد عليها بالكاملل
التمار، وميثم من جلّة «: ساقها حول علي بن إمساعيل بن ميثم التمار

، وعلي هذا أول من تكلّم على مذهب أصحاب أمري املؤمنني 
اإلمامية وصنف كتاباً يف اإلمامة مساه الكامل، وله كتاب االستحقاق، 

 فهي تدلّ على تشيعه فقط وال تتضمن معىن آخر، )٤(»ضي اهللا عنهر
  .)٥(ألنّ مصطلح اإلمامية مل يكن شائعاً قبل الغيبة الصغرى

طبعاً هناك ما يؤيد هذا الرأي يف كتايب الفهرست للنجاشي 

                                                        

 . ١٥٣ ـ ص٢٦٤، ص٢ رسائل الرشيف املرتىض، ج-1
 . ٦٦، ص١ تلخيض الشايف، ج-2
 . ٢٦٧ رجال الكيش، ص-3
 . ٨٨ الفهرست، ص-4
 . ٧٩ نشأة الشيعة اإلمامية، ص-5



 ٤٢

والشيخ الطوسي لو دقّقنا مبا ورد فيهما، إذ كلّما ذكرت هذه الكلمة يف 
نالحظ أنه قد عاصر الغيبة الصغرى طوال حياته أو سرية أحد الرجال 

 لذلك رغم أنّ أول عهٍد استعملت فيه كلمة ،)١(يف مرحلٍة منها
 مبعناها االصطالحي غري معروٍف إىل حد ما، لكن شاع »اإلمامية«

استعماهلا بشكٍل كبٍري يف عصر الغيبة الصغرى، وعليه فإطالق اإلمامية 
ل إىل اسم خاص للشيعةشاع منذ هذه الفترة وحتو.  

  

***  
  

                                                        

ّومن اجلدير بالذكر أن الكتب التي دون. ٢٧١ ـ ١١٠ ـ ٦٣ رجال النجايش، ص-1 ت بعد ّ
مروج الذهب، : راجع). أهل اإلمامة(و) اإلمامية(ّالغيبة الصغرى تتضمن عباريت 

 . ٢٥٨؛ التنبيه واإلرشاف، ص٢٣ ـ ٢٢، ص٤ ـ ج٢٢٣، ص٣ج



 ٤٣

  

  

  

 
 



 ٤٤



 ٤٥

  

  

  

  
  :توطئة

 خذوا على مرالباحثون واملفكّرون املسلمون وغري املسلمني ات
العصور موقفني جتاه املذهب الشيعي وتعاليمه، أحدمها انتقادي واآلخر 
دفاعي، وقبل ما يقارب قرٍن من الزمن وإىل يومنا هذا ظهرت بعض 

فها نقد األفكار اليت يتبناها الشيعة من زوايا التيارات التجددية هد
خمتلفٍة؛ وإثر ذلك تصدى املدافعون عن املذهب هلذه التيارات منذ 

  .حلظة ظهورها

يف العقود الثالثة املاضية حنت هذه البحوث النقدية منحى علمياً 
ومنهجياً وال سيما من قبل املفكّرين الغربيني، ولو تأملنا قليالً يف هذه 

بحوث نالحظ أنها قد انتقلت من دائرة النقد البحت لتدخل يف نطاق ال
طرح الفرضيات، والوجه املشترك بني املعاصرين واملتقدمني ممن 
انتقدوا التشيع أو دافعوا عنه هو التأكيد على اجلانب التأرخيي وإثبات 
آرائهم الكالمية يف رحاب األحداث التأرخيية، ودارت بينهم نقاشات 

  . يةكالم



 ٤٦

يرى الناقدون أنّ التشيع هو ظاهرةٌ تأرخييةٌ تضرب جبذورها يف 
الصراعات السياسية اليت حدثت يف القرن األول اهلجري ومن مثّ 
تكاملت يف القرون الالحقة، وحاصل هذه الرؤية هي أنّ الفكر الشيعي 
ال ميتلك مبادئ وأصوالً ثابتةً ألنّ أُسسه الفكرية نشأت وتكاملت 

ويدعي هؤالء أنّ معتقدات . لزمان ونتيجةً لظروٍف خمتلفٍةمبرور ا
الشيعة منذ نشأة مذهبهم ال تنطبق مع معتقدات سائر املسلمني لكوا 
مبتدعةً وكان اهلدف منها احلفاظ على مكانتهم يف خمتلف ااالت 
وأنها أيضاً تعكس طرازاً من التحول املعريف يتجسد يف كون خليفة 

 النيبإنّ أصحاب هذه الرؤية ال .)١(اً معصوماً منصوصاً عليه عامل 
ع به خليفة النيبمن مكانٍة معرفيٍة ـ اإلمام ـ يعريون أمهيةً ملا يتمت .  

ولكن طبق الرؤية الدفاعية اليت هي حمور البحث واليت تطرقنا 
إليها يف املباحث األوىل من الكتاب، فاإلمامة تعد امتداداً للنبوة وأصالً 
نابعاً من السنة اإلهلية، لذا فإنّ التعاليم اليت يطرحها األئمة تضرب 
جبذورها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وقد متّ طرحها بالكامل 
وبياا للشيعة ولغريهم على مر العصور وحسب مقتضيات جمريات 
التأريخ على الرغم من أنّ اُألسس الفكرية هلذا املذهب احلق كانت 

بناًء على ما ذكر، حتى ما نراه . ماً جليةً للخواص على أقلّ تقديٍردائ
                                                        

ّ من البدهيي أن أصحاب هذا الرأي خيتلفون فيام بينهم حتى وإن كانوا ينتسبون إىل -1 ّ

 . الشيعة



 ٤٧

 قرآنيةٌ ومتّ بيانه على مر ه يف الواقع له جذورجديداً يف ظاهر األمر فإن
  . العصور يف رحاب خمتلف األحداث التأرخيية

وهناك شخصيات معاصرةٌ ذات توجهاٍت مشتركٍة يف بعض 
 جتاه التشيع، وإن نسلّم ببعض آرائهم، املوارد اتخذت رؤيةً نقديةً

وعلى هذا األساس ال نريد أن جنعلهم كافة يف مستوى واحد، 
أمحد كسروي، علي أكرب حكمي زاده، اخلرقاين، شريعت : وأبرزها

أمحد الكاتب،  ،)١(سنكلجي، أبو الفضل الربقعي، حيدر علي قلمداران
عض املستشرقني من إضافةً إىل ب. حسني املدرسي الطباطبائي، كديور

كاثرين المبتون وهاميلتون ألكساندر روسكني ِغب وإيتان : أمثال
  . كولربغ

تضبة من أهم ما بعد هذا البيان املوجز نذكر فيما يلي مناذج مق
  :دون بعض هؤالء

  

  :أتباع نظرية التحول المعرفي

 : أمحد كرسوي ■

دمها راءه حول الشيعة يف إطار كتابني، أحآطرح أمحد كسروي 

                                                        

يان ها وجنبش هاي مذهبي سيايس ايران جر:  ملعرفة أحوال هذه الشخصيات، راجع-1
 ). التيارات الداعية إىل إعادة النظر يف معتقدات الشيعة(، فصل )باللغة الفارسية(



 ٤٨

 إضافةً إىل تدوينه عدداً من )١(حول اإلسالم واآلخر حول التشيع
 وقد تطرق يف كتابه الثاين الذي تعرض فيه للتشيع إىل ،)٢(املقاالت

احلديث عن علم اإلمام املعصوم والنص على تنصيبه وعصمته يف إطاٍر 
نقدي وطرح مؤاخذاٍت كثريةً على اإلمامة، ومن خالل إجراءه 

وقد زعم كسروي يف . اٍت تأرخييةً اعترب معارف األئمة خرافاٍتدراس
هذا الكتاب أنّ الشيعة فرقةٌ تنازعت مع بين أُمية على كرسي احلكم 

 م بعد أن حكموا بأنّ اإلمام عليواحنرفت معتقدا أحق 
  .)٣(باخلالفة من اخللفاء الثالثة الذين سبقوه

 مام علي وقد اقتضب كسروي عباراٍت من كالم اإل
وحذف متمماا الداللية ليدعي عدم وجود أي خالٍف بينه وبني 

  ! اخللفاء

 ويف سياق حديثه عن اخلالفات بني الشيعة وزيد بن علي
اإلمام الصادق الذي كان «: وعجز العلويني عن مقارعة العباسيني، قال

) إلماما(يدعي أحقّيته باخلالفة وكان عاجزاً عن انتزاعها، لقّبوه بـ
... املنصب من قبل اهللا واعتربوه بديالً عن اخلليفة احلاكم آنذاك

                                                        

والكتاب )  پريامون اسالمدر(ّ الكتابان مطبوعان باللغة الفارسية، الكتاب األول هو -1
 ).شيعه گری(الثاين هو 

 . )پيامن(الفارسية اسمها  نرش هذه املقاالت يف جملة تصدر باللغة -2
 ). شيعه گری( هذه املزاعم ذكرها  أمحد كرسوي يف كتابه -3



 ٤٩

 كما ادعى .)١(»وبالتايل طغت على حركتهم السياسية صبغةٌ دينيةٌ
: ، وقالحدوث خالفاٍت بني الشيعة بعد اإلمام احلسن العسكري 

بعد اإلمام العسكري قال البعض إنّ اإلمامة قد اختتمت، وقال «
 جعفر هو اإلمام من بعده، وقال غريهم إنّ اإلمام هو صيب آخرون إنّ

عمره مخس سنواٍت وقد غاب يف السرداب؛ وعثمان بن سعيد العمري 
  .)٢(»على رأس الفئة األخرية

 موجود يف مجيع األديان وهذا »املهدي«كما أنه يعتقد بأنّ اسم 
مام هو هو السبب يف إميان املسلمني به، والشيعة يعتقدون بأنّ اإل

املهدي لكنهم كانوا يعملون بالتقية إىل أن طرح موضوع الغيبة فتولّى 
األمور بعض الوكالء والنواب الذين جاؤوا ببعض التوقيعات من اإلمام 
الغائب، واستمر األمر حتى أعلن نائبه الرابع الصيمري بأنّ الباب قد 

فرقة الناجية وخالل هذه الفترة كان الشيعة يعتربون أنفسهم ال. أغلق
من مات ومل يعرف إمام «: وذكروا رواياٍت يف هذا الصدد، منها ما يلي

شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا «، »زمانه فقد مات ميتةً جاهليةً
  .)٣(»وعجنوا مباء واليتنا

  
                                                        

 .    ـ  ، مبحث اإلمامة، ص)باللغة الفارسية(شيعه گری  -1
 .  املصدر السابق-2
 .  املصدر السابق-3



 ٥٠

  :عيل أكرب حكمي زاده  ■

آراء أمحد كسروي ألقت بظالهلا على علي أكرب حكمي زاده مما 
 ففي هذا ،)٢( انتقد فيه تراث الشيعة نقداً الذعاً)١( كتاباًدعاه ألن يؤلّف

الكتاب ضعف روايات الشيعة وأول بعضها ألجل إثبات مزاعمه يف 
يف الفصل .  كالعلم والعصمةإنكار خصائص األئمة املعصومني 

:  بالتحديد تطرق إىل املواضيع التالية»اإلمامة«الثاين منه ويف مبحث 
ة، اإلمامة أعال مقاماً من النبوة باعتقاد الشيعة، بطالن نفي مقام اإلمام

، أسباب عدم ذكر أمساء األئمة يف دعوى وجود مصحف فاطمة 
القرآن الكرمي، األئمة ليسوا أبواباً للحوائج وال تأثري هلم يف شفاء 

  . الناس، اإلمام ال يكون إماماً إال يف عصره؛ وغري ذلك من مباحث

أشار القرآن يف عدة آياٍت «: الغيب ما يليوقد كتب حول علم 
إىل أنّ النيب نفسه ال يعلم الغيب ويف عدة آياٍت أخرى أكّد على أنه 
إنسانٌ كسائر الناس، غري أنه يوحى إليه، وهو يقول بأنه ال ميلك  

ابن . )٣(قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعاً وال ضراًلنفسه نفعاً وال ضراً 
لذي يعد أحد الصحابة املقربني للنيب، كان أعمى ومع ذلك مل مكتوم ا

يطلب منه أن مينحه البصر والنيب بدوره مل يفعل ذلك، وأيضاً عقيل أخ 
                                                        

 ). ارسار هزار ساله: ( الكتاب مطبوع باللغة الفارسية، وعنوانه-1
ًردا عىل مزاعم حكمي زاده) كشف األرسار(ي كتاب ّ ألف اإلمام اخلمين-2 ّ . 
 . ١٨٨اآلية /  سورة األعراف -3



 ٥١

اإلمام علي كان أعمى ورغم ذلك مل يتوسل بأخيه ليجعله بصرياً، 
  . وعلي بدوره مل يفعل ذلك له

... اٍء وأمانٌ من كلّ بالٍءأنتم تقولون إنّ تربة اإلمام شفاٌء لكلّ د
كلّ إماٍم هو إمام لزمانه فحسب وال إمامة له يف األزمنة األخرى، كما 

 ويواصل .)١(»)كلّ إماٍم هاٍد للقرن الذي هو فيهم: (جاء يف الكايف
  . كالمه الفارغ ويردد نفس عبارات أمحد كسروي

  

 :ّالسيد أبو الفضل الربقعي   ■

فضل الربقعي بطرح بعض األسئلة يف بادئ األمر قام أبو ال
 ومن مثّ انتقد التعاليم حول معتقدات أتباع مذهب أهل البيت 

الشيعية نقداً شديداً ونفى صحة بعضها، ونالحظ يف معظم مؤلّفاته آراء 
منحرفة على هذا الصعيد، نظري تشكيكه بعلم اإلمام وعصمته وإمامته 

شاهراه (ته على كتاب املنصوص عليها؛ وقد تلخصت آراؤه يف مقدم
 فهو يف هذه املقدمة يتهم الشيعة بتأجيج ،)٢(الذي ألّفه قلمداران) احتاد

الخيفى «:  حيث قال،)٣(اخلالفات وينفي النص على اإلمامة من أساسه
                                                        

 . ، الباب الثاين، اإلمامة)باللغة الفارسية( ارسار هزار ساله -1
ّ مؤلفاته أصبحت اليوم ذريعة للوهابيني للمساس بعقيدة التشيع رغم براءة الشيعة منه -2 ً ّ

 . ّومن مؤلفاته
ًذا الرجل نفسه ألف كتابا حتت عنوان ّ  الطريف أن ه-3 باللغة الفارسية، ) عقل ودين(ّ

 ! ّوذكر فيه أدلة إثبات اإلمامة عىل أساس الكتاب والسنّة



 ٥٢

على أحٍد أنّ الشيعة اإلمامية يعتربون اإلمامة أصالً من أصول الدين 
... من قبل اهللا ورسوله واملذهب ويعتقدون بأنها منصوص عليها 

ويعتمدون يف ذلك على جمرد األخبار واألحاديث الواردة يف 
ولكن مدعي التشيع خيالفون قول الرسول وسريته يف ... مصادرهم

جمالسهم ومنابرهم ومؤلّفام ويسيؤون الظن بسائر املسلمني 
   .)١(»ويعربوم معاندين

كتاب اهللا الذي «: ويف مقام نفيه اإلمامة من أساسها، قال
ن مواضيع فرعيةً كثريةً، ليست فيه إشارةٌ إىل هذا األصل اهلام٢(يتضم( 

 .)٤(»)٣(وما كُنا معذِّبني حتى نبعثَ رسوالً: رغم أنه تعاىل قال
لو كانت هناك ضرورةٌ للنص على اإلميان بإمامة «: وأضاف قائالً

ر اهللا سبحانه ذلك؛ ومبا أنه مل يذكر اخللفاء أو عدم النص عليها، لذك
  .)٥(»ذلك فال بد من عدم ضرورة معرفتهم واإلميان م

  

 :حيدر عيل قلمداران  ■

تأثّر حيدر علي قلمداران يف بادئ األمر برجل ديٍن منور الفكر 
                                                        

 . ، الصفحة أ)باللغة الفارسية( شاهراه احتاد -1
 .  يقصد اإلمامة-2
 . ١٥اآلية /  سورة اإلرساء -3
  .، الصفخة ب)باللغة الفارسية( شاهراه احتاد -4
 .  املصدر السابق-5



 ٥٣

ومن مثّ أقبل على مطالعة مدونات غريه من ) خالصي زاده(يدعى 
 على جهم زاعماً اإلصالح يف أمثال اخلرقاين وسنكلجي وسار

 فهو بدأ كتاباته بنقد بعض السلوكيات والرتعات اليت .)١(مذهب التشيع
 )٢(ادعي أنها تتصف بالغلو لدى الشيعة وألّف كتاباً يف مخسة فصوٍل

 ق فيه إىل احلديث عن علم اإلمام والوالية والشفاعة والغلوتطر
 تناول فيه النصوص املنقولة )٣(روالزيارة، وبعد ذلك ألّف كتاباً آخ

السقيفة، أحداث الغدير، : حول اإلمامة وصنفه حتت العناوين التالية
دراسة عشرة أحاديث حول النص على اإلمامة، عدم علم األصحاب 
بالنصوص الدالّة على اإلمامة، أحاديث النص على اإلمامة يف كتب 

وقد قام يف مجيع هذه امللل والنحل ومصادر خمتلف الطوائف الشيعية؛ 
. البحوث بنفي أصل اإلمامة املنصوص عليها وأنكر تعاليم اإلمامية

                                                        

ّومن اجلدير بالذكر أن ). باللغة الفارسية( جريان ها وجنبش هاي مذهبي سيايس ايران -1

 . ّنظريات قلمداران قد تغريت يف أواخر حياته
ّ، الفصل األول يف )ّراه نجات از رش غالت( الكتاب مطبوع باللغة الفارسية واسمه -2

ٍدرة أحد عىل معرفة الغيب إال ما علمه اهللا هذا الكتاب يتمحور حول إثبات عدم ق

تعاىل أنبياءه عن طريق الوحي الذين أبلغوا الناس ما أنزل عليهم، والفصل الثاين 
ّيتطرق إىل موضوع الوالية التي وصل بعض الغالة بسببها إىل درجة الرشك ويتحدث  ّ

ً يتضمن بحوثا فيه الكاتب عن الوالية التي جاءت يف القرآن الكريم، والفصل الثالث ّ
ًحول الشفاعة، والفصل الرابع يبحث يف الزيارة، وأما الفصل اخلامس فيشمل أمثلة  ّ

 . عن بعض الغالة
 ). شاهراه احتاد( الكتاب مطبوع باللغة الفارسية واسمه -3



 ٥٤

ميكن القول إنّ هذا الكتاب هو أحد الكتب اليت دونت وفق منهٍج 
  .نقد الروايات اليت تثبت اإلمامةمعيٍن يهدف إىل 

لو ألقينا نظرةً مقتضبةً على مؤلّفات هذا الرجل نلمس أنه طرح 
 الوهابية وحاول إثباا اعتماداً على خمتلف النصوص معتقدات

عند مراجعة املصادر األساسية للتشيع «:  ومثال ذلك قوله،)١(الدينية
نلمس بوضوٍح أنها جتعل لألئمة صفاٍت وخصوصياٍت مل جيعلها القرآن 
الكرمي حتى لألنبياء أويل العزم، وبعبارٍة أخرى فإنّ الشيعة ال يذكرون 

 وبعد هذا الكالم .)٢(»ات حتى للرسل الذين بعثوا بشرائعهذه الصف
انتقد بعض الصفات الكرمية اليت اختص ا األئمة املعصومون نقداً 
الذعاً، كوالدة اإلمام خمتوناً وارتباطه باملالئكة وعرض أعمال اخللق 

  . عليه وتأييده بروح القدس

 ومطابق ال يوجد نص معقولٌ«: وقال يف هذا الكتاب أيضاً
مثالً سبعة أو   ـللواقع يدلّ على حكومة عدٍد حمدٍد من األشخاص

يعيشون فترةً حمددةً لكنهم  ـ أحد عشر أو اثنا عشر أو غري ذلك
حيكمون آالف السنني حتى قيام الساعة؛ فهذا األمر غري معقوٍل 

 إماٍم نظراً هلذه التعاليم وما شاكلها، فلو متّ تعيني... والينطبق مع الواقع
                                                        

ً كانت لقلمداران عالقة محيمة مع أيب الفضل الربقعي لدرجة أن األخري دون مقدمة -1 ّّ ّ
 ). ّهراه احتادشا(عىل كتابه 

 . ١٠٥، ص)باللغة الفارسية(ّ شاهراه احتاد -2



 ٥٥

ففي هذه  ـ كما يعتقد القائلون باإلمامة ـ معصوٍم واجب اإلطاعة بنص
احلالة ال تبقى ضرورةٌ لألوامر والنواهي ألنّ عهد األئمة يصبح كعهد 
النيب حيث يأمر اهللا بإطاعة فالٍن وفالٍن دون احلاجة إىل ذكر أوامر 

  . »عامٍة

ك فإنّ الصحابة لذل... «: ويف نفي النص على اإلمامة، يقول
املؤمنني من املهاجرين واألنصار الذين كانوا يف املدينة نفّذوا هذا األمر 
بعد رحيل رسول اهللا دون تأنٍّ وعينوا إمام األمة عن طريق الشورى، 
وهذا األمر بكلّ تأكيٍد كان واجباً شرعياً ويف خضم هذه التجاذبات 

من البديهي لو . مطلقاًواالستشارات مل يكن هناك نص على اإلمامة 
كانت هناك أدىن صلٍة بني النص واحلكومة لذكرها مسلمو صدر 

فيا ترى هل أنّ اإلمامة ... اإلسالم يف حني أننا ال نرى أية إشارٍة هلا
! الذي ذكر امسه صرحياً يف القرآن الكرمي؟) زيد(أقلّ أمهيةً من قضية 

١(»!؟فهل ميكن التساهل يف أصول الدين إىل هذا احلد(  
  

  :)٢(أمحد الكاتب  ■
طرح أمحد الكاتب آراءه حول اإلمامة ووالية الفقيه يف كتابه 

، وحمور )تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه(
                                                        

 . ١١٥، ص)باللغة الفارسية( شاهراه احتاد -1
 . ّم ولد يف مدينة كربالء املقدسة١٩٥٣ أمحد الكاتب من مواليد عام -2



 ٥٦

ورغم أنه حاول إثبات مزاعمه . كالمه هو إنكار النص على اإلمامة
ه وقع يف تناقضاٍت اعتماداً على بعض الروايات اليت صدرت تقيةً لكن

واضحٍة؛ فعلى سبيبل املثال نقل عدداً من الروايات واستنتج من 
لو تعمقنا يف الروايات اليت نقلها علماء الشيعة اإلمامية «: ظاهرها قائالً

كالكليين والشيخ املفيد والسيد املرتضى، جند أنّ رسول اهللا مل يوِص 
مر إىل الشورى واألمة باخلالفة والوالية لإلمام علي، بل أوعز األ

 وبعد ذلك ادعى أنّ األئمة مل يستندوا إىل نص إلثبات .)١(»اإلسالمية
على هذا «: اإلمامة، حيث قال واصفاً فكر اإلمام حممد الباقر 

 حول األساس ميكن القول إنّ اُألسس الفكرية لإلمام الباقر 
تالك اإلمام العلم اإلمامة تؤكّد قبل كلّ شيٍء على قضايا من قبيل ام

واملعرفة باحلالل واحلرام وامتالكه سيف النيب بصفته رمٍز لالرتباط 
بالرسالة واكتسابه حق املطالبة بالثأر للمظلومني، فهذه الرؤية يف 
احلقيقة هي اليت كانت سائدةً بني عامة الشيعة يف بداية القرن الثاين 

رائهم إبان القرون اهلجري وهي تتناقض مع الرؤية اليت شاعت يف آ
املتأخرة، وذلك ألنّ الرؤية اجلديدة لإلمامة ترتبط قبل كلّ شيٍء 

  .)٢(»بالوصية والنص الثابتني يف احلديث النبوي

                                                        

از شورى تا واليت (ً نقال عن النسخة الفارسية للكتاب والتي ترمجت حتت عنوان -1
 . ّول، نظرية اإلمامة املنصوص عليها من اهللا، الفصل األ)فقيه

 . ّ املصدر السابق، املبحث املتعلق باإلمام الباقر -2



 ٥٧

كما هو واضح، فإنّ عباريت أمحد الكاتب املذكورتني فيهما 
تناقض صريح، ففي العبارة األوىل يقول إنّ اإلمامة تثبت بالشورى 

ة الثانية يقول إنها تثبت بأدلٍّة أخرى غري النص، كما أنه يف ويف العبار
 يرى أنّ اإلمامة مسالةٌ سياسيةٌ، املبحث املتعلّق باإلمام الصادق 

ميكن القول إنّ إمامة اإلمام الصادق، وبعبارٍة أوضح إنّ «: حيث قال
اإلمامة برأي الشيعة األوائل يف القرن الثاين اهلجري، كانت سياسيةً 

  .)١(»هدفها التصدي لقيادة الطائفة الشيعية ومل تكن هبةً إهليةً

وبعد هذا الكالم أكّد على أنّ الرؤية الشيعية احلالية القائلة 
 بكون اإلمامة مقتصرةً على املعصومني من أوالد اإلمام احلسني 

. بأمٍر من اهللا تعاىل، قد نشأت وتنامت يف أوائل القرن الثاين اهلجري
محد الكاتب على أنّ هذه الرؤية هي ردة فعٍل من قبل وينوه أ

معارضي بين أُمية الذين استبدوا باحلكم وأمروا بإطاعة احلاكم طاعةً 
ردة الفعل الفكرية للمعارضني جتاه هذا األسلوب هي «: عمياء، فقال

عدم االعتراف بشرعية حكم األمويني، لذا فقد تنامت بعض املفاهيم 
أحقية أهل البيت باخلالفة، كون : ة، ومن هذه املفاهيمملواجهة بين أُمي

كما تزامن . اإلمام منصباً من قبل اهللا تعاىل، عصمة األئمة من الذنوب
ذلك مع صراعاٍت داخليٍة بني خمتلف الطوائف الشيعية ألجل الوصول 
إىل القيادة، فظهرت نظرية اإلمامة اإلهلية واليت تستند إىل العصمة 

                                                        

 .ر باقّ املبحث املتعلق باإلمام ال)از شورى تا واليت فقيه(ًنقال عن النسخة الفارسية  -1
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  .)١(»صيب من قبل اهللاوالنص والتن
 قد طرحوا وقد اعترب هذا الرجل أنّ بعض أصحاب األئمة

   .)٢(هذا املنهج الفكري واحتمل أنّ هذا األمر هو منشأ فكر التشيع
  

ّالسيد حسني املدريس الطباطبائي  ■ ّ:   
السيد حسني املدرسي الطباطبائي هو رجل ديٍن درس العلوم 

نه أستاذٌ يف جامعة برينستون األمريكية، احلوزوية يف مدينة قم كما أ
وختصصه األساسي هو الفقه والقانون لكنه أجرى دراساٍت أيضاً حول 

تطرقت . الفكر الشيعي وتارخيه وبعض الكتب يف احلديث ومصادره
األوساط العلمية يف الفترة األخرية إىل دراسة ونقد أهم مؤلٍّف هلذا 

 )٣()رية للتشيع يف القرون الثالثة األوىلتطور املباين الفك(الرجل وهو 
                                                        

ت از شورى تا والي(ً نقال عن النسخة الفارسية للكتاب والتي ترمجت حتت عنوان -1
 . ر باقّ املبحث املتعلق باإلمام ال)فقيه

ّحممد بن عيل النعامن امللقب بأيب جعفر األحول، : ٌ األصحاب الذين ذكرهم عبارة عن-2 ّ ّ
ّعيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم التامر، هشام بن سامل اجلواليقي، قيس املارص،  ّ

أيب بصري، هشام بن محران بن أعني، ليث بن البخرتي املرادي األسدي املعروف ب
 . احلكم الكندي

مكتب در فرايند تكامل؛ بحران : ( ترجم هذا الكتاب إىل اللغتني الفارسية حتت عنوان-3
 : ، وباإلنجليزية حتت عنوان)و تثبيت در دوره ی شكل گريی اسالم شيعی

 Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shīite Islam: Abū Jafar 
ibn Qiba al-Rāzī and His Contribution to Imāmite Shīite Thought. Princeton, 

NJ: Darwin Press, 1993. 
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الذي متحور حول مسألة اإلمامة يف القرون الثالثة األوىل من عمر 
وقد كان هذا الكتاب عرضةً للنقد يف مجيع حمتوياته منذ بداية . اإلسالم

نشره، ويف املقابل دافع املؤلّف عن آرائه وحتى أنه نأى بنفسه عن 
راً مشاةً ملا ذكره، ولكن رغم كلّ ذلك مل التيارات اليت طرحت أفكا

 منها ،)١(يتمكّن من اإلجابة عن النقد الذي وجه إليه ألسباب عديدٍة
وجود بعض املواضيع الغامضة أو اليت تنظر إىل املوضوع من زاويٍة 

لكن مع ذلك، . واحدٍة وتصويره املعتقدات الشيعية بأنها قابلةٌ للتغيري
لنظر عن املسائل اإلجيابية اليت طرحها يف ليس من اإلنصاف غض ا

  .ملسرية التأرخيية لفكر اإلماميةكتابه ومبا فيها بيان ا
  

 :حمسن كديور  ■

طرح الشيخ حمسن كديور نظرياٍت يف خطاباته ومقاالته ادعى 
 فهو يعتقد أنّ التحول ،)٢(فيها أنّ مفهوم اإلمامة قد تغير على مر الزمان

                                                        

ّ لالطالع عىل نامذج من النقد الذي طرح حول آراء السيد املدريس، راجع مقالة حتت -1 ّ

، العدد ّ، حممد صفر جربئييل، جملة قبسات)باللغة الفارسية(تأميل در فرايند تكامل : عنوان

ّذكر كاتب املقالة بعض االنتقادات التي دونت حتى ذلك ). م٢٠٠٦(ش ١٣٨٦، ٤٥ ّ
ّالشهرية التخصصية يف التعريف بالكتب ) كتاب ماه دين(جملة : كذلك راجع .احلني

 ). م٢٠٠٨(ش ١٣٨٨، ٢٢الدينية ونقدها وحتليلها، السنة الثانية عرشة، العدد 

هـ وهو موجود يف موقعه عىل اإلنرتنيت، ١٣٢٦سنة  أحد خطاباته كانت يف شهر حمرم -2
باللغة ) ٌقراءة منسية، قراءة جديدة لنظرية العلامء األبرار(وإحدى مقاالته حتت عنوان 

   = ول ــورت حـمتح) رارـقرائت فراموش شده، بازخواين نظريه علامي اب(الفارسية 
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مامة قد حدث على مر العصور وهو عبارةٌ عن اخلاطئ يف مفهوم اإل
التأكيد على جانٍب معيٍن من هذا املفهوم وتضعيف اجلوانب األخرى، 

ما متّ التأكيد عليه هو نوع من التقديس يف جمال اإلمامة، يف «: وقال
  .»حني أنّ هذا األمر قلّما نلمسه يف القرون األوىل

الم اإلسالمي يشمل يرى كديور أنّ هذا التقديس يف علم الك
أربعة عناصر أساسية يف مفهوم اإلمامة، وهي العصمة وعلم الغيب 

 من قبل النيب والتنصيب اإلهلي والنص ويعتقد أنّ هذه املوارد قد ،
طرحت بواسطة علماء الكالم بصفتها واقٍع لإلمامة أو شروط هلا، 

ع نطاقها شيئاً وذلك يف القرنني الثالث والرابع وما بعدمها ومن مثّ اتس
  . ولكن ليست هلا خلفيةٌ تأرخييةٌفشيئاً،

وقد دون مقالةً شرح فيها نظريته وذكر ما يؤيدها، وخلّص حبثه 
التحول األساسي يف أصل : أوالً«: يف مسألتني أساسيتني، كما يلي

عودة فكر الغلو : ثانياً. اإلمامة من القرن الثالث حتى اخلامس
 يف منتصف القرن الثاين يف إطار الغلو والتفويض والتفويض مرةً أخرى

  .»املعتدل، وبالتايل شيوعه بشكٍل واسٍع يف القرن اخلامس

منذ  ـ وميكن تلخيص رأيه حول مسألة اإلمامة يف هذه املقالة
 ـ النصف الثاين من القرن الثالث إىل النصف األول من القرن اخلامس

                                                        

ّالفهم األويل للتشيع بالنسبة إىل مسألة اإلمامة وقد=  الفصلية، ) مدرسة( نرشت يف جملة ّ
 . م٢٠٠٦العدد الثالث، 
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يف ( فإنّ الفكر الذي كان متسلّطاً يف هذين القرنني«: يف العبارة التالية
والفكر الذي ) النصف الثاين من القرن الثالث حتى أواخر القرن الرابع

يف اتمع الشيعي قد كان يف ) منذ أوائل القرن اخلامس(كان مطروحاً 
واقعه فكراً بشرياً حول اإلمامة، وبعض األوصاف لألئمة كالعلم اللدني 

أو والعصمة والتنصيب بالنص من قبل النيب اإلهلي وليس بالنص 
اإلمام السابق ال تعترب ميزاٍت الزمةً وحتى أنها رفضت من قبل علماء 

يف هذين القرنني بالغ الناس يف . الشيعة بصفتها من مصاديق الغلو
فضائل األئمة ووصفوهم بأوصاٍف تفوق الوصف البشري، وبالتايل 

حملّ فكر التشيع ومنذ القرن ساد فكر التفويض بالتدريج وحلّ 
ال شك . اخلامس طرأت بعض التعديالت الكالمية على الفكر الشيعي

يف أنّ نظرية العلماء األبرار يف األلفية املاضية هي نظريةٌ شاذّةٌ ونادرةٌ، 
وعلى أي . ولكنها يف القرون األربعة األوىل حلّت حملّ الفكر الشيعي

م بصفتها هوية التشيع، مدينةٌ يف طرحها حاٍل فإنّ نظرية إمامة املعصو
  .)١(»ملدرسة بغداد

  

  :المستشرقون
فضالً عن الباحثني املسلمني أو املنتسبني إىل اإلسالم، فإنّ 
بعض الباحثني الغربيني أيضاً قاموا بدراسة وحتليل ما متّ تدوينه يف 

                                                        

، )باللغة الفارسية( حمسن كديور، قرائت فراموش شده، بازخواين نظريه علامي ابرار -1
 .ّبترصف



 ٦٢

لى القرون الثالثة األوىل من اهلجرة يف إطار حبوٍث تأرخييٍة اعتمدت ع
وبالطبع فإننا عرب مطالعة مؤلّفات املستشرقني حول . مناهج حديثٍة

التشيع ونشأته نالحظ أنّ بعض هؤالء يزعم أنّ أفكار الشيعة 
ومعتقدام ليست هلا جذور يف الكتاب والسنة وهي وليدةٌ لتياراٍت 

  .)١(وحوداث تأرخييٍة عديدٍة

                                                        

ّ لالطالع عىل نامذج من آراء املسترشقني حول نشأة التشيع، راجع-1 عوامل مؤثر در : ّ
ّ، حممد جواد ياري، مرتىض )ة الفارسيةباللغ (پيدايش تشيع از ديدگاه مسترشقان

ّتقسيم اآلراء، نشأة التشيع يف يوم السقيفة واجلدل السيايس؛ : إمامي، موضوع
؛ ١٢ ـ ١١؛ عقيدة الشيعة، ص٩، ص)باللغة الفارسية(نخستني انديشه هاي شيعي 

ّ؛ تشيع در هند ٣٣، ص)باللغة الفارسية(ّتشيع ومقاومت وانقالب : سلسلة مقاالت
 . ٨، ص)غة الفارسيةبالل(

ّبالنسبة إىل ادعاء أن التشيع نشأ إثر أحداث مقتل عثامن بن عفان والبيعة لإلمام عيل  ّ ّّ ّ
باللغة (؛ تاريخ سيايس صدر اسالم ١٥، ص)باللغة الفارسية(ّتشيع : ، راجع

 . ١٠؛ الفرقة اإلسامعيلية، ص١٣٩، ص)الفارسية
ّبالنسبة إىل ادعاء أن التشيع نشأ يف ال ّفرتة الواقعة بعد حرب اجلمل حتى استشهاد ّّ

؛ فلسفه ٢٥، ص)باللغة الفارسية(اسالم در دين شعوبيه : ، راجعّاإلمام عيل 
باللغة (پيدايش وگسرتش تشيع ؛ ٢٠، ص)باللغة الفارسية(وكالم اسالمي 

 . ٤٤، ص)الفارسية
ّبالنسبة إىل ادعاء أن التشيع نشأ يف واقعة كربالء، راجع األدب العريب، تأريخ : ّّ

 . ٣٢١ ـ ٣١٩ص
ّبالنسبة إىل ادعاء أن التشيع نشأ عىل يد الفرس، راجع باللغة (تاريخ ادبيات ايران : ّّ

 . ٢٦، ص٤، ج)الفارسية
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ثٍة من املستشرقني كمثاٍل على ذلك، نشري فيما يلي إىل آراء ثال
الغربيني حول التشيع، وهم كاثرين المبتون، وهاميلتون ألكساندر 
روسكني ِغب، وإيتان كولربغ، وهؤالء يعتربون أهم املنظّرين على 

  . هذا الصعيد

  :)١(كاثرين المبتون  ■
السيدة كاثرين المبتون هي مستشرقةٌ بريطانيةٌ معروفةٌ وأستاذةٌ 

 State( يف جامعة لندن وأشهر كتبها هو كتاب تدرس اللغة الفارسية

and Government in Medieval Islam()٢( .  
كان التشيع يف «: وقد وصفت التشيع يف هذا الكتاب كما يلي

دينيةً يعتقد أصحاا بأنّ قيادة اتمع  ـ بادئ األمر حركةً سياسيةً
                                                        

 قبل انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران، أي يف عهد احلكم امللكي كانت هذه املسترشقة -1
ٍمقيمة يف إيران لفرتة طويلة وأجرت دراسات ٍ ٍ  يف جمال الزراعة بمختلف املدن والقرى ً

باللغة (مالك وزارع در ايران : ّاإليرانية وحازت عىل شهادة دكتوراه وألفت كتاب
ٌكام كانت هلا نشاطات علمية واسعة يف جامعة كامربج إىل جانب ). الفارسية برنارد (ٌ

يران تاريخ ا: ّكمنقحة للنصوص وشاركت يف تأليف كتاب) هولت. أم. يب(و) لويس
ّواملقاالت التي نرشت يف هذا الكتاب كانت قد دونت حتت ) باللغة الفارسية(

ٌإرشافها، إضافة إىل ذلك فقد كانت هلا دراسات يف جمال الفكر السيايس حول الفرق  ً

ٌاإلسالمية وهلا مؤلفات عىل هذا الصعيد ّ . 
كسفورد حيث م ونرشته جامعة أو١٩٨١ّ ألفت السيدة المبتون هذا الكتاب يف عام -2

ً صفحة وطبع ثانية يف عام ٣٦٤ً فصال و١٧ّيتألف من  م ونرش الكتاب باللغة ١٩٨٥ً
 ). دولت وحكومت در اسالم(الفارسية حتت عنوان 
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ا املذهب إىل اإلسالمي حق لإلمام علي وأوالده، وبعد ذلك حتول هذ
   .)١(»غطاٍء جلميع احلركات اإلسالمية إثر األحداث اليت طرأت

فكر التشيع مل يكن موجوداً حتى عهد اإلمام «: وقالت أيضاً
الصادق، فخالل هذا العهد أمثرت جهود هشام بن احلكم واتصفت هذه 

   .)٢(»النظرية بصبغٍة دينيٍة أكثر من كوا صبغةً سياسيةً
  : العصمة قائلةًوحتدثت عن 

يعتقد الشيعة أنّ اإلمام الذي خيلف النيب البد وأن يكون «
معصوماً من اخلطأ يف أفعاله وأقواله، وهذه العقيدة على خالف 
عقيدم السابقة، فهشام بن احلكم مل يكن يعتقد بضرورة عصمة 

يف اإل... النيب هام ة من الذنوب هلا دورمامة إنّ عصمة األنبياء واألئم
لدى الشيعة، ولكنها مل تطرح كفكٍر ومل يذكر لفظها يف القرآن وأحاديث 
أهل السنة حيث طرحت بني الشيعة ألول مرٍة يف القرن الثاين، 
والسبب يف ذلك هو إجياد فكٍر يتعارض مع فكرة اخلالفة لدى أهل 

  .)٣(»السنة
  

  

                                                        

 . ٢١٩، ص)باللغة الفارسية( دولت و حكومت در اسالم -1
 . ٢٢٩ ـ ٢٢٨ املصدر السابق، ص-2
 .  املصدر السابق-3
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  :)١(ِهاميلتون ألكساندر روسكني غب  ■
ِغب لرئاسة مركز دراسات الشرق األوسط تصدى ألكساندر 

يف جامعة هاروارد ملدٍة من الزمن ودون بعض املؤلّفات حول اإلسالم، 
) mohammedianism a historical survay(وأهم ما ألّفه كتاب 

حيث تطرق فيه إىل دراسة فكر التشيع برؤيٍة تأرخييٍة طرح فيها آراءه 
ه الدراسة يف معظم حبوثها ال تستند حول معتقدات الشيعة، إال أنّ هذ

إىل وثائق روائيٍة معتربٍة؛ فعلى سبيل املثال قال حول جذور معتقدات 
هذا الشعار السياسي الديين قد نشأ «: الشيعة بالنسبة إىل اخلالفة

مقابل العقيدة السائدة  ـ الشيعة ـ بالتدريج كعقيدٍة أساسيٍة هلذه الطائفة
ة يعتقدون باقتصار اخلالفة على آل يف اتمع، أي أنّ الشيع

علي«)٢(.   
                                                        

ً أستاذا مساعدا يف كلية الدراسات الرشقية بجامعة لندن إىل جانب م١٩٢١ّ تم تعيينه يف عام -1 ً

املسترشق املعروف توماس آرنولد، وبعد وفاة هذا املسترشق أنيطت إليه مسؤولية 

ّومن نشاطاته العلمية جتدر اإلشارة إىل أنه قام بتحقيق دائرة املعارف . الدراسات العربية

امعات أوكسفورد ولندن وهاروارد ورئاسة مركز اإلسالمية وتدريس اللغة العربية يف ج

من احلكومة ) السري(وقد حاز عىل لقب . دراسات الرشق األوسط يف هذه اجلامعة

ّأما أشهر . من فرنسا) جليون دونور(ًالربيطانية نظرا لنشاطاته العلمية كام حاز عىل وسام 
جم إىل وتر) mohammedianism a historical survay(ّمؤلفاته فهو كتاب 

ّومن اجلدير بالذكر أن السيد حسني نرص ). اسالم، برريس تارخيي(الفارسية حتت عنوان 

 ). قلب اإلسالم(ًقد أثنى عليه ومدحه كثريا يف كتابه 

2 - mohammedianism a historical survey, p121. 
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عقيدة اإلمامية هذه ظهرت «: وقال واصفاً مدى علم األئمة
بالتدريج بصفتها مفهوٍم اعتقادي ثابٍت، فاألئمة الذين يتصفون مبيزاٍت 

 كما .)١(»تفوق الصفات البشرية كانوا ميتلكون علماً ال يدركه البشر
ن املعتقدات األساسية للشيعة، لكنه ادعى أنها أكّد على أنّ العصمة م

كانت رهينةً لإلخفاقات السياسية وال سيما يف واقعة عاشوراء، حيث 
اإلمام هو معصوم ال يصدر منه اخلطأ، هذا األصل يعد األساس «: قال

  .)٢(»ملعتقدات الشيعة حتى يومنا هذا
  

  :إيتان كولربغ  ■
يف إسرائيل دون أكثر من مائة هذا الباحث اليهودي الذي يقطن 

مقالٍة وكتاٍب يتمحور معظمها حول دراسة التشيع، وهو يؤكّد على أنّ 
الفكر الشيعي يتضمن بعض التعاليم املتأثّرة بالتيارات املنتسبة إىل أهل 
 رة عنهم، وال يوجد دليلٌ ديينالبيت سواٌء املعاصرة هلم أم املتأخ

يت يستند إليها الباحثون ومبن فيهم حسني ومن أهم آثاره ال. يؤيدها
من اإلمامية إىل االثين (املدرسي الطباطبائي، مقالةٌ حتت عنوان 

 فهو يف هذه املقالة تطرق إىل دراسة العقيدة باألئمة االثين  ،)٣()عشرية
                                                        

1 - mohammedianism a historical survey, p122. 

2 - mohammedianism a historical survey, p123. 

بمجلة ) از اماميه تا اثنى عرشيه( نرشت هذه املقالة باللغة الفارسية حتت عنوان -3
 . ٢، العدد البحوث التي تصدرها جامعة اإلمام الصادق 
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عشر يف النصوص الشيعية وادعى أنّ علماء الشيعة األوائل قد اتبعوا 
فاء شرعيٍة على هذه العقيدة، كاالستناد إىل بعض األساليب ألجل إض

القرآن واألحاديث اليت رواها الفريقان شيعةً وسنةً، وأيضاً استندوا إىل 
كما زعم أنّ دراسة عقيدة الشيعة . الكتاب املقدس وروايات اليهود

. بالنسبة إىل غيبة اإلمام الثاين عشر تثبت وجود تنوٍع واختالٍف فيها
عض الشواهد التأرخيية أنّ االعتقاد باثين عشر أماماً كما استنتج من ب

 ـ الذي هو ميزة فكر التشيع االثين عشري ـ وبغيبة اإلمام الثاين عشر
ال أساس له ألنّ علماء هذا املذهب اجلديد هم الذين أوجدوه إثر 

فعندما وجدوا الفرصة مؤاتيةً يف . الشبهات واهلجمات اليت واجهوها
ا إثبات هذه العقيدة بغية الدفاع عن أنفسهم عهد آل بويه حاولو

وتطبيق املصادر السابقة عليها بعد أن طرحها أسالفهم اإلمامية يف 
العهود السابقة، لذا ففي هكذا أجواء ونظراً للتأثري الذي حصل نتيجة 
االعتقاد بغيبة اإلمام الثاين عشر وإثر االستناد إىل األسس الفكرية 

شر، حدث االنتقال من اإلمامية إىل االثين املرتبطة بالعدد اثين ع
  . عشرية

  

  :نقد اآلراء التي ذكرت
رغم أنّ اهلدف من تدوين هذا الكتاب ليس نقد اآلراء املخالفة 
للتشيع اليت ذكرت أو اإلجابة عما ذكرته من شبهاٍت بالتفصيل، لكن 

ن ميكن القول إنّ الدراسات اليت أجريت يف هذا املضمار فيها الكثري م
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: النقاط اإلجيابية والسلبية وإنها نابعةٌ من دوافع وعوامل عديدٍة، منها
رغبة الكاتب باستكشاف حقائق الدين، نقد اخلرافات، دوافع غري 

وبالطبع فإنّ أهم . دينية، دوافع سياسية، التأثّر باملناهج العلمية الغربية
أثري على ميزٍة هلكذا نوٍع من الدراسات هو السعي لطرح جواٍب والت

 وهي بطبيعة احلال تعاين من نواقص نذكر منها ما يلي ،)١(املخاطب
  : على سبيل املثال ال احلصر

  . طرح فرضياٍت من دوافع شخصيٍة) ١
عدم اإلملام بواقع فكر التشيع يف ااالت السياسية ) ٢

  . واالجتماعية والثقافية
تناد إليها االعتماد على الدراسات اليت أجريت سابقاً واالس) ٣

  . كفرضياٍت ثابتٍة دون مالحظة صحتها أو سقمها
  . عدم الرجوع إىل املصادر املعتمدة يف البحوث العلمية) ٤
عدم االستناد إىل مصادر الشيعة األصيلة واملعتربة، ) ٥

  . واالعتماد بشكٍل أساسي على مصادر أهل السنة
  . بعدم قصٍدإصدار أحكاٍم مسبقٍة حول املعتقدات بقصٍد أو ) ٦
هشاشة البحوث املطروحة يف هذه الدراسات وعدم رصانة ) ٧
  . تفاصيلها

                                                        

ّ من اجلدير بالذكر أن كون اجلواب مؤثرا ال يعني بالرضورة أنه مطابٌق للحقيقة -1 ً ّ ّ

ّ مؤثر لكنّه ال يمت إىل احلقيقة والواقع بصلةٌوالواقع، إذ قد يكون هناك أمر ٌ ّ . 
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إضافةً إىل ذلك فإنّ أهم نقطة ضعٍف هلذا النوع من الدراسات 
تكمن يف منهجيتها اليت تسفر عن طرح رؤى تتعارض مع تعاليم 
مذهب التشيع ومعارفه، وكما نعلم فإنّ البحوث اليت جترى يف جمال 

  :الفكر تعتمد يف أقلّ تقديٍر على أربعة مناهٍج أساسيٍة، وهيتأريخ 
  .تدوين الفكر والعقيدة) ١
  .تصنيف الطبقات الفكرية) ٢
  . دراسة الفكر على أساسني، أحدمها تأرخيي واآلخر مقارنٌ) ٣
دراسة الفكر يف إطارين تفصيلي وبياينٍّ، أي تشخيص واقع ) ٤

خييٍة حيٍة وفاعلٍة يف مسرية التحول التيار الفكري بصفته ظاهرٍة تأر
  .)١(التأرخيي

ومن اجلدير بالذكر أنّ البحوث اليت أجراها معظم الكتاب الذين 
ذكروا ترتكز يف طبيعتها على املنهج الرابع، ولكننا نالحظ أنهم يف 

  . الكثري من املوارد مل يطبقوا هذا املنهج بالكامل فيها
                                                        

تأليف الشيخ ) باللغة الفارسية(تاريخ تطور علم كالم :  هذه النقاط مستوحاة من كتاب-1
ًكذلك ذكر املؤلف تقسيام آخر يف الصفحة . جعفر السبحاين درآمدي :  من كتاب٨٦ّ

ّحن نعتقد بأن الدراسات ن«: ، حيث قال)باللغة الفارسية( در تاريخ پژوهشبر روش 

ًالتأرخيية ماضيا وحارضا ـ سواء كانت فكرية أو تطبيقية ـ تكون وفق ثالثة مناهج  ً

ّعلمية هي عبارة عام ييل ٌ ٍ : 
 . تفصيلية، أي عىل أساس النقل والرواية والواقع) أ

 . حتليلية بيانية، أي عىل أساس العلم والعقل وبيان العلل) ب
 . »ّ يف هذه احلالة فإهنا تنطبق عىل النوع الثاينتفصيلية ـ حتليلية،) ج
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هج يقتضي عدم إمهال أي من إنّ أساس البحث يف هذا املن
العناصر التأرخيية املؤثّرة يف خمتلف ااالت السياسية واالجتماعية 
والثقافية واالقتصادية، إذ يفترض على الباحث أن يلتفت إىل دورها 
املؤثّر ألجل أن يدرك واقع ارتباط الفكر بالثقافة واألخالق والسياسة 

 والظروف االجتماعية؛ يف حني أننا واتمع واالقتصاد والنظام اإلداري
جند الباحث يف بعض الدراسات قد أكّد على زاويٍة واحدٍة من الزوايا 
العديدة للفكر ومراحل ظهوره تأرخيياً دون أن يكترث بدور العناصر 

إذن، نستنتج من ذلك أنّ الدراسات اليت . التأرخيية اليت هلا تأثري عليه
واقص كثرية قد أدت إىل أن تكون أجريت على هذا الصعيد فيها ن

 . النتائج ناقصةً هي األخرى
استناداً إىل ما ذكر، يثبت لنا سقم أو نقصان منهج البحث الذي 
اعتمد عليه أولئك الباحثون وعد صحته من عدة جوانب األمر الذي 
يوجب طرح نظريٍة متكاملٍة يف هذا اإلطار، وهذه النظرية بكلّ تأكيٍد 

تضمن رؤيةً تأرخييةً تبتدع األحداث واألفكار، بل ال بد ال ينبغي أن ت
وأن تشتمل على أحداٍث وأفكاٍر ثابتٍة يف الواقع دون أن يطرأ عليها 

لذا جيب االعتماد على أفضل مناهج البحث، وهو بالطبع . أي حتريٍف
حتليليةً يتم من خالهلا بيان كيفية  ـ منهج دراسة الفكر دراسةً تأرخييةً

التيار الفكري للتشيع تزامناً مع خمتلف األحداث والظروف نشوء 
وهذا األمر بطبيعة احلال . وكيف استمرت مسريته على مر العصور

البد وأن يستند إىل فرضياٍت صائبٍة ميكن من خالهلا معرفة مدى 
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، وذلك تأثري العناصر التأرخيية يف بيان معتقدات أهل البيت 
بقات معارف التشيع؛ فإذا متّ ذلك سوف ال يستدعي اإلملام مبختلف ط

يصبح البحث العلمي جمرد نقٍل تأرخيي حبٍت عاٍر عن الشرح والتحليل 
املنطقي، ألنّ التعاليم الدينية فيها جوانب خفية لو أنها تركت أو أن 
الباحث غفل عنها بقصٍد أو بعمٍد فمن شأا أن تغير وجهة البحث 

  .  أو احنراٍفوتوقع املخاطب يف غموٍض

بناًء على ما ذكر، لو أردنا اجتناب احملذور الذي يقع فيه بعض 
 اليت الباحثني أثناء حديثهم عن جانٍب من خصائص أهل البيت

تفوق القدرة البشرية أو عند حتليلهم لسبب عدم قيام اإلمام 
 ضد حكومة اجلور، فال بد لنا من اإلملام مبختلف العناصر الصادق
ة اليت هلا تأثري يف معرفة احلقائق العلمية وتنظيمها وفق إطاٍر التأرخيي
تتعارض مع العقل وهذا األمر إنما يتحقّق يف ظلّ رؤيٍة ال. صحيٍح

 حبيث يعتمد الباحث على معلوماٍت موثّقٍة لألحداث ،والنقل الصحيح
ا كنقطة ارتكاٍز للحكم على أفكار ومعتقدات طائفٍة ـاليت يتخذه

ٍةـمعين .  

***  
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  :توطئة

إنّ كلّ ثورٍة قبل جتسدها كظاهرٍة على األصعدة السياسية 
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، هي عبارةٌ عن ظاهرٍة جتسد 
القضايا املبدئية، فما مييز الثورة هو أنها تكافح كلّ ما يتعارض مع 

لى تكاملها وفق املبادئ املوجودة وتقوم املبادئ السابقة وتعمل ع
أُسٍس حمددٍة؛ ومن ناحيٍة أخرى فليس من املمكن لثورٍة أن تنجح 
على كافّة املستويات دفعةً واحدةً، ألنّ حتقّق املبادئ الثورية ال يتم إال 
مبرور الزمان مع توفّر الظروف املالئمة، وبالطبع هناك عناصر عديدة 

، وهذه العناصر املؤثّرة تلقي بظالهلا على ما حيصل من حتوٍل أو تكامٍل
قد تكون سياسيةً أو اجتماعيةً أو ثقافيةً أو اقتصاديةً، ولربما جتتمع مع 
بعضها فتؤدي مبرور الوقت إىل ظهور مبادئ أساسيٍة بشكٍل مباشٍر أو 
غري مباشٍر؛ لذا فإنّ هذا الظهور ال يقوم إال بتفصيل ما كان جممالً، ويف 

وى بدعٍة وخروٍج وٍل حيدث ال يكون سغري هذه احلالة فإنّ كلّ حت
  .عن أصول الثورة
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 واليت تعترب ظاهرةً الثورة العظيمة اليت قادها نبينا الكرمي 
جليةً للمبادئ السامية، دف إىل األخذ بيد اتمع للسري قدماً يف 
طريق التحول والتكامل من الناحية املبدئية، كما أنها تكافح كلّ ما 

لقد بذل صلوات اهللا عليه جهوداً جبارةً يف فترٍة . بادئيتناىف مع امل
وجيزٍة، لذلك متكّن من إجياد حتوٍل يف اتمع اجلاهلي واستطاع 
تطويره مع كلّ تلك اخللفيات التأرخيية الظلماء اليت نشأ على أساسها، 
حيث سادت يف هذا اتمع تقاليد ذميمة كان من الصعب اجتثاثها، 

، العداوة، عبادة األوثان للتقرب إىل اهللا، شرب اخلمر، التفرقة: ومنها
لعب القمار، وئد البنات، الدعارة، إضافةً إىل الكثري من االحنرافات 

  . االجتماعية والثقافية واالقتصادية
 كانت دف إىل إنّ اجلهود احلثيثة اليت بذهلا نبينا الكرمي 

ى أساس منظومٍة معرفيٍة إنقاذ األمة ووضع برنامٍج مستقبلي هلا عل
متكاملٍة على خمتلف األصعدة وال سيما يف جمال فروع الدين، حيث 
وضعت أُسس هذه املنظومة وتفريعاا يف عهده، ولكن بعض تلك 
التفريعات بلغت درجة التكامل بالتدريج، ومثال ذلك حترمي شرب 

  . اخلمر
من قضايا ال ريب يف أنّ بيان األصول اإلسالمية وما يرتبط ا 

يتطلّب توفّر ظروٍف مناسبٍة، إذ إنّ الفهم غري الصائب قد تتمخض عنه 
نتائج ال حتمد عقباها، لذا مل يكن هناك بد من بيان بعض تلك األصول 
مبرور الزمان وبالتناسب مع خمتلف األحداث اليت تعصف باألمة 
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ئمة  واألوقد كانت هناك مشاكل عديدة واجهها النيب . اإلسالمية
 حالت دون حتقّق هذا األمر، وأمهّها عدم توفّر املعصومون 

الظروف السياسية املناسبة وكثرة املشاكل االجتماعية فضالً عن 
األوضاع االقتصادية املزرية واالحنالل الثقايف واجلهل املطبق، فهذه 
املشاكل قد تسببت بإجياد صعوباٍت يف جمال نشر التعاليم الدينية وال 

التعاليم اليت ال ميكن ألذهان عامة الناس إدراكها واليت هلا صلةٌ سيما 
  . مباشرةٌ بسعادة اإلنسان أو شقائه

لو تأملنا بعض الشيء يف تعاليم املذهب الشيعي يف عهد أئمة 
، نالحظ أنه  وقبل غيبة اإلمام الثاين عشر أهل البيت 

داًء من مرحلة يتضمن تعاليم متّ بياا بشكٍل مرحلي، وذلك ابت
اإلمجال ووصوالً إىل مرحلة التفصيل، وهذا البيان يف حقيقته يعترب 

  واألئمة املعصومونمنظومةً معرفيةً وضع أُسسها النيب األكرم
وهناك مسألتان جتدر اإلشارة إليهما يف هذا املضمار، . الذين خلفوه

  : ومها

ية قد متّ يف فقط بيان خمتلف جوانب هذه احلركة التكامل: أوالً
إطار التفصيل أو اإلجياز حسب الظروف املذكورة، لذا فإنّ املسرية 

  . التفصيلية لكلّ مفهوٍم ال تعين أنه قابلٌ للتغيري ـ اإلمجالية

عدم وجود تعارٍض بني هذه املفاهيم، وإال فإنّ كلّ مفهوٍم : ثانياً
  . بصلٍةيطرأ عليه تعارض مع األصول فهو مبتدع وال ميت إىل الدين
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بناًء على ذلك فإنّ املقصود من العنصر التأرخيي هو كلّ حدٍث 
أو جانٍب من حدٍث ما، كالقضايا السياسية أو الثقافية أو االجتماعية 
أو االقتصادية اليت هلا دور يف انعكاس واقع التيارات الفكرية يف 
 رحاب التأريخ، وعند حتقّق جوانبه اإلجيابية فإنّ بيان املعتقدات

وكذلك القضايا املذكورة يتم بسرعٍة وتفصيٍل أكثر، ويف حالة عدم 
ومن اجلدير بالذكر أننا هنا ال نقصد . حتقّقها فإنّ سرعة البيان ستتباطأ

نتمكّن طرح تعريٍف منطقي، بل نروم طرح تعريٍف مقبوٍل ومتفٍق عليه 
  .على أساسه بيان رأينا

  

  :دراسة مفهومية للعناصر التأريخية

  ًأوال  :العوامل السياسية : ّ

السياسة يف معناها العام تعين السعي للوصول إىل السلطة 
واالحتفاظ ا وتوسيع نطاقها أو استعراضها ومتشية األمور، وبالتايل 
فالعمل السياسي هو كلّ عمٍل يقوم به احلكّام سعياً منهم لتحقيق 

احلكومة دف االستقرار حلكومام، أو أنه كلّ نشاٍط ملعارضي 
 وعلى هذا األساس فالعوامل .)١(مقارعتها وزعزعة استقرارها

السياسية تعين كلّ فعٍل وردة فعٍل يرتبطان باحلكم والنظام احلاكم 
                                                        

باللغة  (هنگ علوم سياسیفر: ّ لالطالع األكثر عىل تعاريف السياسة ومفهومها، راجع-1
 . ّ، حممد جاسمي، هبرام جاسمي)الفارسية
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  . سواٌء من قبل املتصدين لألمر أو معارضهيم

  : ونذكر فيما يلي بعض املفاهيم املرتبطة بالعوامل السياسية

  :األجواء السياسية) ١

 توفّر أو عدم توفّر األجواء املساعدة على طرح األفكار إنّ
السياسية، له تأثري ملحوظٌ على تطور اتمع أو ختلّفه يف املستويات 

الفترة اليت شهدت . السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
 واليت دامت قرنني ونصف القرن تقريباً، حضور أئمة أهل البيت 

 أمية وبين العباس أوجدوا أجواء متوترةً ومشحونةً؛ فإنّ حكّام بين
لذلك متكّنوا من احلفاظ على سلطتهم ومنع الناس من االطّالع على 

على سبيل املثال لو ألقينا نظرةً على عهد سلطة . معارف آل الرسول
معاوية بن أيب سفيان ويزيد بن معاوية وعبيد اهللا بن زياد واحلجاج 

صور الدوانيقي وهارون واملتوكّل العباسي بن يوسف الثقفي واملن
وهشام بن عبدامللك ومن حذا حذوهم، نالحظ أنّ التوتر قد بلغ 
ذروته والتأريخ يشهد على وجود الكثري من األحداث األليمة اليت 
عصفت باتمع اإلسالمي يف عهد هؤالء، ومن أبرزها اغتيال األئمة 

. واعتقال عدٍد كبٍري منهم والكثري من أتباعهم ونفي املعصومني 
فمعاوية بن أيب سفيان بعث رسائل إىل عماله يف خمتلف األمصار 

 اإلسالمية دعاهم إىل التشدد ضد شيعة علي بن أيب طالب 
ومعاملتهم بقسوٍة وطالبهم بقطع أرزاقهم من بيت املال واستخدام أعىت 
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من املؤمنني  كما أنه أراق دماء الكثري ،)١(وسائل التعذيب حبقّهم
 ومبن فيهم الصحايب اجلليل حجر بن عدي وصحابة رسول اهللا 

ومرافقوه، وما فعله أتباع معاوية باحلضرميني من قتٍل ومثلٍة هي 
  .)٢(حقيقةٌ يندى هلا اجلبني

وهناك شواهد تأرخيية كثرية من هذا القبيل إبان حكومات بين 
لثقفي قد فاق مجيع أمية وبين العباس اجلائرة، واحلجاج بن يوسف ا

، فهذا الظامل  وأهل بيته الكرام الطغاة يف عدائه لرسول اهللا 
 )٣( وأعلن العداء له بكلّ وقاحٍةتعدى على حرمة رسول اهللا 

وارتكب جمازر وأعماالً شنيعةً كانت غايةً يف الظلم والقسوة، فقد 
نساٍن ذكرت مصادر أهل السنة أنه قتل أكثر من مائٍة وعشرين ألف إ

 وهو بنفسه يصف مدى ولعه بإراقة .)٤(بريٍء خارج نطاق احلروب
فإني واهللا ما أعلم اليوم رجالً على ظهر «: الدماء ويتفاخر بذلك قائالً

 ومن األحداث التأرخيية األخرى .)٥(»األرض هو أجرى على دٍم مني
                                                        

 . ١٥، ص٣ رشح هنج البالغة، ج-1
ٍّإهنم عىل دين عيل وعىل  «: كتب زياد بن أبيه إىل معاوية بن أيب سفيان يف حّق احلرضميني-2 ّ

ٍّاقتل كل من كان عىل دين عيل ورأيه«: ، فكتب إليه معاوية»رأيه . ّ، فقتلهم ومثل هبم»ّ
 . ٤٧٧، ص٣الكامل يف التأريخ، ج

 .٢٩٧ الرسائل السياسية، ص-3
 . ٢١١، ص٢ هتذيب التهذيب، ج-4
 . ٦٦، ص٦ الطبقات الكربى، ج-5
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 اليت تثبت مهجية احلجاج وتعطّشه لدماء الشيعة، ما فعله بقنرب موىل
 اإلمام علي فقد نقل الشيخ املفيد ،ه هذا السفاح قالأن  :

أحب أن أصيب رجالً من أصحاب أيب تراٍب فاتقرب إىل اهللا بدمه، «
ما نعلم أحداً كان له أطول صحبةً أليب تراٍب من قنرب مواله، : فقيل له

أبو مهدان؟ : نعم، قال: أنت قنرب؟ قال: فبعث يف طلبه فأُيت به، فقال له
اهللا موالي، وأمري : موىل علي بن أيب طالب؟ قال: نعم، قال: قال

فإذا برئت من دينه : إبرأ من دينه، قال: قال. املؤمنني علي ويلّ نعميت
إني قاتلك فاختر أي قتلٍة : تدلّين على ديٍن غريه أفضل منه؟ قال

ين ألنك التقتل: ؟ قالموِل: قد صيرت ذلك إليك، قال: قال أحب إليك؟
 أنّ منييت تكون قتلةً إال قتلتك مثلها، ولقد أخربين أمري املؤمنني 

  .)١(»ذحباً ظلماً بغري حق، فأُمر به فذُبح

وأما يف عهد ثاين خلفاء بين العباس املنصور الدوانيقي فإنّ 
التوتر وصل ذروته األمر الذي أسفر عن حرية بعض الشيعة حول 

 كان يلتزم جانب احليطة  الكاظم إمام زمام ألنّ اإلمام موسى
بسبب الضغوط الشديدة اليت مارسها بنو العباس عليهم، حيث سأله 

                                                        

ًء األخيار الذين أزهق احلجاج أرواحهم ظلام ومن الصلحا. ٣٢٨، ص١ اإلرشاد، ج-1 ّ
 وهو ابن عرش سنني، سعيد بن ًوعدوانا هو العامل اجلليل الذي أدرك رسول اهللا 

وقد وصفه احلسن البرصي . جبري الذي تعرض ألعتى أنواع التعذيب قبل استشهاده
، ١احليوان، ج. »وأهل األرض من مرشقها اىل مغرهبا حمتاجون لعلمه«: بالقول

 . ٢٤٧ص
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جعلت فداك، شيعتك وشيعة أبيك ضلّال فألقي «: أحد أصحابه قائالً
من : (فقال له ! إليهم وأدعوهم إليك وقد أخذت علَي الكتمان

ِهم بالِكتماِن، فَِإنْ أَذاعوا فَهو ي علَِهم وخذيآنست ِمنهم رشداً فَأَلِق ِإلَ
١(»دِه إىل حلقهيوأشار ب: ، فقال الراوي)الذَّبح(.   

 هلا وهناك بعض األحاديث املروية عن األئمة املعصومني 
داللةٌ على أسباب عدم إجابتهم عن كلّ ما يوجه هلم من أسئلٍة، 

 الذي كان سائداً فبعضها يؤكّد على أنّ سبب ذلك هو التوتر السياسي
على سبيل املثال حينما سأل حممد بن أيب نصر اإلمام الرضا . آنذاك
د : والرواية كالتايل.  عن أمٍر ما، امتنع عن جوابهعن أمحد بن حمم

سألت أبا احلسن الرضا عن مسألٍة فأىب وأمسك، «: بن أيب نصر قال
أُخذ برقبة صاحب لو أعطيناكم كلّما تريدون كان شراً لكم و: (مثّ قال

وأنتم بالعراق ترون أعمال هؤالء  (: إىل أن قال)هذا األمر
  .)٢(»)الفراعنة

  

  :املسؤولية احلكومية) ٢
املسؤولية احلكومية من شأا أن تكون أحياناً سبيالً مناسباً 
لنشر املعارف على نطاٍق واسٍع، فبعض أصحاب األئمة نشروا املعارف 

                                                        

 . ٣٥١، ص١ الكايف، ج-1
 . ٢٢٤، ص٢ املصدر السابق، ج-2
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سيما يف عهد خالفة اإلمام  الطريق والاإلسالمية احلقّة عن هذا 
علي ووالية اإلمام الرضا  للعهد؛ فاإلمام علي  بذل 

جهوداً كبريةً لنشر املعارف الدينية يف إطار خطبه العقائدية وتدوين 
 كما أنّ اإلمام الرضا . األحاديث وتربية كوادر متدينة وصاحلة

ل، وكالم املأمون الذي استثمر منصب والية العهد هلذا الغرض النبي
أعرب فيه عن ندمه وأنه ارتكب خطأ يف تعيني اإلمام ولياً للعهد وأنّ 
هذا اخلطأ قد أوصل نظامه اجلائر إىل حافّة اهلاوية يدلّ على هذه 

كان هذا الرجل مستتراً عنا يدعو إىل نفسه، «: احلقيقة أيضاً، حيث قال
لنا وليعترف بامللك واخلالفة فأردنا أن جنعله ويلّ عهدنا ليكون دعاؤه 

لنا وليعتقد فيه املفتونون به أنه ليس مما ادعى يف قليٍل وال يف كثٍري، 
وقد خشينا إن تركناه على تلك احلالة أن . وأنّ هذا االمر لنا دونه

ينفتق علينا منه ما ال نسده ويأيت علينا منه ما ال نطيقه، واآلن فإذ قد 
نا يف أمره مبا أخطأنا وأشرفنا من اهلالك فعلنا به ما فعلنا وأخطأ

بالتنويه به على ما أشرفنا، فليس جيوز التهاون يف أمره، ولكنا حنتاج 
 ره عند الرعية بصورة من ال يستحقى نصوأن نضع منه قليالً قليالً حت

 ومن الناحية .)١(»هلذا األمر مثّ ندبر فيه مبا حيسم عنا مواد بالئه
 املأمون قال هذا الكالم بعد أن شد اإلمام الرضا التأرخيية فإنّ 

رحاله إىل مرو، تلك املدينة اليت استغلّ اإلمام فيها نفوذه السياسي 

                                                        

 . ١٧٠، ص٢ عيون أخبار الرضا، ج-1
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واستقطب الناس حنوه حيث رويت عنه استدالالت مفصلةٌ حول 
  .)١(موضوع اإلمامة

  

  :احلركات املناهضة للحكومة) ٣
 كلّ جمتمٍع عادةً الصراعات والنشاطات السياسية اليت يشهدها

ما يستتبعها نشوء تياراٍت وحركاٍت مواليٍة ومناهضٍة، وبالتايل تتوفّر 
األرضية املناسبة لبيان اآلراء وترويج التعاليم املتبناة، ومن أمثلة ذلك 

 وعدم انصياع اإلمام  اخلطبة املعروفة للسيدة فاطمة الزهراء
عليه إلرغامه على بيعة اخلليفة  وراء الضغوط اليت مورست ضد

  اخلالدة وقيام زيد بن علي األول وثورة اإلمام احلسني 
   ).شهيد فخ(وقيام احلسني بن علي املعروف بـ
 ضد السلطة الالشرعية ليزيد بن أما ثورة اإلمام احلسني 

معاوية فقد أنارت فكر اتمع ونبهت الناس على فساد هذه السلطة 
إني لَم «:  قال صلوات اهللا عليه واصفاً قيامهاجلائرة واحنرافها، حيث

أخرج أِشراً وال بِطراً وال مفسداً وال ظاملاً، وإنما خرجت لطلب 
اإلصالح يف أُمة جدي حممد، أُريد أن آمر باملعروف وأى عن 
املنكر، وأسري بسرية جدي وسرية أيب علي بن أيب طالب، فمن قبلين 

  .)٢(»حلق وهو أحكم احلاكمنيبقبول احلق فاهللا أوىل با
                                                        

 . ١٩٨، ص ١ الكايف، ج-1
 . ٨٩، ص٤ مناقب آل أيب طالب، ج-2
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 بشهادة احلسني بن وعندما مسع اإلمام موسى الكاظم 
نعم، إنا هللا وإنا إليه راجعون، «: ، قال يف شأنه)فخ(علي يف واقعة 

مضى واهللا مسلماً صاحلاً صواماً قواماً آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر، 
  .)١(»ما كان يف أهل بيته مثله

نماذج وما ناظرها قد مهدت األرضية لتنامي املعارف إنّ هذه ال
يف اتمع اإلسالمي من مجيع اجلوانب، لذا فإنّ آثاراها تتضح أكثر 

على النطاق االجتماعي العام .  
  

  :اإلعالم السياسي) ٤

ال ريب يف قدرة كلّ حكومٍة أو مؤسسٍة أو شخٍص على متهيد 
و فكرٍة ما أو إبعاده عنها، وذلك األرضية املالئمة الستقطاب اتمع حن

عرب إجياد أجواٍء مناسبٍة وإعالٍم سياسي موجٍه، وهناك مناذج تأرخيية 
  : كثرية على هذا الصعيد نذكر منها ما يلي على سبيل املثال

 يف حرب صفّني خرج على أصحاب اإلمام علي فىت 
  :أنشد قائالً

  وم بدين غسانـ اليدائنـوال      أنا ابن أرباب امللوك غسان«

  انــن عفـل ابـقت أنّ علياً       انــك ا ــوامنا مبـا أقـأنبأن

                                                        

 . ٣٨١ مقاتل الطالبيني، ص-1
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لعن علياً ويشتمه مثّ شد فال ينثين يضرب بسيفه، مثّ جعل ي
  .ويسهب يف ذمه

إنّ هذا الكالم بعده اخلصام وإنّ هذا : فقال له هاشم بن عتبة
ربك فسائلك عن هذا القتال بعده احلساب، فاتق اهللا فإنك راجع إىل 

  . املوقف وما أردت به
فإني أقاتلكم ألنّ صاحبكم ال يصلّي كما ذُكر يل، : قال الفىت

وإنكم ال تصلّون، وأقاتلكم أنّ صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرمتوه 
  .على قتله

إنما قتله أصحاب حممد ! وما أنت وابن عفان؟: فقال له هاشم
أحداثاً وخالف حكم الكتاب، وأصحاب وقراء الناس حني أحدث 

حممد هم أصحاب الدين وأوىل بالنظر يف أمور املسلمني، وما أظن أنّ 
  . أمر هذه األمة وال أمر هذا الدين عناك طرفة عٍني قطّ

أجل أجل، واهللا ال أكذب فإنّ الكذب يضر والينفع، : قال الفىت
  .ويشني وال يزين

  . ه وأهل العلم به علم لك به فخلِّإنّ هذا األمر ال: فقال له هاشم
  .أظنك واهللا قد نصحتين: قال

وأما قولك إنّ صاحبنا ال يصلّي، فهو أول من : فقال له هاشم
 وأما من .صلّى مع رسول اهللا، وأفقهه يف دين اهللا وأواله برسول اهللا

ترى معه فكلّهم قارئ الكتاب، ال ينامون الليل جداً، فال يغررك عن 
  . نك األشقياء املغروروندي
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يا عبد اهللا، إني ألظنك امرئاً صاحلاً، وأظنين خمطئاً : قال الفىت
  ! آمثاً، أخربين هل جتد يل من توبٍة؟

نعم، تب إىل اهللا يتب عليك، فإنه يقبل التوبة عن : فقال هاشم
  . عباده ويعفو عن السيئات وحيب التوابني وحيب املتطهرين

:  الناس راجعاً، فقال له رجلٌ من أهل الشامفذهب الفىت بني
  .)١(»ال، ولكن نصحين العراقي: قال! خدعك العراقي

 أنه أخرب كما روي عن اإلمام علي بن احلسني السجاد 
: قال مروان بن احلكم«: أصحابه حبواٍر له مع مروان بن احلكم، فقال

ين علياً عن يع ـ ما كان يف القوم أحد أدفع عن صاحبنا من صاحبكم
ال يستقيم : قال! فما لكم تسبونه على املنرب؟: قلت: قال ـ عثمان

  .)٢(»األمر إال بذلك

 هم يعلمون بفضل اإلمام عليونقل عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بأن
 وكرامته ومع ذلك يسبونه ألنّ الناس لو علموا بن أيب طالب 

  )٣(!بذلك لتفرقوا من حوهلم والتجؤوا إىل أبنائه

إنّ هذه املوارد وما شاكلها تدلّ على مدى التأثري الكبري 

                                                        

 . ٣٥٥ّ وقعة صفني، ص-1
 . ٤٣٨، ص٤٢ تأريخ مدينة دمشق، ج-2
 . ٤٧٧، ص٣األثر، ج النهاية يف غريب احلديث و-3



 ٨٨

لإلعالم السياسي املسموم على اتمع، ومثالٌ آخر على ذلك أنّ 
الشبكة اإلعالمية ملعاوية بن أيب سفيان قد عملت على شحن األجواء 

 اإلمام احلسن بن علي ضد ه كان يريد اإلطاحة بنظام حكمألن 
 األمر واضح يف الرواية املنقولة عن عبد الرمحن بن بين أُمية، وهذا

مسعت عبد الرمحن بن جبري «: جبري احلضرمي، فقد قال يزيد بن مخري
قلت للحسن بن علي إنّ : بن نفري احلضرمي حيدث عن أبيه، قال

كانت مجاجم العرب بيدي، : (فقال! الناس يزعمون أنك تريد اخلالفة
ون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه اهللا يساملون من ساملت وحيارب

  .)١(»)تياس أهل احلجازثريها بأَتعاىل مثّ أُ

وأما حيىي بن خالد الربمكي وزير هارون الرشيد فقد حاول 
إضعاف اُألسس العقائدية للشيعة عن طريق تروجيه لشبهٍة إعالميٍة، 

صاحب بيت ( خاطب مسلم فبعد أن سجن اإلمام موسى الكاظم 
قد أفسدت على الرافضة دينهم ألنهم يقولون إنّ «: قائالً) مةاحلك

الدين ال يقوم إال بإماٍم حي، وهم ال يدرون أنّ إمامهم اليوم حي أو 
ت٢(»!؟ مي(.  

إنّ ما ذكر يدلّ بوضوٍح على مدى تأثري اإلعالم احلكومي 
                                                        

؛ الطبقات ٢٨٠، ص١٣؛ تأريخ مدينة دمشق، ج٤٢، ص٨ البداية والنهاية، ج-1
 . ٣١٩، ص١٠الكربى، ج

 . ٢٦٦ رجال الكيش، ص-2



 ٨٩

ر وقدرته على إبعاد الناس عن إمامهم وتضليلهم كي ال يواكبوا التطو
  . املعريف

  

  العوامل الثقافية : ًثانيا: 

إنّ الثقافة هي ثروةٌ تضفي حلياة البشر معىن وتسوقها حنو مسٍري 
معٍني، وهي على املستويني الفردي واجلماعي تشمل العلم واملعرفة 
والتقاليد والرتعات، لذا حنن نقصد من العوامل الثقافية تلك العوامل 

ن هذا املنظار ميكن اعتبار بعض املسائل اليت تعكس هذا املعىن، وم
بأنها عوامل ثقافية من شأا أن تسوق حياة اإلنسان حنو جهٍة حمددٍة، 

اإلقبال العام على فهم التعاليم، : ومن األمثلة على العوامل الثقافية
تواجد النخبة االجتماعية، روحية االستفسار، السعي الكتساب العلم، 

وأهم هذه العوامل ميكن تلخيصها يف املوارد . دةمواجهة األفكار اجلدي
  : التالية

  :اإلملام مبختلف العلوم) ١

إنّ اهتمام اتمع بالعلم واستكشاف القضايا اهولة من شأما 
تنمية روح االستطالع وتوسيع نطاق املعلومات، ولو قارنا بني الظروف 

  احلسني السجاد الثقافية اليت كانت سائدةً يف عهد اإلمام علي بن
 ـ حينما كان تدوين احلديث ممنوعاً ـ وعهد ابنه حممد الباقر 

لالحظنا أنّ الناس بالتدريج أقبلوا على طلب العلم، فقد روي عن 



 ٩٠

إنْ ! ما ندري كيف نصنع بالناس؟«:  قولهاإلمام السجاد 
 وأما يف عهد .)١(»... ضِحكواحدثناهم مبا مسعنا من رسول اهللا 

 فإنّ الذوق العام قد مال إىل طلب العلم واكتساب اإلمام الباقر 
املعارف بعد أن توفّرت األرضية املالئمة لذلك، فقد نقل املرحوم 

كونَ أبو جعفر وهم يعة قبل أن يوكانت الش«): الكايف(الكليين يف كتابه 
عرفون مناسك حجهم وحاللَهم وحرامهم، حتى كان أبو جعفر يال 

 هلم مناسك حجهم وحاللَهم وحرامهم حتى صار الناس نيهلم وبففتح 
   .)٢(»هميتاجون إلحي

إني لنائم : عن حممد بن مسلم قال«: وروى الكشي ما يلي
: من هذا؟ فقال: ذات ليلٍة على السطح إذ طرق الباب طارق فقلت

يل بنت عروس ضرا : شريك يرمحك اهللا، فأشرفت فإذا امرأةٌ فقالت
لطلق، فما زالت تطلق حىت ماتت والولد يتحرك يف بطنها ويذهب ا

يا أَمة اهللا سئل حممد بن علي بن احلسني : وجييء فما أصنع؟ فقلت
، )يشق بطن امليت ويستخرج الولد: ( عن مثل ذلك، فقالالباقر 

يا أَمة اهللا افعلي مثل ذلك، أنا يا أَمة اهللا رجلٌ يف ستٍر، من وجهك 
رمحك اهللا، جئت إىل أيب حنيفة صاحب الرأي : قالت يل: ؟ قالإيل

ما عندي فيها شيٌء، ولكن عليك مبحمد بن مسلم الثقفي فإنه : فقال
                                                        

 . ٢٣٥، ص٣ الكايف، ج-1
 . ٢٠، ص٢ املصدر السابق، ج-2



 ٩١

امضي : خيرب، فمهما أفتاك به من شيٍء فعودي إيلّ فأعلمينيه، فقلت هلا
فلما كان الغد خرجت إىل املسجد وأبو حنيفة يسأل عنها . بسالٍم

  .)١(»اللهم عقراً، دعنا نعيش: تنحنحت، فقالأصحابه ف

ومن النماذج األخرى على ذلك اإلقبال الشعيب الواسع على 
 الستماع الرواية املعروفة بـ اإلمام علي بن موسى الرضا 

  .)٢(يف خراسان) سلسلة الذهب(

  :تواجد النخبة بني الناس) ٢

يد  نالحظ فيه تزاكلّ عهٍد شهد تواجد أئمة أهل البيت 
عدد النخبة وبالتايل فإنّ املعارف يف رحاب حضورهم يتم بياا 
بشكٍل أعمق وأكثر تفصيالً مقارنةً بالعهود األخرى، وبالتأكيد فقد 

على سبيل . متخضت عن ذلك آثار اجتماعيةٌ عامةٌ على نطاٍق واسٍع
 شهد نبوغ املثال فإنّ عهد اإلمامني حممد الباقر وجعفر الصادق 

 من الشخصيات اليت كانت خنبةً من علماء وفقهاء بذلوا جهوداً الكثري
 مدحوهم وأثنوا كبريةً للرقي بالعلوم واملعارف لدرجة أنّ األئمة 

                                                        

 . ١٦٣ رجال الكيش، ص-1
ذلك نقله العالمة  نقل العالمة الشوشرتي هذا احلديث من مصادر أهل السنّة وك-2

تأريخ (ٌاملجليس من مصادر الشيعة، وكال الطريقني منقول عن صاحب كتاب 
 ـ ٦٠٨، ص٢٨ ـ ج٥٧٩، ١٩إحقاق احلّق وإزهاق الباطل، ج: راجع). نيشابور

 . ١٢٦، ص٤٩؛ بحار األنوار، ج٣٨٧، ص١٢ج



 ٩٢

 من أبان بن تغلب أن يفيت فقد طلب اإلمام حممد الباقر . عليهم
إجلس يف مسجد املدينة وأفِت الناس، فإني «: الناس وأثىن عليه قائالً

 رى يف شيعيت مثلكأُحب١(»أن ي(.   

ومن الشخصيات البارزة يف تلك اآلونة أصحاب اإلمام جعفر 
 األربعة، وهم بريد العجلي وزرارة بن أعني وأبو بصري الصادق 

وحممد بن مسلم، فحينما ساد الغلو واالحنراف كان اإلمام ينصح شيعته 
هم والسري يف بالرجوع إىل هؤالء األربعة كي يتمكّنوا من صيانة دين

سبيل الرشاد، وهناك روايةٌ منقولةٌ عن مجيل بن دراج يف كتاب 
عن «: تشري إىل مكانتهم، والرواية كالتايل) اختيار معرفة الرجال(

 فاستقبلين رجلٌ دخلت على أيب عبد اهللا : مجيل بن دراج قال
 من أهل الكوفة من أصحابنا، فلما خارج من عند أيب عبد اهللا 

لقيت الرجل اخلارج من : ( قال يلعلى أيب عبد اهللا دخلت 
ال : (فقال. بلى، هو رجلٌ من أصحابنا من أهل الكوفة: فقلت) عندي؟

 ائتمنهم قدس اهللا روحه وال قدس مثله، إنه ذكر أقواماً كان أيب 
على حالل اهللا وحرامه، وكانوا عيبة علمه وكذلك اليوم هم عندي، 

إذا أراد اهللا بأهل االرض .  حقّاً أيب هم مستودع سري أصحاب
سوءاً صرف م عنهم السوء، هم جنوم شيعيت أحياءاً وأمواتاً، حييون 

، م يكشف اهللا كلّ بدعٍة، ينفون عن هذا الدين انتحال ذكر أيب 
                                                        

 . ١٠ رجال النجايش، ص-1



 ٩٣

من عليهم : (من هم؟ فقال: فقلت. ، مثّ بكى)املبطلني وتأول الغالني
مواتاً، بريد العجلي وزرارة وأبو بصري صلوات اهللا ورمحته أحياًء وأ

وحممد بن مسلم، أما أنه يا مجيل سيبين لك أمر هذا الرجل إىل 
فو اهللا ما كان إال قليالً حتى رأيت ذلك الرجل «: قال مجيل. »)قريٍب

اهللا يعلم حيث جيعل : ينسب إىل أصحاب أيب اخلطاب، قلت
 ببغض )١(يب اخلطابوكنا نعرف أصحاب أ«:  قال مجيل»!رساالتة

  .)٢(»هؤالء رمحة اهللا عليهم

  :روح االستفسار والسعي الدخار العلم) ٣

فضالً عما ذكر، فإنّ حب االستفسار واملعرفة لدى بعض 
 قد أدى إىل ازدهار املعارف ونشرها وبياا، أصحاب األئمة 

سار ولو أمعنا النظر يف األحاديث اليت نقلوها نالحظ أنّ روح االستف
كانت تتنامى لديهم، وإثر ذلك فإنّ البيان هو اآلخر كان يتزايد أكثر، 

 بأنه وميكن اعتبار عهد اإلمامني حممد الباقر  وجعفر الصادق 
 ه العلمي، حيث ظهرت شخصياتل مرحلٍة النتعاش هذا التوجأو

جابر بن يزيد اجلعفي، زرارة بن : بارزةٌ يف تأريخ التشيع من أمثال
 بريد بن معاوية، أبو بصري األسدي، حممد بن مسلم، محران بن أعني،

  . أعني، هشام بن سامل، هشام بن احلكم، مؤمن الطاق
                                                        

 . ّ أبو اخلطاب هو أحد كبار الغالة-1
 . ١٣٧يش، ص رجال الك-2



 ٩٤

 يقول حممد بن مسلم الذي عاشر اإلمامني الباقر والصادق
ما شجر يف رأيي شيٌء قطُّ إال «: لسنواٍت واكتسب منهما علوماً مجةً

 عن ثالثني ألف حديٍث وسألت ، حتى سألتهسألت عنه أبا جعفر 
  .)١(» عن ستة عشر ألف حديٍثأبا عبد اهللا 

أما هشام بن احلكم فعندما كان يعجز عن الرد على ابن أيب 
 لذلك ،)٢(العوجاء كان يقصد املدينة ليسأل اإلمام جعفر الصادق 

  .)٣(» مبىن عن مخسمائة حرٍف من الكالمسألت أبا عبد اهللا «: قال
ان بن أعني فقد كان يسأل اإلمام عن كالم زرارة وأما محر

وكان يبذل كلّ ما يف وسعه الستكشاف القضايا اهولة وما يراود 
  .)٤(ذهنه

قبل هذا العهد بعقوٍد فإنّ حب االستفسار مل يكن موجوداً لدى 
سلوين «:  قائالًاملسلمني، لذلك خاطبهم اإلمام علي بن أيب طالب 

   .»قبلَ أنْ تفقدوين

   :)حركة الترمجة(مواجهة األفكار اجلديدة ) ٤

حركة ترمجة النصوص الفارسية واليونانية والرومية إىل اللغة 

                                                        

 . ١٠٩ رجال الكيش، ص-1
 .٣٦٢، ص٥ الكايف، ج-2
 .  ٢٦٢، ص١ املصدر السابق، ج-3
 . ٢٧٤، ص٣ املصدر السابق، ج-4



 ٩٥

العربية بدأت يف أواسط العصر األموي تقريباً، وهناك عوامل كانت 
مؤثّرةً على هذا الصعيد ومبا فيها االحتكاك الثقايف واحلريات 

املسيحية واإلسالمية وتغلغل االجتماعية الثقافية ملختلف الفئات 
النصارى يف بالط معاوية بن أيب سفيان وسائر خلفاء بين أُمية بصفتهم 

 ومل يقتصر تأثري هذه الظاهرة على اجلانب .)١(كتاٍب يف النظام اإلداري
العلمي فحسب، بل كان هلا تأثري على املستوى االجتماعي أيضاً، 

ٍة متشددٍة يف جمال ترمجة ومثال ذلك وضع قوانني ومقرراٍت حكومي
وثائق الديوان إىل اللغة العربية وال سيما يف عهد اخلليفة عمر بن عبد 

  .)٢(العزيز

 وهذه احلركة قد تنامت يف عهد خالفة بين العباس وباألخص
إبان حكومة املأمون بن هارون الرشيد، فقد طرحت أسئلةٌ فلسفيةٌ 

لعامل اإلسالمي فظهرت إثر وكالميةٌ وشاعت أفكار سائر اُألمم يف ا
ذلك نظريات على خمتلف األصعدة، واستتبع ذلك حدوث فوضى يف 
أوضاع املسلمني الثقافية واالجتماعية والعلمية مما جعلهم يبحثون عن 
سبٍل لإلجابة عن التساؤالت ورد الشبهات، وترمجة بعض الكتب يف 

                                                        

ّعالقات اخللفاء األمويني بالنصارى الذميني ودورهم يف :  راجع مقالة حتت عنوان-1
، )پژوهش تاريخ در آيينه(نرشت يف جملة ) باللغة الفارسية(ّتطور علوم املسلمني 

 . ٢٧العدد 
 .  املصدر السابق-2



 ٩٦

بواسطة إسحاق ) اهلندية القدمية(علم الفلك من اللغة السنسكريتية 
  .)١ (الفزاري

لو ألقينا نظرةً على بعض اآلثار املدونة واملترمجة يف تلك اآلونة 
للمسنا بوضوٍح أنّ معارف الشيعة قد تطورت يف خمتلف جوانبها، ومن 

هلشام بن ) الرد على أرسطاطاليس يف التوحيد(أمثلة ذلك كتاب 
  .)٢(احلكم

 الفترة فإنّ األصول وإثر تنوع التوجهات الفكرية يف تلك
العقائدية لبعض الفرق قد أُرسيت بدعٍم من األنظمة احلاكمة، أو 
جبهودهم الشخصية إلثبات حقّانيتهم، ولكن هذا األمر مل خيلو من 
فائدٍة للمجتمع اإلسالمي حيث أُتيحت الفرصة لبيان معارف أهل 

 بتفصيل أكثر وتوفّرت األرضية املناسبة للدراسات البيت 
بحوث العلمية وبالتايل دحضت الكثري من الشبهات بواسطة األئمة وال

 وأصحام األجالء، حيث تصدوا للزنادقة الذين املعصومني 
حاولوا إحياء األديان القدمية وتروجيها بعد أن ترمجوا بعض املدونات 
إىل اللغة العربية ونشروا تعاليم أديان بالد أخرى القدمية كالثنوية 

                                                        

كوشش دانشمندان ومرتمجان ايرانى (مقال : ، ولالطالع األكثر راجع٣٠٣ الفهرست، -1
باللغة ) [ّدر راه ترمجه كتاب ها به زبان عربى در زمان خلفاى اموى و عباسى

 . ٧٥وحيد، العدد : جملة] الفارسية
 . ٤٣٣ رجال النجايش، ص-2



 ٩٧

 وطقوس الزرادشتية واملزدكية، ومن أبرز الذين اشتهروا على واملانوية
هذا الصعيد هو ابن املقفّع الذي كان كاتباً يف البالط العباسي لدرجة 

ما وجدت كتاب زندقٍة «: يقال إنّ اخلليفة املهدي العباسي قال بشأنه
ملّا انتشر من كتب «:  كما قال املسعودي.)١(»قطُّ إال وأصله ابن املقفع

اين وابن ديصان ومرقيون مما نقله عبد اهللا بن املقفع وغريه، وترمجت م
من الفارسية والفهلوية إىل العربية، وما صنفه يف ذلك ابن أيب العرجاء 
ومحاد عجرٍد وحيىي بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد املذاهب املانية 

 آراؤهم يف والديصانية واملرقيونية، فكثر بذلك الزنادقة وظهرت
  .)٢(»الناس

هذه التوجهات العقائدية إضافةً إىل العديد من الروايات اليت 
 مع البعض، تشري إىل تتضمن حواراٍت لإلمام جعفر الصادق 

نحرفة وترويج أصول دوره صلوات اهللا عليه يف مواجهة التيارات امل
   .مذهب التشيع

  

  العوامل االجتامعية: ًثالثا:  
بارةٌ عن جمموعٍة من األشخاص الذين يعيشون اتمع هو ع

إىل جانب بعضهم البعض وفق أُسس وعوامل حمددة، ومن هذا املنطلق 

                                                        

 . ٩٤، ص١لرشيف املرتىض، ج األمايل، ا-1
 . ٢٢٤، ص٢ مروج الذهب، ج-2



 ٩٨

إذن، ما نعنيه بالعوامل االجتماعية هي . يقيمون عالقاٍت فيما بينهم
تلك العوامل اليت هلا تأثري على العالقات املوجودة بني خمتلف 

بدورها مأخوذة من مقتضيات اتمع، مكونات اتمع؛ وهذه العوامل 
  : وميكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي

  :ترامي أطراف البالد اإلسالمية) ١

لو تتبعنا مسرية توسع رقعة بالد املسلمني لوجدنا أنّ العهد 
العباسي قد بلغ الذروة يف ذلك لدرجة أنّ احلكومة كانت عاجزةً عن 

بب ابتعادها ملسافاٍت شاسعٍة إدارة شؤون بعض املناطق سياسياً بس
وال سيما  ـ عن مركز اخلالفة، وهذا األمر كان عامالً مساعداً للشيعة

كي يهاجروا إىل تلك املناطق البعيدة للخالص من  ـ بنو هاشم
الضغوط السياسية الشديدة اليت كانوا يعانون منها، وبالتايل فقد تيسر 

ئمة لتأسيس قواعد نشر فكر التشيع ويأت هلم األرضية املال
اجتماعية يتمكّنون من خالهلا مزاولة نشاطام العقائدية حبريٍة، وهذه 
النشاطات قد مكنتهم أحياناً من بسط نفوذهم سياسياً على بعض 

وباألخص مدينتا  ـ  فعلى سبيل املثال شهدت بالد فارس.)١(املناطق
سامهوا يف يف تلك اآلونة هجرة بعض رموز الشيعة الذين  ـ قم والري

نشر املعارف بشكٍل مباشر أو غري مباشٍر، ومن أبرزهم السيدة فاطمة 

                                                        

 . ٣٧١ رجال النجايش، ص-1



 ٩٩

  املعروفة بالسيدة معصومة بنت اإلمام موسى الكاظم 
والسيد عبد العظيم احلسين إضافةً إىل العديد من آل أيب طالب 

 كما هاجر ،)٢( وإبراهيم بن هاشم القمي)١(واألشعريني وآل الربقي
 إىل بالٍد أخرى أبعد من بالد فارس كوالية كشمري اليت الكثري منهم

  .)٣(هاجر إليها احلسني بن أشكيب

 إلسحاق بن إمساعيل وتوقيع اإلمام احلسن العسكري 
 بالنواحي النيسابوري يعد منوذجاً نلمس فيه اهتمام األئمة 

 النائية من البالد اإلسالمية، حيث تضمن نصائح أخالقيةً ووصايا قيمةً
 ومبا فيها أمهية الدعوة إىل اهللا تعاىل عن طريق أولياء اهللا باحلق

 الذين أوجب حقوقهم يف وأبواب علمه، أي أئمة أهل البيت 
وأنت رسويل يا إسحاق «: ذمم العباد، وجاء يف جانب من هذا التوقيع

إىل إبراهيم بن عبده وفّقه اهللا أن يعمل مبا ورد عليه يف كتايب مع حممد 
 موسى النيسابوري إن شاء اهللا، ورسويل نفسك وإىل كلّ من بن

خلفت ببلدك أن تعملوا مبا ورد عليكم يف كتايب مع حممد بن موسى 
 فهذه العبارة املقتبسة من توقيع اإلمام .)٤(»النيسابوري إن شاء اهللا

                                                        

 . ١٥ خالصة األقوال، ص-1
 . ١٧ رجال النجايش، ص-2
 .  ٥١٥، ص١ الكايف، ج-3
 . ٥٨٠ رجال الكيش، ص-4



 ١٠٠

تدلّ بوضوٍح على توفّر أجواء مناسبة يف شرق البالد اإلسالمية 
  . واإلمام بدوره استغلّ هذه الفرصة هلداية الناسلترويج املعارف، 

  :انتشار التجمعات السكّانية يف أماكن متفرقة) ٢

كما ذكرنا آنفاً فإنّ هذه الفترة شهدت تزايد أعداد أتباع مذهب 
أهل البيت وال سيما العلماء وطالب العلم يف خمتلف بقاع البالد 

ي يزاولوا نشاطام اإلسالمية األمر الذي فسح اال للشيعة ك
التبليغية بصفتهم مكوٍن اجتماعي ميتلك نفوذاً دينياً، وبالفعل فتلك 

وإثر انتشار التجمعات السكّانية . النشاطات شهدت انتعاشاً واضحاً
للمسلمني يف بقاع واسعٍة من العامل، انتعشت العالقات بني العلماء 

 الكتساب العلوم وتزايدت مراودام يف خمتلف املناطق والبلدان
واملعارف الدينية، فشد الكثري منهم رحاله إىل مسرقند ونيشابور وقم 
واألهواز وكرمان ومازندران وقزوين، وإحدى مثار انتشار املسلمني 

  .)١(هي توسيع نطاق الوكالة الدينية على البعدين املايل والديين

  :  شعبية أهل البيت) ٣

عية لكلّ إنساٍن والشعبية اليت من املؤكّد أنّ املكانة االجتما

                                                        

سازمان وكالت ونقش آن در عرص حضور ائمه : اطلس شيعه، وكتاب:  راجع كتاب-1
ًهذان الكتابان يتضمنان معلومات قيمة حول جمتمعات الشيعة ). باللغة الفارسية( ّ ٍ ّ

ّومؤسساهتم املنظمة ّ . 



 ١٠١

يتمتع ا تعتربان من املسائل اهلامة اليت جتعله قدوةً تحتذى، والفترة 
 ـ  عن الساحة االجتماعيةاليت متّ فيها تغييب أئمة أهل البيت 

فإنّ األمة افتقدت القدوة احلسنة أو  ـ ألسباب ذكرنا جانباً منها آنفاً
ما ينبغي، وقد جتلّى هذا األمر املؤسف يف أنها مل تنتهل من فيضها ك

 والفترة اليت سبقته حيث كانت الرواية عن عهد اإلمام السجاد 
 ضئيلةٌ للغاية ومل يكن يراجعه أحد لنقل احلديث أهل البيت 

عنه، بل كان الناس يرجعون إىل العلماء، ولكن هذا الوضع بدأ يتغير 
 عليه، وما أنشده الشاعر الشهري بالتدريج يف أواخر عهده صلوات اهللا

 يف مكّة املكرمة وإقبال الناس على اإلمام مها من أبرز )١(الفرزدق
األدلّة على إدراك املسلمني لعظمة شخصيته ومكانته املرموقة يف تلك 

 مقيماً يف مدينة جده رسول فحينما كان اإلمام السجاد . اآلونة
اً ومل يسألوه أو ينقلوا احلديث  مل يكن أهلها يرجعون إليه كثرياهللا 

التوجه يف عهد ابنه اإلمام حممد   إال أنّ هذا،)٢(عنه كما ينبغي
 ويف العهود الالحقة تغير بالكامل فأقبل الناس على األئمة الباقر

                                                        

ّ قصيدة الفرزدق الشهرية يف مدح اإلمام عيل بن احلسني السجاد -1 ّوالتي مطلعها : 
 )ّل واحلرمــه واحلــوالبيت يعرف        هذا الذي تعرف البطحاء وطأته(

 : ًوقال فيها أيضا
 )رمـذا ينتهي الكــارم هــإىل مك        اــائلهــال قـريش قـه قـإذا رأت(

 . وقد خاطب فيها الطاغية هشام بن عبد امللك
ٍ باختالف يسري٢٧٩، ص٣ج:  كذلك١٣٧، ص٤ مناقب آل أيب طالب، ج-2 ٍ . 



 ١٠٢

 وشيعتهم إقباالً واسعاً بغية حلّ مشاكلهم؛ فقد نقل املعصومني 
:  قولهاإلمام جعفر الصادق عن ) الكايف(الشيخ الكليين يف كتابه 

مثّ كان علي بن احلسني مثّ كان حممد بن علي أبا جعفر، وكانت ... «
الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم اليعرفون مناسك حجهم وحالهلم 
وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح هلم وبين هلم مناسك حجهم 

من بعد ما كانوا وحالهلم وحرامهم حتى صار الناس حيتاجون إليهم 
حيتاجون إىل الناس، وهكذا يكون األمر؛ واألرض ال تكون إال بإماٍم، 

   .)١(»...ومن مات ال يعرف إمامه مات ميتةً جاهليةً 

إضافةً إىل ذلك فإنّ الكثري من األسئلة قد أُجيب عنها يف عهد 
 عندما كانا حيجان بيت اهللا اإلمامني حممد الباقر وجعفر الصادق 

يف تلك اآلونة أدرك اتمع اإلسالمي املكانة اليت حيظى ا . راماحل
الشيعة فأصبحوا فئةً اجتماعيةً هلا دور فاعل واطلق عليهم لقب 

 الذي أمرهم بضرورة نسبةً إىل اإلمام جعفر الصادق ) جعفرية(
يا «: مراعاة بعض املسائل علناً أو على حنو التقية أحياناً، حيث قال

ة، إنكم قد نسبتم إلينا، كونوا لنا زيناً وال تكونوا شيناً، معشر الشيع
 كونوا مثل أصحاب علي يف الناس، إنْ كان الرجل منهم ليكون 

يف القبيلة فيكون إمامهم ومؤذّم وصاحب أمانام وودائعهم، 
عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وصلّوا يف مساجدهم، وال يسبقوكم 

                                                        

 . ٢٠، ص٢ الكايف، ج-1



 ١٠٣

  .)١(» أحق منهم بهإىل خٍري، فأنتم واهللا
كما روى زرارة عن قاضي الكوفة شريك مادحاً اثنني من 

:  ومها حممد بن مسلم وأيب كريبة بالقولأصحاب اإلمام الصادق 
 ـ شهد أبو كريبة األزدي وحممد بن مسلم الثقفي عند شريك بشهادة«

ا، فبكي! جعفريان، فاطميان: فنظر يف وجههما ملياً، مثّ قال ـ وهو قاض
نسبتنا إىل أقواٍم ال يرضون بأمثالنا : قاال له! ما يبكيكما؟: فقال هلما

أن يكونوا من إخوام ملا يرون من سخف ورعنا، ونسبتنا إىل رجٍل 
 ل وقبلنا فله املنال يرضى بأمثالنا أن يكونوا من شيعته، فإن تفض

إذا كانت الرجال فلتكن : فتبسم شريك، مثّ قال. علينا والفضل
  .)٢(»مثالكماأ

على اإلمامني علي اهلادي ) ابن الرضا(كما أنّ إطالق لقب 
 حيكي عن عظمة شخصية اإلمام علي بن )٣(واحلسن العسكري

                                                        

، مشكاة األنوار يف غرر األخبار: ً نقال عن كتاب١١٩، ص٨٥ بحار األنوار، ج-1
، خالقوا ]ّالشحام[يا زيد «: ٍ يف مناسبة أخرىكام قال اإلمام الصادق . ١٢٣ص

ّالناس بأخالقهم، صلوا يف مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، وإن 

ّاستطعتم أن تكونوا األئمة واملؤذنني فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا ّ هؤالء : ّ
: ّأحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالواًاجلعفرية، رحم اهللا جعفرا ما كان 

، ص ١الكايف، ج. »ّهؤالء اجلعفرية، فعل اهللا بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه
 . ٣٨٣، ص١ و من ال حيرضه الفقيه، ج٣٦٣

 . ١٦٤ رجال الكيش، ص-2
ٍ هذا اللقب يف احلقيقة وضع ألغراض سياسية-3 ّ . 



 ١٠٤

. )١( ومدى تأثريه على الرأي العام إبان إمامتهموسى الرضا 
خرجت «: القاسم بن عبد الرمحن الذي كان زيدي املذهب نقل ما يلي

أنا ا إذ رأيت الناس يتعادون ويتشرفون ويقفون، إىل بغداد فبينا 
واهللا ألنظرنّ إليه؛ فطلع على : ابن الرضا، فقلت: فقالوا! ما هذا؟: فقلت

 فهذه احلكاية تشري إىل جتمع أهل بغداد ألجل .)٢(»بغٍل أو بغلٍة
 ملا له من عظمٍة ومكانٍة مرموقٍة تفوق مشاهدة اإلمام اجلواد 

  . مكانة كلّ إنساٍن

  

  العوامل االقتصادية: ًرابعا:  

بطبيعة احلال فإنّ متهيد األرضية لبعض التيارات كي تطرح 
نفسها يف اتمع منوطٌ بالقدرة االقتصادية، وكذا هو احلال بالنسبة إىل 
العناصر التأرخيية، لذا فاملراد من العوامل االقتصادية هو كلّ ما له 

وبعبارٍة أخرى، ال . تلف األصعدةتأثري يف التداوالت املالية على خم
ميكن غض النظر عن تأثري القدرة االقتصادية يف اتمع حتى وإن 

  . كانت ممتزجةً مع عوامل اجتماعية

ومن األمثلة التأرخيية على تأثري قدرة التداوالت املالية يف 
                                                        

 .. ٢٣٨، ص٥٠ألنوار، جبحار ا. ١٣١، ص٢ اعالم الورى، ج-1
 . ٣٦٣، ص٢ّ كشف الغمة، ج-2



 ١٠٥

زوال بطانة بالط احلكم : خمتلف الشؤون االجتماعية والثقافية ما يلي
 طلحة والزبري، اندالع حرب اجلمل، النفقات اليت خصصت من أمثال

 لوضع احلديث، تفكّك جيش اإلمام احلسن بن علي يف مواجهة 
معاوية بن أيب سفيان وبالتايل استقالة قادة هذا اجليش، تفشي 
االحنرافات األخالقية، شيوع الطرب والفحشاء، الفساد املايل لبعض 

  . يا ملن ال يستحقّهاالوكالء، تقدمي اخللع واهلدا

كما أننا لو دقّقنا يف مصادر احلديث الستنتجنا مدى تأثري 
األموال اليت كانت تصل إىل الوكالء على ترويج تعاليم مدرسة أهل 

، فهذه األموال كانت تسخر يف أربعة موارد أساسيٍة على البيت 
  )١(:أقلّ تقديٍر، وهي كالتايل

 نظراً ة لألئمة املعصومني توفري املتطلّبات االقتصادي) ١
لألوضاع احلرجة اليت واجهوها واحلصار الذي كان مفروضاً عليهم من 

  . قبل الطغمة احلاكمة

توفري املتطلّبات االقتصادية للشيعة والسادة وحلّ مشاكلهم ) ٢
  . املالية

منح اخللع واهلدايا إىل الشيعة والشعراء امللتزمني والذين ) ٣
  . ديثاً دف نشر املعارف الدينيةاعتنقوا اإلسالم ح

                                                        

 ). باللغة الفارسية(ّسازمان وكالت ونقش آن در دوره ي حضور ائمه :  راجع-1



 ١٠٦

تأمني اجلانب املعيشي للوكالء واملتصدين للوكالة ألجل ) ٤
  . متكّنهم من أداء واجبام املنوطة إليهم

إنّ تأثري هذه املوارد األربعة يف تطور الشيعة ثقافياً واجتماعياً 
يف يدلّ بوضوٍح على أنه كان حافزاً دفع حكّام بين العباس للتغلغل 

على سبيل املثال فإنّ اإلمام . منظومة اإلمامة وتوجيه ضرباٍت هلا
 قد أنب داوود بن علي رئيس شرطة بغداد ووبخه جعفر الصادق 

بشدٍة لـما قتل املعلى بن خنيس أحد املمولني األساسيني للتشيع، 
ملا قتل داوود بن علي املعلى بن «: حيث روي عن أيب بصري قوله

 واشتد عليه، وقال ه، عظم ذلك على أيب عبد اهللا خنيس فصلب
! يا داوود، على ما قتلت موالي وقيمي يف مايل وعلى عيايل؟: (له

  .)١(»)واهللا إنه ال وجه عند اهللا منك

  

  : المراحل الزمنية التي شهدت حضور أئمة أهل البيت

لقد طُرحت العديد من التصنيفات الزمانية للعصور التأرخيية 
 وكلّ ،)٢( بني املسلمني شهدت تواجد األئمة املعصومني اليت

                                                        

 . ٣٤٧ الغيبة، ص-1
ّ هناك أمثلة هلذه التصنيفات الزمانية يف مقدمة الشهيد الصدر عىل الصحيفة السجادية -2 ٌ

 ساله ٢٥٠انسان : كذلك يف كتابم، و١٩٧٧املطبوعة يف النجف األرشف عام 
 . م٢٠١١ّللسيد عيل اخلامنئي املطبوع يف إيران عام ) باللغة الفارسية(



 ١٠٧

 ٍد من هذه العصور، لذا فهي تصنيفاتإىل جانٍب حمد واحٍد منها ناظر
وأما التصنيف املطروح يف هذا الكتاب فهو يف أربعة مراحل . نسبيةٌ

زمنية وعلى أساس املواضيع اليت طرحت آنفاً ويتناسب مع فرضية أنّ 
تفصيلي، أي أنها ذكرت  ـ شيع قد متّ بياا بأسلوٍب إمجايلٍّتعاليم الت

وهذه املراحل . يف بادئ األمر بشكٍل إمجايلٍّ ومن مثّ متّ بياا بالتفصيل
  . ستكون حموراً للبحث يف فصول الكتاب

يف هذا الفصل سوف نتطرق إىل دراسة دور العناصر التأرخيية 
 يف بيان معتقدات النيبة  واألئم على ضوء هذه املراحل 

  : التأرخيية، وهي عبارةٌ عن
 عهد خامت األنبياء . مرحلة وضع اُألسس الفكرية: أوالً

  . حتى اية فترة إمامة اإلمام علي بن احلسني السجاد 
عهد إمامة اإلمامني . مرحلة نشأة املعارف وازدهارها: ثانياً

  . حممد الباقر وجعفر الصادق 
عهد إمامة اإلمامني موسى .  مرحلة ترسيخ الفكر وتقوميه:ثالثاً

  . الكاظم وعلي بن موسى الرضا 
عهد إمامة اإلمام . مرحلة تطبيق الفكر على أرض الواقع: رابعاً

  .  إىل بداية عصر الغيبةحممد اجلواد 
وفيما يلي نذكر ميزات هذه الفترات التأرخيية وأهم ما طرأ فيها 

  : بالتفصيل



 ١٠٨

 عهد خاتم األنبياء: الًأو   ى نهاية فترة إمامةحت
  :  اإلمام علي بن الحسين السجاد

 

 : عهد خاتم األنبياء أ ـ 

 له أمهيته اخلاصة بني سائر بكلّ تأكيٍد فإنّ عهد رسول اهللا 
العهود، وال سيما فترة حضوره يف املدينة املنورة اليت شهدت بعد 

لذلك سنتطرق يف بادئ األمر إىل أهم رحيله أحداثاً مصرييةً، 
األحداث التأرخيية يف تلك اآلونة ومن مثّ نتناوهلا بالشرح والتحليل يف 

  .  وفق املراحل التأرخيية اليت متّ حتديدهاعهد األئمة املعصومني 
  

 :يف مكّة    النيب األكرم- 
إنّ بالد احلجاز من الناحية اجلغرافية هلا خصوصياا اليت 

فردت ا، فهي من ناحيٍة كانت جتاور أكثر احلكومات اقتداراً، ومها ان
بالد فارس وبالد الروم، ومن ناحيٍة أخرى مل تكن فيها حكومةٌ 
داخليةٌ موحدةٌ ومل تكن خاضعةً ألية سلطٍة خارجيٍة، بل إنّ الروح 
القبلية هي اليت كانت حتكمها وحكومة القبائل كانت جتسد النظام 

فيها؛ كما أنّ أوضاعها الثقافية والعقائدية كانت على هذا السياسي 
املنوال، فكلّ قبيلٍة كانت تؤمن مبعتقداٍت خاصٍة ا وتؤدي طقوساً 
معينةً، لذلك شاعت فيها خمتلف الديانات كاليهودية والنصرانية والثنوية 

 ،)١(وعبادة اجلن واملالئكة والقمر والنجوم إىل جانب عبادة األوثان
                                                        

 . ٣٧ تأريخ األدب العريب، ص-1



 ١٠٩

قد طُرحت العديد من النظريات حول زمان ظهور الوثنية يف مكّة و
املكرمة، ولكن من احملتمل أن يرجع منشؤها إىل ارتباط سكّاا 
باُألمم األخرى يف البلدان ااورة للجزيرة العربية والسعي لتولّي زمام 
 األمور يف مكّة، السيما وأنّ القبائل اليت كانت تسيطر على هذه املدينة

ولربما يعود السبب يف . مل تكن تسمح للقبائل األخرى باإلقامة فيها
ذلك إىل التعلّق الشديد بالكعبة، فوضع كلّ قوٍم وثناً خاصاً م فيها، 
وهذه األوثان مل تكن على هيئٍة واحدٍة، بل كانت متنوعةً كما أنها من 

ووسيلٍة  ـ حسب زعمهم ـ )١(حيث املرتلة واملقام بصفتها شريٍك هللا
  . مل تكن مبستوى واحٍد)٢(للتقرب إليه

هذه األوثان كان هلا تأثري ملحوظٌ على عقيدة املشركني باملعاد 
 فضالً عن ذلك فإنّ منهج حياة ،)٣(وتوجهام وأعرافهم االجتماعية

أتباع خمتلف األديان مل يكن وفق إطاٍر موحٍد، ويف بعض األحيان 
 ومن أهم ما .)٤(انت تؤثّر على غريهانالحظ أنّ بعض املعتقدات ك

                                                        

َوما يؤمن أكثرهم باهللاِ إال وهم مرشكون:  قال تعاىل-1 ُ ِ ْ َُ ْ ْ ُ ُُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ١٠٦اآلية /  سورة يوسف . 
َّما نعبدهم إال:  قال تعاىل-2 ِ ْ َُ ُ ُْ َ ليقربونا إىل اهللاَ ِ َ ُ ِّ َُ َ زلفىِ ْ ُ ٣اآلية /  سورة الزمر . 
باللغة ( مقالة گونه شناسی پرستش در حجاز عرص جاهلی:  راجع مقالة حتت عنوان-3

 . ٣، العدد رقم تاريخ در آيينه پژوهشنرشت يف جملة ) الفارسية
ب جاهلی جايگاه فرهنگی وتعامالت فرهنگی با عر:  راجع مقالة حتت عنوان-4

نرشت يف جملة علوم انساين التي تصدرها جامعة ) باللغة الفارسية (ومسلامنان
 . ٦٦الزهراء، العدد رقم 



 ١١٠

كانت متتاز به ثقافتهم عبارةٌ عن األنساب واألشعار احلماسية والتغني 
  . باخليول واخلمر والنساء

أما على املستويني االجتماعي واالقتصادي فقد كان اتمع 
القبلي آنذاك يعاين من قيود على هذين الصعيدين مما أدى إىل شيوع 

لقبلية املتطرفة واندالع احلروب والغارات وجتارة الرقيق ووئد الرتعة ا
البنات، والعشرات من الطباع االجتماعية املنحرفة اليت كانت تعترب 

  . أصوالً ملعتقدات تلك القبائل

والبيعة للزعامة هي األخرى كانت من املسائل االجتماعية 
 ختتلف من قبيلٍة إىل اهلامة يف اجلزيرة العربية آنذاك، فقد كانت الزعامة

أخرى، فبعض القبائل كانت تنصب زعيمها على أساس سنه وبعضها 
اآلخر جعلت الزعامة وراثيةً، وهذه الطباع قد ألقت بظالهلا على 
اتمع اإلسالمي فيما بعد، حيث جتسد ذلك يف أحداث السقيفة 

   .)١(والتغيريات السياسية اليت شهدها املسلمون

هذه االحنرافات كانت هناك بعض األعراف طبعاً إىل جانب 
والتقاليد احلميدة اليت شهد هلا التأريخ وضربت حوهلا األمثال، كالكرم 

  .)٢(والوفاء بالعهد
                                                        

باللغة (ساختار اجتامعی ـ سياسی حجاز قبل از اسالم :  راجع مقالة حتت عنوان-1
 . ٥نرشت يف جملة حكومت اسالمي، العدد رقم ) الفارسية

 .  املصدر السابق-2



 ١١١

وقد طرأ حتولٌ عظيم يف اجلزيرة العربية بعد ظهور اإلسالم، ففي 
 سريةً ملدة ثالث سنواٍت بادئ األمر كانت دعوة النيب األكرم 

ن من نشر اإلسالم بعيداً عن أنظار أعدائه، ومن مثّ صدع لكي يتمكّ
باألمر وأصبحت دعوته علنيةً بعد أن تزايدت أعداد املسلمني واعتناق 

لكن املسلمني مل . اإلسالم من قبل بعض الذين كانوا يكنون له العداء
يكونوا مبأمٍن من مكائد الكفّار واملشركني وواجهوا خمتلف أنواع 

هم للهجرة من لوا الكثري من األذى األالضغوط وحتممر الذي اضطر
  .مكّة

 بعه النيباملنهج الذي ات يف بادئ األمر لتحقيق أهدافه 
السامية هو العمل على تغيري املعتقدات اليت كانت سائدةً يف اتمع 
اجلاهلي، ألنّ أول شرٍط لتحقّق اإلميان باهللا تعاىل هو ترك القبائح 

 من كلّ عادٍة رذيلٍة يف ظلّ عقيدة التوحيد والسري حنو وتطهري اتمع
  .)١(الكمال

إىل  املهاجرين رأس املسلمني الذي كان على طالب أيب بن جعفر
احلبشة خاطب النجاشي ملك احلبشة واصفاً أوضاع منطقة احلجاز من 

 النواحي االجتماعية والثقافية والسياسية وما قام به رسول اهللا 
أيها امللك، كنا قوماً أهل «: يرت واقع اجلاهلية، فقالمن إجنازاٍت غ

                                                        

 . ّصة بيعة العقبة راجع ق-1



 ١١٢

جاهليٍة نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ونقطع األرحام 
   .)١(»ونسيء اجلوار، يأكل القوي منا الضعيف

مثّ تطرق بشكٍل إمجايلٍّ إىل تعاليم التوحيد واحملاسن 
فكنا على ذلك «: ال، فقاالجتماعية اليت جاء ا النيب األكرم 

حتى بعث اهللا إلينا رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه 
فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه 
من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة 

انا عن الفواحش الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء و
وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده 

فصدقناه وآمنا به ... ال نشرك به شيئاً وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام
واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا اهللا وحده فلم نشرك به شيئاً وحرمنا 

  .)٢(»ما حرم علينا وأحللنا ما أحلّ لنا

وبعد ذلك ذكر له األوضاع االجتماعية والسياسية للمسلمني 
واملضايقات اليت كان يعاين منها الفكر الديين والتعبري عن العقيدة، 

فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل «: حيث قال
عبادة األوثان من عبادة اهللا وأن نستحلّ ما كنا نستحلّ من اخلبائث، 

ما قهرونا وظلمونا وشقّوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا خرجنا إىل فل
                                                        

 . ١٩٣، ص١ تأريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، ج-1
 .  املصدر السابق-2



 ١١٣

بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا يف جوارك ورجونا أن ال نظلم 
  .)١(»عندك أيها امللك

 قد نستنتج من كالم جعفر بن أيب طالب أنّ النيب األكرم 
ومية والثقافية واجه يف تلك اآلونة جمتمعاً حتفّه املشاكل والتعصبات الق

لدرجة أنه كان يواجه مصاعب مجة حتى يف تعليم الناس أبسط 
 الشهرية اليت تعد املعارف الدينية، وخطبة السيدة فاطمة الزهراء 

من حماسن اخلطب وروائعها تتضمن حتليالً لألوضاع اليت عاصرها 
 املسلمون يف بداية البعثة النبوية وكيف تعامل الناس مع النيب

  .)٢ (األكرم
  

  :يف املدينة   النيب األكرم-
 املدينة شيد مسجداً رغم املخاطر عندما دخل رسول اهللا 

 ودعا املسلمني مهاجرين وأنصاراً إىل ،)٣(والتحديات اليت كان يواجهها
 وأكّد على ضرورة تآزر أهل املدينة ،)٤(األخوة ونبذ اخلالفات

 فقد اعترب صلوات .)٥(وغري املسلمنيلتأسيس أُمٍة واحدٍة من املسلمني 
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 ١١٤

اهللا عليه هذه اإلجراءات بأنها خطوات أساسيةٌ من شأا توفري 
األرضية املناسبة لنشر تعاليم الوحي وتطوير اتمع سياسياً وثقافياً، 
وعلى الرغم من أنّ الثقافة اجلاهلية املتحجرة كانت عقبةً أساسيةً يف 

امية، إال أنّ اجلهود احلثيثة اليت بذهلا طريق حتقيق هذه املقاصد الس
حفّزت املسلمني على املبادرة بفعل ما ينبغي ألجل اجتثاث التعصبات 

وهناك الكثري من الشواهد اليت تدلّ . القبلية واجلاهلية من جذورها
على عزمه ودقّته صلوات اهللا عليه لتحقيق هذه األهداف الرتيهة، 

ن يهتم بأبسط األمور ويستخدم ونلمس من بعض الروايات أنه كا
أبسط األمثلة لتعليم الناس، إذ بين هلم ما إن كان أحد السلوكيات 
جاهلياً أو ال بكلّ تواضٍع وكان يوضح هلم زواياه السلبية حتى وإن 

من كان يف «: كانت يسريةً، فعلى سبيل املثال وصف التعصب قائالً
 يوم القيامة مع أعراب قلبه حبةٌ من خردٍل من عصبيٍة، بعثه اهللا

 كما أنه صلوات اهللا عليه يف روايٍة أخرى ذم صناعة .)١(»اجلاهلية
األوثان اليت كانت تستهوي قلوب الناس ذماً شديداً وقارنه بقتل 

  .)٢(النفس

وقد استمرت هذه اجلهود البناءة وتضاعفت يوماً بعد يوٍم 
وجهام، وآمن املشرك فتوافد القوم على دين اهللا جبميع طوائفهم وت
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 ١١٥

هذا النصر العظيم يف تلك الفترة كان يف مرحلة . واليهودي والنصراين
 يف قوله »الفتح«وضع اُألسس الفكرية اليت عبر عنها القرآن الكرمي بـ 

س يدخلُونَ ِفي ِديِن يت الناورأ* ِإذَا جاَء نصر اهللا والْفَتح : تعاىل
  .)١( فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ تواباً* أفْواجا اهللا

 يف هذه املرحلة حول لقد متحورت مساعي رسول اهللا 
توعية اُألمة وتنبيهها على عيوب اجلاهلية والواقع املزري الذي تعيش 
فيه، إذ ليس من املمكن استئصال الطباع اجلاهلية املتجذّرة خالل مدٍة 

فاجلاهلية يف تلك اآلونة كانت مستفحلةً لدرجة أنها استعادت . ريٍةيس
 أنفاسها نوعاً ما بعد رحيل النيب مباشرةً، وتشهد لذلك الكثري من 

الوقائع واألحداث املؤملة كالسقيفة واخلالفة وتغيري السنة النبوية 
م واحلروب اليت أثقلت كاهل املسلمني واستهدفت اخلليفة باحلق اإلما

؛ ومع ذلك فقد برزت شخصيات عظيمةٌ يف علي بن أيب طالب 
تأريخ اإلسالم وضعت بصماا يف أنصع صفحاته، كسلمان الفارسي 

داً وعمار بن ياسر وأيب ذر الغفاري واملقداد، فهؤالء نأوا بأنفسهم بعي
  .عن الطباع اجلاهلية الذميمة

ٍة إىل أنصاٍر  كان حباجإضافةً إىل ذلك فإنّ النيب األكرم 
حاذقني وكفوئني إلعانته يف نشر املعارف احلقّة ألنّ عامة الناس يف 
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 ١١٦

تلك الفترة كانوا حتت تأثري الطباع اجلاهلية البغيضة، ونظراً لشيوع 
نزعة التعصب الفكري بينهم وجهلهم بالعلوم فقد كانوا عاجزين عن 

ماع إىل املسائل طرح أسئلٍة أيضاً وكانوا ميتلكون الرغبة فقط يف االست
والواقع أنّ مجيع . املعرفية واتباعها على قدر ما تقتضيه حاجتهم

الصحابة مل يكونوا على درجٍة واحدٍة من املعرفة، حيث روى الشيخ 
عن سليم بن قيس اهلاليل عن أمري ) الكايف( يف كتابه الكليين 
ل  مثوإنّ أمر رسول اهللا «:  حديثاً طويالً قال فيهاملؤمنني 

القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام وحمكم ومتشابه، وقد يكون من 
كالم عام وكالم خاص، مثل :  الكالم له وجهانرسول اهللا 

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما : القرآن، وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه
رف ومل يدِر ما عىن اهللا به ، فيشتبه على من مل يعنهاكُم عنه فَانتهوا

 كان يسأله عن ، وليس كلّ أصحاب رسول اهللا ورسوله 
الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله وال يستفهمه حتى أنْ كانوا 

 حتى ليحبون أن جييء األعرايب والطاري فيسأل رسول اهللا 
 مجيع املسلمني إىل طلب العلم  لذلك دعا رسول اهللا .)١(»يسمعوا

طلب العلم فريضةٌ على «: عهم على تعلّم القراءة والكتابة، فقالوشج
  .)٢(»كلّ مسلٍم، أال إنّ اهللا حيب بغاة العلم

                                                        

 . ٦٤، ص١ الكايف، ج-1
 . ٣٠ املصدر السابق، ص-2



 ١١٧

ولكن مبا أنّ طلب العلم مل يكن مألوفاً يف ذلك امتع فإنّ 
النيب كان خياطب الناس على قدر عقوهلم ومل يكن كالمه يتجاوز 

 لذا كان يفسر ،)١(حالة اإلمجالإدراك أذهان العامة وال خيرج من 
اآليات اليت توحى إليه والسنن والفرائض بالتدريج مراعياً يف ذلك فهم 

 كما كانت تقام أحياناً جلسات علمية بني ،)٢(الناس ومتطلّبام
املسلمني وحتى لغري املسلمني دف إىل استكشاف أصحاب املواهب 

اجللسات يف معظم األحيان  ذهمتحورت ه وقد واالستفادة من قابليام،
 ولكن مل )٣( وتعليم القرآن الكرمي؛حول بيان أحاديث رسول اهللا 

يتمكّن إال القليل من إحياء روح االستفسار يف أنفس الناس، فقد 
 كنا إذا أردنا أن نسأل رسول اهللا«: روي عن أنس بن مالك قوله

بن معاذ أمرنا علي بن أيب طالب أو سلمان الفارسي أو ثابت 
   .)٤(»األنصاري ألنهم كانوا أجرأ أصحابه على سؤاله

ومن ناحيٍة أخرى فلو أمعنا النظر يف اآليات املكّية واملدنية 
لالحظنا وجود اختالفاٍت معرفيٍة بني مستوى وعي أهل مكّة واملدينة 
يف تلك اآلونة، والسبب يف ذلك بالطبع يعود إىل الظروف االجتماعية 

                                                        

 .٢٣، ص١الكايف، ج -1
جممع . »ُأمرنا معارش األنبياء أن نخاطب الناس عىل قدر عقوهلم«:   قال رسول اهللا-2

 .١٣٢، ص١لزوائد ومنبع الفوائد، جا
 . املصدر السابق-3
 .٢٦٣، صّ املسرتشد يف إمامة عيل بن أيب طالب -4



 ١١٨

فاآليات املكّية . لثقافية واالقتصادية اليت كانت حاكمةًوالسياسية وا
كثرياً ما تتضمن مواعظ ومواضيع عامةً وتؤكّد على املفاهيم التوحيدية 

 كما أنها قلّما تتطرق إىل األحكام الفرعية، ،)١(وشؤون املعاد واألخالق
يف حني أنّ اآليات املدنية غالباً ما تنحو منحى تفصيلياً وتتناول 
مسائل سياسيةً وثقافيةً واجتماعيةً واقتصاديةً، وهذا السياق بدأ منذ 

 املدينة واستمر حتى آخر أيام حياته املباركة، دخول النيب األكرم 
فاآليات املتأخرة يف زمان الرتول تضمنت مواضيع وأحكاماً فرعيةً 

ني وبينت بعض املواقف السياسية والرمسية كسلوك املنافقني واملشرك
على سبيل املثال . وأشارت إىل كيفية مواجهتهم وذكرت أُسس اجلهاد

فإنّ اخلمر الذي كان أحد املصادر االقتصادية اهلامة ألهل احلجاز، مل 
  :  كالتايل،)٢(يحرم دفعةً واحدةً، بل متّ حترميه تدرجيياً ويف أربع مراحل

  .)٣(متّ متييز املسكرات عن الرزق احلسن: أوالً

  .)٤(التأكيد على أنّ أضرار املسكرات أكثر من نفعها: ثانياً
                                                        

 . ١٩ و ١٨اآليتان / سورة لقامن : ٍ كمثال عىل ذلك، راجع-1
 . ٢٧١ ـ ٢٧٠، ص٢ التفسري املنري، ج-2
َومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن يف ذلك :  قال تعاىل-3 ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ََّ َِ ً ْ ْ َّ َ َ ََّ ً َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ ًَ َِ َ ِ ْ ِ

َآلية لقوم يعقلون ُ ِ ِْ َْ ٍَ َ ً َ . ٦٧اآلية / سورة النحل . 
ْيسألونك عن ال : قال تعاىل-4 ُِ َ َ َ َ ْ ْخمر والـَ َ ِ ْ ٌميرس قل فيهام إثمـَ ْ َْ ُِ َ ِ

ِ ِْ َ كبري ومنافع للناس وإثمهام ِ ٌُ ُ َْ ِ َ ُ َِ َّ َ َِ ِ ِ

َأكرب من نفعهام ويسألونك ماذا ينفقون قل الع َ ْ َْ َ ُِ ُ ُ َْ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ََ َ ََ َ ِ ُ ُفو كذلك يبني اهللاَُ ِّ َُ ََ ِ َ َ ْ لكم اآليات لعلكم ْ َ ُُ َُّ َ ََ ِ ْ

َتتفكرون ُ َّ َ َ َ . ٢١٩اآلية / سورة البقرة . 



 ١١٩

إصدار حكٍم شرعي يوجب حرمة شرب املسكر حني : ثالثاً
  .)١(أداء الصالة
إصدار حكٍم شرعي حيرم املسكر حرمةً مطلقةً ويف مجيع : رابعاً

  .)٢(األحوال
 منذ السنة الثالثة وأما بالنسبة إىل اإلمامة، فإنّ رسول اهللا

 طالب عثته املباركة قد أخرب الناس بإمامة اإلمام علي بن أيبمن ب
 ومع ذلك فإنّ األحاديث النبوية يف ،)٣(وبين بعض جوانب اإلمامة هلم

السنة العاشرة للهجرة ال ختتلف كثرياً عن السنوات األوىل من حيث 
  : اإلمجال وعدم ذكر التفاصيل؛ وجتدر اإلشارة هنا إىل مسألتني، ومها

كلّما كانت جوانب أحد املفاهيم كثريةً أو كانت أمهيتها : ىلاألو
ه بالتفصيل بالغةً، فإنه يف بادئ األمر يوضح بشكٍل إمجايلٍّ وشرح

   .يستغرق مدةً طويلةً
يف جمال الفكر والعلم العام، فإنّ مدى الفهم خيرج فقط : الثانية

  . من حالته األولية ويصل إىل مرتبة اإلمجال
                                                        

َأهيا الذين  َيا:  قال تعاىل-1 ِ َّ َ ُّ َآمنوا ال تقربوا الصالَة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما َ ُ َ ُ ْ َ ََ َْ َ َ َّ َُ َّ ُ َ َُ ْ َ ْ َ

َتقولون ُ ُ َ . ٤٣اآلية / سورة النساء. 
ْإنام يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوَة والبغَضاء يف ال:  قال تعاىل-2 ْ ِْ َ ْ ُ َّ ََّ َ َ َ َ ََ َ ُُ ْ ُ ْ ُِ ْ َُ َ ِ َ ْخمر والـِ َ ِ ْ ِميرس ـَ ِ ْ َ

َيصدكم عَو ُْ َُ ِن ذكر اهللاَّ ْ ِ َ وعن الصالة فهل أنتم منتهونْ ُ ََ ْ ُُ ْ ْ َ ْ ََ ِ َّ َ َِ . ٩١اآلية / سورة املائدة . 
ّ قصة اإلنذار التي ذكرهتا مصادر الفريقني سنّة وشيعة تدل عىل أن رسول اهللا -3 ً ًّ قد 

ّأخرب الناس بأن اخلليفة من بعده هو اإلمام عيل  ّ .قال تعاىل يف كتابه الكريم :
ْوأن َ ْذرَ َعشريتك األقربني ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ

ِ َ . ٢١٤اآلية / سورة الشعراء. 



 ١٢٠

 كان يبين واقع ا األساس فإنّ النيب الكرمي وعلى هذ
اإلمامة للمسلمني وفق الظروف املتاحة آنذاك، ويف املقابل فإنّ أول ما 

) مسجد ضرار(قام به التيار املعارض لإلسالم هو بناء مسجٍد عرف بـ
وتشجيع الناس على ترك معتقدام والرجوع إىل الطباع اجلاهلية، 

نفاق دف احليلولة دون انتشار تعاليم وإثر ذلك زرعت بذور ال
 وقد استمرت هذه الظاهرة لدرجٍة أن البعض ،)١(اإلسالم وتناميها

جتاسروا ونسبوا أحاديثاً موضوعةً إىل النيب ) ٢(.  

إضافةً إىل ذلك، فإنّ األمور تفاقمت أكثر إثر اندالع احلروب 
نهم وعلى األوىل بعد هجرة بعض الصحابة اخللّص واستشهاد عدٍد م

 النيب رأسهم عم اء القرآنوناصره محزة بن عبد املطّلب وبعض قر 
الكرمي مما أدى إىل زعزعة األجواء الثقافية وحرمان النيب صلوات اهللا 
عليه من خدمام؛ كما أنّ كلّ هزميٍة عسكريٍة للمسلمني كانت تلقي 

لضعف  هذا ا.)٣(وتزعزع أركانه بظالهلا على اتمع اإلسالمي

                                                        

َوإذا قيل ل:  قال تعاىل-1 َ َِ ِ َهم تعاـَ َ ْ َلوا إىل ما أنزل اهللاُُ َ ْ َ َ َ َِ ْ وإىل الرسول رأيت الْ ََ ْ َ ُ ََّ ِ ِ َمنافقني يصدون ـَ ُّ َُ َ َُ ِ ِ

ًعنك صدودا ُ ُْ ََ . ٦١اآلية / سورة النساء . 
 . ٦٤، ص١الكايف، ج:  راجع-2
ُولقد نرصكم اهللاُ: ّ هناك العديد من اآليات التي تؤيد هذه احلقيقة، فقد قال تعاىل-3 َُ َْ َ َ َ ٍ ببدر َ ْ َ ِ

َّوأنتم أذلة ِ َ َْ ُ ْ َ . ُلقد نرصكم اهللاُ: (ً؛ وقال أيضا١٢٣اآلية / سورة آل عمران َُ َْ َ َ َ مواطن   فیَ ِ َ
ُكثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتك ُُ َ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ ٍ ٍ

ُم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض َ ُ ُ ْْ ُ ْ ْ َْ ْ َِ ََ َ َْ ْ َُ ً َ َ

َبام رحبت ثم وليتم مدبرين َ َ ُِ ِْ ُ ُْ ْ َّ ََّ  . ٢٥اآلية / سورة التوبة ). ُ



 ١٢١

االجتماعي بنفسه يعد سبباً ألن ينتاب بعض املسلمني الشك والترديد 
 ولكن هذا األمر مل يدم طويالً، ،)١(وعدم السعي الكتساب املعارف

 وفتح )٢(فبعد االنتصارات اليت حقّقها املسلمون يف غزوة اخلندق
اً  يف السنة العاشرة من اهلجرة، شهد اتمع اإلسالمي استقرار)٣(مكّة

وأصبحت للمسلمني مكانةٌ مرموقةٌ وبالتايل فقد سنحت الفرصة هلم 
 على املستويني السياسي لالنتهال من معارف رسول اهللا 

  .)٤(والثقايف
 ا األحداث اليت وقعت يف أواخر حياة النيبأم املباركة فهي 

تدلّ بوضوٍح على اهتمامه باحلفاظ على أركان الوحي وعمله على 
ون توقٍّف، وأبرز ما جتلّى يف هذه األيام هو تأكيده على حتقيق ذلك د

خليفته وإعالم الناس بذلك مراراً وتكراراً، ويشهد على ذلك حديث 
 جيش أُسامة وقصة الثقلني وغدير خم وآية إكمال الدين وجتهيز

  .اللوح والقلم
                                                        

َويقول الذين آمنوا لوال نزلت سورٌة فإذا أنزلت سورٌة حمكمة وذكر فيها :  قال تعاىل-1 ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ََّ ْ َ ٌَ َ َُ ْ ُْ ُ ْ ْ ِّ ُِ ُ ِ َ ُ

ْلقتال رأيت الذين يف قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر املغيش عليه من الا َ َ ُ َّ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َِّ ْ َ ٌَْ َ ُ َُ ِ َ ْ َ َِ ِ ُ ِ َموت فأوىل ـَ ْ َْ َ ِ َ
ْهمـَل ُ . ٢٠اآلية / ّسورة حممد . 

َول:  قال تعاىل-2 ْ رأى الَّـامَ َ َمؤمنون األحزاب قاـَ َ َْ َُ ْ َ ِْ َلوا هذا ما وعدنا اهللاُُ َ َ َ ََ َ َورسوله وصدق اهللاُ ُ َ َ َ ُ َُ ُ َ 
ًورسوله وما زادهم إال إيامنا وتسليام َ

ِ ْ ْ َ ُ ََ ََ ُ َ َ ُ ًَ ِ َِّ ُ . ٢٢اآلية / سورة األحزاب . 
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا:  قال تعاىل-3 ً َ َُ ْ ََ َ ْ َّ ِ . ١اآلية / سورة الفتح . 
ُوعدكم اهللاُ:  قال تعاىل-4 ُ َ َ َ مغانم كثريًة تأخذوهناَ َ ََ ُ ُ َ َْ َ

ِ ِ ِ فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس َ َّ ََ َ َ َّ َِ ِ ِْ َْ َّ ُ َ َ َ

ًعنكم ولتكون آية للمؤمنني وهيديكم رصاطا مستقيام َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ُ ْ َ ُ َ ًْ ُ ُ َُ َ ََ ْ َْ ً . ٢٠اآلية / سورة الفتح . 



 ١٢٢

 يف السنة األخرية من حياته املباركة، قصد النيب الديار 
، )حجة الوداع(اء مناسك احلج، حيث عرفت حجته هذه بـاملقدسة ألد

ويف طريق العودة إىل املدينة مجع عدداً كبرياً من حجاج بيت اهللا 
احلرام وكان معظمهم من العرب وغري العرب الذين أسلموا حديثاً، 
وهذا التجمع العظيم كان فريداً من نوعه إذ مل تشهد اجلزيرة العربية 

يماً كهذا، وبالطبع فإنّ السبب من وراء ذلك هو إبالغ آنذاك حدثاً عظ
. أمٍر مساوي يف غاية األمهية يف أجواٍء ما كانت ممهدةً لذلك إىل حد ما

 اللتني تطرقتا إىل مسألة )٢( والتبليغ)١(ولو تأملنا يف آييت إكمال الدين
 خالفة النيب بشكٍل إمجايلٍّ دون أن تشريا إىل خصائص هذا 

 لبعض ليفة، وكذلك لو دقّقنا يف اإلرشادات اليت وجهها النيب اخل
وبيانه ملسائل بسيطة تتناسب مع الفهم العام ه ،)٣(اخلواصألدركنا أن 

                                                        

َاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت ل:  قال تعاىل-1 َ َ ْ ُْ ُ َ ُ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُْ ُ ُْ َ َكم اإلسالم َ ْ َُ ِ ْ ُ
ًدينا ِ . ٦٧اآلية / سورة املائدة . 

َلذينا:  قال تعاىل-2 ِ ِ يبلغون رساالت اهللاَّ َ َ ُِ َ ُ ِّ ْ وَخيشونه وال َخيَ َْ َ ُ ْ ََ َّشون أحدا إال اهللاََ ِ ً َ َْ َ َ وكَ ِفى باهللاَ َ 
ًحسيبا ِ َ . ٣٩اآلية / سورة األحزاب . 

ًئة صاحلة تكون يوم القيامة يف زمرة  قد ذكر فّ عىل سبيل املثال فإن رسول اهللا -3 ً

ّالناجني ألهنا اتبعت وصيه الذي وصفه بأنه  ّّ ّ، كام أنه صلوات اهللا تعاىل عليه »نفسه«ّ
ّاعترب الصحايب اجلليل عامر بن يارس مدارا للحّق واعترب قتلته بأهنم  ًّ ّوأنه » فئة باغية«ّ

ستقتلك الفئة الباغية، : ( قال لهفقد. يدعو الناس إىل اجلنّة لكنّهم يدعونه إىل النار
؛ إعالم الورى، ١١ و ١٠اختيار معرفة الرجال، ص ). وآخر زادك ضياح من لبن

 = صحيح     ؛ ٤٢٨؛ صحيح البخاري، التعاون يف بناء املسجد ـ احلديث رقم ٤٣ص
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فقلقه صلوات . كان قلقاً إىل حد كبٍري حول استجابة اتمع هلذا األمر
 الناس اهللا عليه ناشئٌ من بقاء جذور اجلاهلية يف اتمع وعدم قدرة

على فهم مسألة اإلمامة وكذلك له سبب آخر، وهو املؤامرات املنظّمة 
  .)١(اليت دبرت يف الفترة األخرية من حياته وال سيما حماولة اغتياله

 إذن بالنسبة إىل املعارف اإلسالمية العميقة، ميكن القول إنّ النيب
  قبل رحيله قد أرسى دعائم أُسٍس معرفيٍة تمٍعاألكرم 

توحيدي متكامٍل، وبطبيعة احلال فإنّ شرح مضامينه السامية يتطلّب 
داء هذه املهمة على مر وجود مفسرين أكفّاء ومنصفني يقومون بأ

  .الزمان
  

 عهد  إىل أواخرّ عهد اإلمام عيل بن أيب طالب ب ـ

ّاإلمام عيل بن احلسني السج  : اد ّ

 : األوضاع السياسية-

 كانت اخلالفة أهم مسألٍة شغلت املسلمني بعد وفاة النيب ،
                                                        

 الرتمجة -؛ هتذيب الكامل٦٦٣٢؛ مسند أمحد، احلديث رقم ٥١٩٤مسلم، احلديث رقم     =
تفسري آية : ً؛ وراجع أيضا٢٢٤، ص ٢١؛ عامر بن يارس العنيس، ج ٤١٧٤رقم 

 ). الفئة الباغية(املباهله وما روي حول 
ُأم َحيسبون أنا ال نسمع : ( تفسري قوله تعاىل٨٨٤، ص٤تفسري الربهان، ج:  راجع-1 ُ َْ ْ َ َْ ََّ َ ََ

َرسهم ونجواهم بىل ورسلنا لدهيم يكتبون ُ َ َ ُ َ ْ َ ُُ َ َْ ََ ْ ُ ُ ْ ِْ ْ ََّ ُ َ  . ٨٠اآلية /  سورة الزخرف ).ِ
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 وقد واجه اإلمام علي ظروفاً عصيبةً إثر حادثة السقيفة 
املشؤومة وعدم رغبة البعض بتأسيس حكومٍة شرعيٍة حمورها أهل 

 ، والسيدة فاطمة الزهراء  كما أمر رسول اهللا البيت 
ن مساعيها مل بدورها حاولت إحقاق هذا احلق وتنفيذ وصية أبيها، لك

تفلح وتعامل البعض معها بكلّ إجحاٍف، حيث جاء إليها قوم من 
يا سيدة النساء، لو كان «: وجوه املهاجرين واألنصار معتذرين وقالوا

أبو احلسن ذكر لنا هذا األمر من قبل أن نربم العهد ونحكم العقد، ملا 
 تعذيركم وال إليكم عني، فال عذر بعد«: فقالت. »عدلنا عنه إىل غريه

  .)١(»أمر بعد تقصريكم

بعد هذه األحداث املريرة، ندم معظم الوجهاء والنخبة من 
املهاجرين واألنصار على ما فعلوا ومل جيدوا بداً سوى الرجوع إىل 

 اإلمام علي ه اخلليفةل به كي يتولّى زمام األمور ألنوالتوس 
عض الضغوط السياسية اليت باحلق، وبعد مضي ستة أشهٍر تقريباً وإثر ب

 اتخذ موقفاً جتاه بيعة السقيفة الباطلة وذكر ،)٢(مارسها التيار املعارض
                                                        

 . ١٠٨، ص١ االحتجاج، ج-1
ٌ دليل واضح عىل معتقدات ّ ما ذكره مؤمن الطاق حول احتامل اغتيال اإلمام عيل -2 ٌ

ّالشيعة بالنسبة إىل الظلم التي تعرض له صلوات اهللا عليه وحقه املسلوب مؤمن . ّ
ّ ويسميه  ّالطاق هو أبو جعفر األحول، وهو من أصحاب اإلمام الصادق

 . ٍاملخالفون شيطان الطاق، وله بسطة يد يف املناظرات
ّنقل ابن عبد ربه عن أيب املنذر هشام بن حممد الكلبي أن عمر بن اخلطاب أوفد  ّ ّ ّ        = 
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حججاً دامغةً، لكن مل تكن له حيلةٌ سوى التنازل عن السلطة السياسية 
واالنزواء والسكوت، حيث اهتم بشؤون بيته وزراعته، وذلك مراعاةً 

الشقشقية شاهد على ما عاناه واخلطبة . للمصلحة اإلسالمية العامة
 ونستوحي منها سبب اخلليفة باحلق بعد رحيل النيب األكرم 

واِهللا لَقَد تقَمصها ابن أَِبي قُحافَةَ وِإنه  أما«: انزوائه وسكوته، إذ قال
سيلُ لَيعلَم أنَّ محلّي ِمنها محلُّ الْقُطِْب ِمن الرحى، ينحِدر عنى ال

                                                        

ًبعث عمر رجال إىل الشام، «: ًرجال إىل الشام لقتل سعد بن عبادة فقتله، حيث قال  =
فقدم . ّه بكل ما قدرت عليه، فإن أبى فاستعن اهللا عليهادعه إىل البيعه وامحل ل: فقال

ًال أبايع قرشيا أبدا: ٍالرجل الشام، فلقيه بحوران يف حائط فدعاه إىل البيعة، فقال ً !
ّأفخارج أنت مما دخلت فيه األمة؟ قال: قال! وإن قاتلتني: قال! ّفإين أقاتلك: قال ّ ّأما : ٌ

 .  ٢٦٠، ص٤العقد الفريد، ج. »تلهٍفرماه بسهم فق. ٌمن البيعة فأنا خارج
 من هنج البالغة والتي محلها مالك األشرت إىل أهل مرص، ٦٢ويف رشحه للرسالة رقم 

كتب ـ أبو بكر ـ إىل خالد بن الوليد وهو عىل الشام يأمره «: قال ابن أيب احلديد املعتزيل
ّأن يقتل سعد بن عبادة، فكمن له هو وآخر معه ليال، فلام مر هبام ّ  رمياه فقتاله، وهتف ً

ٍصاحب خالد يف ظالم الليل بعد أن ألقيا سعدا يف بئر هناك فيها ماء ببيتني  ً: 
 ادهــبـع  ن ــب  د ــسع             نحن قتلنا سيد اخلزرج(

 )ؤادهـــف ط ـــم ختــفل             نيــبسهم اه ـــنــورمي
ًيوهم أن ذلك شعر اجلن وأن اجلن قتلت سعدا، ّ ّّ ً فلام أصبح الناس فقدوا سعدا وقد ّ ّ

ّسمع قوم منهم ذلك اهلاتف، فطلبوه فوجدوه بعد ثالثة أيام يف تلك البئر وقد اخرض،  ٍ

ًما منع عليا أن خياصم : ٍوقال شيطان الطاق لسائل سأله. ّهذا مسيس اجلن: فقالوا

  . ّيا بن أخي، خاف أن تقتله اجلن: أبابكر يف اخلالفه؟ فقال
ّأما أنا فال أعتقد أن اجلن قتلت سعدا، وال أن هذا شعر اجلن، وال أرتاب واجلواب ،  ّّ ً ّ ّ

ّأن البرش قتلوه وأن هذا الشعر شعر البرش  . ٢٢٣، ص١٧رشح هنج البالغة، ج. »ّ
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 طَِفقْتحاً، وها كَشنع تيطَواً وبها ثَووند لْتدفَس ،رالطَّي قى ِإلَيراليو
أرتئي بين أنْ أَصولَ ِبيٍد جذّاَء أو أصِبر علَى طَخيٍه عمياَء يهرم ِفيها 

ن حتى يلْقى ربه، الْكَِبري ويِشيب ِفيها الصِغري ويكْدح ِفيها مؤِم
فَرأيت أنَّ الصبر على هاتا أحجى، فَصبرت وِفي الْعيِن قَذى وِفي 

دىل ِبها إلَى حتى مضى االَولُ ِلسِبيِلِه فَأ! أَرى تراثِى نهبا. الْحلِْق شجا
هدعفُالٍن ب.  

  ي جاِبٍرـانَ أِخــوم حيــوي      شتانَ ما يوِمي على كُورها

خر بعد ها ِفي حياِتِه إذْ عقَدها آلبينا هو يستِقيلُ! فَيا عجباً
وفاِتِه، لَشدما تشطَّرا ضرعيها، فَصيرها ِفى حوزٍه خشناَء يغلُظُ كَلْمها 

فيها، و الِْعثار كْثُريها وسم نشخيِتاالوها كَراِكِب عها، فَصاِحبِمن ذار
اسالن ِني؛ فَممقَحلَها ت لَسإنْ أسو ،مرلَها خ قنِه إنْ أشبعـ الص  رملَع

ِبخبٍط وِشماٍس وتلَوٍن واعِتراٍض، فَصبرت على طُوِل الْمدِه  ـ اِهللا
يِله، جعلَها ِفي جماعٍه زعم أني وِشدِه الِْمحنِه، حتى إذا مضى ِلسِب

متى اعترض الريب ِفي مع األوِل ِمنهم ! أحدهم، فَيا ِهللا و ِللشورى
لِكني أسفَفْت اذْ أسفُّوا وِطرت إذْ ! حتى ِصرت أُقْرنُ إىل هِذِه النظاِئِر؟

ِضغِنِه، ومالَ اآلخر ِلِصهِرِه، مع هٍن وهٍن؛ طارواْ، فَصغا رجلٌ ِمنهم ِل
إىل أنْ قام ثاِلثُ الْقوِم ناِفجاً ِحضنيِه بين نِثيِلِه ومعتلَِفِه، وقام معه بنو 
 لُهكَثَ فَتتِبيِع، ِإىل أَِن انةَ الرتاإلِبِل ِنب مضونَ مالَ اِهللا خِضمخأِبيِه ي

هأجوهتِبِه ِبطْن تكَبو لُهمِه علَيع ز .  
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لِّ فما راعِنى إال والناس إلَي كَعرِف الضبع ينثالُونَ علَي ِمن كُ
 الْحسناِن وشق ِعطاِفي، مجتِمِعني حوِلى جاِنٍب، حتى لَقَد وِطئَ

 نكَثَت طاِئفَه ومرقَت أُخرى وقَسطَ كَرِبيضِة الْغنم، فَلَما نهضت ِباألمِر
ِتلْك الدار اآلِخره : آخرونَ كَأنهم لَم ِيسمعوا اَهللا سبحانه يقُولُ

نجعلُها ِللَِّذين ال يِريدونَ علُوا ِفي األرِض وال فَساداً والْعاِقبةُ 
ِقنيتِللْم !»اِهللا، لَقَدلى ويا ِفي بنِت الدِليح مهلِكنها، ووعووها وِمعس 

  . أعيِنِهم وراقَهم ِزبِرجها

 ِقيامالْحاِضِر و ورضال حلَو همسأَ النربو هاحلَب الَِّذي فَلَقأما و
روا على ِكظَّه الْحجِه ِبوجوِد الناِصِر وما أخذَ اُهللا علَى الْعلَماِء أنْ ال يقا

ظاِلٍم وال سغِب مظلُوٍم، أللَقْيت حبلَها على غاِرا ولَسقَيت آِخرها 
  .)١(»ِبكَأِس أوِلها وأللْفَيتم دنياكُم هِذِه أزهد ِعندي ِمن عفْطَِه عنٍز

وعندما تولّى صلوات اهللا عليه مقاليد احلكم، واجه ثالثة 
حرفٍة أحدها زعم الثأر لعثمان بن عفّان زوراً وكذباً واآلخر تياراٍت من

اتبع الطاغية معاوية بن أيب سفيان ألغراض دنيوية وأحقاد دفينة، 
والثالث خرج عن الدين علناً واتبع أفكار محقاء ال متت إىل اإلسالم 

 )٢(بأدىن صلٍة، فعصفت باملسلمني إثر ذلك ثالث حروٍب استرتافيٍة
                                                        

 . ١٢٧، ص٣ هنج البالغة، اخلطبة رقم -1
ّ املقصود حروب اجلمل وصفني والنهروان، حيث وصف اإلمام عيل -2 ّ أعداءه 

 . اكثني والقاسطني واملارقنيبالن
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استقرار األمة واحلكومة وزعزعت أوضاع املسلمني، وهذا حالت دون 
األمر جلي يف خطبه ومناجاته اليت عبرت عن حرقة قلبه وحزنه 
العميق على ما آلت إليه األوضاع، حيث قال يف خطبٍة له على منرب 

ؤالِء الْقَوم أُنِبئْت بسراً قَِد اطَّلَع الْيمن، وإني واِهللا ألظُن أنَّ ه«: الكوفة
 ،قِّكُمح نع ِقكُمفَرتو لى باِطِلِهمع اِعِهمِتمِباج كُمالُونَ ِمنديس
 اِئِهمِبأدِفي الْباِطِل، و مهإمام ِتِهمطَاعو قِفي الْح كُمإمام ِتكُمِصيعِبمو

 الِحِهمِبصو ِتكُمِخيانو ةَ إىل صاِحِبِهماناألمفَساِدكُمو فَلَِو . ِفي ِبالِدِهم
 ي قَدإن مِبِعالَقَِتِه، اللَّه بذْهأنْ ي ِشيتٍب لَخلَى قَعع كُمدأح تنمائْت
 مِدلْهأبو مهراً ِمنيخ ِدلِْني ِبِهموِني، فَأبِئمسو مهتِئمسلُّوِني ومو مهِللْتم

للَّهم مثْ قُلُوبهم كَما يماثُ الِْملْح ِفي الْماِء، أما واِهللا ِبي شراً ِمني، ا
  : لَوِددت أنَّ ِلي ِبكُم ألْف فَاِرٍس ِمن بِني ِفراِس بِن غَنٍم

  )١(»فَواِرس ِمثْلُ أرِميِة الْحِميِم            وت أتاك ِمنهمـو دعـَهناِلك ل

مِنيت ِبمن ال يِطيع إذَا أمرت وال «: يف موضٍع آخروقال شاكياً 
ال أباً لَكُم ،توعإذَا د ِجيب؟! يكُمبر ِركُمصونَ ِبنِظرتنا تم ! أما ِدين

أقُوم ِفيكُم مستصِرخاً وأُناِديكُم ! يجمعكُم وال حِميةَ تحِمشكُم؟
 تسمعونَ ِلي قَوالً، وال تِطيعونَ ِلي أمراً، حتى تكَشف متغوثاً، فَال

اُألمور عن عواِقِب الْمساَءِة، فَما يدرك ِبكُم ثَأر وال يبلَغُ ِبكُم مرام؛ 

                                                        

 . ٢٥ هنج البالغة، اخلطبة رقم -1
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تو ،رِل األسمةَ الْجرجرج مترجرفَج اِنكُموِر ِإخصإىل ن كُمتوعد مثاقَلْت
 ِعيفض ذَاِئبتم دينج كُمِمن ِإلَي جرخ ِر، ثُمبِو األدضثَاقُلَ النت ماكَأن

 نلمس من هذا الكالم أنه .)١(»يساقُونَ إلَى الْموِت وهم ينظُرون
صلوات اهللا عليه كان يريد رفع املستوى املعريف للناس وصقل 

لديه من علٍم باالعتماد على املنصب السياسي الذي مواهبهم مبا كان 
ك ومل يعينوه يف بلغه، لكنه مل يتمكّن من ذلك ألنهم مل يكونوا أهالً لذل

  .مساعيه املخلصة

وتوالت األيام املريرة إىل أن اغتيل خليفة اهللا يف األرض وهو 
ساجد يصلّي مبحراب مسجد الكوفة، فبدأت مرحلةٌ جديدةٌ من 

 يف أجواٍء ىل احلق بقيادة جنله الوصي احلسن الزكي الدعوة إ
سياسيٍة متوترٍة تصعب السيطرة عليها، لذلك مل تفلح مساعيه وعدة 

 ويف اية ،)٢(مراٍت تعرض حملاوالت اغتياٍل من قبل أعداء اإلسالم
 ة اليت واجهها فاضطرارت أركان حكمه إثر املشاكل اجلماملطاف ا

 غاصب اخلالفة معاوية بن أيب سفيان، ووصف هذه لقبول الصلح مع
ما أنا مبذلّ املؤمنني، ولكني معز املؤمنني؛ إني «: احلقيقة املؤملة قائالً

ملا رأيتكم ليس بكم عليهم قوةٌ، سلّمت األمر ألبقى أنا وأنتم بني 
أظهرهم، كما عاب العاِلم السفينةَ لتبقى ألصحاا، وكذلك نفسي 
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  .)١(»ينهموأنتم لنبقى ب

لقد اعتمد معاوية بن أيب سفيان على اإلعالم السياسي املضلّل 
 وأصحابه ومارس ضغوطاً وتعامل مبكٍر ودهاء مع اإلمام احلسن 

على كلّ مسلم ال يؤيد خالفته لدرجة أنه اعترب كلّ عالقٍة طيبٍة مع 
أن آل علي جرميةً ال تغتفر، وقد أكّد على عماله يف مراسالته معهم 

يتعاملوا مع الشيعة أقسى معاملةً وأن يقطعوا حقوقهم من بيت املال 
ويضايقوهم ويعذّبوهم بكلّ ما أوتوا من قوٍة، وحتى إنه مل يرحم 

:  وكان يأمر بقتلهم، فقد نقل املؤرخون»علي«األطفال الذين امسهم 
ه كانت بنو أمية إذا مسعوا مبولوٍد امس: قال أبو عبد الرمحن املقرئ«

   .)٢(»علي، قتلوه

كما أنّ األعمال التجسسية من قبل معاوية وأذنابه قد أدت إىل 
 تشتت املسلمني وشق عصا اُألمة، حيث اغتالوا اإلمام احلسن 

وقتلوا مقتلةً عظيمةً من النخبة املؤمنة حقّاً ومبن فيهم صحابة رسول 
شيد  األجالء كحجر بن عدي وعمرو بن محق اخلزاعي وراهللا 

اهلجري وعبد اهللا بن احلضرمي، والكثري من الصلحاء األخيار الذين 
 وهذه .)٣ (دافعوا عن احلق وآزروا اإلمام علياً وابنه احلسن
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 حبيث أدت إىل األوضاع استمرت حتى عهد اإلمام احلسني 
حدوث ضعٍف كبٍري يف املؤسسة الشيعية اليت كانت حتت إشراف 

   .اإلمامني احلسنني 
وبعد هالك معاوية وتولّي ابنه الفاسق يزيد زمام األمور، 
تزايدت ضغوط بين أُمية على املسلمني إىل حد كبٍري وتفاقمت 
أوضاعهم أكثر، فقام بزج عدٍد كبٍري من الشيعة املعارضني يف السجون 
وأزهق أرواح األلوف منهم ظلماً وعدواناً فأصبح إمام األمة احلسني 

 بن عليوبلغت األوضاع املزرية  يعي ،تام ش يف انزواٍء سياسي
مبلغاً لدرجة أنه صلوات اهللا عليه أدرك بأنّ بقاء يزيد يف سدة احلكم 
يهدد كيان اإلسالم برمته؛ لذا مل يكن له بد من القيام باألمر إلنقاذ ما 

 بعد أن خضع املسلمون حلكم رجٍل ميكن إنقاذه من دين حممد 
  . لن بكلّ وقاحٍة أنه ملحد وال يؤمن بدين حممٍد مراراًفاسٍق أع

 فتجرع كأس الشهادة وهو وبالفعل، ثار اإلمام احلسني 
يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويدافع عن احلق ليحول دون حمو 

إنا هللا «: دين اهللا من الوجود بعد أن بذل الغايل والنفيس؛ حيث قال
 اإلسالم السالم إذ قد بليت اُألمة براٍع مثل وإنا إليه راجعون، وعلى

اخلالفة حمرمةٌ على آل :  يقوليزيد، ولقد مسعت جدي رسول اهللا 
   .)١(»أيب سفيان
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، فإنّ بعد واقعة كربالء األليمة وشهادة اإلمام احلسني 
 مل يتمكّن من بيان األحداث اليت جرت إال اإلمام زين العابدين 

ر الضغوط اليت كان ميارسها األمويون وأتباعهم ضد لبضعة أياٍم فقط إث
أهل البيت وشيعتهم، ولكن على الرغم من ذلك فبعد شيوع خرب 

 اجتاحت موجةٌ من السخط الشعيب مجيع استشهاد اإلمام احلسني 
البالد اإلسالمية وال سيما الكوفة اليت كان هلا دور أساسي يف هذه 

 أُمية وظهرت حركات معارضةٌ الواقعة، حيث ثار الناس على بين
لكنها مل تدم طويالً، وكانت أحياناً تنطلق من دافٍع عاطفي دون أن 

  .  أو أنه كان يرفضهاحتظى بتأييٍد من اإلمام السجاد 

هذه احلركات الثورية كان من شأا أن جتعل الكوفة مركزاً 
 أُمية وظلمهم، للفكر السياسي والثقايف الشيعي ألنها كانت مناهضةً لبين

ولكن هذا األمر مل حيدث بسبب عدم تنسيق من تزعمها مع اإلمام 
 كما حدث يف ضيت املختار بن أيب عبيدة الثقفي السجاد 

 وكذلك بسبب معارضة آل الزبري لكلّ ،)١(وسليمان بن صرد اخلزاعي
؛ وقد متخض عن نشاٍط ثقايفٍّ وسياسي يقوم به اإلمام السجاد 

  .  قطع الطريق على نشر معارف التشيعذلك

إنّ ابتعاد اإلمام عن مراكز اتخاذ القرار يف هذه احلركات 
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الثورية يدلّ على أنه مل يكن له دور سياسي يف اتمع، ويتجلّى هذا 
األمر على أقلّ تقديٍر يف الضغوط السياسية اليت تعرض هلا بعد واقعة 

  ). احلرة(
ألقاها يف عدة مواضع أثناء انتقال موكب أما خطاباته اليت 

أُسارى كربالء وآراؤه حول احلركات اليت ظهرت بعد ذلك، تشري إىل 
عدم فائدة أية حركٍة ثوريٍة يف تلك اآلونة؛ ويف كالٍم له مع زرارة بن 
أوىف قسم الناس إىل ستة أقساٍم واعتربهم أسداً وذئباً وثعلباً وكلباً 

: يا زرارة، الناس يف زماننا على ست طبقاٍت«: لوخرتيراً وشاةً، فقا
أسد وذئب وثعلب وكلب وخرتير وشاةٌ، فأما األسد فملوك الدنيا 

وأما الذئب فتجاركم يذمون . حيب كلّ واحٍد منهم أن يغلب وال يغلب
وأما الثعلب فهؤالء الذين يأكلون . إذا اشتروا وميدحون إذا باعوا

وأما الكلب يهر . ون يف قلوم ما يصفون بألسنتهمبأديام وال يك
وأما اخلرتير فهؤالء . على الناس بلسانه ويكرمه الناس من شر لسانه

وأما الشاة . املخنثون وأشباههم، ال يدعون إىل فاحشٍة إال أجابوا
فاملؤمنون الذين جتز شعورهم ويؤكل حلومهم ويكسر عظمهم، فكيف 

   .)١(»! وذئٍب وثعلٍب وكلٍب وخرتيٍر؟تصنع الشاة بني أسٍد

كما أنّ كالمه صلوات اهللا عليه مع عباد البصري يدلّ بوضوٍح 
على سبب عدم دخوله يف املضمار السياسي، فقد روي عن اإلمام 
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لقي عباد البصري علي بن احلسني صلوات اهللا «:  قولهالصادق 
سني، تركت اجلهاد يا علي بن احل: عليهما يف طريق مكّة فقال له

ِإنَّ اَهللا : إنّ اهللا عز وجلّ يقول! وصعوبته وأقبلت على احلج ولينته
اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي 

نِجيِل ِفي التوراِة واِإل حقا سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه
والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اِهللا فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم ِبِه 

ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكو .بن احلسني فقال له علي : ،أمتّ اآلية
 الساِئحونَ الراِكعونَ الساِجدونَ التاِئبونَ الْعاِبدونَ الْحاِمدونَ: فقال

الْآِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَِر والْحاِفظُونَ ِلحدوِد اللَِّه 
ِمِننيؤِر الْمشبو . بن احلسني فقال علي : إذا رأينا هؤالء الذين

١(»هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من احلج(.  

ي احلال على هذا املنوال حتى تسلّط احلجاج بن يوسف وقد بق
الثقفي على رقاب املسلمني فترةً طويلةً، ففي عهد هذا السفّاح 

 إىل استاءت األمور واضطربت أوضاع أتباع وحمبي أهل البيت 
 يف احلجاز إال أقصى درجة حبيث مل يبق من أتباع اإلمام السجاد 

ل صلوات اهللا عليه فإنهم ال يتجاوزون القليل من الصلحاء، وكما يقو
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وبعض  .)١(»باملدينة عشرون رجالً حيبنا مبكّة وال ما« :العشرين شخصاً
 وقد بلغ .)٢(هؤالء الصلحاء قد جترعوا كأس الشهادة، كسعيد بن جبري

خبث احلجاج حداً لدرجة أنه كان قلقاً حتى من تلك النشاطات 
 فطلب من عبد امللك علي بن احلسني الضئيلة اليت يزاوهلا اإلمام 

  . بن مروان أن يغتاله كي ال يتعرض حكم بين أُمية ألدىن ديٍد
وقبل ذلك فإنّ عبد امللك بن مروان لـما ويل اخلالفة خشي 
من زوال ملكه بسبب سوء معاملة أهل البيت، فكتب إىل احلجاج بن 

مروان أمرياملؤمنني بسم اهللا الرمحن الرحيم، من عبدامللك بن «: يوسف
إىل احلجاج بن يوسف، أما بعد فانظر دماء بين عبد املطلب فاحتقنها 

. واجتنبها، فإني رأيت آل أيب سفيان لـما ولغوا فيها مل يلبثوا إال قليالً
   .)٣(»والسالم

فهذه األوضاع املزرية والظروف السياسية العصيبة قد أرغمت 
 حتى حلول عهد )٤(العمل بالتقية وشيعتهم على أئمة أهل البيت 
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  . عمر بن عبد العزيز الذي قلّص من الضغط على آل الرسول وأتباعهم

ومن اجلدير بالذكر أنّ التقية يف تلك الظروف احلرجة كانت 
 يف هذا حتظى بأمهيٍة بالغٍة وال حيلة منها، فقد قال اإلمام السجاد 

ملنكر كنابذ كتاب اهللا التارك لألمر باملعروف والنهي عن ا«: الشأن
خياف جباراً «: ما تقاته؟ قال: ، فقيل له»وراء ظهره، إال أن يتقي تقاةً

  .)١(»أن يفرط عليه أو أن يطغى
  

 : األوضاع الثقافية - 

بعد أن استعاد الفكر اجلاهلي أنفاسه وانتعش من جديٍد إثر 
 ،)٢( وجتلّى بوضوٍح يف اختيار خليفة املسلمنيرحيل رسول اهللا 

ا حدوث احنرافاٍت فإنّ سرية اخللفاء يف إدارة شؤون األمة قد جنم عنه
   .ثقافيٍة مجٍة

ففي تلك اآلونة احلساسة اليت شهدت اضطراباً ثقافياً، منع 
تدوين احلديث رمسياً ومن قبل احلكومة بذريعة اخلشية من اختالطه 

أيضاً  كما حرم املسلمون من بيان احلديث ،)٣(مع القرآن الكرمي
 ومن ناحيٍة أخرى )٤(وتعرض الصحابة لتهديٍد ووعيٍد إن قاموا بذلك؛
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 ومواليهم ومل يسمح هلم فقد أوصدت األبواب أمام أهل البيت 
باحلضور يف اتمع بشكٍل فاعٍل ومنعوا من تعليم املسلمني أحكام 
دينهم ومعتقدام احلقّة، فأُنيطت مسؤولية ذلك إىل اليهود الذين 

 اإلسالم حديثاً من أمثال كعب األحبار، فروجوا اإلسرائيليات دخلوا
 ناهيك عن األخطاء الفادحة اليت كان يرتكبها ،)١(واألحاديث املزيفة

 لدرجة أنّ اخلليفة األول أعرب عن اخللفاء حول سنة رسول اهللا 
ة أخطاء اخلليف  ومن،)٢(النبوية السنة ألنه خالف اجلميع علناً وأمام ندمه

. الثاين هو ابتداعه صالة التراويح اليت مل يشرعها رسول اهللا
 آنذاك مل تسنح له الفرصة كي يتواجد فاإلمام علي بن أيب طالب 

بني الناس وأمضى معظم أيام حياته بعيداً عنهم ومبنأى عن شيعته 
يا قوم، «: ومواليه بني خنيل املدينة، حيث نقل عن أيب الدرداء قوله

ئلٌ ما رأيته، وليقل كلّ قوٍم منكم ما رأوا؛ شهدت علي بن أيب إني قا
 بسوحيات بين النجار وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن طالب 

يليه واستتر مبغيالت النخل فافتقدته، وبعد علَي مكانه فقلت حلق 
إهلي، : (مبرتله، فإذا أنا بصوٍت حزيٍن ونغمة سحٍر شجي، وهو يقول

وكم من جريرٍة تكرمت ! وبقٍة محلتها عني فقابلتها بنعمتك؟كم من م
إهلي إن طال يف عصيانك عمري عظُم يف ! عن كشفها بكرمك؟
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، )الصحف ذنيب، فما أنا مؤملٌ غري غفرانك وال أنا براٍج غري رضوانك
 بعينه فشغلين الصوت واقتفيت األثر فإذا هو علي بن أيب طالب 

 وأمخلت احلركة فرفع ركعاٍت يف جوف الليل فاستترت له ألمسع كالمه،
  .)١(»...الغابر، مثّ فزع إىل الدعاء والتضرع والبكاء والبثّ والشكوى

وهناك العديد من العقبات اليت واجهتها منظومة اإلمامة أدت 
 إىل عدم حتقيق نتائج على نطاٍق واسٍع يف عهد اإلمام علي وعدم 

اعده على بيان خمتلف احلقائق واملسائل قيامه بتأسيس تياٍر ثقايفٍّ يس
للمسلمني، ومن تلك العقبات تعيني بعض أصحابه ـ جراء الفتوحات 
اإلسالمية ـ يف مناصب حكومية يف مناطق نائية إلبعادهم عنه، كعمار 
بن ياسر وسلمان الفارسي، وكذلك نفي البعض اآلخر ملنعهم من 

يب ذر الغفاري، فقد روي  وذكر فضائله للناس كما حدث أل)٢(مرافقته
وبلغ عثمان أنّ أبا ذر يقعد يف مسجد «: يف مصادر أهل السنة ما يلي

رسول اهللا وجيتمع إليه الناس فيحدث مبا فيه الطعن عليه، وأنه وقف 
أيها الناس، من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين : بباب املسجد فقال

 اصطَفَى ِإنَّ اَهللادة الربذي، فأنا أبو ذر الغفاري، أنا جندب بن جنا
 الَِمنيلَى الْعانَ عرآلَ ِعمو اِهيمرآلَ ِإبا ووحنو مةً* آديذُر ا ِمنهضعب 

، حممد الصفوة من نوٍح، فاألول من إبراهيم  سِميع عِليمبعٍض واُهللا
                                                        

 . ١٣٨؛ أمايل الصدوق، ص١١١ روضة الواعظني، ص-1
ّمنازعات عثامن بن عفان وأيب ذر الغفاري (٣٠٩ إىل ٢٨٩، ص٢ الغدير، ج-2 ّ.( 



 ١٣٩

 شرف شريفهم إنه. والساللة من إمساعيل، والعترة اهلادية من حممد
واستحقوا الفضل يف قوٍم هم فينا كالسماء املرفوعة وكالكعبة املستورة 
أو كالقبلة املنصوبة أو كالشمس الضاحية أو كالقمر الساري أو 
كالنجوم اهلادية أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتها وبورك زبدها، وحممد 

ب وصي حممٍد وارث علم آدم وما فُضل به النبيون، وعلي بن أيب طال
أما لو قدمتم من قدم اهللا ! أيتها األمة املتحيرة بعد نبيها. ووارث علمه

وأخرمت من أخر اهللا وأقررمت الوالية والوراثة يف أهل بيت نبيكم، 
ألكلتم من فوق رؤوسكم ومن حتت أقدامكم، وملا عال ويلّ اهللا وال 

حكم اهللا، إال وجدمت طاش سهم من فرائض اهللا وال اختلف اثنان يف 
علم ذلك عندهم من كتاب اهللا وسنة نبيه؛ فأما إذ فعلتم ما فعلتم، 

 .)١(»وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَفذوقوا وبال أمركم، 
لذلك مل يبق بقربه سوى ابن عباس الذي كان ينقل أحياناً بعض آرائه 

  .حبذٍر

خرى اليت واجهتها اإلمامة يف هذه الفترة هي عدم املشكلة األ
وجود روح االستفسار بني املسلمني، وهذه املشكلة يف الواقع تعترب 
عقبةً حالت دون انتشار املعارف اإلسالمية، وحتى قول اإلمام 

علي :»ر من )٢(»سلوين قبل أن تفقدوينمل يكن جمدياً ومل يغي 
                                                        

 . ٦٨ ـ ٦٧، ص١٢ تأريخ اليعقويب، ج-1
 . هـ١٤٢٤ٌّ يسأل وعيل جييب، هشام آل قطيط، دار املحجة البيضاء، ٌّكل:  راجع-2



 ١٤٠

سئلة العامة اليت أجيب عنها بشكٍل مخوهلم الفكري، باستثناء بعض األ
إمجايلٍّ مراعاةً إلدراكهم وما كان أحد منهم بعد ذلك يتطرق إىل بيان 
زواياها اخلفية أو يستثمر ما تضمنته من جوانب سياسية هامة، كجوابه 

من كنت :» صلوات اهللا عليه حينما سئل عن قول رسول اهللا 
مواله فعلي ن خالفين «: ، حيث قال»موالهفم ،لَماً إذ أنا قمتبين عنص

م العميق وتتبع احلقيقة  فال أحد دقّق يف هذا الكال،)١(»فهو ضالٌّ
  .آنذاك

 قد إنّ إعالم أهل الشام املضلّل واملناهض ألهل البيت 
كان على نطاٍق واسٍع حبيث طغى يف شتى أصقاع البالد اإلسالمية من 

ن أمثلته استغالل حادثة مقتل عثمان بن  وم،)٢(مشارقها إىل مغارا
عفّان وتضليل الرأي العام عن حقيقة ذلك، لذلك فقد كان له تأثري بالغٌ 
يف عدم معرفة املسلمني اجلدد خبليفة اهللا يف األرض وحال بينهم وبني 

 على  السماوية، حيث سب أمري املؤمنني معارف األئمة 
 ومن ،)٤(ة متس بشأن أهل البيت  ووضعت أحاديث مزيف)٣(املنابر

ناحيٍة أخرى دست أحاديث أخرى كاذبة متدح معاوية وتنسب له 
                                                        

 . ٣٨٧، ص١ الغدير، ج-1
 . ١٩١، ص٣ معجم البلدان، ج-2
، ١٠الغدير، ج: راجع.  ذكر العالمة األميني هذا املوضوع بالتفصيل يف كتاب الغدير-3

 ). جنايات معاوية يف صفحات تأرخيه السوداء (١٥، الباب رقم ٣٦٩ص
 . ٤٦ إىل ٤٤، ص١١رشح هنج البالغة، ج -4



 ١٤١

 .)١(مناقب ال أساس من الصحة حبيث ال يصدقها القاصي وال الداين
وكما ذكرنا آنفاً فقد نقل املؤرخون أنّ أحد الشباب الذين كانوا يف 

 ذه الزوبعة اإلعالمية معسكر معاوية أثناء حرب صفّني قد تأثّر
فإني أقاتلكم ألنّ صاحبكم ال يصلّي كما ذُكر يل، وأنكم ال «: وقال

تصلّون؛ وأقاتلكم أنّ صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرمتوه على 
  .)٢(»قتله

ويف تلك اآلونة مل يفسح اال لبيان معارف الدين احلنيف إال 
 ان خالفة اإلمام عليإبقصريٍة، حيث شهد  وقبل ذلك بفترٍة 

اتمع اإلسالمي نشاطاٍت تبليغيةً للشريعة احلقّة بواسطة اإلمامني 
 والنخبة اإلسالمية كعمار بن ياسر وابن عباس احلسن واحلسني 

 مصاعب مجةً يف بيان ومالك األشتر، وقد واجه أمري املؤمنني 
فت معارف الدين إثر الظروف العصيبة واحلروب اليت شغلته واسترت

وقد جتلّى جانب من هذا النشاط املعريف احملدود يف . طاقات املسلمني
بعض رسائله ووصاياه خالل عهٍد مل يدم طويالً، كرسالته املعروفة إىل 

، كما كانت مالك األشتر النخعي ووصيته لولديه احلسن واحلسني 
هود  فهذه اجل.)٣(هناك بعض املؤلّفات يف الفقه والكالم والسرية والدعاء

                                                        

ُ لقد شاعت هذه املناقب املزعومة بشكل واسع لدرجة أن بني أمية أوجبوا تعليمها -1 ّ ٍ ٍ

 .  ٢٩٦، ص٢االحتجاج، ج: راجع. ّلألطفال كي جيذروها يف نفوسهم
 . ٣٥٥ وقعة صفني، ص-2
 . ٦ إىل ١رجال النجايش، ص:  راجع-3



 ١٤٢

املضنية رغم ضيق نطاقها لكنها كانت مؤثّرةً وغالباً ما كانت توجه إىل 
  . اخلواص

 رغم جناح اإلمام علي نٍة جديدٍةيف تربية طاقاٍت متدي 
وخنبٍة تكن الوفاء واحملبة لدين اهللا، إال أنّ غالبيتهم سريعاً ما جترعوا 

 منهم التحق بركب كأس الشهادة يف طريق الدفاع عن احلق، ومن بقي
 مقابل الطاغية معاوية أو نصرةً ألخيه سلفه نصرةً لإلمام احلسن 

  .  أمام الفاسق يزيداحلسني 

 يف املدينة املنورة اليت كانت تسودها انزواء اإلمام احلسني 
أجواء متوترة حيكي عن ذروة التخلّف الثقايف واالحنالل العقائدي بني 

 إىل عد استشهاده وعودة اإلمام السجاد أهل املدينة والكوفة، وب
املدينة يف أعقاب تلك األحداث املريرة اليت شهدا كربالء والشام، 
انتاب أهل املدينة حزنٌ عميق؛ ولكن مل يتغير من األمر شيٌء، إذ 
مبرور الزمان وإثر توتر األجواء السياسية وتفاقم التخلّف الثقايف وبلوغ 

  . ل، أصبحت الظروف أصعب مما كانت عليه بكثٍرياتمع ذروة االحنال

ومن أمثلة االحنالل الثقايف يف تلك اآلونة رواج األشعار 
اإلباحية اليت عرفت بأشعار اون حيث متحورت حول اخلالعة 
وتضمنت ألفاظاً بذيئةً، ومن الشعراء الذين عرفوا بذلك عمر بن أيب 

 أُمية، كما شاعت أشعار ربيعة املخزومي الذي نال دعماً من بين
النقائض وكثُر املطربون الذين مل تكن هلم نشاطات تذكر يف عهد 



 ١٤٣

اخللفاء األربعة األوائل؛ لذلك شاعت جمالس الغناء والفجور اليت خيالط 
الرجال فيها النساء حبيث جتاوزت حدود املدينة ووصلت إىل 

 البالء العظيم،  ومل يكن بعض اخلواص أيضاً يف مأمٍن من هذا،)١(الشام
فقد نقل أبو الفرج األصفهاين يف كتاب األغاين عن شيٍخ ينصح مطربةً 

يا معشر أهل احلجاز، إنكم مىت «: بعدم االنقطاع عن الغناء قائالً
ختاذلتم فشلتم ووثب عليكم عدوكم وظفر بكم، وال تفلحوا بعدها 

 ممن ال يزال إنكم قد انقلبتم على أعقابكم ألهل العراق وغريهم. أبداً
ينكر عليكم ما هو وارثه عنكم ال ينكره عاملكم وال يدفعه عابدكم 
بشهادة شريفكم ووضيعكم، يندب إليه كما يندب مجوعكم وشرفكم 
وعزكم، فأكثر ما يكون عند عابدكم فيه اجللوس عنه ال للتحرمي له 
لكن للزهد يف الدنيا ألنّ الغناء من أكرب اللذات وأسر للنفوس من 

يع الشهوات، يحيي القلب ويزيد يف العقل ويسر النفس ويفسح يف مج
الرأي ويتيسر به العسري وتفتح به اجليوش ويذلّل به اجلبارون حتى 

  .)٢(»...ميتهنوا أنفسهم عند استماعه

 آنذاك لطلب العلم إال ومل يكن جيتمع عند اإلمام السجاد 
وقد روي عن اإلمام . ريعدد قليلٌ وكان بعضهم ليسوا شيعةً، كالزه

  أنّ اخلواص من أصحاب جده زين العابدين جعفر الصادق 
                                                        

 . ٥٧، ص١٠ األغاين، ج-1
 . ٢٤٤، ص٨ملصدر السابق، ج ا-2



 ١٤٤

 مل يكن عددهم يتجاوز الثالثة ويف روايٍة أخرى مل )١(–الثقات منهم ـ 
أبو خالد الكابلي وحيىي بن أم الطويل :  وهم،)٢(يكونوا أكثر من مخسٍة

عبداهللا األنصاري  ناملطعمي وجبري بن مطعم وأبومحزة الثمايل وجابر ب
حيث بذل هؤالء األخيار جهوداً حثيثةً لتعليم الناس حقيقة اإلمامة 

  . وبيان مكانتها العظيمة

خالد الكابلي وعدداً من أصحابه  ويذكر املؤرخون أنّ أبا
هاجروا من مكّة والذي بقي منهم عمل بالتقية، وذلك بعد أن فشلوا يف 

٣(ع كأس الشهادةترويج أفكارهم، والبعض اآلخر جتر(، كيحىي بن أم 
الطويل الذي استشهد على يد احلجاج بن يوسف الثقفي، حيث روى 

رأيت حيىي بن أم الطويل وقف «: الكايف عن اليمان بن عبيداهللا قوله
معشر أولياء اهللا، إنا براء مما تسمعون؛ : بالكنسأة مثّ نادى بأعلى صوته

وحنن براء من آل مروان وما  فعليه لعنة اهللا، من سب علياً 
من سب أولياء اهللا فال : مثّ خيفض صوته فيقول. يعبدون من دون اهللا

تقاعدوه ومن شك فيما حنن عليه فال تفاحتوه، ومن احتاج إىل 
ا أَعتدنا ِللظَّاِلِمني ـَِّإن: مسألتكم من إخوانكم فقد خنتموه، مثّ يقرأ

اِدقُهرس اطَ ِبِهما أَحارِوي نشِل يهاٍء كَالْماثُوا ِبمغِغيثُوا يتسِإنْ يا و

                                                        

 . ٦؛ االختصاص، ص١٢٤ رجال الكيش، ص-1
 . ٤٧٢، ص١ الكايف، ج-2
 . ٦ إىل ١ رجال الكيش، ص-3



 ١٤٥

 وجبري بن مطعم هو .)١(»الْوجوه ِبئْس الشراب وساَءت مرتفَقَاً
  .)٢(اآلخر قد واجه نفس هذا املصري

وعلى الرغم من كلّ هذه التضحيات واملساعي املضنية اليت 
 بالتعاليم احملمدية األصيلة، مل  وأتباعهم للنهوضبذهلا أهل البيت 

تنطلق أية حركٍة ثقافيٍة يف اتمع آنذاك، وهناك كالم لإلمام 
 يعكس هذه احلقيقة املريرة اليت سادت على األجواء السجاد

إنْ حدثناهم مبا ! ال ندري كيف نصنع بالناس«: الثقافية، حيث قال
  .)٣(»عنا ضحكوا، وإنْ سكتنا مل يسمسعنا من رسول اهللا 

 اإلمام السجاد دعا الواقع هو الذي يف املعنوي االحنطاط وهذا
                                                        

ّ حييى بن أم الطويل املطعمي، من أصحاب اإلمام عيل بن احلسني -1 ّ وقال الفضل ،
ٍ يف أول أمره إال مخسة أنفس وذّمل يكن يف زمن عيل بن احلسني : بن شاذان كر من ّ

ّارتد الناس بعد «: ّ أنه قالوروي عن الصادق . ّمجلتهم حييى بن أم الطويل
ّأبو خالد الكابيل وحييى بن أم الطويل وجبري بن مطعم، ثم إن :  إال ثالثةاحلسني  ّ ّ

. ٍ ويف رواية أخرى مثله وزاد فيها جابر بن عبداهللا االنصاري،»الناس حلقو وكثروا
ٍتلعن أبا تراب، وأمر بقطع يديه «: ّ احلجاج طلبه وقالّ أنوروي عن أيب جعفر 

 ّكان هؤالء األجالء من خواص أصحاب األئمة : وأقول. »ورجليه وقتله
ٍ برتك التقية ملصلحة خاصة خفيةّمأذونني من قبل األئمة  ٍ ٍّ  ٣٧٩، ص٢ الكايف، ج.َ

 . ٣٨٠ـ 
ّ لالطالع أكثر عىل مصري هذه النخبة من رواد املسلمني،-2 رجال الكيش، :  راجعّ

 . ٣٣٩ص
 . ٢٣٤، ص٣ الكايف، ج-3



 ١٤٦

ينشر املعارف الدينية يف إطار املوعظة واألخالق وذكر فضائل 
 ونلمس ،)١(الصلحاء وجعله يتطرق إىل املشاكل اليت يعاين منها اتمع

ليت يف األدعية واملناجاة املأثورة عنه الكثري من املضامني القرآنية ا
وكما هو واضح من )٢(صاغها يف عباراٍت أدبيٍة يف غاية الروعة؛

الروايات املنقولة يف هذه الفترة فإنّ الكالم عن األحكام الفقهية كان 
حمدوداً وبيان معارف الدين األساسية كان يف أدىن مستوى له، وقد 
استمر الوضع على هذا املنوال حتى أواخر أيام حياته صلوات اهللا 

  . يه وتولّي عمر بن عبد العزيز منصب اخلالفةعل
  

 : األوضاع االجتامعية واالقتصادية - 

 يف مواطن كثرية لقد أكّد كتاب اهللا ايد والنيب األكرم 
 وعدم املساس حبقوقهم، على ضرورة احترام مكانة أهل البيت 

ى،  والكثري من الروايات واآليات األخر)٣(كحديث الثقلني وآية املودة
إال أنّ هذا الفرض السماوي أصبح يف طي النسيان بعد رحيله صلوات 

، حيث انتعش اهللا عليه واستشهاد بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء 

                                                        

 . ٢٣٤؛ حتف العقول، ص٦١، ص١ رجال الربقي، ج-1
ّراجع أدعية الصحيفة السجادية لتلمس فيها هذا احلس األديب ـ الديني الفريد من  -2

 . نوعه
ْقل ال أسألكم عليه أجرا إال املودَة يف ال:  قال تعاىل-3 َ ُ ِْ ََّ َ ْ ََّ َِ ً ْ ْ َْ َِ ُ َقربىُ ْ ُ .٢٣اآلية /سورة الشورى. 



 ١٤٧

الفكر اجلاهلي من جديٍد ومل يلتزم بذلك سوى نزٍر يسٍري من املسلمني 
، ولكن  وهم خواص صحابة الرسول املوالني ألمري املؤمنني 

سلمني آنذاك مل يكونوا على علٍم مبكانتهم العظيمة عند اهللا غالبية امل
 يف هذا ولو أمعنا النظر يف كالم السيدة فاطمة الزهراء . تعاىل

 اال ألدركنا مدى اهلضم والظلم الذي طال أهل البيت 
  .)١(آنذاك

وبالطبع فإنّ قلّة الناصر يف تلك األجواء املشحونة واليت تعرض 

                                                        

ّمن عدة طرق أن فاطمة روي : ّ قال الرواة واملؤرخون-1 ٍ ّ ملا بلغها إمجاع أيب بكر عىل 
ّمنعها فدكا الثت مخارها وأقبلت يف مليمة من حفدهتا ونساء قومها جتر أدراعها تطأ يف  ٍ ً

قد حشد املهاجرين ّ حتى دخلت عىل أيب بكر وذيوهلا ما خترم من مشية رسول اهللا 
ًواألنصار فرضب بينهم بريطة بيضاء ـ وقيل قبطية ـ فأنــّت أنــّة أجهش هلا القوم 

ّبالبكاء، ثم أمهلت طويال حتى سكنوا من فورهتم، ثم قالت  ّّ ً :» أبتدئ بحمد من
هو أوىل باحلمد والطول واملجد؛ احلمد هللا عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام 

ّم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آالء أسداها وإحسان منن أوالها جم عن اإلحصاء ّقد ٍ َ ِ ٍ ٍِ َ
ّفلام اختار اهللاّ لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم «:  إىل أن قالت»...عددها

ّحسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل األقلني وهدر  ّ ّ
ًر يف عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فنيق املبطلني، فخط

ًفألفاكم لدعوته مستجيبني وللغرة فيه مالحظني، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا  ّ ّ
ًوأمحشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غري إبلكم وأوردتم غري رشبكم، هذا والعهد 

ّقريب والكلم رحيب واجلرح ملا يندمل والرسول ملا يقرب، ابت ّّ ٌ ًدارا زعمتم خوف الفتنة ٌ

َأال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم ل َْ ََّ َ َْ َ ََّ ِ ُ َ ِ ِ ِ َ َمحيطة بالكافرينـَ ِ ِِ َِ ْ ٌ َ ُ...« . ١كشف الغمة، ج ،
 . ٣٤؛ دالئل اإلمامة، ص ٣٦؛ كفاية األثر،  ص ٤٨٥ص



 ١٤٨

 ملضايقاٍت سلبته حقّه بالتواجد يف اتمع علي فيها اإلمام 
 عاماً قبل أن توكل إليه خالفة ٢٥باقتداٍر، وخالل مدٍة بلغت 

املسلمني، اضطرته الظروف القاسية أن يرتوي بعيداً عن ممارسة دوره 
كعضٍو فاعٍل يف اتمع كما ينبغي، إذ مل يتواصل معه إال القليل من 

اجلدير بالذكر أنّ الناس عندما انثالوا على بيت ومن . أصحابه القدامى
 اإلمام علي لبيعته بعد مقتل عثمان بن عفّان، مل يراعوا مكانته 

 االجتماعية بصفته واحٍد من أهل البيت الذين أمر النيب بوجوب 
ونستلهم من عدم تأكيد اإلمام على هذه ، )١(اتباعم وحفظ حرمتهم

  .ما كانوا يكترثون ااملكانة السامية أنّ الناس 

وبكلّ تأكيٍد فإنّ مواجهة ثالثة أئمٍة معصومني نزاعاٍت مسلحةً 
مع أعداء دين اهللا تعد دليالً جلياً على عدم اهتمام الناس بأهل بيت 

 يشري نبيهم كما ينبغي، وما نقل عن اإلمام علي بن موسى الرضا 
ي أتقرب إليك حببهم اللّهم إن«: إىل هذه احلقيقة املريرة، حيث قال

وبواليتهم، أتوىل آخرهم مبا تولّيت به أوهلم وابرأ إىل اهللا من كلّ 
وليجٍة دوم، اللّهم العن الذين بدلوا دينك وغيروا نعمتك واتهموا 

وا الناس على أكتاف ـنبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك ومحل

                                                        

ّ روي عن اإلمام عيل -1 ُْانظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سم«:  قوله َ ُ ْ ِّ ْ َُ ْ ََ ُ َ ِْ ِ َ ْ َ ْتهم واتبعوا أثرهم ُ َ ُْ ُ ََ َ ِ َّ َُ
َفلن ُخيرجوكم من هدى ولن يعيدوكم يف ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن هنُضوا  َ ْ ُ َْ َ ُ َ ً ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِْ ُِ ُ ُ ُ ً ُْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ْ

ُفاهنُضوا، وال تسبقوهم فتضلوا وال تتأخروا عنهم فتهلكوا ِ ِْ َُ ْ َّ َ َ َ ََ َ ُ َْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َ َْ َ َُّ  ١٤٣هنج البالغة، ص . »ِ



 ١٤٩

عليهم والرباءة يف الدنيا آل حممٍد، اللّهم إني أتقرب إليك باللعنة 
  .)١(»واآلخرة يا رمحن

 فإنّ األوضاع مل تتغير حيث وبعد استشهاد أمري املؤمنني 
 مشاكل مجةً، وذكر  اإلمام احلسن الزكي واجه سبط الرسول 

 أنّ تعامل الناس معه بعد أن وافق على الصلح مع اإلمام الصادق 
 اتمع  ووصف الشيخ املفيد ،)٢(معاوية كان قاسياً وموهناً للغاية

آنذاك بأنه مشتت ومل يكن ألصحاب األئمة دور يذكر على الساحة 
  .)٣(االجتماعية واإلمام بنفسه كان غريباً

فهذه الظروف احلرجة تثبت بوضوٍح مدى صعوبة نشر املعارف 
 يف مناسك احلج احلقّة، وحتى حضور اإلمامني احلسن واحلسني 

 مل يغير من األمر شيئاً ومل مينح اإلمامة ي رسول اهللا بصفتهما سبط
 ضد مكانتها االجتماعية الالئقة ا، وعندما قام اإلمام احلسني 

                                                        

 . ٥١٩؛ كامل الزيارات، ص٢٧٠، ص٢، جبار الرضا  عيون أخ-1
 . ٣٠٨؛ حتف العقول، ص٢٨٧، ص٧٥بحار األنوار، ج:  راجع-2
ٍ تفرق الناس يف تلك اآلونة إىل مخس فرق، األوىل-3 : الثانية. ّشيعة اإلمام عيل : ّ

ّ ألنه أراد ّاخلوارج الذين أرادوا قتال معاوية والذين انضموا إىل اإلمام احلسن 
ّعامة الناس : الرابعة. الطامعون الذين يسعون جلمع الغنائم: الثالثة. قتال أهل الشام

أصحاب النزعة القبلية الذين ال يقيمون : اخلامسة. الذين مل يكونوا يعلمون ما يفعلون
اإلرشاد : ّلالطالع أكثر راجع. ًللدين وزنا وكان رأي زعيم قبيلتهم هو فصل اخلطاب

 . ١٠، ص٢عىل العباد، جيف معرفة حجج اهللا 



 ١٥٠

الفاجر يزيد بن معاوية، مل يتطرق إىل مرتلته االجتماعية كما أنه مل 
 كبين هاشم، لذلك ،)١(يبعث كتباً إال إىل بعض الشخصيات والقبائل

ن لَعق على يا والديد الدنينَّ الناس عبإ«: آنذاك بالقولوصف الناس 
   .)٢(»ألِسنِتِهم

 وتأزم الظروف إنّ املصاعب اليت واجهها اإلمام السجاد 
 واليت نشأت من ،)٣(االجتماعية واحلياة خارج نطاق املدينة املنورة

 وواقعة عوامل عديدة أبرزها السلوك االجتماعي السيئ لبين أُمية
احلرة وانتشار الفساد يف مكّة واملدينة وشيوع الرتعة األرستقراطية، 
إىل جانب مواقف بعض اخلواص اليت حالت دون ترسيخ مكانة اإلمام 
يف اتمع؛ كلّها مسائل زادت من الطني بلّةً وجعلت أوضاع الشيعة 

هو جنل على سبيل املثال، فإنّ حممد بن احلنفية الذي . متفاقمةً أكثر
 كان على معرفٍة تامٍة بإمامة املعصومني، اإلمام علي بن أيب طالب

لكنه وكما يبدو قد راوده الشك يف ذلك فبعث كتاباً إىل اإلمام 
 اعترف فيه بإمامة األئمة املعصومني الثالثة األوائل السجاد

وأقر بأنهم منصبون من قبل ) اإلمام علي واحلسن واحلسني (
                                                        

ِبسم اهللا الرمحن الرحيم، من «: ّ حيذر الناس فحسب، إذ قال كان اإلمام احلسني -1 َّ َّ ِ

َاحلسني بن عيل إىل حممد بن عيل ومن قبله من بني هاشم، أما بعد فإن من حلق يب  ِّ َِ َ ّ َ ََّ ِ َ ّ ّ
َّاستشهد ومن مل يلحق يب مل يدرك الفتح، والسالم ُ َ َ ْْ َُ ِ ْ َ ْْ َ ِ  . ٧٥كامل الزيارات، ص. »ْ

 . ٢٤٥ حتف العقول، ص-2
 . ٤٣ فرحة الغري، ص-3



 ١٥١

، إال أنه أعرب فيها عن رغبته بتولّي منصب اإلمامة  اهللا رسول
  .)١(!، لذلك طلب من اإلمام أن يؤيد إمامتهبعد أخيه احلسني 

وقد استمرت هذه األوضاع املزرية حتى أواخر أيام حياة 
 حيث حتسنت األوضاع بعض الشيء بعد أن عرف اإلمام السجاد 

ته يف قلوم، واألشعار اخلالدة اليت أنشدها الناس شأنه وسرت حمب
   .)٢(الفرزدق تنم عن هذه احلقيقة

أما من الناحية االقتصادية، فبعد الفتوحات اليت شهدها العامل 
اإلسالمي يف عهد اخلليفة الثاين تزايدت إيرادات بيت املال، لكن هذه 

                                                        

ّ يبدو أن حممد بن احلنفية ختىل عن مدعاه هذا عندما سمع كالم اإلمام السجاد -1 ّ ّ ّ ّ 
ًقرب احلجر األسود، لذلك أمر أبا خالد الكابيل الذي خدمه دهرا بالرجوع إىل اإلمام 

ً فقد روي عن أيب خالد أنه خاطب اإلمام قائالّ ألنه اإلمام باحلّق،ّالسجاد  ّ ُ :
ًحتى إذا كان ـ حممد بن احلنفية ـ قريبا، سألته بحرمة اهللا وبحرمة رسوله وبحرمة « ّ ّ

ّهو االمام عيل وعليك وعىل خلق اهللا كلهم، ثم : أمري املؤمنني، فأرشدين اليك وقال َّ َ َ
ّأمي، فعلمت أنك اإلمام أذنت يل فجئت فدنوت منك سميتني باسمي الذي سمتني  ّ

ٍالذي فرض اهللا طاعته عيل وعىل كل مسلم ّ َّ َ  .١٢٠رجال الكيش، ص. »َ
ّوهناك بعض املرويات التي حتكي عن وجود خالف بني حممد بن احلنفية واإلمام 

 حول بعض املسائل، كحركة املختار بن أيب عبيد الثقفي وصدقات ّالسجاد 
ولكن عىل الرغم .  يف عهد الوليد بن عبد امللك، وذلكّاإلمام عيل بن أيب طالب 

ًمن عدم إرصاره عىل أنه إمام األمة وترك مدعاه، إال أنه بقي بعيدا عن اإلمام  ّ ّ ّّ
ّ الذي مل يطلب من شيعته الرجوع إليه، وكذلك فإن املؤرخني وعلامء ّالسجاد ّ

 . الرجال مل يعتربوه من أصحاب اإلمام
 . ٤٣٨، ص٦تأريخ اإلسالم، ج:  راجع-2



 ١٥٢

األموال كانت تقسم حسب الطبقية االجتماعية ألنّ الروح اجلاهلية 
 من جديٍد مما أدى لقبلية واألرستقراطية انتعشت بعد وفاة النيب وا

إىل متكّن الذين عرفوا ببطانة احلكم من مجع ثرواٍت طائلٍة بالباطل 
وحظوا مبناصب سياسية ودينية وتسلّطوا على رقاب املسلمني عن 
طريق هذه الثروات، وقد جتلّى هذا األمر بشكٍل علين يف عهد عثمان 

ان الذي جعل بيت املال شرعةً لبين قومه ومقربيه دون أي مربٍر بن عفّ
األمر الذي جعل الصحايب اجلليل أبا ذر الغفاري يعترض بشدٍة من 

 .)١(منطلق الدعوة إىل احلق، ولكنه نفي يف اية املطاف إىل الربذة
األموال املغتصبة من بيت املال كانت تؤثّر أيضاً على مواقف بطانة 

الفة آنذاك، فطلحة وعمر بن سعد قد غيرا مواقفهما إثر اإلغراءات اخل
  . املالية

هذه احلالة قد طغت على اتمع وتغلغلت بني عامة الناس 
 حيث أيضاً، لذلك استغلّها معاوية لتأليب الناس ضد أهل البيت 

أنفق أمواالً طائلةً هلذا الغرض، وانقطع إثر ذلك الدعم املايل عن 
 وحتى بعض قادة ة، والكثريين ممن نصروا اإلمام احلسن الشيع

 كما أنّ بعض الرواة مل ،)٢(عسكره نأوا بأنفسهم عنه طمعاً باملال
يتورعوا عن وضع األحاديث تاناً وزوراً، وال سيما تلك اليت تتضمن 

                                                        

 . ١٦٦، ص٦ البداية والنهاية، ج-1
 . ١٧٥، ص صلح اإلمام احلسن -2



 ١٥٣

  .)١ (فضائل مزعومة للبعض بغية املساس بفضائل أهل البيت

 املتوترة فإنّ األوضاع االقتصادية ألهل ويف خضم هذه األجواء
 بعد غصب فدك ومصادرة سائر أمالكهم، كاحلوائط البيت 
 أصبحت صعبةً للغاية وعانت اإلمامة من مشاكل ماليٍة حتى ،)٢(السبعة

  .)٣ (األيام األخرية من حياة اإلمام السجاد

 ومساعي اإلمام علي اليت بذهلا ملواجهة أطماع بطانة 
م السابق واملقربني من بين أُمية ألجل إقرار حقوق املسلمني احلك

 قد كان هلا تأثري على األرستقراطية اليت ورثها ،)٤(اجتماعياً واقتصادياً

                                                        

ّ بأنه هناك بعض الروايات التي تنسب لإلمام احلسن . ٦٤، ص١الكايف، ج:  راجع-1
ّلالطالع أكثر، راجع مقالة بقلم . ٌوهي جزء من هذا املرشوع األموي» ًمطالقا«كان 

ّسة نقدية للروايات التي زعم فيها أن اإلمام درا: ّالسيد حممد مرتضوي حتت عنوان

 . ٧٦العدد) مطالعات اسالمي(نرشت يف جملة ) باللغة الفارسية(ٌ مطالق احلسن
 . ١٧٧ ـ ١٤٩ ـ ١٣١، ص٢معامل املدرسيتن، ج:  راجع-2
ّ من اجلدير بالذكر أن اإلمام عيل -3 ّ إبان خالفته مل يتطرق إىل قضية فدك مراعاة ً ّ ّ

ٍعليا وحفاظا عىل أسس احلكومة اإلسالمية، ألنه واجه أزمات حالت للمصلحة ال ّ ُ ً

دون ذلك كالسياسة التي ورثتها املسلمون من اخللفاء السابقني ومكائد أعداء أهل 
ّ التي راموا منها تأليب الرأي العام ضد أهل البيت فيام لو طرحت هذه البيت 
 بالنسبة ّ إىل رأي األئمة  يشريٌوهناك كالم لإلمام موسى الكاظم . القضية

؛ ٢٥٩، ص١ربيع األبرار ونصوص األخبار، ج: ّلالطالع أكثر، راجع. إىل فدك
 . ٢٨٩، ص٩التذكرة احلمدونية، ج

 . ١٤٩ وقعة صفني، ص-4



 ١٥٤

املسلمون من احلكومات السالفة؛ ولكن رغم ذلك مل يذعن بعض 
خواص املسلمني للحق األمر الذي أسفر عن حدوث حرب اجلمل 

كٍل مباشٍر أو غري مباشٍر إىل وقوع بعض األحداث وفيما بعد أدى بش
  . األخرى، كواقعة كربالء

إنّ السياسة املنحرفة اليت اتبعها املتشبثون بالسلطة متخض عنها 
سيادة الفقر على اتمع اإلسالمي وتراكم الثروات الطائلة لدى فئٍة 

حكام الشريعة معينٍة، وهذان األمران كالمها يعتربان عائقاً أمام تطبيق أ
  . ونشر معارف دين اهللا، كما جنم عنهما ظهور نزعاٍت منحرفٍة أخرى

  

 ًعهد إمامة ،نشأة المعارف وازدهارها مرحلة: ثانيا 
  :هـ ١٤٥إلى سنة  اإلمامين محمد الباقر وجعفر الصادق

  

 :  األوضاع السياسية - 

بعد أن تولّى عمر بن عبد العزيز زمام األمور وتسنم سدة 
 وأصبحت األرضية مساعدةً احلكم، تغيرت معاملة أهل البيت 

 كي ينشر معارف الدين ويبينها للناس، وكذلك لإلمام حممد الباقر 
على الرغم من األجواء املتوترة اليت شهدها اتمع اإلسالمي إبان 
خالفة هشام بن عبد امللك فإنّ اإلمام كان يذكر آراءه السياسية بصفته 

 سياسي على الساحة، إذ كان أحياناً يدعو املسلمني التباعه منافٍس
وأحياناً أخرى كان حيذّرهم من التعاون مع أهل الظلم واجلور؛ فقد 



 ١٥٥

احلمد هللا الذي بعث حممداً باحلق «:  قولهروي عن اإلمام الصادق 
نبياً وأكرمنا به، فنحن صفوة اهللا على خلقه وخريته من عباده، 

 اتبعنا والشقي من عادانا وخالفنا، ومن الناس من يقول فالسعيد من
إنه يتوالنا وهو يوايل أعداءنا ومن يليهم من جلسائهم وأصحام، 

فأخرب مسيلمة « : مثّ قال ،»فهو مل يسمع كالم ربنا ومل يعمل به
أخاه مبا مسع، فلم يعرض لنا حتى انصرف إىل دمشق وانصرفنا إىل 

داً إىل عامل املدينة بإشخاص أيب وإشخاصي معه، املدينة، فأنفذ بري
  .)١(»...فأشخصنا

 قام بوضع بعض وعلى أي حاٍل، فإنّ اإلمام الباقر 
اليت هي أسلوب ميكن من خالله مواجهة املخاطر ) كالتقية(األسس 

احملدقة بالشيعة واحلفاظ على أرواحهم وعلى األوضاع االقتصادية 
ن عبد امللك، وذلك بغية إجياد األجواء اليت حتسنت بعد عهد هشام ب
ويف هذه الفترة طرأت أحداثٌ زعزعت . املناسبة لنشر العلوم واملعارف

أوضاع احلكم األموي كقيام زيد بن علي الذي حظي بتأييٍد من اإلمام 
 وظهور بعض احلركات األخرى، وإثر ذلك أصبح الباقر 

 بين العباس وبعض بين األمويون أكثر ضعفاً مقابل خصومهم مما شجع
هاشم على إسقاط حكمهم، ولكن هذه احلركة الثورية اليت كانت يف 

 قد غيرت اتجاهها بادئ األمر تبدو وكأنها تدعم أهل البيت 
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 ١٥٦

وتنصلت من الشعارات اليت رفعتها بعد أن تسلّط بنو العباس على 
ر مل ، وهذا األمرقاب املسلمني وقمعوا كلّ من يوايل أهل البيت 

 ويف ظلّ .)١( كان قد تنبأ به سابقاًيكن عجيباً ألنّ اإلمام الصادق 
 تصرف حبنكٍة ومل يقحم نفسه يف هذه األحداث فإنّ اإلمام الباقر 

الناحية العلمية،  من الشيعة على نظم شؤون عمل بل السياسية، الرتاعات
يام األوىل من لذا يأت األجواء املالئمة لنشر املعارف والعلوم يف األ

  . هـ١١٧ أو ١١٤ اليت بدأت يف السنة إمامة ابنه جعفر الصادق 

وأما بالنسبة إىل قيام أيب العباس السفّاح وأيب جعفر املنصور 
والدفاع عن حقوق أهل ) الرضا من آل حممد(ضد بين أمية حتت شعار 

تراماً البيت، فتجدر اإلشارة إىل أنّ بين العباس آنذاك كانوا يكنون اح
 نسب إىل النيبألهل البيت والعلويني وكلّ من ي لذلك من ،

الطبيعي أن الذين انتفضوا ضد بين أُمية ليس من مصلحتهم أن يتخذوا 
 حفاظاً على كيام وتشويقاً للرأي موقفاً مناهضاً لإلمام الصادق 

العام املوايل ألهل البيت كي يدعمهم؛ وعلى هذا األساس نالحظ أنّ 
اإلمام مل تصدر منه ردود أفعاٍل تذكر حتى استئصل النظام األموي 

  .هـ١٣٢بالكامل سنة 

                                                        

، ١؛ امللل والنحل، ج١٩٩؛ تذكرة اخلواص، ص٢٤٣، ص٣مروج الذهب، ج:  راجع-1
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 ١٥٧

 بعد أن اار نظام بين أُمية، فُسح اال لإلمام الصادق 
 ومكّة ومىن، كي ينشر املعارف احلقّة يف مدينة جده رسول اهللا 

 هـ ويف تلك اآلونة مل تستقر١٤٥ودامت هذه األوضاع حىت سنة 
حكومة بين العباس بالكامل، لذا كانت األجواء مالئمةً للنشاطات 
العلمية وفسح اال للشيعة كي يتنقّلوا حبريٍة بني الكوفة وخراسان 
وسائر البالد اإلسالمية، كما متكّنوا من احلضور بني يدي إمامهم يف 
املدينة، وحتى عندما كان اإلمام يؤدي مناسك احلج فإنهم كانوا 

السونه ويطرحون عليه أسئلتهم بكلّ حريٍة وطمأنينٍة؛ ناهيك عن أنّ جي
علماء أهل السنة أيضاً كانوا يراجعونه ويطلبون العلم منه أو حيضرون 

حيث كانوا  ـ ومن أبرزهم أبو حنيفة ومالك بن أنس ـ يف دروسه
يسألونه عما استصعب عليهم يف شتى املواضيع وهو بدوره كان جييبهم 

  .)١( صدٍربرحابة

كلّ هذه النشاطات العلمية كانت حرةً حينذاك دون أن يزاول 
نظام احلكم أية ضغوٍط على اإلمام وطالبه، ويقول ابن محدون يف هذا 

مل ال تغشانا كما يغشانا : كتب املنصور إىل جعفر بن حممد«: الصدد
ليس لنا ما خنافك من أجله، وال عندك من أمر : (سائر الناس؟ فأجابه

اآلخرة ما نرجوك له، وال أنت يف نعمة فنهنئك ا، وال تراها نقمةً 
. تصحبنا لتنصحنا: قال فكتب إليه!). فنعزيك ا، فما نصنع عندك؟
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. )من أراد الدنيا ال ينصحك، ومن أراد اآلخرة ال يصحبك: (فأجابه
واهللا لقد ميز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا ممن : فقال املنصور

  .)١(»ريد اآلخرة، وإنه ممن يريد اآلخرة ال الدنياي

إذن، إثر الظروف اليت سادت يف هذه الفترة اليت دامت عشرين 
سنةً زالت الضغوط اليت تعرض هلا الشيعة وأئمتهم، ولكن عندما 
اشتدت شوكة اخلليفة املنصور بدأت األمور تعود إىل ما كانت عليه 

  .  األوضاع السياسية من جديٍدسابقاً شيئاً فشيئاً، فتأزمت
  

 : األوضاع الثقافية - 

 كما ذكرنا آنفاً فإنّ األوضاع الثقافية يف عهد اإلمام السجاد
كانت مزريةً للغاية ومل تكن الظروف مؤاتيةً لنشر العلوم واملعارف على 
نطاٍق واسٍع، بل كان األمر مقتصراً على بيان جانٍب حمدوٍد منها ويف 

 جتسد ذلك يف إطار أدعيٍة ومناجاٍة، وهذه احلالة كانت معظم األحيان
  .حيان سائدةً بني اخلواص أيضاًيف بعض األ

ما مسعت بأحٍد من الناس «: روي عن أيب محزة الثمايل قوله
 إال ما بلغين من علي بن أيب كان أزهد من علي بن احلسني 

 تكلّم يف  إذاكان اإلمام علي بن احلسني «: ، مثّ قال»طالب 
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وقرأت صحيفةً فيها كالم «: ، وقال»الزهد ووعظ أبكى من حبضرته
 وكتبت ما فيها مثّ أتيت علي بن زهٍد من كالم علي بن احلسني 

احلسني صلوات اهللا عليه فعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه، وكان 
وبغي بسم اهللا الرمحن الرحيم، كفانا اهللا وإياكم كيد الظاملني : (ما فيها

احلاسدين وبطش اجلبارين، أيها املؤمنون ال يفتننكم الطواغيت 
وأتباعهم من أهل الرغبة يف هذه الدنيا املائلون إليها املفتتنون ا 
املقبلون عليها وعلى حطامها اهلامد وهشيمها البائد غداً، واحذروا ما 

كنوا إىل ما حذّركم اهللا منها وازهدوا فيما زهدكم اهللا فيه منها، وال تر
 رغم .)١(»)...يف هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قراٍر ومرتل استيطاٍن

لكنها تتضمن أمراً هاماً ) صحيفة الزهد(أنّ هذه الرسالة عرفت بـ
على ضرورة الفصل  ـ يف إطار املوعظة ـ للغاية، أال وهو تأكيد اإلمام

 وتبعيته هللا بني تيارين، أحدمها الوريث الشرعي خلالفة رسول ا
تعين اتباع دين احلق وطاعة اهللا تعاىل، واآلخر هو تيار ظاملٌ وتبعيته 

  .اهللا تعاىل والتمرد على أوامرهتعين معصية 

 تغريت يف عهد اإلمامني حممد الباقر وجعفر الصادق 
 لتتضمن نشر املعارف وجهة املوعظة والدعاء من قبل األئمة 

تعاليمها بشكٍل علين لتحتلّ اإلمامة مكانتها وبيان أحكام الشريعة و
االجتماعية إىل حد ما، فاال املسلمون عليهما بأسئلتهم اليت مل جتد 
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جواباً على مدى عقوٍد من الزمن، فأجاباهم خري إجاباٍت وفصل هلم 
وإىل جانب ذلك، فقد ظهرت بعض األفكار . ما كان غامضاً عليهم

األموي، كأفكار وهب بن منبه، وكذلك املنحرفة يف أواسط العهد 
انتشرت ظاهرة ترمجة النصوص مما أدى إىل حدوث رقي ثقايفٍّ، إذ 

 كان مولعاً بترمجة )١(ينقل املؤرخون أنّ خالد بن يزيد بن معاوية
النصوص الفارسية والرومية واليونانية إىل العربية لالطّالع على علوم 

  . حركة الترمجةاُألمم األخرى، وإثر ذلك انتعشت 
وبالطبع مبا أنّ هذه النصوص كانت تتضمن علوماً جديدةً مل 
يطّلع عليها املسلمون سابقاً، فقد تبادرت إىل أذهام أسئلةً كثريةً بعد 
أن اطّلعوا عليها ولكن األوساط العلمية آنذاك كانت عاجزةً عن بيان 

  اإلمامني حممدأجوبتها مما اضطرهم للرجوع إىل منبع العلم واحلكمة
 وبعض تالمذما، إذ ال أحد غريمها كان الباقر وجعفر الصادق

  . قادراً على بيان ما خفي على الناس من معارف وعلوم
 قد ناقش فهناك روايات تشري إىل أنّ اإلمام الباقر 

 حتدث بالعربية ، واإلمام الصادق )٢(النصراين الرومي يف الشام
 كما هو احلال ،)٣(مع عامر بن علي اجلامعي) الذبائح(حول مسألة 

                                                        

ّ يقال إن أول ترمج-1 ة بعد ظهور اإلسالم كانت بواسطة خالد بن يزيد بن معاوية سنة ّ
 . ٣٤١، ص٤، جّ؛ مكاتيب األئمة ٩بيت احلكمة، ص: راجع. هـ٨٥
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الذي ألّفه ) الرد على أرسطاطاليس يف التوحيد(بالنسبة إىل كتاب 
  .)١(هشام بن احلكم

إنّ الرقي العلمي للشيعة كان مشهوداً يف تلك اآلونة والتأريخ 
يشهد على ذلك، واملناظرات اليت كانت تدور بني أصحاب اإلمام 

 املذاهب واألديان خري دليٍل على ذلك،  وأتباع سائرالصادق 
كنا عند «: ففي إحدى هذه املناظرات روي عن هشام بن سامل قوله

 مجاعةً من أصحابه، فورد رجلٌ من أهل الشام أيب عبداهللا 
.  باجللوسفاستأذن فأذن له، فلما دخل سلّم فأمره أبو عبداهللا 

غين أنك عاملٌ بكلّ ما بل:  قال)ما حاجتك أيها الرجل؟: (مثّ قال له
 )يف ماذا؟: (فقال أبو عبداهللا . تسأل عنه، فصرت إليك ُألناظرك

فقال أبو . يف القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه: قال
  .)٢(»)...يا محران دونك الرجل: (عبداهللا 

ويف هذه الفترة أيضاً ظهر جيلٌ جديد من املسلمني ميتلك روح 
ر بشكٍل غري مسبوٍق حبيث مل جيد الناس بداً من السؤال واالستفسا

اخلوض يف غمار العلوم واملعارف لإلجابة عما يطرح من أسئلة، ولكن 
، واألعداد مل يكن أمامهم أي حلٍّ سوى الرجوع إىل أهل البيت 

 خري الكبرية من طلبة العلم الذين تتلمذوا على يد اإلمام الباقر 
                                                        

 . ٤٣٣ رجال النجايش، ص-1
 . ٢٧٥ رجال الكيش، ص-2
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: ف صلوات اهللا عليه علم األئمة بقوله حيث وص،)١(شاهٍد على ذلك
إنّ الناس لو جابوا مشارق األرض أو مغارا فال جيدون العلم 
الصحيح إال عند أهل البيت، فقد قال لسلمة بن كهيل واحلكم بن 

شرقا وغربا فال جتدان علماً صحيحاً إال شيئاً خرج من عندنا «: عتيبة
  .)٢(»أهل البيت

رصة مؤاتيةً، بذل اإلمامان الباقر إذن، بعد أن أصبحت الف
 جهوداً حثيثةً لترسيخ دعائم األسس الفكرية للتشيع والصادق 

وتأسيس مدرسٍة عظيمٍة، ألنّ األسئلة املطروحة آنذاك قد تزايدت 
وأما بالنسبة إىل ما روي من أحاديث . وأصبحت أكثر دقّةً ومضموناً

 أنّ أبان بن تغلب وجابر وروايات يف تلك اآلونة، فتجدر اإلشارة إىل
بن يزيد اجلعفي وحدمها قد نقال ثالثني ألف حديٍث عن اإلمامني 

وأما حممد بن مسلم الذي يعد أحد أعظم ، )٣(الباقر والصادق
 ثالثني ألف حديٍث رواة الشيعة يقول إنه مسع من اإلمام الباقر 

  .)٤( ستة عشر ألف حديٍثومن اإلمام الصادق 

ةً علميةً متكاملةً ئ أصحابه تنشاإلمام الصادق لقد أنشأ 
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حبيث جعلهم يتقنون كلّ مسألٍة تطرح عليهم ويعرفون املكنون فيها، 
وذلك لكي يتمكّنوا من خدمة الدين واإلجابة عما يطرح من أسئلٍة، 

 .)١(»ٍء فَاسألُوِني ِمن ِكتاِب اهللا ِإذا حدثْتكُم ِبشي«: حيث كان يقول هلم
روي عن زرارة «:  ما يلييل املثال نقل الشيخ الصدوق على سب

ما تقول يف الصالة : قلنا أليب جعفر : وحممد بن مسلم أنهما قاال
وِإذَا : إنّ اهللا عز وجلّ يقول: (يف السفر كيف هي وكم هي؟ فقال

 )٢(ِةالا ِمن الصضربتم ِفي اَألرِض فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصرو
: قلنا: ، قاال)فصار التقصري يف السفر واجباً كوجوب التمام يف احلضر

افعلوا، فكيف :  ومل يقلفَلَيس علَيكُم جناح: إنما قال اهللا عز وجلّ
أو ليس قد قال : (أوجب ذلك كما أوجب التمام يف احلضر؟ فقال 

 جناح  الْبيت أَِو اعتمر فَالفَمن حج: اهللا عز وجلّ يف الصفا واملروة
 أال ترون أنّ الطواف ما واجب مفروض )٣(؟علَيِه أَنْ يطَّوف ِبِهما

، وكذلك التقصري ألنّ اهللا عز وجلّ ذكره يف كتابه وصنعه نبيه 
 يف السفر شيٌء صنعه النيب٤(») وذكره اهللا تعاىل ذكره يف كتابه(.  

مثّ كان حممد بن «:  قولهمام الصادق وقد روي عن اإل
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 ١٦٤

علي أبا جعفر، وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم ال يعرفون 
مناسك حجهم وحالهلم وحرامهم، حتى كان أبو جعفر ففتح هلم وبين 
هلم مناسك حجهم وحالهلم وحرامهم حتى صار الناس حيتاجون إليهم 

س؛ وهكذا يكون األمر، واألرض ال من بعد ما كانوا حيتاجون إىل النا
تكون إال بإماٍم، ومن مات ال يعرف إمامه مات ميتةً جاهليةً وأحوج 

  .)١(»ما تكون إىل ما أنت عليه إذ بلغت نفسك

ومن أبرز الشخصيات اليت تأدبت وترعرعت حتت ظلّ رعاية 
أبان بن تغلب، زرارة بن :  عبارةٌ عناإلمامني الباقر والصادق 

مد بن مسلم، هشام بن احلكم، محران بن أعني، مجيل بن أعني، حم
وأهم ما مييز هذا اجليل اجلديد هو . دراج، مؤمن الطاق، وغريهم

ختصص كلّ عاٍمل بباٍب من أبواب العلم، كعلم الكالم والفقه والتفسري 
واآلداب، وما إىل ذلك؛ لذا يأت األرضية املناسبة لتربية كوادر 

 وكانت النتيجة بيان ونشر اآلالف من الروايات يف متخصصة ماهرة،
  . خمتلف العلوم

  

 : األوضاع االجتامعية - 

 وحينما تولّى عمر بن عبد يف أواخر عهد اإلمام السجاد 
العزيز زمام اخلالفة بالتحديد، حتسنت أوضاع الشيعة من الناحية 
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 ١٦٥

نه اعترب االجتماعية وحتررت اإلمامة من القيود اليت فرضت عليها أل
هـ ٩٩ وقد وصل إىل سدة احلكم سنة  ،)١()أشرف الناس(اإلمام 

رار أوضاع األئمة حيث كانت له ثالثة مواقف رجولية أدت إىل استق
  :وشيعتهم، وهي

 بعد أن روج بنو منع سب اإلمام علي بن أيب طالب  ) ١
ة ويف أُمية ذلك بني املسلمني لعقوٍد من الزمن على منابر صالة اجلمع

  .)٢(مجيع املناسبات الدينية

ال ريب يف أنّ اإلقبال الشعيب على ظاهرة السب اليت سادت 
آنذاك يعين عدم احترام املكانة االجتماعية للشيعة، لذا فإنّ عمر بن 
عبد العزيز بإجراءاته اليت اتخذها قد أحدث تغيرياٍت واسعةً يف 

دما منع سب أمري معتقدات عامة الناس، إذ على أقّل تقديٍر عن
 جعل الناس يتساءلون عن سبب قيام أعدائه بسن هذا املؤمنني 

  . األمر املقيت

  .)٣ (أمر بإعادة فدك إىل أهل البيت ) ٢
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 ١٦٦

روى املؤرخون أنّ عمر بن عبدالعزيز عندما تولّى اخلالفة 
إنَّ فَدك كانت ِبيِد رسوِل «:  مثّ قال،أحضر قريشاً ووجوه الناس

و بكٍْر كَذَِلك وعمر اه اُهللا، ثُم وِليها أب، فَكَانَ يضعها حيثُ أَراِهللا
عود ي ولَم تكُن ِمن ماِلي أكَذَِلك، ثُم أُقِْطعها مروانُ، ثُم ِإنها صارت ِإلَ

لَى ما كَانت علَيِه ِفي عهِد ني قَد رددتها عشِهدكُم أِمنها علَي، وِإني أُ
 لَهم يكُن ِإلَي أَنْ آخذَه والهِلي أَقْطَعوِني ما لَم ِإنَّ أ... رسوِل اِهللا 

  .)١(»أَنْ يعطُوِنيِه، وِإني قَد هممت ِبردِه علَى أَرباِبِه

يت اعتمد وكما هو معلوم فإنّ فدك تعد من املوارد املالية ال
، كما أنها حتظى مبكانٍة مرموقٍة يف ثقافة التشيع عليها أهل البيت 

بصفتها رمٍز ملقارعة الظلم، وعلى هذا األساس فإنّ إعادا إليهم 
متنحهم مكانتهم االجتماعية املسلوبة إضافةً إىل أنها تثبت حقّانيتهم يف 

  . والثاينالعهود السابقة وال سيما يف عهد اخلليفتني األول 

  .أمر بتدوين احلديث ) ٣

 عاماً على منع تدوين كالم رسول )٩٠(بعد مضي ما يقارب 
 بأمٍر من اخلليفة الثاين، أمر اخلليفة عمر بن عبدالعزيز بإلغاء اهللا

هذا املنع اجلائر الذي جعل الرعب من تدوين احلديث يتغلغل يف 
ة أنهم ـ، لدرج   سيما يف مدينة الرسول ،وس العلماء والرواةـنف
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 ١٦٧

 ومن اجلدير .)١(مل تكن لديهم اجلرأة على تدوين ما مسعوه وحفظوه
 ألنهم ميتلكون بالذكر أنّ تدوين احلديث بدأ من بوابة أهل البيت 
، وهذا األمر قد أفضل وأصح سلسلٍة سنديٍة تتصل برسول اهللا 

 ومن ناحيٍة .أدى إىل الرقي باملكانة االجتماعية هلم إىل أقصى درجة
ٍس، وميكن ذكر أخرى فإنّ عدد الشيعة كان يتزايد بشكٍل غري حمسو

  :سببني لذلك، ومها

العلويني ألجل  والدعم الشعيب ألهل البيت : السبب األول
  .مقارعة بين أُمية

 سهولة ارتباط الناس مع األئمة املعصومني : السبب الثاين
  .بصفتهم مراجع للعلم واملعرفة

 نشأت ، ففي عهد اإلمامني الباقر والصادق وإثر ذلك
مراكز للتشيع يف خراسان وقم وبعض املناطق األخرى تدرجيياً 
فتزايدت أعداد الشيعة يف شتى أرجاء البالد اإلسالمية، فأصبح 

  . اإلمامان حموراً ألتباع أهل البيت يف مجيع شؤون احلياة
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 ١٦٨

 ًمامة  عهد إ،مرحلة ترسيخ الفكر وتقويمه: ثالثا
  :  اإلمامين موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا

 : األوضاع السياسية- 

أهم ما اتصفت به هذه الفترة الزمنية هو توتر األجواء السياسية 
وشحنها ضد العلويني، كما شهدت اعتراضاٍت وحركاٍت قام ا الشيعة 

  من املدينة إىل بغداد واإلمامومتّ خالهلا نفي اإلمام الكاظم 
  إىل طوس ومن مثّ عينه املأمون ولياً للعهد، وهذه األحداثالرضا

  .كانت مصرييةً يف تأريخ التشيع

 كان يترقّب بعد أن اغتال املنصور الدوانيقي اإلمام الصادق
معرفة من سيخلفه يف اإلمامة ليقتله، لكنه دهش من وصية اإلمام اليت 

  : يوب النحوي قولهجعلته ال يدري ما يفعل، فقد روي عن أيب أ
بعث إيلّ أبو جعفر املنصور يف جوف الليل فأتيته فدخلت «

عليه وهو جالس على كرسي وبني يديه مشعةٌ ويف يده كتاب، فلما 
هذا كتاب حممد : سلّمت عليه رمى بالكتاب إيلّ وهو يبكي، فقال يل

يه بن سليمان خيربنا أنّ جعفر بن حممد قد مات، فإنا هللا وإنا إل
أُكتب، فكتبت صدر : مثّ قال يل! وأين مثل جعفر؟ ـ ثالثاً ـ راجعون

ٍد بعينه ـٍل واحـان أوصى إىل رجـأُكتب إن ك:  الـالكتاب، مثّ ق
فرجع إليه اجلواب أنه قد أوصى إىل مخسٍة . ه واضرب عنقهـفقدم

ان وعبداهللا وموسى ـد بن سليمـر املنصور وحممـو جعفـوأحدهم أب



 ١٦٩

 فهذه الرواية تدلّ بوضوٍح على األجواء السياسية .)١(»ومحيدة
املضطربة اليت كانت سائدةً آنذاك لدرجة أنّ الكثري من اخلواص مل 

 ألنّ املصلحة اقتضت يكونوا يعلمون مبن سيخلف اإلمام الصادق 
  .)٢(إخفاء هذا األمر

كنا باملدينة بعد «: يصف هشام بن سامل تلك األوضاع بالقول
 أنا وصاحب الطاق، والناس جمتمعون على عبد بداهللا وفاة أيب ع

اهللا بن جعفر أنه صاحب األمر بعد أبيه، فدخلنا عليه أنا وصاحب 
:  أنه قالالطاق والناس عنده وذلك أنهم رووا عن أيب عبد اهللا 

، فدخلنا عليه نسأله عما كنا )إنّ األمر يف الكبري ما مل تكن به عاهةٌ(
يف مائتني مخسةٌ، : فسألناه عن الزكاة يف كم جتب؟ فقالنسأل عنه أباه، 

واهللا ما تقول املرجئة : درمهان ونصف، فقلنا: ففي مائة؟ فقال: فقلنا
. واهللا ما أدري ما تقول املرجئة: فرفع يده إىل السماء فقال: قال. هذا
فخرجنا من عنده ضالالً ال ندري إىل أين نتوجه أنا وأبو جعفر : قال

فقعدنا يف بعض أزقّة املدينة باكني حيارى ال ندري إىل أين األحول، 
! إىل الزيدية! إىل القدرية! إىل املرجئة: ونقول! نتوجه وال من نقصد؟

فنحن كذلك إذ رأيت رجالً شيخاً ال أعرفه، ! إىل اخلوارج! إىل املعتزلة
يومي إيلّ بيده فخفت أن يكون عيناً من عيون أيب جعفر املنصور، 
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 ١٧٠

نه كان له باملدينة جواسيس ينظرون إىل من اتفقت شيعة وذلك أ
تنح :  فيضربون عنقه، فخفت أن يكون منهم فقلت لألحولجعفر

فإني خائف على نفسي وعليك، وإنما يريدين ال يريدك، فتنح عني ال 
 وقال بعد ذلك إنه عندما تعرف على .)١(»...لك وتعني على نفسك

م بأنه اإلمام املعصوم الذي جتب طاعته بعد  وعلاإلمام الكاظم 
  . ، أمره بأن ال خيرب أحداً بذلك كي يأمن القتلأبيه الصادق 

إضافةً إىل ما ذكر، يروي املؤرخون أنّ زرارة بن أعني وهو 
 هو اإلمام بالكوفة آنذاك كان يعلم بأنّ اإلمام موسى الكاظم 

 ،)٢(ظلمة مل خيرب أحداً بذلكالسابع للشيعة لكنه خوفاً عليه من كيد ال
ناهيك عن أنه بعث ابنه إىل املدينة بذريعة التعرف على إمام الشيعة 

  .ي ال يشك أحد بأنه يعلم بذلكك
وعلى الرغم من ذلك االضطهاد واملمارسات اجلائرة، طُويت 
صفحة املنصور الدوانيقي حبنكة اإلمام وتدبريه ليحلّ عهد املهدي 

 يكن أهون من سلفه، لذلك تزايدت الضغوط فاستعان العباسي الذي مل
هذا الرجل بالزيدية الذين كانوا يعتقدون بإمامة املفضول على الفاضل 

 وإلضفاء شرعيٍة على للقضاء على الشيعة املوالني لإلمام الكاظم 
.  إىل حد ماحكمه مما أدى إىل تأزمي أوضاع أتباع أهل البيت 
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 ١٧١

الذي دون ) العباسي(هشام بن إبراهيم الزيدي على سبيل املثال فإنّ 
، وأما ابن )١(الكثري من كتب الزيدية، ألّف كتاباً أثبت فيه إمامة العباس

املقعد الزيدي أيضاً فقد دون كتاباً حول الفرق ومعتقداا وموقعها 
اجلغرايف ونشاطات الفرق املنتسبة إىل التشيع، كاليعفورية والزرارية 

اجلواليقية، وحظي هذا الكتاب بتأييٍد من املهدي العباسي واالمارية و
  .)٢(لدرجة أنه أمر بتدريسه يف املدينة والكوفة

 وروي عن هشام بن احلكم أنّ اإلمام موسى بن جعفر 
 وهذا األمر حيكي بوضوٍح عن األجواء ،)٣(كان يأمر شيعته بالسكوت
باسي، تولّى ابنه وبعد هالك املهدي الع. السياسية امللتهبة حينذاك

 منصب اخلالفة فتزايدت الضغوط »اهلادي العباسي«موسى امللقّب بـ
واملعاملة السيئة ضد الشيعة، ومن جانٍب آخر اتسع نطاق اعتراضام 
على النظام احلاكم وظهرت حركات جهاديةٌ من قبل العلويني 

 فاستشهد بعضهم، كاحلسني بن علي)والذي حظي ) صاحب موقعة فخ
وبعد أن متكّن اهلادي العباسي من قمع هذه . تأييد اإلمام املعصومب

 ألنه كان يعتقد بأنّ اإلمام هو احلركات، قرر قتل اإلمام الكاظم 
 لكن اهللا تعاىل انتقم ،)٤(السبب يف انطالق احلركات املناهضة حلكمه
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 ١٧٢

  . منه ومل ميهله للقيام ذه الفعلة الشنيعة

مام وموالوه بنية اهلادي العباسي، عندما علم أهل بيت اإل
ليفرخ روعكم، إنه ال يرد أول «: انتام القلق لكنه طمأم قائالً

 وبالفعل ،)١(»كتاٍب من العراق إال مبوت موسى بن املهدي وهالكه
فقد حدث ذلك وهلك هذا الطاغوت، ومن مثّ استوىل أخوه هارون 

ن األوضاع السياسية مل الرشيد على اخلالفة مبساعدة الربامكة، ولك
  . تتغري، بل تزايدت املضايقات اليت كان يواجهها الشيعة أكثر مما مضى

 هو بعد انتشار شائعاٍت أفادت بأنّ موسى بن جعفر 
املهدي املنتظر، أمر هارون الرشيد بسجنه يف البصرة مثّ نقله إىل بغداد 

رمحن وابن فزجه يف السجن مع بعض أصحابه، ومنهم يونس بن عبد ال
 كأس  ويف اية املطاف جترع سابع أئمة أهل البيت ،)٢(أيب عمري

  . الشهادة وهو يف غياهب السجون

الظروف الصعبة اليت واجهها اإلمام يف تلك اآلونة جعلته يأمر 
بأن يطلب من علماء  ـ )٣(الذي كان أهم نائٍب له ـ علي بن يقطني

مر أصحابك أن يكفّوا «: قال لهالشيعة يف بغداد تقليص نشاطام، ف
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 ١٧٣

 عوا اخلصومة يف الدين وجيتهدوا يف عبادة اهللا عزمن ألسنتهم ويد
   .)١(»وجلّ

ويف جمال بيانه صلوات اهللا عليه للظروف القاسية اليت كان 
يواجهها هو وشيعته اخللّص، أجاب عن رسالٍة بعثها إليه علي بن 

: ن محد اهللا تعاىل وأثىن عليهسويد حينما كان يف السجن قائالً بعد أ
كتبت إيلّ تسألين عن أموٍر كنت منها يف تقيٍة ومن كتماا يف سعٍة، «

فلما انقضى سلطان اجلبابرة وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق 
الدنيا املذمومة إىل أهلها العتاة على خالقهم، رأيت أن أفسر لك ما 

ى ضعاف شيعتنا من قبل حبها سألتين عنه خمافة أن تدخل احلرية عل
هلم، فاتق اهللا عز ذكره وخص بذلك األمر أهله، واحذر أن تكون 
سبب بليٍة على األوصياء أو حارشاً عليهم بإفشاء ما استودعتك 

 هذه الرسالة تدلّ .)٢(»وإظهار ما استكتمتك، ولن تفعل إن شاء اهللا
ه بشكٍل سري مهامويأمر شيعته بوضوٍح على أنّ اإلمام كان يؤد ي

بالرجوع إىل علماء احلق عند مواجهة شبهاٍت ويطلب منهم عدم 
يف سنة . التفريط مبا ورثوه من تراٍث ديين حتى يف أصعب الظروف

 وانتقلت اإلمامة إىل هـ استشهد اإلمام موسى بن جعفر ١٨٣
  . وريث الشجرة النبوية علي بن موسى الرضا 

                                                        

 . ٤٦٠ التوحيد، ص-1
 . ٥١٠، ص٤ّ مكاتيب األئمة، ج-2



 ١٧٤

يد حدث خالف بني ولديه األمني وبعد أن هلك هارون الرش
واملأمون على السلطة، فقتل املأمون أخاه وجلس على عرش اخلالفة، 

كقيام  ـ وألجل أن يهدئ األوضاع السياسية ويقمع حتركات العلويني
ويشوش الواقع الثقايف للشيعة بشكٍل عام،  ـ )١(حممد بن جعفر الصادق

الرضا من آل (لياً للعهد ومساه  وقام بتعيني اإلمام علي بن موسى 
وبالطبع فإنّ اإلمام ). مرو(ومن مثّ طلب منه الذهاب إىل مدينة ) حممد

رضي مبنصب والية العهد من منطلق حنكته وحذاقته، فوضع شروطاً 
كان هذا «: أحرجت املأمون الذي وصف األوضاع السياسية بالقول

أن جنعله ويلّ عهدنا ليكون الرجل مستتراً عنا يدعو إىل نفسه، فأردنا 
دعاؤه لنا وليعترف بامللك واخلالفة لنا وليعتقد فيه املفتونون به أنه 
ليس مما ادعى يف قليٍل وال يف كثٍري وأنّ هذا األمر لنا دونه، وقد 
خشينا إن تركناه على تلك احلالة أن ينفتق علينا منه ما ال نسده 

 فإذ قد فعلنا به ما فعلناه وأخطأنا واآلن. ويأيت علينا منه ما ال نطيقه
يف أمره مبا أخطأنا وأشرفنا من اهلالك بالتنويه به على ما أشرفنا، 
فليس جيوز التهاون يف أمره ولكنا حنتاج أن نضع منه قليالً قليالً حتى 
نصوره عند الرعايا بصورة من ال يستحق هلذا األمر، مثّ ندبر فيه مبا 

 إذن، اعترف املأمون بنسفه بأنّ أهدافه .)٢(»حيسم عنا مواد بالئه

                                                        

 . ٢١٢، ٢اإلرشاد، ج:  راجع-1
 . نوار، بحار األ عيون أخبار الرضا -2



 ١٧٥

السياسية مل تتحقّق قطّ، بل ما زاد من سخطه هو أنّ اإلقبال الشعيب قد 
 حبيث اضطر ألن يقفل عائداً إىل بغداد تزايد على اإلمام الرضا 

وحده دون أن يرافقه اإلمام، لذلك تأججت األزمات السياسية من 
  .  األوضاع بعد أن استشهد اإلمامهـ وتوترت٢٠٢جديٍد يف سنة 

  

 : األوضاع الثقافية - 

بفضل اجلهود العلمية احلثيثة اليت بذهلا اإلمامان الباقر 
 ويف ظلّ تربيتهم كادراً متديناً وفياً لشريعة رسول والصادق

 ومعارفهم قد ، فإنّ خمتلف علوم مدرسة أهل البيت اهللا
سالمية يف عهد اإلمام انتقلت إىل العديد من بقاع البالد اإل

  .، فطُرحت إثر ذلك الكثري من األسئلة العلمية اجلديدةالكاظم
 بتأسيس منظومٍة سريٍة للوكالة لذلك قام اإلمام الكاظم 

و ووكالؤه من ـن هـي يتمكّـ ك،بشكٍل سريٍع ووفّر هلا الدعم الكايف
 اليت ائديةـالشرعية والعق ائل من األسئلةـن الكم اهلـة عـاإلجاب

فالسجن والضغوط السياسية مل حتل دون مواصلة  سراً، الشيعة يطرحها
رة دين اهللا ونشر أحكامه اإلمام واجبه املقدس ومل يدخر جهداً عن نص

  .احلقّة
 فإنّ موسى بن إبراهيم املروزي الذي كان ،على سبيل املثال

ل رئيساً لشرطة الطاغية السندي بن شاهك ومعلّماً ألوالده، قد نق
  حول نورانية خلقة أهل البيت رواياٍت عن اإلمام الكاظم



 ١٧٦

 لكنه مل ينشر )١()مسند اإلمام موسى بن جعفر(ودوا يف كتاٍب أمساه 
 كما أنّ حممد بن علي .)٢(إال يف عهد اإلمام احلسن العسكري

النيسابوري وفد على اإلمام حامالً من قومه سبعني قرطاساً ويف كلّ 
  .)٣(لةٌ أرادوا من اإلمام أن جييب عنهاقرطاٍس مسأ

ويف بعض األحيان كانت الظروف احلرجة تقتضي بأن تتولّى 
الطبقة الثانية من أصحاب اإلمام مهمة نشر املعارف، فقد نقل يونس 

 أمر حممد بن حكيم بن عبد الرمحن عن محاد أنّ اإلمام الكاظم 
يف املسائل  ليناقش القوم بأن جيلس يف مسجد رسول اهللا 

  .)٤(الشرعية والعقائدية

كان يل ابن عم يقال له «: كما أنّ حممد بن فالن الرافعي قال
احلسن بن عبد اهللا، وكان من أعبد أهل زمانه وكان يلقاه السلطان، 
وربما استقبل السلطان بالكالم الصعب يعظه ويأمر املعروف وكان 

 حاله حتى كان يوماً السلطان حيتمل له ذلك لصالحه، فلم يزل هذه
: هـال لـه مثّ قـأدىن إليـ املسجد فرآه ف دخل أبو احلسن موسى

                                                        

 . ٤٠٨ رجال النجايش، ص-1
 يف مصادر أهل راجع األحادث املروية عن اإلمام موسى الكاظم : ّ لالطالع أكثر-2

 . السنّة
 . ٥١٣، ص٤ّ مكاتيب األئمة، ج-3
 . ٤٥٠ املصدر السابق، ص-4



 ١٧٧

إال أنه ليست لك ! يا أباعلي، ما أحب إيلّ ما أنت فيه وأسرين به(
جعلت فداك، وما املعرفة؟ فقال :  قال،)معرفةٌ فاذهب فاطلب املعرفة

عن أنس بن : (العمن؟ ق:  قال،)اذهب وتفقّه واطلب احلديث: (له
لَيفذهب :  قال،)مالك وعن فقهاء أهل املدينة مثّ اعرض احلديث ع

اذهب : (وتكلّم معهم مثّ جاءه فقرأه عليه فأسقطه كلّه، مثّ قال له
 ، وكان الرجل معيناً بدينه فلم يزل مترصداً أبا)واطلب املعرفة

: ل له حتى خرج إىل ضيعٍة له فتبعه وحلقه يف الطريق فقااحلسن
: قال. جعلت فداك، إني أحتج عليك بني يدي اهللا، فدلّين على املعرفة

 بعد كان أمري املؤمنني  (: وقال)فأخربه بأمري املؤمنني (
فمن :  فتقبل منه مثّ قال،) وأخربه بأمر أيب بكٍر وعمررسول اهللا 

حتى ، ) مثّ احلسنياحلسن : (؟ قالكان بعد أمري املؤمنني 
  .)١(»...إىل نفسه مثّ سكتانتهى 

 كانت ناجحةً إىل االستراتيجية اليت اتبعها اإلمام الكاظم 
: عن حممد بن حكيم قال«: حد كبٍري، والرواية التالية تثبت هذا األمر

جعلت فداك فقّهنا يف الدين وأغنانا اهللا : قلت أليب احلسن موسى 
 الس ما يسأل رجلٌ بكم عن الناس حتى أنّ اجلماعة منا لتكون يف

 .)٢(»صاحبه حتضره املسألة وحيضره جواا فيما مــن اهللا علينا بكم
                                                        

 . ٢٥٧ بصائر الدرجات، ص-1
 . ٥٦، ص١ الكايف، ج-2



 ١٧٨

إنّ تواجد علماء الشيعة األوفياء يف تلك اآلونة كهشام بن احلكم قد 
أغنوا املباحث العقائدية ودفعوا الشبهات اليت طرحها البعض، كما فعل 

: بن عبد الرمحن قولهحيىي بن خالد الربمكي، فقد نقل عن يونس 
كنت مع هشام بن احلكم يف مسجده بالعشاء حيث أتاه مسلم «

قد أفسدت : إنّ حيىي بن خالد يقول: صاحب بيت احلكمة، فقال له
 ،هم يقولون إنّ الدين ال يقوم إال بإماٍم حيعلى الرافضة دينهم ألن

 د ذلكفقال هشام عن! وهم ال يدرون أنّ إمامهم اليوم حي أو ميت؟
إنما علينا أن ندين حبياة اإلمام أنه حي، حاضراً كان عندنا أو :

متوارياً عنا حتى يأتينا موته، فما مل يأتنا موته فنحن مقيمون على 
  .)١(»حياته

واستمرت األوضاع على هذا املنوال حتى استشهاد اإلمام 
 اإلمام ، وبعد أن تولّى املأمون العباسي اخلالفة وتنصيبهالكاظم 
، بدأت مرحلةٌ جديدةٌ )مرو( ولياً للعهد ومن مثّ نقله إىل الرضا 

من االنتعاش الثقايف، حيث التقى الكثري من الشيعة بإمامهم وحتى 
سائر املسلمني الذين كانوا يتشوقون للقائه سنحت الفرصة هلم للتربك 

غم من وعلى الر. حبضوره يف تلك البالد البعيدة، فاستقبلوه حبفاوٍة

                                                        

: ٍكم بمثال يف هذه الرواية، حيث قاليستشهد هشام بن احل. ٣٨٠ رجال الكيش، ص-1
ّالرجل إذا جامع أهله وسافر إىل مكة أو توارى عنه ببعض احليطان، فعلينا أن نقيم «

 . »عىل حياته حتى يأتينا خالف ذلك



 ١٧٩

ومنعه من ) مرو(اخلطّة اليت وضعها املأمون لسفر اإلمام من املدينة إىل 
املرور بالكوفة وقم، إال أنّ شخصية اإلمام ومرجعيته الدينية كانت 
أعظم من هذه املؤامرة، إذ ينقل التأريخ إنّ عدد أهل نيسابور الذين 

سلسلة «بـاستقبلوا موكبه بلغ عشرين ألفاً دونوا الرواية املعروفة 
 كما أنّ عدداً كبرياً منهم صلّى صالة عيد الفطر خلف ،)١(»الذهب
  .)٢(اإلمام

كما أنّ احلضور الفاعل لعلماء الشيعة األجالء يف ذلك العهد كان 
 اعتربهم أحياناً مراجع ينوبون عنه، مؤثّراً لدرجة أنّ اإلمام 

ن أيب روى ع«: ومنهم يونس بن عبد الرمحن الذي قال النجاشي عنه
 يشري إليه يف العلم  وكان الرضا احلسن موسى والرضا 

حدثين عبد العزيز بن «: ، ونقل عن الفضل بن شاذان قوله»والفتيا
 وخاصته، املهتدي، وكان خري قمي رأيته، وكان وكيل الرضا 

إني ال أقدر على لقائك يف كلّ وقٍت، فعمن : إني سألته فقلت: فقال
  .)٣(»)خذ عن يونس بن عبد الرمحن: (؟ فقالآخذ معامل ديين

 حدث يف الفترة اليت تلت إمامة اإلمام موسى الكاظم 

                                                        

ّكام أن الكثري من مصادر أهل السنّة نقلت هذا اخلرب، . ٢٦٧رجال الكيش، ص:  راجع-1

ّ؛ الفصول املهمة يف معرفة األئمة، ص٥٩٥، ص٢الصواعق املحرقة، ج: ومنها ّ٢٤٣ . 
 . ٢٦٣، ص٢ الكايف، ج-2
 . ٤٤٧ رجال النجايش، ص-3



 ١٨٠

تطور جديد، وهو أنّ املأمون بصفته خليفة كان يستعني بعلم اإلمام 
حظيت باهتماٍم ) دار احلكمة( ويطرح أسئلةً عليه، كما أنّ الرضا 

وص العلمية إىل اللغة العربية كبٍري، وبالتايل بدأت حركة ترمجٍة للنص
فطرحت إثر ذلك مباحث علمية مل تكن متداولةً بني املسلمني من قبل 
وظهرت علوم جديدةٌ، وهذا األمر فسح اال لعلماء الشيعة للخوض 
يف شتى العلوم وإعادة دراسة وحتليل النصوص الروائية والقرآنية، وال 

  . حيد واإلمامةسيما تلك اليت تتمحور حول موضوعي التو

 ٦٤يف ترمجة ) روى عن الرضا(وذكر املرحوم النجاشي عبارة 
من املصنفني ويف موارد عديدٍة ذكر اآلثار اليت دونوها، وقد صرح 

  وجتدر اإلشارة إىل أنّ تالمذة اإلمام الرضا .)١(بوثاقة معظمهم
  .)٢(الذين بلغ عددهم ثالمثائة شخٍص، قد برزت منهم أربعون شخصيةً

  

 : األوضاع االجتامعية واالقتصادية - 

لقد تشتت شيعة أهل البيت ومبن فيهم أبناء األئمة وأصحام، 
                                                        

، ٥١، ٣٦، ٣٠، ٢٥، ٢١: رجال النجايش، الصفحات التالية: ّ لالطالع أكثر، راجع-1
١٧٩، ١٦٥، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ٤٢، ١٤١، ١٠٤، ٩٩، ٩٠، ٧٤، ٧٣ . 

 يف هذه الفرتة هو وجود أصحاب   ما يزيد من فضل أصحاب اإلمام الرضا-2
ّاإلمجاع بينهم حيث كانت هلم منزلة رفيعة، فعىل سبيل املثال فإن ابن عمري وحده دون  ّ

؛ ٢٩٨، ص١تأريخ حديث الشيعة، ج: ّلالطالع أكثر راجع. ً كتابا يف هذه الفرتة٩٤
 . ٣٢٦رجال النجايش، ص



 ١٨١

وهاجروا إىل خمتلف بقاع البالد اإلسالمية إثر الضغوط السياسية اليت 
وبطبيعة احلال . تعرضوا هلا، فاستقبلهم الناس وعاشروهم عن كثٍب

ماعية واسعة النطاق، فتأسست مراكز فإنّ هذا األمر كانت له نتائج اجت
  . جديدة للتشيع والسيما يف قم وبغداد وحتى يف بلدان الشرق األقصى

وهذا التوسع يف الرقعة اجلغرافية كان حباجٍة إىل تنسيٍق 
 جهوداً حثيثةً ونشاطاٍت منظّمٍة، لذلك بذل اإلمام موسى الكاظم 

ة رغم األجواء املتوتذه املهم رة آنذاك، فتمكّن من ترسيخ للقيام
أما املهام األساسية اليت كانت ملقاة على عاتق . دعائم منظومة الوكالة

 املراحل الالحقة، فهي كما كما اقتضت األوضاع يف ـ النواب ـ الوكالء
  :يلي

إدارة الشؤون املالية واستالم احلقوق الشرعية كاخلمس ) ١
ا الشيعة وبالتايل إيصاهلا إىل األئمة والزكاة والنذور واهلدايا اليت يقدمه

 ةأو إنفاقها يف موارد ضرورية لتلبية املتطلّبات االقتصادية لألئم 
  . وشيعتهم

٢ ( العمل كحلقة وصٍل بني األقاليم اليت يقطنها الشيعة ومقر
رسال مبعوثني، اإلمامة عن طريق املراسالت أو اللقاءات املباشرة أو إ

  .أو أي طريٍق آخر

مزاولة نشاطاٍت علميٍة وإرشاديٍة لتوجيه الشيعة وتثقيفهم، ) ٣
  . وال سيما إعالمهم باإلمام الالحق بعد رحيل املعصوم 



 ١٨٢

مزاولة نشاطاٍت سياسيٍة ومقارعة ظلم طغاة بين العباس ) ٤
بشكٍل سري، وهذه النشاطات من شأا دعم الشيعة وتوحيد 

  . صفوفهم

  . شيعتهم وتناقل أخبار األئمة ) ٥

 مواجهة املنحرفني والذين يزعمون أنهم وكالء لألئمة ) ٦
  . وأبواباً هلم زوراً وتاناً

 خدماٍت لألئمة وتقدمي االجتماعية للمسؤوليات التصدي) ٧
ومواليهم وقضاء حوائجهم وحلّ مشاكلهم من خالل تواجدهم بني 

  . الشيعة
  . بال عصر الغيبةمتهيد الشيعة نفسياً كي يستعدوا الستق) ٨

إذن، املهام املذكورة تتطلب تأسيس منظومٍة متكاملٍة من 
الوكالء وإجياد ارتباٍط بينهم وتقسيمهم حسب األقاليم وحتديد مدى 
صالحيام، كما أنّ الظروف تفرض عليهم التغلغل يف أروقة نظام 
حكم بين العباس بالتعاون مع علي بن يقطني وطرح برنامٍج منظٍّم 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ بعض الرواة يف هذا . ارة شؤون الشيعةإلد
العهد كانوا من التجار النافذين يف بغداد وقم وخراسان وسائر 

   .)١(املناطق
                                                        

 ). لفارسيةباللغة ا (ّ سازمان وكالت و نقش آن در عرص ائمه -1



 ١٨٣

  : الفرق التي تشعبت من الشيعة  -
هناك حدثان هامان على صعيد احنراف بعض الفرق املنسوبة 

  : الفترة، ومهاارة إليهما يف هذهإىل الشيعة جتدر اإلش
االنشقاق الفكري الذي حدث بعد استشهاد اإلمام جعفر  ) ١
  .  فظهرت إثر ذلك فرقتا الفطحية واإلمساعيليةالصادق 
االنشقاق الفكري الذي حدث بعد استشهاد اإلمام موسى  ) ٢
  .إثر ذلك الفرقة الواقفية فظهرت الكاظم 

حدوث هذه وبالطبع فإنّ العديد من العوامل قد أسفرت عن 
االنشقاقات، منها توتر األجواء ووجود بعض الروايات اليت تؤكّد على 

د أن استشهد اإلمام ـ، لذا بع أنّ اإلمامة تنتقل إىل االبن األكرب
 ظن البعض أنّ ابنه األكرب إمساعيل هو اإلمام املفترض الصادق

بعض الشيعة  يف حني أنّ ،)١(الطاعة وأنه كان غائباً يف عهد أبيه ومل ميت
كانوا على العكس من ذلك، حيث صدقوا مبوته لكنهم اعتقدوا بأنّ 

  . هو ابنه اآلخر عبداهللا األفطحاإلمام
اإلمساعيليون نأوا بأنفسهم عن الشيعة بسرعٍة وهاجروا إىل 
مصر وأسسوا حكومةً هناك، وقد كان سبب هجرم هو تأويلهم 

  .)٢(لروايٍة تقول بأنّ القائم باألمر سيظهر يف ناحية مغرب الشمس
                                                        

 . ّ تويف إسامعيل قبل أبيه اإلمام الصادق -1
ٍ لالطالع أكثر عىل استنتاج اإلسامعيلية من هكذا روايات يف تعاملهم مع قبيلة -2 يف ) كتامة(ّ

 . ١٨٨، ص)باللغة الفارسية(تاريخ سيايس غيبت امام دوازدهم : هـ، راجع٢٨٠سنة



 ١٨٤

 وعدم معرفة )١(الروايات القائلة بانتقال اإلمامة إىل االبن األكرب
كانا سببني العتقاد أكثر العلماء من الطبقة الثانية أحٍد باإلمام الالحق 

 ،)٢( غري املقربني بإمامة عبد اهللا األفطحوأصحاب اإلمام الصادق 
لكنهم ما لبثوا أن عدلوا عن ذلك يف أقلّ من سبعني يوماً وذلك 

 منها كما ينقل املؤرخون امتحانه مبسائل من احلالل ،)٣(ألسباب عديدٍة
عنده فيها جواب وكذلك ِلما ظهر منه من االَشياء اليت واحلرام مل يكن 

ال ميكن أن تظهر من إماٍم معصوٍم، لذلك آمن معظمهم بإمامة اإلمام 
  .  باستثناء عدٍد قليٍل منهمموسى الكاظم 

أما الواقفية فقد كانت مشكلتهم أكرب وكانوا يتسببون خبلق 
 أو من وكالء ، فبعض رموزهم كانوا رواةًمصاعب لإلمام الرضا 

 املعروفني الذين كانوا يسيطرون على أمواٍل طائلٍة اإلمام الكاظم 
وقد .  حيث كانوا ذوي مكانٍة اجتماعيٍة مرموقٍة)٤(تعود ملكيتها لإلمام

 جبفاٍء لدرجة أنهم جتاسروا عليه تعامل هؤالء مع اإلمام الرضا 
 وال سيما يف ،)١( ومل يتورعوا من وضع األحاديث)٥(وأنكروا كالمه

                                                        

 . ٢٥٤رجال الكيش، ص:  راجع-1
ّات ذكرت أيضا عند النص عىل إمامة اإلمامني زين العابدين والرضا  هذه الرواي-2 ً .

 . ١٩٥؛ أمايل الطويس، ص٣١، ص١الكايف، ج: راجع
 . ٣٤٥رجال الكيش، ص:  راجع-3
 . ٤٦٧ املصدر السابق، ص-4
 . ٩٢ رجال النجايش، ص-5



 ١٨٥

العقود األخرية من حياته املباركة حيث مل يكن له ولد، وهذا األمر 
أصبح ذريعةً هلم ولسائر الفرق املعارضة اليت تنكر احلقائق ترجيحاً 

  . ملصاحلها اخلاصة رغم إقرارها باإلمامة
:  حول ذلك خماطباً حممد بن فضيليقول اإلمام الرضا 

أما إنهم يزعمون أني عقيم وينكرون من ! ذملعنهم اهللا، ما أشد ك«
  .)٢(»يلي هذا األمر من ولدي

م ـهـود أئمتـة وجهـف الشيعـر مواقـان وإثــرور الزمـمـب
 تزعزت أركان الفرقة الفطحية، ومن مثّ اضمحلّت ،)٣(املعصومني

  .بالكامل يف عهد اإلمام احلسن العسكري 

يت كانت مؤثّرةً يف هذه الفترة عند تقييم العوامل التأرخيية ال
 نالحظ أنه رغم اضطراب األجواء وتأزمها، فإنّ أهل البيت 

متكّنوا من إحداث حتوٍل نوعي عرب إرساء دعائم فكر التشيع ودحض 
الشبهات اليت أُثريت حوله، وعرب تربيتهم كوادر علمية كفوءة تلبي 

                                                        

 . ١١٩ رجال النجايش، ص-1
 . ٧٥٩ رجال الكيش، ص-2
َ لقب الشيعة الواقفة-3 ُ وغلب عليها هذا االسم وشاع هلا، ) الكالب املمطورة( بلقب ّ

ّوكان سبب ذلك أن عيل بن إسامعيل امليثمي ويونس بن عبدالرمحن تناظرا فقال عيل  ّ ّ

ّأي أنكم أنتن من اجليفة، الن الكالب إذا . »ّما أنتم إال كالب ممطورة«: بن إسامعيل َ ّ
ّضا يلعنوهنم يف القنوت، وقد أيدهم اإلمام أصاهبا املطر فهي أنتن من اجليفة، وكانوا أي ً

 . ٤٦١رجال الكيش، ص: راجع.  يف هذااحلسن العسكري 



 ١٨٦

اق مدرسة اإلمام جعفر متطلّبات اتمع العلمية استطاعوا توسيع نط
  .  لتزاول نشاطاا يف العديد من البقاع اإلسالميةالصادق 

  
 ًد الجواد: رابعاعهد إمامة اإلمام محم   إلى بداية

  :) مرحلة تطبيق الفكر على أرض الواقع. (عصر الغيبة

 : األوضاع السياسية - 

 على يد املأمون العباسي واجه بعد استشهاد اإلمام الرضا 
الشيعة ظروفاً جديدةً غيرت من واقعهم، حيث متكّن صلوات اهللا عليه 
من ترسيخ أُسس معارف التشيع وقطع الطريق على سائر الفرق كي 
التفرض أفكارها املنحرفة، واألجواء السياسية اليت كانت سائدةً آنذاك 

فطوال نصف قرن، أي من . على اتمع قد توترت إىل أقصى احلدود
 هـ، عاىن ثالثة من األئمة املعصومني ٢٦٠ـ حتى ه٢٠٢سنة 

أقسى الظروف وجترع ثالثةٌ منهم كأس الشهادة يف عنفوان الشباب 
  .)١(وغاب رابعهم

 كتعامله مع املأمون العباسي تعامل مع اإلمام حممد اجلواد 
 مع اختالٍف طفيٍف، لكن أخاه املعتصم باهللا أبيه اإلمام الرضا 

خلالفة بعده عكّر األجواء فور تسلّطه على رقاب الذي تولّى ا
                                                        

ٌ خالل هذه الفرتة تواىل عىل سدة احلكم عرشة من طغاة بني العباس-1 ّ . 



 ١٨٧

املسلمني، لذلك استاءت األوضاع إىل أبعد احلدود لدرجة أنه اغتال 
  . اإلمام يف السنة األوىل من خالفته

،  انتقلت اإلمامة إىل ابنه علي اهلاديبعد اإلمام اجلواد
 يعود إىل والشيعة مل خيتلفوا على كونه اإلمام العاشر، والسبب يف ذلك

 وجود نص صريٍح من أبيه على تعيينه، حيث أخرب اإلمام اجلواد 
 ومل .)١(خواص شيعته بذلك يف رقاٍع كتبها هلم قبل ذهابه إىل بغداد

يعترض أحد على إمامته لصغر سنه ومل تظهر أية حركٍة مناهضٍة 
اين إلمامته سواٌء من اخلليفة العباسي أم من غريه، وذلك ألنه كان ث

إماٍم يتولّى اإلمامة يف هذه السن بعد أبيه، وقد كانت إمامته يف عهد 
املتوكّل باهللا العباسي الذي اتبع منهج املأمون يف نفي األئمة عن مركز 

 على اإلقامة يف اخلالفة، إذ أرغم اإلمامني اهلادي والعسكري 
ت شديدةً مدينة سامراء اليت بناها املعتصم، والضغوط السياسية قد كان

لدرجة أنّ الطغاة كانوا يف غىن عن زج اإلمامني يف السجن، فدارمها 
يف احلقيقة كانت مبثابة سجٍن هلما ألنهما مل يكونا قادرين على الذهاب 
أينما يرغبان إال إىل دار اإلمارة لكي تتثبت احلكومة من وجودمها يف 

ألمر طويالً حتى  مل يدم ا وبعد استشهاد اإلمام اهلادي .)٢(سامراء
  . كأس الشهادةجترع اإلمام العسكري 

                                                        

 . ٣٢٢، ص١ الكايف، ج-1
 . ١٢٩ أمايل الطويس، ص-2



 ١٨٨

 : األوضاع الثقافية - 

األوضاع الثقافية للشيعة يف هذه الفترة اختلفت عما كانت عليه 
آنفاً بعد أن تولّى اإلمامة ثالثة أئمٍة صغار السن وإمام يف مستهلّ 

ني اهلادي شبابه، لكن األمر الذي حيظى بأمهيٍة هنا هو بيان اإلمام
 ملا ذكره األئمة املعصومون السابقون من تعاليم والعسكري 

ومعارف وإعداد الناس لقبوهلا، وذلك يف احلقيقة يدلّ على أنّ بيان 
املعارف وتفاصيلها قد متّ قبل تلك اآلونة من تأريخ التشيع، أي منذ 

 ، واملأمون العباسي بدوره كانبداية إمامة اإلمام حممد اجلواد 
   .)١(على علٍم بذلك

إنّ النضوج املعريف واإلجنازات العلمية اليت كانت لعدٍد كبٍري من 
                                                        

ً زعم البعض أن عددا من الشيعة مل يقبلوا بإمامة اإل-1 ً نظرا لصغر ّمام حممد اجلواد ّ

ّسنّه، ولكن هذه املزاعم واهية وليس هلا أساس من الصحة حمل تأمل ونقاش؛ ألن  ٌّ ّ
، وسبب هذه املزاعم ٍالشيعة كانوا يعلمون بوجود إمام ينوب عن اإلمام الرضا 

ًهو ظن عامة الناس بأنه مل ينجب ولدا ذكرا ً ّ ّ ّؤمل  فقد كان يّوأما اإلمام الرضا . ّ
ّالشيعة خريا بأنه سريزق ولدا ذكرا، وهذا األمر بطبيعة احلال يمهد الشيعة لقبول  ً ً ًّ

ّ وال سيام وأن رموز الشيعة كانوا يرتقبون معرفة إمامهم ّإمامة ابنه حممد اجلواد  ّ ّ
ّالتاسع، فضال عن أن النخبة منهم كعيل بن جعفر الذي كان يعرف بالعامل وكبري آل  ً

ًطبعا من املمكن . ٍنوا عىل صلة به وهم بالطبع يعرفون مقامه الرفيع، كاالصادق 

ّ آنذاك تساءلوا حول هذا األمر، لكنّه مل يتسبب أن بعض املوالني ألهل البيت 
ّبحدوث انشقاق يف صفوفهم ألن اإلدراك املعريف قد ترسخ يف أنفسهم ومل يعرتضوا  ّ

 . ١٦٧قرب اإلسناد، ص: ّلالطالع أكثر راجع. عىل ذلك



 ١٨٩

ذهلا األئمة ـة اليت بـة، إضافةً إىل املساعي احلثيثـعلماء الشيع
 لزرع الثقة يف أنفس شيعتهم كي يعتمدوا على أنفسهم املعصومون

يف حلحلة مشاكلهم وتعليم وكالئهم كيف يشرفون على شؤو م، ينم
عن أنّ التشيع قد طوى مسريةً ثقافيةً مثمرةً وفاعلةً وأنّ أتباع مذهب 
أهل البيت قد أصبحوا مستعدين لدخول مرحلٍة جديدٍة من تأرخيهم، 
أال وهي غيبة إمامهم؛ لذلك تولّى النواب اخلاصون لإلمام املهدي 

ألخرى  إدارة معظم شؤون الشيعة، وأما نواب املناطق ااملنتظر 
  .فقد كانوا على اتصاٍل مع النواب اخلاصني لنقل األخبار إىل اإلمام

 قد مهدا  فإنّ اإلمامني اهلادي والعسكري ،وقبل ذلك
األرضية املناسبة هلذا األمر حيث كانا يلتقيان ببعض اخلواص سراً بعد 

اً ما كانا أن قلّال من لقاءام املباشرة أمام املأل العام، كما أنهما كثري
   .)١(يتواصالن معهم عن طريق املراسالت

مثالً عثمان بن سعيد العمري الذي كان نائباً لألئمة منذ عهد 
 أصبح يدير شؤون سائر النواب ويتواصل مع اإلمام اهلادي 

األئمة لتزويدهم بأخبار الشيعة ويطرح عليهم أسئلتهم ليجيبوا عنها 
صٍة عند الضرورة، فعدد الرسائل مباشرةً أو عن طريق توقيعاٍت خا
                                                        

ٍؤلفات حول مـّ بعض األصحاب دونوا م-1 ّا تعلموه من األئمة ـّ ّ  ، لكنّهم مل
ٍينرشوها إال بعد مدة من تأليفها  و ٣٠٤رجال النجايش، ص: عـكثر راجاألّلالطالع . ّ

٢٩٧ . 



 ١٩٠

  .)١( رسالةً)١٥٠( تقارب اليت بعثها اإلمام اهلادي 

وعلى  ـ وطوال هذه الفترة فإنّ بعض النواب وذوي املعرفة
قد احنرفوا عن املسري الصحيح، لكن حنكة اإلمام  ـ رأسهم الشلمغاين

 وحزمه حاال دون حدوث شرٍخ يف صفوف احلسن العسكري 
تشرذمهم إىل فرٍق ضالٍّة، وهذه االحنرافات قد تالشت الشيعة و

من خالل ) عجل اهللا فرجه(بالكامل بعد الغيبة الصغرى لإلمام املهدي 
  .توقيعاته الشريفة واملساعي احلثيثة اليت بذلتها مدارس الشيعة حينذاك

إنّ تأسيس العديد من مدارس احلديث يف قم والري ونيسابور 
اد وسائر البالد اإلسالمية إىل جانب املئات من ومسرقند والكوفة وبغد

املؤلّفات القيمة اليت متّ تدوينها يف خمتلف العلوم ولإلجابة عما يطرح 
من أسئلٍة واستفساراٍت، كلّها دالئل على وجود صحوٍة علميٍة يف هذه 
األقاليم وانتشار املعارف الدينية بني أهلها، كاآلثار القيمة لعبد اهللا بن 

  .)٢( احلمريي اليت مجع فيها معظم املدونات على هيئة مسائلجعفر

  

                                                        

 . ٢٣٢، ص٣، ج موسوعة اإلمام اهلادي -1
رجال ومكاتباهتم أبا احلسن مسائل ال: ّ من مؤلفات عبد اهللا بن جعفر احلمريي ما ييل-2

ّ، عىل حممد بن عثامن العمري، قرب ّ، مسائل أليب حممد احلسن الثالث 
ًإضافة إىل مجعه بعض . ّ، مسائل أيب حممد)ّعجل اهللا فرجه(اإلسناد إىل صاحب األمر 

 . ّتوقعيات األئمة 
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 : األوضاع االجتامعية واالقتصادية -

رغم أنّ الشيعة حرموا يف ذلك العهد من التواجد حبريٍة 
ومبختلف مكونام قرب أئمتهم يف بغداد وسامراء، لكنهم مل يتخلّوا 

اك روايات تفيد بأنهم عنهم ووقّروهم طوال فترة إقامتهم اجلربية، وهن
 وكانوا يستقبلونه كانوا يقدمون اهلدايا لإلمام احلسن العسكري 

   .)١(حبفاوٍة عاليٍة عند ذهابه إىل دار اإلمارة

ومن ناحيٍة أخرى فإنّ النشاطات االجتماعية للشيعة يف سائر 
 املناطق كانت جتري على قدٍم وساٍق يف أعال املستويات، حيث شد

طالم الرحال إىل خمتلف املدارس واملراكز العلمية علماؤهم و
الكتساب العلم ونشره، ناهيك عن أنّ بعض املدن كانت حتت إشرافهم 

 وكما ،)٢(املباشر أو كان حيكمها عاملٌ مواٍل ألهل البيت، كمدينة قم
ذكرنا فهناك الكثري من الروايات تؤكّد على أنّ الشيعة كانوا يرسلون 

الشرعية من خمتلف املناطق إىل أئمتهم، وهذا األمر اهلدايا واحلقوق 
إنما ينم عن انتعاش نشاطات أتباع مذهب أهل البيت؛ فالشيخ 
الطوسي واملرحوم النجاشي ذكرا الكثري من األخبار حول أوضاع 
الشيعة واتساع نطاق منظومة الوكالة وأخبار النواب األربعة يف بغداد 

فهذه األخبار تعكس . ش يف تلك اآلونةوالكوفة والبصرة ومسرقند وك
                                                        

 . ١١٧، ص٢، جموسوعة اإلمام العسكري :  راجع-1
 . ٣٧١ رجال النجايش، ص-2
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النشاطات العلمية الواسعة للشيعة ومشولية فكر التشيع يف تلك املناطق، 
 قد كما أنها تشري إىل أنّ األرضية املناسبة لنشر فكر أهل البيت 

  .)١(يأت بشكٍل مناسٍب قبل الغيبة الصغرى
  

  : خالصة البحث

 كان بعيداً كلّ البعد بياء اتمع الذي أُرسل فيه خامت األن
عن التحول إىل جمتمٍع ديين متكامٍل، لذا فإنه صلوات اهللا عليه عمل 
على إجياد أرضيٍة مناسبٍة لترسيخ أُسس جمتمٍع توحيدي تسود فيه 

عارف العلوم الدينية فاتضحت إثر ذلك جوانب عديدة من العلوم وامل
  .انسجاماً مع خمتلف الظروف

 فإنّ األحداث التأرخيية مل تفسح سول اهللا بعد رحيل ر
 كي يوضحوا تعاليم الدين ومعارفه اال لألئمة املعصومني 

جلميع املسلمني وعلى نطاٍق واسٍع، وبالتايل فقد حالت دون نشر العلم 
لقد واجه األئمة ظروفاً صعبةً للغاية . يف اتمع اإلسالمي كما ينبغي

على األصعدة السياسية واالجتماعية والثقافية بلغت الذروة من القسوة 
. واالقتصادية، لذلك ركّزوا اهتمامهم على حفظ أُسس التعاليم النبوية

وهذه األوضاع املؤسفة اليت حالت دون بيان العلوم واملعارف بدقٍّة 
وتفصيٍل ووضوٍح بطبيعة احلال كانت هلا نتائج سلبية أحلقت أضراراً 

                                                        

 ). الغيبة(ً؛ راجع أيضا كتاب ٣٥٠، صرجال النجايش -1
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 رغم كلّ ذلك متكّن األئمة من تربية خنبٍة من فادحةً باملسلمني، ولكن
  . خرية الصلحاء والعلماء يف التأريخ اإلسالمي

استمرت هذه األوضاع العصيبة حتى أواخر أيام إمامة اإلمام 
، لكنها تغيرت بعد ذلك بفضل جهوده احلثيثة وجهود السجاد 

ية على ، وبعد أن انقلبت الصورة السياساإلمام حممد الباقر 
الساحة اإلسالمية إثر صراٍع دام ألكثر من عشرين عاماً بني بين أُمية 
وبين العباس بصفتهما تيارين ال ميتلكان أية أُسس فكرية، فإنّ اإلمام 

 اعتماداً على مكانته االجتماعية املميزة ومبساعدة جعفر الصادق 
السماوية احلقّة شيعة أهل البيت، استغلّ الفرصة املتاحة لبيان التعاليم 

جليٍل فاعٍل انتعشت فيه روح السؤال واالستفسار، وإثر ذلك بلغت 
  . العلوم واملعارف ذروة االزدهار

 يف هذه الفترة يروجون املعارف كان األئمة املعصومون 
والعلوم على شتى املستويات بغية مواكبة مجيع األحداث التأرخيية 

 الصراعات السياسية اليت امك فيها بشكٍل كامٍل، لذلك مل يتدخلوا يف
خصومهم وسائر التيارات الفكرية، وقد أدرك الناس هذا املوقف 

  . احلكيم الحقاً بعد أن متكّنوا من نشر املعرفة على نطاٍق واسٍع

 قد إنّ املواقف احلكيمة اليت اتخذها األئمة املعصومون 
سحت اال أسفرت عن نشر معارف الشيعة على نطاٍق واسٍع كما ف

لإلجابة عن اآلالف من األسئلة اليت راودت أذهان اتمع اإلسالمي 
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بشكٍل عام وأتباع مذهب أهل البيت بشكٍل خاص، ناهيك عن تدوين 
 ا يعكس ذروة ازدهار علوم الشيعة ورقيهائٍل من اآلثار العلمية مم كم

  . فكرهم

السياسي احلاد ويف املرحلة التالية، فعلى الرغم من التوتر 
 واخللّص من شيعتهم ويف ظلّ والضغوط اليت فرضت على األئمة 

 ذلت جهودأت سابقاً، فقد بي الظروف االجتماعية والثقافية اليت
كبريةٌ لنشر املعارف وتروجيها بني الناس عرب اإلجابة عن الشبهات 

ملنقولة وترسيخ أُسس الفكر النبوي األصيل، لذا نالحظ أنّ الرويات ا
يف تلك الفترة تزخر باألجوبة عن الشبهات اليت كانت تطرح حول 
العلوم املوروثة من العهد السابق لدرجة أننا نلمس بوضوٍح وجود 

  . تشابٍه بني روايات ومفاهيم هذين العهدين

إذن، بعد أن شهد التشيع تطوراً علمياً واتسع نطاق حضور 
ع البالد اإلسالمية وإثر تأسيس  يف خمتلف أصقاأتباع أهل البيت 

مدارس عليمٍة شيعيٍة وإشراف النواب على نشاطات الشيعة وعلمائهم 
بشكٍل متواصٍل؛ حقّقت هذه املدرسة الرسالية جناحاٍت باهرةً ومتكّنت 

  . من دحض الشبهات وترسيخ الفكر اإلسالمي الصحيح

هل رغم أنّ األزمات السياسية قد ضيقت نطاق نشاطات أئمة أ
 طوال فترة حضورهم بني شيعتهم وال سيما يف عهد آخر البيت 

أربعة ائمٍة، إال أنّ األحداث التأرخيية طوال ستني عاماً ونيٍف قد 
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ساعدم من نواٍح عديدٍة على متهيد األرضية املالئمة كي يستعد أتباع 
. الدين احملمدي األصيل الستقبال الغيبة الصغرى إلمامهم الثاين عشر

وبالطبع فإنّ عدم وجود حتدياٍت جادٍة على صعيد األصول العقائدية 
للمدرسة اجلعفرية يف هذه الفترة يعد دليالً على االستقرار العلمي يف 

، فضالً عن أنّ الشيعة أصبحوا رحاب تعاليم أئمة أهل البيت 
مستعدين لغيبة إمامهم من مجيع النواحي ومل تراودهم شبهات يف 

ام، باستثناء بعض ما شذّ وندر يف املناطق النائية حيث راجت معقتد
  . بعض الشبهات، لكنها سرعان ما دحضت

ولو أمعنا النظر يف جممل هذه األحداث التأرخيية، لوجدنا أنّ 
 قد انتقلت من مرحلة اإلمجال مسرية بيان معارف أهل البيت 

خيية دون أن تتعرض إىل التفصيل وتنامت يف ظلّ خمتلف الوقائع التأر
املنظومة املعرفية احلقّة إىل أي خلٍل لكوا تتقوم بالقرآن والسنة 

  . النبوية املباركة

بناًء على ما ذكر، لو قارنا بني آراء مدرسة أهل البيت مع ما 
طرحه غريهم أللفينا وجود منظومٍة معرفيٍة تضرب جبذورها يف القرآن 

.  وتعد األساس لنشر املعارف وبيان التعاليموالسنة تتقوم عليها اإلمامة
ومن اجلدير بالذكر أنّ املوارد اليسرية اليت كانت حملّ ترديٍد لدى 
البعض واألحداث السلبية احملدودة اليت شهدها اتمع والسلوكيات 
الفردية املنحرفة لعدٍد لضئيٍل ممن انتسبوا إىل التشيع، مل تكن عائقاً 
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ار الفكري األصيل ملدرسة أهل البيت ومل تكن حيول دون فهم التي
 آراءهم القيمة لبيان مانعاً يقطع الطريق على طرح األئمة 

كما أنّ . املعارف اإلسالمية برمتها يف ضوء خمتلف الوقائع والظروف
رؤيتهم االستراتيجية العميقة والشاملة يف جمال ترويج التعاليم النبوية 

 خمتلف الطبقات االجتماعية ال تبقي جماالً األصيلة واحلفاظ عليها بني
للترديد يف األصول الفكرية، وال ريب يف أنّ اخلالفات الفكرية 

 قد والرتاعات العلمية اليت حدثت بني تالمذة مدرسة أهل البيت 
احنسرت يف نطاٍق ضيٍق ال سيما وأنّ هذه األمور العلمية من شأا أن 

  . فة الشيعية، لذا فهي ال ختلو من فائدٍةترتقي باملستوى العلمي للطائ

إنّ مسألة إدراك واقع مسرية مذهب التشيع واإلميان بأنه طوى 
هذه املسرية بكلّ رسوٍخ وطمأنينٍة، هي أمر يف غاية األمهية وبالتأكيد 

 هو املعيار فإنّ الفكر الذي طرحه أئمة املذهب املعصومون 
طرحه تالمذم أو ما متخض األساسي للمدرسة اجلعفرية وليس ما 

  . عن األحداث التأرخيية

  

***  
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  : توطئة

ذكرنا يف الفصل السابق أنّ بعض األحداث التأرخيية قد ألقت 
 من حيث اإلمجال بظالهلا على عملية بيان تعاليم أهل البيت 

والتفصيل، ولكن هذه األحداث مل تتسبب حبدوث تعارٍض أساسي بني 
  .  من جوانبها الباطنية أو اخلارجيةأي جانٍب

 بأنها أرفع أما اإلمامة اليت يرى أتباع مذهب أهل البيت 
درجةً من اخلالفة السياسية، فهي واحدةٌ من األصول األساسية للتشيع 
وقد طوت مسرية اإلمجال والتفصيل حاهلا حال سائر معتقدات الشيعة 

لتأرخيية طوال املراحل حيث متّ بيان أُسسها على ضوء األحداث ا
وميكن بيان أُسس . الزمنية األربعة اليت أشرنا إليها يف بادئ البحث

اإلمامة وخمتلف جوانبها يف رحاب النصوص الدينية املنسجمة مع 
بعضها، فلو أمعنا النظر يف هذه النصوص املروية يف مصادر الفريقني 

توفّرها يف سنةً وشيعةً نالحظ وجود ثالثة شروٍط أساسيٍة جيب 
اإلمام، وهي العلم والعصمة والتنصيب بنص .  
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النصوص الدالّة على اإلمامة ميكن تقسيمها إىل ثالثة أصناٍف 
ميكن مالحظتها بوضوٍح فيما نقل ضمن مرويات املرحلة األوىل من 
املراحل األربعة، ويف املراحل التالية أصبحت املصطلحات الدلّة على 

ها فنشأت على أساسها منظومةٌ منسجمةٌ اإلمامة مركّبةً مع بعض
ونظريةٌ متكاملةٌ نلمس فيها طريقة البيان اإلمجايل والتفصيلي بكلّ 

  : وهذه األصناف الثالثة هي عبارةٌ عن. وضوٍح

النصوص اليت ذكرت اإلمامة بشكٍل صريٍح يف إطار لفٍظ  ) ١
ن يف واحٍد ومل تتضمن أية تفاصيل أو تأكيد على ميزٍة معينٍة، ولك

العهود الالحقة استخدمت يف إطار ألفاٍظ عديدٍة ومفصلٍة، وحديث 
 هو أحد األمثلة على »من كنت مواله فعلي مواله«املعروف ) الغدير(

  . هذا النوع من النصوص

النصوص اليت تضمنت ألفاظاً عديدةً وختتلف عن النصوص  ) ٢
ا من حيث املضمون املذكورة يف الفقرة األوىل من حيث التصريح، لكنه

ال ختتلف عنها، أي أننا نستنتج منها املقصود على أساس الداللة 
االلتزامية والتلميحية؛ وآية التطهري اليت تدلّ على عصمة أهل 

  .  وحديث الثقلني املعروف مها من مصاديق هذه النصوصالبيت

 أنواع خمتلفةٌ من النصوص حتكي عن مكانة أهل البيت) ٣
رورة وجودهم يف اتمع، وميكن اعتبار هذا النوع من الرفيعة وض

رغم . الشهري) الطري(، مثل حديث )الفضائل(الروايات بأنها روايات 
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أنّ هذه الروايات تدلّ بكلّ وضوٍح على فضائل اإلمام علي بن أيب 
، ولكن تقييدها ذه اخلصوصية فقط هو يف طالب وأهل البيت 

حيٍة ال تدلّ على عمق معانيها، كما أننا لو احلقيقة نابع من رؤيٍة سط
نظرنا إليها نظرةً شاملةً الستنتجنا منها نفس األمر املشار إليه يف 
املوردين األول والثاين، ناهيك عن أنّ ضم هذه املوارد الثالثة إىل 

  . بعضها البعض يثبت لنا أصل املوضوع، أي اإلمامة

اإلمجال حنو التفصيل وفيما يلي نبدأ بدراسة وحتليل مسرية 
هلذه األصناف الثالثة من الروايات على ضوء املراحل الزمنية األربعة 

ومبا أنّ املصادر اليت يعتمد عليها . اليت قسمنا البحث على أساسها
البحث واسعةٌ ومتشعبةٌ ونظراً لكون تناول مجيع النصوص بالبحث 

بعض اآليات والتحليل خارج عن نطاق املوضوع، لذا متّ انتقاء 
  .شهرية فقط من املصادر األساسيةوالروايات ال

  

 ًالعهد خاتم ،مرحلة وضع األُسس الفكرية: أو 
حتى نهاية فترة إمامة اإلمام علي بن الحسين  األنبياء
  :السجاد

رغم أنّ بيان موضوع اإلمامة بشكٍل إمجايلٍّ بدأ يف باكورة 
رمة، ولكن كما ذكرنا يف الفصل البعثة النبوية املباركة يف مكّة املك

السابق فقد كانت هناك عدة عوامل تسببت يف بقاء هذا املفهوم على 
هيئته اإلمجالية مدةً فاقت نصف قرٍن من الزمن، وبكلّ تأكيٍد فإنّ بيان 
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مجيع جوانب هذا األصل اهلام بشكٍل تفصيلي ومن مجيع زواياه 
وقد شهدت . فّر الظروف املالئمةاليكون ميسراً إال مبرور الزمان وتو

الساحة اإلسالمية العديد من األحداث التأرخيية اليت أخرت عملية 
 التفصيل، ومبا فيها عدم مواكبة هذه األحداث ألهداف أهل البيت

السامية وعدم حصوهلم على استحقاقهم االجتماعي الذي خصهم اهللا 
ا املسلمون، فضالً عن تعاىل به واألزمات السياسية اخلانقة اليت شهده

املشاكل اليت ألقت بظالهلا على اتمع اإلسالمي إثر دخول مسلمني 
جدد يف الصراع الدائر آنذاك وعدم توفّر روح السؤال واالستفسار 

  . لدى الكثري من أصحاب الرسول 
إذن، يف اخلطوة األوىل ال بد من بيان مجيع التعاليم املتعلّقة 

وتعيني مصداٍق حمدٍد إلثبات ميزاا يف املراحل بأصل موضوع اإلمامة 
  الالحقة، وذلك طبعاً ال يتم إال يف إطار بياٍن إمجايلٍّ، 

وعلى هذا األساس سيتمحور البحث حول ما روي عن خامت 
 واألئمة األوائل حول معىن اإلمامة بشكٍل إمجايلٍّ وإثبات األنبياء 

نطاق مفهوٍم معنوي بسيٍط  وخالفته يف إمامة علي بن أيب طالب 
  . يفقهه عامة الناس دون اإلطناب يف التفاصيل

حسب األسباب اليت ذكرناها يف الفصل السابق فإنّ معظم 
املسلمني يف هذه الفترة مل يفهموا واقع اإلمامة فهماً صحيحاً ودقيقاً ما 

 اخللّص الذين أدركوا حقيقتها عدا بعض صحابة رسول اهللا 
ٍة، كسلمان الفارسي وأيب ذر الغفاري وجابر بن عبداهللا وفهموها بدقّ
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 فضالً عن هؤالء فقد أدرك هذه احلقيقة آخرون ،)١(األنصاري
وفهموها فهماً تفصيلياً أيضاً كاخلليفة الثاين، والنقاش الذي دار بينه 
وبني عبد اهللا بن عباس شاهد على ذلك، فبعد أن اعترض على 

يف بين هاشم احتج عليه ابن عباس وأثبت له اجتماع النبوة واإلمامة 
الم مل يصدر أبداً ممن كان ـذا الكـوجوب اجتماعهما فيهم، ولكن ه

حييط بالنيب ٢( آنذاك(.  

إنّ وفرة النصوص يف هذه الفترة يعود إىل العقد األول والثاين 
، وأما بالنسبة إىل من التأريخ اإلسالمي إبان حياة النيب األكرم 

حسب  ـ ددها فلو صنفناها طبق االستعمال اللغوي واالصطالحيع
لوجدناها كثريةً وجديرةً باملالحظة، ومعظم هذه النصوص  ـ املفردات

تتمثّل يف أحاديث وخطب قصرية واحتجاجات وتتضمن بعض 
األلفاظ الدالّة على اإلمامة دون ذكر تفاصيل حوهلا، ومثال ذلك خطبة 

... هللا فيكم عهد قدمه إليكم«:  حيث قالت،السيدة فاطمة الزهراء
ففرض اإلميان تطهرياً من الشرك والصالة ترتيهاً عن الكرب والزكاة 
زيادةً يف الرزق والصيام تثبيتاً لإلخالص واحلج تسنيةً للدين والعدل 

 ويف .)٣(»الفرقة ماً منـل والطاعة نظاماً للملّة واإلمامة تسكيناً للقلوب

). ُسليم بن قيس اهلاليل(ّ هناك أمثلة تدل عىل هذا األمر يف كتاب -1
. ٦٤، ص٣ الكامل يف التأريخ، ج-2
. ٢٤٨، ص١ علل الرشائع، ج-3



 ٢٠٤

 بيان بعض اشتقاقات املصطلحات املستعملة بكثرٍة، هذه الفترة متّ
كاخلالفة واإلمامة والوالية واإلمارة والوصاية والوراثة يف القرآن 

  . الكرمي والروايات

هذه النصوص إضافةً إىل نصوٍص أخرى يف املستويني الثاين 
 وحديث الطري ،)٣( والتطهري،)٢( واملودة،)١(والثالث، كآية املباهلة

 )٨( وإعطاء اللواء،)٧( ومدينة العلم،)٦( والنجوم،)٥( والسفينة،)٤(املشوي
وغريها، قد كان هلا دور فاعلٌ يف وضع أُسٍس ملعىن عميٍق لكنه بسيطٌ 

 وعلى الرغم من أنّ بعض هذه املوارد قد صرحت .)٩(يف احلني ذاته
                                                        

َفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم و نساءنا ون:  قال تعاىل-1 َ ْ َ ْ ُ ْْ ُ ْ ََ ََ َ َ َ ْ َّساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ُ ْ َ َ ُْ ُ ُُ ْ َْ ََ َ ُ
َنبت ْ َهل فنجعل لعنت اهللاَ َ َْ َ َْ ْ َْ َ عىل الكاذبنيِ ِ ْ َ َ . ٦١اآلية / سورة آل عمران . 

ْقل ال أسئلكم عليه أجرا إال ال:  قال تعاىل-2 َ ُ َّْ ِ ً ُْ ََ َِ ْ ُْ ْمودَة يف القربىـَ َُ ْ ِ َّ َ .٢٣اآلية /الشورى سورة. 

َّإن:  قال تعاىل-3 ًام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياِ ِ ْ ََ ُ ْ ُْ َ ِّ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َْ ُ ِ . سورة
 . ٣٣اآلية / األحزاب 

 . ١٨٧، ص ٢١ ـ ج٣٢٢، ص١٨ ـ ج٤٩٦، ص٢هتذيب الكامل، ج -4
؛ جممع ٣٤٣، ص٢؛ املستدرك عىل الصحيحني، ج٤٤الغيبة للنعامين، ص:  راجع-5

 . ٤٦، ص٣؛ املعجم الكبري، ج)مع بعض اإلضافات (١٦٨، ص٩الزوائد، ج
 . ١٦١، ص٢؛ اجلامع الصغري، ج٢٠٥، ص١الكايف، ج:  راجع-6
؛ البداية ١٢٦، ص٣؛ املستدرك عىل الصحيحني، ج٦٣٧ن ص٥ سنن الرتمذي، ج-7

 . ٣٩٥، ص٧والنهاية، ج
 . ٣٠٧أمايل الصدوق، ص:  راجع-8
ٍّ لالطالع بشكل تفصييل عىل هذه املوارد -9 : واملصطلحات التي وردت فيها، راجعٍ

 . ٢، جموسوعة اإلمام عيل 



 ٢٠٥

، لكن العامل املشترك فيها مجيعها باسم اإلمام علي بن أيب طالب 
هو أنها تذكر ميزات وفضائل اليت ال تتوفّر إال يف شخصية اإلمام 

  . املعصوم
  

 :أمثلة قرآنية   - 

من النماذج القرآنية املعروفة اليت تتضمن املصطلحات الدالّة 
 ،)٣( وأُويل األمر)٢( واإلمامة)١(على مفهوم اإلمامة، هي آية الوالية

ع الوقائع واألحداث لكن ورغم أنّ هذه اآليات قد فُسرت بالتناسب م
يف الفترات الالحقة مل تذكر حول معانيها أية تفاصيل متكّن املخاطبني 

  . من فهم معانيها، ناهيك عن عدم طرح أي سؤاٍل حوهلا

 ق اإلمام عليبالنسبة إىل نزول آية الوالية حينما تصد 
ى أنّ النيب  متفقون عل)٤(خبامته وهو راكع، فعلماء الفريقني شيعةً وسنةً

 قد تالها بعد نزوهلا دون أن يذكر أي توضيٍح أو تفصيٍل األكرم 
                                                        

ُإنام وليكم اهللاُ:  قال تعاىل-1 ُ َِّ َّ ورسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالَة ويؤتون الزكاَة َ ُ َُ ْ ََ َّ َ َ َ ُ َُ َ ُ ََّ َّ ُ

َوهم راكعون ُ ُ َِ ْ . ٥٥اآلية / سورة املائدة  
َوإذ ابتىل:  قال تعاىل-2 ْ ِ ْاهيم ربه بكلامت فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما قال ومن ْ إبر ِ َ َّ ُ ُِّ ِ ِ ٍ َِ ًَ ََّ َ َُ ِّ ِ ُ َّ َ ََ َ

ِّذريتي َ قال ال ينال عهدی الظاملني ُ ِْ َِّ ُ ََ . ١٢٤اآلية / سورة البقرة  
َيا أهيا:  قال تعاىل-3 ُ الذين آمنوا أطيعوا اَ ََ ُ َ ِ وأطيعوا الرسول و أولی األمرهللاََّ ْ ُ ََّ ِ ُ ََ ُ ْ منكمََ ُ ْ ِ .

  ٥٩اآلية / سورة النساء 
 . ٨١، ص٧جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ج:  راجع-4



 ٢٠٦

 يف عهد عثمان بن عفّان ويقول املؤرخون إنّ اإلمام علي . حوهلا
قد استند يف بعض كالمه إىل شأن نزول هذه اآلية وآياٍت أخرى 
حبضور بعض الصحابة دون أن يذكر تفاصيل حول ذلك، حيث اكتفى 

  .فهمه املخاطب سياسياً منها، واملناسب ما فهم عموم الناسمبا ي

لو قارنا بني االستناد إىل هذه اآليات خالل تلك الفترة وبني 
 االستناد إليها يف عهد اإلمامني حممد الباقر وجعفر الصادق 

لوجدنا أنها انتقلت من مرحلة اإلمجال إىل التفصيل، ففي املرحلة 
على سبيل املثال فإنّ أول توضيحاٍت . كٍل تفصيليالثانية متّ بياا بش

 حول آية أُويل األمر قد ذكرت يف عهد اإلمامني الباقر والصادق 
قد متحورت حول وجوب طاعة اإلمام، حيث استند إليها اإلمام 

 عندما أجاب عن سؤاٍل حول وجوب طاعة األوصياء، الصادق 
 ذكرت أليب عبد اهللا : فقد روي عن احلسني بن أيب العالء قال

نعم، هم الذين قال اهللا «: قولنا يف األوصياء أنّ طاعتهم مفترضةٌ، فقال
 وهم الذين  اَألمِر ِمنكُميوِلعوا الرسولَ و اُيطعوا اَهللا وأيأط: تعاىل

  .)١( »ن آمنوايكُم اُهللا و رسولُه و الَّذيإنما وِل: قال اهللا عز وجلّ

 عن سؤال بريد العجلي ذلك فإنّ إجابة اإلمام الباقر وك
واستناده إىل بعض هذه اآليات، منوذج على االنتقال من مرحلة 

                                                        

ّ لالطالع أكثر عىل بعض أقوال اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب -1 ّ التي تضمنّت 
 . ١٨٧، ص١؛ الكايف، ج٢١٤أمايل املفيد، ص: مضامني إمجالية، راجع



 ٢٠٧

 يف الكايف عن بريد اإلمجال إىل التفصيل، فقد روى الشيخ الكليين 
عوا يطوأ:  عن قول اهللا عز وجلّالعجلي أنه سأل أبا جعفر 

ولَ وساَأليوِلاُالر كُمِر ِمنمفأجاب ، :»ُا ِإلَى الَِّذين رت وا ألَموت
لُونَ ِللَِّذين كَفَروا نِصيبا ِمن الِْكتاِب يؤِمنونَ ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ويقُو

 يقولون ألئمة الضاللة والدعاة ى ِمن الَِّذين آمنوا سِبيالًهدهؤالِء أ
 ِئك الَِّذين لَعنهم اُهللاولَاُ من آل حممد سبيالً، ؤالء أهدىه: إىل النار

يعين  ـ ، أم هلم نصيب من امللكومن يلْعِن اُهللا فَلَن تِجد لَه نِصريا
، حنن الناس الذين  يؤتونَ الناس نِقريافَِإذًا ال ـ اإلمامة واخلالفة

م يحسدونَ الناس علَى أواة ري النقطة اليت يف وسط النعىن اهللا، والنق
، حنن الناس احملسودون على ما آتانا اهللا من ما آتاهم اُهللا ِمن فَضِلِه

فَقَد آتينا آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب والِْحكْمةَ اإلمامة دون خلق اهللا أمجعني 
واألنبياء واألئمة، جعلنا منهم الرسل : ، يقولوآتيناهم ملْكًا عِظيما

! ؟ وينكرونه يف آل حممد فكيف يقرون به يف آل إبراهيم 
 اِعريس منهكَفَى ِبجو هنع دص نم مهِمنِبِه و نآم نم مهِإنَّ * فَِمن

مهلُودج تِضجا نا كُلَّمارن ِليِهمصن فوا ساِتنوا ِبآيكَفَر الَِّذين ماهلْندب 
  .)١(»جلُودا غَيرها ِليذُوقُوا الْعذَاب ِإنَّ اَهللا كَانَ عِزيزا حِكيما

وأما بالنسبة إىل آية اإلمامة، فإنّ أول األسئلة اليت طرحت 
                                                        

ّلذكر أنه هناك كالما أكثر تفصيال وجهه اإلمام من اجلدير با. ٢٠٦، ص١ الكايف، ج-1 ً ً ّ
٣١٩، ص١أمايل الصدوق، ج: راجع.  إىل أيب خالد الكابيل . 



 ٢٠٨

 كانت يف عهد ال ينالُ عهِدي الظّاِلمني: حول معىن قوله تعاىل
: روى العياشي يف تفسريه ما يلي فقد )١(اإلمامني الباقر والصادق

ال ينالُ :  يف قول اهللاعن حريز عمن ذكره عن أيب عبد اهللا «
ِدي الظّاِلمنيهعً٢(» أي ال يكون إماماً ظاملا(.  

 هناك روايةٌ واحدةٌ تشري إىل تفسري ويف عهد رسول اهللا 
 مبن مسعود عن النيب األكر روى عبداهللا حيث هذه اآلية بالتفصيل،

فانتهت الدعوة إيلَّ و إىل «:  إىل أن قال،»أنا دعوة أيب إبراهيم«: قوله
أخي علي، مل يسجد أحد منا لصنٍم قطُّ، فاتخذين اهللا نبياً وعلياً 

  .)٣(»وصياً
  

 : أمثلة روائية- 

ًأوال   :اخلالفة: ّ

اخلالفة هي من املواضيع اليت طرحت يف بادئ الدعوة العلنية 
 بوية، ففي السنة الثالثة للبعثة عندما صدع رسول اهللا من البعثة الن

بدعوته معلناً اإلسالم ديناً، أمره اهللا تعاىل بأن يبلغ بعض مقربيه بأمٍر 
 لذلك مجع ثالثني شخصاً ،)٤(جديٍد عليهم له صلةٌ باستمرار النبوة

                                                        

 . ١٧٥، ص١ الكايف، ج-1
 . ٥٨، ص١ تفسري العيايش، ج-2
 . ٣٧٨ أمايل الطويس، ص-3
َوأنذر عشريتك األقربني:  قال تعاىل-4 ِ َ ْْ َ ْ َ َ َ

ِ َِ َْ َ . ٢١٤اآلية / سورة الشعراء . 



 ٢٠٩

تقريباً من عشريته وأخربهم بأنّ من يؤازره يف نشر رسالته سيكون 
يوم (وصيه وخليفته من بعده، وقد عرفت هذه الواقعة بـأخاه و
 قوله لقومه  فقد روى املؤرخون عن رسول اهللا  ،)١()اإلنذار

أيكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي «: حينما مجعهم
   .)٢(»!ووصيي وخليفيت فيكم من بعدي؟

دركنا لو تأملنا يف الظروف السائدة عند إقامة هذا االجتماع أل
أنّ الظروف مل تكن مؤاتيةً لبيان مجيع زوايا التعاليم واملعتقدات 
اإلسالمية اجلديدة وتفصيلها بالكامل، وال سيما ما يتعلّق بالوصاية 

 واخلالفة، لذلك اكتفى النيب بطرحهما باملعىن العريف مراعياً الفهم 
   .)٣(العام ومل يتجاوز هذا اإلطار

                                                        

؛ الكامل ٤٦، ص٤٢؛ تأريخ مدينة دمشق، ج١٨٧، ص١الطبقات الكربى، ج:  راجع-1
 . ٣٠٦، ص١؛ مناقب آل أيب طالب، ج٦٣، ص٢يف التأريخ، ج

) أخ، ويص، خليفة( هذا احلديث قد ورد يف الكثري من مصادر التأريخ وبألفاظ خمتلفة -2
ّفبعضها تضمن هذه األلفاظ الثالثة وبعضها تضمن اثنني  منها، وبعضها ما مل يتجاوز ّ

ّاللفظ الواحد، إال أهنا تتفق عىل أن االجتامع األول مل حيقق نتيجة ألن احلارضين  ً ّ ّّ ّ ّ
ٍ، لذلك مجعهم مرة أخرى وسأهلم ثالث مرات ّتركوه وانفضوا عن رسول اهللا  ّ ًّ

ّعمن يؤدي الرسالة معه ولكن مل يؤيده سوى اإلمام عيل  ّ ّ ّوهذه الواقعة تدل ،ّ 
 . ٍبوضوح عىل أمهية هذا األمر

ّجتدر اإلشارة إىل أن بعض الروايات . ٤١٢، ص٤الربهان يف تفسري القرآن، ج:  راجع-3

ّاعتربت املؤاخاة بأهنا من موجبات استحقاق اإلرث والوصاية، لذلك فإن الثقافة  ّ
، إذ من املحتمل أن ّالسائدة حينذاك كانت تتفاعل مع ما أعلنه النبي األكرم 

 . ّيكون صلوات اهللا عليه قد استغل هذه األجواء لنرش رسالته وتعيني خليفته



 ٢١٠

 أخاً ومتّ تعيني اإلمام علي وبعد أن انتهى االجتماع 
 ووصياً وخليفةً للنيب سخر البعص من أيب طالب  ألنّ ابنه 

نال هذه املرتبة وأصبح إماماً له، ألنّ هذا األمر مل يكن منسجماً مع 
   .)١(العرف القبلي الذي كان سائداً آنذاك

يف ) خليفة( كلمة وبعد هذه الواقعة استخدم رسول اهللا 
 )٣( وليلة غزوة تبوك)٢(ٍة، كالليلة اليت وفد فيها اجلنمواطن عديد

يف ( وحديث الثقلني )٤(وحديث املرتلة وحديث اخللفاء االثين عشر
 لكنه مل يذكر تفاصيل حول معناها، بل ذكرها يف  ،)٥()أحد نصوصه

ذَكِّركُم اُ«: إطار معناها اإلمجايل، ويف حديث الثقلني كرر هذه العبارة
                                                        

ّ حسب ما ورد يف هذه الروايات، هناك احتامل كبري بأن النبي -1 ّ ٌ ٌ واإلمام عيل ّ 
ّ كانوا عىل علم بالتقدير اإلهلي قبل انعقاد املجلس ألن أبا طالب وأبا طالب  ٍ 

ًت إمرة ابنه قائال بأن ولده عليا ّأجاب عمن سخر به كونه أصبح حت ّ ً سوف ال 
ّيقرص يف إعانة نبي الرمحة  ّ كام أخربهم بأن هذا املنصب هو من اهللا وال يعني من ّ ّ

ّيتواله سواه عز وجل ّإذن، يبدو أن هذا االجتامع قد عقد إلمتام احلجة عىل املقربني، . ّ ّ ّ

ُوسكت القوم«: ّفقد روى املؤرخون ما ييل َْ ََ ْ َ ُثم قالوا. َ َ َيا أبا طالب أال ترى ابنَك؟ : َُّ ْ َ ََ َ َ ٍ َِ َ

َقال ًدعوه فلن يألو ابن عمه خريا: َ ْ َِّ َِ َ َُ ْ َ َ ْ ُ َُ َْ« . 
 . ٧٢، ص٣تأريخ مدينة دمشق، ج:  راجع-2
 . ٤٦٧، ص٤ االصابة فی متييز الصحابة، ج:  راجع-3
ٍ ذكر العالمة املجليس حول هذا األمر أحاديث عديدة وبطرق خمتلف-4 ٍة وبام فيها ما روي ً

 . ٢٦٧، ص٣٦بحار األنوار، ج: راجع. يف صحيح مسلم
؛ الطبقات ٢٥٨، ص١٩؛ تأريخ مدينة دمشق، ج٢٩٣، ص١الكايف، ج:  راجع-5

 .  ١٩٤، ص٢الكربى، ج



 ٢١١

  .  ثالث مراٍت)١(»يتي بأهِلاَهللا يف 
أما بالنسبة إىل رواية اخللفاء االثين عشر، فإنّ معظم نصوصها 

 املروية عن النيب هم قريشيون دون التلميحن إشارةً إىل أنتتضم 
إىل أمٍر آخر، بينما الروايات اليت تناقلتها مصادر الشيعة وبعض 

صف اخللفاء االثين املصادر األخرى يف هذا الصدد قد اشتملت على و
عشر أو أنها تضمنت أمسائهم، ولكن أكثر هذه الروايات قد نقلت عن 

 النيب ما يدلّ علىرين، وهذا األمر إنة املتأخعلى لسان األئم 
لذلك . خصوصية هذا األمر وعدم مشوله لغري من تضمنتهم الرواية

خللفاء بعد نالحظ أنّ بعض الروايات إضافةً إىل تأكيدها على أنّ ا
 النيبثالثة أو  ـ  اثنا عشر خليفةً، كذلك ذكرت أمساء بعضهم
كلّهم « أو لفظ »من ولد احلسني«وأشارت إىل اآلخرين بلفظ  ـ أربعة

 وبالنسبة إىل عددهم فقد تضمنت بعض الروايات أنهم ،)٢(»من قريش
   .)٣(بعدد نقباء بين إسرائيل

 مل تكن من  األئمة هذا اإلمجال يوحي بأنّ معرفة أمساء
التعاليم العامة، ناهيك عن أنّ فهمها بعمٍق أكثر مل يكن ممكناً للناس يف 

                                                        

؛ إحقاق ٣٧٦، ص٥ّ إمتاع األسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، ج-1
 . ٣٩١، ص٩احلق وإزهاق الباطل، ج

 ٧٦؛ الغيبة للنعامين، ص ٢٧٠ و ٢٦٣ و ٢٦١كامل الدين ومتام النعمة، ص :  راجع-2
 . ٣٨٦، ص٢؛ الكامل يف التأريخ، ج٢٢٤، ص٣؛ هتذيب الكامل، ج٩٧ و ٨٦و

 . ١٩ ـ ١٠، ص٥؛ جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ج٣٩٨، ص١مسند أمحد، ج:  راجع-3



 ٢١٢

 حول هذا اإلمجال إنّ علماء  يقول الشيخ الصدوق .)١(تلك اآلونة
الشيعة قد بذلوا قصارى جهودهم لتدوين هذه األحاديث وكذلك ال 

ى بعض اخلواصعاء أنّ مجيع الشيعة وحتكانوا على علٍم ميكن اد 
 وكما يبدو فإنّ غاية ما ميكن استنتاجه من هكذا .)٢(بأمساء األئمة

موارد بالنسبة إىل مفهوم اخلالفة هو االستخالف السياسي، ويؤيد ذلك 
 ما جرى من نقاٍش بني النيب وبين عامر بن صعصعة عندما 

ن ما اشترطوا يف مؤازرم له أن مينحهم خالفته، فقد نقل املؤرخو
فقال قائلٌ منهم إنْ اتبعناك وصدقناك فنصرك اهللا مثّ أظهرك اهللا «: يلي

: كون لنا األمر من بعدك؟ فقال رسول اهللا يعلى من خالفك، أَ
أفتهدف حنورنا للعرب دونك، :  فقالوا)شاءيث يضعه حياألمر إىل اهللا (

  .)٣(»ال حاجة لنا بأمرك! فإذا أظهرك اهللا كان األمر لغرينا؟
  

 :الوالية : ًثانيا

على ) ويلّ(هناك العديد من الروايات اليت وردت فيها كلمة 
                                                        

ّجتدر اإلشارة إىل أن . ٥٣النعامين، ص؛ غيبة ٨٨، ص٢٤بحار األنوار، ج:  راجع-1

، ولكن الرواية التي ذكرت يف هذا الكتاب يعود تأرخيها إىل عهد اإلمام الصادق 
 . ّمع ذلك فإن اإلمام مل خيرب الناس بمن سيخلفه

 . ٧٥، ص١ معاين األخبار، ج-2
ثقات ؛  ال٢٨٦، ص ١؛ تاريخ االسالم ، ج ٥٢، ص١اإلصابة فی متييز الصحابة، ج   -3

 . ٨٩، ص١البن حبان، ج



 ٢١٣

أنت «:  وهي أيضاً كانت يف سياق اإلمجال، ومنهالسان رسول اهللا 
هو أوىل « ،)٢(»هو ويلّ كلّ مؤمٍن بعدي« ،)١(»ويلّ كلّ مؤمٍن بعدي

يوم غدير  وأبرز موقٍف ذكر فيه هذا اللفظ هو .)٣(»الناس بكم بعدي
خم حيث نقلت مصادر الفريقني شيعةً وسنةً خطبته اهلامة يف ذلك 

 ففي السنة العاشرة للهجرة وعند .)٤()حديث الغدير(اليوم حتت عنوان 
عودته من حجة الوداع، مجع عدداً كبرياً من املسلمني العائدين من 

يبلغهم حج بيت اهللا احلرام وكان معظمهم قد دخلوا اإلسالم حديثاً، ل
 ،)٥(أمراً عظيماً ومصريياً، فوضح هلم األمر بأسلوٍب خيتلف عما مضى

                                                        

 . ٣٤٦، ص٧ البداية والنهاية، ج-1
 . ٦٤٩، ص٢ فضائل الصحابة، ج-2
 قبل ثالثة أشهر من رحيله، حيث أكد صلوات اهللا ّ هذا احلديث روي عن النبي -3

عليه فيه عىل موقفه الثابت يف رفض سلوك بعض املسلمني اخلاطئ يف معارضتهم 
 إىل هذا احلديث يف العهود ّاألئمة املعصومون وقد استند . ّلإلمام عيل 

ًاملتأخرة، وبالطبع فقد روي كامال أحيانا واستشهد بجزء منه فقط أحيانا أخرى، ويف  ًٍ ً
ًبعض األحيان مل تذكر الظروف التي صدر فيها،  كام مل يرو نصه كامال يف بعض  ّ َ

ًاحة كام ورد يف جممع املرويات، فيام نقل يف بعض املصادر بألفاظ مشاهبة وأكثر رص

 . ١٠٩، ص٩جممع الفوائد ومنبع الزوائد، ج: ّلالطالع أكثر راجع. الفوائد للهيثمي
ّ لالطالع عىل نص احلديث، راجع-4 ؛ مسند أيب داود ١٣٢، ص٥السنن الكربى، ج: ّ

 . ٥٠٤، ص٧، املصنّف، ج١١١الطياليس، ص
ّ هناك احتامل كبري بأن ما دعا النبي -5 ّ هذا األسلوب احلازم يف خطابه يوم ّ ألن يتبع

ّالغدير هو الضغوط التي كان املنافقون يامرسوهنا وبام يف ذلك خطتهم الشيطانية 

 . ٨٨٤، ص٤الربهان يف تفسري القرآن، ج: راجع. الغتياله



 ٢١٤

  .)١(وحتى إنّ آية اإلبالغ قد نزلت بعد هذه الواقعة

يف حديث الغدير وعدم ذكر توضيٍح حوله ) ويل(استخدام لفظ 
قد أدى إىل احتدام النقاش حول معناه، ويتزايد هذا النقاش إن مل 

ار الظروف اليت ذكر فيها؛ ولكن رغم ذلك متسك به نأخذ بعني االعتب
 وسائر األئمة ليثبتوا أنه اإلمام علي وفاطمة واحلسن واحلسني 

صدر يف مقام تنصيب اخلليفة للمسلمني، ويف العصور املتأخرة اعتمد 
وقد روي .  على دالالته العميقة يف استدالالم السياسيةاألئمة 

فلما كان قبل موت معاوية بسنٍة، «:  اليل ما يليعن سليم بن قيس اهل
 وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن جعفر حج احلسني بن علي 
 بين هاشم، رجاهلم ونساءهم ومواليهم معه، فجمع احلسني 

 وأهل وشيعتهم من حج منهم، ومن األنصار ممن يعرفه احلسني 
                                                        

ً لقد ورد حديث الغدير يف الكثري من مصادر الفريقني شيعة وسنّة، وبعض هذه املصادر -1 ً

ٍّمن طرق عديدة عىل لسان رواة خمتلفني بشكل يزيل كل شك يف عدم ًذكرته متواترا  ّ ٍ ٍ

ّأما بالنسبة إىل املكان الذي مجع النبي . ّصحته ويثبت تواتره بالدليل القاطع ّ 
ّاملسلمني فيه فهو غدير خم الواقع يف الطريق بني مكة واملدينة، وهناك بعض املصادر  ُ

ّقد أشارت إىل أنه يف الطريق إىل مكة ُ ومل ترش إىل غدير خم واجتامع الناس هناك، ّ

ًلذلك من املمكن أن يكون هذا احلديث قد صدر عنه صلوات اهللا عليه مرارا ولبعض 

ّاملسلمني فقط أو أنه ذكره لبعض الطبقات من الصحابة فقط، أو ربام يكون قد ذكره  ّ
ّيف نفس مسريه هذا أكثر من مرة؛ وبالطبع مهام كان األمر فإنه ين ٍ ّم عن مدى أمهية ّ

ّ؛ كذلك فإن مسند أمحد بن ١٥٢، ص١الغدير، ج: لالطالع أكثر، راجع. املوضوع

 . ّحنبل يتضمن العديد من هذه الروايات



 ٢١٥

ن حج العام من أصحاب ال تدعوا أحداً مم: (بيته، مثّ أرسل رسالً
فاجتمع . ) املعروفني بالصالح والنسك إال امجعوهم يلرسول اهللا 

إليه مبىن أكثر من سبعمائة رجٍل وهم يف سرادقه، عامتهم من التابعني 
فقام فيهم .  وغريهموحنو من مائيت رجٍل من أصحاب النيب 

 بعد، فإنّ هذا أما: ( خطيباً فحمد اهللا وأثىن عليه، مثّ قالاحلسني 
الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدمت، وإني 
أريد أن أسألكم عن شيٍء، فإن صدقت فصدقوين وإن كذبت 

ول اهللا وحق قرابيت ـق رسـم وحـم حبق اهللا عليكـفكذّبوين، أسألك
ب نشدكم اهللا أتعلمون أنّ علي بن أيب طالاُ: (، إىل أن قال)من نبيكم

ى بينه ـه، فآخـى بني أصحابـ حني آخا رسول اهللا ـان أخـك
: ؟ قالوا)أنت أخي وأنا أخوك يف الدنيا واآلخرة: وبني نفسه وقال

 نصبه يوم أنشدكم اهللا أتعلمون أنّ رسول اهللا :  قال.)١(»اللّهم نعم
اللهم : ليبلّغ الشاهد الغائب؟ قالوا: غدير خم فنادى له بالوالية وقال

  ...نعم
  

 :اإلمامة والعلم : ًثالثا

فضالً عما قيل حول آية اإلمامة، هناك أحاديث مشهورة حول 
) مدينة العلم(، ومبا فيها احلديث النبوي املعروف علم األئمة 

                                                        

 . ٧٨٩ كتاب سليم بن قيس، ص-1



 ٢١٦

 وكالم اإلمام عليوخطبة اإلمام )١( حول معرفته بالقرآن الكرمي 
خرى اليت تدلّ  والكثري من املوارد األ،)٢( بعد شهادة أبيهاحلسن 

  .األئمة الواسع ببياٍن إمجايلٍّعلى علم 
ومع كلّ ذلك فإنّ الظروف كانت صعبةً ومل تكن مؤاتيةً لطرح 

 هذا املوضوع لدرجة أنّ الناس مل يتفاعلوا مع اإلمام علي حينما 
سلوين قبل أن «: طلب منهم أن يسألوه عما ال يعلمون، فقال

  . صاغيةً، لذلك مل جيد أُذناً»تفقدوين
يف أحاديث عديدٍة بإطار عباراٍت قصريٍة، ) إمام(وقد ورد لفظ 

 ،)٤(»إمام أُميت بعدي... « ،)٣(»علي إمام کلّ مؤمٍن بعدي«: منها
والطاعة نظاماً للملّة ... « ،)٥(»ني وإمام املتقنيد املسلميمرحباً بس«

  .)٦(»واإلمامة أمناً من الفرقة
                                                        

ُ ما نزلت آية إال وقد علمت فيم نزلت واهللا«:ّ أنه قالّ أخرج احلفاظ عن أمرياملؤمنني-1 ّ ٌ

ًريب وهب يل قلبا عقوال ولسانا ناطقاَّوعىل من نزلت، إن  ً ًً َ  .٨٠، ص٢الغدير، ج. »ّ
ٍلقد فارقكم رجل باألمس مل يسبقه األولون بعلم «:  قولهُ روي عن اإلمام احلسن -2 ّ ٌ

  ٣٣٢، ص٧البداية والنهاية، ج. »وال يدركه اآلخرون
 .٦٧معاين األخبار، ص 3.
 . ٢١٢االمايل، الصدوق، ص4.
 . ٣٤٩، ص١اليقني، ج . 5

ٍنقلت هذه الروايات يف عبارات عديدة، منها6. ًاألمانة نظاما لألمة والطاعة تعظيام ... «: ٍ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ً ََّ َُ ْ َ َ ْ

ِلإلمامة َِ َ ِ ؛ علل الرشائع، ٨٦، ص ١٩؛ رشح هنج البالغه، ج ٥١٢هنج البالغه، ص . »ْ
 .٢٤٨، ص ١ج



 ٢١٧

 :الوراثة والوصاية : ًرابعا

حتظى ) راثةالو(و) الوصاية(إنّ النصوص اليت تتضمن لفظي 
  :بأمهيٍة لسببني، مها

 )٢٣( طوال بعثته اليت دامت أكّد عليهما رسول اهللا : األول
  .عاماً مراراً ويف مناسباٍت شتى

  . األسئلة الكثرية اليت تطرح حول كلّ ما ينضوي حتتهما: الثاين
ت يف كتاب اهللا ايد مثاين ذكر) ى ـ ص ـ و(مشتقات مادة 

عشرة مرةً، حيث دلّت ست عشرة منها على مسائل ماديٍة وموردان 
   .)١(منها فقط أشارا إىل إقامة الدين بصفته موضوٍع للوصية

 مرةً يف إطار ٣٤فقد ذكرت ) و ـ ر ـ ث(وأما مشتقّات مادة 
ل تعاىل ثالثة مواضيع، هي وراثة املال واألرض والكتاب، مثالً قا

نا ِمن ِعباِدنا ين اصطَفَيورثْنا الِْكتاب الَِّذثُم أ: حول وراثة الكتاب
 ،)٢(ِبِإذِْن اهللا اِتريِبالْخ وِمنهم ساِبق مقْتِصد وِمنهم فَِمنهم ظاِلم ِلنفِْسِه

اإلمام، : السابق باخلريات«:  كما يليوقد فسر اإلمام حممد الباقر 
  .)٣(»الذي ال يعرف اإلمام: العارف لإلمام، والظامل لنفسه: واملقتصد

                                                        

ِ َرع لكم من الدين ما وىص بش:  قال تعاىل-1 َّ ْ ََ َ َِ ِّ ِ ُ ِه نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به َ ِِ َّ َ َ َ ْ ََ َ َِّ َ ً ُ

ُإبراهيم وموسى ََ ْ ِ أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه َ وعيسى ِ ُ َّ َُ َ َ َِّ َ َ َْ .١٣اآلية /سورة الشورى . 
 . ٣٢اآلية /  سورة فاطر -2
 . ٢١٤، ص١ الكايف، ج-3



 ٢١٨

وهناك أحاديث عديدة تضمنت مشتقّات هاتني الكلمتني رويت 
اً يلكلّ نيب وصي ووارثٌ، وإنّ عل«: ، منها قولهعن رسول اهللا 

 إضافةً إىل ما روي عن أهل )٢( وحديث املؤاخاة؛،)١(»ي ووارثييوص
أنا وصي «:  عن نفسهومن ذلك ما قاله اإلمام علي ، البيت 

 ،)٤(»الوصية والوراثة فيهم« :البيت أهل عن قاله وما ،)٣(»األوصياء
أنا ابن «:  بعد شهادة اإلمام علي وكذلك كالم اإلمام احلسن 

وأن ابن الوصي احلسني  وخطبة اإلمام،)٥(»النيب عاشوراء يف يوم :
»ابن بنت نبي ه؟ألسته وابن عموالعشرات من ،)٦(»!كم وابن وصي 

األحاديث املباركة األخرى اليت تضمنت اطالق مشتقات كلميت 
  . لوراثة والوصاية بشكٍل إمجايلٍّا

  

 :العصمة : ًخامسا

 ذكرنا آنفاً أنّ آية العصمة اليت نزلت بشأن أهل البيت 
لتصريح بعمق هذه تدلّ على املضامني العميقة للمعارف النبوية، ولكن ا

                                                        

 . ٣٩٢، ص ٤٢تأريخ مدينة دمشق، ج  -1
 . ٤١٥، ص٢١ ج املصدر السابق،-2
 . ١٤٨ أمايل الطويس، ص-3
 . ٢ هنج البالغة، اخلطبة رقم -4
 . ١٤٦، ص٩؛ جممع الفوائد ومنبع الزوائد، ج١٧، ص٣ املستدرك عىل الصحيحني، ج-5
 . ٤٢٤، ص٥ دالئل اإلمامة، ج-6



 ٢١٩

 املعارف هو أمر يفوق اإلدراك العام، لذلك استخدم النيب األكرم 
 ألفاظاً عديدةً ويف إطار مضامني خمتلفة لإلشارة إليها، أو واألئمة 

أنهم ذكروا بعض األمثلة عليها لتمكني الناس من إدراك مفهومها 
 تدلّ لنيب  فهناك الكثري من األحاديث املروية عن ا.)١(الدقيق

رحم اهللا «:  وقوله،)٢(»إنه مع احلق واحلق معه«: على هذا األمر، كقوله
 ناهيك عن األحاديث الكثرية ؛)٣(»علياً، اللّهم أِدر احلق معه حيث دار

 واليت تضمنت استدالالٍت ومعاين األخرى املنقولة عن األئمة 
قد ضمون القدسي العميق على هذا الصعيد، وكلّها تدلّ على أنّ هذا امل

متّ بيانه يف سياٍق تدرجيي .  
 ف اإلمام احلسن الزكيعلى سبيل املثال، فقد عر أهل 

ٍت أكرمنا اهللا باإلسالم واختارنا يإنا أهل ب«: بيت العصمة قائالً
 وأما اإلمام ،)٤(»اًري وطهرنا تطه واصطفانا وأذهب عنا الرجس

رب «:  بالقوللرفيعة ألهل البيت فقد وصف املكانة االسجاد
وطَهرتهم ِمن ... ن اخترتهم ألمِرك،يِتِه الَِّذيِب أهِل بيصلِّ علَى أطَا

ك واملَسلَك يلَةَ ِإلَياً ِبِإرادِتك وجعلْتهم الْوِسريالرجِس والدنِس تطِْه
                                                        

ّ ال شك يف أن املعنى اللغوي لكلمة -1 ّومشتقاهتا قد وردت قبل ظهور اإلسالم ) عصمة(ّ

 . ٣١٣، ص١كتاب العني، ج: ّلالطالع أكثر راجع. م العرب والشعر اجلاهيليف كال
 . ١٤٧، ص١ّ كشف الغمة، ج-2
 .  املصدر السابق-3

 .٥٦٩؛ االمالی، الطوسی، ص ٦٣١كتاب سليم بن قيس، ص 4.



 ٢٢٠

ِتكنق إىل ذكرها يف  وهناك موارد أخرى.)١(»ِإلَى جسوف نتطر 
  . تفاصيل عهد اإلمامني الباقر والصادق 

  
 ًعهد إمامة . مرحلة نشأة المعارف وازدهارها: ثانيا

  :هـ١٤٥إلى سنة  اإلمامين محمد الباقر وجعفر الصادق

ذكرنا يف الفصل السابق أنّ نشاطات أئمة الشيعة يف جمال نشر 
  الفترة، وقد واجه األئمة العلوم واملعارف قد تزايدت يف هذه

   :حينها أمرين، مها

الظروف احلاكمة على اتمع يف العهد السابق قد جنم : األول
عنها أنّ معرفة الشيعة باألحكام واملعتقدات وباملكانة املعرفية اليت 

  .قيت حمدودةً يف إطارها اإلمجايلخص اهللا ا اإلمام املعصوم، قد ب

كان حكومة بين أُمية وتزايد النشاطات بعد تزعزع أر: الثاين
السياسية من قبل األطراف املناهضة، فإنّ الرغبة للسيطرة على مقاليد 
احلكم كانت تتنامى شيئاً فشيئاً لدى املسلمني وال سيما الشيعة منهم، 

 وإثر هذه التغيريات فمن الطبيعي أن يترقّب الناس تدخل األئمة 
دم حتقيق نتيجٍة على هذا الصعيد قبل يف األحداث السياسية بعد ع

ذلك، ومجيع احلركات املناهضة للحكم األموي رفعت شعار الثأر آلل 
                                                        

  ٢١٦الصحيفة السجادية، ص1.



 ٢٢١

  . حممد، واهلدف من ذلك طبعاً هو االستئثار مبنصب اخلالفة

هذه األوضاع إضافةً إىل اجلهل الذي ورثه املسلمون من العهد 
جبه الديين امللقى السابق وعدم معرفتهم باملكانة احلقيقة لإلمام ووا

على عاتقه، قد متخض عنها حدوث انشقاٍق يف الصف الشيعي؛ ولكنها 
سرعان ما مشت بفضل الرؤية الثاقبة لألحداث من قبل اإلمامني 

 وجناحهما يف بيان تعاليم الشريعة وتربية علماء الباقر والصادق 
ف لقد استغلّ اإلمامان الظرو. فطاحل من حمبي أهل البيت 

املتاحة هلما وانسجام مجيع العناصر التأرخيية املؤثّرة حينذاك فتمكّنا 
من السري قدماً يف بيان فكر اإلمامة ومجيع جوانب منظومتها املعرفية 

  . الثرية، وهذا األمر شهد تنامياً أكثر يف عهد اإلمام الصادق 

لطرح اإلمامة بني املسلمني وفق بذل اإلمامان جهوداً جبارةً 
سسها الصحيحة وإثبات أنها تتمحور يف حقيقتها حول معىن النيابة اُ

 عن النيب ى حدود السلطةيف مسائل واسعة النطاق تتعد 
السياسية، كما أنهما شرحا ووضحا النصوص الدينية اليت وصلتهم من 
العهد السابق واليت تضمنت األصول األساسية لإلسالم وقاموا بتفصيلها 

اة الذين امتلكوا روح السؤال واالستفسار، وبالتايل عن طريق الرو
متكّنوا من نشرها يف املدينة املنورة والكوفة وحلب وسائر املناطق، 
فعلى سبيل املثال يقول هشام بن احلكم أنه مسع من اإلمام مخسمائة 

وهناك الكثري من الروايات اليت تتضمن . مسألٍة خالفيٍة يف ِمىن فقط



 ٢٢٢

 األوساط العامة واخلاصة وعرب املناظرات ووقائع بيان املعارف يف
دخلت على «:  ومنها ما روي عن أيب بصري، إذ قال،)١( أسفار احلج
جعلت فداك، إني أسألك عن مسألٍة، ههنا :  فقلت لهأيب عبد اهللا 

 ستراً بينه وبني بيٍت فرفع أبو عبداهللا : أحد يسمع كالمي؟ قال
: قلت: ، قال)يا أبا حممد سلْ عما بدا لك: (لآخر فاطّلع فيه، مثّ قا

  علّم علياً جعلت فداك، إنّ شيعتك يتحدثون أنّ رسول اهللا
يا أبا حممد، علّم رسول : (فقال: باباً يفتح له منه ألف باٍب؟ قال

: قلت:  قال،) ألف باٍب يفتح من كلّ باٍب ألف باٍب علياً اهللا
إنه لَعلم، وما : ( فنكت ساعة يف األرض، مثّ قال:قال! هذا واهللا العلم

يا أبا حممد، وإنّ عندنا اجلامعة وما يدريهم : (مثّ قال: قال. )هو بذاك
صحيفةٌ : (جعلت فداك وما اجلامعة؟ قال: قلت: قال!) ؟ما اجلامعة

 وإمالئه من فلق فيه وخطّ طوهلا سبعون ذراعاً بذراع رسول اهللا 
 كلّ حالٍل وحراٍم وكلّ شيٍء حيتاج الناس علي بيمينه، فيها

  .)٢(»...)إليه

إنّ فحوى األحاديث املروية حول اإلمامة يف هذه الفترة تفيد 
 ا، حيث تنتقل بأنها موهبةٌ مساويةٌ أكرم اهللا تعاىل أهل البيت 

من اإلمام السابق إىل الالحق بعد التحاقه بالرفيق األعلى وذلك بأمٍر 
                                                        

 . ٢٣٩، ص١ الكايف، ج-1
 . ٣٤٥، ص١؛ أصول الكايف، ج١٧٦ رجال الكيش، ص-2



 ٢٢٣

 من النيبال ميكن إنكاره اس وتؤكّد هذه األحاديث . تناداً إىل نص
على أنّ اإلمام املعصوم ميتلك علماً يفوق علم سائر الناس، بل وحتى 
إنه يفوق علم األنبياء، وهو علم رباينٌّ ينتقل من إماٍم آلخر بطريٍق 
شبيٍه بالوراثة، لذا فإنّ اإلمام حيظى مبرتلٍة رفيعٍة ترتهه من كلّ خطأ 

على هذا األساس، فإنّ اإلمام املنصب من قبل اهللا تعاىل ال . أو ذنٍب
يلزمه القيام على الظلم بعد تنصيبه مباشرةً لينال حقّه الشرعي 
املتجسد يف سياسة العباد، وهو حق فرضه اهللا العزيز القدير له، ألنه 
 زعيم روحي ال يرد الساحة السياسية إال عندما يصل اتمع إىل

مرحلة النضوج السياسي ويعرف حق اإلمام املعصوم ويطالب بإقامة 
  . حكومٍة إسالميٍة حتت رايته

وفيما يلي نتطرق إىل بعض البحوث اليت تطرح حول اإلمامة 
  : للبحث والنقاش

 :ّ النص والتنصيب - 

 له لقد زعم حممد بن احلنفية بأنّ اإلمامة من بعد احلسني 
 قد أوكلها ، حيث أقر فقط بأنّ النيب وليست لإلمام السجاد 

 إىل اإلمام علي واحلسنني ة ،)١( من بعدهوكذلك فإنّ عام 
 كخليفٍة من منطلق اعتقادهم أهل املدينة قد بايعوا اإلمام احلسن 
                                                        

 . ٣٤٨، ص١؛ الكايف، ج٥٠٢ بصائر الدرجات، ص-1



 ٢٢٤

 وهذه العقيدة )١(بأنه الوصي ومل يبايعوه كإماٍم وحجٍة هللا على خلقه؛
 أيضاً الذي حدد معيار معرفة قر قد شاعت يف عهد اإلمام البا

قلت أليب «:  حيث قال ، اإلمام يف الرواية التالية اليت نقلها أبواجلارود
إذا مضى اإلمام القائم من أهل البيت، فبأي شيٍء يعرف : جعفر

باهلدى واإلطراق وإقرار آل حممٍد له بالفضل، : (من جييء بعده؟ قال
 ويف روايٍة أخرى  ،)٢(»)إال أجابوال يسأل عن شيٍء بني صدفيها 

:  تفاصيل أكثر، كالتايلعن أيب اجلارود أيضاً يذكر اإلمام الباقر 
نص من : خبصاٍل، أوهلا: (مب يعرف اإلمام؟ قال: سألت أبا جعفٍر «

اهللا تبارك وتعاىل عليه ونصبه علَماً للناس حتى يكون عليهم حجة، 
عرفه الناس بامسه وعينه،  و نصب علياً ألنّ رسول اهللا 
 ينصب األول الثاين، وأن يسأل فيجيب وأن وكذلك األئمة 

يسكت عنه فيبتدئ، ويخرب الناس مبا يكون يف غٍد، ويكلّم الناس 
  .)٣(»)بكلّ لساٍن ولغٍة

أبان بن تغلب ومنصور بن حازم وبعض الرواة اآلخرون قد 
، فقد والصادق رووا نفس هذا املضمون عن اإلمامني الباقر 

وواقعة الغدير إلثبات أنّ اإلمام املعصوم هو ) ويل األمراُ(استدال بآيات 

                                                        

 . ١٥٨، ص٥؛ دالئل اإلمامة، ج٧٤ ترمجة اإلمام احلسن، ص-1
 . ٢٠٠، ص١؛ اخلصال للصدوق، ج١٢٩ الغيبة للنعامين، ص-2
 . ١٠١ معاين األخبار، ص-3



 ٢٢٥

 النيب وصيٌب من قبل اهللا تعاىل وطاعته واجبةه منص١( وأن(.  

ويذكر املؤرخون أنّ هشام بن عبد امللك ومقربيه كانوا خيشون 
 أنّ ترصد  كما،)٢(من رواج هذه العقيدة وانتشارها بني املسلمني

 شاهد على املنصور الدوانيقي ملعرفة وصي اإلمام جعفر الصادق 
  .)٣(انتشار هذه العقيدة يف اتمع اإلسالمي آنذاك

  

 : العلم - 

كما وضحنا سابقاً فإنّ نشر بعض العلوم واملعارف قد انتعش يف 
 بعد أن أصبحت الظروف مؤاتيةً إىل حد ما، عهد اإلمام السجاد 

 أكّد صلوات اهللا عليه على أنّ العلم مكنونٌ لدى أهل وقد
   .)٥( وأنهم خزنته)٤(البيت

 العلم وعلى هذا األساس اعترب اإلمامان الباقر والصادق 

                                                        

 . ١٧٨، ص١ الكايف، ج-1
 . ١٨١، ص١١تاع، ج ّتاع األسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة وامل إم-2
 . ٣١٠، ص١ الكايف، ج-3
ّ روي عنه أنه قال-4 ُإياك أن تشد راحلة ترحلها فإنام هاهنا يطلب العلم«: ُ ْ َِ ُِ ُ َ ََ ُ َْ ََ َ َّ ََ َّ ُِ َِ ًَ رجال . »ْ

 ١٢٤الكيش، ص
ّ روي عنه أنه قال-5 ِإن منَّا لـخزان اهللا يف سامئه وخزانه يف أرضه واهللا «: ُ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ِ ُ ََ َّ ُّ ُ ََّ ّإنا خلزان اهللا فی ِ

 .١٠٤بصائر الدرجات، ص. »سامئه وأرضه ال عىل ذهب وال عىل فضة إال عىل علمه



 ٢٢٦

 وأكّدا على أنّ اإلمام املعصوم يرث العلم من )١(بكلّ أمٍر شرطاً لإلمامة
إنّ العلم «:  قولهاإلمام الذي سبقه، فقد روي عن اإلمام الصادق 

الذي هبط مع آدم مل يرفع، وإنّ العلم يتوارث، وما ميوت منا عاملٌ 
  .)٢(»حتى خيلفه من أهله من يعلم علمه أو ما شاء اهللا

عرب بيان ) العلم( اتسع نطاق مفهوم يف عهد اإلمام الباقر 
وخرج من إطار اإلمجال والكلّية ومل يعد ) مدينة العلم(مصطلح 

واص من الناس، فقد روى بكري بن أعني عن سامل بن مقتصراً على اخل
 إنّ رسول اهللا : ( يقولمسعت أبا جعفر «: أيب حفصة أنه قال

، فانطلق أصحابنا ) ألف باٍب يفتح كلُّ باٍب ألف باٍبعلّم علياً 
: قال بكري.  عن ذلك فإذا سامل قد صدقفسألوا أبا جعفر 

ومل : (ث ذا احلديث، مثّ قال  حيدوحدثين من مسع أبا جعفر 
، وأكثر علمي أنه )خيرج إىل الناس من تلك األبواب غري باٍب أو اثنني

   .)٣(»)باب واحد: (قال
واصفاً علم أهل  وقال صلوات اهللا عليه يف موضٍع آخر

                                                        

: عن أيب اجلارود قالُروي . ٤٨٩؛ بصائر الدرجات، ص٢٨٤، ص١ الكايف، ج-1
ُوأن يسأل فيجيب ... ٍبخصال: (؟ قال  اإلمام بم يعرف): ع(سألت أبا جعفر الباقر «

ٍخيرب الناس بام يكون يف غد ويكلم الناس بكل لسان وأن يسكت عنه فيبتدئ، و ّ ّّ ٍّ

 . »)ٍولغة
 . ١١٥بصائر الدرجات، ص  -2
 .  ٦٤٤، ص ٢اخلصال، ج -3



 ٢٢٧

 عن سئل علي :»  الذي ورثوه من النيب األكرم البيت
 علم النيبع: ، فقال لم مجيع النبيني وعلم ما كان وعلم علم النيب

والذي نفسي بيده إني ألعلم : مثّ قال. ما هو كائن إىل قيام الساعة
 وعلم ما كان وما هو كائن، فما بيين وبني قيام علم النىب 

  .)١(»الساعة
ويف روايٍة أخرى أكثر وضوحاً روى علي بن رئاب عن 

: ن أصحابه حوله يقول وأناس ممسعت أبا جعفر «: ضريس قوله
إني أعجب من قوٍم يتولّوننا وجيعلوننا أئمةً ويصفون بـأنّ طاعتنا (

عليهم مفترضةٌ كطاعة اهللا، مثّ يكسرون حجتهم وخيصمون أنفسهم 
بضعف قلوم، فينقضون حقّنا ويعيبون ذلك علينا من أعطاه اهللا 

تعاىل أترون أنّ اهللا تبارك و. برهان حق معرفتنا والتسليم ألمرنا
افترض طاعة أوليائه على عباده مثّ يخفي عنهم أخبار السماوات 
واألرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام 

   .)٢(»)دينهم

إنّ أخباراً كهذه تبين بوضوٍح أنّ مسألة علم اإلمام قد طرحت 
:  عليهبني الشيعة يف تلك اآلونة، وهذه احلقيقة يثبتها قوله صلوات اهللا

وقد بلغت هذه . »يعيبون ذلك على من أعطاه اهللا برهان حق معرفتنا«
                                                        

 . ٣٠٧بصائر الدرجات، ص -1
 .  املصدر السابق-2



 ٢٢٨

 حيث متّ بيان مصادر التوضيحات ذروا يف عهد اإلمام الصادق 
  : علم اإلمام العميق وأُسسه يف الفروع املعرفية التالية

  . العلم اإلهلي املباشر: أوالً

   .العلم املكتسب من النيب األكرم : ثانياً

  . العلم املستوحى من الروح واملالئكة: ثالثاً

روح : ، منها ما يليوهناك فروع أخرى لعلم أهل البيت 
، صحف األنبياء وكتبهم، عمود القدس، اجلامعة، مصحف فاطمة 

النور، األلف باب، حتديث املالئكة، القرآن، االسم األعظم، اجلفر 
وقد ذكرت هذه . ر األكرباألمحر، اجلفر األبيض، اجلفر األصغر، اجلف

الفروع أحياناً حتت مسمياٍت أخرى وتفرعت بعضها إىل تفريعاٍت 
بعضها يف إطار عنواٍن واحٍد، ورغم أنّ اإلمام  مجعت جزئيٍة أو

 يف بادئ األمر قد وضح هذه املوارد للخواص من الشيعة، الصادق
م كوا ولكن هناك العديد من الروايات والنصوص اليت تدلّ على عد

سريةً وأنها قد ذكرت لعامة الناس الذين تقبلوها بدورهم؛ فعلى سبيل 
املثال يف أحد االس اليت حتدث فيها اإلمام عن هذا األمر كان عدد 

   .)١(احلاضرين ستني شخصاً

ومن األمثلة اليت جتدر اإلشارة إليها هنا، ما رواه أبو محزة 
                                                        

 . ١٥١، صبصائر الدرجات -1
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 سألت أبا عبداهللا «: ث قال، حيالثمايل عن اإلمام الصادق 
عن العلم أَهو علم يتعلّمه العامل من أفواه الرجال أم يف الكتاب عندكم 

األمر أعظم من ذلك وأوجب، أما مسعت : (تقرؤنه فتعلمون منه؟ قال
وكَذِلك أَوحينا ِإلَيك روحاً ِمن أَمِرنا ما كُنت : قول اهللا عز وجلّ
ِري ما الِْكتابدال اِإلميانُتو  ،شيٍء يقول أصحابكم يف  (:مثّ قال أي

) ؟هذه اآلية، أَيقرون أنه كان يف حاٍل ال يدري ما الكتاب وال اإلميان
بلى، قد كان : (ما يقولون، فقال يل ـ جعلت فداك ـ ال أدري: فقلت

يف حاٍل ال يدري ما الكتاب وال اإلميان حتى بعث اهللا تعاىل الروح اليت 
 يف الكتاب، فلما أوحاها إليه علم ا العلم والفهم، وهي الروح ذكر

  .)١(»)اليت يعطيها اهللا تعاىل من شاء، فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهم

ومن األمثلة األخرى على هذه التفاصيل هي الروايات اليت 
 واحدةٌ من مصادر علوم األئمة) الصحيفة اجلامعة(أشارت إىل أنّ 

 على ، فقد أكّد اإلمام الباقر  عن رسول اهللا وأنها موروثةٌ
 بني العوام هذه احلقيقة فذاع صيتها تقريباً يف عهد اإلمام الصادق 

واخلواص، ومن األدلّة على ذلك الرواية اليت سأل فيها بعض أصحاب 
 عن هذه الصحيفة وانتقال تفاصيل ذلك بني اإلمام الصادق 

:  حازم أنه قال أليب عبد اهللا الناس؛ فقد روي عن منصور بن
الناس يذكرون أنّ عندكم صحيفةً طوهلا سبعون ذراعاً فيها ما حيتاج «

                                                        

 . ٢٧٣، ص١ الكايف، ج-1
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  .)١(»...إليه الناس

أما بالنسبة إىل علم اجلفر الذي يعد مصدراً آخر لعلوم 
مسعت أبا «: ، فقد روى احلسني بن أيب العالء أنه قالاألئمة

وأي شيٍء فيه؟ : قلنا:  قال،) األبيضعندي اجلفر: ( يقولعبداهللا 
زبور داود وتوراة موسى وإجنيل عيسى وصحف : (فقال يل: قال

إبراهيم واحلالل واحلرام ومصحف فاطمة، ما أزعم أنّ فيه قرآناً، 
وفيه ما حيتاج الناس إلينا وال حنتاج إىل أحٍد حتى إنّ فيه اجللدة 

 اخلدش، وعندي اجلفر ونصف اجللدة وثلث اجللدة وربع اجللدة وأرش
جعلت فداك، وأي شيٍء يف : قلنا:  قال،!)األمحر وما يدريهم ما اجلفر

السالح، وذلك أنها تفتح للدم، يفتحها صاحب : (اجلفر األمحر؟ قال
فيعرف ! أصلحك اهللا:  فقال له عبد اهللا بن أيب يعفور،)السيف للقتل

ل أنه ليلٌ والنهار أنه إي واهللا، كما يعرف اللي: (هذا بنو احلسن؟ قال
ار، ولكن حيملهم احلسد وطلب الدنيا، ولو طلبوا احلق لكان خرياً 

  .)٢(»)هلم

إضافةً إىل كون علم الغيب أحد مصادر علم اإلمام، فهو أيضاً 

                                                        

ّاألئمة أن عندهم الصحيفة يف : (ّوقد ذكر املؤلف يف باب. ١٤٣ بصائر الدرجات، ص-1 ّ
ٍّ وخط عيل اجلامعة التي هي إمالء رسول اهللا  ًّأربعا ) ً بيده وهي سبعون ذراعا

 . ًوعرشين رواية يف هذا الصدد
 . ٢٤٠ املصدر السابق، ص-2
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دليلٌ على سعة نطاق علمه، وعلى أساس التعاليم القرآنية فالعلم له 
علم إهلي خاص، أي أنه عدة أقساٍم أحدها علم الغيب الذي هو 

 وهناك آيات تؤكّد على أنّ اهللا تعاىل قد أفاض ،)١(خمتص باهللا تعاىل
   .)٢(علم الغيب على أنبيائه وأوليائه، بل وحتى على غريهم

هل بإمكان : ولكن هناك أسئلةٌ تطرح يف هذا الصدد، منها
ذلك، هل األئمة احلصول على علم الغيب أو ال؟ وعلى فرض إمكانية 

هناك تعارض بني اختصاص علم الغيب باهللا تعاىل وبني سرايته إىل 
  خلقه أو ال؟ 

إنّ علم غري اهللا بالغيب هو أحد املواضيع اهلامة اليت طرحت يف 

                                                        

ّ هناك آيات يف القرآن الكريم تؤكد عىل اختصاص علم الغيب باهللا عز وجل، منها-1 ّ ّ ٌ :
ّ من سورة النمل اللتان ترصحان هبذا األمر، وهناك ٦٥األنعام و من سورة ٥٩اآليتان 

 ٣٨ من سورة البقرة واآلية ٢٣ٌآيات أخرى توحي هبذا األمر يف إحدى قراءاهتا كاآلية 
 من سورة األنعام واآليتان ٧٣ من سورة املائدة واآلية ١٠٩من سورة فاطر واآلية 

 من سورة املؤمنون ٩٢عد واآلية  من سورة الر٩ من سورة التوبة واآلية ١٠٥ و٩٤
 من سورة احلرش ٢٢ من سورة الزمر واآلية ٤٦ من سورة السجدة واآلية ٦واآلية 
ٌكام هناك آيات تنفي علم .  من سورة التغابن١٨ من سورة اجلمعة واآلية ٨واآلية 

 من سورة ١٨٨الغيب من غري اهللا تعاىل وذلك عىل أساس التالزم العريف كاآليتني 
ّ من سورة هود، حيث يستفاد منها أن هذا العلم خمتص به عز وجل ٣١اف واألعر ّ ّ ّ

 . ٌوال يشاركه أحد فيه
 من سورة آل ١٧٩ّ من سورة اجلن، واآلية ٢٨ إىل ٢٦اآليات :  من أمثلة هذه اآليات-2

 . عمران



 ٢٣٢

  .)١(هذا العهد، يف حني أنها مل تكن مطروحةً يف العهد السابق

فاٍت  مل يؤيد علم األئمة بالغيب وذكر اختالاإلمام الصادق 
 واملقامات )٢(يف مصاديقه ليميز بني علم الغيب املختص باهللا تعاىل

 ولكنه يف احلني ذاته ،)٣(السامية لألئمة واليت تفوق مقام سائر الناس
أكّد على امتالكهم علماً واسعاً من عند اهللا تعاىل كما نالحظ يف 

ىي كنت أنا وأبو بصري وحي«: احلديث الذي رواه سدير عنه، إذ قال
 إذ خرج إلينا وهو البزاز وداود بن كثري يف جملس أيب عبد اهللا 

يا عجباً ألقواٍم يزعمون أنا نعلم : (مغضب، فلما أخذ جملسه قال
فلما أن قام من :  قال سدير)...الغيب، ما يعلم الغيب إال اهللا عز وجلّ

 جعلنا: جملسه وصار يف مرتله دخلت أنا وأبو بصري وميسر وقلنا له
فداك مسعناك وأنت تقول كذا وكذا يف أمر جاريتك وحنن نعلم أنك 

يا سدير أمل : (فقال: تعلم علماً كثرياً وال ننسبك إىل علم الغيب، قال

                                                        

ّإن هللا علمني، : ( يقولسمعت امري املؤمنني «: ّ روي عن األصبغ بن نباتة أنه قال-1
ًعلم استأثر به يف غيبه فلم يطلع عليه نبيا من أنبيائه وال ملكا من مالئكته، وذلك قول  ً ٌ

ٌإن اهللاَ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس : اهللا تعاىل ُِ ُ ُ ّ َُ ُ ّ َِ ِ ّ
ُماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت ٍ ّ ٌ ه؛ فام ٌوله علم قد أطلع عليه مالئكت. ًُ

ًأطلع عليه مالئكته فقد أطلع عليه حممدا وآله، وما أطلع عليه حممدا وآله فقد أطلعني  ًّ ّ
  ١١١بصائر الدرجات، ص. »)ّعليه، الكبري منا والصغري إىل أن تقوم الساعة

ّوصفت بعض الروايات هكذا علوم بأهنا علوم األولني. ١٠٩ بصائر الدرجات، ص-2 ّ . 
 . ٢٥٠، ص٤، ج مناقب آل أيب طالب -3



 ٢٣٣

فهل وجدت فيما قرأت من كتاب : (بلى، قال: ، قلت)؟تقرأ القرآن
لَ أنْ قالَ الّذي عنده ِعلم ِمن الكتاِب أنا آتيك ِبِه قَب: اهللا عز وجلّ

فهل : (جعلت فداك قد قرأته، قال: قلت: ، قال)يرتد إليك طَرفُك؟
: ، قال) وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟؟عرفت الرجل

قدر قطرة من املاء يف البحر األخضر، فما : (أخربين به؟ قال: قلت
! فداك ما أقلّ هذا؟: قلت جعلت:  قال،)يكون ذلك من علم الكتاب

يا سدير، ما أكثر هذا أن ينسبه هللا عز وجلّ إىل العلم الذي : (فقال
أخربك به يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب اهللا عز وجلّ 

: ، قال)قُلْ كَفَى باِهللا شهيداً بيين وبينكم ومن ِعنده علم الكتاِب: أيضاً
م أَفمن عنده علم الكتاب كلّه أفه: (قد قرأته جعلت فداك، قال: قلت

ال، بل من عنده علم الكتاب : ، قلت)؟أم من عنده علم الكتاب بعضه
علم الكتاب واهللا كلّه عندنا، : (فأومأ بيده إىل صدره وقال: كلّه، قال

   .)١(»)علم الكتاب واهللا كلّه عندنا

هذه الرواية تشري إىل وجود ظرفني خمتلفني آنذاك، أحدمها 
مناسٍب، وكما هو واضح يف مناسب لبيان ميزات اإلمام واآلخر غري 

الروايتني املذكورتني أعاله إضافةً إىل ما قاله شراح احلديث فإنّ 
القسم األول من الرواية الثانية إما أن يكون تقيةً أو أنه كان يهدف 

  . رفض املعتقدات اخلاطئة أو التحذير منها
                                                        

 ). باب نادر فيه ذكر الغيب(، ١ الكايف، ج-1
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إنّ هللا «:  قولهوروي عن أيب بصري عن اإلمام الصادق 
لم مكنونٌ خمزونٌ ال يعلمه إال هو، من ذلك يكون البداء؛ علمني، ع

 لو تأملنا يف .)١(»وعلم علّمه مالئكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه
أحوال رواٍة ذوي شأٍن رفيٍع من أمثال أيب بصري، نالحظ شيوع هذه 
العقيدة بني أصحاب األئمة يف هذا العهد، وذلك ملا امتلكه أئمة أهل 

 على سبيل املثال فإنّ ابن أيب يعفور قد .)٢(ن علٍم واسٍع مبيت لا
 لو أنّ رمانةً قسمت نصفني وقال له أقسم لدى اإلمام الصادق 

قلت أليب «: نصف منها حاللٌ واآلخر حرام لصدقه، حيث قال
واهللا لو فلقت رمانة بنصفني فقلت هذا حرام وهذا حاللٌ، : عبداهللا

حرام، ) حرام(حاللٌ وأنّ الذي قلت ) اللح(لشهدت أنّ الذي قلت 
 .)٣(»)رمحك اهللا رمحك اهللا: (قال

 كانوا حياولون دائماً ومع هذا، فإنّ األئمة املعصومني 
احليلولة دون ظهور نزعاٍت متطرفٍة أو استنتاجاٍت خاطئٍة، ومن أمثلة 

.١٠٩؛ بصائر الدرجات، ص١٤٧، ص١ الكايف، ج-1
مجع ابن أيب احلديد يف رشحه لنهج البالغة بعض . ٢٤٩رجال الكيش، ص:  راجع-2

 وقارن بينها وأثبتّاألمثلة التأرخيية حول العلوم التي كان يمتلكها اإلمام عيل 
ّات اهللا عليه قد تطرق إىل بيان بعض املسائل الغيبية بجزئياهتا وتفاصيلها، ّأنه صلو

ّوبالتايل فإن هذه املسائل قد حتققت بالفعل ،٥الغدير، ج: ّلالطالع أكثر راجع. ّ
. ٩٢، رشح اخلطبة ٧٨ص

.٢٤٩ رجال الكيش، ص-3
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 كنت عند أيب احلسن «: ذلك ما روي عن ابن املغرية، حيث قال
جعلت فداك، إنهم : ىي بن عبد اهللا بن احلسن، فقال حيىيأنا وحي

سبحان اهللا، ضع يدك على رأسي، : (فقال! يزعمون أنك تعلم الغيب؟
مثّ :  قال،)فو اهللا ما بقيت يف جسدي شعرةٌ وال يف رأسي إال قامت

ال واهللا، ما هي إال روايةٌ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : (قال
  .)١(»)وآله

  

 :مة  العص- 

ذكرنا آنفاً أنّ آية التطهري وبعض الروايات يف العهد اإلسالمي 
األول قد دلّت على عصمة اإلمام بشكٍل إمجايلٍّ، ولكن مل تكن 
األرضية مؤاتيةً آنذاك لطرحها بشكٍل تفصيلي نظراً للظروف اليت كانت 
سائدةً، لذلك ال توجد إال موارد قليلة نالحظ فيها استخدام كلمة 

، كالصحيفة السجادية اليت نشرت فيما بعد، فقد قال اإلمام )ةعصم(
ِه قَبلَ ينعمت علَأنا عبدك الَِّذي أاللَّهم و«:  يف دعاء عرقةالسجاد 

ِنك ووفَّقْته ِلحقِّك يته ِلِدياه، فَجعلْته ِممن هديخلِقك لَه وبعد خلِْقك ِإ
 همتصوعبِلك٢(»ِبح(.  

 أكّد فيها على وهناك روايةٌ أخرى عن اإلمام الكاظم 
                                                        

 . ٣٥٢، صرجال الكيش -1
 . ٢٢٤ ـ  ٢٢٠ ٠ ١٢٠ الصحيفة السجادية، ص-2
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 ق إىل العصمة بشكٍل عاموجوب كون اإلمام معصوماً، حيث تطر
ست العصمة يف ظاهر يكون إلّا معصوماً، ولياإلمام منا ال «: فقال

ا ابن ي: ل لهي فق،» منصوصاًكون إاليعرف ا، فلذلك ال ياخللقة ف
هو املعتصم حببل اهللا، وحبل اهللا «: ، فما معىن املعصوم؟ فقالرسول اهللا

هدي إىل القرآن يامة، واإلمام يوم القيفترقان إىل يهو القرآن؛ ال 
ِإنّ هذا القُرآنَ : هدي إىل اإلمام، وذلك قول اهللا عز وجلّيوالقرآن 

  .)١(»هِدي ِللَِّتي ِهي أَقْومي

، اإلمامني الباقر والصادق دكذلك يف عه كان ما ولكن األمر
إذ مل يكن من ميكن التغاضي عن بيان مفهوم العصمة حينها، فقد روي 

 كالماً يصف فيه خمتلف جوانب العصمة، جاء عن اإلمام الصادق 
فاإلمام هو املنتجب املرتضى واهلادي املنتجى والقائم املترجى، «: فيه

حني ذرأه ويف الربية اصطفاه اهللا بذلك واصطنعه على عينه يف الذر 
حني برأه، ظالً قبل خلق نسمٍة عن ميني عرشه، حمبواً باحلكمة يف علم 

 وخريةٌ الغيب عنده، اختاره بعلمه وانتجبه لطهره؛ بقيةٌ من آدم 
من ذرية نوٍح ومصطفى من آل إبراهيم وساللةٌ من إمساعيل وصفوةٌ 

ه ويكلؤه بستره، ، مل يزل مرعياً بعني اهللا حيفظمن عترة حممد 
مطروداً عنه حبائل إبليس وجنوده، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق 
ونفوث كلّ فاسٍق، مصروفاً عنه قوارف السوء، مربءاً من العاهات، 
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 ٢٣٧

حمجوباً عن اآلفات، معصوماً من الزالت، مصوناً عن الفواحش 
  .)١(»كلّها

: قلت هلشام بن احلكم«: كذلك روي عن حسني األشقر أنه قال
سألت أبا : إنّ اإلمام ال يكون إال معصوماً؟ فقال: ما معىن قولكم

املعصوم هو املمتنع باهللا من مجيع حمارم : ( عن ذلك فقالعبداهللا 
ومن يعتِصم ِباِهللا فَقَد هِدي إىل ِصراٍط : اهللا، وقال اهللا تبارك وتعاىل

:  قولهادق  كما روى األعمش عن اإلمام الص ،)٢(»مستقيٍم
 .)٣(» ال ذُنوب لَهم َألنهم معصومونَ مطَهرونَ اؤهمياُء وأوِصياألنب«

وابن أيب عمري الذي يعد واحداً من كبار رواة الشيعة، روي عنه أنه 
يذكر . اعترب استدالل هشام بن احلكم على العصمة بأنه أفضل ما مسع

دالل أربع صفاٍت عن اإلمام املعصوم، أنّ هشام قد نفى يف هذا االست
ما «: وهي احلرص واحلسد والغضب والشهوة، حيث قال ابن أيب عمري

مسعت وال استفدت من هشام بن احلكم يف طول صحبيت له شيئاً 
أحسن من هذا الكالم يف صفة عصمة اإلمام، فإني سألته يوماً عن 

فما صفة ا: فقلت. نعم: ؟ فقال اإلمام أَهو معصوم لعصمة فيه؟ وبأي
: إنّ مجيع الذنوب هلا أربعة أوجٍه وال خامس هلا: شيٍء تعرف؟ فقال
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 ويبدو أنه قد ،)١(»احلرص واحلسد والغضب والشهوة؛ فهذه منفيةٌ عنه
  .)٢ (اعتمد يف استدالله هذا على كالٍم ألمري املؤمنني

كما هو واضح هنا، فإنّ نزاهة اإلمام من هذه األوصاف اليت 
رها هشام بن احلكم وترفّعه عن كلّ أمٍر غري الئٍق، ملموس ذك

فضالً عن ذلك، هناك بعض . بوضوٍح يف آييت التطهري واإلمامة
 ،)٣()املوفّق(و) املسدد(املصطلحات هلا نفس هذه الداللة، من قبيل 

علم اإلمام وعصمته وعلى هذا األساس ميكن القول إنه متّ بيان مسألة 
  . يف هذا العهد

  
 ًعهد إمامة ،مرحلة ترسيخ الفكر وتقويمه: ثالثا 

  : اإلمامين موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا
 أمضى معظم سنوات رغم أنّ اإلمام موسى الكاظم 

 عاماً يف غياهب السجون، لكن عهد إمامته الذي ٣٥إمامته اليت دامت 
ةً مع العهد هـ قد شهد بياناً أكثر تفصيالً ودقّةً مقارن٢٠٣انتهى سنة 

الذي سبقه، وذلك يف إطار إجاباٍت عن الشبهات؛ فاكتملت املنظومة 
                                                        

 . ١٣٣ معاين األخبار، ص-1
 ـ ما ورد عن أمري املؤمنني يف أصناف آيات ١٢٨: ، الباب٨٩، ص٩٠ بحار األنوار، ج-2
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 ٢٣٩

املعرفية لإلمامة يف جمال اإلجابة عن الشبهات املطروحة لتكون مرتكزاً 
  . يعتمد عليه الشيعة يف الفترة اليت سبقت عصر الغيبة

إنّ الضغوط السياسية والظروف العصيبة اليت واجهها اإلمام 
د كانت مؤثّرةً لدرجة أنّ بعض الشيعة مل يكن لديهم  قالكاظم 

علم ما إن كان إمامهم حياً أو ميتاً، وال سيما حينما كان رهني 
 كما أنّ بعضهم اعتقد بأنه القائم املنتظر مما أدى إىل ظهور ،)١(االعتقال

كنت مع هشام بن «: شبهاٍت، فقد نقل عن يونس بن عبد الرمحن قوله
جده بالعشاء حيث أتاه مسلم صاحب بيت احلكمة، فقال احلكم يف مس

قد أفسدت على الرافضة دينهم ألنهم : إنّ حيىي بن خالد يقول: له
يقولون إنّ الدين ال يقوم إال بإماٍم حي، وهم ال يدرون أنّ إمامهم 

تأو مي ما علينا أن ندين حبياة : فقال هشام عند ذلك! اليوم حيإن
ه حيى يأتينا موته، اإلمام أنا حتحاضراً كان عندنا أو متوارياً عن ،

  . فما مل يأتنا موته فنحن مقيمون على حياته
الرجل إذا جامع أهله وسافر إىل مكّة أو : ومثّل مثالً فقال

توارى عنه ببعض احليطان، فعلينا أن نقيم على حياته حىت يأتينا 
  .)٢(»خالف ذلك

 األمور يتم تنفيذها بواسطة يف ظروٍف صعبٍة كهذه فإنّ معظم
                                                        

 . ّتدل عىل هذا األمر) صاحب بيت احلكمة(ً الرواية التي ذكرت آنفا عن مسلم -1
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 ٢٤٠

اخلواص وحتت إشراف اإلمام املعصوم، وحتى إنّ اإلجابة عن بعض 
الشبهات كانت توكل إليهم؛ وهناك العديد من الشخصيات البارزة قد 
أوكلت هلا هذه املهمة اخلطرية إىل جانب منظومة الوكالة املتمثّلة 

 حيث ،)١( احلكمببعض اخللّص من أمثال علي بن يقطني وهشام بن
تولّى هؤالء إدارة شؤون الشيعة وأجابوا عن خمتلف الشبهات وبعضهم 

يونس بن . شارك يف مناظراٍت مع أصحاب التوجهات األخرى
كان «: عبدالرمحن مثالً نقل كالماً حلماد حول حممد بن حكيم جاء فيه

 يأمر حممد بن حكيم أن جيالس أهل املدينة يف مسجد أبو احلسن
 وأن يكلّمهم وخياصمهم حتى كلّمهم يف صاحب القرب ول اهللا رس

 كما نقل عن )٢(»!ما قلت هلم وما قالوا لك؟: وكان إذا انصرف إليه قال
كان يل ابن عم يقال له احلسن بن «: حممد بن فالن الرافعي أنه قال

عبداهللا، وكان من أعبد أهل زمانه وكان يلقاه السلطان وربما استقبل 
لسلطان بالكالم الصعب يعظه ويأمر املعروف، وكان السلطان حيتمل له ا

ذلك لصالحه؛ فلم يزل هذه حاله حتى كان يوماً دخل أبو احلسن 
يا أبا علي، ما أحب : ( املسجد فرأه فأدىن إليه مثّ قال له موسى

إيلّ ما أنت فيه وأسرين بك إال أنه ليست لك معرفةٌ فاذهب فاطلب 
اذهب وتفقّه : (جعلت فداك، وما املعرفة؟ فقال له: قال، )املعرفة
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 ٢٤١

عن أنس بن مالك وعن فقهاء (: عمن؟ قال:  قال،)واطلب احلديث
١(»)أهل املدينة مثّ اعرض احلديث علَي(.  

هذا األسلوب الذي اتبعه اإلمام كان ناجحاً إىل حد كبٍري وذا 
 احلقيقة، حيث قال حممد نتائج ملحوظٍة، والرواية التالية تدلّ على هذه

جعلت فداك، فقّهنا يف : قلت أليب احلسن موسى «: بن حكيم
الدين وأغنانا اهللا بكم عن الناس حتى أنّ اجلماعة منا لتكون يف 
الس ما يسأل رجل صاحبه، حتضره املسألة وحيضره جواا فيما 

  .)٢(»...مـن اهللا علينا بكم
اخلالفات اليت حدثت بني ابين ويف خضم هذه األوضاع فإنّ 

وما تال ذلك من أحداث ومبا فيها  ـ األمني واملأمون ـ هارون الرشيد
 ولياً للعهد، بدأت مرحلةٌ جديدةٌ لنشر العقيدة تعيني اإلمام الرضا 

يف إطار سؤاٍل وجواٍب للرد على الشبهات، سيما وأنّ اإلمام استفاد 
أرجع الشيعة إىل أبرز علمائهم لكي من األجواء العلمية اليت أُتيحت و

يرسي أُسس جمتمٍع ميتلك املؤهالت الكافية لالعتماد على قابلياته؛ 
ومن أولئك العلماء الذين ذاع صيتهم حينذاك يونس بن عبدالرمحن 

االحتجاج يف ( كتاباً أحدها كتاب ٩٤وحممد بن أيب عمري الذي ألّف 
  .)٣()اإلمامة
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 ٢٤٢

 :ّالنص والعلم والعصمة   - 

ذكرنا آنفاً أنّ األئمة يف العهد السابق قد أكّدوا على وجوب 
تعيني اإلمام بنص إهلي، وقد وضحوا السبل الكفيلة لفهم واقع اإلمامة، 
كما أنهم ذكروا بعض امليزات اخلاصة باإلمام كمعرفته ببعض 

  وهناك العديد من األخبار اليت تشري إىل أنّ الشيعة يف هذا.)١(اللغات
العهد كانوا يترقّبون معرفة اإلمام الذي سيتولّى األمر بعد موسى بن 

  .)٢ (جعفر
 فلم يكن له ولد حتى السنوات العشر وأما اإلمام الرضا 

األخرية من حياته وكان الناس يسألونه عمن خيلفه، فأجام مرةً عن 
لشيعة أنّ ذلك باستدالٍل قرآينٍّ، حيث روي أنه استدلّ بآيتني ليثبت ل

: اإلمام ميكن أن يتولّى اإلمامة وهو صيب، واآليتان مها قوله تعاىل
ًابيص كْمالْح ناهيآتو)وقوله ،)٣  :لَغَ أا بلَماً وكْمح ناهيآت هدش

 فقد أكّد على أنّ تكليم عيسى الناس وهو يف املهد دليلٌ  ،)٤(وِعلْماً
                                                        

ٌاألئمة أن اإلملام بعدة لغات هو فضل وهو أحد أسباب استحقاق اإلمام منصب  يرى -1 ٍ ّ ّ ّ
، ١؛ الكايف، ج٤١٧مناقب آل أيب طالب، ص: ّلالطالع أكثر راجع. اإلمامة
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 ٢٤٣

  .)١(يشترط فيه سن معينعلى أنّ ويلّ اهللا ال 

 يثبت أنّ سن إنّ الكالم الذي استدلّ به اإلمام الرضا 
اإلمام املعصوم ال صلة له بعلمه، ونالحظ تفصيل هذا االستدالل 
: وانعكاسه يف كالٍم قاله الريان بن الصلت يف اجتماٍع لوجوه الشيعة

احٍد لكان مبرتلة إن كان أمره من اهللا جلّ وعال فلو أنه كان ابن يوٍم و«
الشيخ العامل وفوقة، وإن مل يكن من عند اهللا فلو عمر ألف سنٍة فهو 

   .)٢(»واحد من الناس
فضالً عن ذلك فإنّ املأمون بنفسه كان على علٍم ذا األمر، 

 وهو حيث خاطب الذين دحضوا يف مناظرم مع اإلمام اجلواد 
إنّ أهل هذا ! وحيكم«: صيب وعجزوا عن اإلجابة عما سأهلم، قائالً

البيت خصوا من اخللق مبا ترون من الفضل، وإنّ صغر السن فيهم ال 
 افتتح دعوته بدعاء مينعهم من الكمال، أما علمتم أنّ رسول اهللا 

 وهو ابن عشر سنني وقبل منه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
 وبايع احلسن !اإلسالم وحكم له به ومل يدع أحداً يف سنه غريه؟

                                                        

ٌّ وهو صبي ّلقد تقبل الشيعة إمامة اإلمام اجلواد . ٢٢٧ املصدر السابق، ص-1
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!  ومها ابنا دون الست سنني ومل يبايع صبياً غريمها؟واحلسني 
أَوال تعلمون ما اختص اهللا به هؤالء القوم وإنهم ذريةٌ بعضها من بعٍض 

  .)١(»!جيري آلخرهم ما جيري ألوهلم؟

 قد واصال إىل جانب ذلك، فإنّ اإلمامني الكاظم والرضا 
فهوم عصمة اإلمام بني املسلمني والذي متّ املساعي احلثيثة لترسيخ م

 وقبل ذلك كان اإلمام بيانه يف عهد اإلمامني الباقر والصادق 
فعلى سبيل املثال نالحظ أنّ اإلمام الكاظم .  قد وضحهالسجاد 
 ة هم معادن العصمة يف أحد أدعيتهقد أكّد على أنّ األئم 

ع احلكمة ينابي وآله األئمة، اللّهم صلّ على حممٍد«: املأثورة، حيث قال
 كما أنّ ،)٢(»وأُويل النعمة ومعادن العصمة، واعصمين م من كلّ سوٍء

 حول وجوب  روى حديثاً عن رسول اهللا اإلمام الرضا 
ة اهللا ريفإنهم خ«: ، جاء يف جانٍب منهالتمسك بأئمة أهل البيت 

  .)٣(»ئٍةيط من كلّ ذنٍب وخ عز وجلّ وصفوته، وهم املعصومون

وما يزيد من أمهية هذا العهد هو الرتعة لنشر املعارف يف نطاٍق 
فهشام بن احلكم يف املناظرة اليت . عام سواٌء بني الشيعة أم غريهم

دارت بينه وبني احلاضرين يف جملس هارون الرشيد من علماء ذلك 
                                                        

 . ٢٨٨، ص٢ الكايف، ج-1
 . ٦٣٢ إقبال األعامل، ص-2
 . ٨٥٩، ص٢ّ مصباح املتهجد، ج-3



 ٢٤٥

العصر، كضرار وعبد اهللا بن يزيد األباضي وغريمها، قد فصل معىن 
العصمة وأثبت أنه ال بد من وجود معصوٍم يف األرض ليكون حجة اهللا 
على خلقه، وذكر صفاٍت خيتص ا حبيث متيزه عن غريه، مثل 
التنصيب والعلم والعصمة؛ وهذه املناظرة طويلةٌ لكن جاء يف جانٍب 

ال بد هلم من عاٍمل يقيمه الرسول «: منها على لسان هشام خماطباً ضرار
 يسهو وال يغلط وال حييف، معصوم من الذنوب مربأ من هلم، ال

، ومن مثّ أجاب عن »اخلطايا، حيتاج الناس إليه وال حيتاج إىل أحٍد
سؤال عبد اهللا بن يزيد األباضي عن سبب اشتراط العصمة يف اإلمام 
مستوحياً كالمه مما روي عن األئمة املعصومني وما تضمنته آية 

إن مل يكن معصوماً من الذنوب دخل يف اخلطأ، فال «: التطهري، فقال له
يؤمن أن يكتم على نفسه ويكتم على محيمه وقريبه، وال حيتج اهللا 

  .)١(»مبثل هذا على خلقه

إضافةً إىل ذلك، هناك العديد من الروايات اليت تشري إىل 
اعتقاد الناس آنذاك بالعصمة، فقد نقل عن يزيد بن سليط أنه رأى 

 حني كان يف طريقه إىل بيت اهللا احلرام ألداء  كاظماإلمام ال
جعلت فداك، هل تثبت «: مناسك العمرة، ودار بينهما احلديث التايل

نعم، : ، قلت)؟نعم، فهل تثبته أنت: (هذا املوضع الذي حنن فيه؟ قال
فقال .  ومعه إخوتكإني أنا وأيب لقيناك ههنا وأنت مع أيب عبداهللا
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 ٢٤٦

أُمي أنتم كلّكم أئمة مطهرون، واملوت ال يعرى منه بأيب أنت و: له أيب
١(»...أحد(.  

وكما قلنا فإنّ العناصر التأرخيية اليت كانت مؤاتيةً لفترٍة قصريٍة 
 قد ساعدت على نشر معارف الشيعة يف عهد اإلمام الرضا 

ودحض شبهات مناوئيهم وذلك من خالل كالٍم شامٍل حول اإلمامة 
ن صلوات اهللا عليه يف خراسان رجع الناس إليه وميزاا، فعندما كا

ليبين هلم أهم املسائل املعاصرة، وال سيما اإلمامة اليت أجاب عما 
طرح حوهلا من شبهاٍت مل يتم التطرق إليها سابقاً؛ لذلك عندما سنحت 
الفرصة لطرح األسئلة واالستفسارات واملناظرات، وأُتيح اال لإلمام 

س حبريٍة بعد أن أصبح ولياً للعهد، بدأ صلوات اهللا كي يتحدث للنا
وأبرز مثاٍل على . عليه بنشر معارف التشيع باستدالالٍت دقيقٍة وشاملٍة

واألحداث اليت اكتنفته ) سلسلة الذهب(ذلك، احلديث املعروف بـ 
آنذاك، وكذلك الكالم الذي دار بينه صلوات اهللا عليه وبني عبد العزيز 

بالنسبة إىل اختالف الناس حول موضوع ) مرو(دينة بن مسلم يف م
اإلمامة وما جيري بينهم من نقاشاٍت، وهذه احلقائق تثبت اتساع نطاق 

 يف هذا الكالم إىل مسائل فقد أشار اإلمام الرضا . خطاب اإلمامة
يف غاية األمهية وال سيما يف جمال تنصيب اإلمام وعلمه وعصمته، كما 

نية املأثورة من العهود السابقة كآية إكمال الدين استدلّ بالنصوص الدي
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وواقعة الغدير إلثبات أنّ اإلمام منصباً من قبل اهللا تعاىل وأكّد على 
مكانته الرفيعة وأثبت كمال القرآن الكرمي وعدم إمهال الرسول 

رك الناس دون أن ينصب  لشؤون الناس وسقم ادعاء أنه تاألكرم
  .من خيلفه

 أنّ اإلمامة اليت وهبها اهللا تعاىل مام الرضا لقد أثبت اإل
 بعد اصطفائه نبياً، قد استمرت يف ذريته الذين خلليله إبراهيم 
، واستدلّ صلوات اهللا عليه »ةأهل الصفوة والطهار«وصفهم بأنهم 

بكتاب اهللا ايد على أنّ العلم ميكن أن يورث، حيث ورثه اإلمام 
 علي عن رسول اهللا ة املعصومون  ومن مثّ توارثه األئم 

واحداً تلو اآلخر، وعلى هذا األساس فإنّ كلّ أفعال اإلمام املعصوم 
وأقواله من اهللا تعاىل وال تتعارض مطلقاً مع إرادته جلّ شأنه؛ حيث 

فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام أو ميكنه «: قال صلوات اهللا عليه
 وتاهت احللوم وحارت هيهات هيهات، ضلّت العقول! اختياره؟

إنّ اإلمامة هي مرتلة األنبياء «: ، وقال»...األلباب وخسئت العيون
 ومقام وإرث االوصياء، إنّ اإلمامة خالفة اهللا وخالفة الرسول 

، إنّ اإلمامة زمام  ومرياث احلسن واحلسني أمري املؤمنني 
ر بعض ، كما ذك»الدين ونظام املسلمني وصالح الدنيا وعز املؤمنني

خصائص اإلمامة يف عباراٍت رائعٍة وتشبيهاٍت هي غايةٌ يف الدقّة 
واجلمال، وأشار إىل بعض خصال اإلمام املعصوم وعظمته وعلمه، 

م يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اُهللا ِمن فَضِلِه فَقَد آتينا أ«: فقال



 ٢٤٨

ةَ والِْحكْمو ابالِْكت اِهيمرا آلَ ِإبِظيملْكًا عم ماهنيآت * نآم نم مهفَِمن
، وإنّ العبد إذا اختاره ِبِه وِمنهم من صد عنه وكَفَى ِبجهنم سِعرياً

اهللا عز وجلّ ُألمور عباده، شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع 
ري به عن احلكمة وأهلمه العلم إهلاماً، فلم يعي بعده جبواٍب وال حي

  . »الصواب

وأما احملور اآلخر يف كالمه صلوات اهللا عليه فهو التأكيد على 
أنّ اإلمام معصوم من كلّ خطأ ومرته من كلّ قبيٍح وأنه ميتلك علماً 

اإلمام املطهر من «: خمتصاً به كي يبقى مصوناً من الزلل، حيث قال
رسوم باحللم، نظام الذنوب واملربأ عن العيوب، املخصوص بالعلم، امل

فهو معصوم ... الدين وعز املسلمني وغيظ املنافقني وبوار الكافرين
مؤيد موفّق مسدد، قد أمن من اخلطايا والزلل والعثار، خيصه اهللا 

 ذَِلك فَضلُ اهللا(لى خلقه، وبذلك ليكون حجته على عباده وساعده ع
  .)١(»)ضِل الْعِظيِميؤِتيِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَ

ونتيجة ما ذكر يف هذا االستدالل الراسخ ميكن تلخيصها يف 
فمن ذا الذي يبلغ «: العبارة التالية من كالم اإلمام صلوات اهللا عليه

 فهو ذا الكالم كأنما يريد أن ،)٢(»!معرفة اإلمام، أو ميكنه اختياره؟
 بِق أيى من يشكّك باإلمامة، لذلك مل يوالشبهة يف يتحد جماٍل للشك
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هذا املضمار، كما أنه بتأكيده على أنّ تنصيب اإلمام هو أمر رباينٌّ 
  .أثبت عجز الناس عن تعيني إمامهم

ولو قارنا بني هذا الكالم وبني ما نقل عن املأمون العباسي آنفاً، 
. لتبين لنا رأي اإلمامية يف تعيني اإلمام ومرتلته الرفيعة بكلّ وضوٍح

 يف احلقيقة مستوحاةٌ من والتفاصيل اليت ذكرها اإلمام الرضا 
املفاهيم اليت طُرحت يف العصور األوىل، حيث ذكرها هنا بعباراٍت 

كانت متنوعٍة ورائعة الصياغة ليثبت أنّ املنظومة املعرفية لإلمامة 
  .متكاملةً منذ بداية نشأا

  

 ًعهد .مرحلة تطبيق الفكر على أرض الواقع: رابعا 
   :إلى بداية عصر الغيبة  إمامة اإلمام محمد الجواد

هذه املرحلة شهدت ترسيخ املعارف وتطبيقها، وكذلك قام 
األئمة يف هذه اآلونة بتمهيد األرضية لعصر الغيبة وإثراء اتمع 
الشيعي بالعلوم املوروثة عن العصور السابقة يف خمتلف بقاع البالد 

 وإعداد كوادر ونخب وعلماء حاذقني، اإلسالمية وتشييد مدارس
  . وهذه تعد جتربةً ال نظري هلا يف منظومة اإلمامة

 إضافةً إىل ذلك، فإنّ قبول الشيعة إمامة اإلمام اجلواد 
ومن تاله من معصومني دليلٌ على أنّ عقيدة اإلمامة قد ترسخت 

م ومن الشواهد على ذلك، ما دار من كالٍم بني حيىي بن أكث. بينهم



 ٢٥٠

 وهو يدلّ على وعي الشيعة بالكامل بالنسبة إىل ،)١(واملأمون العباسي
وهذا األمر بالطبع ال يعين غض النظر عن التيارات . عقيدة اإلمامة

املنحرفة وبعض الرتعات والتوجهات اليت كانت سائدةً آنذاك، وال 
سيما مسألة الغلو، إال أنّ االنصاف يقتضي عدم الربط بني التيارات 

لرتعات اليت نشأت بني الشيعة وبني عدم ذكر بعض جوانب اإلمامة وا
ألنّ مزاعم هذه التيارات تدلّ على وجود نزعاٍت ال صلة هلا 

  .)٢(باإلمامة

ومهما كان األمر، هناك ميزتان اتصفت ا البحوث اليت 
متحورت حول اإلمامة يف هذا العهد، حيث متّ بيان املوضوع على 

على ما كان مطروحاً يف العصور السابقة، وهاتان أساسهما واعتماداً 
  : امليزتان مها
  . بيانٌ صفات اإلمام املعصوم بشكٍل متكامٍل: أوالً
  . طرح موضوع غيبة اإلمام الثاين عشر: ثانياً

  

ٌ نظرة عامة عىل صفات اإلمام املعصوم-  ّ ٌ:  

 يف خمتلف يف هذا العهد متّ تأسيس مدارس ألهل البيت 
وأُقيمت جلسات علميةٌ طرحت فيها حبوثٌ متنوعةٌ مما مدن إيران 
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أدى إىل انتعاش احلركة العلمية بني الشيعة، وبالطبع فإنّ موضوع 
اإلمامة كان كسائر املواضيع العقائدية اليت اكتسبت مكانةً هامةً يف 
البحوث العلمية وأُثريت حوله الكثري من النقاشات واألسئلة، وإثر 

وينقل املؤرخون العديد من .  الكثري من الكتبذلك دونت حوله
 مع الذين كانوا يشكّكون باإلمامة املناظرات لإلمام اجلواد 

ويثريون الشبهات حوهلا إبان خالفة املأمون، ويف هذه املناظرات انتقد 
اإلمام الروايات اليت زعم فيها بعض املناقب للخلفاء الثالثة يف عصر 

  .)١(صدر اإلسالم

برز الشخصيات اليت كان هلا شأنٌ آنذاك، ثبيت بن حممد ومن أ
 وهو واحد من أهم العسكري الذي عاصر اإلمامني العسكريني 

ثبيت «: مدوين اآلثار العقائدية لدى الشيعة، حيث قال النجاشي عنه
بن حممد أبو حممد العسكري صاحب أيب عيسى الوراق، متكلّم ا

ني، وكان أيضاً له اطّالع باحلديث حاذق، من أصحاب العسكري
له كتب، منها كتاب توليدات بين أمية يف احلديث . والرواية والفقه

وذكر األحاديث املوضوعة والكتاب الذي يعزى إىل أيب عيسى الوراق 
 وكذلك ،)٢(»يف نقض العثمانية له، وكتاب األسفار ودالئل األئمة 

  اإلمام العسكري احلسني ابن إشكيب الذي كان من أصحاب
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  .)١(حيث ألّف كتباً للرد على الزيدية

أما بالنسبة إىل املراسالت اليت متّ تداوهلا بني األئمة وشيعتهم 
فقد كانت تتمحور حول مواضيع متعلّقة بالتوحيد ومسائل فقهية أو 

.  ولكن هناك بعض الرسائل اليت تضمنت موضوع اإلمامة،)٢(شخصية
 العسكري اإلمام احلسن إىل أحد علماء قم عثعلى سبيل املثال، ب

حديثنا ال حيتمله ملَك :» رسالةً سأله فيها عن قول اإلمام الصادق
، فجاءه »مقرب وال نيب مرسلٌ وال مؤمن امتحن اُهللا قلبه لإلميان

 أنّ امللَك ال حيتمله حتى إنما معىن قول الصادق «: اجلواب
والنيب ال حيتمله حتى خيرجه إىل نيب غريه، خيرجه إىل ملٍَك غريه، 

واملؤمن ال حيتمله حتى خيرجه إىل مؤمٍن غريه؛ فهذا معىن قول جدي 
  .)٣(»عليه السالم

كما جتدر اإلشارة إىل أنّ مدينيت قم والكوفة كانتا أهم املراكز 
 العلمية لدى الشيعة يف تلك اآلونة، مثالً ألّف سعد بن عبد اهللا األشعري

ونقل علي بن إبراهيم الكويف وأبوه ) بصائر الدرجات(القمي كتاب 

                                                        

 . ٤٤ رجال النجايش، ص-1
ً هناك رسائل لألئمة يف هذه الفرتة تضمنت كالما مبسوطا حول ا-2 ً ّ جلرب والتفويض ّ
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يف كتاب ) احلجة(الكثري من األحاديث اليت ألّفت جانباً كبرياً من باب 
  ).أُصول الكايف(

أما أهم ما متّ تأليفه حول صفات اإلمام املعصوم يف هذا العهد 
 واليت تعد ادي املروية عن اإلمام علي اهل) الزيارة اجلامعة(فهي 

ميثاقاً شامالً تضمن الرؤى األساسية للشيعة، وقد رواها عنه موسى 
 إذ طلب من اإلمام أن يعلّمه زيارةً بليغةً كاملةً ،)١(بن عبداهللا النخعي

علّمين يا بن رسول اهللا «: ، فقال لهفيها صفات األئمة املعصومني 
، فعلّمه اإلمام هذه »نكمقوالً أقوله بليغاً كامالً إذا زرت واحداً م

. الزيارة اليت تضمنت أكثر من مائيت فضيلٍة ومنقبٍة ألهل البيت 
وجتدر اإلشارة إىل أنّ ما يزيد من أمهية هذه الزيارة هو وجود 
ارتباٍط وثيٍق بني عباراا وبني التعاليم واملعتقدات التوحيدية، وعند 

  : يها، وهيحتليل مضموا نستخلص ثالثة حماور أساسية ف

  .التوحيد: أوالً

  . اإلمام هو حجة اهللا على خلقه: ثانياً

  . اإلمامة مقام خص اهللا تعاىل به آل حممد : ثالثاً

العبارات األوىل من هذه الزيارة اليت تلت السالم والتحية على 
أشهد «: آل حممد وذكرت مقامهم الكرمي، تضمنت الشهادة والتوحيد
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أنْ ال ِإلَه لَه تِهدشفِْسِه واِهللا لَن ِهدا شكَم لَه ِرِيكال ش هدحٍإالَّ اِهللا و 
، وبعد ذلك ساق اإلمام عباراٍت يف »مالِئكَته وأُولُو الِعلِْم ِمن خلْقَِه

من أَتاكُم «: غاية الروعة فوصف مرتلة حجة اهللا يف نظام اخللقة وقال
ِتكُم هلَك، ِإىل اِهللا تدعونَ وعلَيِه تدلُّونَ وِبِه تؤِمنونَ نجا ومن لَم يأْ

  .»ولَه تسلِّمونَ وِبأَمِرِه تعملُونَ وِإىل سِبيِلِه ترِشدونَ وِبقَوِلِه تحكُمونَ

أما بالنسبة إىل اإلمامة، فقد ذكر صلوات اهللا عليه آداب 
ن التحية والسالم وصوالً إىل ذكر بعض خصاله خماطبة اإلمام ابتداًء م

السالم على أَِئمِة اهلُدى «: ، فقال)ورمحة اهللا وبركاته(وانتهاًء بعبارة 
ومصاِبيِح الدجى وأَعالِم التقَى وذَِوي النهى وأُوِلي اِحلجى وكَهِف 

، ومن مثّ »ى، ورحمةُ اِهللا وبركَاتهالورى وورثَِة اَألنِبياِء واملَِثِل اَألعل
وضح مفهوم اإلمامة وأشار إىل صلته بالسياسة، وهذه احلقائق بالطبع 

 يف واقعة الغدير، تستند إىل اُألسس اليت وضعها جده رسول اهللا 
م وقَادِة اُألمِم وأَوِلياَء النعِم وعناِصر اَألبراِر ودعاِئ«: حيث قال

  .)١(»اَألخياِر وساسِة الِعباِد وأَركَانَ الِبالِد

 والرباءة من وبالنسبة إىل مفهومي الوالية ألهل البيت 
أعدائهم، فقد أشار صلوات اهللا عليه إىل الروايات املأثورة عن 

فَالراِغب عنكُم «: أجداده، كحديث الغدير والسفينة وغريمها، وقال
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ِزم لَكُم الَِحق واملُقَصر يف حقِّكُم زاِهق واحلَق معكُم وِفيكُم ماِرق والالَّ
كُمدِة ِعنوباثُ النِمريو هِدنعمو لُهأَه متأَنو كُمِإلَيو كُمِمنو ... نم

ن أحبكُم فَقَد م فَقَد عادى اِهللا ومواالكُم فَقَد واىل اِهللا ومن عاداكُ
بغض اِهللا ومن اعتصم ِبكُم فَقَد اعتصم أحب اِهللا ومن أبغضكُم فَقَد أ

  .»ِباِهللا
إضافةً إىل ذلك، فقد تضمنت هذه الزيارة بعض ما ورد يف 

عجل اهللا (عن املعصومني حول اإلمام املهدي  األحاديث املروية
مر يدلّ بالطبع على إميان الشيعة بعقيدة الغيبة  وهذا األ ،)١()فرجه

فَثَبتِني اُهللا أَبداً ما حِييت علَى «: وعدم إنكارهم هلا، حيث قال
 كُمتفَاعقَِني شزرو ِتكُمفَّقَِني ِلطَاعوو ِديِنكُمو ِتكُمبحمو االَِتكُموم

تاِبِعني ِلما دعوتم ِإلَيِه، وجعلَِني ِممن وجعلَِني ِمن ِخياِر مواِليكُم ال
 ِتكُمرميف ز رشحيو اكُمدِدي ِبهتهيو ِبيلَكُمس لُكسيو كُمآثَار صقْتي
ويِكر يف رجعِتكُم ويملَّك يف دولَِتكُم ويشرف يف عاِفيِتكُم ويمكَّن يف 

أَيِتكُميؤغَداً ِبر هنيع ِقرتو اِمكُم« .  

ومن أهم املواضيع األخرى اليت تضمنتها هذه الزيارة عبارةٌ 
العالقة بني األئمة واهللا تعاىل، مكانة اهللا تعاىل لدى األئمة، : عما يلي

 ة للحقة قبال اهللا تعاىل، مالزمة األئمالواجب امللقى على عاتق األئم
                                                        

ّعجل (ّ سوف نتطرق إىل ذكر األحاديث التي تتمحور حول موضوع املهدي املوعود -1
 . يف األبحاث الالحقة)  فرجهاهللا



 ٢٥٦

 انفصاهلم عنه بوجٍه، ضالل كلّ من ينأى بنفسه عن األئمة، وعدم
األئمة هم رمحة اهللا الواسعة يف األرض، اهللا تعاىل هو الذي نصب 
األئمة رعاةً لُألمة، األئمة هداة اخللق، األئمة وسائط بني اخللق 
واخلالق، عصمة األئمة وطهارم من كلّ خطيئٍة ودنٍس، علم األئمة 

م إهلي، مقام األئمة فوق مقام البشر، مكانة األئمة يف منظومة هو عل
اخللقة، اإلشارة إىل عبادة األئمة ونشاطام السياسية، التأكيد على أنّ 
الوالية ألهل البيت والرباءة من أعدائهم مها من أُسس التشيع، تكافؤ 

ئمة هم األئمة يف قابليام ومعارفهم دون ترجيح أحٍد على غريه، األ
  .)١(وسائل لالرتباط باهللا تعاىل

  

                                                        

ّ مما ورد يف هذه الزيارة القيمة-1 والباب املبتىل به الناس، من أتاكم نجى ومن مل يأتكم «: ّ
بكم فتح اهللا وبكم خيتم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السامء أن تقع عىل ... هلك

ّاألرض اال بإذنه وبكم ينفس اهلم ويكشف الرض، وعندكم ما نزلت به ّ ّ  رسله و هبطت ّ
ّاصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لرسه واجتباكم بقدرته ... به مالئكته

ّوأعزكم هبداه وخصكم بربهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء يف  ّ ّ
ّأرضه وحججا عىل بريته من واالكم فقد واىل اهللا ومن ... والباب املبتلی به الناس... ً

ُبكم فتح اهللا وبكم خيتم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك ... ى اهللاعاداكم فقد عاد ّ
ّالسامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه وبكم يكشف الرض وعندكم ما نزلت به رسله  ّ

ّ اهللا من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس  عصمكم... وهبطت به مالئكته َّ
ًوأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهريا  نزلت به رسله و هبطت به وعندكم ما... ّ

 . املصدر السابق. »مالئكته



 ٢٥٧

 : غيبة اإلمام الثاين عرش ومنظومة الوكالة - 

ذكرنا آنفاً أنّ الشيعة كانوا يعلمون بغيبة اإلمام الثاين عشر قبل 
 حتى عصر عهد اإلمام اجلواد (عصر الغيبة، ويف هذه الفترة 

األئمة بعيدين قد متهدت األرضية إلدراك هذا األمر حيث كان ) الغيبة
عن شيعتهم والنواب هم الذين كانوا الرابط بينهم، لذلك حظيت 

  .)١(منظومة الوكالة بأمهيٍة بالغٍة

 وأهل  رغم أنّ األحاديث املأثورة عن النيب األكرم
اخلليفة الثاين عشر ( تؤكّد على أنّ اإلمام الثاين عشر البيت

يسودها القسط والعدل، هو الذي يقيم حكومةً عامليةً ) لرسول اهللا
لكنها أكّدت يف احلني ذاته على غيبته عن الناس قبل ذلك وعدم 
قدرم على رؤيته، وأحد الشواهد على هذا األمر ما قاله اإلمام 

يا موالي، إني «:  للسيد عبد العظيم احلسين حينما سألهاجلواد 
قسطاً ألرجو أن تكون القائم من أهل بيت حممد الذي ميأل األرض 

يا أبا القاسم، ما منا «: ، فأجابه اإلمام»وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً
إال قائم بأمر اهللا وهاٍد إىل دين اهللا، ولست القائم الذي يطهر اهللا به 
األرض من أهل الكفر واجلحود وميلؤها عدالً وقسطاً، هو الذي يخفى 

 تسميته، وهو على الناس والدته ويغيب عنهم شخصه وحيرم عليهم

                                                        

 . ٥١٣ الفهرست، ص-1



 ٢٥٨

مسي رسول اهللا وكنيه وهو الذي يطوى له األرض ويذلّ له كلّ 
صعٍب، جيتمع إليه من أصحابه عدد أهل بدٍر، ثالمثائة وثالثة عشر 

ين ما تكُونوا أ: رجالً من أقاصي األرض، وذلك قول اهللا عز وجلّ
لَى كُلِّ شا ِإنَّ اَهللا عِميعاُهللا ج أِْت ِبكُميٍء قَِديري)فإذا اجتمعت له  ،)١ 

هذه العدة من أهل األرض أظهر أمره، فإذا أكمل له العقد وهو عشرة 
آالف رجٍل، خرج بإذن اهللا فال يزال يقتل أعداء اهللا حتى يرضى اهللا 

  .)٢(»تبارك وتعاىل

 والسيما اإلمام إضافةً إىل ما ذكر، فاألئمة املعصومون 
تواصلوا مع شيعتهم بشكٍل غري مباشٍر ، قد احلسن العسكري 

أحياناً، وعن طريق النواب والوكالء الذين كانوا يرجعون الشيعة إليهم 
 وهذا السلوك يشري إىل أنهم أرادوا متهيد األرضية ،)٣(أحياناً أخرى

املناسبة لعصر الغيبة كي يستعد شيعتهم له؛ يف حني أنّ الظروف 
ة وباألخص يف العهدين األول والثاين، املوضوعية إبان العهود السابق

كانت تقتضي رجوع الشيعة ألئمتهم خالفاً للعهد املتأخر الذي طرأت 
فيه ظروف عديدةٌ غيرت مقتضيات احلال مما أدى إىل ضرورة وجود 

على سبيل . نواٍب يرجع إليهم الشيعة الذين حرموا من جمالسة إمامهم

                                                        

 . ١٤٨اآلية /  سورة البقرة -1
 . ٥٢٣، ص٢ االحتجاج، ج-2
 . ٤ رجال الكيش، ص-3



 ٢٥٩

من «: اق أنه سأل اإلمام اهلادي قائالًاملثال، روي عن أمحد بن إسح
: ، فأجابه صلوات اهللا عليه»أُعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟

العمري ثقيت، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني «
 واإلمام احلسن .)١(»فعني يقول، فامسع له وأطع، فإنه الثقة املأمون

س هذا األسلوب، بل إنه أكّد  هو اآلخر قد اتبع نفالعسكري 
عليه بشكٍل كبٍري، إذ مل يكن أتباع مذهب أهل البيت يرونه إال يف 
مناسباٍت معينٍة وذلك عند ذهابه إىل دار اإلمارة إلعالم حضوره وكان 
يكلّمهم ويكلّم حتى اخلواص من وراء حجاٍب كي يتطبعوا على ما 

 ولكن هناك بعض .)٢(سيشهده العهد املقبل أال وهو غيبة إمامهم
يف عهد إمامة ) عجل اهللا فرجه(اخلواص كانوا يلتقون باإلمام املهدي 

  .)٣(أبيه اليت مل تدم طويالً

إنّ احلقيقة اليت ال ميكن ألحٍد أن ينكرها مطلقاً هي أنّ اإلمام 
 قد أجنب ولداً خيلفه يف اإلمامة، وهو اإلمام الثاين العسكري 

 األكرم عشر الذي ذكره النيب وأهل بيته  لذلك مل يشكّك ،
أحد من الشيعة به وكانت غيبته عنهم أمراً مألوفاً ومل يعترضوا عليه؛ 
ولكن هناك بعض املزاعم الكاذبة والرؤى اليت ال تستند إىل دليل 

                                                        

 . وهناك موارد مشاهبة أخرى. ٣٥٥؛ الغيبة للطويس، ص٣٣٠، ص١ الكايف، ج-1
 . ٢٧٢ّ إثبات الوصية لعيل بن أيب طالب، ص-2
 . ٣٣٣ ـ ٣٢٩، ص١لكايف، ج ا-3



 ٢٦٠

واليت صدرت من ضعاف النفوس وهي تناظر االحنرافات اليت حدثت 
واحلرام والتشكيك يف بعض يف العهود السالفة كالسؤال عن احلالل 

  . األمور، ولكن سرعان ما تالشت

جعفر (ويروي املؤرخون أنّ جعفر بن اإلمام اهلادي املعروف بـ 
قد أرسل مكاتيب إىل بعض أصحاب األئمة ليثبت مزاعمه ) الكذّاب

الواهية، لكن مساعيه مل تفلح وباءت بالفشل بفضل حنكة أمحد بن 
الذي تضمن ) عجل اهللا فرجه(مام املهدي إسحاق األشعري وتوقيع اإل

 ومن املواقف األخرى .)١(عباراٍت تشابه ما ورد يف الزيارة اجلامعة
، جاؤوا لزيارة اإلمام العسكري حدث مع أهل قم الذين جلعفر، ما

ملا قبض سيدنا أبو حممد احلسن بن علي «: حيث قال الشيخ الصدوق
 قم واجلبال وفود باألموال اليت العسكري صلوات اهللا عليهما، وفد من

، وفاة احلسن خرب عندهم يكن ومل والعادة، الرسم على كانت تحمل
 سيدنا احلسن بن علي فلما أن وصلوا إىل سر من رأي سألوا عن

أخوه جعفر بن علي، : ومن وارثه؟ قالوا: إنه قد فُقد، فقالوا: فقيل هلم
ترتهاً وركب زورقاً يف الدجلة فسألوا عنه فقيل هلم إنه قد خرج م

هذه ليست من صفة : فتشاور القوم، فقالوا: قال! يشرب ومعه املغنون
امضوا بنا حتى نرد هذه األموال على : اإلمام، وقال بعضهم لبعٍض

قفوا بنا : أصحاا، فقال أبو العباس حممد بن جعفر احلمريي القمي
                                                        

 . ٢٩٠ أمايل الطويس، ص-1



 ٢٦١

ى ينصرف هذا الرجل وخنترب أمره بالصحا انصرف : ة، قالحتفلم
يا سيدنا حنن من أهل قم ومعنا : دخلوا عليه فسلّموا عليه وقالوا

مجاعةٌ من الشيعة وغريها، وكنا حنمل إىل سيدنا أيب حممد احلسن بن 
: امحلوها إيلّ، قالوا: معنا، قال: وأين هي؟ قالوا: علي األموال، فقال

إنّ هذه األموال : وما هو؟ قالوا: ال، إنّ هلذه األموال خرباً طريفاً، فقال
جتمع ويكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران، مثّ جيعلوا يف 

 كيٍس وخيتمون عليه، وكنا إذا وردنا مباٍل على سيدنا أيب حممد 
مجلة املال كذا وكذا ديناراً، من عند فالن كذا ومن عند فالن : (يقول
س كلّهم ويقول ما على اخلواتيم من حتى يأيت على أمساء النا) كذا

كذبتم، تقولون على أخي ما ال يفعله، هذا علم : نقٍش، فقال جعفر
فلما مسع القوم كالم جعفر جعل بعضهم : قال. الغيب وال يعلمه إال اهللا

إنا قوم : امحلوا هذا املال إيلّ، قالوا: ينظر إىل بعٍض، فقال هلم
نسلّم املال إال بالعالمات اليت كنا مستأجرون وكالء ألرباب املال وال 

 نعرفها من سيدنا احلسن بن علي ... ى دخلنا دارفسرنا إليه حت
 موالنا احلسن بن علي فإذا ولده القائم سيدنا  على قاعد 

سريٍر كأنه فلقة قمر، عليه ثياب خضر، فسلّمنا عليه، فرد علينا 
 ديناراً، محل فالن كذا ومحل فالن مجلة املال كذا وكذا: (السالم، مثّ قال

، ومل يزل يصف حتى وصف اجلميع، مثّ وصف ثيابنا ورحالنا وما )كذا
كان معنا من الدواب، فخررنا سجداً هللا عز وجلّ شكراً ملا عرفنا، 
وقبلنا األرض بني يديه وسألناه عما أردنا فأجاب، فحملنا إليه 



 ٢٦٢

إىل سر من رأى بعدها شيئاً  أن ال حنمل األموال، وأمرنا القائم 
من املال، فإنه ينصب لنا ببغداد رجالً حيمل إليه األموال وخيرج من 

  .)١(»عنده التوقيعات

ومثال آخر على ذلك ما قاله أمحد بن إبراهيم بعد أن استبصر 
دخلت على حكيمة «: مباشرةً ومل يكن ملماً بتعاليم التشيع بالكامل

 سنة اثنتني وستني ومائتني، فكلّمتها  بنت حممد بن علي الرضا
من وراء حجاٍب وسألتها عن دينها، فسمت يل من تأمتّ م، قالت 

جعلين اهللا فداك، معاينةً أو خرباً؟ : فقلت هلا. فالن ابن احلسن، فسمته
فأين :  كتب به إىل أُمه، قلت هلاخرباً عن أيب حممد : فقالت

إىل اجلدة أم :  من تفزع الشيعة؟ قالتإىل: مستور، فقلت: الولد؟ قالت
إقتِد : فقالت! أقتدي مبن وصيته إىل امرأٍة: ، فقلتأيب حممد 

 باحلسني بن علي أوصى إىل أخته زينب بنت علي ، يف 
 من علٍم ينسب إىل الظاهر وكان ما خيرج من علي بن احلسني 

 قوم أصحاب إنكم: مثّ قالت. زينب ستراً على علي بن احلسني 
 يقسم مرياثه وهو أخباٍر، أما رويتم أنّ التاسع من ولد احلسني 

   .)٢(»!يف احلياة؟
هذه الشواهد تدلّ بوضوٍح على أنّ الشيعة يف تلك اآلونة كانوا 

                                                        

 . ٤٧٦، ص٢ كامل الدين ومتام النعمة، ج-1
 . ٥٠١، ص٢؛ من ال حيرضه الفقيه، ج٢٢٩ الغيبة للطويس، ص-2



 ٢٦٣

على علٍم بتفاصيل اإلمامة وكانوا على استعداٍد تام لبسط حقائقها 
وكما هو . ل البيت وترويج تعاليمها يف اتمعات املوالية أله

معلوم فإنّ بيان اإلمامة يف إطاٍر إمجايلٍّ إبان أشد الظروف قسوةً قد متّ 
بكلّ حذاقٍة ودرايٍة إىل أن وصل الدور إىل البيان التفصيلي، وبالطبع 
فإنّ معرفة من اعتنق التشيع حديثاً مبا حدث يف العهود اإلسالمية 

  . مة اإلمامةالسالفة ينم عن الرقي الثقايف ملنظو

  
  : نتيجة البحث

ال شك يف أنّ العناصر التأرخيية هلا دور مشهود يف مراحل بيان 
 اليت تضرب جبذورها يف القرآن الكرمي معتقدات أهل البيت 

والسنة النبوية على خمتلف األصعدة السياسية والثقافية واالجتماعية 
  . وحتى االقتصادية

عصيبة اليت واجهها محلة راية إنّ كثرة احلوادث والظروف ال
تعاليم الشريعة السمحاء قد أرغمتهم على السري حبنكٍة وحذٍر لوضع 
أُسس املعارف وترسيخها يف اتمع ودحض الشبهات والتصدي 

 قد تضمنت لالحنرافات الفكرية، والرسالة املقدسة ألهل البيت 
 أدوا مهامهم مبا انتقال التعاليم من مرحلة اإلمجال إىل التفصيل، لذلك

وعلى هذا . يليق مبكانة اإلسالم احملمدي اخلامت لألديان السماوية
 أصبحت كالشجرة املتقومة األساس فإنّ تعاليم أهل البيت 



 ٢٦٤

جبذوٍر قرآنيٍة ومعارف نبويٍة ال يطال مضامينها الثرية أي حتريٍف أو 
ذه املضامني اليت تغيٍري على مر العصور، ولو ألقينا نظرةً دقيقةً على ه

ال نظري هلا وتأملنا يف مراحل نشر املعارف، التضح لنا أنّ املسرية 
العظيمة اليت طوا اإلمامة قد جتسدت يف أربع مراحل زمنية، حيث 
متكّن األئمة يف كلّ مرحلٍة من أداء واجبام السماوية على أكمل 

  . وجٍه

كّزت يف بيان  قد تروأهم اجلهود اليت بذهلا أهل البيت 
 واقع اإلمامة وتعليم الناس مفهوم خالفة النيب وتوضيح حقيقة 

وهذه اجلهود هي مصاديق بينة . هذه اخلالفة وذكر ميزاا الفريدة
تعكس مساعيهم احلثيثة لنشر معارف القرآن الكرمي واستئصال الطباع 

تفكّكة اجلاهلية اليت كانت سائدةً آنذاك ليتمكّنوا من سوق اتمع امل
أوصاله حنو الكمال املنشود والتغلّب على الظروف الصعبة ومواكبة 
األحداث التأرخيية اليت كانت تتطلّب مهّةً قعساء؛ وهي يف الواقع 

 تعكس عظمة املسؤولية اليت كانت ملقاة على كاهل النيب األكرم 
يتزعزع وكيف أنه حتمل تلك املشاق اليت اليطيقها أحد غريه، إذ إنه مل 

أمام املصاعب وبقي صامداً واستغلّ كلّ فرصٍة ليبين للناس آنذاك 
مفهوم اإلمامة يف مناسباٍت عديدٍة ويف أُطٍر خمتلفٍة، لذا فهو املؤسس 

  .  هلذا املفهوم املقدس
 البيت اليت واجهها املسلمون والسيما أهل األوضاع املعقّدة
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، مل تِعق مام السجاد وأتباعهم واليت دامت حتى أواخر حياة اإل
مسرية نشر املعارف، بل يف خضمها سجل التأريخ لنا صفحاٍت بيضاء 

 إىل خالدة، حيث بقي األئمة وشيعتهم متمسكني بسنة نيب الرمحة 
 فنشأ جيلٌ من النخبة أن حان عهد اإلمامني الباقر والصادق 

ة من خالل تعاملهم فاألئم. والعلماء الذين انتهلوا من مدرسة الرسالة
مع الظروف السائدة بأسلوٍب صحيٍح، متكّنوا من نشر املعارف السمحاء 
وأجابوا عن مجيع األسئلة واالستفسارات اليت طرحت آنذاك، وبالتايل 
نشأت صورةٌ رائعةٌ للنشاط العلمي بني الشيعة وتزايدت ذخائرهم 

متّ بيان خمتلف العلمية على مستوى فهم العوام واخلواص أيضاً، وكذلك 
  . جوانب اإلمامة اليت مل تكن واضحةً إىل حد كبٍري قبل تلك اآلونة

لقد ظهر العديد من العلماء ويف خمتلف التخصصات وتصدوا 
ملهمة إعداد أجياٍل كفوءٍة من طالب العلم وترويج التعاليم النبوية؛ 

حتدث بني وبالطبع فإنّ بعض األوضاع املشوشة والتجاذبات اليت كانت 
الفينة واألخرى مل تكن سبباً يف عرقلة مسرية الفكر الشيعي، كما أنّ 
استثمار الفرص املتاحة آنذاك قد أدى إىل اتساع الرقعة اجلغرافية 

  .ألتباع مذهب أهل البيت 
 ومبرور الزمان تأسست منظومةٌ متكاملةٌ ومتماسكةٌ من الوكالء

منة وتزايدت النشاطات يف خمتلف فاستثمرت الطاقات الكا ـ النوابـ 
البقاع وعلى مجيع املستويات مبحورية اإلمامة، األمر الذي أدى إىل 
ترسيخ النظام الفكري للتشيع وعدم التفريط به، وبالتايل متكّن الشيعة 
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من احلفاظ على هويتهم النبوية رغم كلّ األحداث التأرخيية املريرة 
 العظيم الذي متحور حول قطب هذا النشاط الديين. اليت عصفت م

اإلمامة، كان بطبيعة احلال يتطلّب الدخول يف مرحلٍة جديدٍة كي 
يتعرف الشيعة على واقع غيبة اإلمام الثاين عشر بشكٍل صحيٍح ويبقوا 

  . متمسكني مبذهبهم رغم غيبة إمامهم عنهم

على الرغم من أنّ األئمة املتأخرين كانوا صغار السن، إال أنهم 
تولّوا مهمة إمامة األمة ومل خيتلف علمهم عمن سبقهم من أئمٍة ألنهم 
مجيعاً فروع للشجرة النبوية املعطاء، فبدأت يف هذه املرحلة حركةٌ 
لتوعية الشيعة ليستوعبوا غيبة إمامهم الثاين عشر، حيث مترن أتباع 

 على ذلك بفضل جهود أئمتهم وعلمائهم كي مذهب أهل البيت 
 احتمال حصول حمذوٍر إىل أدىن مستوياته حتى ظهور املهدي يصل

  ). عجل اهللا فرجه(املوعود 
حينما نتأمل يف سعة نطاق معارف التشيع ومضموا ونالحظ 
املستويات املختلفة للرواة وما نقلوه من أخباٍر لوجدناها تتضمن 

 دف أساليب فريدةً من نوعها جاءت على لسان أهل البيت 
 التعاليم واملعارف، وهذه األساليب الرائعة كانت تتناسب مع نشر

الظروف السائدة يف كلّ عصٍر وتوضح ما ذكر يف الفترة اليت سبقت 
فقد استخدمت نفس التعابري واملفاهيم املطروحة سابقاً . زمان صدورها

لكنها وضحت يف أُطر خمتلفة لكوا كانت تفوق الفهم العام، أي أنّ 
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اليب اليت متّ من خالهلا بيان واقع اإلمامة قد راعت ظروف تلك األس
وعلى هذا األساس، . كلّ فترٍة زمنيٍة ومقتضياا من مجيع النواحي

فإنّ نطاق املصطلحات واملضامني يف خمتلف مراحل حضور أئمة أهل 
 مل تتغير مطلقاً، بل كلّ ما يف األمر أنها قد شرحت البيت 

ه مل يكن هناك بد من طرح مصطلحاٍت جديدٍة وبالطبع فإن. وفصلت
تتضمن معارف جديدةً ألنّ هذا األمر يعترب من مستلزمات البيان 
والتفصيل، ومن مجلة ذلك علم اإلمام، رغم أنّ أصل اإلمامة ثابت يف 

  . املعارف القرآنية والسنة النبوية اللذين ينطبقان مع بعضهما بالكامل

  

***  
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  . م١٩٠٢دان، القاهرة، مطبعة اهلالل، يخ التمدن اإلسالمي، جرجي زيتأر. ٦٤



 ٢٧٤

  احلاكم(د بن عبد اهللا النيسابوري املعروف بـ ، حممنيحي على الصح املستدرك. ٦٥
 . هـ ١٤١١ة، الطبعة األوىل، يوت، دار الكتاب العلمري، ب)سابورييالن

  . هـ ١٤٠٤حتف العقول، حسن بن شعبة احلراين، قم، مؤسسة النشراإلسالمي،. ٦٦
 ، علي أكرب حكميزاده، بال تأريخ وحملّ)باللغة الفارسية(أسرار هزار ساله . ٦٧

  . طباعة
 . ي، بال تأريخ وحملّ طباعةري، نشوان احلمنياحلور الع. ٦٨
 .وت، دار املعرفةري، ب ي املعافريرية، ابن هشام احلمية النبوريالس. ٦٩
 . د الثقايفيمن هم الرافضة، بدر الدين احلوثي، دار اإلمام ز. ٧٠
 . هـ ١٤٠١ دار،ية األثر، علي بن حممد اخلزاز القمي، قم، دار بيكفا. ٧١
عجل اهللا (، اخلزعلي، قم، مؤسسة ويل عصر موسوعة اإلمام اهلادي . ٧٢

 . هـ ١٤٢٤، الطبعة األوىل، ) فرجه
عجل اهللا (، اخلزعلي، قم، مؤسسة ويل عصر موسوعة اإلمام العسكري . ٧٣

  . هـ ١٤٢٦، الطبعة األوىل، ) فرجه
  . هـ ١٤٠٣  املوارد، سعيد اخلوري الشرتوين، قم، أقرب. ٧٤
وت، ري، الطبعة األوىل، ب.م. ع: بيرونالدسن، تعر. ت ميعة، دوايدة الشيعق. ٧٥

 .  هـ١٤١٠د، ينشر مف
 . هـ ١٣٩٢وه جي، مؤسسة دار الکتب، يت احلکمة، سعيد الديب. ٧٦
عمر : قيوه جي، حتقي واألعالم، سعيد الدريات املشاهيخ اإلسالم ووفيتأر. ٧٧

 هـ ١٤١٣وت، دار الكتاب العريب، ريلطبعة الثانية، بعبد السالم التدمري، ا
 . م١٩٩٣/

ن منجد، دار يصالح الد: قيوه جي، حتقي أعالم النبالء مصر، سعيد الدريس. ٧٨
 . املعارف

وت، دار ريعلي حممد البجاوي، ب: قيوه جي، حتقيزان االعتدال، سعيد الديم. ٧٩



 ٢٧٥

  . املعرفة للطباعة والنشر
حممود افتخار : ، ترمجة.ناث. ، ر)باللغة الفارسية(ه يشعوبران يإسالم در إ. ٨٠

 ش ١٣٧٠ إسالم، يخيهاي تار اثريزاده، الطبعة األوىل، طهران، نشر م
 ). م١٩٩٠(

صفوان : قي بن حممد الراغب األصفهاين، حتقنيمفردات ألفاظ القرآن، احلس. ٨١
 .  ـ ه١٤١٢وت، دار القلم، ريعدنان داودي، ب

 .س بالشريجيب العريب، رخ األديتأر. ٨٢
وت، دار الفکر، ري، وهبة بن مصطفى الزحيلي، الطبعة الثانية، بري املنريالتفس. ٨٣

 . ـ ه١٤١٨
  .وت، دار صادرريالطبقات الكربى، حممد بن سعد الزهري، ب. ٨٤
يف ، الطبعة األوىل، قم، منشورات الشر تذكرة اخلواص، سبط بن اجلوزي. ٨٥

 .  هـ١٤١٨، يالرض
 . هـ ١٤١٥س اهلاليل،  قم، دار اهلادي، يم بن قيس، سليم بن قي كتاب سل.٨٦
وت، ريحممد رضا آل كاشف الغطاء، ب: د الرضي،  شرحيل، السيحقائق التأو. ٨٧

 . عيدار املهاجر للطباعة والنشر والتوز
 يد مرتضي، الس)باللغة الفارسية(ي خيهاي تار گر افسانهيعبد اهللا بن سبأ ود. ٨٨

  .  د أمحد الفهري الزجناين، امع العلمي اإلسالمييالس: سكري، ترمجةالع
د مهدي رجائي، يالس: قي، حتقضىد املرتي، السيف املرتضيرسائل الشر. ٨٩

 . هـ ١٤٠٥، ميالطبعة األوىل، قم، دار القرآن الکر
وطي، الطبعة ي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السري الصغ اجلامع. ٩٠

  . هـ ١٣٦٥، القاهرة، األوىل
وت، دار ريوطي، بيالدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين الس. ٩١

 .املعرفة للطباعة والنشر



 ٢٧٦

وت، ريوطي، بياخلصائص الكربى، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين الس. ٩٢
  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ة، يدار الكتب العلم

ل، يوت، دار اجللريس الشافعي، بيإدروان االمام الشافعي، حممد بن يد. ٩٣
  . هـ ١٣٩٢

عت سنگلجي، ال تأريخ ي، حممد حسني شر)باللغة الفارسية(إسالم ورجعت . ٩٤
 .وحملّ طباعة

ة اهللا يمكتبة آ: إحقاق احلق وإزهاق الباطل، القاضي نور اهللا التستري، قم. ٩٥
 . ـ ه١٤٠٩، الطبعة األوىل،  املرعشي النجفي

حممد بن فتح اهللا : قي، حتق لنحل، حممد بن عبد الكرمي الشهرستاينامللل و ا. ٩٦
 . ف الرضيياملازندراين، قم، منشورات الشر

 . هـ ١٤٠٤ة، يخ الصدوق، املكتبة اإلسالمياألمايل، الش. ٩٧
  .  هـ ١٣٩٨د، الشيخ الصدوق، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، يالتوح. ٩٨
  .  هـ ١٤٠٣ؤسسة النشر اإلسالمي، اخلصال، الشيخ الصدوق، قم، م. ٩٩

  . علل الشرائع، الشيخ الصدوق، قم، مكتبة الداوري. ١٠٠
، الطبعة  ، الشيخ الصدوق، طهران، نشر جهانون أخبار الرضا يع . ١٠١

  . هـ ١٣٧٨،  األوىل
 ة،ين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، قم، دارالكتب اإلسالميكمال الد. ١٠٢

  .هـ ١٣٩٥
 .  هـ ١٤٠٣ األخبار، الشيخ الصدوق، قم،  مؤسسة النشر اإلسالمي،معاين. ١٠٣
 ه، الشيخ الصدوق، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي،يضره الفقحي من ال. ١٠٤

  .هـ ١٤١٣
  . هـ ١٤١٤خ الطوسي، قم، دار الثقافة للنشر، ياألمايل، الش. ١٠٥
 ه،  دار ١٤٠٢، ينيوت، دار العلم للمالريخ الطوسي، بي الشايف، الش صيتلخ. ١٠٦

 .  هـ١٤٠٥الكتاب العريب، 
 .  هـ١٤١١ة، يمؤسسة املعارف اإلسالم: خ الطوسي، قميبة، الشيالغ. ١٠٧
 . ةيخ الطوسي، النجف األشرف، املكتبة املرتضويالفهرست، الش. ١٠٨



 ٢٧٧

 .  ة، الطبعة األوىليسالميد، طهران، املطبعة اإلخ املفياإلرشاد، الش. ١٠٩
  . هـ ١٤١٣د، يخ املفيد، قم، املؤمتر العاملي للشيخ املفيالشاالختصاص، . ١١٠
 . هـ ١٤١٣د، يخ املفيد، قم، املؤمتر العاملي للشيخ املفياإلرشاد، الش. ١١١
  . هـ ١٤١٣د، يخ املفياملؤمتر العاملي للش: د، قميخ املفياألمايل، الش. ١١٢
  . هـ١٤١٣د، قم،يخ املفي للشد، قم، املؤمتر العاملييخ املفيأوائل املقاالت، الش. ١١٣
 العباد، حممد بن يوسف الصاحلي رية خريسبل اهلدى والرشاد يف س. ١١٤

وت، دار ريعادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، ب: قيالشامي، حتق
 .  هـ ١٤١٤ة، الطبعة األوىل، يالكتب العلم

ة اهللا يكتبة آبصائر الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ الصفّار، قم، م. ١١٥
  . هـ ١٤٠٤املرعشي، 

د حممد کاظم الطباطبائي، ي، الس)باللغة الفارسية(عه يث شيخ حديتار. ١١٦
  ). م٢٠٠٢( ش ١٣٨٢طهران، منشورات مست، 

  .عي للطباعة والنشر والتوزنياملعجم األوسط، الطرباين، دار احلرم. ١١٧
 . هـ ١٤٠٣رتضى، االحتجاج، أمحد بن علي الطربسي، مشهد، نشر امل. ١١٨
 .ر الطربي، قم، دار الذخائر للمطبوعاتيدالئل اإلمامة، حممد بن جر. ١١٩
كوشانپور، قم، : قير الطربي، حتقياملسترشد يف اإلمامة، حممد بن جر. ١٢٠

  . هـ ١٤١٥
حممد أبو الفضل : قير الطربي، حتقيخ األمم و امللوك، حممد بن جريتأر. ١٢١

  .  هـ١٣٨٧التراث، وت، دار ريم، بيإبراه
 . ن الطرحيي، دفتر نشر فرهنگ اسالميين، فخر الديجممع البحر. ١٢٢
  .وت، دار املعرفةريمان بن داود الطيالسي، بيالسي، سليمسند أيب داود الط. ١٢٣
  .نوىيي، طهران، مكتبه نريقرب اإلسناد، عبد اهللا بن جعفر احلم. ١٢٤
  . وت، دار املؤرخ العريبريملنعم داود، بلة عبد اية، نبيعة اإلمامينشأة الش. ١٢٥
 .  هـ١٤٠٤وت، مؤسسة الوفاء، ريحبار األنوار، العالمة السي، ب. ١٢٦
ة، ياشي، حممد بن مسعود العياشي، طهران، املطبعة العلميالع ريتفس. ١٢٧

 . هـ١٣٨٠



 ٢٧٨

 . ي، حممد بن احلسن الفتال، قم، دار الرضنيروضة الواعظ. ١٢٨
حسن صدوقي : ، فرانسوا توال، ترمجة)باللغة الفارسية(ع يك تشيتيژئوپل. ١٢٩

  ). م٢٠٠٠( ش ١٣٨٠د شيت، يين، طهران، منشورات جامعة الشهيون
 .  هـ١٠٤٩دي، مؤسسة دار اهلجرة، ي، اخلليل بن أمحد الفراهنيكتاب الع. ١٣٠
القرن ع حتى مطلع يعة منذ نشأة التشية وأسالفهم من الشيخ اإلماميتأر. ١٣١

د حممد باقر الصدر، يد الشهيالس: مياض، تقديالرابع اهلجري، عبد اهللا الف
 .  هـ١٣٩٥،  وت، مؤسسة األعلمي للمطبوعاتريب

د يالس: باللغة الفارسية، عبد اهللا الفياض، ترمجة(ع يش و گسترش تشيدايپ. ١٣٢
 ). م٢٠٠٢( ش ١٣٨٢، نيميابن  ـ جواد خامتي، الطبعة األوىل، سبزوار

  . ليوت، نشر دار اجلريوزآبادي، بريط، حممد بن يعقوب الفي احمل القاموس. ١٣٣
، باقر شريف القرشي، قم، مدرسة اإليرواين،  نياة اإلمام احلسيح. ١٣٤

 . الطبعة الرابعة
وت، دار الرضا، ريعه، ناصر بن عبد اهللا القفاري، بيأُصول مذهب الش. ١٣٥

 . هـ ١٤١٨
 . ، قلمداران، بال تأريخ وال حملّ طباعة)للغة الفارسيةبا(شاهراه احتاد . ١٣٦
 . هـ ١٤٠٤م بن هاشم القمي، قم، دارالكتاب،ي القمي، علي بن إبراهريتفس. ١٣٧
تأريخ وال حملّ  ، أمحد الكاتب، بال)باللغة الفارسية(عربستان سعودي . ١٣٨

 . طباعة
عي از أصل إمامت يم ش تلقي أويل إسال»علماي أبرار«ي  هيبازخواىن نظر. ١٣٩

 ١٣٨٥، جملة مدرسة الفصلية، )مقالة باللغة الفارسية(قرائت فراموش شده 
 ).م٢٠٠٥(ش 

  .، کسروي، ال تأريخ وال حملّ طباعة)باللغة الفارسية(عه گري يش. ١٤٠
، حممد بن عمرو  الکشي، مشهد، )رجال الکشي(ار معرفة الرجال ياخت. ١٤١

 . هـ ١٣٤٨مؤسسة نشر جامعة 
حمسن : ، اتان كولبريغ، ترمجة)باللغة الفارسية(ه يه تا اثين عشرياز إمام. ١٤٢

ري، جملة البحوث اليت تصدرها جامعة اإلمام الصادق، العدد الثاين، يالو



 ٢٧٩

 ). م١٩٩٤( ش ١٣٧٤
: هوجسن، ترمجة. س. ، مارشال ج)باللغة الفارسية(ة يليفرقه إمساع. ١٤٣

  . ـ ه١٣٦٩سة النشر والتعليم، دون بدره أي، طهران، نشر مؤسيفر
، )باللغة الفارسية) (عجل اهللا فرجه(بت إمام دوازدهم ياسي غيخ سيتأر. ١٤٤

، ري كبرياللّهى، طهران، أم ة يد حممد تقي آيالس: ، ترمجةنيجاسم حممد حس
  ). م٢٠٠٥( ش ١٣٨٥،  الطبعة الثالثة

١٤٥ . موسوعة اإلمام عليدي الري شهرد احملمي، الطبعة األوىل، قم، ، حمم
 . ـ ه١٤٢١ث، يموسسة دار احلد

عي ي إسالم شيريت در دوره شکل گيند تکامل حبران وتثبيمکتب در فرا. ١٤٦
هاشم : ي، ترمجةيالطباطبا ، السيد حسني املدرسي)باللغة الفارسية(
 ). م٢٠٠٧( ش ١٣٨٧ر، الطبعة اخلامسة، يزدپناه، طهران، منشورات کويا

ة لإلمام علي بن أيب طالب، علي بن احلسني املسعودي، قم، يالوصإثبات . ١٤٧
 .   هـ١٤٢٦، الطبعة الثالثة،  انيمنشورات أنصار

 . وت، دار الفكرريسابوري، بيح مسلم، مسلم النيصح. ١٤٨
ق يف کلمات القرآن، حسن املصطفوي، طهران، مركز ترمجة ونشر يالتحق. ١٤٩

 ). م١٩٨٠( ش ١٣٦٠کتاب، 
تاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، تقي الدين إم. ١٥٠

  .ـ ه١٤٢٠ة، الطبعة األوىل، يوت، دار الكتب العلمريزي، بياملقر
إحسان عباس وبکر عباس، دار : قية، ابن محدون، حتقيالتذکرة احلمدون. ١٥١

 . م١٩٩٦وت ريصادر للطباعة والنشر، ب
ة اهللا املرعشي، يار املنقري، قم، مكتبة آيمزاحم بن س، نصر بن نيوقعة صفّ.١٥٢

 . هـ ١٤٠٣
أبو الفضل : ، واط مونتغمري، ترمجة)باللغة الفارسية(فلسفه وکالم إسالمي . ١٥٣

 ش ١٣٧٠عزيت، قم، انتشارات علمي وفرهنگي، الطبعة األوىل، 
  ). م١٩٩٠(

 . هـ ١٣٨٤ة، يدريم، النجف األشرف، املكتبة احليالصراط املستق. ١٥٤



 ٢٨٠

 مهنا، ريعبد األم: قي، حتقيار، الزخمشريع األبرار ونصوص األخيرب. ١٥٥
 . م١٩٩٢وت، ريمؤسسه األعلمي للمطبوعات، ب

رجال النجاشي، أمحد بن علي النجاشي، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، .١٥٦
  .  هـ١٤٠٧

مان يلعبد الغفار س: السنن الكربى، أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق. ١٥٧
ة، يوت، دار الكتب العلمريد حسن كسروي، بيالس: البنداري، مراجعة

  . م١٩٩١/  هـ ١٤١١الطبعة األوىل، 
وت، دار الفكر للطباعة والنشر ريالسنن الكربى، أمحد بن شعيب النسائي، ب. ١٥٨

  . م١٩٣٠/  هـ ١٣٤٨ع، الطبعة األوىل، يوالتوز
 يد مصطفيالس: د حسني نصر، ترمجة، السي)باللغة الفارسية(قلب إسالم . ١٥٩

 ). م٢٠٠٣( ش ١٣٨٣قت، ي، طهران، انتشارات حقينييشهر آ
وت، دار األضواء، الطبعة ري النوخبيت، بيعة، احلسن بن موسيفرق الش. ١٦٠

  . هـ١٤٠٤الثانية، 
كمال مروان، : قين النويري، حتقية اإلرب يف فنون األدب، شهاب الديا. ١٦١

 . هـ ١٢٤٩ة، يق اإلعالميکتب والوثاالقاهرة، دار ال
وت، دار الكتب ريالطبقات الكربى، حممد بن سعد الكاتب الواقدي، ب . ١٦٢

 .  هـ ١٤١٨ة، الطبعة الثانية، يالعلم
، حمسن ألويري، مقالة )باللغة الفارسية( اتان کولبريغ ينقد مقاله آقا. ١٦٣

صادق، العدد الثاين، نشرت يف جملة البحوث اليت تصدرها جامعة اإلمام ال
  ). م١٩٩٤( ش ١٣٧٤

نشر : حممد تقي أکربي، قم: رت هومل، ترمجةي، ها)باللغة الفارسية(ع يتش. ١٦٤
  ). م٢٠٠٥( ش ١٣٨٥ان، الطبعة األوىل، يأد

منوتشهر : ب، ترمجةيلتون غي، هام)باللغة الفارسية(ي خيإسالم بررسي تار. ١٦٥
 ). م١٩٨٧( ش ١٣٦٧، ي، طهران، انتشارات علمي وفرهنگيريأم

عبد اهللا حممد : قيجممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بکر اهليثمي، حتق. ١٦٦
 . هـ ١٤١٢وت، دار الفکر، الطبعة األوىل، ريش، بيدرو
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عقوب اليعقويب، النجف األشرف، مطبعة يعقويب، أمحد بن أيب يخ اليتأر. ١٦٧
 . ـ ه١٣٥٨الغري، 

: وس فول هاوزن، ترمجةيولي، )باللغة الفارسية(إسالم اسي صدر يخ سيتار. ١٦٨
  ). م١٩٩٥( ش ١٣٧٥حممود افتخار زاده، قم، نشر معارف، الطبعة األوىل، 

، علي رضا مالئي تواين، )باللغة الفارسية(خ ي بر پژوهش در تاريدرآمد. ١٦٩
  ). م٢٠٠٦( ش ١٣٨٦نشر نــي، : طهران

، حممد )باللغة الفارسية(دگاه مستشرقاني دع ازيش تشيدايدر پ عوامل مؤثّر. ١٧٠
  . ٢٣ و ٢٢: ، جملة دانشگاه الفصلية، العدداني إمامىمرتض ـ ىاريجواد 

لي، ي، حممد صفر جربئ)باللغة الفارسية(ند تکامل يتأملي در مکتب در فرا. ١٧١
  ). م٢٠٠٦( ش ١٣٨٦، ٤٥جملة قبسات الفصلية، العدد 

، السنة الثانية عشرة، العدد )باللغة الفارسية(ية ن الشهريجملة کتاب ماه د. ١٧٢
  ). م٢٠٠٨( ش ١٣٨٨، ٢٢

، حممد بن )باللغة الفارسية) (ينيترمجة روضة الكايف للکل(شت كايف . ١٧٣
محيد رضا آجري، انتشارات سرور، قم، الطبعة : عقوب الكليين، ترمجةي

  ). م٢٠٠١( ش ١٣٨١األوىل، 
رسويل : عقوب الكليين، ترمجةي، حممد بن )ارسيةباللغة الف(روضة الكايف . ١٧٤

  . حماليت، انتشارات علمية إسالمية، طهران، الطبعة األوىل، بال تأريخ طباعة
اي،  ، ترمجة وشرح علي بن حسني زواره)باللغة الفارسية(كشف الغمة . ١٧٥

  ). م٢٠٠٢( ش ١٣٨٢انتشارات إسالميه، طهران، الطبعة الثالثة، 
لكايف، حممد بن يعقوب الكليين، مكتبة علمية إسالمية، طهران، أُصول ا. ١٧٦

  . الطبعة األوىل، بال تأريخ طباعة
حممود مهدوي دامغان، نشر نـي، طهران، الطبعة : روضة الواعظني، ترمجة. ١٧٧

  ). م١٩٨٦( ش ١٣٦٦األوىل، 
لسابع ، حممد باقر السي، الّد ا)باللغة الفارسية (مواعظ إمامان . ١٧٨

موسى خسروي، منشورات إسالمية، : عشر من كتاب حبار األنوار، ترمجة
  ). م١٩٨٤( ش ١٣٦٤طهران، الطبعة األوىل، 
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: ، حممد بن علي الصدوق، ترمجة)باللغة الفارسية(كمال الدين ومتام النعمة . ١٧٩
ش ١٣٧٧اي، منشورات إسالمية، طهران، الطبعة األوىل،  حممد باقر كمره

  .)م١٩٩٧(
عبد العلي : ، حممد بن علي الصدوق، ترمجة)باللغة الفارسية(معاين األخبار . ١٨٠

ش ١٣٧٧حممدي الشاهرودي، دارالكتب اإلسالمية، طهران، الطبعة الثانية، 
  ). م١٩٩٧(

: حممد علي احلكيمي، ترمجة ـ ، حممد رضا احلكيمي)باللغة الفارسية(احلياة  .١٨١
  ). م٢٠٠٠( ش ١٣٨٠هنگ إسالمي، طهران، أمحد آرام، مكتب نشر فر

السيد علي نقي فيض : ، ترمجة وشرح)باللغة الفارسية(الصحيفة السجادية . ١٨٢
  ). م١٩٩٧( ش ١٣٧٦اإلسالم، منشورات فقيه، طهران، الطبعة الثانية، 

الفصول املهمة يف معرفة األئمة، علي بن حممد أمحد املالكي بن الصباغ، . ١٨٣
  .سامي الغريري، قم، دار احلديث: وثّق أُصوله وعلّق عليهحقّقه و

الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة، أمحد بن حجر اهليتمي . ١٨٤
عبد الوهاب عبد : املكّي، خرج أحاديثه وعلّق على حواشيه وقدم له

  . م١٩٦٥ة اللطيف، الطبعة الثانية، شركة الطباعة الفنية املتحدة، مكتبة القاهر
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traditions and lexical, technical and historical explanation of 
the words “Shi’ite, the Heretics, and Imamates”. 

The first chapter is dedicated to mentioning some 
examples of the views of proponents of the evolution of historical 
development of Shi’ite’s thought and a short critique on that. 
(Regardless of some difference of views). 

In the second chapter in two sections, we proceed into 
studying the concept of historical elements and introducing a 
set of effective historical elements in four axes of politics, 
society, culture and economics and then we do a comparative 
discussion on how effective they were during the presence of 
Ahl-ol-Bayt (the People of the House). For this purpose, this 
period is divided into four relative periods. And finally, in the 
third chapter, we compare and contrast the undetailed and 
detailed process of the subject of Imamate with the emphasis 
on the effective role of historical elements in the four periods. 

 

Resources used: 

It has been attempted to use the most relevant resources 
to the discussion in Shi’ite and Sunni views. 

 

*** 
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of the Shi’ite’s community and later, their thoughtfulness 
exhibited their hidden aspects in spreading Shi’ite thoughts. 

In the next period, i.e. Kazemayn period, despite the 
political repression, under the aegis of previous social and 
cultural elements, Imam Kazem and his son Imam Reza have 
exerted great efforts to spread previously told teachings and 
confirm their content via advocacy organization with respect 
to its functions and via debates and answering questions. 
Then, during the late Imams, although political repression 
prevented the extension of activities on Imamate realm, 
development and multiplicity of historical elements in various 
aspects led the Ahl-ol-Bayt (the People of the House) to 
careful planning in order to prepare a developed scientific 
atmosphere free from doubts in a sixty-and-so training period 
for the Occultation period. Particularly, the number of Shi’ite-
residing cities and their academic centers were expanded and 
day by day, Shi’ite’s scientific and political power was 
multiplied. 

A meticulous look at this process shows that how the 
explanation of Ahl-ol-Bayt’s teachings has gone from 
undetailed to detailed specifications in the aegis of various 
historical elements without damaging Shi’ite cognitive 
system. 

 

Chapters of the book: 

The present book is organized into an introductory 
discussion, and three chapters. The introductory chapter 
explains about the purpose of clarifying thought, and is 
dedicated to a debate over the cognitive authenticity of Islamic 
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mean the economic power of the community or the very 
amount of cash flow in various sections which seems to be in 
direct contact with other elements. Examples of the effect of 
the economic power are as follows: political propaganda, 
arousal of greed among the glitterati, writing of forged papers, 
the spread of debauchery and moral corruption, advocacy 
organization and its functions. 

 

Ups and Downs: 

The Prophet’s efforts to establish a monotheistic society 
paved a proper ground for learning Divine teachings. After the 
death of the Prophet, the historical elements did not allow the 
Imam of the Household to generally explain the epistemical 
issues; except for the moment in Imam Ali’s government 
(Peace be upon him) when the political opening could be a 
good pretext, at the entire period, political repression, cultural, 
social and economic chaos hindered the serious appearance of 
teachings in public atmosphere of society. 

At the end of first period and at the beginning of 
Sadeqayn period, the grounds for spreading teachings slowly 
expanded so that as the result of approximately twenty years 
of political tensions – during the period of deep dispute 
between Bani Umayyad and Bani Abbas- Sadeqayn (Peace be 
upon them) could explain the prophetic intellectual 
foundations using their own conditions and social status and 
their Shi’ites in response to the generation full of effort, 
educated and inquirer, and transfer teachings at its various 
levels and take full advantage of accompany of all historical 
elements, and thus avoided any direct intervention in the 
conflict between political rivals considering the circumstances 
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stability, as well as oppositions’ activities in the course of 
government’s clash and weakening is considered to be the 
political element. Thus, by political element, we mean any 
action and reaction leading back to the institution of 
sovereignty and power, such as: political repression, 
government’s responsibilities, movements in conflict with the 
government and political propaganda. 
 
2. The Cultural Element: 

Culture is a treasure that gives meaning and direction to 
human’s life in two aspects: individual and social aspect 
including science, knowledge, customs, etc. So, by cultural 
element, we mean something that provides such meaning and 
direction. The following items are the most important factors: 
learning the doctrines, scholars’ existence, the spirit of inquiry 
and the effort to gain knowledge, and exposure to new ideas 
(the flow of translation).  
 
3. The Social Element: 

Community consists of people who have come together 
based on attitudes and factors and thus there is a relationship 
among them. So, by social element, we mean something that 
may affect the relationship between the components of the 
community. The following items are the most important 
factors in this regard:  the vastness of Islamic cities, population 
distribution, public acceptance and popular position. 
 
4. The Element of Economic Power: 

Paving the ground for the occurrence of some flows or 
their development sometimes depends on the economic 
power. From this perspective, by economic elements, we 
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ever been made in the content of teachings and only utilizing 
methods of expression and religious literature of any period of 
present time is different. 

The specified path in explaining teachings in the public 
atmosphere of society, -specially in issues like Imamate-, 
guides us to a four-step process, the appearance of which with 
respect to relative time would be like this: 

 
1. The Last Prophet’s period until the end of Imamate of Imam 

Sajjad (Peace be upon him); (Foundation of the notion of 
Imamate) 

2. Sadeqayn’s Imamate period (Peace be upon them) until 145 
Hijri; (Flowering (actualization) and consolidation of the 
thought) 

3. Imam Kazem and Imam Reza Imamate period (Peace be 
upon them); (Correcting the thought and responding to 
possible confusions) 

4. Imam Javad’s Imamate period (Peace be upon him) until the 
beginning of the Age of Occultation; (Objectivity of the 
thought in the society) 

 
Various historical elements 

The collection of influential historical elements in the 
above-mentioned periods and some of its prominent 
examples, the evidence of which can be found very well in the 
historical statements, are as follows: 

1. The Political Element: 
Politics in the general sense is an attempt to obtain, 

maintain, enhance and display power. Consequently, any 
effort by the governors for government’s maintenance and 
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studies about Shi’ite’s thoughts are formed with various 
purposes and on different academic levels using specific 
methods and attitudes, each of which has triggered the results 
in confirming or rejecting Shi’ite’s beliefs and bases of 
thinking. Reflecting upon the content of expressed opinions 
and views in this regard narrates two different approaches. 
One approach speaks about the evolutionary process of this 
thought (i.e. Shi’ite’s thought) in the form of knowledge and 
historical developments and in the opposite, the other 
perspective speaks about the progressive movement, a 
movement from undetailed to detailed specifications – 
particularly in the important issue of Imamate- in which no 
change in the bases of thought and knowledge is considered to 
be the essence. In other words, some have claimed that the 
bases of Imamates’ beliefs about the foundation of Imamate at 
the time of first Imams were not put forward rather during the 
first three Hijri centuries, Companions of the AhlulBayt (the 
People of the House) have organized and rectified the form of 
beliefs and the basis of Shi’ite’s thought. Thus, the basis of 
these beliefs has faced a serious challenge. The present paper 
expresses part of the views of the proponents of this theory. 

At the opposite, the intellectuals defending the religion 
of ImamiTwelvers believe that Shi’ite teachings on various 
topics including the issue of Imamate is rooted in the Quran 
and prophetic tradition and with a comprehensive analytical-
explanatory view, this turns out to be that these teachings 
during the first three Hijri centuries have been explained going 
from undetailed to detailed specifications considering the role 
of historical elements and their themes – or the very 
influencing political, social, cultural and economical elements 
in the course of time- with the feature that no changes have 
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With His Grace and Generosity 
 

About writing the book 

Years ago, my interest in deeper understanding of 
Shiite movement and the formation of its ideas and 
thoughts on the one hand, and facing with scientific works 
of prominent Muslim writers and orientalists who had 
different views from each other led me to answer these 
basic questions that: what the process of explaining 
Shi’ite’s beliefs and teachings is? And what the 
influencing historical elements in the course of 
explaining Shi’ite’s teachings are? (ref. first chapter). 
This is a beginning for writing this book in the format of a 
thesis entitled: 

«The Role of Historical Elements in Ahl-Albayt's 
Explanation of the Principles of Religion; Particularly 
Imamat». 

 

Presentation of two views 

From a long time ago, among Muslim writers and 
scholars and in recent centuries among western intellectuals, 
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