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الػمػقػدمػػػػػػػػػػػة 
(1) 

 مصادًرىػا مفماٌدتػو كتقميش ىػذا بحثه أعػددتي لػو كانشػغمػتي بػتىػتىػبُّػع 
، فىػػػػػًرقػان زمنػان طكيػالن كتػكليًفًو ف الشػركع بتركيًبو أزمػنػان طكيػالن ، كتػرٌددتي بشػ

ػػٍدس الذم سػاقني إليو  . مػف أف ال أقكـى بحٌقػو ، كأف ال يأتي بمسػتكل الحى
ػدفكعػان باعػتػقػادو جػازـو بػ ككيػنػػتي في . ىػٌمػيػتػًو الميطػمىػقة أكنتي في اإلعػداد لػو مى

ػكػبكحػان بػنيػدرة المعمكمػات   يصميحي أف يككفى مفمػٌمػا ، التٌػرٌدد في الٌشػركع فيو مى
 كيػنػتي مىكػبكحػان أييػان بػاامػؿً  ك.المػاٌدةى التي ييرٌكػبي منيا الباحػثي صكرةى بحػثػو 

في العثكر عمى المىزيػد مف المعمكمات ، التي تػأكؿي بيف يػدم الباحػث إلى 
عمى حػدٍّ كاؼو مف الٌصػدؽ  الميرٌكػبىػةو ، بحيث تأتي صكرةو أجػزاءو مف اؿ
أف ييػعػدم القارئى بحػدًسػو ، الذم كاف في لمكاتًب بحيثي يمكػفي ك .كالكييكح 

الميػتػفػػٌرقػػة في ميختمػؼ كمات ػػذىػنػو الٌرابػطى الخػفػيَّ الكامفى بيف نيػتػػًؼ المعؿ
سػكل إنسػافه  (أم الػٌرابط  )ال ييمكػػفي أف يػػػراه . كيػتيػػب الرجػػاؿ كالسػيىػر

مسػككفه بحػػٍدسو ميحػػػٌددو في ذىػنػو ، عمى الرغػـ مف أف ال نػصٍّ صريحػان 
إٌنػػو كالصكرة التػػػي عػػػػػػدل عػمييا عػادو فمٌزقيا ، فبات مف اليركرم . عػػميو 

َـّ أجػػزاؤىا بتػػركػيػبو ميناًسػبو ، يأخػػػذي في االعػتباًر أكؿى ما يأخػذ  ػػػػ أف تييي
ىنا نقكؿ إٌف مىف يجمعي . طبيعػةى ااشػياء ، كيما يغػدك مف الممكًف أف نقػرأىا 

شػتػاتى الصكرة في الًمثػاؿ إٌنػمػا يسػتندي إلى صكرةو أيخػرل نمكذجٌية تسػكفي 
كأٌف الحػٍدسى . بدكًنيا يسػتحيؿي أف يًصػؿى إلى نتيجةو ميقػنعة مىفيكمىة . ذىػنو

 .لػدل الباحث يػؤٌدم تمامان عمؿى الصكرة النمكذجٌية في المثاؿ 

(2) 

إذف ، فيػذا البحث ىك ثمرةي اسػتيعابو عػمى حػدٍّ مف الكفاية لحػركة 
 خايػت أثػنػاءىػػػػػا معػػػػػػػارؾى . اإلمامة أثناء قػػرنػيػف كنصؼ القػػػػرف مف الزماف 
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ػف لػـ يػركا في الرسػالة إال  أكػثػػريىا صامتػػػػة يػٌد اإلثػػػػرة كالتحػػريؼ لػػػػدل مى
أٌنيا حػػرمتيػػـ مػػػف منافػػػػػػػع  كمكاقع كانت طكعى ايدييـ ، أك أٌنيا تحكؿي بينيـ 

اإلثػػػػػرة بكصًفيا الحافػػػػزى . كبيف ما يصبكف إليو مف ييركًب المنافع كالمكاقع 
كدائمان . كالغاية ليـ ، كالتحػػػريؼ بكصفػػػػو ااداةى كالكسػيمة إلى ما يركمكف 

. كاف تحػريؼي الرسػػاالت عػػػف مقاصػػًدىا ااصمٌية أداةى ىػذا القبيؿ مف الناس 
ػٍرًؼ مبانييا كمقاصًدىػا ، كيما يكسػعػكا انفًسػيـ المكافى الذم  يمجأكف إلى حى
يـ كمػرامييـ ، اٌف المباني كالمقاصػد ااصيمة عػقبةه تحكؿي  ييناسػبي أغػرايى

كىػذه قاعػدةه جكىػرٌيػةه في دراسػة التطٌكر المعككس . بينيـ كبيف ما يركمكف 
ليس مف غػػرض البحث كالباحػث اآلف الكقكؼى . لمرسػاالت اإلليٌية كمّْيا 

 . عػمييا بأكثر مف ىػذه اإلشػارة 

ثمػػرةي قػػراءةو كاسػعة ، ال نزعـي أٌنيا ميستكعػبة  (أم البحث  )ثـ أٌنػو 
ف نػكيػف قػد سػعينا إلى ذلؾ ، ًلما نىػػػػػٌد مف أعماؿ اائمة الميتكاليف  مػٌما . كا 

فيمنا منو أٌنػو كاف ثػمػةى عمؿه مكتكـه ، مكيكعيػو مكالييـ كشػػػػيعػتيـ في غير 
قيطػرو مف ااقطار الٌدانية كالقاصية ، لػو مراميو التبميغٌية كالسػياسػٌية 

باإليافًة إلى العمًؿ اآلخػًر العمنٌي الفكرٌم . كاالجتماعٌية كالتنظيمٌية 
ىػذا باإليافة أييان ًلمػا نقرأه في . المعركؼ كمراميو التعميمٌية اإلحيائٌية 

كمف . ًسػيىر أصحابيـ عف أعماؿو مكككلةو إلييـ ، ًمػٌمػا يحمؿي داللػةن ميماثمة 
الكايح أٌف ىػذه اإلشػارات جميعيا إٌنما تأخػذي معناىا كتيفصحي عف داللًتيا 

 . مف تراكيًميا كميزاكجًتيا بعًييا ببعض 
(3) 

ـي الكتاب مف ثالث كممات ، جػرل اختياريىا بػدٌقػة بحيث  يتأٌلػؼي اسػ
كالمجمكعي بمثابػة عيػػػػدو مف الكاتػػػػب لمقارئ . تؤٌدم كؿّّ منيا معنىن ميحػٌددان 

 بأف ييبٌيػػف لػو ما تيسػعػًػفو المصادري عمى بياًنػػػػو ، مٌمػػػػا يدخػؿي تحػػػػت عػنػػػػػػػػػػػػكاف
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لذلؾ فإٌف مف المفيػد أف نقكؿ ، إٌف فكػرةى الكتاب تػدكري عػمى العمؿ .  الكتاب 
أك النشػاط المكتكـ ، الذم قاده بالتكالي عػػػػػدده مف اائمة ، ابتػداءن مف 
سػادًسيـ ، ابتغػػػػاءى بنػاًء قاعػػػػػدةو بشػرٌيةو ميتحػػػٌررةو مف تأثيػػػر المشػػػركع 

االسػتالبي ، بالمعنى السػياسػي كالفكػرم ، الذم قادتو السيػػػػمطات الميتكالية ، 
كـو  راميػػػػػػػػػةن  إلى بناء مفيكـو ميختمؼو لإلسػالـ ، يتناسػبي مع مرامييا في حي

فكىه اعتراضي ميعترض كال انتفايةي خارج  كمف . ميسػتتبٍّ ، ال يعٌكػر صى
المعمكـً أٌف عػمؿى أك نشػاطى اائمًة منو ما ىك عمني ، أم أٌنػو مبػدئػٌيػان خارجى 
قكفان مػا اٌنػو جػزءه ال  ف يكيف ال بيػٌد مف الكقكؼ عػميو كي مكيكع الكتاب ، كا 

كمنو ما ىك سػػػٌرم أك مكتكـ . يتػجػٌزأ مف الحقيقة التاريخٌية التي نعمؿي عػمييا 
عمى أٌف مف . ىك ما نرمي إلى كشػؼ ما تسػعػفيػنا المصادري عمى بيانو 

اليركرم جػدان أف نقكؿ ، أف طػكرىم العمؿ ىما كجياف لعيممةو كاحػدة ، 
ػر، كأٌف الفاصؿ بيف االثنيف إٌنػما ىك فاصػؿه  يتعاطياف كيكمؿي أحػديىما اآلخى

كسػنحاكؿي في متف الكتاب أف نيزاكج بيف . تحميميّّ لمصمحة البحث ال أكثػر 
 . االثنيف ، بالمقػػػدار الذم ييسػاعػدي عميو المنيج 

(4) 
بالنسػبة لمصادر الكتاب ، فػإٌنني أظػفُّ أف القارئ الحصيؼ الذم 

رافػقػنا حتى اآلف في ىػذه الػميقػٌدمة ، سػػيػتػفيٌػػـ أٌنػو ما مف مصػدرو أك مصادرى 
ػؼى بأٌنػيا  بعػيًنيا مف التي اسػػػػػتفػػػدنا منيا مػاٌدةى الكتاب تسػتحػؽُّ أف تكصى

الذم . ذلؾ أٌف عممنا في ىػذا أشػبو بعمػؿ صاًنػًع الفيسػػيفسػػاء . أسػاسػٌية 
ـي لكحتىػو الجميمة بقطىػعو صغيػػػػرةو ميشػػػٌذبةو مف الحصى ميختمػؼه ألكانييا  .  يرسػػػ
كػؿُّ حصػكةو منيا ال تعني شػػػػيئان جمالٌيان بنفًسػػيا ، مع أٌنيػػا ال غنى عػنيا 
لمكيػٌؿ ، بػػؿ ىػي تأخػػذي دكرىىا فػػػي تشكيؿ الصػكرة مػػػف مكقًعيػػػػا الخاص 

ػػٌدد بمينتيى الػٌدٌقػة يمف المجمكع   . الميحى
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 فنحػف حينمػا نقػرأي ، مثػالن ، أف فػالنػان مف ميقػٌدمي أصحاب أحػػػػدىكػػذا 
 اائمػة كاف كالمٌيػان حاذقػان ، أك ميحػٌدثػان ثػقػة ، كأٌنػو كاف إلى جانػب ذلؾ 

فمف . يتعػاطى الصيرفة ، فػإٌف ذلؾ ال ييمفػتي انػتػبػاىىػنػا كال ييحػٌرؾي فيكلىػنػا 
الطبيعي جػػػػػدان أف يككف لممػرء أٌيػا يكيػٍف ميستقػػرُّ ىػػػػكاه كاىتماميو مينةه يكسػب 
منيا الرزؽ ، إلى جانب اىػتمامو بالشػأًف الفكػػرٌم ، تأثُّػػػػػران بالحيكٌيػة الفكػػػرٌيػة 

كلكف اامػر يختمػؼي كثيران إذ . التي كاف اائمة يبٌثكنيا في مىف حكليـ 
ـٌ مف الصيارفة في البارزيف مف أصحػػػاب ىػذا اإلمػاـ أك  ػ نػالحػظي العػددى الجى

ػف ييحًسػفي طػػػىػػػٍرحى ااسػئػمػة فػػػػػػػػػػي  . ذاؾ  ىػػػػػػذا ييحػػػػػٌرؾي سػػػػؤاالن كبيػران عػنػػػػػػد مى
ما السػبب في كجػكد ىػذا العػدد مف الصيارفة بيف ىؤالء العممػاء ، : محمّْيػا 

بنحػكو يفػكؽي بكثير النّْسىػبى الميتػكٌقػعػة ؟ ككما يحػدثي دائمان حيث تيطػرىحي 
ااسػئمةي الٌصائػبػة ، فإٌف السػؤاؿ ييشػػػػػًرعي البابى أماـ الباحث باتجػاه الجكاب ، 

كدائمان كاف السؤاؿي الصحيحي نصؼى . الذم كاف خبيئػان كراءى صٍمًت المصادر
 .الطريؽ إلى الجكاب 

كاامػري نفسػوي يصحُّ بالنسػبة لمعػدًد الكبيًر مف الككالًء لألئػٌمػًة  الذيف 
كانكا مبثكثيف بالعشػرات في مناطؽ كبمداف مف مىشػرؽ دار اإلسالـ ، عػدا 

بؿ إٌف . المنطقة الشػامٌية ، التي سػنيعالجي الٌسػببى في غياًب الككػالًء عنيػا 
ميجػٌردى عمؿ اائمة عػمى بػٌث ككالءو ليػـ ، بما ألمحنا إلػيػو مف كثافة 

كانتشػػار ، ليطرحي سػػػػؤاالن كبيران عػف الغػػرض كالغايػػة كالمييٌمات المكككلة 
 .إلييـ 

 ككما يحػدثي دائمان تحت تأثير سػحر البحث ، فػإٌف إياءةى أم 
جانبو مف جكانب اإلشكالٌية اإلجمالٌية ، ينعكػسي عػمى جكانػب أيخػرل بما 

ييسػػػاىـ فػي فيًميػػا ، كفي تحػديػػػػًد مكيًع اندماًجيا يمػػفى الًحػػػػراؾ إجػمػػػاالن 
 ما ىػػي العالقةي بيف كثرة الصيارفة كبيف بػىػثّْ الككالء بالنحػك الػػػػذم: مثالن  )
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بؿ كقػد ييمفتى النظرى إلى أسػئمةو إيافٌية ، أك ييسػاعػدي عػمى  . ( ذكرناه ؟ 
كالقارئ الذم سػييرافػقػنػا في صفحات . فيػػػػػػـً  بعض النصكص فيمان مختمفان 
ككمُّو مف تأثير كقػٌكة تمؾ العصا الٌسػاحرة . الكتػػػاب  سػيشػيدي أمثمةن عػمى ذلؾ 

 . التي نيسػمييا البحػث 
ـى الكتاب مكٌكفه مف جيسكـو صغيرةو  . فمف كؿّْ ىػذا نعػرؼي أٌف جسػػػ

إذف ، فما مف غػرابةو أبػػدان في أف ال يككف ميسػتندان إلى مصػدرو أك مصادر 
 . رئيسة 

(5) 
. الشكري هلل سبحانو عػمى ماكٌفػؽ كأعاف عميو في ىػذا البحث العىًسر

 . بعػدما كاف أحػد ىكاجسي الفكرٌية مػدة عيػقػػكدو مف السنيف 
ثـ أٌنػني أيىػدم ثكابى كتابي ىػذا لمىػف كاف ليـ الفػيؿي في تنشػئتي 

عػدادم مف أفايػؿ أسػاتذتي  جػٌدم كسػببي الفيًؿ ااٌكؿي عػمٌي بعػد : كا 
تكفيؽ المكلى سػبحانو الشيخ حبيب ، كالسػٌيد أبك القاسػـ الخكئي ، كالشيخ 

محمد ريا الميظػٌفػر ، كالسيد محمد باقر الصػدر ، كالسػيد محمد تقي 
سػائالن . الحكيـ ، كالشيخ محمد تقي اايركاني ريكاف اهلل عمييـ أجمعيف 

 . المكلى سػبحانو أف يجمعني بيـ في دار كرامتو بعػػد عػفػكه 
      

 كالحمػد هلل رب العالميف 
  ىػ 1436 المحـر الحراـ 19بعمبؾ في 

  ـ 2014نكفمبر /  كانكف ااكؿ 13
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 تػمػيػيػػػػػػد
 
(1 )

أتباًع اإلمامٌية ثٌمػة فكػرةه سػاذجةه عالقةه في أذىاف عاٌمػًة الشيعة 
يما يخصُّ ًسػػيرى كأعماؿى كمكاقؼى أئمتيـ ، تػرل ػؼ  (ع)مدرسػة أىؿ البيت 

ػنػزىعو شػرعي كأخالقٌي ككظيفٌي كاحد ،  أٌف اائمة ،  مادامكا ينزعكف مف مى
فػإٌف أعماليـ كمكاقفيـ كأكلكياتيـ ينبغي أف تككف عػمى كتيرةو كاحػدةو 

كلذلؾ فيـ عنػدما يمحظكف شػيئان مف االختالًؼ بيف عمًؿ . الاختالؼ فييا 
ػكمف ذلؾ ػػػػػػػ مػثػالن ػػػػػػ أٌف . كمكقػًؼ ىػذا اإلماـ كذاؾ يبػدأكف بطٍرح ااسػئمة 

كمحػؿّّ لمتمجيػد، كىك فريػد ىػك عمؿه بيطكليّّ  (ع)اسػتشػيادى اإلماـ الحسيف 
محى اإلماـ الحسػف . ريب أدنى كذلؾ دكف  كلكٌنيـ يركف في الميقاًبػؿ أٌف صي

الػذم انتيى إلى تسميـ السيػػػػػمطة لمعاكية ، ىػػػك عمؿه سػػػياسػػػيّّ كمحػػػؿّّ  (ع)
ػٌجػة لو ما مف اعتراضو عنػدنا عػمى أصػًؿ طػمػػػػًب  . لمسؤاؿ الذم يطمبي الحي

لكٌننا نقػكؿي أف تعػػريػػػضى اإلماـ . الجكاب بطىػٍرًح السػػػػؤاؿ في ىػػػػذا كفي غيػًره 
ٌجػةن شػػرعػٌية ،  (ع )الحسػػػيف   نفسىػو كمىف معو لمقػػتػؿ المؤٌكػػد يقتيي أييػان حي

ما مف بأسو إطالقان في طىػٍرح . امتمكىيا كاعتمػدىىا سػٌيدي الشيداء بالتأكيد 
بؿ إٌف ذلؾ في القمًب مف كظيفًة الطميعًة . السػؤاؿ  كطمػًب الجكاب عػنيا 

. فاسػتشػياديه إذف مف ىػػػػػػػػذه الكجية محؿّّ لمسػؤاؿ . مف أىؿ البحػث كالٌنظػر
مح ،  (ع )كفي الميقابؿ فإٌف صبػرى اإلماـ الحسػػػػف  عػمى يركرات الصُّ

 يقػؿُّ إيالمان  أراهخيكعػػػان منػو ًلمػا يقتييو الٌظػػرؼي كالمصمحةي اآلنػٌيػة ، ال
فيػك مف ىػذه الكجية . مف ميعاناًة أخيػو مف بعػػػده الكبيرًة كقسػػػكةن عمى النفًس 
ػألة ال ػإٌف المسػػاؿ ، ؼػػكعػمى كؿ ح. ػد أييػان ػػمػؿّّ لمتمجػػعمؿه بطكليّّ كمح

ػب  سق بحؿ، كبمي المييػاًدف (ع  )فس، بمزاج اإلمػاـ الح ػد ييقاؿػؽي، كما ؽػػؿٌ ػتعػت
  



16 

 

ػدامي ،  (ع )كفي الميقػػابػػؿ بمػػػػزاج اإلمػاـ الحسػػػيف . لمميسػػػالىػمىة طػبػعػو   الصّْ
ػٌدم ميمػا يكيػٍف الثمفي باىظػان  كبميمػػػو ٌنػمػا اائمػةي ، شػأفى  كػال. لمحٍسػـ الػحى ، كا 

غيرىػـ مف القادة الحقيقييف الحامميفى أمانةى شػػػعػكبيػػـ ، كبالخصكص رأًسيـ 
ػػػراتو تيطػرـي بأطماع  (ص)كسػػػػٌيًدىـ رسكؿ اهلل  مى ، يػقػكدكف شػػعػػبىيػػـ في غى

إنيـ ال . البشػر كميميـ لمغمبة كاالستػئثار عػمى حسػاب حقػكؽ اآلخػػريف 
يعممكف في الفراغ ، بؿ في عالىػـ تصطػرعي فػيػو اإلراداتي الخٌيرة كاإلراداتي 

كظيفػتيـ أف ييزاكجكا بيف ما ىك كاجػبه كما ىك ميمكفه ، بيف ما . الشػريرة 
ىكذا ما يًصػؿي بالنظػر الدقػيػؽ بيف سػياسػة اإلماـ . ىك حسىػفه كما ىك أكلػى 

ٌدة ، كسػياسػة اإلماـ الحسػف (ع)عػمي  التصالحٌية ،  (ع)االسػتيعابٌية لمػرّْ
ككالىما بالنظر الدقيؽ  )االسػتشيادية  (ع)كسػياسػة أخيو اإلماـ الحسػيف 

. النييكٌية ( ع)، كخٌطػة اإلماـ الصادؽ (ميتابعىةه لسياسة أبييـ االستيعابٌية 
ثـ أخيران سػػػػػياسػػػػة كػؿّْ مىف بعػػػدىه التنظيمٌية كالتعػػػبكٌيػة ، التي اعػػتمػػػػػدت 

ككيعنا ىػذا الكتاب لكصػؼ ما ييمكف كصفيو مف . العمؿى الٌسػػػػػٌرم  المكتكـ 
. معاًلًميا ، بالنظر لميعطيات المصػادر 

 
(2 )

إذا نحف أمػعػٌنػا النظػرى في ًسػػيىػر كأعماؿ كمػكاقػؼ كأكلكٌيػات اائمة 
ااحػد عشػر الميتكاليف مػدة مائتيف كخمسػيف سػػػنة ىجرٌيػة ، أم طكاؿ مػػػٌدة 

 95الحيكر العػمني لإلمامة ، امكنػنػا أف نيعى خٌطػان فاصػالن عػنػد السػنة 
ـي الرابع عػمي بف الحسيف زيف 713/ ىػ  ـ ، كىي السػنة التي تكفي فييا اإلما

ذلػؾ أنػو في ىػذه السػنة انتيػت مرحمةه ليا ًسػماتييا الخاصة ، . (ع )العابديف 
مع . ميفسػحةن السػبيؿى لمرحمةو جديػدة ليا ًسػماتييا الميختمفة اختالفان عميقان 

سػباف ، أٌف فػتػػػرةى اإلمػػػاـ زيف العابػػػديف  كانػػػػػػػت أشػبوى مػػػا  يػركرة ااخػػػػػذ بالحي
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فػييا مػػػػػػػػػػػف .  يكػػػكف بفتػرةو انتقالػٌية بيػف المرحػمتػيػف ، كما نقػػكؿي الػيػكـ 
مف المرحمة القادمة أييان فييا لكف ك. المرحػمػًة الٌسػػػابقًة بعض الٌسػػػػمات 

. بعض الٌسػمات 
إٌف القارئ الذم اسػتكعػبى ىػذه القراءة ، ليمكنػو أف يكتشػؼ الخطَّ 

ـى ، الذم ينظـي ما قػػد يبػدك في الظاىػػر ميختمفان  فمكال اسػتيعابي . الميسػتقي
لمػٌرٌدة القرشػػػػٌية بالصبر كالميػداراة كالتعاكف ما أمكفى ، لىمػا  (ع)اإلماـ عػمي 

أف يبني كييحيي كييجػػػٌدد ركحى النييًة في  (ع  )كاف لإلماـ الصادؽ 
 تكالػػكا عػمى أكلئؾ الذيفاإلسػػػالـ ، بعػػػػد الكػػكارث التي أصابتو عػمى أيػػػػدم 

ليػػس فيو مف اإلسػالـ الميحٌمػدم ااصيؿ سػكل الظاىػر  ( إسػالـو  )بنػػػاء 
، التي بىػنىػٍت قاعػدةن كأييان لكال أعماؿي اإلماـ الصادؽ الباىرة . الشػعائرم 

لىكاف مف الميسػتحيؿ لألئمة مف بعػده أف يقكدكا إنسانٌية ميتميزة فكرٌيان ، 
العممٌية التنظيمٌية التعبكٌية الدقػيػقػة كالٌشػاممة ، التي يديفي ليا خػط أىؿ البيػت 
  .بالكثير، الباقػيًة ثمراتيػو حتى اليكـ، مٌمػا سػنعمؿي عػمى بياًنػو في متف الكتاب

 
(3 )

التي تنتيي ، باالسػتناد إلى ىػذه القراءة ، يمكننا أف نيسػٌمي المرحمةى 
ٌدة  بمرحمة االسػتيعاب،  (ع)بكفاة اإلماـ زيف العابديف أك االحتكاء لمػرّْ

، كأحيانان  (ع)بالصبر كالميػداراة مف اإلماـ عػمي . القىػرىشػػٌية كتداعػياًتيا 
بالتعاكف منػو فػيما ىك حؽّّ كصػكاب كمحؿّّ لممصمحة ، كأييان بالنيصح 

مح . كالٌزجػر حيث تًصػؿي اايمكري إلى حافة الخطر الميػؤٌكػد  ثػػػـ بالجياد فالصي
، ًحفاظان عػمى البقػٌيػة الباقية مف المؤمنيف ، التي ىي  (ع)مف اإلماـ الحسف 

كأخيػران . معقػًػػد اامؿ في بدايةو جديدة ، كما حصؿ  فيما بعػدي بالفعؿ
 أف تجػػػػػػػاكزى   بعػػدى ، ، إيقاظان لأليٌمػة ( ع )إلماـ الحسيف ؿباالسػتشياد الميػػدىٌكم 
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ػذرم كؿَّ الحػدكد التي  ، التيميؿي المنيجيُّ كما ابتنى عػميو مف انحػراؼو جى
. كىػػػػٌدد باإلعػفػاء عػمى ما بقػي مف شػعائر اإلسػالـ . ييمكفي السػككت عػمييا 

 (ع)ككما ألمحنا أعاله ، فػإٌف سػياسةى كأعماؿ اإلماـ زيف العابديف 
ييمكنػنػا أف نػراهي . كالميػداراة ، أم مف سياسة االسػتيعاب  فييا شػئه مف ذلػؾ

بعممًو عػمى أف ال يمنحى  السيػػػمطة أمَّ ذريعة لمتابعة خٌطتيا المكشػكفة 
بالقياء عػمى كٌؿ شػػكؿو مف أشػػػػكاؿ الميعارية ، دكف أدنى اعتبارو ام 

ػة  ػرمى  .  ااثػبػاتكفي رأًس الميعارية طبعان البقٌية الباقية مف المؤمنيف. حي
كأييان تاركان ااخطػػػػػػاءى الفظيعة التي ارتكبتيا السيمطة يكـ كػربال ، كتابعتيا 
ػٌرة ، تتفاعػؿي عػمى مسػتكل أكسػع الجماىير،  بغباءو ما بعػدىه غباء يكـى الحى

مينتجػةن رأيان عاٌمػان جديػدان ميختمفان عف ذلؾ الذم رٌبػتػو منػذ معاكية بما ييناسػبي 
كلكٌننػا نػرل في سػياسػتو أييان بعضى . مرامييا ، كما حصؿ بالػفعؿ أييان 

ركع عػبػد الممؾ بف مركاف ش، كذلؾ إذ تصػٌدل لـ مكاصفات المرحمة القادمة
ؿى  ًؿ التي بىػدىٍت في خٌطة سػػػػمفو ػ، الٌرامي إلى اسػتدراًؾ مكايًع النقًص كالخى

كفي ىػػػػذا . بديؿو عػمى قياس أطماًعو كمراميو  ( إسالـو  )معاكية ، النتاجو 
ىك شياب الديف ف أميحػػٌدثػػػػػػػػػػان غير ذم شػ" المدينة"السػبيؿ اسػػتحيرى مف 

 اٌف الميحػػػٌدثػيػػػػف الكثيريف مف ذكم الشػأف فػييا سػيمتػنعكف حتمان الزيىرم ،
عف تمبية دعػكتو فيما لك اسػتدعاىػػـ ، كىك الذم ارتكب في مدينتيـ يػػكـى 

ػػػػٌرة الرىيب   فػأككؿ إليو ، تحت إشرافو الميباًشػر ، كيػعى عشرات . الحى
ٍكػًس تكٌجيات الحالة االنقالبٌية  اآلالؼ مف ااحاديث ، التي رمى منيا إلى عى

كلكٌف مشػركعىو فشػؿ بالمنظكر . الجديدة التي نشػأٍت بتأثير يكـ كربال 
ماؿ اإلماـ زيف ػػػاعي كأعػػػػالسياسي فيما رمى إليو فشػالن ذريعان ، بفيؿ مس

ف يكيػٍف قػػػد بقػيت . (ع )ػػػرػػػاـ الباؽػػق اإلـػديف كابفً ػػالعاب كمٌيػةه كافػػػرة مػػف منيا كا 
.  أحاديث الزيىػرم في صحيحي البخارم كميسػمـ 
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(4 )
ػػًؿ ػمف الجػػديػػػر ب نا ، بعػػػػد أف كصػؿى بػنػا ىػػػػذا الٌسػػبري السػػريعي لميجػمى

ؿ  إلى تصػكُّرو ميتكاًمػؿ عػمى النحك ،  سػياسات كأعماؿ اائمة ااربعة اايكى
أف نيالحظى أٌف االنتقاؿى مف مرحمة مف الجدير بنا الذم عػريناه ، ػػػػػ 

 ، أم فقط تييئة الساحة لمعمؿ ، قػػػػد  الميباًشػراالسػػػتيعاب إلى مرحمة العمؿ
مف الميرافػقىػػػة  (ـ 713ػػػػػػػػ  631/ ىػ95 ػػػػػػػ 10) اقتيى خمسػان كثمانيف سػنة

كفي . الدقيقة لتقٌمبات ااحكاؿ ، كالعمؿ بما يقتييو كؿُّ حاؿو حػاؿو منيا 
ػف ييحًسػفي التػدٌبػر كيـ فمنتصٌكٍر عػمى . ًلػؾي ماٌدتىػو تذلؾ مكيعه لمتأمُّػؿ كبيره لمى

ااقٌؿ ، إلى أيف كانػت سػتأيكؿي اايمػكر لك لـ يكيٍف في الخٌطة اإلسالمٌية مكقعه 
عػمى قد أكممو  (ص)رسكؿي اهلل كاف لمميتابعة العممٌية باإلمامة ، ًلما 

سيبقى مف اإلسالـ لك اٌف العممٌية كاف الميسػتكل النظرم ؟ لنتصٌكر ما الذم 
السػػياسػػٌية قػد تيػرًكػت كشػأنىيا لتيتابع ًحراكىيا بتأثير القيكل الفاعمة كأطماًعيا 

كنحف طبعان لف نيجيبى عػمى السػؤاؿ عػمى نحػك التحػديد . كصراعاًتيا 
ؿ ، ػػكالتفصيؿ ، اٌف كظيفة المؤٌرخ ىي أف يًصػؼى كييحٌمػػؿى ما حصؿ بالفع

. . . .   كليس أف يتنٌبػأ بما كاف سػيحصؿ لك لػـ 
 :  بػنػحػك اإلجمػاؿ     لكػٌنػنا نقكؿ 

ػرمػى  انطالقان مف ىػػػذا السؤاؿ يجػب أف نبػػدأ قػراءةى معنى كمغػزل كمى
 (ع  )مف المػؤٌكػػػػد أٌنػنػا إف نحف أخرجنا أدكارى أئمة أىػؿ البيت . اإلمامة 

ؿ ، التي  ميٍت مف تاريًخنا ، فػإنو  لف يبقى منو إال تمؾ السمسمة مف الدُّكى
كـ بالقسػكة كالقير كالغمبة ، دكنما أدنى اعػتبار إلرادة تسػتػكلي  عػمى الحي

سػعيـ . شػعكًبيا المغمكبة عػمى أمػًرىا  ؿ التي يسػتفرغي مؤٌرخكنا كؿَّ كي تمؾ الدُّكى
ـي  مع أٌنيا كائناته طيفيمٌية . أٌف ىػذا ىك التاريخ بفي تحقيبيا عػمى نحكو ييكىػ

ف  ػػػكما ـ. ر ػػافو  خى ػػفي مؾفيك م ػؽػمػؽػالتاريخي اإلنسػاني الحأٌما بكٌؿ المعاني، 
  



20 

 

(  التاريخ ) ، في كػٌؿ ىػذا ةػقياء السيػمطػبشخص ؼي  ( اإلسالـ )دكرو لػػ 
  ،ف فػػذلكةو ميصطنىعةػإال أف يبحثكا  فػي مخػزكنيـ العمىمي عالبائس ، 

فػي ٌية ػػرعػػةه شػؼى ػ صً ، ابتغاءى إيياـً الناس أٌف لػوييػدٌبجكنيا برسػـ الغالػب 
ػكػـ  .  الػحي

كال يغػرُّنا كثيران ما ييقاؿي في ىػذا الٌسػياؽ عػمى بعثو  فكػػػرمٍّ في 
ذلؾ أٌف . الشعكب اإلسػالمٌية ، عمى الرغػػـ مف أٌنو حقيقةه ال ًمػراء فييا 

الٌرائػدة ، إٌمػا  (ع)ااصيؿ منو إنما ىػػك مف ثمرات أعماؿ اإلماـ  الصادؽ 
ٌمػا بالتٌػداعي ككؿ ما سػكاه إٌنػما ىك فعؿه سيػػمطكم اغػراضو . بالميباشىػرة كا 

أم أٌنػو ليػس فػعػؿى . سيػمطكٌية ، أك يػد سيػػمطكم اغػراضو يػد سيػمطكٌية 
كفي ىػػػػذا بحػثه  طريؼه . ػدُّمػان حقيقٌيػان ػػػػرٍّ مينتـو يمكف أف يبني تؽػػػػتفكيرو حي 

ػف يشػػػكقيػػو الغ كصي في  المياه العميقة ، ليكتشػؼى ما تحػت السػطح ، ػلمى
.  حيثي يسػتكم الجميعي اسػتكاءن مػا في مػدل الرؤية 

 
(5 )

ثـ أٌف مف تماـ ما بدأنا بو الفقرة السابقة كما فييا مف دركس ، أف 
 التاليةى مف ًسػيىػر اائمة ، كانت لمعمػؿ الميباًشػػر تحت المرحمةنػقػكؿى أٌف 

ػـو مػػػػػف  الٌسػػػػٌرٌية ، كاسػتمٌرت مف بعػدي مائةن كخمسػان كسػتيف سػنة  غطاءو ميحكى
، حتى  ( ـ 713/  ىػ95 ) (ع)ىجرٌية ، أم منػذ بػدء إمامة اإلماـ الباقػػػػػػر 

كأم  . ( ـ 873/  ىػ 260:ت )  (ع )نياية إمامة الحسف العسكػرم 
تقريبان ًيعػؼ الميػٌدة التي اقتياىا االنتقاؿي مف مرحمة االستيعاب إلى مرحمة 

ثـ أٌف المرحمةى الٌسابقةى نفسىػيا اسػتيمكٍت فترة إمامة أربعةو . العمؿ الميباًشػر 
كىػذا . أٌمػا المرحمة التالية فقػد اسػتيمكت فترةى إمامة سػبعةو منيـ . مف اائمة 

إف دٌؿ عػمى شػئ فعمى أف ىػذه ىي ااصيمة ، كعػمى أٌف أعمالىيـ فييا 
ػقػصػدى كالغايةى كالمىطمىػب  ل ػ اايكلى تحظالمرحمةى كمع ذلؾ فإٌف . كانػت ىي المى
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نعػػػرؼي  في حيػػف ال. رينا كباحثينا قػػديمان كحػػديثان بكٌؿ العنايػػػػة ػ مف مفؾٌ 
. التالية ، اسبابو باتػت كايحةن لػدل القارئ المبيب عػف المرحمة الكثير  

ٌنمػا نيػًطػؿُّ عػمييا مف بعيػد مف خػالؿ نكافػػػذى ميتقاًطعة ، أرجك أف ييرافػقػنػا  كا 
. القارئي في اسػتشػراًفيا في الفصكؿ الػتػالػيػة 

(6 )
بيػد أٌنػنػا لػف نبػدأ الغػكصى في أسػػػراًر كخفايػا ذلػػؾ الػعػالىػـ الٌسػػٌرٌم 
الغامض ، قبؿى أف نيجيػبى عػف سػؤاؿو أظػفُّ أٌنػو يشػغؿي اآلف بػاؿى القارئى 

.     الطيمعة ، بعػد أف اسػتكعب اافكارى التي عالجناىا في الصفحات السػابقة 
 : ذلؾ بػأف نتسػاءؿ

ما دمػنػا ال نممؾي نصكصان صريحةن عػمى ما زعمناه مف عمؿو سػػػػػٌرٌم 
ميباشػرو بقيادة اائمة ، فما ىك ميسػتندينا اصػًؿ كيجػكًده ، بحيثي ذكرناه ًمػراران 

 ككأٌنػو أمػره مفركغه منو ؟ 
 :    كفي الجكاب نقػكؿ 

. ثػمػة حػٌقػان فيما عػريناه حتى اآلف فرىيٌيةه سػابقةه عػمى الدليؿ 
. كلكػٌف السَّػبؽى ىنا في الشػٌٍكؿ ، أم في مكقع الفريٌية مػف جسػـً البحػث 

ىنا نذكػري كنيػذٌكػري بأٌف مف حػٌؽ المؤٌلػؼ أف يسػبؽى قارئىػو أحيانان بخطكةو أثنػاء 
العىػٍرض ، شػرطى أف يًصػال معػان إلى نيايتو ، مثمما يحػدثي في بعض 

 .  العممٌيػات الريايٌية 
. ثػـ أٌف ىذه الفريٌية التأتي مف الفػراغ، بػؿ ىػي مىسػػػكقىةه بيركرةو 
ىػػي مف يقيًف الميتأٌمػًؿ العارًؼ بأٌف ثٌمػةى أمػره خفيّّ اليعرفيػو ، كلكف تطٌكر 

كظيفػػتييا . ااحكاؿ يقتيي فػٍرضى كيجػكًده بميقتيى طبيعة ااشػياء 
فقط أف تقػكدى تػفكيرى الباًحػث كىػك يتمٌعػفي في ميختمػؼ النصكص  (اليركرة)

 كالمعمكمات التي لػديػو ، بدكًنيا سػػػػيككفي بحػثيػو قاصران عػػػف معالجػػة ااسػػئػمة
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يا الحركةي التاريخٌية  خصكصان كأٌنػو يعػرؼي جٌيػدان أٌنػو يتعامؿي .  التي تطرحي
مػػػع  أيمػكرو حصمت تحت ميستكل الميالحظة العادٌية ، كيمف نطاؽو ميحكىػـو 

 . مف السّْػٌرٌية 
 :     فمػنػتمٌعػػف فػيمػا يػمػػػي 

مف الميػؤٌكػػد أٌف كػٌؿ مػا نخكضي فيو اآلف قػد بػػدأ بفاتحػًة اإلماـ 
. باتجػاه تكليػد حالةو منيجٌيةو صمبةو في العقؿ اإلسػالمي  (ع )الباقػر 

كظيفتييا ااساس أف تيػنػيػي كيػعى التسػيُّػب الميطمػؽ ، الذم جعػؿ كظيفةى 
اايٌمػة السياسٌية كااخالقٌية سػائػبىػةن ييكػٌيػفييا الميستكلكف عػمى السيػمطة بما 

ثـ بالعمؿ الٌشػامؿ كالباىر الذم قاده كتكاٌله مف بعػده اإلماـ . 1ييناسػبيـ 
كالحقيقةي أف عمؿى اإلماميف ، الذم اسػتمٌر ما يزيػد عمى  . (ع  )الصادؽ 

، قػد أطمؽ في الكسط  ( ـ 865 ػػػػػػػ 713/  ىػ 148 ػػػػػػػ 95 )نصؼ القػػرف 
اإلسػالمي العاـٌ ، كليس الشيعي فقط ، صػدمػةن فكػػرٌيةن إيجابٌية ، ميٍت 

بما في ذلؾ . تتفاعػػؿي بشكؿ مكجاتو ميتعاقبةو ،  اتخػذٍت ميختمؼى الكيجكه 
مٌما قػد ييػرل بالنظرة السطحٌية أٌنيا ميختمفة عٌما . نشػأةي غير مذىبو جديد 

كىي عػمى . كلكٌنػنا نػراىا ميتأثٌػرةن بعيمػؽ  بجٌكىما الفكرم . اسػتػنػبػتػو اإلماماف 
ًقػح ، الذم تكٌلػت السيػمطةي ًكػبػرىه  كؿ حاؿ أفيؿي بما ال ييقاس مف العبث الكى

كران الحديث أك السُّػٌنة النبكٌية   . 1بقصد التيميؿ ، تحت شػعار ما سػػٌمكه زي
لكٌنػنا إذ ننظري إلى تفاعالًت مشػركًع اإلماميف نػرل أٌنو ، مف الجية 
اايخػرل ، قػد جػرل اسػتيعابيو مف بعض جميكًرىما بنحكو ناقصو أك قاًصػر ، 

 ذلػؾ ما حصؿى تحػػت تأثيػػػػر ذىػنػٌيػة إحػػػػػراًؽ . بحيػػػث يٌيع مرماىما البعػػيػػػػد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

رسالة اإلماـ زيف ) ػػػػػػػ تفصيؿي ىذه اإلشارة كما قبمىيا في كتابنا القادـ إف شاء اهلل 1
  .(العابديف عميو السالـ إلى الزيىرم

  



23 

 

  
المراحػؿ ، ابػتػغػاءى القػٍفػػًز ميباشىػرةن إلى الغػرًض السياسػيّْ دكف ميقػٌدماتو 
 . كمييٌيػئػاتػو لػدل الحركتيىف ، المذىبيىف فيما بعػػد ، الزيدٌية كاإلسػماعػيمٌية 

ػر ، أف عالقةى   كالحقيقةي التي ينبغي التأكيػدي عمييا قػبؿ أٌم مىنظكرو  خى

سماعػيؿ بف جعفػر الصادؽ  بالحػركػتيػف  (ع ) زيػػػػدو بف عمي بف الحسيف  كا 
 . المذىبيىف ىي عالقةه محض إسػمٌية / 

ذلؾ أٌف مف الميؤٌكػد أٌف زيػدان لـ يطرح نفسىػو إمامان في ميقابؿ ابف 
كأٌنػو إٌنما خرجى كقاتؿى كقيػتػؿى لظمـو شخصي نزؿ  . (ع )أخيو اإلماـ الصادؽ 

ػركًجػو ىػػػػذا ، أٌف كؿَّ  . 1بو مف أحػد جالكزة السيمطة  كالقكؿي ، اسػتنادان إلى خي
فاطميٍّ خػرج بالسػيؼ إماـه كاجػب الطاعة ، ىك اجتياده محضه مف أئمة 
يراف ، ىـ كحػدىىـ الذيف يتحٌممكف  الحػركات الزيدٌية الكثيرة في العراؽ كا 

كلكٌنيـ ، عػمى كٌؿ حاؿ ، نجحكا في تأسيس إماراتو بإمامتيـ . مسػؤكليتىو 
يا أنمكذجان لمدكلة العادلة ، بالقياس  في بعض نكاحي إيراف ، يصمحي بعيي

 .إلى أنظمة الحكـ يكمذاؾ
 143: ت  )أٌمػا إسػماعػيؿ فمف الثابت أٌنػو تكفي قبؿ أبيو بسػنكات 

كلكف أبناءىه لـ ييسػٌممكا بمكتو ، كزعمكا أٌنػو كاف عػمى قيػد   .  ( ـ 760/ ىػ 
. كبنكا عػمى ذلؾ أٌنيـ ااحؽُّ باإلمامة مف بعػًده . الحياة بعػد كفاة أبيو 

كما . كاتجو أحفاديه مف ابنو محمد إلى الينػد ، حيثي نٌظمكا الدعػكة إلمامتيـ 
أٌمػا ابنيو اآلخػر عػمي فقػد اتجو إلى الشاـ . يزاؿ أتباعيػيـ ىناؾ حتى اليكـ 

 كفػييػػػػػػػػػػػا . كمنيا إلى بػػػػالد المغػػػػرب . حيػث كسػػب مؤيديف ما يػزالػػكف أييان 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػ كذلؾ بعػدما كٌجو ىشاـ بف عبد الممؾ إلى زيػد كمماتو نابية بحٌؽ أخيو اإلماـ الباقر 1
  ( .194/ الطالب  عيمػدة : ابف عنبة ).  (ع)
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أنشػأكا دكلةن قكٌية ، انتقػمت إلى مصر لتؤٌسػسى الدكلةى الفاطمٌية ، التي حكمٍت 
ككانكا حيثما حٌمكا يبٌثكف ديعاتىيـ . مصر بيع قركف ، كمنيا أنحاءه أيخػرل 

كبذلؾ نجحكا في إيجاد قكاعػدى ليـ ما تزاؿي في أنحاء إيراف . في البالد 
 .كالينػد كأطراؼ شبو الجػزيرة العػربٌية 

كالحقيقةي الغائبةي عف ااذىاف أٌف اإلسماعيمييف نجحكا في دعػكًتيـ 
نجاحان باىػػران ، إلى درجة أٌنيـ زاحمكا لميػٌدةو اإلسالـى الرسػمي ببغػداد في 

كلكٌنيـ انطفأكا . نطاؽ الجغرافيا البشػرٌية كالحييػكًر السياسي كالعسػكرم 
كأٌنما فجأةن مف التاريخ ، ميخػٌمػفػيػػف جيكبان مػيػتفػػٌرقة في الينػد كالشػاـ كنجػػػراف 

كمٌمػا الريػب فيو أٌف الفػيؿى فػػػػػي نجاحيـ التاريخي . ما تزاؿي حتى اليكـ 
ػر، ليػس . يرجعي إلى تنظيميـ الٌدعػكم البارع   أٌمػا انطػفػاؤىـ فمػػػػو سػبػبه  خى

 . 1ىػذا التمييػد محػٌؿ بحًثو 
(7) 

  سيػقػنػا ىػذا الٌسػٍردى التاريخيَّ ابتغاءى الػكيصكؿ إلى السػؤاؿ التالي 
 : بيػانػان ليػركرة الفريٌية 

لمػاذا انطػفػأ ذانػؾ المذىػباف الشػيعٌياف الكبيراف ، المػذاف خػرجػا مف 
كعػمى الخػٌط اإلمامي ، في حيف أٌف الخػٌط اإلمامٌي نفسىو ، اإلثنى عشػرم 

عكدىه بصمتو كثىػبػات ، بحيث أٌنػو في مرحمةو تالية فػػرضى  فيما بعػد ، تابعى صي
ـى  كػ نفسىو فىػٍريػػان عػمى السيػمطة المركزٌية في بغػداد ، كمف ذلؾ أٌنػو قاسىػمىيا الحي
ػمػاعى السيػمطة التنفيػذٌية ، في  كشػؤكنىػو ، بأف كاف لػو منصبى الكزارة ، أم جى

 ميقابًؿ احتفاًظ اإلسػالـ الٌرسػمي بمنصب الخالفة ؟ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الطبعة الجديدة  (دائرة معارؼ اإلسػالمٌية  )لييكار في " اإلسماعيمٌية" ػػػػػػػ راجع مادة 1
 . باإلنكميزٌية 

 
  



25 

 

مف الكايح أٌف ىػذه الػميػقاسىػمىة لػـ تػأًت عػمى نحػك الػتٌػبىػرُّع كالػتٌػكىػرُّـ 
ٌنػمػا ىي تعػبيػػػػػػػػػػره ميناًسػػبه عػػف  مف أربػػػػاب السيػمطة العٌباسػٌية في بغػداد ، كا 

تػنػامػي الثّْػػقػػػػػػؿ السيػٌكاني كالسػياسي لمشػيعة اإلمامٌية في نطاًؽ كسػاحػًة 
كػًمػيا الكاسػعة  بحيث أٌنػو بػات مف اليػركرم تمثيميـ في تركػيبة السيػمطة . حي

 . الػعيػمػيػا ، بما يتناسىػب مع ثػقػميػـ السيػػٌكاني كالسػياسػي 
إٌف مىػف كاف لػو أدنى اٌطػالع عػمى كٍيػًع الشػيعًة إجماالن في العيػد 
ػٌرة الٌرىػيػبىػيػف ، لػييمػكػنيػو أف يتصٌكرى  اايمػكم ، خصكصان بعػد يكمىػي كربال كالحى
. حجـى الػٌنػقػمىػة اليائػؿ التي خطىػٍت بيـ دائمان خيطىن ثابػتػةن ميتػتػابعىػةن إلى ااماـ 
في حيف انكػفػأ الخػٌطػاف الشػيعٌياف المػذاف خػرجػا مف كعػمى الخٌط الذم قاده 
ماراتو انتشػرٍت ىنا  ؿو كا  اائمةي الميتكالكف ، بعػد أف كصػال إلى ميسػتكل ديكى

منيا الدكلة الفاطمٌية في مصػر ، التي زاحمػت الدكلةى العٌبػاسػٌية مػف . كىناؾ 
 .مكقػع الػنَّػػػػٌد 

عػػكًد فيبػػكًط ذينػػؾ الخٌطيىػػف مكشػػكفىػػػةن ، بحػيػػػػث  إف تػكيػػػٍف أسػبابي صي

ػػٌمػالن ، ػػػػػ فػػػػػػإٌف    ييمكػػفي لممػػؤٌرخ الحػػاذؽ أف ييعيما تحػػػت منظػػاره دارسػػػػان ميػحى
 مػا كقػفػنػا عػميو مف صعكدو ثابتو لمخط اإلمامي يقعي في مكافو ما تحت 

كلكٌنػو بالتأكػيػد لػـ يحصػؿ دكف أسػباًبػو . ميسػتكل الميالحظة العادٌيػة 
ىكػذا يفػػػرضي عػمينا ااثػػػري أف نبحػػثى عػف الميػؤثٌػػػػر ، . المكيكعػٌية 

 .ميتىػسىػٌمحيػف بكػؿّْ ما تحػت يػػػًد الباًحػًث مف أدكاًت البحػًث كمناًىًجػػو 
كالحػقػيػقػة أٌنػنػا في ىػػػػذا أماـ الجانب غير المىرأم مف التاريخ 

كحيث قػد نػرل ااثػرى . المػكػتػكب ، حيث يكميػفي التاريخي اإلنسػانيُّ الحػقػيقٌي 
لذلؾ فػإٌف عػمػيػنػا أف نسػتفػرغى كػؿ . كيخفػى عػمينا الػميؤثّْػر ، كمػا ىػاىيػنػا 
 . مالػديػنػا مف ًكٍسػػع في كٌشػًؼ خػبػيػئػو 

ػػٍمػػػؽي   في السػػػمكؾ البشىػػرم ما مػػػف شػػػئو يػخػفػػى كمُّػو ، ميمػػػػا يكيػػٍػف عي
  



26 

 

 بػػؿ البيػػػػٌد مػف أف تىػػًنػػدَّ عنو ىػنػا كىػنػاؾ إمػػػػاراته ، . الكتمػػػاًف الػذم أحػاطى بػو 
ػػٌرس ، كرٌكػبىػيا التٌػركيبى المناًسػػب ، فػإٌنيا  ػعى ما بػيػنىػيا مؤٌرخه ميػتػمى إذا جػمى

 .قىػًمػيػنىػةه بػأٍف  تًصػؿي بالبحػًث إلى نتائجى ميػدىػشػة 
ىػذه ىي اإلشكالٌية ، كذلػؾ ىػك اامػؿي المػذاف كيعناىمػا نٍصػبى 

 .العيف فػيما سػيأتي مف الكتاب 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الػفػصػػؿ األّوؿ
 

 مػف ُىػنػا كػانػػت الػبػػػدايػػة
 

(1) 
 اإلماـ الباقر ، العمُؿ الُمباِشر

كما قيػمػنػا فيما فػات ، فػإٌف كػؿَّ مػا نسػعى إلى كٍشػؼ خبيػًئػو  قػد بػدأ 
 ( ـ 732 ػػػػػ 713/  ىػ 114 ػػػػػػػ 95 ) (ع  )عػمى يػد كبعمؿ اإلماـ الباقػػر 

 . طيمة زيىػاء العشػريف سػػنة مف إمامػًتػو 
/  ىػ 86 ػػػػػػ 65 )فػفػي الكقػت الػذم كاف فػيػو عبػدي الممؾ بف مركاف 

قػد صػرؼى شػطران كبيران مف عيػميػره في  الخالفو  بالعمؿ  ( ـ 705 ػػػػػػ 684
عػمى مشػركًعػو ، الػذم رمػى منو إلى اسػتػدراؾ ما بػدا جمٌيػان بعػد يكـ كربػال ، 

مف مكاطػف الػقيػصػكر كالػٌنػقػص فيما سػبقوي إليو سػمفيػوي معاكية ، ميسػتعينان 
 . بصػنػيػعػًتػو شػياب الديف الػزيىػرم 

 ػػػػػػ 86 )الكليػد : كفي الكقػت الذم كاف ابػنػاه الخميفتاف الميتكالياف 
 ( ـ 717 ػػػػػ 714/  ىػ 99 ػػػػ 96) فسيػميماف  ( ـ 714 ػػػػػػ 705/  ىػػػ 96

. ييػتابعػاف بػدأبو ، مع الػزيىػرم نفًسػو ، ما كاف قػد كيػع أبكىما لػو ااسػاس 
ػري  ػمىػؼى فػيػيا عيػمى كمف بعػًدىمػا بفاصؿو قصير ، ىي السنكات الثالث التي خى

 ( ـ 723 ػػػػػػػػ 719/  ىػ 105 ػػػػػػػ 101 )بف عبػد العزيز ، ػػػػػػػػػ أخكاىيػمػا يػزيػد 
ف يكيػف عػػمؿي ىػػؤالء  . ( ـ 742 ػػػػػػػ 723/  ىػ 125 ػػػػػػػ 105 )فيشاـ  كا 

ااربعة ، خصكصان ااخيراف منيما ، يفػتػقػػري إلى االحتراؼ الذم تػمٌػٍت بػو 
المدينة ، قبؿ أف يغػدك " أعماؿي كالدىما ، باعػػتباره كاف فقػييان مف فيػقػياء 

 كعػمى كػٌؿ حػػاؿ ، فػػػػػػإٌف ما كػاف ييقػمػػؽي الجميع ، كالغايةى التي عممػػػكا. خميفة 
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ليػس مف أحكاًمػو كنظاًمػو  (إسػالـو ) عػمييا منػذ معاكية ، ىي إنػتػاجي 
ػةو لػدل اايٌمػة بػأف تككفى اايٌمة  ااخالقي  ما يسػمحي ، بؿ ىػك ييقاكـي ، كؿَّ نزعى
الكسػػط التي تػأمػري بالمعركؼ كتػنيى عػف المينكىػػر، لحسػاًب مفاىيـ شػكىاء 

مف ذلؾ أٌف كؿُّ مىف بايعوي بعضي الناس بأم كسيمة ، حتى لػك كانت . بديمة
بالقيٍػر كالػغىػمىػبىػة كالرشػكة ، ىك إماـه ميفترىضي الطاعة ، ال ينعػزؿي كال ييعػػػػزىؿ 

كاجػبي اايٌمػة الميبػتىػالة بػو ىي حٍصػران أف تصبػرى كتتكٌكػؿى عػمى . ام سػػػبػب 
إلى ما ىنالؾ مف . اهلل كتنتظر عػدلىػو ليقتصَّ ليا مف ظالػًمػيا يكـى الحسػاب 

كظيفتييا . مفاىيـ شػكىاء ، جػرل تحػكيػريىا بدىاء ًلػمػا يؤٌدم عكػسى غايتيا 
 .أف تقمعى الناسى قٍمعػان ذاتػٌيػان ، ييػريحي الحاكـى مف عػػبًء قمًعيـ بنفًسو 

ذلػؾ الٌنيجي الشػيطانيُّ كيػع  سػاسىػو سػمؼي البيت اايمكم بفػرعػيو 
كران  ميسػتعينان بمىػف كيع لو مف " . السُّػٌنة " معاكية ، ميسػتػًنػدان إلى ماسػٌماه زي

كنشػرىهي بيف عمكـ الناس جيػشه مف أئمة المسػاجػد . الحديث ما يشػتيي 
كىػػؤالء خيطباءه ميحترفكف ، عممييـ أف يخطبكا في الناس بعػػد . كالقيٌصاص 

 . كٌؿ فػػريية بما ليػٌقػنػكا مف أفكارو كمفاىيـ كنصكص 
لكٌف مكطفى النٍقًص في خٌطة معاكية ، عػمى ما كاف فييا مف دىاءو ، 
كعػمى ما كيعو في خدمًتيا مف جيازو كبيرو ميحتنػًرؼ ، أٌنيا اقتصػرٍت في 

فسػقػطٍت عػنػد أٌكًؿ امتحافو كبيرو في يػكـ . عػمػًميا عػمى المنطقة الشػامٌية 
فانيارٍت الدكلةي كىي . كانكشػؼى كؿ ما فييا مف ميخادعةو كتزكيػر . كػػربال 

 . في ًعػػػزّْ قػٌكًتيا سيػقكطى بنػاءو كبيرو ميتىػدىاعو 
عنػدما نجػح عػبػدي الممؾ بف مركاف في اسػتػعػادة الميٍمػًؾ لصالًح بػيػًتػو 
مػان ، يبػدك أٌنػو  المركاني ، بعػد أف قيى عػمى البػيػت السيػفياني قياءن ميػبػرى

بدليؿ أٌنػنػا رأيناه .  شػٌخصى مكايعى الخمًؿ في ًخػٌطػة معاكية تشػخيصان دقيقان 
 شػيابى الديػػػف الػزيىػػػػرم ، كييػككؿي إليو تحػت إشػػػػراًفػػػػػػػػو" المدينة"يسػتحيري مف 
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 مع اىتماـو خاصو بػأف يجرم. الميباشػر ًقػيػادى كػٌؿ الجياز الديني إنػتػاجان كنٍشػران 
 .  ، أم حيثما تًصػؿي سيػمطةي الخميفة " اآلفػاؽ " نٍشري كؿ ما يصػدري عػنػو في 

ػرامي  في الكقػت الذم كاف فيو كؿُّ ذلؾ العمًؿ الخطيًر كالبعيػًد المى
يجػرم بػدأبو كميتابعةو رسمٌية ، كانت البػدايةي ػػػػػػ كما قيػمػنػا في عنكاف الفصؿ ػػػػػػػ 

أعني بداية كافتتاح فتػرة العمؿ  . (ع  )عػمى يػد إماـ العصر اإلماـ الباقػر 
 .الميباًشػر مف مراحػؿ أعماؿ اائمة 

 
(2) 

 في معالـ الفترة
عػمينا اآلف أف نيحاكؿى قراءةى معالـً الفترة ، ميتسػائميف ما الذم أتػاح 

أف يتحػٌكؿى عػف خٌطػًة  (أك ربما مػا أكجػبى عػميو في الحقػيػقة  )لإلماـ 
 االسػتيعاًب كاالحتػكاًء إلى خٌطػًة العمًؿ الػميػباًشػر ؟

أك سػببه كاحػده يمكف تحميميو إلى . يمكحي لػي أٌف في اامػر سػبباف 
 .اثنيف 

االحتكاء قػد كصمٍت إلى غاياًتيا / أٌف فترةى االسػتيعاب : ػػػػػػػ ااٌكؿ 
كمف التداعيات  )المىنشػكدة ، بعػد أف بمغت ذركتىيا بيكـ كربال كتػداعػياًتػو 

ػٌرة  . الذم أسػقط ااقػنػعة الٌزائفة عػف كجػو السيػمطة البًشػع  (طبعان يكـ الػحى
كأظيػر بما ال ييمكف أف يككف مكيعان لمٌريػب أٌنيا ال تتػكٌرع عف أم شػئ في 

 . سػبيًؿ االسػتمرار بقٍيػًر اايٌمػًة إبتغاءى إخياًعيا لسيػمطًتيا 
أف مف مفعكالت يكـ كربال أٌنػو فػرزى اايٌمػةى فػٍرزان عمكدٌيػان : ػػػػػػ الثاني 

 :إلى قسػميىف 
أيقظتيا الجػريمةي الرىػيبةي عػمى . أ ػػػػػػػ أكثرٌيةه سػاحقةه غايبةه ميسػتػنًكػػرة 

 حقيقة الحالة السياسٌية بكٌؿ  فاًتيا، بعػد أف أسػقطت عف كجييا كؿ ااقػنعػػػػػة
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 ىػػػػػذه ااكثرٌية ىػػي نفسيػيا التي. كظيرى رجالييا عػمى حقيقتيـ .  بما ارتكبتو 
ٌمػا اٌنيا مخدكعة  كانػػػت قػػبػؿ قميؿ صامتةن ، إٌمػا اٌنيا مرعػػكبة مقمكعة ، كا 

ٌمػا اٌنيػا  خايعة لمبرنامج التيميمي السيػمطكم القاًىػر الذم كصفناه ، كا 
 . تنتظػري الفػػرصة الميناسػبة لمنيػكض 

تمؾ الفئاتي الثػالثي رأيناىا تػتحػٌرري فجأةن مف كؿ إحباطاًتيا ، كتيطمؽي 
. إدانةن جماىيرٌية شاممة ، عاصفةن كفػريػدةن في تاريخ الشعكب اإلسالمٌية 

أٌدت إلى انييار الدكلة كما سبؽ أف قيػػمنا ، تحت كطأة العار كما أٌدل إليو 
 .مف نزاعات ػداخمٌية بيف رجاالًتيا 

 :كىػذه مف فصيميىػف . أقػٌمػٌيػة مف فريؽ السيػمطة : ػػػػػػػػ ب 
أقػٌمػٌية يئيمةه مف أبكاؽ السيمطة تيجاىػػري بتأييػًدىا : ػػػػػػػػػ الفصيؿي ااٌكؿ 

بذريعة أٌف يزيػد كعبػد الممؾ " . المدينة"ًلما ارتكبتوي السيمطة في كربال ك
، فالخركجي عػميو  (شرعٌية  )كالىما خميفةه شػرعي بايعو الميسممكف بػيػعػةن 

كما . ًحػػرابىػػةه كعصيافه لكلي اامػر الشرعي ، تيػبػيحي قػتٍػػػؿى ميػرتًكػًبيا أٌيػان كاف 
نزاؿ حتى اليكـ نًجػدي صػدل ىػذا النمط مف التفكير البائػس المحض سيػمطكم 

 .لػدل الكٌىػابييػف 
الفرع المىركاني مػنػو  )فػريؽه مف البيت اايمػكم : ػػػػػػػػػػػ الفصيؿ الثاني 

أم دكف اجتياح ) اسػتنكػر ما جػرل في كػػربال خصكصان  (بالتحػديػد 
ٌنما عػمى طػريقة التػنػفػيػذ التي لـ  (" المدينة" ، ليس اعترايان عػمى المبػػػدأ ، كا 

ىػذا . تنظر إلى العكاقػب ، فكاف أف أٌدٍت إلى عكػس النتائج المنشيػكدة 
فاغتاؿ . الفريؽ بػػػػػدأ ميسػمسػؿى االغػتياالت الميتػبػادىلىػػة بيف فرعي البيت اامكم 

ثـ ألحقكا بػو ابػنىػو . المركانيكف يزيد بف معاكية ، باعتباره سػببى أزمة اايسػػػرة 
البػرئ معاكية الميمػٌقػب بالثاني ليككف قتميو ػػػػػػػػ فيما يبػدك ػػػػػػػػ رسالةن كايحةن 

 فػػػػػرٌد السػفيانٌيكف باغػتياؿ الخميفة التٌػالػػػػػػػػػي. لمسػفيانييف بأفي ًممكيـ قػػػػػد انتيػى 
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ػػػػػـ  كى ػكفي الميقاًبػؿ قػتػؿ عػبػػػػػدي الممػػؾ كبيػػػػرىم البػيػت .  مػركاف بػف الحى
الكليػػػػدى بف عػتػبػة بػػف أبي سيػػػفياف ، الكحيػد مف ًكػبػار : السيػػػفياني  نػذاؾ 

البيت اايمػكم الذم تكٌرع عػف الدخكؿ في  ثاـ أيسػرًتػو ، كعمػػػرك بف سػعيػد 
. بف أبي سيػفياف ، الميػمػٌقػب بااشػػدؽ ، الػذم قػتػمو عػبػدي الممؾ عػمػنػان بيػػػًده 

يا الكيكح ، تػؤٌكػدي ميمكفى قتؿ معاكية الثاني   .فيما يبػدك رسالةن ال ينقصي
 إٌف القارئى العارؼى إذ يسػتكعبي في ذىػًنػو كٌؿ ىػذه ااحػداثػٌيػات ، لفي 

سػعو أف يرل كأٌنما رأمى العيف كيؼ صنعٍت دماءي الشػيداء عػمى رماًؿ   كي
ـي الباقػػػػػري . كػربال تاريخان جديػدان  ػًمؿى عػميو اإلما  (ع  )ىػك ذلؾ الذم عى

 . كاائمةي مف بعػػػػػػًده بميختمؼ المناىج كالكسػائؿ 
عػمى أٌف  تقػديرىنا العظيـ لمعنى كتداعياًت تيحياًت أكلئؾ الشيػداء 

، ينبغي أف ال تينسػينا أٌنيا تسػتقػرُّ عػمى قاعػدةو  (ع )كسػٌيدىـ سػٌيد الشػيداء 
ـى أف سػػػياسػاًت . مػتػيػنةو صنعتيا سػياسػةي أبيو كأخيو مف قبًمو  نقكؿي ىػػػػذا لنعم

ك مػؿي أف نػًقػؼى عػمى ما ييعػٌززي ىػذه . سمسمةه ميترابطةه ال تنفصـ  (ع  )أئمػًتػنػا 
 .الميالحظة فػيما يأتي إف شػاء اهلل 

 
(3) 

 إستعادُة الُمباَدرة: اإلماـ في ميداف العمؿ 
ينبغي أف يككفى كايحان في ذىػف القارئ منػذ اآلف ، أف العمؿى 

، ثـ كصؿ إلى ذركتو عػمى يػد  (ع)التغييرم الذم افتتحوي اإلماـ الباقػري 
، إٌنػمػا رمػى إلى غػرضو أسػاسػٌي ، ىك اسػػتعادة الميبادرة  (ع)اإلماـ الصادؽ 

ابتغػاءى . مف السيػمطة كأجيزًتيا في تركػيػب عػقػؿ ككيجػداف اإلنسػاف الميسػمـ 
تحريره مف كافة أشكاًؿ االسػتالًب الفكػرٌم كااخالقٌي التي سػٌمطتياعػميو ، 

ػػػيػؿه ىػائػؿه مػػػػػف (إسػالـو  )تحت عػنكاف   سيػمطكٌم ميػزٌيػؼ ، مصػػػدريهي كمنبعيػو سى
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كران إلى النبي باسػـ  بحيث قيؿ أٌف البخارم . 1 (السيػٌنػة) النصكًص المنسػكبىػًة زي
و مف سػتمائة ألؼ حديث  كىػك رقـه ىائؿه ، ييػريػنػا أف  لةى . انتخبى صحيحى

 . إنتاج الحديث كانت تعمؿي بكامػًؿ طاقػًتيا دكف ككابح أك يكابط 
، بكصًفيا " المدينة"بػدأ عممىو في  (ع  )كالظاىػري أٌف اإلماـ الباقػػر 

كاًتػو ، حافظى . المقػٌر الطبيعي لػو كلبيًتو ػمىًة الحديًث كري ػمى ثـ بكًصػًفػيا مكطنان لحى
قىػػرٌ ) عػمى براءىتوػو مف التأثُّػر باليغط كالتكجيو السيػمطكم الذم خيعٍت لػو  (المى

كمف ىػذا كذاؾ فإٌف عممىو فييا سيأتي في ًسػياؽو طبيعٌي غير . دمشؽ
 . اسػتفزازم 

ثـ أٌنػنػا رأيػناهي كقػػػػد طػًفػؽى ييػػكٌزعي حييػكرىه الشػٌػخصي بينيا كبيػف 
كذلؾ بكصػؼ الككفة . كىػذه حركةه في الغاية مف حيث ااىمػٌيػة . الككفة 

ػع لمشػيعة  لى ما بعػد ذلؾ بزمفو طكيؿ ، الحاينةى اكػبػًر تجمُّ .  نػذاؾ ، كا 
ـي الحسػػػفي  أًيػػٍؼ إلى ذلؾ أٌنػو كاف أكؿى إماـو ينزلييا منػػػػذ أف خػرج منيا اإلمػا

جريحان قبؿ ما يزيػدي عػمى نصًؼ قػرف مف الزماف ، ميػيػٌممان كجيىػو شػطر  (ع  )
 . ، حيث تكفي بعػد زيىاء عشػر سػنكات " المدينة"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػبة عمى أف 1   ىي حٍصران ما عػمؿى بو المسممكف عمى الُسػػّنةػػػػػػػػػػػػػ ينبغي التنبيو بيػذه الميناسى

ككؿ ماسػكاه مٌما نيػقػًػػؿ عػنو قكالن . عيػد نبٌييـ ، كما أعػمنو ىػك بنفسػو إعالنان عامان مقصكدان 
 . أك فعالن أك تقريران فإٌنما ىك الحديث أك الخبر 
إذا جاءكـ الحديث فاعرضوه  : " (ص)جاء في حديثو معركؼو عف النبي 

أٌنو عػنػدما بعث عػبػد اهلل بف عباس إلى  (ع)كما جاء عف اإلماـ عػمي " . عػمى ُسػّنتي 
ال ُتجادليـ بالقرآف فإّنػو حّماؿ معاني ، : " النيركاف لميجادلة الميحٌكمة أكصاه فقاؿ 

ليس كؿ ماركاه الراككف مف " السيػٌنة"كمف الكايح أٌف المقصكد ىنا بػ " . وجادليـ بالُسػّنة 
كمف ذلؾ نفيـي أف المفيـك الميبٌكػر كااصيؿ لمسينة ىػك غير . قكؿ كفعؿ كتقرير النبي 

 . الحديث ، كأف معناىا ىك حٍصران مابػٌيػٌنػػاه 
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كالظاىػري أييان أٌف حيكرىه في ىػذه ، عػمى ااقػٌؿ في فترةو ميتأٌخػرة ، 
كمٌمػا ال ريػب فيو أٌنػو كاف أعػكدى بكثير، " . المدينة"كاف أكثػرى مٌمػا يككفي في 

ػدي كالغرضي الحقيقٌي  عػمى أٌنػنا يجبي أف نيػنػٌكهى أييان بأىمٌية . بؿ ىك المقصى
ػةه عػمى ميختمىػؼ  حييكًرًه في مدينة جػٌده ، حيث الٌسػاحةي ىناؾ مفتكحى

بحيثي يمكنيػنػا القػكؿي أٌف . االتجاىاًت الحديث ػػػػػػ فقيٌية ااكثر براءةن نسػبٌيان 
حيكرىه فييا كاف أيفيػقػٌيػان انتشارٌيػان ، ربما كاف لو أثػريهي في ظيكر بعض 

. المذاىب التي لـ تػتػأثٌػر كثيران بالثرثػرة الحديثٌية التي كانت عالقةن في دمشػؽ 
. اٌنػنػا ال نممؾ الدليؿى عػمى ذلؾ ، ثػـ اٌنػو يقتيي بحثان خاصان " ربػمػا"نقكؿي 

كلكٌنػنػا مف الجية اايخػرل ، النًجػػػدي بيئةن فكػػرٌيةن صالحةن السػػػتػنػبػاًت منيجو 
ف يكيػف عػمى شػئو مف االختالؼ ، في غير العالىػـ  عػقػمٌي اجتيادٌم ، حتى كا 

  . (ع  )الفكرم الذم بناه اإلماماف الباقػر كالصادؽ 
اٌمػا حيكريهي في الككفة فكانت لػو صػفػةه عمكدٌيػة ، غاصى عػميقان في 
قػمب العػقػؿ الشػيعي ، الذم كاف حتى ما قبمىو محضى كالءو شػخصٌي كمكقػؼو 

كػـ كصفاًت كلػٌي اامػػر  كىا ىك قػد جػاء . سػياسػٌي ، يػدكري عػمى أىػمٌيػػًة الحي
ػف ييػزٌكده بػرؤيػػةو فكرٌيػةو شػاممة ًلمػا تقتييو المرحمػة   .اآلف مى

 
(4) 

 (ع  )معالـ الخط التأصيمي لإلماـ الباقر 
ليس مف غػرينا اآلف أف نخكضى عػمى نحك اإلحاطة بكامؿ معالـ 

الخٌط التأصيمي الذم عمؿ عميو اإلماـ ، إال بالمقػدار الذم ييطمؽي الفكرى 
ػػػٌدًد في عنكاًنػو  لذلؾ فإٌنػنػا سنكتفي بػإيػراد . باتجاًه غرًض الكتاًب الميحى

 : الممحكظػات التالية 
 لـ يمنٍح قيٌيةى التنظير لمسيمطة كمفيػكـى الٌشرعػٌية ، تحػػػت: ػػػػػػػ اايكلى 
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ٌنػنػي اظػفُّ أف القارئ الحصيؼ الذم .  عػنػكافو خاصو بيما ، أٌم عػنػايػة  كا 
. كاكبنا في الطريؽ الذم سمكو البحثي لف يًجػدى أدنى صعكبة في فيـ السػبب 
. ذلؾ أٌف اازمة الحالٌية قػد تجاكزت بمسافةو كبػيػرةو ىػذه القػيٌية عػمى أىمٌيًتيا 
اآلف مفيكـ اإلسالـ ، ككظيفة اايٌمػػة اإلسػالمٌية ، كحقكؽ اإلنسػاف الميسػمـ ، 
قػد باتػػت مىسػمكبىةن كفي دائػرًة الخطػًر الشػديػد ، تحت كطأة الٌتيػػريًج الفكرٌم 
. الذم سػٌخرت لو السيػمطةي في دمشػؽ كؿَّ ما تحت يػًدىا مف رجاؿو ككسائؿ 

 . فالكاجبي ااٌكؿي اسػتعادتييا ، كتحػريػري عػقػًؿ اإلنساًف الميسػمـ 
ٌنػنػي أدعػك القارئى المبيبى إلى أف يتأٌمػؿى بإمعاف في ىػذه النقطة ،  كا 

ػٍبػرىا سيػػػػػٌمـ ااكلكٌيػات الػذم قػادى ككٌجػوى عمؿى اائمة ، كفي رأًسػػو  ليرل عى
كذلؾ أمػره لػـ يفيمػو . الًحفاظ عػمى مفيكـ اإلسػالـ كغاياًتػو ااساسٌية 

الميسػتعجمكف مف الشيعة ، الذيف أرادكا أف يقػفػزكا مباشػرةن إلى اإلمسػاؾ 
بالسيػمطة ، حتى في غياب القاعػػدة الشػعبٌية القادرة ، بما ليا مف حجـو ككعػيو 

 . سياسي ، عػمى انتػزاعيا كاالحتفاظ بيػػػا 
اجػتػنػب كنيى عف الخكض في المسػائؿ التي ال تيكًصػؿي : ػػػػػػػػ الثانية 

 . كىي عمى كؿ حاؿ أقػربي إلى الػتٌػرىؼ الفكػرٌم . إلى يقيف 
وال تكّممػوا في اهلل ، فػإّف الػتّػكػُمػـ في اهلل ال يػزداُد . تكّممػوا في خْمػؽ اهلل " 

ال ُيشػبيو شػئ وال تُػدرُكػػُو . فػمػا وقػع فػيػُمػؾ عػميو فيػو ِخػالُفػو ". " صاحػبػُو إال حػيػرًة 
 " . األوىػػاـ 

كما كػالميػو عػمى أفػعػاؿ اإلنسػاف ، كأٌنػيػا تػػقػعي فػي مػرتػبػةو مػا بػيػف 
إال فػعػؿ " الجػبػَر وال تػفػويض ، ولكػف أمػٌر بػيػف أمػرَيػف " الجبػر كالػتٌػفػكيض 

ٌدان عػمى تػبػٌنػي السيػمطة كنٍشػًرىا منػذ معاكية فكػرةى الػجػبػر ، . يػركرة  رى
 . اغػراضو سػياسػٌيػة غػيػر خػفػٌيػة 

ػة ، بػكصػًفػيا إتػمامػػػػػػان : ػػػػػػػ الثالثػة   مػنػحى عػنايػةن خػاٌصػةن لمتنظيػًر لإلمػامى
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كػمػاالن لكظيفًة الػنيػبػٌكة  بػدكًنػًو سػتػبػقػى قاًصػرةن عػف بيػمػكًغ أغػراًييػا الحقيقية .  كا 
ةه قػد . كلػذلػؾ فػإٌنيا كالػنيػبيػٌكة ال تػثػبيػتي إال بالػٌنػٌص . العػممػٌية  كىػذه أيطػركحى

مف قبؿي بأكيًح كأجمػى بياف بػأٌنػيا  (ع  )صػدع جػدُّهي اإلماـ أمير المؤمنيف 
طػبػًتػو الغػديػرٌيػة  سػيػٌنػةي اهلل في جميع الػنُّػبػٌكات مػػف قػبػؿ ، حيػػػث قاؿ في خي

. ىػذا يػوـُ يوَشػع . ىػذا يػوـُ إدريػس . يوـُ شػيػث  [ يكـي الغػديػر ]ىػػػػذا : " الشػييػػرة 
ياعػمي أنػت مػّنػي : " بػؿ كألمػحى إلييا الػٌنػبػكمُّ المشػيكر " . ىػذا يوـُ شػمعوف 

 " . بمنػزلػة ىاروف مف موسػى ، إال أّنػو ال نػبػيَّ بعػدي 
حػصػرى الحػديثى الصاًلحى لمعمؿ بػو في ااحكاـ بما كرد : الرابعػة ػػػػػػ 

كذلؾ عػنػد العارؼ تدبيػره يركرم ، بالنظر إلى الفكيى . عف أىػًؿ البػيػت 
 . اليائمة في الٌركايػة ، كمػا بػٌيػٌنػا قػبػؿ قػمػيػؿ 

. حاربى االتجاىات الغالية حربػان ال ىػكادةى فييا : الخامسػة ػػػػػػػ 
ػظي أٌف الػغيػمٌك بأىػًؿ البيت قػد انفجػرى في ىػذه الفترة ، اسػبابو تسػتًحػؽُّ  كالػميػالحى

 كما مف ريػػبو في أٌف الفػيؿى في انكػفػائيػا . أف تككفى مكيكعان لبحػثو خاصٍّ 
ـي بػحػقّْػيا   . يػرجػعي إلى التػدبػيػرات الحاًزمػة التي اتخػذىا اإلما

ذلؾ النيج ، الذم نأمػؿي أف نككف قػد اسػتكفينا معاًلػمىو بما كقػفػنػا 
عػميو مف عناصر خٍمػسة ، كاف بمجمكًعػًو أيطركحةن جػديػدةن عػمى الحياًة 

ف ىي أجمعىػٍت عػمى . العػقػمٌيػة عنػد الكاٌفػة  تفاكتىػٍت اانظاري في رؤيػًتيػا ، كا 
 . تقػًديػًرىا تقػديران عػاليان ، كيػؿّّ بحسػب المكقػع الػذم ىػػك فػيو 

ـى قػد تقػٌدـ بيػـ إلى مكقعو لػو  بعضي النيخبىػةي مف الشػيعة رأت أٌف اإلما
 كلكٌف غيرىىػػـ مف غيًرًىػػـ . 1ذاتػٌيػتيػػو الخاٌصة ، كانكا يػفػتػًقػركف إلييا مف قبًمو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ال يعرفوف [اإلماـ الباقر  ] كاف الشيعة قبَؿ أبي جعفر : 2/20:في الكافي    ػػػ1

حتى كاف أبو جعفر ففتح ليـ وبّيف ليـ مناسؾ . مناسؾ حّجيـ وصالتيـ وحراميـ
حتى صار الناس يحتاجوف إلييـ ، بعػد أف كانوا يحتاجوف . حّجيـ وصالتيـ وحراميـ 

  . 203 ػػػػػػ 202/ كمثمو باختالؼو يسير في تفسير العٌياشي " . إلى الناس 
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/ عيكف ااخبار  )كمف ىؤالء ابف قيػتػيػبة في .  نظر إلى اامػًر برؤيػةو أكسػع 
كحػدىىػػـ أربابي المشركع . " أخػذ عػنػو أىػُؿ الػفػقػو ظاىػَر الحالؿ والحػراـ  ( : " 62

االستالبي العالؽ في دمشؽ حٌيػرىيػـ كأقػمػؽى بالىػييػـ ذلؾ الذم أتاىـ مف حيث 
ػييػـ . اليحسبكف  بعػد أف ظػٌنػكا أٌنيـ أمسػككا بناصيًة اايٌمػة حايران ، كبات ىمُّ

ػمػاف الميسػتقبؿ  فرأينا الناطؽى بمسػاًنيـ يتفٌنفي في رمي اإلماـ . ميٌتجيان إلى يى
بما ىك داؤه ، دكف أف يجػرؤ عػمى أف ييسػٌميو ، ميػراعاةن لمكانػتػو العالية في 

  .1نفكًس الػكػاٌفػًة كما رأيػنػا 
 

(5) 
 اإلماـ الصادؽ ، نحو البناء

عػمى الريغػػـ مف تقػديرنا العالي لمخطكة الكاسػعة التي تقػٌدمػت بيا 
، ػػػػػػػػػ فػإٌنػنػا  (ع  )حػركػةي اإلمامًة إلى ااماـ عػمى يػد كبجيكد اإلماـ الباقػر 

ـٌ بعػػػدىه عػمى يػد كبجيػػػكد ابػًنػو اإلمػػاـً الصػػادؽ  رىاصان ًلػمػا تػػػ نعتبريىا تييئةن كا 
كبصػٍرًؼ الٌنظػر عػف مػكًقػًع كدكًر كؿٍّ منيما في إنجػاز الشيػػػركط  . (ع  )

المكيكعٌيػة لمرحػمة العمؿ الميباًشػًر القػادمػة ، فػإٌنػنػا نقكؿ أٌف اابى قػػػػد بػدأ 
كما مف بناءو يػعػمك . فكيػعى ااسػاس ، كأٌف االبػفى قػد أعػمى مف بعػده الػبػنػاء 
 . عػمى غير أسػاس ، كما مف معنىن اسػاسو اليػعػمكه بػنػاء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :  ػػػػػ المىعني بذلؾ شيابي الديف الزيىرم حيث قػاؿ 1
 " . إذا سمعػَت بالحديث العراقي فارُدْد بو ثـ ارُدْد بو " 
  " يخػػػرُج الحديُث مف عػنػدنا شػػػػبرًا فيرجػػػُع إلينا مف العػػػراؽ ذراعػاً " 

كما مف شؾو  . 17 / (مباحث في تدكيف السيػٌنة الميطٌيرة : الجبكرم  ). إلػػػى غػير ذلػػؾ 
في أف المقصكد بذلؾ ىك اإلماـ الباقر ، اٌنػو كاف العامؿى الكحيدى  نذاؾ في الكسػط 

 .العراقي مٌمف ييمكف أف ييػكٌجػو إليو كالـه كيػذا مف إنسافو في مكقع الزيىػػػػرم 
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" المدينة"أثناءى ما يزيػدي عػمى ثالثة عيػقػكدو مف الػعػمػؿ الػٌداًئػب في 
ـي قمػبى حركًة إحياءو كتػجػديدو شػاممػة  كاف مف بػركػًتػيا . كالككفة ، كاف اإلمػا

كحميػًد أثػًرىا أف أعػادٍت إلى اإلسػالـ كجيىػوي ااصيؿ ، بكصفو عالىػمػان مفتكحان 
ف مف بعيػد ، إلى الميجتمع . عػمى الحقيقًة التي ال تػنػيػب  كاف ينظري ، كا 

ػػػٌر العادؿ الػذم ييػفػٌكػري كيسػعى عػمى قاعػدًة رؤيػةو كايحةو لألكلكٌيات . الحي
عامالن عػمى صناعػتػًو عػمى أسػاسو مف الكحػدًة كالعػدًؿ كتكريـً اإلنساف ، 

كرٍفػػضو لمجاىمٌية ، جاىمٌيةى زماًنػو ، كما فػػييا مف انحراؼو كتيميؿ كاسػتػئثارو 
كفي ىػذا السػبيؿ عمؿى عػمى تربيػًة جيؿو مف الميتػنػٌكريف دكف أم . كاسػتعػبػاد 

ػمىةي الٌنييًة التالية ، كقاكـى التيميؿى الفكرم ،  ػمى اعتبارو لمذىػًبيـ ، منيـ خرجى حى
ككقؼ مكًقػفػان ميتحػٌفػظان مف الثكرات االنفعالٌية غير المىدركسة التي نشػبػٍت في 

 . زماًنػو 
عػمى أٌف ما يستحؽُّ مػف العارًؼ اليػكـ أعػمى درجاًت التنكيو ، أٌنػو 

بدليؿ أٌننا نًجػػدي بيف . لػـ يعمؿ إطالقان عػمؿى مىػف يرمي إلى تشػييًد مذىب 
كاة عنو اعػدادان كثيرة مف غير الشػيعة  منيـ مىػف . اآلالؼ مف تالميػًذه كالري

اامػري الذم تمػٌقػاهي . اعػتيػًبػر فيما بعػد مؤٌسػسػان لمذىب ، كما ىػك معػركؼ 
مٌما يػدؿُّ يمنان داللةن في الغاية مف الكييكح عػمى أٌف . الناسي بأحسػف القبكؿ 

ااكثرٌية الٌصامتة ، كمنيا كثيركف مف النيخبىػة الفكرٌية ، كانت تتطٌمعي بشػكؽ 
ر مف ىىػػػػٍدًر الطاقة الفكػرٌية في التنازيع عػمى مسائؿى كالمػٌيػة ال  إلى التحػرُّ
فائدة عممٌية منيا ، مٌمػا نػراهي حتى اليػكـ في قاعػػػػدًة نيشػػكء المذاىػػب في 

 . اإلسػالـ 
كلسػنا قادريف عػمى تصكير المكقع الٌسػامي الػذم يحتٌمػو اإلماـ، كما 

يزاؿ ، لػدل كاٌفػة المسمميف ، مف التذكير بأٌنػو ثانيى اثػنػيػف ييطبقكف عػمى 
  . (ص  )فيًميػمػا ، أٌكليػييػما رسكؿي اهلل 
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(6) 
 اإلماـ الصادؽ ، ريادة البداية 

ـي الفػصؿى بمػا بػدأنا بو مف عنكاف  ، أم  " مف ىنا كانت البػدايػة: " نختػ
ـى  ػر الخفٌي مف أعماؿ اائٌمػة ، بالقكًؿ بسيػرعة أٌف اإلما بػداية الكجػو اآلخى

، فيما تػديؿُّ عػميو الدالئػؿ ، ىك الػذم افتتحى ككيػع ااسػاسى  (ع  )الصادؽ 
ػة مكازيةن لسػيرتيـ  ػر ، الذم أنتجى تاريخان سػٌرٌيػان كسػًػيىػران مكتكمى لذلؾ الكجػو اآلخى

ػٌب جيػكد اائمة الميتكاليف حتى نياية فترة . العمنٌية  سػييصبحي مف بعػًدًه مىػصى
ػبَّ اىتماـً البحػث كالباحػث فيما سػيأتي . حييكًرًىـ العمني  كما سػييصبحي مىػصى

 .إف شػاء اهلل مف الكتاب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الػفػصػُؿ الػثػانػي
ـُ عػمى الطػريػؽ  ـّ : معاِلػ قُػػ

 
(1)  

 َعػػوٌد عػمػى َبػػػدء

مػٌمػا نػراه بػغػنىن عػف كثيًر بيػافو أف نقػكؿى ، أٌف ما كصفناه مف أعماؿ 
ػالن إلى ذركة البحػث ، كاف شػرطان كمػقػدمػةن  اإلماميىف ، بالمقػدار الالـز تػكصُّ

فأثناء نصؼ القػرف ، الذم كاف فيو . يركريػيىف لممرحمة التالية مػنػو 
ـه جػديػده ، كانتشػر  اإلماماف نقطةى الػداًئػرة في الحجػاز كالعػراؽ ، انبعػثى عالىػ
المئاتي مف تالميًذىما يحممكف فكػران جػديػدان ، في ًحػراؾو فكػرمٍّ ذم ميمكفو 

 ، ال عيػػػدى لعالىػـ اإلسالـ بمثًمػو منػذ أف التحؽى نػبػيُّػوي ةو  عميؽةو سػياسيٍّ كتيٌيؤاتو 
بحيثي أٌف ما اكتسبو اإلماماف مف مكانةو غير مسبكقة لمىف . بالرفيؽ ااعػمى

ػمػاعي ذلؾ  سبقيما ، باإليافًة إلى انتشار فكًرًىػما عف طريؽ تالمذتيما ،  جى
. سػيغدك القاعػػػػدةى كالمينطىمىػؽى ًلػمػا ىػك  ت 

لػـ يػبػؽى عػمينا ، قبؿ أف نػدخػؿى إلى ميػعػتىػرىؾ الٌسػػرّْ كالكتماف ، إال أف 
فيو مف الميػعػمىػف . نػًقػؼى عػمى أمػرو نػراه في نػقػطػةو ميػتػكسّْػطة بيف المرحمػتػيىػف 

ػكتكـً الذم نتأٌىػبي لمػغػكص فيو شػئ  .  الذم غادرناه شػئ ، كفيو مف الػمى
ـٌ حايرةن عػممػٌيػةن مف حيث ال يحتسػبي أحػد  . أعػنػي بذلؾ انػبػعػاثى قيػػػػػػ
ذلؾ االنػبػعاثي الػميػذًىػؿ اآلتػي مف خارًج كؿّْ الشػركط التي نػراىػا في خػمػفػٌيػًة 

مػٌمػا نػرل فيو اليكـى مف مػكًقػًعػنػا العالي في . انػبػعػاًث أٌم حاًيػرةو مف مثًميا 
. الزماف درسػان بميغان في كيؼ ييصنعي  إنجػازه كبيره مػػٌمػا بػدا في حػيػًنػًو كارثة 

ـه مػف أمػرو بػدا  في حػيػًنػو صغيران  ليس لػو  ؿي تاريخيّّ حاًسػػ ككػيػؼ ييػخػٌمػؽي تحػكُّ
.  كػبػيػرى شػػأف 

.  تمؾ قٌصػةه عػظػيمػةه تسػتحؽُّ أف تيػركل بشػئو مف التػفػصػيػؿ 
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(2)  

 ثػورٌة في العػراؽ

  ـ انػفػجػػػػرٍت في العػػػػراؽ ثػػػػكرةه كيبػػػػرل ، رٌدان 700/  ىػ 81في السػنة 
 عػمى المظالػـ الرىػيبة التي ارتكبىيا عبدي الممؾ بف مركاف عمى يػد كاليو 

خاض الثائركف . الٌسػٌفػاؾ الحٌجاج  الثقفي ، اسػتمٌرٍت مف بعػدي مػدة سػنتيف 
كلكٌف ىزيمتىيـ النيائٌية . أثػنػاءىىا سػمسمةن مف المعارؾ انتصركا في بعًييا 

 ـ قيػػربى الككفة ، في منطقةو عيػرفػت ميػذ ذاؾ بػ ديػػر 702/  ىػ 83كقعت سػنة 
اف أككاـ جماجـ القتمى الذيف سػقطكا في المعركة ، ظػٌمػٍت مف بعػدي . الجماًجػـ 

عشػرات السػنيف ، شػاىدان عػمى المذبحػة التي أينزلػت بأيكلئؾ الذيف اسػتمحمكا 
انجمىػت عػف ىػزيػمػةو . ميتيافتيف عػمى المكت ، في معركةو طالػت مائة يكـ 

ثػـ تػمىػت اليزيمةى لحظةي االنتقاـ ، حيث عيػرض الناسي . سػاحقةو اىؿ العراؽ 
 . عػمى البيعة ، بعػد أف يشػيدكا عػمى أنػفيػًسيـ بالكيػفػر 

كاف مٌمف اشترؾ في القتاؿ حتى اليػزيمة ، تشكيؿه قػبىػميّّ صغيره 
ػف نزليا بعػد . نسػبٌيان ، عيػػرفػػكا بػ ااشػعرييف  ىؤالء كانكا قػد نػزلكا الككفة في مى

ثػـ أٌنػيػـ شػػارككا بااحػداث التي يٌج بيا . فتح العػػػراؽ ، قادميف مف اليمف 
كمف ذلؾ أٌنيـ كقػفكا إلى جانب الميختار ، بعػد أف رفعى . العراؽ بعػد يكـ كربال 

ثـ أٌنيـ كانكا مع الثائريف . شػعار االقػتػصاص مٌمػف شػػػػػرؾى في دماء الشػيداء 
 . عػمى الحٌجػاج منػذ بػدأت المعارؾ 

عنػدما كقعػت اليزيمة في دير الجماجـ ، كجاء كقتي الًخػيػاًر الٌصعًب 
بيف الػقػتػؿ كالبيعة الميػذٌلػػة ، كجػدنا ااشػعػرييف يخرجكف بنسػائيـ كأكالدىـ في 

ما مف ريػبو في أٌنيا لـ تكيػٍف ميخٌطػػػطان ليػػػػا أك كانت . ىػجػػػػػرةو اتجيػٍت شػػػػػػرقان 
خرجكا ىائميف عػمى . تػػقػصػدي مكانان معػٌيػنػان ، بػؿ كانػت أقػػػػربى إلى الػتٌػيػو 

كيجكىيـ ، يمتمسكف بقعةن ينزلكنيا بأمافو بعيػدان عػف سػطكة الحٌجاج ، إلى أف 
يا ممحه . انتيٍت بيـ دركبييـ الطكيمة إلى بقعةو في غػػػػرب إيراف شػبو يباب   أريي
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فنزلكىا نيػزكؿى . ك جاـ تسكنيا اافاعي كالعقارب القاتمة ، كماؤىا ممح أجاج 
ػػػرٍّ ، إٌنػمػا فػػقػػط  طائػرو مياجػػػرو أنيػكػوي طيػػػكؿي الٌسػفػػػر ، ال عػػػف إرادةو كاختيػػارو حي

لسببو بسيط . اٌنيػػا  الػبػقػعػةي الكحػيػدة التي قػًبػمػتٍػييػػػػـ كلـ يدفػعػيـ عػنيا ميػداًفع 
 .ىك أٌنيا ليسػت مكيعى رغػػبػًة أحػػد 

نتخػٌيػؿ ، حيث ليس فػي يػًدنػا إال أف نتخػٌيػؿ ، أٌف أكلئؾ المياجريف 
المينيكيف قػد ألػقكا بأنفًسػيـ عػمى العمًؿ في اارض ، ابتغاءى اسػتصالًحيا 

نػتػاج اسػباب العيػش  فبػدأكا بحفػر قناةو لتصريؼ . كجعًميا صالحةن لمٌسػكف كا 
ػًة الميسػتػنػًقعىػة ، ما تزاؿي حتى اليكـ  ثاريىا تشيػػػؽُّ الػمػديػنػة  كما . المياه الػمػاًلحى

جعمكا مف الػقىػٍفػػػًر بمػدان عامػرة ، كجعػمػكا مف : عػتٌػمكا أف اجترحكا فييا عجيبتيىػف 
الػيػبػاًب حايػرةن لمعمـ ، ظٌمػت منارةن تشػعُّ ما حكلىػيػا بيعى قيػركف ، كما تزاؿ 

 . كسػتبقى إف شاء إلى أف يىػًرثى اهلل اارضى كما عػمييا 
إف يكيػٍف تفسػيري عجيبة االسػتصالًح ميمكنان ، بالقكؿ أٌف أكلئؾ 

ٌمػا المكت ، كذلؾ ظػرؼه  ـى ًخػيػارو كحيدو ال ثانػيى لػػو إما ىػذا كا  اليائسيف كانكا أما
ػو االختيار ، ػػػػػػػػػ  فػإٌف كؿَّ  قػػد يػأتػي فيو اإلنسافي ما ال يأتيو حيث يػٌتسػعي أمػامى
قيػػػػػدرة الخياؿ عاجػػػػزةه عػف أف تقكؿى لنا كيؼ اسػتػنػبػتػػٍت تمػػؾ البمػدةي مف بؤًسػيا 
كغيػػربػًتػيػػا الػبػيػئػةى العػمػمػٌيػة ى التي أنجػبػت أثناء قػػرنيىف مػف الػزمػاف أكبػرى أيسػرةو 

 ، كاف ليا مف الحييكر الباىػر ما ال تػزاؿي 1عممٌية في كؿ التاريخ اإلسالمي 
 .بركػتيػوي حتى اليكـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مائة كثمانية  ( رجاؿ األشعرييف مف الُمحّدثيف وأصحاب األئمة ) ػػػػػػ أحصيتي في كتابي 1

العاشػر / ، عاش  خريىػػػـ أكائؿى القرف الرابع اليجرم " رجاؿ األشػعرييف " أشخاص مف 
 2008/  ىػ 1429انظر الكتاب نشرة مركز العمـك كالػثػقػػافػػة اإلسالمية في قـ . الميالدم  

ػف يػرتػفػعي بػنػسػبػو إلى اايسػرة . ـ  كقػيػؿ لي أٌنػو حتى اليـك ما يزاؿ بيف عيػممػاء المدينة مى
 .  ااشػعرٌية 
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ىػػذا السػػؤاؿ ، أك بااحػرل الجػكابي اآلتػي عػنو ، ىػك الػذم ييسػػػٌكغي 
ـٌ عػمى أيػدم أبناء اايسػرة ااشػعرٌية في ًخػٌطػة  لػنػا نىٍسػػػػؽى ليػغػػًز انػبػعػاًث قيػػػػػػ

 .كمنيػج الػكػتػاب 
 

(3)  

ـّ واألسػرة األشػعرّية   ُلػغػُز انبعاث ُقػ
مف المػؤٌكػد أف ااشعػػريػيػف ، الذيػف نػزلػػكا الككفػػة قػادميف مف اليمف ، 
كلػـ يمكثكا فػييا إال ما يزيػدي قميالن عػمى نصؼ قػرف مف الزماف ، ػػػػػػػػ ىؤالء لػـ 

يكيػف ابنائيػا ،  إٌبػاف تاريخيـ القصير في الككفة ، أم حيكرو أك تجػػربةو فػيما 
كانكا قػكمػان مف عيػريض الناس ، . يتعٌمؽ بالمعرفة كشػؤكًنيا بػأدنػى سػبػب 

ػػٍربان ، مثػمما كاف ييطػػػربي عاٌمةي  ييطربكف في شيػػػؤكف حياًتيػػـ ، ًسػػممػان كحى
ـٌ نيػزكؿى الجػئو . أىػػًميػػػػا  فكػيػػؼ تػأتٌػى ليػػػػؤالء المسػاكيف ، الػػػذيف نػػزلكا أرضى قيػػػػػ

ػع بأكثػػر مف الػبقػػػػاًء عػػمى قػػيػد الحياة ، أٍف يػبػعػثكا  ـٌ لػػو كال مىػطمى ميسػتػأًمػفو ال ىػػ
الػٌركحى في ذلؾ الػقىػػٍفػػػر الػيػبػاب ، بما جػعػؿ منو غػيػرى بعيػد حايرةن عػظيمةن مف 

 حكايػر العمـ ؟ 
الحػقػيػقػةي أف ىػذه الػميػعػًيػمة قػد حٌيػرتػنػي كشػغػمػٍت بػالػي زمػنػان طكيػالن ، 

حػتػى . دكف أف أقػعى عػمى أدنى مػنػفىػػػػذو يييػيءي أك يػقػػػػكدي الطػريػػؽى إلى الػجػػػكاب 
سػاقػنػي الػيػأسي إلى أف بػدأتي أيفػٌكػػري بػأٌف في اامػر ظاىػرةه عػجػيػبػة ، ال تػنػتػمي 

مػع يػقػيػنػي الػميػسػبىؽ بػأٌف ىػػػػػذا . إلى أفػعاًؿ البشػر ، كأٌنيػا تػدبػيػره إليػيّّ محض 
ػػػػٌؿ قػػػػػػد يشػفي مف ًعػبء السػؤاؿ ، كلػكػٌنػو بالتػأكػيػػػػد ال ييجػػػػدم  . الػٌنػمػط مػف الػحى

  ( . 39/ النجـ  )"  وأْف ليػس لإلنسػاف إال ما سػعى "
ىكػػػػذا ، إلى أف أتى يػكـه قادنى ما أيحػبُّ أف يككفى التكفيؽ باتجػػاه ما 

أظيرٍت لي الحقػػيقػةى ، التي كانت . أراحني كأريػى أشػكاقي بػنىػٍظػرةو كاحػدة 
ػب التاريػخ الػكػثػيػفػة  ػجي  . خػفػٌيػةن كراء حي
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 (رجاؿ األشعرييف)ذلؾ أٌنػنػي كػنػتي أعػيػدي النظػرى في كتابي اآلنػؼ الذكػر
ػقىة بالكتاب  حيث كيعتي سػػمسػمةن مف . حتى كقػفػتي منو عػمى الجػداكؿ الميمحى

كما أف . الجداكؿ التي ييبٌيػفي كػؿّّ منيا أصحابى كٌؿ إماـو إماـو مف أشػعريي قيػػػػـ 
حتى بػدٍت لػي الحقيقةي  (ع  )تػمػٌعػنػتي في جػدكؿ أصحاب اإلماـ الصادؽ 

 . التي أبحثي عػنيا بكامًؿ البيػاًء كالجػالء 

، الميخٌصص اصحاب اإلماـ  (4)إٌف التػمػعيػفى في الجدكؿ رقـ 
 : مف ااشػعػريػيػف ييظيػري ما يمي  (ع  )الصادؽ 

اامػري الجامعي بػيػنػيػـ أٌنيـ جميعان . أٌف ًعػٌدتىػيػـ سػتػة عشػر  : 1ػػػػػػػػػ 
 . مف أصحاب اإلماـ ، أم مف تالميػذه الذيف أخػذكا منو كرككا عنو 

أنيـ ، باسػتػثػناء كاحػدو فػقػط ، مف الميحػٌدثيف عػف أيسػتاذىـ  :  2ػػػػػػػػ 
 . كخمسػة منيـ ، باإليافة إلى ذلؾ ، مف أرباب التصانيؼ . اإلماـ 

. تسػعةه منيـ مف أبناء عبػد اهلل بف سػعػد بف مالؾ ااشػعرم  :  3ػػػػػػػػ 
ـٌ  كنحف نعػرؼي أٌف أباىـ . أم أٌنيـ مف الجيؿ الثاني مف الميياجريف إلى قيػػػػػ

. سػعػد بف مالؾ كاف مف قادًة كًكػبػاًر المككػًب الػذم خػرج ىاربػان مف الككفة 
كأم أٌف أبػنػاءىه التسػعة ىػؤالء كانكا يػكمػذاؾ في مػيػعػة الٌصػبػى أك ميػقػتىػبىػؿ 

باسػتثناء كاحػد ىك عػمي بف محمد بف . أٌمػا الباقكف فيـ مف أبنائيـ . الشػباب 
حفص ، الػذم ال نعرؼي مكيعىو مف شػجرة اايسرة ، كلػـ ننجح في نٍسػػػًؽ أبيو 

 . في ميشػٌجػرات الٌنسىػب التي كيعناىا لميختمػؼ فيػركًعيا 
إٌف تحميؿى كتركػيػب ىػذه الكمٌية الميػمتازة مف المعمكمات ، التي 

اجتمعت لدينا بفيؿ الجػػػداكؿ التي ألحػقػنػاىا بالكتاب ، تيػبػٌيػفي لػنػا الحقائؽ 
 : الخػفػٌيػة التالية 

ؿ اايسػرة : ػػػػػػػ اايكلى  ٌكاد كطميعة تحػكُّ أٌف ىػؤالء السػتػة عشػر ىـ ري
ػػػريض الناس ، إلػػػى  ااشػعػرٌيػػة مػف أيسػػػػػرة خاًمػػدة أك ، كما قيػػمػنػػا أعػػػاله ، مػف عي
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ـٌ  كمف الجديػػػر بالذكػػػػػر في ىػػػػػذا الٌسػياؽ أف مػؤٌلػػػؼى .  كيًعػيػا الجػديػػد في قيػػػػػػ
ابػتػدأ في ُقػـ بػإظيػار  "يًصػؼي أحػدىىـ ، مكسى بف عبػد اهلل ، بأٌنػو  (تاريخ قيػػػػـ  )

كنحف نفيـي مف  " 1ثـ اقػتػدى أىُميا بػو ، وأظيػروا مذىػب الشيعة . مذىػب الشػيعة 
مػةي تكػػراران ، أٌف مكسػى ىػذا ىػك أٌكؿي مىػف  ػنىػٍت عػميو الترجي ىػذا الكالـ ، الػذم جى

 . ثػػػـ  تتابعى إخػكتيػوي مػف بعػًده  . (ع  )حػٌقػؽى اتصاالن ميباشػران باإلماـ الصادؽ 
لسػنا نعػرؼ أيف كاف أكلئؾ الستػػة عػشػر يمتقكف باإلماـ : ػػػػػػػػ الثانية 

كذلؾ جػزءه مف مشػكمًتػنػا مع كيػتيػب . بعػد أف خرجكا مف الككفة ليأخػذكا عػنػو 
يػًدىا عػمى حاؿ الرجػؿ مف حيث  الرجاؿ عنػدنا ، كىػي التي صٌبػٍت أكػثػرى جي

مٌمػا كاف السػببى في يياًع جػزءو . الكثاقة كعػدميػيػا ، دكف االعػتػنػاء بسػيرًتػو 
 . كبيرو مف تارًيػًخػنػا الثقافي كًسػػيىػًر أعالًمػو 

ـي أف اإلماـ كاف ييػكٌزعي حييكرىه بيف  . كالككفة " المدينة"بيػد أٌنػنػا نعم
ػذيكريىػـ في الككفة ما تزاؿ حٌيػة  . كأٌف أكلئؾ ااشػعػرٌيػيف مف تالميػًذه كانت جي

كعػمى كػٌؿ . مػٌمػا يجعؿ تتمميػذىىػـ عػمى اإلماـ فييا أقػػػربى إلى طبيعة ااشػياء 
 . حاؿ ، فػإٌف ىػذه اإلشػكالٌية ليسػت بػذات باؿ 

إٌف إقباؿى أكلئؾ السػتة عشػر أخػان عػمى طمًب العمـ دفعةن : ػػػػػػػ الثالثة 
كاحػدة ، كربما في كقتو كاحػدو ، أك أكقاتو ميتقاربىػة ، مػٌمػا يصعيػبي تصػٌكري 

خصكصان كأٌنػنػا قػد عػػػرفػنا أف ليػس احػدو مف اايسػرة . حيصكلو بػبادرةو منيـ 
 . أدنى سابقة في ىػذا الباب 

كعػمى كٌؿ حاؿ ، ما الذم يجعػؿي ذلؾ العػدد الكبير مف الشيػٌباف الذيف 
يعيشكف في بيػقعػػةو جػدبػػاءى قصٌيةو ، مامف حياةو عػقػمػٌيػةو فييا ، يندفعػػكف بحكاًفػز 
 ذاتػٌيػة إلى االنعطػػاًؼ بحياًتيػػـ انعطافػػػةن حػػػػػػػػػػاٌدةن كيػػػذه ، دكف أف يككفى ليػػـ ال 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    .278/ تاريخ قػػػػـ ، نشرة جالؿ الديف الطيراني :  ػػػػػػ الحسف بف محمد القٌمي 1
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ػػػػػرم ، كال في الػكسػط الػػػذم يعيشػػػكف فيػػو ما ييغػػػػرم أك يػدفػعي   فػي تاريخيـ اايسى
 بذلؾ االتجػػاه ؟ 

ـى الباقػػر قػػد سػبؽ ابنو إلى االعتناًء  (ع  )أًيػؼ إلى ذلؾ ، أف اإلما
بنٍشػػر العمـ في الككفة ، ككاف لػو فييا تالميػذه كثيركف ، كمع ذلؾ فإٌنػنا لػـ نىػػرى 

ػػػري مف اايسػرة ااشػعػرٌية ، الميـ إال كاحػدان منيا لػـ يػكيػف بػذم  ػف ييذكى فييـ مى
 كتقكؿي ركايػةه . شػأف ، بقي في الككفػػػة حػينما ىاجػػػػرى أكثػري اايسػرة كما عػػرفػنػػا 

 . 1" المدينة"في  (ع  )أٌنػو التقى باإلماـ الباقػر 
ـى الصادؽ  ىػك  (ع  )كػؿُّ ذلػؾ يػدؿُّ داللىػةن قػكٌيػةن جػٌدان عػمى أٌف اإلما

ـٌ  نػذاؾ إلى  صاحػبي الػميبادرة في دٍفػع تمؾ النيخبػةو مػف اايسػػػرة ااشػعػرٌية في قيػػػػػػ
بػحػيػث أٌف أكثر . كمف ىػؤالء الػٌرٌكاد تػنػاسػؿى أبػنػاؤىـ كأحػفػاديىػـ . طػمػًب العمـ 

ـٌ ىػـ مف نٍسػؿ عػبػد اهلل بػف سػعػد بف مالؾ  انظػر  ). عيػمماء ااشػاعػرة في قيػػػػػػ
 .  ( 207/  (رجاؿ األشػعرييف  )الميشػٌجػرةى الكيػبػرل ابػنػائو كأخالًفػو في 

ـٌ ذلػؾ االنػبػعػاثى الغامض ، يرجػعي إلى  ذف فالفيؿ في انبعاًث قيػػػػػػ كا 
.  لطميعةو كبيرةو مف أبنائيا دٍفػعىػػةن كاحػػدة 2(ع  )ميبادرة كرعاية اإلماـ الصادؽ

ـٌ أٌف تمؾ الطميعة تابػعػىػٍت إنػتػاجى ذاًتػيػا جػيػالن بعػد جػيػؿ عػمى الػخػٌط الػذم  ثػ
مػاميػييػـ ، بحيثي اسػػتػكممػٍت حييكرىىا كعػالقىػتىػيا  كيػعػييػـ عػميو أيسػتاذيىيػػـ كا 
انظػر  )باائمة الميتكاليػف ، بؿ إلػى ما بعػد انتياء فتػرة الحييكر العمني لألئػٌمػة 

 (. رجاؿ األشعرييف)الجداكؿ بأصحاب كؿ إماـ انتياءن بفترة الغيبة الصغرل في ختاـ كتابنا 
 كنحػف اليكـى إذ ننظػػػري إلػى بػػػػػػادرة اإلماـ مػػػػػف مكقػًعػنػػػا العالي فػػػػػػػػػػػػي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 135 / (رجاؿ ااشعرييف  )الترجمةي لو في كتابنا .  ػػػػػ ىك قيس بف رٌمانة ااشعرم 1
 ركايةن جميمة عػمى العيرل الكثيقة التي شٌدت اإلماـ إلى 32ػػػ331/ ػػػػػػػ اقرأ في رجاؿ الكٌشي2

 .أشعريي قػـ 
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الزماف، كاًيػعػيػف إٌيػاىػا في ًسػياًقيػا التاريخي الػميسػتػمػٌر، لىػنسػتػطػيػع أف نػرل 
 ليػػػػػس فػػػقػط بالػٌنػظػرً . فييػػػا عػاًمػالن تاريػخػٌيػان إيجابػٌيػان ما يػػػػزاؿي فاًعػالن حتى اليػػػكـ 

ـٌ ، بػكصػًفػيا أٌكؿى حاًيػرةو عػممػٌيػةو كمػركػزو شػيعيٍّ فػي إيػراف ، ظػٌؿ  إلػى دٍكر قيػػػ
عػمى اتػصػاؿو كثػيػؽو باائػٌمػة الػميػتػكاليف مف بعػدي ، كعػًمػؿى عػمى تسػجيؿ حػديػًثػيػـ 
ـٌ باتػجػاه  ػيػكر قيػػػػ كنػٍقػػػًدًه كتػبػكيػًبػو ػػػػػػػػػػػ ، كلكػف أييػان بالػٌنػظػًر إلػى تػداعيات حي
الػٌرٌم كما كاالىػا ، التي ما عػتٌػمىػت أف أصبحت بػدكًرىا مركػزأن عممٌيػان ميػكازيػان لػ 

ـٌ ، ثػـ باتجػاه بػمػػداف ما كراء النيػر سػمػرقػنػد ككىػػٌش كبيخارل  حيث . الخ..... قيػػ
ـٌ  لػـ يطيػٍؿ بػو العيػميػر إال كػمػا . ازدىػرى ًحػراؾه عػمػمػٌي تاًبػعه لػنػيػًج أيٌمػيػا قيػػػػػ

كمػف كػٌؿ ىػػػػذه اتجػو إلػى بغػػػػداد ، ثػػػػـ منيػا إلى . يطػػػػكؿي بككاكػًب ااسػحػار 
الػذم أعػػادى اامانػػةى إلػى مصػػدًرىػا ، مػشػفكعػةن . الػًحػٌمػة ، ثػـ إلى جبؿ عامػؿ 

ـى عػمى رأس المػاؿ الػقيػٌمػي مػف أربػاحو أثػنػاء قيػػػركفو مػف التطٌكر  بما قػػػػػد تػراكػػ
 . الفكرم ، كىػك يػنػتػًقػؿي بػيػف ىاتػيػؾ المػراكػز 

ػف ييحسػًػفي قػراءةى حػركػًة التاريخ ، كييحًسػػفي باإليافة  ىػكػذا يبػدك لػمى
إلى ذلػؾ ميػراقػبػةى كاسػتيػعػابى عمػًؿ اافػذاذ كىػـ يصنعكف التاريخ ، مػف مػكاٌد قػد 
تػبػدك بسػيطةن في مبػدئيا ، ال تيػمػًفػتي نظػرى أحػد كلذلؾ فػإٌنيا قػد تييعي كتيػنػسػى، 

ـي الصادؽ  ػف ييحًسػفي  (ع  )مػثػمػما ياعػٍت كتيػنيػكسػيٍت بػادرةي اإلما الػٌراًئػدة ، ػػػػػػ مى
ـي بػبركػًتػًو اليكـ قػػػد بػػدأ  ذلؾ يبػدك لػو بكاًمػًؿ البياء كالكييكح أٌف كػٌؿ ما نػنػعيػ

ـٌ ، ثػـ انػداح منيا شػرقان كغػربػان  ـٌ صػنيػعىػةي سػادًس . كنػمػا في قيػػػ كأف نييكضى قيػػػػ
ػف بعػػدىه منيـ رعايػةن  ـٌ كاسػعه كعػمػيؽ ، . اائػٌمػًة بىػػػػٍدكان ، ثػـ مى كالبحػثي مػف ثىػػػ

ال يػزاؿ يػنػتػظػري مف . يػنػفيػػػذي بػنػا إلى أعماؽو بػًٌكػػػرو مف المعنى العممي لإلمامػة 
ػوي . يػؤٌدم حػٌقػو مف أىػؿ الػٌنػظىػر  كما ذلػؾ الػذم كقػفػنػا عػميو مػنػو إال ما فػريى
 . عػمى الباحػث عػنػكافي الكتاب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الػفػصػػُؿ الػثػالػث
 

 ُوُجػػوُه الػعػمػػؿ السِّػػػّري
 
 (1)  

  في الػَمػرامي واألىػداؼ
رمػى العمؿي السّْػػٌرم المكتكـ الذم نػعتقػػدي ، اسػتنادان ًلمػا تػديؿُّ عػميو 

قػد أكلػكه  (ع  )الػٌدالًئػؿي الكثيرة ، أٌف اائٌمػةى الػميتػكاليف منػذ اإلماـ الصادؽ 
دارًة نػمىػطو مف أنػماًط ما  أقصى العػناية كاالىتماـ ، ػػػػػػػ رمى إلى تػركيػًب كا 

ييسىٌمى في اادبػٌيػات السػياسػٌية اليكـ بػػػ الػٌدكلػة الػخػفػٌية أك الدكلة العػميقة ، اٌنيا 
. تعمػؿي تػحػتى الميسػتكل الذم يمحظيػوي الػميػراقػبي العادم في االحكاؿ الػعػادٌية 

ػغػمكبىػةي عػمى أمػًرىا حيف تػنػغػًمػؽي عػمييا  كذلؾ تػدبػيػره قػػد تػمجػأي إلػيػو الشػعكبي الػمى
ػًؿ الطبيعٌية مع السيػمطة الحاكػمػة ، كيغمبي عمييا اليأس  ديركبي ككسػائػؿي الػٌتكاصي
مف إصالًحيا أك دفعيا إلى القياـ بكظيفًتيا ، في سػياسػة أيمكر الناس بما فيو 

 .مصمحتييـ كنفعييـ 
  ىنا تغيبي المغةي الميشػتركىػةي بيف السيػمطة كالناس ، لحسػاًب ليػغػةو 

كـ دكف أف يفًسػدىه عػمييا ميفًسػد : ذات كجييىف  تيػع بالحي . الػدكلةي تػتػطػٌمػبي الػتٌػمى
كفي ىػذا السػبيؿ فإٌنيا قػػد تمجػأي إلى مختمىػؼ كسػائؿ القٍيػػر كالقػٍمػع المعنكٌية 

كالناسي يخيعكف أك ينييكف ًكٍفػقػان لميػحػٌركاًتيـ السيػمككٌية الكامنة . كالماٌدٌيػة 
 . في ثقافتيـ ، أك لمكازيًف الػقيػكل الفاًعػمىػة 

دارًة جيازو  ػػدي الناسي ، في ىػذه الحاؿ ، إلى تركيًب كا  أٌمػا حيف يعمى
تػحػتػيٍّ ميػػكازو لجيػػاز الدكلة ، يقػكـي بما يػركف أٌنيا تعجػػزي أك تسػتنًكػؼي عػف 

أدائو ، فذلؾ تػدبيػره سػياسٌي مف درجةو ميػتقػٌدمةو نسػبٌيػان ، ميتػقػػػػٌدـه عػمى الخيكع 
عػػػػالًف الخركج عػمػػػػػى. بمسافةو كبيرة   بػػػػؿ كقػػد يكػػكف ميػتػقػػػٌدمان عػمى النيػػػكًض كا 
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 السيػمطة الفعمٌية الحاكمة ، ًلػمػا يقتييو مف جيػازو عػمى درجػةو عاليةو مف 
ػرىجػان   .االحتػػػػػػػراؼ ، يعمؿي تحت أكثر الظركؼ دٌقػةن كحى

 
 (2)  

 الدولة العميقة ، شروط تشُكِميا
َـّ إال مف يمػفى شيػركطو    مف ىنا فإٌف أمػران كيػذا ال ييمكػفي أف يػًتػ

 : دقيقةو ، يمػزـي أف تػتػحػٌقػؽى في كقػتو كاحػدو معػػان 
كعػيه سياسيّّ ميتقػػػػٌدـ لػدل القاعػػدة الشعبٌية ييعييا في : ػػػػػػػ ااٌكؿ 

 .مكقع الميتفيٌػـ عػمى ااقػٌؿ كالقاًبػؿ لخيطكةو كيػذه 
 في الميقاًبػؿ فػإٌف مف الميتكٌقع ًجػػٌدان ، أف جميكران ميشبىعان بفكرة شػرعٌية 

السيػػمطة مطمقان ػػػػػػػ مثالن ػػػػػ كحيرمة االعتراض عػمييا ميما ترتكب مف صنكؼ 
 .المظالـ ، سػػيرفضي بؿ كقػػػد ييقاكـي ذلؾ التدبير 

قيػادةه عيػميا ذات مصػداقػٌيػػة كاسػعة لػػػػػػػػػػدل القاعػػػدة :  ػػػػػػػ الثاني 
 . الٌشػعػبػية ، كتتمٌتعي بػثػقػًتػيا الميطمىػقىة 

ػؿو كػفػكء ميػتػعػػػٌدد االىػتمامات : ػػػػػػػ الثالث جيازي عػمػؿو كتػكاصي
قادره بما لديو مف ًخبػرة ، باإليافة إلى مصداقػٌيػة لػدل . كاالختصاصات 

وي مف العمؿ   . القيادة كالقاعػدة معان ، عػمى إدارة ما يخصُّ
 

 (3)  
 (ع)الدور التحضيري لإلماميف الباقر والصادؽ

سػعًو أٌف يػرل الشػرطيىف  كالقارئي المبيب الذم رافقنا فػيما فػات لىػفػي كي
ـٌ تػدبيريىما عػمى يػدىم اإلماميف الباقػر كالصادؽ   : كذلؾ  (ع  )ااٌكليىف قػد تػػ

بػعىػػػٍزًؿ المنبع الرئيػس لمػفػكػر السياسي السيمطكم القىػٍمػعػي ، : ػػػػػػ أكالن 
ػػٌمػاة  زكران بػػ ػثّْػػؿ في ذلػػػؾ الػػػرُّكاـ اليائؿ مف ااقػػػػكاؿ المكيكعػة ، الميسى  الػميػتىػمى
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ٍمعي مف مفاىيـ ذات صفةو قىٍمعػٌيةو  (السيػػػٌنػة  )  ػو عػمى الػعػقػؿ الجى ، كما طػرحى
ًصػرفىػة ، قٍمعػان داخمٌيػان ذاتػٌيػان ، بحيث ييريح أجيزة السيػمطة مف أعباء القٍمع 

القمع . بالقسػكة كالقيػر الماديػيىػف ، كأييػان مف تأثيرىػمػا السػٌيئ عػمى صكرًتيا 
الداخمي الذاتي مف مثؿ أٌف الفعؿى كمَّو فعؿي اهلل ، كاامر بالصبر عػمى الحاكػػػـ 
ػػرمة أم  الجاًئػر، كاالتكاًؿ عػمى اهلل تعالى في حػٌؿ أزماتيـ مع السيمطة ، كحي

مػٌمػا كيػػٌنػػا قػػػد كقػفػنػػػػػػػػػا . الخ . . . . شػػػكؿ مف أشػػػكاؿ االعػتراض كالميعارية  
 . عػميو بما يكفي فػيمػا فات 

كمف المعمكـ لمقارئ المبيب ، الذم رافقنا فيما سػمؼ مف البحث ، 
ٍصر الحديث المعمكؿ بو فيما كرد  ـٌ عػمى يػًد اإلماميىف بحى أٌف ذلؾ العىػٍزؿ قػد تػ

 .مػف طيػريًؽ أىؿ البيت عػمييـ السالـ 
بػمػا اكتسػبو اإلماماف مف مصػداقٌيةو عاٌمػةو ، عاًبػػرةو لكٌؿ : ػػػػػػػػػ كثانػيػان 

نع أجيزة السيػمطة  . صنكؼ الخػالًؼ كاالختالؼ ، التي كاف أكثريىا مف صي
ػًؿ الفيائؿ  ػٌمي بأكػمى ػٍت أينمكذجػان ناصعان لمعاًلػـ العاًرؼ الميتحى كاجتمعٍت . قػػٌدمى

كػػـ كالقػيػادة العاٌمػة   . 1فيو كؿ الصفات الميؤىّْػػمة لمحي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػ عٌبرى المؤرخ الذىبيُّ عف ذلؾ ػػػػػ كىك أحدي أعرؼي المؤرخيف بًسػيىر الرجاؿ ػػػػػػػ تعبيران 1
 : قاؿ . جاًمعان ذا ميمكفو سياسٌي غير خفٌي 

أحػػَد َمف جمَع بيف العمـ والعمؿ والسؤدد والشرؼ  [اإلماـ الباقر  ] كاف" 
  ( . 402 / 4: دار الفكر. سير أعالـ النبالء ، ط ) "وكاف أىاًل لمخالفة. والثقة والرزانة 

كلمقارئ الػطيػمػعىة أف ييقارفى ىػذا النٌص الجميؿ بما انطكل عػميو مف رؤيةو سياسٌية 
ػٍبػر مػػػػا تمٌتع بو اإلمػػاـ مػػػف محاًسػف كفيائؿ ، ػػػػػػػػ ييقارنيػػػو بعػبارة ابػػػػف تيمٌية  صريحة ، عى

أصػٌؿ مف ُأصوؿ أىػؿ  [  أم ظمميـ الميستديـ]الصبُر عػمى َجػْور األئمة : " الٌشػييػػرة 
 ( . 28 / 179: الفتاكل ) " . الُسّنة والجماعة
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(4) 

 اختراؽ النيج السياسي الُسمطوي
ىػذاف اإلنجازاف ، الػمػػذاف اقتييا زيىاء نصؼ القػرف مف العمؿ ، 
يجبي أف نفيمىيما بكصفيمػػػا اختػػػراقان في الصميـ لمٌنيػػػج السػػياسػػي الػػػػذم 

كسػٌخرا  لو جيازان احترافٌيان . اخػتػٌطػػػوي كأدارىهي معاكية ثـ عبد الممؾ بف مركاف 
،  (السيٌنة  )ميتكاًمالن ، ابتداءن مف كيع اافكار ، فصياغػًتيا تحت اسـ 
أك فمنقيػٍؿ أٌنو ، . كانتياءن بنشػًرىا عػمى أيػػػػػػػدم جيشو مف الميحٌدثيف كالقيٌصػاص 

 .عػمى ااقػٌؿ ، بدايةي اختراؽو لذلؾ النيج 
كىكذا لـ يبؽى ، لقيامة مشركع اإلماميىف الميعاكػس لمشركع السيمطة ، 

. كذلؾ ما سػػيككفي الكالـي عػميو ذركةى البحث . إال الجياز الكفػػؤ كمييٌماتيو 
 : سػػػنتناكليو تحت عناكيف أربعة  

 . الككػالءي بميختمؼ درجاتيـ كمىياٌميـ: الجياز التمثيمي لإلماـ : 1ػػػػػػػ 
 . الجباية ، تحػريؾ الكتمة المالٌية ، اإلنفاؽ : الشػأفي المالٌي  : 2ػػػػػػػ 
 . العمؿ التنظيمي  : 3ػػػػػػػ 
ليو  : 4ػػػػػػ   .المعمكمات كالتكجييات مف اإلماـ كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الجياز التمثيمي لإلماـ: الباب األّوؿ 
 الوكالء بمختمؼ درجاِتيـ

 
(1) 

 ظاىرة جديدة في سموؾ األئمة

/  ىػ 148ػػػػػػ114 ) (ع  )مف الثابت أٌف فترةى إمامًة اإلماـ الصادؽ 
قػػد شػيدٍت ظاىػرةن جديػدة كهػؿَّ الًجػٌدًة في سػمكؾ اائمة  ( ـ 765 ػػػػػػػ 732

الميتكاليف مف قػبًمو ، لػػػػـ نىػػػػرىىا أك ماييشبيىيا في كؿ ما كصمنا مف أخباًر كًسػيىػًر 
ػديىا ، أم تمؾ الظاىػرة ، في ميختمؼ المصادر. اائمة الخمسة الٌسابقيف  . نرصي

إٌنػمػا ليس تحت عنكافو ميستقػػػٌؿ ، يبحثي مػاٌدةى كمعنى ىػذه الخطكة المفصمٌية ، 
التي سػػتككفي في الزماف اآلتي محػكران لعمؿو كبيرو ميغيّْػرو ميػبػٌدؿو لممصػائػر ، بما 
ىي تدبيره حادثه جػديػده ، لو ػػػػػػػػ كال بيػٌد ػػػػػػػػ معناه كميػؤٌداه ،  بؿ كعنصرو مف 
. عناصر ًسػيىر بعض أصحابيـ ، قػػد يمػرُّ عػميو القارئي العادمُّ ميػركران عابػران 

ذلؾ حيثي يكصؼي صاحبي السػيرة بأٌنو خادـه أك ككيؿه أك قػيّْػـ أك صيرفي أك 
مٌما ييكدعي في نفس الميتأٌمػؿ الخبير أٌف لكيػؿٍّ مف . ميكاًتب ليػذا اإلماـ أك ذاؾ 

ٍف عػمى ميستكل  ىػذه ااكصاؼ معناىا الخاص ، إٍف عػمى ميسػتكل الرُّتبة كا 
 .  العمؿ المكككؿ إليو 

(2) 
 مغزى وداللة ذلؾ

مف اليركرم ، في سبيؿ فىٍيػػـ ىػذه الخطكة أك التدبير ، أف نأخػذى 
ذلؾ أف المػرءى حيف يتخػذي لنفسػًًو كيكالءى أك . بعيف االعػتبار أكالن أبرزى معانييا 

ميعاكنيف بأم معنىن مف تمؾ المعاني الخمسة ، فإٌف أٌكؿى ما يعػنيو ذلؾ أٌف عنػده 
 . مف العمؿ ما ال ًقػبىػؿى لػػو في أف يؤٌديو بنفًسػو 
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ذلؾ التدبير عف غير  (ع  )إذف فعنػػدما يبتػدعي اإلماـ الصادؽ 
سػابقة ، ثػـ ييجػريو كؿُّ مىف بعػدىه مف اائمة ، فإٌف أقػٌؿ ما يعػنيو ذلؾ أف ىاىنا 
ـٌ جػػػٌد ، بػػػػػػػػػػؿ كاسػػػتمٌر مف بعػػػدي ما  شيػػغؿه أك عػمؿه يقتييو ، لـ يكيػػػٍف مف قػبػؿي ثػػػ

كبؿ ، كما سػنرل ، كاف لو مف .  يزيػدي عػمى قرنيف مف الزماف عامالن ناًشػطان 
حميًد ااثػر، عػمى مىف كانكا محؿَّ اىتمامو كشيػغًمو ، ما ال نزاؿي ننعـي ببركػًتػًو 

 .حتى اليكـ 
(3) 

 الوكالء ، الجزء الظاىر مف العمؿ
ػدخالن إلى  إذف ، فما ينبغي الٌتشػديدي عػميو منذ اآلف ، بكصفو بابان كمى
ـٌ نىٍشػػًرىػـ  ما بعػػػده ، أف بادرةى جػٍعػًؿ الككالء بأعػػدادو كبيرةو كما سػنعرؼ ، كمػف ثىػػ
في مختمؼ المناطؽ كالبمػداف كما سػنعػرؼ أييػان ، ليسػٍت إال الجػزءى الطافيى 

في حيػػف أٌف الجػػزءى ااكبػرى ، أم ااعماؿى . مف الجبؿ عػمى صفحػة التاريػػػػخ 
ػًؿ الجػبؿ ،  كػالءى مف أجًميا ، كىػي ااكػثػر أىػػمٌيةن بكثيػر مػػػػف ميجمى عمكا كي التي جي

ال . تسػػتػقػػػرُّ في ااعماؽ السػحيقة ، تحت غطاءو ميحكىػـو مف السّْػتر كالكتماف 
يػًنػدُّ عػنو إال بعض اإلمارات كاآلثار كالتمميحات ، التي عػمى الباحث الطُّػٍمػعىػة 

ٍمػع كتركيب المعمكمات الميتناًثػرة ، كيمػا  قػًدرةو عػمى جى أف يبػذؿى كؿَّ ما عػنػدىه مف مى
ػدٍّ مف الكيكح لمجزء المغمكر مف الجبؿ العظيـ بحيثي  يخرجى بصكرةو عػمى حى

ٍسػػرةى عػمى يياع قسػػـو . تككفي ميقًنعةن لمقارئ  خصكصان القارئ الذم ييشػاركيوي الحى
اٌف الذيف صنعػكه قػػػد عممكا في . نبيؿو كميشػػٌرؼو كعػميًؽ ااثػًر مف تاريخنا 
بحيث كانكا ميطٌريف ايطػراران إلى . أحػمػًؾ الظركؼ كتحت الخطر الػٌداًئػـ 

السّْػتٍػر كالتكٌتـ ، حتى في أعماؿو ليػس ليػا إال الصفة اإلجتماعٌية الرعػػائٌيػة 
الًصػٍرفىػة ، مػٌمػا سػنػًقػؼي عػمى بعًيًو فػيما سػيأتي إف شاء اهلل ، كال تنطكم عػمى 

 . أدنى خيطكرةو ميباًشػرةو عػمى الحاكميف 
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(4) 
 الوكالء والصياغة العػمالنّية الجديدة

ىاىػنػا مالحظةه ثانيةه ينبغي أييان الميسػارعةي إلى اإلدالء بيا ، 
ىي أٌنػنا نيالحظي أٌف أعػػدادى الككالء . بكصًفيا بابان كمىدخالن أييان إلى ما بعػػدىا 
مٌمػا يػػدؿُّ يمنان عػمى أٌف العمؿى الذم . كانت تكػثيػػػري كتػػزدادي كمما تقػػػػػٌدـ الزماف 

كانكا ييؤٌدكنػو كاف يٌتسػعي كينمك باسػتمرار كيزداد تػعػقػػيػػػدان ، كيمنان تأثيران في 
 . المجتمع الذم يعممكف فيو 

يا القػػارئي المالػػؾي لًحػػػسٍّ تاريخيٍّ ميرىىػػػػؼ ،  إٌف الصكرةى التي يسػػػػتخرجي
كانت .  ىي أٌف  خيطكةى تعييف الككالء لـ تكيف بالبساطة التي تبػدك عػمييا 

كمػػػا أيكلئػػؾ الػػػذيف دخمػػػكا التاريخ تحػػت عػػنػػكاف . طميعةى عمػػؿو تنظيميٍّ عػميػػؽ 
، إال مجمكعةه مف النيخبة الميختارىة ، التي أيكًكػؿ إلييا تدبػيػري العمؿ " كيكالء" 

ػفػػػكف أسػاسػان في . بإشػػػػػػػػراؼ كقيػػػػػادة إمػػاـ زمانيا  كانكا عيػمكمان مٌمف ييػكصى
كىذا يعني إجماالن أنيـ مف . ىػذا اإلماـ أك ذاؾ  (أصحاب  )المصػػادر بػ 

كلكف كاف منيـ أييان مىػف ىػـ . القريبيف منو ، غػاًلػبػان تالميػذه كاآلخػذيف عػنو 
كىػذا أكثر ما يككف في ااطراًؼ البعيػدة . ذكم مكاقع اجتماعٌية في مكاطنيـ 

 . كالككفة " المػدينة " عف مركزىم العمؿ في 
المييـٌ أٌنو بالنتيجة ، كمع استمراًر العمؿ بميختمؼ كيجكًىػو ، سنػرل 
أٌنػنا سػنًصػؿي إلى مرحمةو ميتقػٌدمة ، أفيؿي تعبيرو يحيرني اآلف عنيا ، أٌنيا 

 .عممٌيةي صياغةو عػمػالًنػٌيػةو جديدةو مف ثالث دكائر ميتداًخمىة 
اإلماـ ، بكصفو مىف يختاري ، أك قػػد يعػزؿي عػند :  ػػػػػػػػػػ في القمب 

، كييعي الحػدكدى لمكطف كميػداف  (الككالء  )االقتياء ، عناصرى النيخبة 
ٍسػفى التنفيػذ   . أعماًليـ ، كيعٌيفي مياٌميـ كصالحٌياتيـ ، كييراقػػبي حي

 النيخبىػةي التي تتكٌلى العمػػػؿى الميباًشػػػر عػمى : ػػػػػػػػػػػ في الدائػػػػػرة الكسػػػطى 
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ػػػٌمفان ، كأييان  ػػػػػٌدد لو ًسػػٍبػقان كسى  اارض ، كؿّّ بحسػًب مكقًعو كميػػػػداًف عمًمو ، الميحى

ـٌ المكككلًة إليو  عػمى أف تبقى تمؾ النيخبة عػمى اتصاؿو دائـو .  بحسػػب الميا
باإلماـ ، عػٍبػرى نظاـ اتصاؿو ميحكىػـو كمأمكف ، ًحفاظان عػمى ًسػػػػػٌرٌيػة االتصاالت 

كمف المييـٌ جػػٌدان أف نذكرى أٌنػو كاف إلى جانب اإلماـ ، . كعػمى أٍمػػػًف العامميف 
دائمان فيما يبػدك ، شػخصه ميميَّػز ىك المسػؤكؿه عف القيكد ااساسٌية لقاعػػدة 

 .التنظيـ ، كمنو الديكاف الذم يحتكم أسماءى البارزيف مف الشيعة 
القاعػدة العػريية لمتنظيـ مف : ػػػػػػػػػػ في الدائرًة الخارجٌيًة الكيبرل 

كمف . جميكر الشيعة ، خصكصان الذيف يتمٌتعكف بشئو مف البركز االجتماعي
. الكايح أٌف ىؤالء ىػـ مكيع العمؿ كاالىػتماـ ااساسييىف لمدائرتيىف السابقتيف 

. كما أٌنيـ ىػـ الذيف ييمٌكلكف التنظيـ بما ييسػدّْدكنو مف أخماس كغيًرىا 
ُـّ بكاسػطة الككالء المحٌمييف  . كاتصالييػـ باإلماـ ، كاتصاؿي اإلماـ بيػـ ، إٌنمػػػػا يػًتػ
باسػػػػػتثناء حالػػة ما إذا كاف الميتًصؿ مف كبػػػػػػػار الفقيػػػػاء كالميحػػػػػػػػٌدثيف القيػٌمػػػيػيػف 

ػوي الخطابى ميباشىػرةن إلى اإلماـ  .ػػػػػػ مثالن ػػػػػػ  حيث قػد ييػكجّْ
فميتقٌبٍؿ القارئ اآلف ىػذه الصكرة اإلجمالٌية بقػدر ما ليا مف عالقة 

كما رمينا منيا اآلف .  فػقط "صياغة عػمػالنػّيػة"بالعنكاف الذم ساؽى إلييا ،  أعػنػي 
كما كرد في عنكاف " التاريخ الّسػّري لإلماَمة"إال إلى تزكيد القارئ بأساسٌيات بحث 

إعػدادان لو لمدخكؿ في التفصيالت كأسناًدىا كيػؿّّ بحسىػب العنكاف . الكتاب 
ـى الٌسػابؽ   . الميناًسػػػب لو ، أم إحػدل العناكيف ااربعة التي ختمنا بيا القسػ

 

(5) 
  لماذا تجاىؿ األئمة الشاـ في عمميـ التنظيمي

 :      ثػٌمػةى ىا ىػنػا إشكالٌية ميػقػمػًقػػة تشػغؿي الباؿ ىي 
ػػٌمػيىػف   ليػذا اإلماـ أك ذاؾ ، ميمػػػػػػػا  (ككػالء  )إف جميعى أيكلئؾ  الميسى
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تكيف صفة ككالًتيـ ، ينتمكف إلى الحجػاز أك العػراؽ أك ما ىك اليكـ إيراف ، 
باإليافة إلى مػػداىا الحيكم الثقػافي الذم كاف ييسػٌمى ماكراء النيػر ، كىػك جػزءه 

 كلكٌنػنػا ال نًجػػػػػدي بينيػػػػـ. مٌما ييعػػػرىؼي اليػػكـى بػ  سػػػية الكسػطى ، كًقػػٌمػػػةه إلى مصػر 

مايعني أٌف الشاـ لـ يكيف مكيعى اىتماـ . 1أحػدان مف أبناء المنطقة الشامٌية
 .اائمة في عمميـ التنظيمي

السػؤاؿي الذم يطرحي نفسىػو عػمينا اآلف لمػاذا ؟ لمػػاذا تػرؾى اائمػةي 
الميتكالػػػػػكف أبناءى الشػاـ الشاسع خارجى دائرة اىتماميـ التنظيمي ، كىـ الذيف 

ـى . كصؿ نشاطيػييػـ في ىػذا إلى بخارل كسػمرقنػد كما كاالىما  ـي عػم مع أٌنػنػا نعم
ػذكرىه عميقان في الػتيػربىػة الٌشػامٌية  اليقيف ، أٌف التشٌيػع كاف قػد بػدأ ييربي جي

كذلؾ باليجرة اليمدانٌية الكيبرل . الخصبة ، قػبؿ زيىاء سػبعة عقكدو مف السػنيف
كذلؾ سػػػػرّّ مف أسػرار . إليو ، فيالن عف ىجراتو أيخرل كثيرة أقػٌؿ عػددان 

مػٌمػا  . (التأسيس لتاريخ الشيعة في لبناف كسكرية  )تاريخنا ، كشػفناه في كتابنا 
 باف أثػػػػػريهي في رٌد الفعػػػًؿ الٌشػػػعػبي البالػغ العيػنػػؼ فػػي المنطقػػة عػمى جػػريمػة يػػػػػػػػكـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كاة الشامييف الكثيريف عف اائمة أك مف طيػريقيـ ، كجميعيـ مف 1  ػػػػػػ نقكؿ ىػذا مع عػممنا بالري

كلكٌف . أبناء مدينة الرٌقػة ، التي تيػعىػدُّ جغرافٌيان مف الشاـ ، انيا تقعي غربي نير الفرات 
كمف ىػنػػػا أتى لػقػبػييػػػا . الحقيقة أٌنيا ثقافػيػػػػٌان كباالعػتبار الجغرافي البشػػػرم أييان عػراقػػػػٌية 

 " . بابي بغػداد " المػعػػػركؼ 
كاة داكد بف كثير الرٌقي  صاحب  ( ـ 795/  ىػػػ 179: ح  )أعرؼي أكلئؾ الري

كمنيـ الراكم عنو عمر بف عػمي الٌرٌقي ،  . (ع  )كيركم عف الكاظـ  (ع  )اإلماـ الصادؽ 
كأحمد بف عػمي بف ميدم الٌرٌقي ، أٌكؿي ميحٌدثي الشيعة بحمب ، يركم عف أبيو عف الريا 

. بأربع كسائط فأكثر (ع  )كمحمد بف إسػػماعػػيؿ الٌرٌقي ، الذم يركم عف الباقر  . (ع )
لكٌف مكيع ميالحظًتنا ىػنػا أٌنػنػا  . (ع  )كىشاـ بف غالب الٌرٌقي ، يركم عف أبيو عف الريا 

ػؼي بأٌنػو ككيؿ أك بأم صفةو تيشًعر بأٌنو مف معاكني اإلماـ   . ال نًجػدي بينيـ أحػدان مٌمف ييكصى
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 كػربػال ، كخصكصان عػمى خطيئة عيػبيػد اهلل بف زيػػػػاد الكيبػػرل ، مف كيجيػػة نظػػرو 
، فيالن عػف رؤكس الشيداء  (ع  )سياسٌية ، إذ حمؿى نساءى كأطفاؿى أىػؿ البيت 

كعػمى ااثػر . ، كميى يسػتعرضي بيـ البيمداف ، كمنيا طبعان بمداف الشاـ 
 كاف. انتفيٍت المنطقةي مف أدناىا إلى أقصاىا بحالةو فػريػدةو مف الغيب العاـ 
ىذه . مف أبرًز  ثاًرًىػا السياسٌية سيػقكط البيت السيػفياني نيائيان تحت كطػأة العػار 

اآللٌية التاريخٌية كمفعػكلييا السياسي قػد عػريناىما بالتفصيؿ الكافي في كتابنا 
 . 1 (مككب ااحزاف)

عػمى أٌف مف اليركرم ، في سبيؿ بياًف سبًب انصراًؼ اائمًة 
المتكاليف عف االىتماـ بأبناء المنطقة الشامٌية فيما اجترحكه كتابعكه مف عمؿو 
تنظيمي ، ػػػػػػػػػ مف اليركرم أف نأخػذى بعيف االعتبار ليس ًصػٍرؼى كجكد جالية 
ٌنما ، قبؿى أٌم اعػػتبػار ، إلى أم حػػدٍّ ييمكػفي لمكيتمة  شيعٌية ميما تكف كبيرة ، كا 

السيػٌكانٌية الشيعٌية الشامٌية ، التي نعػػرؼي أٌف أكثىػرىىا كاف  نذاؾ ميكٌزعػان في 
أطراؼ الشػاـ ، أف تككفى البيئةى القػادرةى عػمى احتياف كاستيعابى عمؿو تنظيميٍّ 

أكالن بحسب درجة كعػًييا السياسي ، كثانيان بحسب صالبة تككيًنيا . ًسػٌرم كاسػع 
كىػذه كمُّيا شيػركطه . االجتماعي ، كثالثان بحسػب درجة نييًجيا الثقافي الخاص 

ػٍزمػان أٌنيا كانت مفػقػكدة لػدييا   . نعتقػدي جى
ثـ أٌنػنا ، باإليافة إلى ذلػؾ ، نعػػرؼي أٌف سيػػقػكطى البيت السيػػفياني لػػـ 

ػكػػـ اايمكم سيػقكطان كيػٌمػٌيػان  بؿ إٌنو بعد فػتػػرةو مف التراجيع . يػنػتػًو إلػى سيػػقػكًط الحي
السريع ، حيكًصػر أثػنػاءىا في منطقةو يٌيقةو مف جنكب الشاـ ، كبالتحػديػد في 
. البمقاء ، نجحى البيتي المىركانيُّ بشخص عبد الممؾ في استعادًة الميٍمػًؾ كامالن 

كعػمى ااثػر بدأت فػتػرةه قاسػيةه ًجػٌدان غير مىسػبكقىػةو في تاريخ اإلسػالـ ، سػقطٍت 
ػػريمات  ـٌ شػػػيعػػػػة ً . فييا كػؿُّ الحي ػػػ  مػٌمػا ييمكفي اعػتباريه عامػالن إيافػٌيػػان حاؿ دكف يى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ػػػػػػ نشرة دار بياء الديف العاممي لمنشر في بعمبؾ لبناف 1
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 . الشػاـ إلى دائرة اىتماـ اائمة ًبػشؤكف شػػيعًتيـ 
مف اآلثاًر الميسػتًمػٌرة ليػذا االفتراؽ حتى اليكـ ، أٌف تطٌكرى التشػييًع 
الٌشػاميّْ اتخػذى منحىن خاٌصػان ، بعيػدان عف تطٌكر التشػيُّع في العػػراؽ كالمنطقة 

ػف ييسىػٌمكف بػ  في سػػػكرٌية ك  (العمكييف)الفارسػٌية الثقافٌية ، ما يػػزاؿي ماًثػػالن في مى
كبات عػمى التشيُّع . فػػي اانايكؿ كتركية كألبانيا كالبكسػنة  (البكتاشػييف)

الشامي أف ينتظرى زيىاء ااربعة قػػػػركف قػػبػػؿ أف يأتي الٌرائػػػػػدي الكبيري أبك الفتح 
، ليرتادى الٌصمةى بيف  ( ـ 1057/  ىػ 449: ت  )محمػػد بف عػمي  الكراجكي 

الشاـ كبيف التشػيُّع الػميػزدًىػر في العراؽ 
ثـ مف بعػًده بادرةي الشييد ااكؿ .  1

ليعمؿى عػمى النيج  2 ( ـ 1384/  ىػ 786: ؽ  )محمد بف مٌكػػي الجزيني 
ؤيػةن  ٍف يػكيػٍف عػمى نحكو أكسػعى كأعمػؽ كأبعػػدى ري كىػػػػػذاف ىما الٌرائػػػػداف . نفًسػو ، كا 

العظيماف المذاف تكاليا العمؿى عػمى إغالًؽ الييػػػػٌكًة الفاًغػػرًة بيف ما شػطرتو ظيركؼي 
كبفيًميما اخترؽى التشٌيعي في العػػراؽ ، بما لديو . الزماف في جسػـ التشٌيع الكبير

مف ثركةو فقييةو ػػػػػػ كالمٌية ػػػػػػػػػ أدبػٌيػةو يخمة ، التشيُّعى الشامي الميتخٌمؼى عنو 
بمسافةو كبيرةو ، مٌما ترٌتب عػميو أعظـ النتائج بنيية جبؿ عامؿ الباًىػرة ، 

ػٍبػرىىػا في إيراف كعى
مػٌمػا شػٌكػؿى بمجمكًعػًو نييةن شػاممة ، رسػمٍت صكرةى .  كالينػد 3

 .التشٌيع في العالىػـ إجماالن كما ىي حتى اليكـ 
ٌنػني أدعػػك القارئى المبيبى ، بعػد أف يككف قػػػػد استكعبى ىػػػػػذا الٌسػياؽ   كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الكراجكي عصره ، سػيرتو ، عالىػمو الفكرم  ):  ػػػػػ سػيرتيو كأعماليو كدكريه التاريخي في كتابنا 1

 . قـ ، مؤسػسػة تراث الشيعة . ، ط (كميصٌنفاتيو 
الشييد ااكؿ محمد بف مكي الجزيني ، سػػيرتو ، أعػماليو كما مكث  ):  ػػػػػ انظر كتابنا 2

 . بيركت باعتناء مركز بياء الديف العاممي لألبحاث . ، ط  (منيا 
بيركت ، . ط  (اليجرة العاممٌية إلى إيراف في العصر الصفكم  ):  ػػػػػػػ انظر أييان كتابنا 3

 .دار الركيػة 
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التاريخي ، إلى أف يتأٌمػؿى في تباييػف الميؤٌثرات بيف شػطرم التشٌيع ، ليبػػػدأ منو 
ـى التأثير الحاًسػـ لمعمؿ التنظيمي ىناؾ  ، في  (العراؽ كالمنطقة الفارسػية  )فيػػػ

اامػري الذم سيككفي مكيعى اىتمامنا فيما سيأتي  . (الشػاـ  )ميقاًبػًؿ غياًبػًو ىنا 
 . إف شػاء اهلل تعالى 

 (6)  
 أّوُؿ قادة وشيداء التنظيـ الجديد

نيػس الككفي ااسػدم بالكالء ىك  ػح ًجػٌدان أف الػميػعىػٌمػى بف خي مف الميرجَّ
 1تحػديػدان ، بصفة قػيّْػـ (ع  )طميعةي مىػف عممكا مع اائمة ، مع اإلماـ الصادؽ 

مالٌي ، أم المسػؤكؿ المركزم عػػف الشػأف المالي ، الػذم سيككفي دائمان فيما بعػد 
كظيفتو تمٌقي اامكاؿ ، كتنظيـ القيكد ذات العالقة بيػذا . إلى جػٍنػًب اإلماـ 

الشػأف ، كمف يمنيا أسػماءي الميكٌمفيف الذيف سػٌددكا إلى الصندكؽ المركزم ما 
ىػػػذه القييكد ىي التي يبػدك أٌنيا سػػػػتغػدك فيما بعػػد ، مع تقػديـ الشػأف . عمييـ 

التنظيمي ، ديكانان شػامالن  لكٌؿ البارزيف مف الشػيعة ، كما سػنًقػؼي عػميو إف شاء 
 . اهلل في محٌمو 

،  (ع  )سػنسػتػًبػؽي اآلف تطٌكرى صكرة البحث بالقػكؿ أٌف اإلماـ الجكاد 
كما سػنيػثػبػتي حيف نعرضي لمشػأف المالي مف عناصر التنظيـ السّْػٌرم ، ىػك الذم 

كـى غنائـ الحرب إلى المىكاًسػػب بمختمؼ صنكًفيا  ػػػػٌرل حي فػفػرضى فػي ىػذه . سى
ٍمػسى أييان بشيػركًطيا ، كما ال يزاؿي معمكالن بػو حتى اليكـ  كمع ذلؾ فقد . الخي

  .(ع  )كاف لمتنظيـ مكارده عمى عيد مؤٌسسو اإلماـ الصادؽ 
ُـّ عػمى نحػكو  نيػس في ىػذا النطاؽ كاف يػًتػ كالظاىػري أٌف عمؿى ابف خي

 أك فػمػنػقيػػػٍؿ إٌنػو لػـ يكيػف بالقػػػػٍدًر الالـز مػػػػػػػػف . أقػػػػرب إلى العمنٌية مػنػوي إلى السّْػٌرٌية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .347/  ػػػػػػػػ الغيبة لمطكسي 1
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ـي ييشػػػدّْدي كيؤٌكػػدي عػميو بيركرًة التزاـ الكتماف التاـٌ .  السّْػرٌية  ككثيران ما كػػاف اإلما
ػًة التنظيـ الٌناًشػػئ  في نشاطو بخػدمى

كلكف ال ريػػبى في أٌف يٍعػػػؼى تجػربتو في . 1
ػػرىضه مف ااعػػراض المألكفةو فػػي حػػركةو كيػػػػػذه فػػػي  )ىػػػػػذا النطاؽ  كىػػػػػذا عى

عػمى أٌف " المدينة "ىػػػػك ما أٌدل إلى اٌطػػػالع السيػمطة المحٌمػٌيػػةى فػػػػػي  (بدايتيا 
كطبعػان أطمعى السيػمطةى المركزٌية في . أمػران أك ًحػراكان ما يجػرم عػمى يػد الػميػعػٌمى 

ـٌ أٌف ما أكدل بػػػػالميعػٌمى في النيايػػة أٌنيػػػػا تطٌمبتو . بغػداد عػمى ما عنػدىه  المييػػ
فػتػخػفٌػى ، كبقي ميسػػتػتران ميػدةن غير قصيرة 

ـى السيػػمطة . 2 مٌما اسػتػتػبىػع اىتما
المركػػزٌية في بغػػػػػداد اىتمامان باًلػغػان بما يجرم ، فسػارعىت إلى اسػػػػتبػداًؿ كالييا 

. بشخصو مف اايسػػرة الحاكمة ، ىك داكد بف عػمي العٌباسػي " المدينة " عػمى 
يدؿُّ عػمى . كفي ذلؾ دليؿه عػمى أٌنيا بػدأٍت تسػتشعػري خطران داىػمػان عػمى الدكلة 

 ذلؾ أٌف الكالي الجػديد عندما قبض عػمى الميعٌمى
. وأف يكتَبيـ لو  (أي الصادؽ )سػألو عف شيعة أبي عػبد اهلل " 

ّنما أنػا رجٌؿ أختمُؼ في  فقاؿ ما أعػرُؼ مف أصحاب أبي عػبد اهلل أحػدًا ، وا 
، أما إّنػػؾ إف كتمتني ! تكتمني ؟: فقاؿ . وما أعػرُؼ لو صاحبًا . حوائِجو 
واهلل لو كانوا تحت قدمي ما . بالقتِؿ ُتيػّددني : فقاؿ لو الُمعّمى . قػتػمتُػؾ 

 " 3رفعُت قدمي عػنيـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إّني أمرُت الُمعّمى فخالفني :" أحػدى اصحابو بشػأف الميعٌمى قاؿ (ع) ػػػػػػػ خاطب الصادؽ1
ألّنو أذاع  [ يعني القتؿ ]رحـ اهلُل ُمعّمى كنُت أتوّقع لو ذلؾ  : " ك خػرى قاؿ لو ". فابُتمي
  ( . 380 ك378/ رجاؿ الكشي  )" سػّرنا

ـَ طمب : " مف ركاية  (ع  ) ػػػػػػػ فيمنا ذلؾ مف قكؿ أحػد أصحاب اإلماـ الصادؽ 2 أيا
 . ( 378/ أييان  ) " الُمعّمى بف ُخنيس

  . 381/  ػػػػػ أييان 3
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كىكػذا كاف ، ذلؾ أٌف الكالي اسػػتغػػػٌؿ غيابى اإلماـ في مٌكة ، فػأمػرى 
راميان مف صٍمًبػو خصكصان أف يككفى رسالةن لكٌؿ مىف . بػقػتػػؿ الميػعػٌمػى ثـ بصٍمػًبو 

يعنيو اامػر بأٍف ال تياكفى بعػدى اآلف في المىػسّْ بصكرة الدكلة ، كال باعتباًرىا 
 .القابيةى عػمى مفاًصػؿ السيػمطة في الشيػؤكف كافة 

نيػػػس  " شػػػيعة" مف الكايح أٌف ما عػػناه داكد بػػػػػف عػمي بػ  كابف خي
 ، ليس الشيعة أك ااصحاب العمنييف، كمنيـ المئاتي مف تالميذ "أصحاب" بػػ 

يػـ " . المدينة " اإلماـ كاآلخػذيف عػنو في الككفة ك فيؤالء معركفكف كبعيي
. مشػيكركف ، كليست الدكلة بحاجػػةو إلػػى الػميػعػٌمى أك غػيػػره لييػفػيػػدىىا بأسػػػمائيػـ 

ٌنمػػػا المعػػنيُّ بالتحػديػد  مػف غػيػًرىػـ مكتكمكف ، يفترضي " أصحاٌب " ك "  شػػيعػػٌة "كا 
ـي بكسػيمةو ما ، أف الػميػعػٌمى دكف غيره ىك الذم يعػرفيـ  . داكد ، أك ربػمػا يعم

كىػذا يدؿُّ عػمى أٌنو ، أم داكد ، كاف عػمى اٌطالعو إجمالٌي كاؼو عػمى ما في 
ٍصػران ، كال تيطمىػبي إال منو كالنتيجةي عػمى . تمؾ القيكد ، كأٌنيا تحت يػًد الػميػعػٌمى حى

صعيػد تقييـ طريقة أك أيسػمكب الػميػعػٌمى في العمؿ ، أٌنػو لـ يكيػٍف يػتػقػٌيػػػػدي تمامان 
بتعميماًت اإلماـ ، كمف ىنا حٌمموي المسػؤكلٌيةى كاممةن بما خالؼى كأذاع ، حتى 

ـى كما يجب لىػمػا كٌرط نفسىػو في تمؾ الدائرة المييًمكىػة . عػػف قػتػمىػًتػو  إذ لك اٌنػو كت
 . 1التي أٌدٍت إلى قتمو 

لكٌننا نذكػػري ليػذا الٌرائػد الشييد ، أٌنو حيف أيقػفى أٌنػو مقتكؿ لـ يكيػف لو 
ّـّ إال إبػراءى ذٌمػًتػو تجاه إماًمػو مٌمػا تحػػػت يػػػػػًده مف ماؿو لػػػػػو  : بأف قػاؿ لداكد . ىػػ

 فأخػػرجػو إلػػػػػػى " أخِرجني إلى الناس ، فإّف لي َديػنػًا كثيرًا ومػػػااًل ، حتى ُأشػِيػَد بذلػػػؾ" 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

! رحـ اهلل الُمعّمى : " قاؿ احػد أصحابو عػمى أثر قتؿ الميعٌمى  (ع  ) ػػػػػػاإلماـ الصادؽ 1
أم أٌف إذاعةى الٌسػر ىي  ( 380/ رجاؿ الكشي  ) " قػد كنُت أتوّقُع لو ذلؾ ألّنو أذاع سػّرنا

 . عػمى أف نفيـ السببٌية ىنا بالمعنى المكيكعي . السبب الميباًشر لمقتؿ 
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يا أّييا الناس ، أنا الػُمػعػّمى بف ُخنيس، فَمػف : " فمٌما اجتمع الناس قاؿ .  السػكؽ 
اشػيػدوا أّف ما تػػركُت مف ماٍؿ عيٍف أو َدْيػػٍف أو أمػٍة أو عػبػٍد أو داٍر . عػرفني فقػد عػرفني 

كالمفيكـ مف ىػذا الكالـ أٌنػو إقػػػراره بأف " . 1 أو قميٍؿ أو كثيٍر فيػو لجعػفػر بف محمػد
كؿَّ ما تحت يػده مف ماؿ ىػك في الحقيقة لإلماـ ، نحف نعرؼي أٌف مصػدرىه 

 .ميساىماتي الشيعة في الصندكؽ المركزم 
 

 (7)  
 االتجاه نحو الّسرّية في العمؿ

يبػدك أف قػتػمىػةى أٌكًؿ شػيداء التنظيـ الجديد كانت درسػان بميغان ، ترتٌػبى 
عرفنا ذلؾ مف . عػمييا أثػػػره بالغه ، بػدا في تطٌكره السػريع باتجاه الٌسػٌرٌية الميطمقة 

كأٌف . أٌف اإلماـ عػٌيػفى عػمى ااثػر نصػر بف قابكس الٌمخمي لممنصب الٌشػاغػػر 
ـُ أّنو وكيؿ" ىػذا ظػٌؿ مػػدة عشػريف سػنة  " . 2 وكياًل لإلماـ الصادؽ ، ولػـ يُكػف ُيعَمػ

ـُ بػو" شػرط أف ال نفيـ مف العبارة أٌنػو  ال كيؼ سػيؤٌدم  " لـ يُكف ُيعَم ميطمقان ، كا 
ـي بو عػممان عاٌمػان مكشكفان ، كما كاف الشػأفي ! . مياٌمػو مع الناس ؟ بؿ لـ يكيف ييعم

 . أياـ سػػػػمًفو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 377/  ػػػػػػػ نفسػو 1
باإليافة  (أعالـ الشيعة  )كانظر الترجمة لو في كتابنا  . 383 / 2:  ػػػػػػ رجاؿ النجاشػي 2

 . إلى مصادره الكثيرة 
كمف فػػػػػكائػػػػػػػد الػنػص الميقتبىػس أعاله أٌنػػػػػو يؤٌرخ يمػنػػػػان لتعػيػيػػػػف نصػػر فػػي ىػػػػػذه 

-  ىػ 148عاـ  (ع  ) ىػ ، أم حاصؿ تاريخ كفاة اإلماـ الصادؽ 128بالسنة  (الككالة  )
ػًمؿ فييا في خدمتو .  سػنة 20 كما أٌنػو يؤٌرخي يمنان لشيادة . ىي عػددي السػنيف التي عى

 . أك قيبيًميا بقميؿ  (ىػ 128 )الميعٌمى في السنة نفسيا أم 
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ذلؾ أٌنػو . ىػذا الفيـ لو معنىن كمؤٌدلن كبيريىػف لمىف ييحسفي التأٌمػؿ 
بؿ جػرل اسػتيعابي . يػدؿُّ يمنان عػمى أف شػػػيادة الميعٌمى لـ تذىب ىػػػػػٍدران 

ميعطياًتيا كمغازييا فكران اسػتيعابان عاٌمػان ، بحيث اتجػوى الجميعي قيادةن كككادرى 
كقاعػدةن باتجاًه النُّػزكؿ تحت اارض ، كنايةن عػف اعػتماد الٌسػٌرٌية التاٌمػة في 

ـي طريقىو سػريعان باتجاه أف ييصبحى ميسػتكًعبان . العمؿ  كبحيث اتخػػػذى التنظي
حتى مع . لميعطياًت الكاقًع السياسٌي القاسػي ، صمبان ليس مف السػيؿ اختراقيو 

العمـً التٌػاْـّ اجيػزة الدكلة بكيجكًده إجماالن ، كما سػنراه فيما بعػػد فػي عيػػػًد اإلماـ 
  .(ع  )الكاظـ 

 في ىػذا الٌسػياؽ مف البحث ، ال بيػٌد لنػا مف أف نيػنػٌكهى تنكييان خاصػػػػػػػان 
بأحػًد الجنكد الًكبػاًر المجيكليف لمتنظيـ ، كما أكثريىـ ، ذلؾ ىػك نصر بف 

قابكس الٌمخمي ، الذم عػرفنا أٌنػو تابع ميػدة عشريف سنة العمؿى الذم كاف يؤٌديو 
، كلكف اآلف تحت غػطػػاءو ميٍحكىػـو مف  (ع  )سػمفيو الميعىٌمى مػع اإلماـ الصادؽ 

الٌسػٌرٌيػة الميطمقة ، بحيث أٌف مكقعىػو لـ يكيف معركفان إال لخكاٌص الميحيطيف 
 ػػػػػػػػ 765/  ىػ 183 ػػػػػػ 148 ) (ع  )ثـ طيمة إمامة اإلماـ الكاظـ . باإلماـ 

 ػػػػػػػػػ 789/  ىػ 202 ػػػػػ 183( ) ع ) ، كأدرؾ إمامػػػةى اإلمػاـ الريا  ( ـ 789
ما يعني أٌنػو ػػػػػػػػ .  ، أم قٌيمان مالٌيػان عػامػان   1كمات عػمى كاليتو لو  ( ـ 817

ـى المالٌي المركزٌم إلى جانب ثالثةو مف اائمة الميتكاليف  فيما يبػدك ػػػػػػ كاف القٌي
كخمسيف سنة  ـي أثناءىىا خطكاتو كاسػعةن إلى . مػدةن تزيػدي عػمى خػمػػس و خطا التنظي

ااماـ ، في ظؿّْ عٍجػز الدكلة عػػػف النيؿ منو بما ييحبطيػوي أكيناؿي مف عػزيمًة 
اامػر الػذم ثػٌبػتى أسػمكبى العمػؿ الٌسػٌرم ، كجعؿ منو خيػاران نيائيٌا ال . رجاًلػو 

 . شػريؾ لػو كال بىػديػؿى عػنػو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 48 ػػػػػ 347/  ػػػػػػ الغيبة لمطكسي 1
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مي  إلى جانب نصر نػذكػري أييػان عبػدى الرحماف بف الحٌجاج البىجى
كىك مف كيجكه الميحػٌدثيف مف تالميػذ اإلماـ الصادؽ، كركل عنو كثيران ، . الككفي

المييُـّ بالنسبة لبحًثنا أٌنػو كاف ككيالن . كلو مؤلفات عػديدة ركاىا عنو أصحابيو 
إذف ، فيك أٌكؿي ككالًء اائمة . 1مػٌدةن طكيمة  لإلماـ الصادؽ في الككفة كبغػداد

في ااقطار ، كطميعةي سياسػًة اائمًة الميتكاليف فػيما بعػد في نٍشػر ككالءو لػيـ 
 . حيثما يكجػد ثػقػؿه سيػكانيّّ شػيعٌي 

ػف ييذٌكػري في المصادر بكصفيـ مف  ماعي مى ىػذاف االثناف ىما جى
  . (ككيؿ  )معاكني اإلماـ الصادؽ بصفة 

 
 (8)  

 دور الصيارفة في العمؿ التنظيمي
 : ىاىيػنػا سػؤاؿه أظفُّ أٌنػو البيػٌد قػد خطػرى أييػان لمقارئ النبيو ىػػك 

 ىػؿ عػمينا أف نػعػتػقػػػدى أٌف العمؿى التأسػػػيسٌي لمبناء التنظيمٌي اليخػػػػػػػػػـ 
كػمػا سػػػػػنراه بعػػػػػد قميؿ ، قػػػػػػد اقتصػػر أثناء العشػػػػريف سػنة المذكػكرة عػمى ذيػنػؾ 

 الرجميىف فقط ؟ 
 بػػػػؿ عػمينا أف نأخػػػذى بعػيػػػػػػػػػف !  كػػػػال بالتأكيػد : كنػقػػػكؿي فػػي الجػػػػكاب 

ـى عمؿو تنظيميٍّ ناشػئو قػػػػػػػد اعػػتمػد الٌسػٌرية التاٌمػة بعػد  االعتبار ، أٌكالن ، أٌنػنػا أما
كأٌنػػوي ، ثػانػيػان ، إٌنػما عيػػرؼى . أف ايصػيػبى في مسػػؤكؿو رفيع الميسػػػتكل مف رجالو 

مكقعي أٌكؿى الرجميف بعػد كفاة ااكؿ منيما ، كما عػرفنا الثاني باعػتباًرًه مف كيجػكه 
ػػػري . الميحػػػٌدثيف مػػف تالميػػػًذ اإلمػػػاـ  ػػػر في كيػػتيػػػػًب الرجػػػاؿ ، كتيػػػػػػذكى كما كػػػاف لػييػذكى

ػمىػًة الحػديػػػػػث  ػمى  .ًيمنػان ًصػفىتيػو ككيػالن لإلماـ ، لػك لػـ يكيػٍف لػو ذلػؾ المكًقػع بيػف حى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . باإليافة إلى مصادره الكثيرة  (أعالـ الشيعة  ) ػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
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كبنتيجة ىػذا التحميؿ عػمينا أف نتصٌكرى أٌنػو كاف ثػمػة ككادر أيخػرل قػد ياع 
 . ذكػرىيػـ بسػػبب الظػرؼ الدقيؽ الػذم عممكا فيو 

ػر في ميػرٌكػًب العمًؿ كالعامميف ، عػمينا أف  ثػـ أٌف ىا ىػنػا عػنصره  خى
يػػتػمػثٌػؿي ذلؾ العنصػر في العػػدًد الكبير . نسػتًبؽى تسػمسيػؿى البحث باإلشػارًة إليو 

ػؼي بأٌنػو    .(ع  )بػيػف أصحاب اإلماـ الصادؽ  (صػيػرفػي  )مػٌمػف ييػكصى
ػػدٍّ بعيػػدو عػمؿى   كالصيرفةي كانت في ذلؾ ااكاف عمالن ييشػبوي إلى حى

نػقػػػػدي العيمالت : المىصػًرؼ كالمىصًرفٌي اليكـ ، لكػف بصكرةو سػاذجػةو بسػيطةو طبعان 
ػؼ البارعي مف  )المعػدنػٌيػة ككٍشػؼي صحيًحيا مف زائػفػًيػا  كمف ىنا كاف ييكصى

ػٍرفييا / ، كتبػديمييا  (أصحاًبيا بالنيقػػد ، كحتى اليكـ تيسػٌمى العيمالتي بالنقكد  صى
ػٌكػٍت منو ، كتحريؾي اامكاؿ بكاسػطة  ػٍكدة المعػدف الذم صي بالنظر لنكع كجى

ػػػػػٍفػػتجات  )صككؾ  مثمما ييحٌرؾي اافػػػرادي كالمصارؼي اليكـ أمكالىيـ بكاسػطة  (سى
 مٌمػا سػيككفي مكيعى اىتماًمنا ميفٌصػالن حيث سػػػػػػنتناكؿي  . (الٌشػيٌكػات)أكامر الٌدٍفػع 

 .الجانب المالي مف التنظيـ 
سػنيشػيري اآلف إشػارةن إلى ىؤالء الصيارفة عػمى سػبيؿ ميعالجة السػؤاؿ 

 . الذم بػدأنا بػو ىػذه الفقرة 
ػػكدى عػػددو كبيرو جػػػػػػٌدان منيػػػػػـ بيف الذيػػف تىػػػػػػًردي   ذلػػػػؾ أٌنػنػػػػػا ال حظنػػػا كيجي

 أكثرىػيػػـ. 1اإلماـ (أصحػػػاب  ) أسػػػػماؤىػػػـ فػػي المصػادر الرجالٌية بكصفيػػػػػـ مف 
كذلؾ أمػػره لػو معناه كمغػزاه ، ينبغػي . بػؿ ربما كٌمييػػـ كانكا مف سػكىػنىػة الكػكفة 

ػؿ الباحػػث   .أف يككفى مكيػعى تأمُّ
مف الميػؤٌكػػد أف ذلؾ العػػدد الكبير ، الذم كاف يعمؿي في بمػػدو كاحػػدو ، 

 أصحاُب اإلمػػػػاـ : "إطاري المجمكعة ىنا  )كفي مجمكعػةو بشػرٌيةو كاحػػدةو مف أىػًميا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .(ع ) ػػػػػػػ ثػٍبػػػػته بماكقفنا عػميو مف أسمائيـ في الميمحؽ الثاني لمكتاب ، أصحاب الصادؽ 1
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، يركرة أنو ال بػد أف يككف ثمة صيارفة  خركف مف غير  (ع  )" الصادؽ
، ػػػػػػػػػ إٌف ذلؾ ليػػس أمػران طبيعٌيػان ، مٌمػا يحصؿي عػفػكان كيمفى طبيعة  (أصحابو 
ػػؿ السػميـ في عػٌمػة كسػػبًب ذلؾ ينبغي أف يبػػػدأ في اامػػر الذم . ااشػياء  التأمُّ

كمف ىػذه النقطة سػػػيتجػػوي التفكيري فكران إلى . يجمعيـ ، أال كىك صيحبةي اإلماـ 
العمؿ التنظيمي الذم أٌسػسػو كقاده ، كأٌف ىػػػذه الظاىػرة غير العادٌيػة ليسػت إال 

ػزءن مف الجانب المالي مف التنظيـ   . جي
: عنػد ىػذه النتيجة نقػػكؿي بسػرعة ، ًحفاظان عػمى حػػٌؽ الفصؿ اآلتي 
ىػذا يػدؿُّ داللػةن قكٌيػةن عػمى أف اإلماـ رٌكػزى في ىػذه المرحمة التأسػيػسػٌية عػمى 
تكفير العنصر المالي مف عناصر التنظيـ ااساسٌية ، الذم يأتي في الدرجًة 
الثانية مف حيث ااىمٌية بعػد العنصر الفكركم ، الذم بػػػػػػدأ بناءىه اإلماـ الباقر 

كذلؾ التركيز أمػره طبيعيّّ كمفيكـه جػػٌدان ، ما . ، ثـ أعاله ابػنيػوي مف بعػًده  (ع  )
 مف ىػنػا كػثيػػرى الصيارفةي . دمنا نتحػٌدثي عف تنظيـو سٌرم لو مرامي الدكلة العميقة

كليتقٌبػؿ القارئي المبيب ىػذه اإلشػارة المىجػزؤة مؤٌقػتػػان ، إلى أف  . (أصحابو  )بيف 
 . نتناكلىيا بالتفصيؿ في محمّْيا اآلتي إف شػاء اهلل تعالى 

 
 (9)  

 في الصالحّية المكانّية لموكالء
ػػذي مف المعمكمات المبثكثىػة في التراجػـ الميعٌمػقىػة اكلئؾ الككالء  ييػؤخى
ػػيىػر ، كأييػان في رسػائؿ بعض اائمة لبعض ككالئيـ ،  في كيػتيػب الرجاؿ كالسّْ

أٌنػو كاف ىناؾ بالفعؿ صالحٌيةه مكانٌية لكؿّْ ككيؿ ، خصكصػان في مرحمةو 
كأٌنػػو كاف ىناؾ تشػػديده مف اائٌمػة عػمى كيكالئيـ . ميتقػٌدمػػة مف مراحػؿ العمؿ 

بأف ال يتجاكزكا ىػذه الصالحٌيةى المكانٌية ، بأف يتناكلكا عمالن ، خصكصان في 
 . الشػأف المالي ، في منطقًة غيًرًىػػـ 
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يا ، حػٌررىا الحسف العسكرم  مف اامثمة عػمى ذلؾ رسالةه كصمنا نصُّ
إلى ككيؿو لو اسػمو أبػك عمي بف راشػد  ( ـ 873 ػػػػػػ 868/  ىػ 260 ػػػػػػػػ 254) 

. بأف ال يقبؿى مف أحػدو مف أىؿ بغػداد كالمدائف شػيئان ، كال يمي ليـ اسػتئذانان عميو
ف أتاه شػئه مف غير أىؿ ناحيتو أف ييصٌيره إلى الميكٌكػؿ بناحيتو  كمػػا كٌجػػوى . كا 

أمػػران ميماًثػالن إلى ككيمو عػمى بغػداد كالمدائف أيكب بف نكح بف دٌراج النخعي 
1  . 

ػكدي سبعة مناطؽ إدارٌيػػة  ػًؿ تمؾ المعمكمات كيجي ػذي مف ميجمى  : كييػؤخى
  . (سكاد بغداد)بغػداد كالمػدائػف كالقرل كالمزارع الميجاكرة  : 1ػػػػػػػ 
 . الككفػة كسػػكادىا أم القيػرل كالدسػػاكػر الميطيفة بنيػر الفرات  : 2ػػػػػػ 
 . البصػرة كااىػكاز  : 3ػػػػػػػ 
ـٌ كىػمػػذاف  : 4ػػػػػػػ  ػػذاف ، ىي. قيػػػ  كىاىنا مالحظةه طريفة بالنسبة ليمى

عػٌيػف القاسـ بػف محمػد بػف إبػراىيـ بف  (ع  )أٌف اإلماـ اليادم أك العسكرم
عػمي ، كمعو أبك عػمي بسطاـ بف عػمي كالعيػزير بف زىير، ثالثتيـ مػعػان ككالء 

ػػػذاني ، ثـ بعػػػد أف . فػييا عػمى أف يرجعكا في ىػػػذا إلى ىػػركف بف عيػمػػػراف اليمى
كالمفيكـي مف ذلػػؾ كػٌمػو أٌف الككالةى فػػييا كانت . 2تكفي ىػػػػذا إلى ابًنو الحسػف

لمجنةو مف ثالثة أشػخاصو ميتسػػاكيف ، يعممكف بػإمػرًة رئيػس اليصػدركف إال عف 
كما نػدرم ماىي . كذلؾ تدبيره فػريػػده ، لـ نػًقػٍؼ عػمى ما ييشػبيو . رأًيػو 

 . الميالبسػات التي أكجبتو 
  . 3نيسػابكر : 5ػػػػػػػػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ( .1 )الميمحؽ ااكؿ ، الرسػالة رقـ :  ػػػػػػػ نص الرسالة في ممحقات الكتاب 1
  . 344/ ػػػػػػ رجاؿ النجاشي 2
، كفييا ( ع)التي حٌررىا اإلماـ العسكرم  (4) ػػػػػػػػػػػ انظر في الميمحؽ ااكؿ ، الرسالة رقـ 3

 .ذكر بعض ككالئو في نيسابكر
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مع التنكيو بأف ىػذه المنطقة " . المدينة " الحجاز ، مركزيىػا  : 6ػػػػػػػ 
ذات خصكصٌية ، بكصًفيا مػقػٌر الككيؿ العاـ أك أميف الصنػدكؽ المركزم الذم 
ػبُّ فيو كافػة ككالء المناطؽ عنػدما يككفي  يككف دائمان بجكار اإلماف ، الذم تػصي

ـي الكقػًت فييا  .اٌما حيث يككفي في غيًرىا فيككفي مػعػو . إما
ػكدي ككيؿو لإلماـ فييا قػد يككف محؿَّ اسػػتغػراب . مػصػػر : 7ػػػػػػػػ  ككيجي

التاسع ـ جاليةه / لكف فمييعمىػـ أٌنػو كاف فييا إلى أكاسػػط القػػرف الثالث ىػ. القارئ 
إلى أف جاء زمفي الػمػتػكٌكػػػؿ ، فػأمػرى كاليو عػػمييػا بإخػراًجًيػـ . 1شػػػيعٌية كبيرة 

واسػتَػتَػػر "  ـ ، 850/  ىػػ 236فػأيخػرجكا مف الفسػطاط إلى العػراؽ سػنة . منيا 
ػدعػك عثماف بف عيسى ككيالن .  2 " َمف كاف بمصر عػمى رأي العموّيػػػة ككاف المى

. 3"وكػاف عػنػده ماٌؿ كثيٌر لإلماـ . " فييا  (ع  )ثـ العسكرم (ع  )لإلماـ اليادم 
مػٌمػا يػدؿُّ عػمى اف الجالية الشيعٌية في مصػر كانت ، إلى جانب أٌنيا كبيرة ، 

 . مىيسػػكرىةن أييان 
أٌمػا في . ذلؾ فيما يعكدي لممناطؽ ذات الثقػؿ السيػٌكاني الشيعي 

غيًرىا فػقػد كاف الميكٌمفكف يحممكف ما اجتمع لدييـ مف ماؿ ااخماًس كغيًرىا 
 .4إلى اإلماـ أك إلػى سفيره مباشىػرةن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .(ع)ىنا يذكر الجالية الشيعية بمصر في زمف اإلماـ الجكاد . 1/384:ػػػ الكافي1
  . 347 / 7:  كتاريخ الطبرم 485/ 2:كانظر تاريخ اليعقكبي. 236/ ػػػػػػػػ البياف لممقريزم2
  . 598/  ػػػػػػػ رجاؿ الكشػي 3
ىنا يذكػري جماعةن مف اليمف جاءكا منيػا يحممكف أمكاالن  : 356/ ػػػػػ الغيبة لمطكسي4

كشخصػان ببخارل يدفعي بعشر سبائؾ ذىبان إلى مىف يكصمييا لمحسيف بف ركح  . (ع )لمعسكرم 
كامرأةه مف  بو في إيراف ، تأتي ابف ركح بثالثمائة  . (518/ إكماؿ الديف )في بغػػػداد 

  ( .321/الغيبة )دينػػػار
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 (10)  
 في درجات الوكالء

اائمة لـ يككنكا جميعان مف درجػةو كاحػدة ، لدييـ  (ككالء  )يبػدك أف 
بؿ كانكا مف درجاتو مختمفة ، لكػؿٍّ منيـ صالحٌيتو . الصالحٌيػات نفسػييا 

 . الخاٌصػة بػو 
ػف قػد سػبؽ أف سػٌميناه / أعػمى أكلئؾ ريتػبػةن الككيؿي  القٌيػـ العاـ ، أك مى

كقػد . بػ أميف الصندكؽ المركزم لمتنظيـ ، الذم يككفي دائمان إلى جنب اإلماـ 
نيس ااسػدم، أكؿى شػييدو لمتنظيـ  ثـ نصػر بف . عػرفنا مف ىؤالء الػميػعػمٌػى بف خي

كقػد عرفنػا أييان أٌنػو شػغؿ المنصب نفسىػو بعػد شػيادة ابف . قابكس الٌمخػمي 
نيػس ، إلى جنب اائمة الصادؽ فالكاظـ فالريػا . كتكفي في أياًمو  (ع)خي

ثـ . 1 (ع)كنيييؼي اآلف عػمٌيان بف ميزيار ااىكازم ، إلى جنب اإلماـ الجكاد
خيراف بف إسػحؽ الٌزاكاني ، المعركؼ بػ خيراف الخادـ كخيراف الفراطيسي ، إلى 

 . (ع  )كالميكٌنى بػ أبي اادياف لدل اإلماـ العسكرم. (ع  )جنب اإلماـ اليادم
في أصحاب اائمة ىك لقبي  (الخادـ)كمف المعركؼ بيف الرجالييف أٌف لقب

 تشػريؼ ، مف حيث أٌف صاحبىو  يككف ميػالزمان كقػػريبان جػػٌدان مػػف اإلماـ، كالميٌطمعى 
كما لػقبي الخادـ إال عػمى سػبػيػؿ التغطية عػمى مكقعو . بالتالي عػمػػى أسػػراًره

كاة . الحقيقي  ال فإٌنيـ جميعان ، باإليافة إال مىػف سػنأتي عػمى ذكرىـ ، مف الرُّ كا 
مػف ىػػػػؤالء ياسػر الخادـ ، الذم كصمتنا . عف اإلماـ الذم يككنكف بخدمتو 
 كالظاىػػري أٌنػو كاف أمػيػنىػو في فترة ما  . (ع  )بركايًتو أخباري سػػيرة اإلماـ الريا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مف اإلماـ الجكاد 27 ػػػػػػ 21 ػػػػػػػ اقرأ بتمعيف في الممحؽ ااكؿ لمكتاب الرسائؿ ذكات اارقاـ 1
البف ميزيار ، كما فييا مف إشارات كتمميحات كتنكييات ، مػٌمػا ساقػنػا إلى فػيػـ مكقعو  (ع)

 . العالي لػدل اإلماـ 
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كأبك حمزة نصير الخادـ الذم كاف إلى .  1بعػد كفاة نصر بف قػيػػس الٌمخمي 
ككاف أحػد الذيف شػيػػدكا كفاةى أبيو اإلماـ اليػػػػادم  . (ع)جنب اإلماـ العسكرم 

ككٌقع بخٌطػو شاىػػدان عػمى كصٌيًتو المكتكبة باإلمامة البنو اإلماـ  . (ع  )
 .في غنىن عف التنكيو  كمغػزل ذلؾ.  2 (ع  )العسػكرم 

ػذى بعيًف االعتباًر دائمػان  كعػمى كؿ حاؿ ، فإٌننا نرجك القارئ أف يأخي
أٌننا فػي ىػذا نخكضي في عالـو مف ااسػراًر العميقة ، المحركسًة بأقصى العنايًة 

ٍمعو غفيرو مٌمػف تمٌرسكا طكيالن بيذا النمط مف العمؿ  ما مف رأسماؿو . مف جى
شاراته نجمعي بينيا كنيرٌكبييا   . لدينا في كٍشػًؼ حػقػيػقػًتيػػا إال تمميحاته كا 

ـي  في الدرجة الثانٌيػة مف الككػالء ، بعػد القٌيػـ المركزم ، يأتي القٌيػ
ككظيفتو ميراقبةي عمؿ الككيؿ أك الككالء في منطقتو ، . المحٌمػيُّ أك اإلقميميُّ 

كاسػتيفاءي كًحػٍفػظي أمكاؿ ااخماس المجتمعة لدييـ ، لتسػديًدىا فيما بعػد لمقٌيػـ 
ػًؿ ىػؤالء ، كذلؾ بسػبًب دٌقػػة . العاـ  ػمى كلسنا نعػرؼي الكثير مف أسػماًء كمكاطًف عى

الميـ إال اسـ عػمي بف . كأىمٌية عمميـ ، كما يقتييو مف التزاـ أقصى الٌسػػٌرٌية 
جعفر الييمنياني ، الذم عرفناه عػف طريؽ رسػالةو حػٌررىا أحػدي أىالي مدينة 

ـي تنكييان  . (ع  )ىمػػػػػػػذاف في إيػػػػراف إلى اإلماـ اليادم  كفي الجػػكاب نػػٌكهى اإلما
 عاليػػان بعمي بف جعفػػػػػػػر ، كأمػػػػرى السػائؿى كجميػعى الشػيعة في منطقتو بالرجكع إليو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :  ، مف خبر 2/401لمطبرسي  (االحتجاج  ) ػػػػػػ في 1

بػيػنػا نحف في حديثو عند أبي الحسف الريا إذ دخؿ عػمينا ياسػر الخادـ ، " 
يقرؤؾ السالـ  [المأمكف  ]ياسٌيدم إف أمير المؤمنيف :  ، فقاؿ وكاف يتوّلى أمػَر أبي الحسف

كمغزل ىذا الكالـ غير خفٌي عمى القارئ النبيو بالنسبة لممكقع الحقيقي . الخ . . . كيقكؿ 
 . ، بحيث أٌف المأمكف ييخاطبيوي مباشػرة فيما ييػريػدي أف يكًصػمىػو إلى اإلماـ  (الخادـ)ليذا 

  . 292 / 1:  ػػػػػػػ الكافي 2
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ٌنػني أدعك القارئى الحصيؼ أف يتمٌعػفى في كممات ىػذه .  1في كافة شػػؤكنيـ  كا 
كلييالحٍظ أف السائؿ لػـ يذكػر عػمٌيػان بف جعفر باسػػًمو ، بؿ . الرسػالة الثمينة 
كفي ىػذا دليؿه عػمى . ، في حيف أٌنػو ذكػر غيرىه باسػًمو  " العميؿ" كٌنى عػنػو بػ 

: أٌف كبار المسػؤكليف في التنظيـ كانت ليـ أسػماءه رمػػزٌيػػة ، أككما نقػكؿي اليكـ 
ًكػٌيػة ، معركفةه داخمٌيػان ، حفاظان عػمى الٌسػػٌرٌية  ػرى يركرةى أٌف السائؿ لـ يكيػٍف . حى

ليسػتعمؿى ىػذا االسػػػـ الٌرمزم في رسالتو لإلماـ لك لـ يكيػٍف يعرؼي جٌيػػدان أٌنو 
 . سػيعػرؼي مىػف ىك المقػصكد 

ػػبىة أٌف ذلؾ الجنػدم المجيػكؿ ، أعني عػمٌيػان ، ىك  كنقكؿي بالميناسى
، مف  (الييمنياني : كمف ىنا نسبتو  )شػخصه عػراقي ااصؿ مف قرية ىيمنيا 

قيػرل بغػداد ، يبػدك أنيا قػػد درسػػت فيما بعػد فيما درس مف القرل كالبمػداف 
كلكٌنو اختارى أك أيًمػرى . العراقٌية في ككارث ااياـ القادمة التي حاقػػٍت بالعراؽ 

ذكػره ابفي شػيراشكب . باإلقامة في ىمػذاف حيث كليى منصب القٌيػـ فييا 
كالظاىػري أٌف مكقعىوي انكشػؼى .  2" القّيػـ لإلماـ اليادي " المازنداني ، كاصفان إٌيػاه بػ 

فمػّمػا أخػمى سػبيَمو ذىب إلى مكة . حبَسػُو فترًة طويمة " فيما بعػد بحيث أف المتككؿ 
 .  3" بأمػِر اإلماـ اليادي وأقاـ بيا 

شػرطى أف ال نفيـ مف ذلؾ . في الدرجة الثالثة يأتي كيكالءي المناطؽ 
ػف . أٌف ىؤالء كانكا أشخاصان عادييف مف عيػريض الناس  كػال ، بؿ كاف منيـ مى
كاة حديثيـ  كلكٌف ميقتييات الصيحبة . ىػـ مف أجٌمًة أصحاًب اائمًة ، ككباًر ري

ػر   . كالتممػذة كالعمـ شػئه ،  كميقتييات العػمػؿ التنظيمي شػئه  خى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ( . 5 ) ػػػػػػ انظر نص الرسالة في الممحؽ ااكؿ بالكتاب ، الرسالة رقـ 1
  . 15 / 3:  ػػػػػػ مناقػب 2
ثبات الكصٌية لممسعكدم 608 ػػػػػ 607/  ػػػػػػ رجاؿ الكشػي 3   . 232/  كا 
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ـى ميػفػٌصػمىػػة بمىػف كقفنا عػمييـ مف  ىؤالء الككالء يجػدي القارئ قكائػ
 . أصحاب كؿ إماـو إمػاـ ، في الميمحؽ الثاني بالكتاب 

كالذم سػيالحظوي القارئي المبيب بسيكلة بمجٌرد اطالًعو عػمى ىػذه 
مػٌمػا يعني يمنان أٍف ما مف  . (ع  )القكائـ ، أٌنيا تبػدأي بككالء اإلماـ الصادؽ 

ػف قػبمىػو  كػالءى لػمى كالمفيكـي بالتالي ، بما أٌنػنا . كىػذه ميػالحظةه صحيحةه جػٌدان . كي
مف منظكًرنا كمؤٌرخيف اعتبرنا تعييفى الككالء في ااقطار ىك أٌكؿي المؤٌشػرات 

عػمى بػدء العمؿ التنظيمي الٌسػٌرم ، ػػػػػػػػ أٌف ذلؾ العمؿ قػد بػدأ عػمى يػػػػد كبجيػكد 
 .كىػذه ميالحظةه صحيحة أييػان . اإلمػاـ 

بميكازاة ذلؾ فإٌف السيػمطة ، بشػخص المنصكر العباسي ، بػدأت 
. فبػدأت تتخػذي اإلجراءاًت الميناًسػبة . تشػعري عػمى ااقٌؿ بأٌف شيئان ما يجػرم 

ػف ييعرفكف بالتشػييع لإلماـ  حتى أٌف أحػدىـ . كمف ذلؾ تشػديدي الميراقبة عػمى مى
كاف يميػرُّ بصاحبو فال ينظري إليو 

جكاسيس " المدينة " ككاف لممنصكر بػ  .  1
ميكٌمفيف بميراقبة ما يجػرم في نطاؽ اإلماـ كأصحابو 

كما أٌنػو أمرى بالقبض .  2
عػمى الميسػٌمى معتب ، كىك مف غمماف اإلماـ ، كيربوي ألؼ سػكط إلى أف 

كقػد سػبؽ لنػا أف ذكرنا تعييف أحػد أفراد اايسرة العباسية .  3مات تحػت العػذاب 
نػػيس " المدينة " كاليان عػمى  ػو عػمى قتؿ الػميػعػٌمى بف خي قدامى . كمغزل ذلؾ ، كا 

كذلؾ كما قبمو يػدؿي عػمى أف أجيزة السيػمطة كانت لدييا فكرةه كافيةه عٌمػا يجرم ، 
فأرادت أف تستعمؿ كؿ ما تحت يػدىا مف أدكات القمع لمقياء عػمى العمؿ قبؿ 

 .أف يستػفحؿى كيشػتػٌد عيػكديه 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (11)  
 في ُمػعػانػاُة الػُوكػػالء

ػذي مف ًسػيىػًر بعًض ككػالًء اائمة أٌف حياةى ىػؤالء إجماالن ،  ييػؤخى
كنخاؿي أٌنيـ كانكا يعيشػكف . خصكصان البارزيف منيـ ، كانت ميعاناةن دائمة 

كاف ميجػٌردي أف ييعػرىؼى أحػديىـ بأنو ككيؿه كافيان بنفًسػو . تحت الخكًؼ الػٌداًئػـ 
ػٌدده عػميو  ػذه ميحى . لميالحػقىػًتػو مف جالكزة السيػمطة ، حتى لػك لـ يكيػف لػدييا مأخى

كم أٌف عيػبيػد اهلل بف يحي بف خاقاف الخراساني كزيرى المتككؿ  كمف ذلؾ ما ري
عػػػػرضى عػميو أمػػرى عػمي بػف جعفػر الييمنياني ، الػػذم عػرفناهي ككيالن كقػيػٌمػان 

ػٍبػًس المتككؿ  نػذاؾ ، عػٍريػان ميمىٌطفان فيما  (ع  )لإلمػاـ اليػػػادم  ، ككاف في حى
ال تُتعػػبّف نفَسػؾ بَعػْرِض قّصة ىػذا : " فقاؿ لػو . يبػدك ابتغاءى إطالًقًو مف مىحبًسػو 

 ، أخبرني أّنػو رافضي ، وأّنػو وكيُؿ عػمّي [يعني الفتح بف خاقاف  ]فإّف عّمَؾ ،. وأشػباِىػو 
فيػذا دليؿه .  1 " وحمَؼ أف اليخرَج مف الحبس إال بعػَد موِتو . [ اليادم أم ]بف محمد 

ػٌردى الككالًة لإلماـ كاف سػببان كافيان إلنزاؿ العقاب بالككيؿ   . عػمى أٌف ميجى
كمف ذلؾ أٌنو ما . كنحف رصػدنا سػياسىػةن ميشابيةن ليػًذه منػذ المأمكف 

ـى الريا  ـى الجميؿى جعفر بف بشير  (ع  )أف اغتاؿى اإلما حتى أخػذ صاحبىو العال
مي فأمر بيرًبو كتعذيًبو  ، ال لسبب ميعمىف بؿ فيما نيخٌمف أٌنو اعتقػد خطػأن 2البجى

 . أنو ككيؿه مىكتكـه لإلماـ 
كمف ًكباًر شيػيداء الككالء الحسف بف راشػد كعيسى بف جعفر بف 

، المذيىف ييرب  (ع  )عاصـ ، ككالىما مف أصحاب ككيكالء اإلماـ اليادم 
 كػػػؿّّ منيما ثالثمائة سػػػكط عػمى الجسػػر ببغػداد ، إلى أف ماتػػا تحػػت العػػػػػذاب ، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 140 / 50: كقصة حٍبًسػو في بحار اانكار  . 608 ػػػػػػػ 607/  ػػػػػػػػ رجاؿ الكشي 1
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كيبػدك أٌنػو قيػػًتػؿى معيما شخصه ثالث لسنا نعرفيو إال . فػريميى جسػداىيما في دجمػة 
ػفػاءي اسػًمو كقػتٍػميػو بتمؾ .  1 " ُضِرَب بالعموِد حتى مات" " ابف بىػٍنػد"بكنػيػًتو  كخى

الطريقة الكحشػٌية يداٌلف عػمى أٌنػو مف ميكىػتٌػمي الككالء أك الميسػاعػديف لألئمة في 
ػػػٌرٌيػة ، بما فيو اسػػػتخفاءي أسػمائيـ  ـٌ الدقيقة التي تقتيي أقصى السّْ مف . الميا

، الذم كاف ميكٌمفان بحمًؿ كيػتيػب اإلماـ " بأبي اادياف"ىػػؤالء ػػػػػػػػ مثالن ػػػػػػػػ الميكٌنى 
ـي . كسػنذكره في الفقرة التالية . إلى اامصار  (ع  )العسكرم  كقػد ذكػرى اإلما
مػان عػمييـ في إحػدل  (ع  )اليادم  أيكلئؾ الثالثةى الشػيداء ميشػيدان بيـ ميترحّْ
 .  2رسػائًمو 

 (12)  
 وكالء ُمكّمفوف بُميّماٍت خاصة 

يبػدك أٌف مف الكيكالء مىف كانكا ميكٌمفيف بميٌماتو خاٌصةو ، غير 
التكسُّػط بيف القاًعػدًة كاإلماـً في الشػأًف التكجييٌي العمالنٌي ، كفي الشػأف المالي   

 .مف القاعػدًة إلى اإلماـ كبالعكػس : باتجاىيو 
نقػرأي شػيئان مف ذلؾ فيما ييحكى مف سػػيرًة أحػًد أصحاًب اإلماميىف 

 : الحسف بف سػعػيػد ااىكازم حيث تقػكؿ  (ع  )الريا كالجػػكاد 
وكاف الحسػف بف سػعػيد ىو الذي أوَصػَؿ إسػحؽ بف إبراىيـ " 

وكاَف سػبَب  . (ع  )الحضيني وعػمي بف الّرّيػاف بعػد إسػحؽ إلى الرضا 
وكذلػػؾ فعػػػؿ بعػبػِد . ومنو سػمعػوا الحػديث وبو َعػرفػوا . معرفِتِيـ ليػذا األمػر 

 " .  3حتى َجػَرْت الخػدمػُة عػمى أيػديِيػـ . اهلل بف محمد الحضيني وغػيرِِىػـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 603/  كرجاؿ الكشي 351/  ػػػػػػػ الغيبة لمطكسي 1
 .  في الميمحؽ ااكؿ بالكتاب 34 ػػػػػػػ انظر الرسالة برقـ 2
  .552/  ػػػػ رجاؿ الكشي 3
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 (ع  )بؿ إف عػمي بف ميزيار ااىكازم ، صاحبى اإلماـ الجكاد 
الميقػٌرب ، كاف نصرانٌيان فأسػمـ 

ـي منو أٌف إسػالمىو كاف عػمى يػًده.  1  . مٌما قػد ييفيى
ـي مف ميجمىًؿ ىػذه الميالبىسػات أٌف ابفى سػعيػد كاف ميكىٌمفان أك  كالذم ييفيى

في منطقًتو ،  (العالقات العاٌمة)مىسػؤكالن بمعنىن مف المعاني عٌما نيسػٌميًو اليكـ 
ػٍذبي الرجاًؿ مف ذكم ااىمٌية إلى ميػداف العمؿ  ػو جى ممًة مىيامّْ كنحف . الذم مف جي
نعرؼي أٌف أيكلئؾ ااربعة الرجاؿ غػدكا بفيًؿ مىسػاعي ابف سػعيد بىػٍدكان مف 

، فيالن عف  (ع  )البارزيف كذكم ااثىػر في أصحاب اإلماميىف الجكاد كاليادم
  ". وغيرىـ" ممَّػف لـ يذكرىـ بأسمائيـ ، ميكتفيان بيػذا الٌنحك مف اإلشػارة " غيرىـ"

كما مف نصٍّ صريحو عػمى أٌف أعماؿى ابف سػعيد في ىػذا الٌنطاؽ 
بؿ كال نتكقَّػعي أٍف نًجػدى الٌنصَّ عػمى ىػذا كمثًمػو ، اٌنػو جػزءه . كانت بتكميؼو لو 

ياًتو إال مف  ثاًرىا العممٌية  كلكٌننا نيقػٌدري . مف العمؿ الٌسػٌرٌم ، الذم ال نعرؼي تكجُّ
ٍف في منطقةو بعيػدةو كااىػكاز ، ال ييمكف أف  أييان أٌف عمالن خطيران كيػذا ، كا 

كالقارئي المبيب . كميكافقًتًو عػمى ااقػٌؿ  (ع  )يجػرم دكف عمـً اإلماـ الجكاد 
الذم رافقنا فيما سىػمىؼى مف الكتاب ، كخصكصان الذم يقرأي رسػائؿى اائمًة إلى 

 (اائمة)أصحاًبيـ في اامصار في الميمحؽ ااكؿ بالكتاب ، ليعػرؼي جٌيػدان أٌنيـ 
كانكا ييراقبكف أعماؿى أنصاًرىـ بمينتيى الػػًدٌقػةو ، كييزٌكدكنيـ بتكجيياًتيـ فيما ىك 

 . أقػؿُّ مف ذلؾ 
ػٌح ذلؾ ، ككؿُّ ما بيػًدنا يػدؿُّ عػمى أٌنػو صحيح ، فيك كحػدىه  فإذا صى
يػيسػػػكّْغي عنكافى ىػذه الفقرة ، بكصًفيا أينمكذجان ال نشيػؾُّ ، ما داـ قػد كيًجػدى ، أف لػو 

 . أمثاالن بقيت قيػدى الكتماف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كانظر رسائؿى اإلماـ إليو في  . 548/  كرجاؿ الكشي 75 / 2:  ػػػػػػػػ رجاؿ النجاشي 1
 .الميمحؽ ااكؿ بالكتاب 
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يحمُؿ " ييذكىػري أييان في ىػذا الباب الميكٌنى بػ أبي اادياف الذم كاف 
. كسػػػنًقػؼي عػنػػده إف شاء اهلل في الباب التالي .  1 " ُكُتَب العسكري إلى األمصار

لكٌننا نيمًفػتي اآلف إلى أف ىػذا الرجؿ الميكٌمؼ بيػذه المييٌمة الخطيرة كاف يعمؿي 
تحت غطاءو ميحكىـو مف الٌسػٌرٌية العميقة ، بحيث لـ ييعرىؼ كلـ تذٍكػره المصادري 

 .إال بكنػيػًتػًو الغػريبة ىػػػػػذه 
 (13)  

 في َمػف ُيسّمػوف بالباب والبّواب
ػف  نيشػيري في ختاـ ىػذا الباب إلى أٌننا نًجػدي في بعض الكيتيب ذكػران لمى

 . ىػذا اإلماـ أك ذاؾ 2 (باب  )أك  (بٌكاب  )ييكصىؼ بأٌنو 
ػٌددان يتناسػب مع ااىمٌية التي  كالحقيقةي أٌنػنػا لػـ نفيـ لذلؾ معنىن ميحى

فمف ىػذا . كلـ نًجػده في أصؿو ميعتبىر . تيحاكؿي تمؾ الكيتيب أف تكحي بو لمقارئ 
كذاؾ نظفُّ أٌنيمػا لقباف كىميػٌاف ، اصطنعو مىػف حاكؿى أف يستغػٌؿ الحالػةى التي 
نشػأٍت بالحيكر القكٌم لمتنظيـ ، خصكصان في زماف اائمة المتأخػػػريف ، مف 

ػف بعػدىه  ، بحيث جػذبى بعضى الطيفيمييف الذيف عممكا  (ع  )اإلماـ الكاظـ  فمى
 كلـ يكيػٍف ذلػؾ ممكنان ليـ عػػف طػريؽ اٌدعػػػػػػػػاء . عػمى ادعاء مكقعو عػػػاؿو ليـ فػيو 

 .القٌيػػكمٌيػة أك الككالىة ، اف أرباب ذينؾ المنصبيىف معركفػػػكف في إطار التنظيـ 
فكاف أف نسبكا انفًسػيـ أحػػػػدى ىػػػذيف المكقعػيػىف ، بما ييػكحي بأٌنيـ ذكم 

 تاركيف لخياؿ الٌسػامع أك القارئ أف يتصٌكرى أٌنيما مكقعػػػػػاف. خصكصٌية ميبيمىة 
 الذم كأٌنما ييػػػػرادي بػػػػػػػػػو (باب  )ىاٌماف قريباف جػٌدان مف اإلماـ ، كخصكصان لقب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 232 / 50:  ػػػػػػػ بحار اانكار 1
 397/لمطكسي (الغيبة  )مف كتاب " ذكري المذمكميف الذيف ادعكا البابٌية " ػػػػػػػ انظر فصؿ 2

 .كما بعدىا 
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ؿي  ػٍبػرىه ، مثمما ال ييدخى أف يكحي أنو لـ يكيػٍف مف سػبيؿو لمكيصكؿى إلى اإلماـ إال عى
نني ىػنػا أدعػػك القارئ المبيب  اف يتمٌعفى في أٌف . إلى الػدار إال مف الباب  كا 

ىػذيف الكصفيىف يًرداف أكثرى ما يككف في الكيتيب المشككؾ بصٌحتيا ، كصفان 
ػف تيحيطي بيـ الشيػبييات   . لمى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المػرِفػُؽ المالي مػف التنظيـ: الباب الثاني 

(1) 
 تػمػيػيػػػػػػػػػد

سنعمؿي في ىػذا الباب عػمى بيػاف مصػدر أك مصادر التمكيؿ ًلػمػا 
يركرةى أٌف عمالن كيػذا . تكػٌررى ذكػرينا إياه تحت عػنكاف العمؿ التنظيمي الٌسػٌرم 

و بحثان ال بيػػػػػٌد لػو مف حركػةو مالػٌيػة ، ًعػمػاديىا ااسػاسي مصػدري  الذم نيعالجي
الجباية ، ثـ بالدرجة الثانية كسػيمةي أك كسػائػؿي كطػرائػؽي تػداكًؿ المالٌية ، اٌف 

عػمػؿى الػمػاؿ كقيمتىػو بالنسػبة اٌم عػمػؿو سػػٌرم بعػد الجباية إٌنػمػا ىػك في إيجػاد 
الكسػائؿ كالطرائؽ اآلمنة لتػداكًلػو ، بما ييػمػٌبي حاجػةى أك حاجاًت تنظيـو كاسػعو ، 

كفي . نفتػرىضي أف القارئى قػد غػدا مالكان لفكػرةو كافيةو عػنػو مف الباب السػابؽ 
ػٍنػًع   سػعًيػا في سػبيًؿ مى الػميػقاًبػؿ فػإٌف السُّػمطةى الحاكػمػة سػتػعمؿي كػؿَّ ما في كي

كقػد رأيػنػا فيما . الجباية كالتٌػداكيؿ ، بما ييػؤٌدم إلى جػٍعػًؿ التنظيـ كٌمػو ينيػار 
ـي الصادؽ  ـى بما ييػدٌبػره اإلما  (ع  )سػبػؽ أٌف رأسى السيػمطة في بغػداد ، عنػدما عػمػ

، اسػتنفػرى أقكل ما تحػت يػده مف جيازه الػقػٍمػعي ، بشػخص " المدينة " سػٌران في 
ػدى إلى قػتٍػًؿ المسػؤكؿ المالٌي لمتنظيـ . ابػف عػٌمػو داكد بف عػمٌي  كأف ىػذا عػمى

نيػس  ػٍقػتػػىػؿ حيث تككفي . الجػديػد الػميػعػٌمى بف خي رامػيػان بذلؾ إلى أف ييربى في المى
كىػذه بسػبب . مػٌمػا يػدؿُّ عػمى كبير دىاءو ككٍفػػػرًة معمكمات . الٌيػربىػةي قايية 

اشػػػتالؽ الػميػعػٌمى في ااٍخػًذ بالتنبيياًت الميتكٌررًة لػو مف اإلماـ بالتزاـ أقصى 
ـي فعٌيػف نصػرى بف قابكس الٌمخمي لممنصب . الٌسػٌرٌية  كعػمى ااثػػر بادر اإلما
ككاف مف دىاًء كيػٍبػًط ىػذا الجنػدم المجيػكؿ أٍف جمعى بيف اإلمساػًؾ . الٌشػاًغػر

باامػر المكككؿ إليو بػيػػدو مف حػديػد مع االلتزاـ الكامؿ بالٌسػٌرٌية ، بحيث لػـ 
ػػٌدة عشػػريف سػنةو مف  ييعػرىؼ خارجى إطار التنظيـ أٌف لػو ذلؾ المكقع الياـ مي

طػكاًتػًو اايكلى باتجػاه الٌسػػٌرٌية التاٌمػة . العمؿ مع إماًمػو   .كبذلؾ خطػا التنظيـ خي
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ٌنمػا نيػؤٌكػػدهي اآلف بمناسػػػػبة المكيكع ،.  ككػػؿُّ ذلؾ قػػػػد كقػفػنػػاعػميو فيما فػػػػػات   كا 
 . كعػمى سػبيؿ تػثػبػيػت المعمكمات ، كبيانػان اىػٌمػٌيػة الشػأف المالي فيما نحف فيو 

عػمى أٌنػنػا إذ نيػبػٌيػفي لمقارئ خٌطتىػنا في العمؿ بيػذا النحػك الميتسػمًسػًؿ 
الػميتػراًبػط ، فإٌنمػا عػمى سػبيًؿ ااماني كما نيػًحػبُّ أك يجبي أف يككف ، كأييان 
فػقىػة عػمى الطريؽ الٌصعػٍػب الذم نسػمكيػوي مع القارئ في  ٍسػػػًف الػرّْ عػمى سػبيًؿ حي

ال فػإٌنػنػا نعػرؼي سػمفان أٌنػنػا عاجػزكف عػف تمبيًة كػؿّْ ما نتمػٌنػى مف . كتاًبػنػا ىػذا  كا 
ًلػما عػرفػوي القارئي ، . تفصيػالتو تيػغػني البحثى كتكشػؼي كؿَّ خفاياه كميخٌبػآًتػو 

نػا في ًعمػارًة فصكًؿ كأبكاًب البحث إٌنػما ىػك كنػزي  كأشػرنا إليو غيرى مػٌرة ، أٌف كنػزى
الفقيًر الميعىٌنى ، كما ىك إال إشػاراته كتمميحاته كمقارناته كمغػازو ، تسػٌممٍت إلينا 
ػـ لمرجاؿ الميحيطيف باائمًة أكثر ما يككف  . مف طبيعًتًو الٌسػٌرٌية ، يمفى التراجي

ػدىثو مٌمػا . كما مف أحػدو نعرفيػوي رمى إلى معالجًتيا ميعالجةن مباًشػرة  كما مف حى
يتصؿي بأٌم إشكالٌيةو مف إشػكالٌيات البحث قػد كردنا ذكػريه بقصػد البياف ، أك 

 . عػمى ااقػٌؿ شيػعكران بااىمٌيػة أك الفائػدة 
 

 (2)  
 بػيػف يػدي البحػث

مف الػمؤٌكػد أٌف تمكيؿى التنظيـ اإلمامٌي الٌسػٌرم قػد اعػتمػد في مرحمػةو 
ػةو ، خصكصان في فترة اإلماميىف اليادم كالعسػكرم   ػػػػػػػ 220 ) (ع  )ميتقػٌدمى

مػس المكاسػب مف الشيعة الميكٌمفيف( ـ 873 ػػػػػ 835/  ىػ 260 . عػمى جباية خي
ـٌ تسػديدىا إلى  التي كانت مكككلةن إلى كيكالء اإلماميىف في ااقطار ، كمف ثػ

ػد ، أك إلى القػٌيػـ المركزم أك اإلماـ  كقػد اسػتمٌر ىػذا . القػٌيػـ المحٌمي حيث يكجى
، مع فارؽ أٌف التسػديد صػار احػًد السيػفراء  (ع  )التدبيػر بعػد كفاة العسػكرم 

  . (عج  )ااربعة الميتكاليف لإلماـ الغاًئػب 
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كمف الميؤٌكػد أييان أٌف إحياءى العمؿ بيػذا التكميؼ بذلؾ النحك ، أم 
مػػػس المغاًنػػػـ مػػس المكاسػب ، إحياءن عاٌمػان ، بعػد أف كاف العمؿي محصكران بخي  خي

مػػسى في ىػػػػػذا يذىػػػػػبي إلػى السيػػػػميطات ، إلى   مػف العػػػدٌك ، حيػػػث كػاف الخي
، اسػتكفى فييا خيمسي الكنػز  (ع  )جانػػػًب حاالتو نادرةو في عيػد اإلماـ عػمي 

، ذىب فييا سيـي ذكم القيػربى   كخيمسي الماؿ الذم اختمط فيو الحالؿي بالحراـ
 ، مػٌمػا يرل فيو الباحثي الميػدقّْػؽ ، العارؼي بمكايع ما 1إلى أىؿ البيت خاصة

بيف يػديو مف معمكمات ، تأصيالن لنيج خيمس المكاسػب أك الفكائػد ، كما 
ػػػػػػػػػػ ىػذا . سػيجػرل تثبيتيوي فػػيما بعػد ، بحيث أصبح كما يزاؿ النيج الميسػيطر 

َـّ إحياؤهي بعػد أف ىيجػر زمنان طكيالن اسػبابو سياسٌية  النحك مف التكميؼ قػد تػػ
  . ( ـ835 ػػػػػػػػ 817 ىػ ػػػػػػػػ220ػػػػػػػػ 202) (ع  )غير خفٌية عػمى يػد اإلماـ الجكاد

لكٌف مف الميؤٌكػد أييان أٌنػو كاف ثٌمػةى مالٌية قيػد التػداكيؿ لػدل التنظيـ 
 . ( ـ 765 ػػػػػ 732/  ىػ 148 ػػػػػػ 114 ) (ع  )زمف إمامة اإلماـ الصادؽ 

حتى اإلماـ نفسو لـ يينكر ذلؾ بمعنىن مف المعاني ، إذ أٌنػب داكد بف عػمي 
نيػس " المدينة " عػمى اسػتغالًلو الخسيس لغيابو عػف   . لػقػتػؿ أميًنو ابف خي

تمؾ ىي الثكابتي الثالثة التي ينطمؽي منيا البحث في اإلشػكالٌية 
 . المالٌية ذات ااىمٌية الكبيرة لبحًثنا ، كمنيا نػبػػدأ 

 
 (3)  

 العمُؿ بالُخمػس وتطّوُره
ًؿ ما تحت ىػذا العنكاف أحاديثى الباب ، كما كردت   سػنعػتمدي في تناكي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 357ك  (4) الحديث رقـ 353ك (1) الحديث رقـ 346 / 5:  ػػػػػػػ كسائؿ الشيعة 1

 ( .7)ك (6)الحديثاف رقـ 
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لمحمد بف الحسف  (كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة  )في كتاب 
ػٌر العاممي  اٌف ىذا المجمكع الحديثي مف  . (ـ 1692/ ىػ1104: ت )الحي

 .أكفى المجاميع الميماثمة كأكثرىا شمكالن 
مػس  ػٍبػرى أحاديث باب الخي إف سى

مف الكتاب ، يقػػؼي بالباحػث عػمى  1
ػو في ىػذا القسػـ  شػرطى أف . جممًة ميالحظات في الغاية مف ااىمٌية ًلما نيعالجي

نقرأىا بذىنٌية المؤرخ ، الذم يصػرؼي اىتمامىوه  نحػك التباينات كدالالًتيا في 
ػو  في حيف أٌف الفػقػيو ييكلي أكثر اىتماًمو . ميجمىؿ النصكص التي أمامى

كما ذاؾ إال اٌف ااسئمة . لمتقاطعات ، التي يكٌظفييا في استنباط الحكـ الشرعي
يا الفقيو  يا  المؤٌرخ ، ىي غير ااسئمة التي يطرحي كمف ىنا فػإٌف . التي يطرحي

ػر  ىػذا ييعييا كمَّيا عػمى صعيدو كاحػد ، اٌف نصَّ أم إماـ ييكافئ نصَّ إماـو  خى
ٌجٌيػة  أٌمػا المؤرخ فييعي كؿَّ نصو في إطاًره الزمني . مف حيث اعتبار الحي

 . كىػذا كايح . الخاص بو 
إٌف أكثرى أحاديث الباب ىي عف اإلماـ : ػػػػػػػػ الميالحظةي اايكلى 

ذلؾ أٌف اإلماـ كاف صاحبى . كتفسير ذلؾ غير عسػير . 2 (ع  )الصادؽ 
فكاف مف الطبيعي . حٍمقةو دراسػٌيةو كاسػعة ، يٌمٍت المئات الكثيرة مف التالميػذ 

 . فيرككف أجكبػتىػو حديثان . أف تيكٌجػوى إليو أسػئمةه كثيرة ييجيبي عػػنيا 
ـي الصادؽ : ػػػػػػػػػ المالحظة الثانية  عػمى ذكػًر  (ع  )كال مػٌرة أتى اإلما

 بؿ إٌنو كثيران ما صٌرح بأف الخيمس ىك في الغنائـ خاصة ، . خيمس المكاسػب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .86 ػػػػػػ 336 / 5:  ػػػػػ كسائؿ الشيعة 1
 338ك  (حديثاف  ) 337:  ػػػػػػػ انظر عمى سبيؿ المثاؿ الصفحات مف المصدر أعاله 2
 (حديثاف)347 ك 346 ك345ك (حديثاف)344 ك342 ك 341ك  (ثالثة أحاديث ) 340ك
  . 352ك (حديثاف) 351ك
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 . 1أم كؿ ماال يكسػبيوي المػرءي كإيافةو إلى رأس الماؿ 
إف ااحاديث الكاردة في الكتاب تحت عنكاف : ػػػػػػػػػ المالحظة الثالثة 

ُوجوب الُخمػس فيما يفُضُؿ عػف مؤنة السنة لو ولعػياِلو مف أرباح التجارات والصناعات " 
 باستثناء كاحػدو منيا 2(ع  )ىي جميعيا عف اإلماـ الجكاد  " والزراعات ونحوىػا

كأكثريىا اسػتيياحاته ميكٌجيىػةه إلى اإلماـ . 3 (ع  )فقط عف ابنو اإلماـ اليادم 
كلػدل التدقيؽ نجحنا في تحػديد أماكف . عػمى مكيكع ىػذا التدبير (ع  )الجكاد 

ػدكر سػتةو منيا  ـٌ : صي ، ككاحػده  ( 9 ك7 ك 1ااحاديث رقـ  )ثالثة منيا مف قيػػ
،  ( 3الحديث رقـ ) ، ككاحده مف بغػداد  ( 2الحديث رقـ  )منيا مف نيسابكر 
أم أٌنيا جميعيا أتىػت مف أماكف بعيػدة  . ( 4الحديث رقـ  )ككاحػده مف ىمػذاف 
كفي ذلؾ دليؿه عػمى أٌف أمػرىه قػد نيًشػػػرى بسػرعةو " . المدينة " عف مػقػٌر اإلماـ في 

اامػر الذم سػيفيدنا لػدل . بيف تػمؾ ااقطار الميتباًعػدة ، ما ذيًكػرى كما لـ ييذكىػر 
 . بحث جياز االتصاؿ في التنظيـ الٌسػٌرم في الفصؿ الميخٌصػص لو 

بؿ إٌف اإلماـ نفسىػو ييصٌرحي في رسالةو منو : ػػػػػػػػ المالحظة الرابعة 
إّف الذي أوجبُت في " ميكٌجيىةه إلى صاحًبو الميػقىػٌرب عػمي بف ميزيار ااىكازم 

سنتي ىذه ، وىػذه سنة عشريف ومائتيف ، فقط لمعنًى مف المعاني ، أكره تفسير المعنى 
ـي في بياف . ، أم ًحفاظان عػمى الٌسػرٌية  4" كمَّػو خوفًا مف االنتشػار   ثـ يشػػػػػػػػػػػػرعي اإلما

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الُخمُس مف " ،  (1الحديث رقـ ) 5/338:نفسو " ليس الُخمُس إال في الغنائـ "  ػػػػػ 1

الحديث ) 341" خمسة أشياء ، مف الكنوز والمعادف والغوص والمغنـ الذي ُيقاَتُؿ عميو 
فيما يخرُج مف المعادف والبحر والغػنيمة والحالؿ الُمختمط بالحراـ إذا "  ، الخيمس 11رقـ 

  ( . 6الحديث رقـ  ) 344" لـ ُيعػَرْؼ صاحُبو والكنوز 
  .351 ػػػػػػ348 / 5:  ػػػػػػ نفسػو 2
  ( . 2الحديث رقـ  ) 348 / 5:  ػػػػػػػ اييان 3
  . 37كنص الرسالة اليامة في الممحؽ ااكؿ بالكتاب برقـ  . 50 ػػػػ 349 / 5:  ػػػػػػ أييان 4
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 . أسباب اتخاذ التدبير كمقاصًده كمكيكًعو كما إلى ذلؾ 
ػًؿ ىاتيؾ الميالحظات ، أٌف إحياءى العمًؿ  ػذي مف ميجمى ُـّ ما ييػؤخى كأىػ
مػًس المكاسػًب ، كما ال يزاؿي مستمران حتى اليكـ ، قػد حصػؿ بميبادرةو مف  بخي

 كما مف ريػػػػػػػػػػبو . ، كبالتحػديد في السػػنة ااخيرة مف حياتػو  (ع  )اإلماـ الجكاد 
ػبى ىػذه اليريبة المالٌية ، كما نقػػكؿي اليكـ ، بشركًطيا ،  في أٌنػو إٌنما أكجى

 كمسػاىمةو مالٌيةو مػف عمكـ الميكٌمػفػيف مف شػػيعًتو في تغػطية النػفػقػات الميتكاًثػرة ، 
تبعػان التساع التنظيـ ، كبالتالي اتساع المييٌمات الميمقاة عػمى عاتًقو ، كما 

 . تقتييو مف نػفػقػات 
 (4)  
 اإلماـ الجواد بيف سياستي االحتواء والبطش

عنػد ىػذه النقطة مف التأميػؿ ، كخصكصان كفاة اإلماـ الميبٌكػرة في 
مػس عػمى ذلؾ النحك ، يقػػفػػزي إلى الذىػػػػف   العاـ نفًسػو الذم أعمف فيو إيجابى الخي

 :سػؤاؿه رىػيػب 
ـي بسبب بادرًتػو ىػذه ؟   ىػؿ اغػتػيػؿى اإلما

مف الكايح أٌف الجكابى الميسػتنػد إلى أدٌلػػػػػةو ميباًشػػػرةو ىػك خارجي كػؿ 
ػؿ ، نالػٍت شػخصٌيةن ذات مقاـو . احتماؿ  ـى كاقعًة اغػتياؿو ميحتىػمى ذلؾ اٌنػنا أما

.  عػاؿو جػػٌدان لػدل مئات اايلكؼ مف الناس ، المينتشػريف مف سػمرقنػد إلى مصػر 
مٌمػا ييمػًزـي أجيػزةى السيػمطة ، بكصًفيا الميرتكبى الحٍصرم لمجػػريمة ، بالتزاـ أقصى 

 . الٌسػٌرٌية ، كي ال يتحٌكؿى االغػػتياؿي إلى عكػًس الغػػػرًض منو 
كمع ذلؾ فػإٌنػػو يػتػعػٌيػفي عػمػيػنػا أف نأخػذى بعيًف االعػتبػاًر الميالبسػاًت 

 : التاليػػة 
ـى الجكاد : ػػػػػػػػػ اايكلى  عاش بيع سػنكاتو في بغػداد ، (ع  )أٌف اإلما

 . في منزؿو ميخٌصػصو لػو مف المأمكف بجكار قصره ، كتحت العناية التاٌمة منو 
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كىػذه سػياسػةه نعرؼي أٌف الخمفاء العباسػييف اتٌبعػكىا بنحػكو أك بغيػًره تجاه اإلماميىف 
بعػد أف تبٌيف ليا مف . التالييىف ، ابتغاءى كيعًيػـ كأعمالىيـ تحت الرقابًة الٌدائمة 

ٌنػني . أٌف السػجف لػـ ييٍجػػًد في قميؿو كال كثير  (ع  )تجربًتيا مع اإلماـ الكاظـ  كا 
 أدعػك القارئى المبيب اف ييالحػظى أٌف العمؿى بيػػػذه السػياسػة قػػػػػد تزامف مع اتسػػػػػاًع 

بؿ إٌف المأمكف في سػبيؿ إحكاـ الرقابة عػمى اإلماـ . نشاًط كانتشاًر التنظيـ 
ػو مف ابنتػو  كبذلؾ يككف قػد أغمؽى كؿَّ نقصو في الطكًؽ الميركًب عػمى . زٌكجى

 . اإلماـً حتى في منزًلػو الخاٌص 
ـي الباىػرة لزكاج اإلماـ مف ابنة : ػػػػػػػػ الثانيػة  أٌنػو ما أف تٌمػٍت المراًسػػػػػ

ـي مف بغػداد قاصػدان الحجاز بذريعة الحػٌج  كلكٌنو لػػـ . الخميفة حتى خػػػرج اإلما
كمف الكايح أٌنػنػا في ىػذه الميالبسػات " . المدينة " يعيػػٍد إلييا ، بؿ اسػػػػتقػٌر في 

يا ااٌكؿي الػدىػاء ، فييا تػدبػيػره لغػرض ، كفييا  نشػيدي معركة مكتكمة سػالحي
ُـّ تحػت عناكيف بعيػػدة كػؿَّ البيعػػد عػف الػٌدكافػع . تػدبػيػره ميػقػاًبػؿه لعكًسػػو  كالكيػؿُّ يػًتػ

. فال المأمكف أغػػدؽ صنكؼى التكػريـ عػمى اإلماـ تقػديران مػنػو لفيًمو . الحقيقٌية 
ػٌج  . كال اإلماـ أدار ظيرىه لنعيـ جكار الخميفة كسيػكنى بغػداد إيثاران منو لمحى

ػػوي  ناءى الميؿ كأطػراؼى النيار، تحت  الخميفةي ييػريػدي أف ييحصي عػمى اإلماـً أنفاسى
مةى أيسػرًتو التي  غطاءو مف التكريـ الميبالىػغ فيو ، حتى لك اقتيى اامػري ميخاصى

ـي ييػريػػدي أف ينصرؼى  . (ع  )لػـ تنػسى بالءىىا بكالية العيػد لإلماـ الريا  كاإلما
ػة  إلى العمؿ الكبير الذم ينتظريه تجاهى المؤمنيف ، ميتحػٌرران مف الٌرقابة الميحكىمى

 .التي ييربىػٍت عػميو 
ما أف مػٌرت بيعةي أشػييرو عػمى كفاة المأمكف  بتاريخ : ػػػػػػػػ الثالثة 

 ىػ بعيػدان عف حايرًة ممكو ، كخمػؼى مف بعػػػًدًه أخػكه المعتصـ 218 رجب 15
، حتى كٌجػوى ىػذا إلى اإلماـً أمػران  ( ـ 841 ػػػػػػ 833/  ىػ 227 ػػػػػػػ 218) 

ػػػػؿي الخميفة الجػديػػػػػد مػع اإلمػػػاـ. بالعػػكدة إلى بغػػػػػػداد   كما نػػػػػدرم كيؼ كاف تعامي
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كلكف مف الميؤٌكػد أف الميعتصـى لـ يكيػف في مثؿ دىاء .  الميكػرىًه عػمى ميجاكرًتػو 
أخيو ، بحيث ييغٌطي حقيقةى مقاًصػدًه بغطاءو ميحكىػـ ، ليس مف الٌسػيًؿ اختراقىػوي 

كلعٌمػو تركو يعيش في بغػداد كيؼ شػاء ميػدٌبػران . كاكتشػاؼى ما كراءىه كمػراميػو 
 . ميكتفيان بمراقػػبتو عػف قيػػػػػرب . شيػػػػػػؤكنىو 

 مف المػؤٌكػػػد ، اسػػػتػنػادان إلى الرسػالة التي حػػػػػٌررىا اإلماـ : ػػػػػػػػ الرابعػػة 
مػس في المكاًسب 1لصاحبو ابف ميزيار  ، أٌنػو أصػدر أمػرىه لممؤمنيف بكجكب الخي
ـي في بغػداد بالتأكيػد 220بشػركطو في السػنة  مٌمػا يػدؿُّ .  ىػ ، أم يكـ كاف ييقي

ػكًد زكجتو أيُـّ  عػمى أٌنػو كاف يممؾي حيثي ىػك ىامشػان مف الحػرٌيػة ، حتى مع كيجي
كتصكُّري ذلؾ غير عسػير ، خصكصان مع . الفيؿ ابنة المأمكف إلى جانًبو 

ػكًد أعػدادو كبيرةو مف المؤمنيف في العاصمة كجكاًرىا ، كفػقػان ًلػمػا تػدؿُّ  عمًمنا بكيجي
كيمكف االسػتزادة . عػميو الكثائؽي الكثيرة التي كقػفػنا ككقػؼى القارئي عػمى بعًييا 

منيا بقػراءة الرسػائؿ الميكٌجيػة إلى كيكالء ىاتيؾ النكاحي في الميمحؽ ااٌكؿ 
 . بالكتاب 

ػحي ، أف تككفى أصػداءي ىػذا  كمع ذلؾ فإٌنػنػا ال نسػتػبًعػدي أبػدان ، بػؿ كنيػرجّْ
التدبير الجػديػد كالخطير جػػٌدان بالنسػبة لمسيػمطة قػد كصمٍت إلى مسػامًعيا ، ميما 

ػة  ذلؾ أٌف نفيران عاٌمػان ميػكٌجػيان إلى . تكيػٍف  لػٌيػةي العمؿ الٌسػٌرم صمبةن ميحكىػمى
عشػرات اايلكؼ مف الناس ، كيينشىػر عػمى منطقةو شاسعة تمتػػدُّ مف  سػية 

الكسطى إلى مصر، عابػػرةن قطريف كبيريف بحجـ إيراف كالعػراؽ  ، ػػػػػػػ ذلؾ النفير 
يسػتحيؿي أف تبقى كؿُّ أصػدائػًو طيَّ الكتماف ، ميما يكيف التنظيـ صمبان ميحكىمان 

 . ميتمٌرسػان في ىػذا النمط مف العمؿ 
 فػإذا نحػػف أيفنا إلى كؿّْ ذلؾ ما ىػػك معػػركؼه عػف المعتًصػـ مػػػػػػػػػػف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .75في الصفحة  ( 3 ) ػػػػػػػ انظر مرجعى اليامش رقـ 1
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 قسػػػكةو كميؿو إلى البطػش ، فإٌنػنػا النًجػدي بيػٌدان مف القكؿ بكيجكًد عالقةو سػبػبػٌيةو بيف 
 كىػك الػذم اعػتقػػػد أٌنػػو باسػتقػػػدامو إليو. بادرًة اإلماـ كبيف اغػتياًلػو بأمػًر الخميفة 

قػد كيػفػًػي أمػرىه ككيعىو تحت رقابةو دقيقة دائمة ، بحيث ييابي " المدينة " مف 
 فجاءت ىػذه البادرةي مف اإلماـ. اإلقػداـ عػمى أٌم ما مف شػأًنًو أف ييػثػيػرى غيبىػو 

ـى الشػاٌب قػػػد تجاكزى بميبادرًتػو كؿَّ التكقُّعات .  لتيػريػو كػـ ىػك كاًىػػػػـ  بػؿ إٌف اإلما
اسػتنادان إلى كؿ الٌسػكابؽ في التنظيـ ، الذم ال ريب في أٌف السيػمطة كانت لدييا 

ياًتو   كذلؾ إذ أكجػبى عػمى المؤمنيف جبايةن بذلؾ . معرفة إجمالٌية بكيجكده كبتكجُّ

 كمف المعمكـ أٌف الػػدكلة ، أم دكلػػػػػة ، قػديمان كحػػديثان ، تعتبػػري . العمكـ كاالتسػاع 
ة  إذف فما مف . الجبايةى العاٌمػة حقان حصرٌيان ليا ، بمكازاة امتالؾ القيػٌكة الميسػٌمحى

عجبو في أف رأٍت في ىػذا اإلجػراء مف سياسة اإلماـ الجديدة تيػديدان حقيقٌيان 
ػدي منو كدٌيػان ليا ، خصكصان إف نحف أخػذنا باالعتبار ما يترتٌػبي عػميو كييػقػصى . كيجي
يركرةى أٌنػو عػنػدما يمجأي تنظيـه ًسػػػػٌرم إلى تدبيرو كيػذا ، فذلؾ يعني أٌنػو ييييئ 

كما أٌنػو يقتيي مف السيػمطة الفعمٌية . لعمؿو كبيرو يقتيي تمكيالن مف حجًمػو 
ٍسػـ اامػر قبؿ  سػًعيا لحى بالميقابؿ أف تعمؿى ، مف يمًف منطًقيا ، كؿَّ ما في كي

ـى   .أف يتفاقىػػػػػ
ـٌ  (ع  )لذلؾ فإٌنػنػا نيػرٌجػحي بػقيػٌكة أٌف اإلماـ الجكاد  إٌنػمػا اغػػتػيػؿى بالسيػػ

مػس المكاسػب  لكٌف الزماف أثػبػتى . بأمػرو مف الميعتًصـ رٌدان عػمى أمػره بجباية خي
ـه  ـه في ميقابػػػػؿ جماعػػةو تيحػػػػٌركييا قيػػادةه صمبةه كتنظيػػ أٌف منطػؽى العيػػػنػؼ عػقػيػ

كفي ذلؾ . كسػتبقى بادرةي اإلماـ ميػعمكالن بيا ، كما ال تػزاؿي حتى اليكـ . ميحكىـ  
،  (ع  )كسػيأتي بعػد اإلماـ الشػييد ابػنيػو اليادم . دليؿه عػمى أصالػًتػيا كجػدكاىا 

ـي عػمى يػده إلى أبيػى حييػكره كقػٌكًتػو  كفي ذلؾ دليؿه . حيثي سػيًصػؿي التنظي
سػكـو ميتعػٌددة   ثـ عػػمى أف العالقةى التي . عػمى أٌف اإلمامةى نفػسه كاحػػدةه في جي

بنٌيةن عػمى الثقة الميطمقة كالطاعة   .شػٌدٍت عيػػرل المؤمنيف بأئمتيـ كانت مى
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 (5)  
 عػودٌة إلى ما قبؿ إحياء الُخمس

الينفؾُّ ىػذا البحث يطرحي عػمينا السػؤاؿى تمكى السػؤاؿ ، فكأٌف الجكاب 
ذلؾ أٌف مف ميزاًت . كىػذه إمارةه جٌيػدة . عف السػؤاؿ يسػتنبتي سػػػػؤاالن جديدان 

ػؿ أٌنػو يكشػؼي ااسػئػمػةى الخبيئة التي لػـ تكف  المىسىػاًر الصائًب لمتفكيػر كالتأمُّ
كمف المعمكـ أٌف طػٍرحى ااسػئمًة الصحيحة ىػك نصؼي . تخطري بباًؿ أحػدو أصػالن 
 . الطريؽ إلى الجكاب 
 :    نسػػػأؿ 

مػس المكاًسػب ابتغاء تمكيػؿ  إٍف يكيػٍف اإلماـ الجكاد قػد أمػر بجباية خي
ـي بتغطيةو كافيةو بنفقاًتو ، فكيؼ  ػػػػٌرم ، كبيػذا التدبير حظي التنظي التنظيـ السِّ

ُـّ التمكيؿي مف قػبػًؿ ذلؾ ؟  كبأٌم كسػيمةو كاف يػًتػ
 مف الميؤكَّػػد الػذم ال ريب فيو أٌف حػركةن مالٌيةن كبيرة تتجوي إلى اإلماـ 

  . (ع  )كمنو كانت عاًلػقػةن في عيػدم اإلماميىف الصادؽ كالكاظـ 
ـى الماليَّ " المدينة "فمقػد عممنا مٌمػا سػبؽ أٌف كالي  لمعٌباسػػييف قػتػؿ القٌي

ال لذنػبو جناه إال لصفػًتػو ىػذه ، أم أٌنػو عمؿى عػمى  (ع  )لإلماـ الصادؽ 
إحباط أك إرباؾ العممٌيةى المالٌية التي تيػدار بإشػراؼ اإلماـ ، بقتؿ المسػؤكؿ 

كلك اٌنيا لػـ تكيف مف حجـو رأت فيو الدكلة ما فيو تيػديده امًنيا ، . الرئيس عػنيا 
لىػمػا أككمت أمػرىىا إلى شػخصو مف كزف داكد بف عػمي مف اايسػػرة الحاكمة ، 

ػا لجػأ ىك إلى ذلؾ التدبير . فكٌجيتو خصيصان مف بغػداد ليذا الغرض  ثـ لىمى
كما عممنا أييان أٌنػو كاف لإلماـ مف أصحاًبػو جيشه كبيره مف . العنيؼ 

الصيارفة في الككفة ، ما مف ريػبو في أٌف كظيفتىيـ ااساسٌية كانت تغطية 
كفي ىػذا كذاؾ إمػارةه كايحةه ككافيةه عػمى حركًة كيتمةو . كتسػييؿى تباديؿ اامكاؿ 

 . مالٌيةو ليسػٍت بالصغيرة ، تنشيػطي في نطاًؽ العمؿ التنظيمي 
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ثـ أٌنػو مٌمػا ال ريب فيو أييان أٌف تمؾ الحركة كبيػرٍت كاتسػعػٍت في 
 (ـ 789/  ىػ 183 )، بحيث أٌنػو عػنػدمػػػػا تكفي سػنة  (ع  )عيػػػد ابػًنػًو الكاظػػـ 

كاف عػنػد زياد القنػدي سػبعوف ألؼ . ليس مف ُقػّواِمػو أحػػٌد إال وعػنػده الماُؿ الكثير " 
كىػذا مبمغه ىائؿه في مقاييػس  1" دينار ، وعػند عػمي بف أبي حمزة ثالثوف ألؼ دينار

ذلؾ ااكاف ، اجتمع في ميػٌدةو غير معمكمة لػدل اثنيف فقط مف قيػٌكاـ اإلماـ ، فما 
ىػذا ، مع . باليؾ بغيرىـ مػٌمػف ال نعممييـ كلـ تًصٍمنا أخباريىـ بيػذا الخصكص 

يركرة ااخػذ بعيف االعػتبار، أٌف كصكؿى خبر ىػذيف كما اقتبسناه قػػػػد حصؿ 
وي اآلف   . في سػػياؽو ميختمؼ عٌمػا نيعالجي

، كاسػميوي  (ع  )أًيػٍؼ إلى ذلؾ أٌف أحػدى أصحاًب اإلماـ الكاظـ 
محمد القٌطػاف ، كلقػبيػوي يػدؿُّ عػمى مينًتػو ، كاف ييكًصػؿي اامكاؿى إلى اإلماـ ًسػػػػػػٌران 

 . 2إليو تحت غػػطاء تجارًتػو ، أم بكسػيمًة إخفائيا في لفائؼ أك حقائب القطف 
ال  كالظاىػر أٌف عػممىػو الذكي بيػذا النحك ، قػد اسػتمٌر ميػٌدة ما دكف مشػاكؿ ، كا 

لعػمًمنا أٌف أجيػػزةى السيػػمطة كانػت تتميٌػػؼي . لػذيًكػػػرى أٌنػو انكشػؼى كعيػكًقػبى صاحبيو 
ػف يثبتي لدييا أٌنػو يالعه فيو بػأٌم  نػزاًؿ أقصى العػقػكبة بمى الختراؽ التنظيـ ، كا 

 . نحػكو كجعًمو ًعػبػرىةن لغيًره 
ٌنػنا نعػرؼي شػبييان لذلؾ القٌطاف بشػخص عثماف بف سػعيد  ىػذا كا 

الػٌزٌيػات ، مف رجاؿ اإلماـ الػعػسكرم ، كالٌسػفيري ااٌكؿي فيما / العىػٍمػرم الٌسػٌمػاف 
غػرل ، الػػذم كاف يٌتًجػػػري بالزيػػت كالٌسػػمف  بعػػػد لإلماـ الميػػػدم أثناء الغيبة الصي

ما يجُب عػمييـ حمَمو مف  [ (ع  )أم العسكرم  ]وكاف الشيعُة إذا حمموا إلى أبي محمد " 
 فيجعُمُو فػي ِجػػػػراب الّسػػػمف وِزقػػاِقػػػػػو [ أم عثماف نفسو ]األمواؿ أنفػػػػذوه إلى أبي عمػػػرو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 252 / 48:  ػػػػػػ بحار اانكار 1
  .214/  ػػػػػػػ الغيبة لمطكسي 2
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 .  1" ويحممو إلى أبي محمد 
مف أيف كانت تػنػبيػع تمؾ : السػؤاؿ ، كىا ىك قػد كػبيػرى بيف أيدينا اآلف 

 اامكاؿ ، كتحت أم عػنكاف ؟ 
. ييشػبوي ال جكاب  (جكابه  )كىك . اهللي أعمـ : كفي الجكاب نقػكؿ 

ػض ، ما ديمنا قػد اخترنا الخكضى في عالىػـو مف  عػمينا أف نتقٌبمىو عػمى مىيى
ااسػرار ، كايعيف نىٍصػبى أعػييًنػنا كٍشػؼى أدٌؽ التفاصيؿ ، كاإلجابة عف أكثر 

 .ااسئمة غيمكيان 
 كلكف فمننتًيػز ىػذه الفرصة لنيسػٌجػؿ إعجابىػنػا العميؽ بصالبة التنظيـ 
كتماسيػًكو ، بحيث ال يػًنػػدُّ عػنو شػئه مف أسػراًره ، مع أٌنػو ييُـّ عشػرات اايلكؼ 

ف كيػٌنػا نيعاني جػٌراءىه اآلف مف نىػٍقػًص المعمكمات . مف الناس   .كا 
كمع ذلؾ فػإنػنػا ما نشػؾُّ إطالقان في أٌف تمؾ اامكاؿ الكثيرة كانت 

ػر ، حتى قبؿى إعالف اإلماـ  إجماالن تأتي مف المؤمنيف كليس مف أم مصػدرو  خى
مػس المكاسػب  (ع  )الجكاد  كبيف أيدينػا مف ىػذا الباب ركاية تػقػكؿ . إحػيػاءى خي

ـى  ـى الكاظػػػ ػػػػػػػو  (ع  )أٌف رجالن اسػػػمو داكد بف زربي أتى اإلما  بمػاؿ ، فأخػػػػذ بعيى
و   يحمؿي أمػػػكاالن لإلمػػػػػػػػػاـ " المدينة " كثانيةه تقػػػكؿ أٌف رجػػػالن أتػػػى .  2كتػػػػرؾ بعيى

مع . مػٌمػا ييشػيري إلى الحركًة المالٌيًة باتجاه اإلماـ . ، إلى غير ذلؾ  3نفسػو 
و اآلف  يركرة تسػجيؿ أٌف ىاتيف الركايتيىف قػد كردتا في غير الًسػياؽ الذم نيعالجي

ٌنما بيانان لنيكتةو خاصةو ، سػنًقػؼي عػمييا في المحٌؿ الميناسػب إف شػاء اهلل   . ، كا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .كمصادرىه  (أعالـ الشيعة  ) ػػػػػػػ انظر الترجمة لو في كتابنا 1
  . 39/  كالغيبة لمطكسي 306/  ػػػػػػ اإلرشاد لممفيد 2
ثبات الكصٌية 77ػػ476/إكماؿ الديف: كانظر  . 347/ ػػػػػ الغيبة لمطكسي 3  ففييا 247/ ، كا 

 .ذكري كيفكدو كثيرة تأتي حاممةن الكيتيبى كاامكاؿ 
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بيػد أٌنػنػا نيالحظي أٌف حركةى اامكاًؿ باتجاه اإلماـ أك نيػٌكاًبػو قػد 
ػزارة  مػس المكاسػب ، بحيث انعكػسى ذلؾ في غى تصاعػدٍت كثيران بعػد إقػرار خي

الركايات ذات العالقة بيػذا الشػأف ، كفي بيػاًف ماىية اامكاًؿ المىحمكلًة برسػػػػـً 
 . تسػميميا لمسػؤكؿ التنظيـ 
في سػامراء  ]جماعًة مف اليمف قػدمػوا إلى اإلماـ العسػكري " مف ذلؾ أٌف 

كىػك نصّّ غنيّّ بالمغازم ، يػدؿي أٌكالن عػمى أٌف تمؾ . 1" يحمموف أموااًل  [ فيما يبػدك
كانت كثيرة ، كيمنان عػمى أٌنيا مٌمػا اجتمع مف أخماس الميكٌمفيف ،  " األمػواؿ" 

ال لسػػٌددكىا إليو ،  ثـ عػمى أٌنػو لـ يكيٍف لإلماـ ككيؿه في ذلؾ القيػطػر القصٌي ، كا 
يا منيـ ، كفػقػان ًلما تقتييو اإلجػراءاتي  ـي إليو كلػرفضى قبيى أك ارجعيـ اإلما

 . المعمكؿي بيا كما سػنعػرؼ 
زوج سػوار ذىػب ، " كمف ذلؾ أييان أف امػرأةن أتػٍت الحسيف بف ركح بػػ 
كعف الشيخ .  2" حمقٌة كبيرٌة فييا جوىػر ، خاتماف أحػدىما فيروزج واآلَخػر عػقػيػؽ 

كنُت ببخارى فدفع إلّي المعروؼ بابف جاد شػبر عشر سبائؾ ذىب : " الٌصػدكؽ قاؿ 
[ بمده في إيراف ]امػرأٌة تأتي مف آَبو"ك.3"وأمرني أف ُأسػّمميا بمدينة السػالـ فحممُتيا معي

إلى غيػر ذلؾ ، كىك كثيره يمكف تػتػبُّػعو في . 4 "بثالثمائة دينار لمحسيف بف روح
ػو اامػر  ػف ييمُّ كلكٌف فػػيما اقػتػبػسػناه دليؿه كاؼو عػمى ما كاف . النصكص لمى

يكليو المؤمنكف في ميختمؼ ااقطار مف اىػػتماـو باًلػغو بإبػػػراًء ذٌمتيـ مػٌمػا اسػػػتحٌؽ 
 كما أٌف في ذلػػؾ أييان دليؿه عػمى المصػداقػػٌيػػة الػقػػكٌيػػػػػػػػػػػػة.  عػمييػػـ مػف أخماس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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في ىػذا الشػأف بعػد بيع  (ع  )كالعاٌمػة التي اكتسػبيا تػدبيػػري اإلماـ الجػػكاد 
كما مف ريػبو عنػدنا في أٌف ىػذا اإلنجاز الباىػػر ما . عيػقػػػكدو فقط عػمى إقػراًره 

ػكد حالػةو تنظيمٌيةو فٌعػالىػةو ، تسػمؾي يمنىيا اافكاري الخاٌلقةي  َـّ لكال كيجي كاف لػو أٍف يػًتػػ
سػبيمىيا بسػيكلةو كييٍسػرو في كيجػداًف الناس كحكافزىـ ، باتجاه بناءو طرائؽى سػمكؾو 

ٌف . جديدةو ليـ ، فيما يعكدي نفعيوي إلى العمكـ مػٌمػف ىػـ مكيكع عػمًؿ التنظيـ  كا 
 . لنا ًمػؿءى اامػؿ في أف ييشاركنا القارئي المبيب ىػذا اليقػيف 

 (6)  
 في ُوُجػوه اإلنفاؽ 

كىي تيشيري . ذلؾ فيما يرجعي إلى ما كقػػفنا عػميو مف مصادر التمكيؿ 
أعني أٌف قاعػػػدة التنظيـ ىي التي تيغػٌذيو ، . إجماالن إلى أٌنيا كانت ذاتٌيةن 

كأٌف قػيمةى الميساىىمة . كبالميقاًبػؿ تيتُـّ قيادتيوي كككادريىا بما تعتبره مف شػؤكًنيا 
اإللزامٌية تتناسىػبي طىػٍردان مع ما يفييؿي مف دىخًؿ الميكٌمًؼ عف نػفػقػاًتػػو الٌسػػػنكٌية 

نػراهي يتجاكزي في بعض . كىػػػػذا تدبيره تقػػٌدميّّ جػٌدان كمينًصؼه . الميعتادىة لمثًمو 
ـى اليريبٌية المعمكؿى بيا في الدكلة الحديثة  ليس مف العسير . عناًصػًرًه النُّظيػػ

ػؿ العارؼ أف يكتشػؼى عناصػرى شػبيو بتشريعات الزكاة  كلكٌنو . عػمى الميتأمّْ
يتنافػري بشػٌدةو بأكثر مف اعتبار مع أنمكذج الدكلة الخراجٌية ، التي تعتػمػدي في 

كمف المعمكـ أٌف ىذا . مكارًدىا عػمى ما تفػريو عػمى اإلنتاج خارجى مركًزىا 
بحيث . اانمكذج ىك الذم كاف معمكالن بو في الدكلة اإلسالمٌية عػمى اختالًفيا 

و . . . أٌف رفاهى دمشػؽ كبغػداد كالقاىرة الخ   . لـ يكيف لو أدنى عالقة بما تينتجي
 : لكٌف ىػذه الصيغة تطرحي سػؤاالن 

 كيؼ كعمى ـى كاف يجػرم إنفاؽي تمؾ المكارد اليخمة ؟
مف اليركرم أف نطرحى ىػذا السؤاؿ ، اٌف كيجكهى اإلنفاؽ ىي التي 

 حتى مع عػمًمنا بأٌف ال أمؿى لنا فػػػػػػػي أف. تدلُّنا عػمى مقاصػػد كنشػػاطات التنظيـ 
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ذلؾ أٌنػػنػا إف نكيف في ىػذا البحث كٌمػو نيغامػري .  نحصؿى عنو بجكابو شاؼو 
بالخكًض في عالىػـو مف ااسػرار ، فإٌنػنػا في ىػذا السػؤاؿ بالذات نيحاكؿي الغكصى 
ـى  في المنطقًة ااعمؽ منو ، حيثي ييركبي العمؿ الميباًشػر الذم يخترؽي التنظي

 . مف أعػمى القيػادة إلى أدنى القاعػدة 
كمع ذلؾ فإٌنػنػا بالبحث كالتنقيب كالتأميػؿ الميسػتًند إلى معرفةو كافيةو 

 . بالميعطيات التاريخٌية ، نعثري عػمى بعض ما ييشػير إلى بعض تمؾ الكيجكه 
ـى اليادم  ػو  (ع  )مف ذلؾ ما جاء في خبرو يقكؿ أٌف اإلما ، أمػر قٌيػمى

بأف يدفع لكؿٍّ مف أحمػػد بف إسػحاؽ بف سػعػد ااشعرم كعػمي بف جعفػػر  
 . 1الييمنياني كعثماف بف سػعيد العىٍمػرم ثالثيف ألؼ دينار

الخبري تسػكقيػوي المصادر بكصفو دليالن عمى كػرىـ اإلماـ ، كأٌف عطاياه 
أٌما الباحثي فال يرل فيو إال أٌنو محؿّّ لمتسػاؤؿ عػٌمػا  . (!)كانت عطايا الميمكؾ 

 . يكتميوي مف سػػػػػٌر، لػـ يػرى راكيو منو إال ظاىػػػرى اايمكر 
 : نسػػأؿ 

ػف ىػػـ أكلئؾ الثالثة ؟   ػػػػػػ مى
ػػػػػػ ما الذم جمعيـ معػان في مجمػسو كاحػد انتيى عػمى النحك الذم 

 كصفو الخبر ؟ 
ـي كالى منيػـ ذلؾ المبمغ الطائؿ ؟  (منح  )ػػػػػػػػ لماذا كام غػرض  اإلما

  . ( كيمك غػرامان ذىبان 120=  دينار 30000) 
نحف نعرؼي جٌيػدان ىؤالء الثالثة : نقكؿي جكابان عػمى السؤاؿ ااٌكؿ 

. كأٌنيـ كانكا مف الككادر ااسػػاسػػٌية في إدارة التنظيـ الٌسػٌرم ، كيػػػؿّّ في منطػقػًتػو 
ـٌ ، كالثاني في ىمػذاف ، كالثالث في العػراؽ   . ااٌكؿ في قيػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .كقد كرد الخبري في عػٌدة مصادر  . 448 / 2:  ػػػػػػ مناقب ابف شػيراشكب 1
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أٌف اجتماعىيـ معان بيف يػدم اإلماـ ، : كجكابان عػمى السػؤاؿ الثاني 
ػمىػؿو  دفة ، بػؿ امػرو جى كىـ القادمكف مف بمػدافو ميتباعػػػدة ، لػـ يكيػٍف بمحض الصي

 . اقتيػاه ، كبأمػرو مف اإلماـ 
لسنا نعرؼي عػمى نحك التحػديد ػػػػػػػ كأٌنى : كجكابان عػمى السػؤاؿ الثالث 

كلكف ما مف ريبو عنػدنا في . كؿٍّ منيـ ما قػػد مينح  (مٍنح  )لػنػا ػػػػػػ الغرضى مف 
أٌنػو امػرو كاف مكيعى البحث كالتداكؿ في ذلؾ االجتماع لمسػؤكليف ًكبار في 

ػٍت بدكًرىا أف  التنظيـ بر سػة اإلماـ ، انتيى باتخاًذ قػرارو أك جممًة قػراراتو ، اقتيى
كؿٍّ منيـ الميزانٌية الميناًسػبة  (كليس أف ييمنح ، بالتأكيػد  )ييكدعى بتصػرُّؼ 

 . لًقسػًطو مف الًخٌطة أك برنامج العمؿ 
ـى  إذف ، فالحقيقةي ، التي لـ تعيػٍد بحاجةو إلى كثير بياف ، أٌف اإلما

الييماـ ، الذم نعرؼي مف صفاًتو أٌنو كاف رجػؿى دكلةو مف طرازو رفيع ، كاف في 
جمسػًة عمؿ مع كبار ميعاكنيو في ااقطار ، كما يككفي شػأفي القادة ، التخاذ 

 . القرارات التنفيدٌية فيما يخصُّ برنامج العمؿ الميقىػٌرر
ػؿي ، المىدعػػكـ بمعرفةو كافيةو بعناصر الخبر أبطاالن  ىكػذا يجمك لنا التأمُّ

كاتيػو إال التدبير  كأحػداثٌيات ، الحػقػيػقػةى الخبػيػئػةى كراءى خبرو ، لػـ يشػيػٍد منو ري
كلـ يفيـ منو قارئكه الخالي . المالي الذم نىػػٌد عػف ًخػتػاـً الجمسة برسػـ القٌيػـ 

 .الذىف عف خمفٌياًتو ، إال أٌنػو دليؿه عػمى سػخاء اإلماـ عػمى أكليائو 
ٌنني أدعػك القارئى المبيب اف يتمٌعفى معنا في أٌف ىػذه  ىػػذا ، كا 

الجمسةى الميفترىية قػد حيرىا المسػؤكلكف التنظيمٌيكف في مكطف أكبر تجميعو 
لمشيعة يكمذاؾ ، أم إيراف كالعراؽ ، كلـ يًغػٍب عنيا إال مىف ييمثٌػػػؿي أك المىسػؤكؿي 

كما مف تفسػيرو يخطري بالباؿ ليػذه اإلشكالٌية سػكل أٌف الجمسػة قد . عف الحجاز 
ـي في  ػقىػٌر الطبيعي لو كلغيًره مف اائمة ، " المدينة " عيقػدىت يكـ كاف اإلما ، المى

ـى بسيػكنى سػامرا حيث يككفي تحت الميراقبة الدقيقة مف أجيزة السيػمطة  . قبؿ أف ييمزى
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ذلؾ أٌنػنػا نعرؼي أٌف ىػذا . ييػؤٌيػػدي ىػذا التفسػير حييكري عمي بف جعفر الجمسػة 
نػدم العػتػيػؽ الذم حظي مف غير إماـ بأعػمى درجات التنكيو  ، قػد حبسػو  1الجي

ػػٌدةن طكيمة ابتغاءى عػرقمة عمًمو التنظيمي فيما يبػدك ، كبعػد أف أيطمؽى  المتكٌكؿ مي
ـي بسيكنى مٌكة فقطنيا إلى أف تكفي  و أمػره اإلما  . سػراحي

إذف، فمف ىػذا التحميؿ نعرؼي أٌف الجمسةى عيقػدٍت في أكائؿ ًسػنٌي 
ـى كاف في (ـ868 ػػػػػػ 835/ ىػ254ػػػػػػػػ 220) (ع )إمامة اليادم ". المدينة"أم أيا

ػكًد اإلماـً فييا مف ميمٌثؿو لمحجاز   . كًلذا فقػد كاف مف الطبيعي جػٌدان أف تخمكى بكيجي
ػػٍدسػػػان  ػػػػبىة الحديث عػمى ابًف جعفػػر، إٌنني أحػديسي ، حى كأقكؿي بمناسى
فػقػط ، أٌف نفيىػوي نفيان مؤٌبػدان إلى مكة ، كاف نتيجةى تسػكيةو تػٌمػٍت بيف اإلماـ 

ػو الشػديػد بطكًؿ الحبًس في  كالمتككؿ ، بعد أف اشتكى عػميُّ إلى اإلماـ برىمى
. قيٍت بإطالؽ سىػراًحو ميقابؿ االنقطاع عف العمؿ التنظيمي . 2شػيخكخًتو 

ًلما ىػػك معػػركؼه . اإلماـ لو بسيكنى مكة بالذات إمارةه عػمى ذلؾ  (أمػًر  )كفي 
مف عػػػػداء أىػػميا الميزمف لمعمكييف ، حيث سػيككف عاجزان مكيكعٌيان ، حتى لك 
أراد ، عػف ميتابعة نشاًطو ، بسػبب االفتقار إلى البيئة الحاًينة ، التي ال غنى 

كفي ذلؾ . عنيا بالنسبة ام عمؿو سػياسػيٍّ سػػرٌم ميعاًرض لمسيػمطة الفعمٌيػة 
إجماالن دليؿه عػمى قيػػػٌكًة حييكًر عمٌي الميتمٌيػز كالفػٌعػاؿ في العمؿ التنظيمي ، 

بحيث ياؽ المتككؿي بو ذىٍرعػان دكف غيره مٌمػف ىػـ مف درجًتو في التنظيـ ، كقػد 
. كانت أجيزةي السيػمطة تعرفييـ كاحػدان كاحػدان دكف ريػػب ، فأمػرى بإيداًعػًو السػجف 

كدليؿه أييان عػمى نفكًذ اإلماـ عػمى المتككؿ ، بحيث لػـ يجرؤ عػمى قتٍػػؿ 
ػػػػٍفػؾ الدماء   . صاحًبو ، كىك المعركؼ باستسياًؿ سى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ػػػػػػ انظر الرسالة الخامسة في الممحؽ ااكؿ بالكتاب 1
  . 359 / 4:  ػػػػػ منتيى المقاؿ 2
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 بالعكدًة إلى ماأدخمىنا في ىػذا التحميؿ نقكؿ ، إٌف النتيجةى التي انتيينا 
إلييا مف قراءىة الخبر تكيحي لنا كجيان أسػاسػيان مف كيجكه إنفاؽ المكارد المالٌية 

ىػك كال شػػؾ " . المدينة"الميختمفة التػػػػػػي تنتيي إلى الصنػػدكؽ المركػػػزم في 
ـى ااكبرى  عػمى العمؿ التنظيمي الٌسػٌرم ، الػػػػذم يبػدك أٌنػو كاف يسػتيمؾي القسػػػػػػػػ

ـى يدفعي لثالثةو مف كبار المسػؤكليف فيو ما ييعادؿي . منيا  بشػيادة أٌنػنا رأينا اإلما
ثالثمائة كسػػػتيػف كيمك غػرامان ذىبان دفعةن كاحػدة ، ىي كال ريب الميزانٌية الميقػٌررة 

كذلؾ أمػره نحسىػبي أٌنو قػد حػدثى كال بيػػٌد غير مػٌرة مف بعػػد ، ًكفػقان . لميػٌدةو طكيمة 
. كلـ ييسػًعػٍفػنا الحظُّ برٍصػًدًه إال ىػذه المػٌرة . ًلما تقتييو طبيعةي العمؿ الميسػتمػٌر 

كما أٌنو يػدؿُّ يمنان عػمى أٌف العمؿى الذم كاف ييؤٌديو التنظيـ كاف مف الًكػبىػر 
. يسػييؿي قػكؿي ذلؾ كيعسيػري التفصيؿ . بحيث يقتيي تمؾ الميزانية الباىظة 

كعػمى كٌؿ حاؿ فػإٌف الفيؿى في بمكًغ التنظيـ ىػذا الٌشػػأك يرجعي في قسػـو أسػاسػيٍّ 
مػًس  (ع  )منو إلى الخطكة التاريخٌية لإلماـ الجكاد  حيث أحيى العمؿى بخي
 . المكاسب عػمى ما كقفنا عميو فيما فات 

ػر يذكػري بنحكو ميباشػرو  ٍسػف حظّْنػا ػػػػػػػػػ خبره  خى  في اليػًد أييان ػػػػػػػ كيا لحي
ػرى مٌمػا كاف يجػرم عػميو اإلنفاؽ سػنقرأهي بدءان باقتباس . كجمٌي ىػذه المٌرة مرفقان  خى

 : قػػاؿ . النٌص الذم دٌؿ عػميو 
. وقػع ِشػجاٌر بيف أبي حنيفة سػائؽ الحاّج وصيػرِه في ميراث " 

 فأخذىما إلى منزِلػو ، واصمَح بينيما [بف عيمر الجيعفي  ]فمػّر بيما الُمفّضػؿ 
ىػذا الماؿ ليس لي ، إّنما أودعو الصادُؽ عنػدي : وقاؿ . بأربعمائة درىـ 

وما أصمحُت . وأمرني إذا وقع نزاٌع بف رجمَيف مف الشػيعة أف ُأصِمَح بينيما 
 .  1" بو بينكما إّنما ىو مف ماِلػو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ، عف الكافي 322 / 2:  ػػػػػػػػ مينتيى اآلماؿ 1
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ـى منذ ميبػًدًعػًو الصادؽ  قػد أكلى  (ع  ) فيػذا نصه عػمى أٌف التنظي
الجانبى االجتماعيَّ اىتمامان خاصان ، حتى في أمػرو ىٌيفو كشجارو يحصؿي بيف 

مح ، مثمما فعؿ  شخصيىف مف شػيعًتو ، كال يسػتدعي أكثرى مف سػعي بينيما بالصي
 . الميفٌيؿ بتكميؼو مف إماًمو 

 ىػػػػػذا ، ثػـ أٌف النصكصي حافمةه بذكػػر اليباًت التي كاف ييقػػػػٌدمييا اائمػةي 
كلذلؾ . لكبار الشيعة في مختمؼ الميناسبات ، مٌما قػػد يككفي مف ماليـ الخاص 

 . فإننا سنكتفي مف ذكػػػػًرىا بيػذه اإلشارة 
( 7 ) 

 في التدبيرات اإلدارّية ومػآِليا
في ختاـ الٌسػرد نيشػيري إلى أمريىف اثنيىف، نراىما عػمى شػئو مف 

كبيما نككفي قػد . االرتباط العمالني فيما بينيما، لعالقػتيما بمكيكع ىػذا البػاب 
اسػتكفينا ميعطياًت المصادًر في الشػأف المالٌي، بالقػٍدًر الذم أيتػيػحى لنا االطػالعي 

 . عػميو 
ـى الكاظـى : اامػر ااٌكؿ   التـز سػػػػياسػةن قػيػػػٍػت (ع  )يبػػػػػػػػدك أٌف اإلما

إٌمػا عف .  بأف تيسػٌددى اامكاؿي الكاردةي حٍصػران إلى قػيّْػـو خاصو ميعٌيػفو مف ًقػبىػًمػو 
ٌمػا اٌنػو كاف دائمان تقريبان إمػا قػيػدى السػّْجف ،. اقتناعو منو بذلؾ لسػبػبو أك لغيػًره   كا 

ٌمػا تحت التيػديػد الػدائػـ بالسَّػجػف   . كا 
كم عػف مكسػى بف بكػر، كىك رجؿه يبػدك أنػو كاف مف ميالزمي  فػقػد ري

فمـ .  [أم اإلماـ  الكاظـ  ]كنُت في خدمة أبي الحسف عميو السالـ : " اإلماـ ، قاؿ 
. يِصػُؿ إليو إال مػف ناحػية الُمفّضػؿ  [ مف الماؿ أك مٌما لو قيمةه مالٌية ]أُكػػف أرى شػيئًا 

 كاارجحي .  1 " ولػربما رأيػػُت الرجػػَؿ يجػُئ بالشػئ فػػال  يقبُمػو ويقوؿ أوِصْمُو إلى الُمفّضػؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

رىةه بركايتيىف غيرىا بالميمكف نفسو كلكف مف  . 347/  ػػػػػػػ الغيبة لمطكسي 1 كالركاية مؤازى
 . نفسػو / انظر . منظكًر شخصو كاحد 
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كىي ناطقةه بأٍف حػتى المػاؿ الذم .  أٌف ىػذا التػدبير لـ يكيػٍف ميختٌصػان بالميفىػٌيؿ 
ينتيي إليو ، أم إلى اإلماـ ، ال بيػٌد أف يػميػػرَّ عػمى ذلؾ المسػؤكؿ أك غيػره مف 

كىػك تدبيػره مفيكـه كحكيـه ، يتناسىػػبي مع يٍبط القيكد ، كيػدؿُّ عػمى . القيػٌكاـ 
 . ذىنٌيةو تنظيمٌيةو ميحكىػمىة 
ػف ىيػػػػػػػػـ مػػػػف : اامػر الثاني   أٌف كفاةى اإلماـ في السػٌػػػجف بغياًب أمّْ مى

أكليائو كذكيو ، قػد أٌدل إلى شػٌؾ بعض شػيعًتًو بكفاًتو ، كاعػتباًر اامر خػدعػةن 
مقصػكدةن مف ىاركف الرشػػيد ، ابتغاءى إرباًؾ قاعػدًة اإلماـ ، بعػد أف عًجػزى عف 

ػػػػٌدةن طكيمػة   ػػػٍرًب السَّػٍجػف عػميو مي كذلػػػؾ . تعطيًؿ عمًمػػػًو القيادم في التنظيػػـ بيى
أمػػػره إف صػٌح  ، كىػػػك غػيػري صحيحو بالتأكيد ، يػدؿُّ عػمى دىاءو كبيرو مف 

ٍرًؼ النظر . ىاركف  كلكٌف إشػاعةن مف ىػذا القبيؿ تعمؿي عممىيا السػٌيء حتى بصى
 . عف صٌحػًتيا 

كاف مف تأثير ذلؾ فيما يخيصُّ نطاؽ بحثنا، أٌف غير كاحػدو مف 
ٌجػًة أٌف اإلماـ الفعمي  قيػػػٌكاـ المناطؽ احتفظ بما تجٌمعى تحت يػده مف أمكاؿ ، بحي

كبالتالي فمػا مف كجػوو . حٌي ، أك عػمى ااقػٌؿ لػـ تثبيػت كفاتيػوي ثيبكتان شػرعػٌيػان 
مٌمػا . لتسػديًدىا إلى اإلماـ التالي ، إلى حيف خالًص الفعمي أك ثبػػػكًت كفاًتػػو 

انتيى إلى حالػػػػػػػةو ميتماديةو مف الفكيى عػمى غير صعيػد 
، كاف ليا أسػكأ 2

بػؿ لعٌميا أكؿ أزمة عميقة نزلٍت بػو . ااثػر عػمى نيية التشيُّع بقيادة  التنظيـ 
كلعٌؿ ذلؾ ىػك ما دعػا اائمةى مف بعػًده إلى أف  . (ع  )منػذ اإلماـ الصادؽ 

 . يصػػرفكا النظرى عف ذلؾ التدبير في سػياسػتيـ المالٌية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كقد تناكؿ رياض الناصرم ىذه الميالبسات بالتفصيؿ في كتابو . 405/ ػػػػػػػ رجاؿ الكٌشػي2
  .(الكاقفٌية)
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 التنظيـ نشأتو ، ُبػنػيتػُو ، ُرسوُمو: الباب الثالث 

 (1)  

 عػودٌة بالتاريخ إلى البدايات 

إٌف أٌكؿى إشارةو إلى كيجػكًد قيػييػكدو ذات صػفػةو تنظيمٌيػة ، كيػٌنػا قػد كقػفػنػا 
عػمييا في الفقرة السػادسػة مف الباب ااكؿ مف ىػذا الفصؿ ، في سػياؽ خبػر 

نيػس ، حيثي سػػألو  داكد بف عػمي العٌباسي أثناء اسػتجكاًبو  شػيادة الميعػٌمى بف خي
، كأمػىػرىه بأف يكتبىيـ لػو ،  (ع  )أم اإلماـ الصادؽ " شػيعِة أبي عػبد اهلل" لػو عػف 

واهلل لو : " فأجابػوي بجكابو حازـو مىشػفكعان بالقسىػػـ . كىػٌدده بالقػتػؿ إف لـ يفعؿ 
كىك جكابه ينطكم عػمى اعتراؼو يمنٌي " . كانوا تحت قػدمي ما رفعػػُت قػدمي عػنيـ 

كًد مىف سػٌماىـ العٌباسػيُّ  ، كبأٌنػو ىك العارؼي بيـ ، بما " شػيعة أبي عبد اهلل" بػكيجي
ػػػري بأٌنػنا قػػػػػٌررنا ىػػناؾ أٌف .  لػو مف مكقعو خاصو بيػػف الميحيطيػػف باإلماـ  كنيػذكّْ

، الذيف كانت معرفػتييـ مكيعى اىتماـ داكد ، ليسػكا بالتأكيد  " الشػيعة" ىػػػػػػؤالء  
المئات مف تالميػذ اإلماـ كاآلخػذيف عنو ، اف ىؤالء معػركفكف غير مىكتكميف ، 

ٌنما ىػـ غيريىيػـ مٌمػف ال يعػرفيييـ  ػف يعػرؼي إجماالن ىك ك مركه أٌنيـ . كا  أم مى
، ىك الذم أقمؽى السيػمطةى  (ع  )ييؤٌدكف عمالن غير مىسػبكؽو لإلماـ الصادؽ 

فبادرٍت إلى اسػتنفار رجػًؿ المييٌمات الكبيرة . المركزٌيةى في بغػداد كشػغؿى باليا 
مٌما يدؿُّ عػمى أٌنػو كاف . فكاف أف أقػدـ ىػذا عػمى قتػؿ الميعٌمى . لدييا داكد

 . كظٌنان منو أنو بقتًمو يدفعيو باتجاه االنييار . يعػرؼي مكًيعىو العالي مف العمؿ 

ـى كالـه كردى عػمى لسػاف اإلماـ الصادؽ  قاؿ فيو  (ع  )ييؤٌيػػدي ىػذا الفىػٍيػ
َلمكتوبوف عػندنا بأسمائيـ واسماِء آبائيـ وعشائرِىـ  [يعني الشيعة  ]إّنيـ  . . . . : "

و الكييكح ، عػمى أٌف العمؿى عػمى   . "وأنسػػػاِبيـ  فيػذا نصه صريحه الينقصي
لمتنظيـ ، قػد حصؿ في  (قاعػدة بيانات  )كيًع مانيسػميو اليكـ في لغة اإلدارة 

 تاريخو ميبكّْػرو ميكازيان أك ميتأٌخػران قميالن عف البىػدًء بتسمية الككالء ، الذم عرفنا أٌنو 
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كػػالء المناطؽ  . (ع  )بػدأ عػمى يػًد الصادؽ  مٌما يسمحي لنا بأف نيخٌمػفى أٌف كي
انػنػا ال نمميؾي معمكمات عػف ىػذا  " ُنخّمػػف" نقػػكؿي . كيػمػٌػػفػػكا بتغػذيًة البيانػػػػػػات 

ـٌ بأقصى السّْػٌرٌية  كلكٌننا بالميقاًبػؿ . التػدبير ااساسي ، الػذم ال بيػٌد أٌنػو كاف يػًتػ
ـٌ عمؿه كاسػعه كيػذا بجيػدو  نيقػػػٌدري أٌنػو يصعبي جػػٌدان ، بػؿ كربػمػا يستحيؿ أف يػًتػ

ذلؾ بالنظر إلى انتشػار الشيعة في مكاطف ميتباًعػدة ، بحيث أف عممٌيةن . مركزمٌ 
كعػمى كٌؿ حاؿ ، . إحصائٌيةن ليـ قػػد تقتيي سػنكات طكيمة مف العمؿ الجاٌد 

 . فإٌنػو ال غنى ليا في النياية عػف ذكم الًخبرًة بمكيكًعيا ، كؿّّ في منطقًتػو 
 

 (2)  
 ديواٌف عػػاـّ 

ثمػة  دليؿه قػكم عػمى أٌف ىػذه القييكد ، ميما يكيػف اسػمييا ، قػػػػد 
اكتسػبت غيرى بعيػػػػد قػكةن إبرائٌيةن ، بحيث بػات مف اليركرم حتى لػدل الميقػػػػػٌرب 

 . مف أصحاب اائمة أف يطمئفَّ إلى أٌف اسػمىو مكتكب فػػييا 

فقػد جػاء في حديثو جميؿو أٌف أحػػػد عييكًف أصحاًب اإلماـ الصادؽ 
إسػمي في تمؾ األسامي ، يعػني في : "، كىػك زيػد بف يكنػس الٌشػٌحػاـ ، سػألو  (ع  )

فمف سػؤاؿ ىػذا الصاحًب الميقػػٌرب عػرفنا  !" . نعػػـ: "قاؿ  " كتاب أصحاب اليميف ؟
ااىمٌيةن التي اكتسبتيا تمؾ التسجيالت بسػرعة ، بحيث أف تسػجيؿى اسـ 

. الشخص فييا غػػػدا دليالن عػمى أٌنػو صادؽ التشػٌيع ، كغيابيو ذك دليؿو ميعاًكس 
يحمؿي طاقةن تػنػكييٌية " كتاب أصحاب اليميف " كتسػػػػميتييا عمى لسػػػاف الٌسػػػػػػائؿ بػ 

 . كيبرل ، ًلما ليػذا الٌمػقىػب مف تأصيؿو في القر ف العػزيز شػعاران لممؤمنيف 
كتتكالى السؤاالت عػمى اائمة في ىػذا الشأف ، ككمُّيا مف كبار 

 : أصحاًبيـ 
مػػػػراف بف أعػػيىف الٌشػػيباني ، مؤٌسػػػسي مكقع بني أعػيىػػػف  فمف ىػػػػؤالء حي
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 كمع ذلؾ فإٌف .  1 " يتوّلى األمَر لبعِض األئمة بمنزلِة الَقػػّواـ"  المينيؼ ، كالذم كاف 
لػـ تكيف عنػػده كافية ،  ما لـ يطمئف  (ع  )منزلتىو العالية لػدل اإلماـ الجكاد 

ـٌ   .كقػد ركل بنفًسػو الكاقعة . كغيػػػًره إلى أٌف اسػمىو كارده في الديكاف العا
 :  قاؿ 

إّني أعػطيُت اهلَل عيػدًا أاّل أخُرَج مف المدينة : قمُت ألبي جعفر " 
أمػف شػيعتكـ أنػا ؟ : ُقػمػػت . َسػػْؿ : فقاؿ لي . حتى ُتخبرني عػػّمػا أسػألؾ 

 2" نعـ في الدنيا واآلخػرة : قاؿ 

كالظاىري أف حيمراف ركل الكاقعةى مىجزؤةن ، بحيث أٌنيا أغفمٍت ما لو 
 : قاؿ . لكٌف حمزة الزٌيات ركاىا عنو بنحكو أكثرى تفصيالن . عالقة بما نحف فيو 

أمف : قمُت ألبي جعفر : سػمعُت حمراف بف أعػيف يقوؿ " 
وما أحػٌد مف شػيعػتنا إاّل وىو . أي واهلل في الدنيا واآلخػرة : شيعتكـ أنػا ؟ قاؿ 

ـُ أبيو ، إاّل َمػف يتوّلى منيـ عػّنػا    3" مكتوٌب عػنػدنا اسمو واسػ
 : ، قاؿ  (ع  )كمنيـ داكد بف كثير الرٌَّقي مف خكاٌص اإلماـ الكاظـ 

اسػمي : [ أم الكاظـ عميو السالـ ]قمُت ألبي الحسػف الماضي " 
 4"أي واهلل : عنػدكـ في الّسػفط الذي فيو أسماء شيعتكـ ؟ فقاؿ 

ثـ منيـ الميحػٌدث المرزباف بف عيمراف ااشعرم القيٌمي ، مف حكاريي 
 : ، قاؿ  (ع  )اإلماميىف الكاظـ كالريا 

ِـّ اأُلمػور إلّي ، : قػمػُت ألبي الحسػػػػف الرضا "   أسػػػػأُلَؾ عػف أىػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .196/  ػػػػػػػ الغيبة لمطكسي 1
  . 176/  ػػػػػػػ رجاؿ الكشي 2

  . 463/  ػػػػػػػ نفسػػو 3
 192/  ػػػػػػ بصائر الدرجات لمصٌفار 4
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 1" نػعػـ : قمُت إسػمي مكتوٌب عػنػدكـ ؟ قاؿ . نعـ : أمػف شػيعػتكـ أنا ؟ قاؿ 
  "كتاُب أىِؿ اليميف" فيػػذه نيصكصه ميتػػآًزرىةه تػدؿُّ عػمى كيجػػكد ما اسػػػميوي 

ف اختمفٍت االسػماء ، كاف معمكمان  " الّسػَفػط" أك  " الديواف" أك  كالميسىػٌمى كاحػػده كا 
كقػد رأينا أٌف العػديدى منيـ كاف . عػند الخكاٌص مف أصحاب اائمة عػمى ااقػٌؿ 
بؿ إٌف أحدىىـ مف ذكم المنزلة . يسػعى كيرتاحي إلى معرفًة أٌف اسػمىو مسػطكره فيو 

فيػذا دليؿ عػمى أٌف " .  أىُـّ اأُلمور إلّي "ىك المرزباف بف عيمػراف ، كصفيا بأٌنيا 
 . الديكاف غػدا ذا قيٌكةو إبرائٌيةو ىائمة بيف الشػيعة ، كما قيمنا أعاله 

ىػػػذا ، كلدينا دليؿه قكمّّ جػػػٌدان عػمى أٌف أجيزة السيػمطة كانت ىي 
بؿ كسػنرل أٌنيا سػعٍت بأقسػى ما تحت يػًدىا مف كسائؿ . اايخرل عػمى عمـو بو 

إلى الحصكؿ عػميو ، أك عػمى نسخةو منو ، أك عػمى المعمكمات التي انطكل 
ػذكريه  عػمييا ، اٌنػيا تكشػؼي ليا كٌؿ أسػرار التنظيـ الشيعي ، الذم نمػا كامتػٌدٍت جي

الدكلة )كتأثيراتيػوي السياسٌية كاالجتماعٌية بحيث غػػػػدا أشػبو بما نيسػٌميو اليكـى 
كفي ًسػياًؽ سػعييا ىػذا حصؿ . بكامًؿ عناًصػًرىا ( الدكلة الخػفػٌيػة )أك  (العميقة 

ـٌ رجاًلػو ، أك كما  أٌكؿي ًصػداـو عمنٌي بيف الدكلة كالتنظيـ ، ترٌكػػػزى عػمى أحػد أىػ
ػٍيػر : نقكؿي اليكـى ككاًدًره    . ( ـ832/  ىػ 217: ت)محمد بف أبي عيػمى

 
(4)  

ـُ بالتنظيـ  الدولُة تصطػِد
زٍت فػي الميجػػتمًع  ػٍيػر أكؿى شػػخصٌيةو شػػػػيعػٌيةو بػػري كلقد كاف ابػػفي أبي عيػمى

كيت . البغػدادٌم بما اجتمع فيو مف محاًسػف الصفات كاف فػقػييان عاًلمان ميصٌنفان ، ري
حاطة،  (ع  )عػنو كيػتيػػبي مائة رجؿو مف أصحاب الصادؽ   مٌما يػدؿُّ عػمى تتػبُّعو كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ىنا جاء  . 192 / (بصائر الدرجات  )كالركاية باختالؼو يسير في  . 505/  ػػػػػػ أييان 4

 .  ؟ ُجعمُت فداؾ إسمي في الديواف: السؤاؿ الثاني ىكذا 
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كبيػذه الصفات ظاىػران . إلى كرعو كنيسػػػؾو كًعػبادة ، كما كاف عػمى شػئو مف الثٌػػراء 
كىػك أمػره غير مىسبكؽ . كلغيػًرىػا باطنان ، طمبو الرشيد ليىػًميى القياء فأبى 

. ، يعني في بغػداد 1" وجػو مف ُوُجػوه الّرافضة"بالنسبة لرجؿو كصفو الجاحظ بػػ 
كالظاىػري أٌف الغػػرضى الحػقػيػقػػي ليػذه البادرة مف الرشػػػػيد ىك احػتػػكاءي ابف أبي 

كذلػػؾ أمػػػػره أدركػػوي بعػػػػػضي أرباب المصادر حيث فٌسػركا . عيػمير لغرضو سػياسػيٌ 
وأصحاِب موسى بف جعفر  ليػُدّؿ عػمػػى مواضع الشػيعة بػؿ . ليمي القضاء" البادرة بأٌنيا 
 . كىػذا ااخير معنىن غامض ، سػيتيحي لمقارئ بعػد قميؿ .  2 " عميو السالـ 

ػٍيػر ثالثةن مػف اائمة . (ع )الكاظػػـ كالريػػا كالجػػكاد:أدرؾ ابفي أبي عيمى
كالظاىػػري أٌف الٌسببى في ىػػػػذه الميفارقىة ، . كلكٌنو ركل عف ااٌكلىػيف دكف الثالث

ىػك الٌزمانىة التي أصابتو بسبب السػجًف الػمػػػديػد كالعػذاًب الشػديػد ، الذم أنزلػوي 
  . ( ـ 817/  ىػ 202 ) (ع  )بػػػػو المأمكف عػمى أثػػػػر شػيادة اإلماـ الريا 

إٌف ًميزةى القػراءة الميسػتكًعبىػة لمتاريخ ، يعني تمؾ التي تيحيطي بػبػيػئػًة 
ػدىث كخمفٌياًتو ، أٌنيا تكًشػؼي خفايا طالما كانت مكيعى تساؤؿ ، لـ ييػؤدّْ إلى  الحى

نعني اآلفى بالذات ، حقيقةى سػياسػًة . أكثًر مف طىػٍرًح احتماالت أك ترجيحات 
ـى زماًنو الريا كتكليتىػو إياه عيػدىه،  (ع  )المأمكف مف الشيعًة كأئمتيـ ، نخيصُّ إما
كما حاكؿ ىػػك أف . كحقيقةى عػالقًة ىذه السياسة بإيماًنػو الشػخصي المىزعػػكـ 

ػٍيػر . ييكحي بميختمؼ الكسػػائؿ  . ذلؾ بميناسػبة ايطياًده الكحشٌي البف أبي عيػمى
وي  كسػنتخذي  مف كاقعة ايطياًده ىػذا العاًلػـ النبيؿ مفتاحان نًمجي منو إلى ما نيعالجي

حيثي سػنرل كيؼ تأخذي ىػذه . في ىػذا الكتاب مف أمػًر التنظيـ الشيعي السّْػٌرم 
ػؿّْ إشكالٌيات تاريخٌية ميزًمنىة  ة بيًدنا ، باتجاه حى  .الميعالجى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .88 / 1:  ػػػػػػػػػ البياف كالتبييف 1
  . 205 / 2:  ػػػػػػػػ رجاؿ النجاشي 2
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ـى القػػػػارئ ،  سػػنيػعي أٌكالن الٌنٌصيىػػف المػذيف يذكػراف كاقعةى االيطياد أما
ػػػة عػف خمفٌيًتيا كًبػيػئػًتػيا  ثـ نيػثػػٌنػػي . بكصًفيما أينمكذجان لمقػػػراءة التاريخٌية المقطكعى

 . بقراءتػًنػػػا الميسػتكًعػبىػة 
 : الػٌنػصُّ ااٌكؿ 

وجػدُت بخػطِّ أبي عػبد اهلل الّشػاذاني ، سػػمعػُت أبا محمػد الفضػؿ بػف " 
 : شػاذاف يقوؿ 

ُسػعي بمحمد بف أبي ُعمير ػػػػػػ واسـ أبي ُعمير زياد ػػػػػػ إلى الُسمطاف " 
. فأمػره الُسػػػػمطاُف أف ُيسػػػػّمييـ فامتنع . أّنػو يعرؼ أسامي عاّمػػػػػة الشيعة بالعػراؽ 

 . وُضػرب مائػة سػوط  [ جػذعىػي نخمتيىػف ]فُجػرَِّد وُعػمِّػؽ بيف الَعػقػػارَيػف 
 : فسػمعػُت ابػَف أبي ُعمير يقوؿ :  قػػػاؿ الفضػؿ " 
ـَ إلػّي فِكػػدُت أف "  لػّمػا ُضػربػْت فبمغ الّضػْرُب مائة سػػوط أبمَغ الّضػْرُب األلػ

يا محمػد بف أبي : فسػمعػػػُت نػػداَء محمد بف يونػػس بف عػبد الرحماف يقوؿ . ُأسػػػػػّمي 
فتقّوّيػػُت بقوِلػػو فصبػرُت ولػػـ ُأخػِبػر والحمػُد ! ُعمير أُذُكػػْر موِقػَفػػَؾ بيف يػػَدي اهلل تعالى 

 . هلل 
 : قػػاؿ الفضػؿ 

 .  1" فػأَضػػّر بػػِو في ىػػذا الشػػأف أكثر مف مائة ألػؼ درىػـ 
 : الػٌنػصُّ الثاني 

 : أيضػًا  [بف الّصباح  ]وقاؿ الّنصػُر " 
وأصابو مف الُجيػد . وُذِكػػَر أّف محمد بف أبي ُعمير ُأِخػػَذ وُحِبػػس " 

وذلؾ . وصاحُبػو المأموف . وُأِخػػَذ كػؿُّ شػػٍئ كاف لػو . والضيِؽ والّضػرِب أمػٌر عػػظيـ 
 . بعػد موت الرضا عميو السػالـ 

فكاف يحفُظ . وذىبْت ُكػتُػُب ابُف أبي ُعمير فمـ تخمص ُكػتُػُب أحاديِثػو " 
 .   2" فمذلؾ توَجػػُد أحاديث ُمنقطعُة األسػانيػد . فسػػّمػاُه نوادر . أربعيف جمػػدًا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 591/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 1
  . 590/  ػػػػػػػ نفسػو 2
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مف الكايح أٌف ىػذيىػف الٌنٌصػيىػف قػد كصفػا ما ييمكػفي أف يػراهي أٌم ناظػرو 
حيادٌم خالي الٌذىػف مػٌمػا ييمكفي أف يككفى مكيعان لمسػؤاؿ ، باستثناء اإلشارًة 
الياٌمة في الركاية اايكلى إلى أٌف سبب ماكصفو مف تعذيب ابف أبي عيمىٍير 

ٌكرى اامرى بأٌف  " يعرُؼ أسامي عاّمة الشيعة في العراؽ"أٌنو  ٌف يكيف قد صى ، كا 
بذلؾ ىك نتيجةي سػعي ، أم أٌنو أمره حادثه ، مع أٌنو كاف " الُسمطاف"معرفة 

 . معركفان لدل الرشيد ، كما قيػػمنا قػبؿ قػميؿ 
ػػدٍّ كاؼو أخبارى القيٌيًة في مختمؼ  أٌمػا نحف الذيف استكعبنا إلى حى

 :مراحًميا ، فإٌنػنػا ال نًجػدي بيػٌدان مف طٍرًح سػؤاليف كبيرو ىما 
 ػػػػػػػػ لماذا اختار الخميفتاف عمى التكالي ابفى أبي عيمير ليككف مصػدرى 

"  أصحاب موسى بف جعفر"معمكماتو عف الشيعة ، سػكاءه باعتبار كصفيما بػػ 
 . ؟ كالكصفاف ميتقاًطعاف كما ىك كايح  " الشيعة بالعراؽ" أـ باعتبار 

ما ىك الٌسػببي في إيالئيما اامػرى بالتكالي : ػػػػػػػػ ثـ كعمى كٌؿ تقػدير 
 ذلؾ الميسػتكل مف االىتماـ ، كػؿّّ عمى طريقًتو ؟ 

لقد رأينا ىاركفى يعمؿي عمى استمالًة ، أك احتكاًء كما قيمنا سابقان ، ابًف 
أصحاب "أبي عيميىر بمنصًب القياء ليحصؿى منو بيػذه الكسيمة عمى أسماًء 

فمما امتػنع ىػذا سػكتى كترؾى الرجػؿى " . الشيعة بالعراؽ" أك " موسى بف جعفر
الٌسػجفى مػدل الحياة إلى أف  (ع  )كشػػأنىو ، كاكتفى بإيػداًع اإلماـ الكاظـ 

كمىقصكديهي ااٌكؿي طبعان ميالحقةي العناصر الفاعمة في . تكفي في سػجًنو 
التنظيـ في حاؿ الحصكؿ عػمى أسمائيـ ، كبالدرجة الثانية قٍطعي صمًتيـ 

. مٌما سػيؤٌدم إلى شىػؿّْ فاعػًمٌيػًتو بزعًمو . بميحرّْكيـ الرئيس بسىػجًف إماًميـ 
 . كلكٌف ىػذا التدبير فشػؿ أييان كما سػنعرؼ 

ػرمػىن  ذلؾ إذ . لكٌف ابنىو الٌداىية ، المأمكف ، كاف أكسػعى نظران كأبعػدى مى
ػمحو ليػػس مع إمػاـً زمػاًنػػػػػػػػػو  ػٍقػػًد صي  اصطنعى تمثيمػٌيػػةن كاممػػػػةن ، رمػػى منيػػػا إلى عى
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ػٍبػرىه مع الشػيعة فقط ، بؿ مع التشػيُّع مف رأس (ع  )الريػا  . فقط ، كليس عى
ككأٌنػو ييريػدي أف يعػكدى بالتاريخ إلى الكراء ، ابػتػغاءى إيياـً الشيعًة بأٌف كؿَّ 

ػػذي اآلف طريقىيا إلى التحقيؽ عػمى يػػًده  فكأٌنو يقكؿي . مطاًلػًبيـ الػميػزمػنىػة تأخي
ليـ أٌنػو لػـ يػٍبػؽى لػديػكػـ مف سػػػببو ًجػػٌدمٍّ لمًحراًؾ الٌسػػٌرٌم الذم تعممكف عػميو ، 

كتمؾ ًخٌطػةه بارعػة كسػياسػةه رفيعةه في الغايًة مف الػػٌدىػاء ، . فاسػتكينكا كاقػعيػػدكا
ػػًده مف أقػرًب الػطيػريؽ ، كدكف أعباءو تيػذكىػر  ٌنػمػا . تيػكًصػؿي صاحػبىيا إلى مقصى كا 

 . ىي كالـه في كػالـ 
كمػٌمػا ال يخمك مف كبيػًر مغػزل أٌنػو ما أف دخػؿ بغػداد ديخكؿى 

الٌظافػػػػػػريف ، حتى أمػػػرى بأف ييجمعى لػو كيجػكهي الفػقياًء كأىػػػػػؿ العمػػـ مػػػف أىًميػػػا 
ًر أربعيف مف أعالًميا  " . لمّنَظػِر في أمػِر الديف"  . سػأَؿ عف مسػائؿ " كبمحيى

بمعنى  (ع  )كمف ذلؾ قكلػو بتفييؿ عػمي  " وأفاَض في فنوِف األحاديِث والعمـ
  . 1يكـ الغػديػر

ػًة إلى عػٍقػًد المجمس أف يككفى كالميػو  فكأٌف المأمكفى أراد مف الميسػارىعى
ػف ييٌمػوي اامػر ، كفي رأًسػيـ طبعان الشػيعة ،  عػمى التفييؿ رسػالةن إلى كػؿّْ مى

ككأٌف اامػر كاف مكيعى اىتماًمو  " . أمػر الديف" بالسياسػة التي سػيحتػذييا في
 . كفكػًره مف قػبؿ ، بحيث أف خٌطةى العمؿ كانت جاىػزةن لديو 

كعنػدما نيكًقػشى بيػذا . ثـ أٌنػو تابعى سػياسىػتىو بالٌنػداء بتحميؿ الميتعة 
ػر في تحريًميا  كأمػػػر بإعػػػػادة فىػدىؾ إلى .  2الشػػػػأف صٌرحى بفظاظةو بتخطئة عيػمى

 . العمكييف، كىك تػدبيػره ذك معنىن عميؽ، فيالن عػٌمػا فيو مف تخطئًة أبي بكػر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 369 / 1: ـ 1928/  ىػ 1346القاىرة . عصر المأمكف ، ط:  ػػػػػػػػ أحمػد رفاعي 1
  . 75 / 6: عف تاريخ بغػداد 

  . 202 / 14:  ـ 2004/  ىػ 1425بيركت .  ػػػػػػػ تاريخ بغػداد ، ط2
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. كالية عيػًده  (ع  )كأخيران كصػؿى بسػياسػًتًو إلى ذركًتيا بتكليىًة اإلماـ الريا 
 . بحيث يككفي الخميفةى المىكعػكد مف بعػًده 

ـى المأمكف عػمى خطكًتًو ااخيرة ، يتجاكزي  مف الكايح أٌف إقػدا
فػإذا كاف ىػذا قػػد . بمسافةو بعيػدةو كٌؿ ما سػبقىيا ، عػمى خيطكرًتًو ىك أييان 

ـى بأٌنػو كاف شػديد الميؿ لمعمكييف ، فػإف ذاؾ ، أم كالية العيػد ، يحمؿي  فيًيػ
ػركًجو مف ًجػمػدىًتو كاالنقالًب عػمى أيسػػػرًتو  اامػري الذم سػيتركيو . معنى خي

خصكصان كأٌف مف أيسػػػرًتو مىف لـ ييخًؼ . كحيػدان إال مف أنصاًره الخرسانييف 
غػيبىو مف الطريقة التي استكلى بيا عػمى السيمطة ، بػقىػتٍػػػًؿ أخيو ااكػبىػر كلٌي 

ػة   . عيػد أبيو ااٌكؿ ، كااكثر أصالةن في اايسػرة الحاًكػمى
ػكًىػيػا ، نفيـي أٌف ًخياراًتػًو  مف ىػذا التحميؿ لسػياسػًة المأمكف بكافػًة كيجي

، كانػت  (ع  )السػياسػٌية تجاهى التنظيـً الشيعيّْ العامًؿ بقيادة اإلماـ الريا 
كأٌنػو لػك اسػتطاع العمؿى عمالن ميباًشػران يػٌده لىػما تػرٌددى إطالقان ، . مىحػدكدة 

كلذلؾ فإٌف كٌؿ ماتمخضى عنو . كلىػمػا خاض تمؾ الميغامرات البالغة الخيطكرة 
المىٍخضي كاف تمؾ اإلجراءات ، التي لـ نىػرى فػييا إال ميحاكلىةن تصاليحٌيةن 

ٍفػًعًيـ دفػعػان نحك القيعػكد   . إلرياء الشيعة كػدى
كالحقيقةي أٌف قٌصػةى كالية العيػد كانت ليعبىةن مكشػكفىةن ، لعػبيا المأمكف 

ـى بزعمو في المكقع الذم خٌططى لو ، بكصفو . ببراعة  بحيث كيع اإلما
الخميفة الميرتىػقىػب ، كبذلؾ يككف قػد ثأرى لمشيعة مف كؿّْ الذيف أزاحكا أئمتىيـ 

ـى اليقيف أٌف اامػر كمِّو ، . عف المكقع الذم ليـ  ـي عم ـى كاف يعم عػمى أٌف اإلما
ػع ، يمكنيوي أف يرفػع . كما قيػػمنا قبؿ قميؿ، كالـه في كالـ  كالذم يىسىػعيػوي أف ييى

 . بكسيمةو أك بغيًرىا 
فٌي كانت حايرةن بػقيػٌكةو  مف الميؤٌكػد أٌف مسػألة التنظيـ الشيعي الخى

 . لػدل الطرفيىف في ميػزلة كالية العيػػد 
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يػدؿُّ عػمى ذلؾ مف جاًنًب المأمكف أٌنو عػنػدما عػاتبو اك المىوي أحػػدي 
: أبنػػػػاًء بيتو العٌباسػٌي عػمى ما بػدا خيركجان منو عػمى أيسػرًتو ، اعػتػذر بالقكؿ 

كىػذا الكالـ عػنػدنا نصؼي .  1 " كاف ىػذا الرجؿ ُمسػتَػِتػػرًا عػػّنػا يػدعػو إلى نفِسػو" 
، عمؿ عػمى قىٍطًع "ُمسػتَػِتػر"فيك قػد باحى بكيجكًد عمؿو كبيرو . عيػذرو أك أقػػٌؿ 

كلكٌنو . كىػذا ىك الجزء الصحيح مف االعػتذار. الطريؽ عػميو بيذه الكسػيمة 
ـى أٌف عمؿى التنظيـ ىك باتجاه القٍبًض عػمى السيمطة  جانبى الٌصكابى حيث زعػ

ـى الٌسببى الحقيقي الذم حاؿى بينىو كبيف العمًؿ القمعٌي . فقط  كمػا أٌنو كت
، ذلؾ الٌسػببي الذم نعػرفيو نحف حػؽَّ " الُمسػتَػِتر"الميباًشػػػػر في ميقاًبًؿ ذلؾ 

لىػًتػو عػمى أرًيػو  ٍجػزىه عف مينازى  . المعرفػػة ، كنعػرؼي عى
، فػإٌنػو عنػدما كٌجػوى إليو أحػديىـ  (ع  )أٌمػا مف جانب اإلماـ الريا 

ػٌف عػميو بتكليتو العيػد ، أجاب  كنُت عػمى حماري في :" كالمان فيو ما ييشبوي الػمى
يعني أٌف الكعػدى المىمطكؿى بكىـ ". المدينة وكانت ُكػتُػبػي تتطايُر شػرقًا وغػرباً 

كًرًه الفعمٌي القكٌم بيف شػيعًتو  . الخالفًة اآلتية  لـ ييًيػٍؼ شػيئان ييػذكىػر إلى حييي
كفي ىػػذا الكالـ دليؿه أييانعػمى أٌف أصؿى كيجكًد ًحػراؾو سػياسػيٍّ كبيرو بقيادة 
اإلماـ ، كاف قػد غػدا أمػران معركفان مشيكران ، بحيث لـ تبؽى مف يركرةو أك 

 .فائدةو مف الكتماف 
ٌقػػبىػة  . ككما ىك معمكـ ، فػقػػػد انتيػٍت ميزلةي كالية العيػد النيايةى الميتىػػرى
ذلؾ أٌنو عنػدما ثبتى لممأمكف أف الجدكل مف تمثيٌمًة كاليًة العيػد فيما رمى 
ـى إلى طكس دكف سػػػببو ميعمىػف ، حيث اسػػتػفػػرده  إليو منيػا ، اسػػػػتدعى اإلما

ـٌ  كبذلؾ كيعى نقطةى الختاـ لتمثيمٌيةو فٌجػةو اسػتمٌرت فصكلييا . كاغتالىو بالسُّػ
كلكٌنو ، مف جيةو أيخرل ، كانسجامان مع . شاًغمةن مسػرحى ااحػداث بيع سػنيف

طبًعو الميخاًدع ، عمؿى  كؿَّ مابكسػعو إلظيار الحزف كااسػؼ عػمى اإلماـ 
ع لكفاًتػًو الميفاجئة   . إلى حػٌد التفجُّ
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ػٍت عنو تمثيمٌيػةي كالية العيػد مف فشػؿو ذريع ، قػد  يبػدك أٌف ماتمٌخيى
ػٌؿ السياسي ، أك ماييسىػٌمى سياسة  دفعٍت المأمكف إلى التخٌمي عف سػياسػة الحى

خصكصان كأٌف مىف كاف يخشى . القٌفاز الحرير، في ميكاجية التنظيـ الشيعي 
 (ع  )كأٌف خمىفىو اإلماـ الجكاد . ، قػد مات  (ع  )سطكتىو ، اإلماـ الريا 
كعميو فقػد رأيناه يعتػمػدي سياسةى العمًؿ الميباًشػر . كاف في ميقتىبىػًؿ العيػميػر 

 . بأقسػى الكسػائػؿ 
كاف  (ع  )يبػدك أٌف أٌكؿى يحٌيةو لسياسة المأمكف بعػد اإلماـ الريا 

مي  ـه جميؿ كاف  . ( ـ 823/  ىػ 208: ت  )جعفر بف بشػير البىجى كىك عاًلػ
ػة العمـ ، إلى عبادةو كنيسػؾ  ككاف لو مسجده بالككفة ظٌؿ حتى . ييمٌقػبي فىػٍقػحى

كمع ذلؾ ، .  1القػرف الخامس مف المساجػد التي تيرغىػبي الصالةي فييا 
كخصكصان مع أٌنو ال ييذكىػري لو أم مكقعو في العمؿ مع اائمة غير ااخػًذ 
ًبػس  عنيـ كتصنيًفو في حديثيـ كرجاًلو ، فإٌف المأمكف أمػرى بأخػًذه ، كحي

ػًرب  كما مف ذكػرو لسػبًب ما أنزلو بيػذا .  2 " ولقي ِشػػػػػّدًة حتى خّمصو اهلل" كيي
كلكٌننا رأيناه يرتكبي ىػذا العمؿ الشنيع عف غير سابقة ، مٌما . الرجؿ الجميؿ 

يدعكنا إلى الجـز بأٌنو مف سياسًتو الجديدة تجاه مف يرل أنيـ عاممكف في 
 . التنظيـ الذم يخشاه كيشغؿي أفكػارىه 

نظفُّ أٌف ما كاف يحكؿي بيف المأمكف كبيف الٌسػٍيًر في ىػذه السياسة لـ 
ػٍكؿي المعمكمات فكما في كؿّْ عمؿو بكليسي أك عسكرٌم ، فإٌف مف . يكيٍف إال عى

وي يػربىػتىػو  ػف سػػػييكجّْ لى مى كلكٌف . أٌكًؿ ماعػمى اآلًمػػر أف يعرفىو باليبط أيػف كا 
البىة التنظيـ ، كاعتمادىه السّْػرٌيةى الميطمىقة كاف يحكؿي بينىوي كبيفى ذلؾ   . صى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كعميو فقػد رأيناه ييقػًدـ عػمى عمًؿ خػرجى بو بفىظاظىةو عػمى الصيكرًة 
التي سػعى دائمان إلى أف ييكًدعىيا عف نفًسًو في ااذىاف ، أٌنو الخميفة العاًلـ  

كذلؾ إذ بنى عػمى ما بػدأ بو أبكه مف قبًمو ، فأخػذ أبرزى كيجكه الشيعة . النبيؿ 
ػٍيػر، فحبسىػو ميػدة أربع سػنكات  في بغػداد  نذاؾ محمد بف أبي عيػمى

، كاف  1
ابتغاءى أف يبكحى لو بأسػػػامي الشيعة في . أثناءىىا تحت العػػذاب الشديد 

بالنظر لمعرفًتنا بالمعنى الحقيقٌي ليذه العبارة الٌشاممة ،  )العػػراؽ ، أم 
كليػذا السبب غير المعقكلىة ، اٌف معرفةى أسماًء جميًع الشيعة فكؽ كؿّْ 

ـٌ لمتنظيـ  (تصكُّر مػٌمػا يسمحي لنا بأف نفيـى . أسماءى الميسٌجميف في الديكاف العا
ػٍيػر كاف ىك الميمًسػؾ ليػذا الديكاف  كذلؾ أمػره لـ ينًكػرهي ىػك . أٌف ابفى أبي عيػمى

حيث صٌرح بأٌنو كاد أف يبكحى تحت العذاب الشػديد ، كىػذا اعتراؼه يمنيّّ 
كبفيًمًو كبفيًؿ صبره عػمى العػذاب . منو بذلؾ ، كلكٌنو صبرى كاستمسؾ 

ـي الشيعيُّ مف أخطًر أزمةو كاف يمكف أف تنػػػزؿى بػو   . نجا التنظي
في ختاـ ىػذه القسػػـ نذكري أٌف المأمكف لـ ييكٌفػر كسيمةن لميغط عػمى 
ابف أبي عيمير ، ففيالن عف الحبس المديد ، صادر كؿَّ ما لديو مف ماؿو 
كًعػقار، كىػك الذم كصفناه في أكائؿ ىػذا القسـ بأٌنو كاف عػمى شػئو مف 

كتكالت عػميو الباليا عميو بسػبب الحبس ، فأثناءىه دفنٍت أيختيوي كيػتيػػبىو . الٌثراء 
خشيةى استيالء  (ع  )التي سػػٌجؿ فييا ما ركاه عف اإلماميف الكاظـ كالريا 

فكاف ييحٌدثي بعدىا مف ًحفًظو ، أك مٌما كاف . 1جالكزة السيمطة عػمييا فتًمػفٍت 
كحتى اليكـ فإٌف الفػقياء يسػكنكف إلى . قد حػٌدثى بػو المكثكقيف مف أصحاًبو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـ قادمان 819/  ىػ 204دخؿ المأمكف بغداد سنة  . 206 / 2:  ػػػػػػػػ رجاؿ النجاشي 1

فيمكف اعتبار تمؾ السنة . بسنتيف  (ع )مف خراساف ، أم بعد اغتياؿ اإلماـ الريا 
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مراسػيًمو ، سيػككنىيـ إلى ميسػنىػػد غيًره مف ثقات الميحٌدثيف ، تقديران لبىالئو 
 . كصدًقػو 

كلقػد عػرفنا مٌمػا فات في القسـ الرابع مف الباب الثاني ، أٌف المأمكف 
سياسةن تيػشبوي في خيطكًطيا العرييًة  (ع  )اتٌبعى مع اإلماـ التالي الجكاد 
فعمؿى عػمى احتكاًئو بأف أسكنىو في منزؿو . السياسةى التي اتٌبعيا مع أبيو 

كلكٌف اإلماـ تمٌمصى مف ىػذا الحبس . خاصو بجانب قصًره ، كزٌكجػو ابنتىو 
إلى أف استدعاه الميعتًصـ " . المدينة " الخفٌي ، بأف تحٌكؿى إلى سيكنى 

إلى أف اغػتالو عػمى . فألزمو سيكنى بغػداد ، حيث يككفي تحت الٌرقابة التٌاٌمة 
أثػر كبسػبب إحيائو العمؿى بخيمس المكاسػب فيما رٌجػحػنا ىناؾ ، اٌنو رأل 
في ىػذا التدبير خطكةن كبيرة باتجاه بىٍعػثو قكمٍّ إيافٌي لمعمؿ السّْػٌرم ، كما 

الذم سػنػًقػؼي عػمى  . (ع  )سيحصؿي بالفعؿ في عيػد اإلماـ التالي اليادم 
 .دكًره المينيؼ في ىػذا النطاؽ فػيما يأتي إف شاء اهلل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 االتصاالت: الباُب الرابع 
 

 (1)  
 في معنى االتصاالت وشروِطيا 

 ، بيغيتينا في ىػذا الباب أف نًصػؼى ، بقػٍدًر ماتيعػطينا إٌيػاه المصادري
ـي الٌسػٌرٌم الشيعٌي  طرائؽى ككسائؿى االتصاًؿ التي ابتػدعىيا كدرىجى عػمييا التنظي

بحيث غػدا بفيًميا ، باإليافًة إلى العناصًر . كرٌبػى عمييا ككادرىه العاًممىة 
التي فرغنا منيا في اابكاب الثالثة السابقة ، ما نيسػٌميو اليكـى دكلةن عميقةن 

 . داخؿى الدكلًة الٌرسػمٌية 
ما كاف منيا اتصاالن شخصٌيان ميباًشػران : نعني باالتصاالت إجماالن 

كما كاف منيا اتصاالن . بيف اإلماـً كأعػكاًنو ، كبيف ااعكاًف بعًييـ ببعض 
بكاسطة الٌتراسيػؿ ، إٌمػا في سبيؿ المعمكمات أك إيصاؿ التكجييات كااكامر 
ٌما لتحريًؾ اامكاًؿ مف القاعػدًة  مف اإلماـ إلى مىف ينبغي أف تًصػؿى إليو ، كا 

ػٍرًفػؽى ااخيرى في الباب الثاني . إلى اإلماـ كبالعكس   . كقػػػد عالجنا ىػذ المى
كمف المعمكـ أٌف استحداثى كسائؿى اتصاؿو كافيةو كمأمكنةو ىك شػرطه 

بحيثي تككفي كافيةن بمقاًصػًده ، . أساسيّّ مف شػركًط نجاًح أم تنظيـو سػٌرٌم 
ـي . كمأمكنةن مف االنكشاؼ اجيزة الدكلة الٌرسمٌية  بدكًف كفاًئيا سػيككفي التنظي

جسمان مينقًطعى ااكصاؿ ، عاجزان عف الًحراًؾ الميتناًسػؽ باتجاًه أىػداًفو 
ػة  كبدكف صفة ااماف سيككفي انكشاؼي ًحراًكًو كميحػٌركيًو لمسنمطًة . المىرسيػكمى

 . مسػألةى كقت ، كعنػدىىا فإٌنيا لف تيكٌفػرى أمَّ كسيمةو لتدميًره 
ىنا يقًفػزي إلى الٌذىػًف سػؤاؿه ، ال نشيػؾُّ في أٌف قارئػان لبيبان قػد اسػتكفى 

ػوي ، ىػك   : ذىنيوي ًخٌطػةى الكتاب سػيطرحي
ػػػػػـو  ُـّ تحت غطاءو ميحكى  إٌف يكيػٍف التراسيػػػؿي بيف اائمًة كأعػكاًنيػػـ كاف يػًتػػ

  



111 

 

مف السّْػٌرٌية ، فكيؼ إذف كصمتنا نصكصي العػدد الكفير مف الرسػائؿ التي 
 بسطناىا في الميمحًؽ ااكًؿ بالكتاب ؟ 

 : في الجػكاب نػقػكؿ 
أٌنػنا ال نشػؾُّ في أف ذلؾ العػددى المىبسكط مف الرسائؿ ليس : ػػػػػػػػػ أكالن 

إال جػزءان يسػيران ًجػػٌدان مػف مجمكًع ماصػدرى عف اائمة بالفعػؿ مف الرسػائؿ منذ 
 . ، أم أثناءى مائةو كاثنتي عشػرة سػنة  (ع  )إلى العسكرم  (ع  )الكاظـ 

إٌف كؿَّ ىاتيؾ الرسػائؿ قػد كصمتنا بكصًفيا أحاديث ، : ػػػػػػػػ ثانيػان 
ركاىا الٌراككف بيػذه الصفة راكيان عف الذم قبمىو كيصكالن إلى مصدًرىا أم 

يا في المجاميع . اإلماـ  فة ، جػرل دىٍرجي كعػف ىػذا الطريؽ ، كبيػذه الصّْ
الحديثٌيػة أك في كيتيًب السّْػيرة كالرجاؿ ًلما فييا مف تكصيؼو لرجاؿ الحديث ، 

يـ  ػػٍت في . بما فيو تكثيقييـ أك تجريحي كىػذا يعني أٌنيا عنػدما انتشػرٍت كذاعى
الكيتيب كانت قػد بعيػدىٍت بنسػبةو أك بغيًرىا عػف زمًنيا ، كفػقػػػدٍت ًصػفػتىػيا 

ػػػٌرٌيػة ، كلـ يعيػٍد إفشػاؤىا يحمؿي أدنى خيطيكرة   . السّْ
 

 (2)  
 األئمُة ُيربُّوف قاعدَتيـ عمى الّسّرّية

الظاىػري أٌف الشيعةى ، في أكائؿ إطالًؽ العمًؿ الٌسٌرٌم ، لـ يككنكا 
كذلؾ أمػره طبيعيّّ لمىف لـ يمرسكا . ميستكعػبيف ميقتيياًت العمؿ بيػذا النحك 

فػر. بالسمكؾ الميناًسػب   . مٌما اقتيى تربيتىيـ عػمى مىباديو مف الصّْ
نيس ، الذم عرفناهي أٌكؿى قٌيػـو ماليٍّ عاٍـّ ،  كمف ذلؾ أٌف الميعٌمى بف خي

مٌما أٌدل إلى انكشاًفًو اجيزًة السيمطة . قػد رأيناه يشػتًمؽي في اعتماًد الكتماف
كقتًمو ، كفي ىػذا تيػديده لمتنظيـ مف رأس ، كىػك ما يػزاؿي يعيفان ناشػئان يحبك 

 . في خطكاتو اايكلى 
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ـى الصادؽى  ينحى  (ع  )مكيعي الميالحظة ىنا ، أٌنػنا رأينا اإلما
بالالئمة عػمى صاحًبو فيما انتيى إليو أمػريه ، عػمى حيزًنًو عميو كشيادتيوي لو 

 : جاء ذلؾ في الخبر التالي  . 1بأٌنو مف أىػؿ الجٌنة 
عف الُمفّضؿ بف ُعمػر الُجعفي ، قاؿ دخمُت عمى أبي  [ . . . . ]" 

يوـَ ُصِمػَب فيو الُمعّمى ، فقمُت  [ (ع  )يعني الصادؽ  ]عػبد اهلل عػميو السالـ 
يا ابف رسوؿ اهلل أال ترى ىػذا الَخطب الجَمػؿ الذي نزؿ بالشػػيعة في : لو 

رِحػـ اهلُل : قاؿ . قػْتػػُؿ ُمعّمى  بف ُخنيس : وما ىػو ؟ قمُت : ىػػذا اليـو ؟ قاؿ 
وليس الّناصُب عمينا حربًا . ُمعّمى قػد كنُت أتوّقػُع ذلؾ ألّنػو أذاَع سػّرنا 

 . 2" بأعػظػـ ُمؤنًة عػمينا مف الُمذيع عػمينا سػّرنا 
ـي ىػذا المعنى لغير الميفٌيؿ غير مٌرة  كقػد كػٌررى اإلما

3 . 
ـى ، إذ أنحى  كالذم نفيميوي مف ميجًمػًؿ ىػذه الميالبسات ، أٌف اإلما

بالالئمًة عػمى صاحًبو ، لـ يكيٍف يرمي إلى التيكيًف مف شػأًف جريمًة قىػتًمو ، 
فيمتػزمكا  . بؿ إلى جٍعػًميا درسػان بميغان برسػـً كؿّْ العامميف في التنظيـً الفىتٌي 
ػزئٌيػان مسؤكلٌيةى نيايًتًو الفاجعة  ػمىوي جي ػمّْ بؿ كأٌنػو . بمػا استياف بو ، بحيثي حى
كالظاىػري أٌف . تكٌقػع لػو ىػذه النياية ، كما جاء صريحان في الٌنٌص الميقتبىػس 

كمف ىنا فقػد رأينا خمىفىوي في عمًمو . ىػذا الدرسى أعطى نتيجتىوي المىرجٌكةى فكران 
نصػر بف قابكس المخمي يمتزـي في أعماًلػًو أقصى الكتماف ، بحيث ظػٌؿ 

 . 4عشريف سػنة في منصًبًو نفًسػو دكف أف ييعػرىؼ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (3)  
ـُ التواُصػؿ الّسػّري  َمعػاِلػ

 : سنتناكؿي ىػذه المعاًلػـ بالبحث عػمى قسػميف 
ًؿ الشػخصي ، خصكصان في اازمات : ػػػػػػػ ااٌكؿي  ػركبي الٌتكاصي يي

ـي قػيػدى الحبػس   . حيث يككفي اإلما
ػًؿ بكاسػطة الرسػائؿ : ػػػػػػػ الثاني   . ييركبي التكاصي

ُـّ  ػؿى في الحاليىف كاف يػًتػ كعمى كؿّْ حاؿ ، فإٌف مف المعمكـ أٌف الٌتكاصي
لذلؾ فإٌف المعمكماًت عػنػو نػزرةه ًجػٌدان ، لػـ يػًنػدٌٍ منيا . تحت أقصى الٌسػػػٌرٌية 

إذف ، فما عػمينا ، . كيًصػؿى إلينا إال القميؿي منيا تحت ميختمؼ العناكيف 
كعػمى القارئ المبيًب أييان ، إال أف نتخػػذى مػٌمػا سػنأتي عػمى ًذٍكػًرًه منيا ميؤٌشػران 

 . إلى ما خفي عػمينا 
ـي لنا سػيرةي اإلماـ الكاظـ  حالًة : نماذجى عف كال الحاليىف  (ع  )تيػػقػػػٌد

ًؿ بالرسػائؿ ، ككالىما تحت أحمًؾ  ًؿ الشػخصٌي ، كحالًة التكاصي الٌتكاصي
بسيػو ، ابػتػغاءى قىٍطًع الٌصػمىػة بيف . الظركؼ  ًبػسى كطاؿى حى كما ذاؾ إال اٌنػو حي

كفي ذلؾ . التنظيـ الٌسػػٌرٌم كرأًسػو الميػدىبّْػر، كابػتػغػاءى إحباًطػًو بيػػذه الكسػيمة 
ـي في عيػًده : شػيادةه يمنٌيةه عػمى أمريىف اثنيىف  شػيادةه عػمى ما اكتسػبو التنظي

كشػيادةه عػمى . مف سىػطكةو كقيػػٌكًة ًفػٍعػؿ ، بحيثي أقمؽى رأسى السُّػمطة في بغػداد 
، مع ما كاف تحت يػًدىا كيػػًد أجيػػزًتيا  عىجًزىا عف الٌتصػٌدم لو بنحػكو ميباشػرو
ـٌ الذم يػربىػو عػمى  مف كسػائًؿ القىٍمع بأقسػى ما يككف ، بفيًؿ الكتماًف الػتٌػا

 . رجاًلػًو كأعماًلػيـ 
ـى كأعػكاٌنػو كانكا ييػدرككف مف جانًبًيـ ، أٌف ىػذا االنقطاعى  كلكٌف اإلما
ػًة ، كيياًع كؿّْ ما بيػًذؿ في سػبيًؿ  ـٌ ، فإٌنو سػييؤٌدم إلى انفراًط الميحمى إٍف تػ

ٌنيػػـ عممػػكا  . (ع  )نىٍظػػػػـً أمػػًرىا منػذي مؤسّْػًسيا اإلمػػػػاـً الصادؽ   كعػميو فإٌنػػػو كا 
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ٌنما شػيػدنا  ثارىىا   . عػمى اجتراًح كسػػائؿ لالتصاؿ ال نعرفييا ، كا 
كمػٌمػا يػديؿُّ عػمى أٌف السيػمطةى كانت تعي جٌيػدان سػطكةى مىف تيكاًجو حيف 

في ىػذا " المدينة " أقػدمىػت عػمى حٍبػًس اإلماـ ، أٌف الرشػيدى ذىب بنفًسػًو إلى 
السػبيؿ، أك أٌنو عػمى ااقػٌؿ أراد أف تككفى كاقعةي القىبًض عػمى اإلماـ بحيكًره 

كمنيػا سىػٌيرهي إلى مىحبىسػًو في البصرة في إحػدل قيػٌبػتػيىف ميغٌطاتيىف، . شخصٌيان 
تمكييان لمىحبًسػو ، فال . 1اتجيٍت إحػداىيما إلى البصرة ، كاايخػرل إلى الككفة 

ثـ أٌنو عمػدى بعػد ميػٌدةو إلى نقًمو إلى بغػداد ، كيما يككفى تحػت . ييدرل أيف ىك 
 . عػيًنو كأعيًف المكثكقيف مف جالكزًتو 

إٌف التدبيرات الميشىػٌددىة التي اتيخػػذىت بحػؽّْ اإلماـً في مىحبىًسػو ببغػػداد ، 
سباًنيـ اإلجراءاًت الميياٌدةى التي قػد  لتشيػػدي كػـ كاف سٌجانكه ييعكف في حي

كاف الميكلجكفى بحراسة . يتخػذيىا أعػكافي اإلماـ لتفكيًت الغػػرًض مف سجًنو 
كما كانكا ييسػتىبػدلكف بمجمكعةو . الباب الكحيد لمسجف الييفارقكنو ليالن كال نياران 

ػرىس كؿ خمسًة أٌياـ كمع ذلؾ فقػد كانت الرسائؿي مف اإلماـً . جديدة مف الحى
ػػٌرٌية  ليو تتحػػػٌرؾي ككأٌنما بكامؿ الحي ليو . كا  حاممةن منو تكجيياًتػو كأكامػرىه ، كا 

ىيمػكـى أعػكاًنو
بؿ ككاف يخػرجي مف الحبًس ليالن عػنػد االقتياء، أم عنػدما . 2

شيعِتِو  إلى كاف يبعثُ " . يقتيي العمؿي حييكرىهي الشخصي ، ثـ يرجع إليو
وأصحابو وىو في الحبس ، صيروا إلى موِضِع كذا ، أو إلى دار فالف ، الِعشاَء أو 

ػرىًس . 3" فإّنكـ تجدونني ىناؾ . العػِتمة، في ليمة كػػذا  كذلؾ بتػدبيًر اايمكًر مع الحى
 مػٌمػا يػػػػدؿُّ داللةن في الغايًة مف الكييكح ، عػمى ًسػػػعًة حيمػًة العامميػف . طبعان 
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ػٍذًب  ًسػًيـ بالعمًؿ في اختراًؽ تدبيراًت السيػمطًة كجى ػرُّ في التنظيـ ، كعػمى تمى
رجاًليا باتجاه ما ييمٌبي مقاًصدىىـ ، كأييان عػمى ما كاف تحت أيدييػـ مف 
ػرىًس ، لميخالفًة  إمكانٌياتو ماٌدٌيةو ، بحيػثي ييغركف ذلؾ العػدد الكفيرى مف الحى

 . أكامر عيػميا ، في أمرو خطير ذم عالقةو بأمًف الدكلة 
كمف التدبيرات التي كانت مىعمكالن بيا في الٌتراسيؿ ، أٌنو كاف ىناؾ 

كاف محمد بف إسماعػيؿ بف " أفػراده مؤتمىنكف ميختٌصكف بكتابًة الرسائؿ الٌسػٌرٌية 
جعفر ، مع عّمِو موسى الكاظـ عميو السالـ ، يكتُب لو ُكُتَب الّسػّر إلى شيعِتِو في 

مثميـ ميكلجكف بحمؿ الرسائؿ إلى الميرسىػمىًة  كما ىناؾ  خػركف.  1" اآلفاؽ 
 .  2" أبو األدياف خادـ ، ويحمُؿ ُكُتَب العسكري إلى االمصار" إلييـ 

كما كاف لػدل بعض اائمة عػمى ااقػٌؿ ماييشػبوي مانيسٌميًو اليكـى دائرةى 
المحفكظات أك اإلرشيؼ ، تيحفظي فيو نسخةي الكيتيب الٌسػٌرٌية كأجكبةي اإلماـ 

ـُ الرضا إذا ُسئؿ عف شٍئ سػّرًا بكتاٍب ، يبعػُث بكتاِبِو إلى أصحاِبو " عنيا  كاف اإلما
 .  3" لينسخوه ويردُّوُه إليو 

بؿ إٌنو في ىػذا الٌسػياؽ ابػتيػًدعىػت كسائؿي غػريبةه ليماًف كيصكًؿ 
أتػٍت اإلشارةي إلييا في . بعض الرسائؿ الياٌمًة بأماف إلى الميرسىػمىة إلييـ 

 " :الٌنػصّْ التالػي 
 ، عف أبي ىاشـ الجعفري ، عف داود [عػف ابف شير شكب  ]عػنو " 

 : قاؿ  [ أم العسكرم ]بف األسود وّقاد حّماـ أبي محمد عميو السالـ 
 دعاني سّيدي أبي محمد عميو السالـ ، فدفع إلّي خشبًة كأّنيا ِرْجػُؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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. ِصػػْر بيا إلى العػَػْمػري ، فمضيُت : باب ُمػدّوَرٌة طػويمًة ِمػؿَء الكػّؼ ، فقػاؿ 
فمّما صػْرُت في بعِض الطريؽ عػرَض لي َسػّقاٌء معو بغػػٌؿ ، فزاحمني البغػُؿ 

فوقعْت الخشبُة التي ! ِصػْح عػمى البغػؿ : فناداني الّسػّقاء . عػمى الطريؽ 
فنظػرُت إلى َكْسػرِىا فإذا فييا . كانت معي ، فضربُت بيا البغػَؿ  فانشّقػْت  

فجعؿ الّسّقاُء ُيناديني " . فبادرُت سريعًا فرددُت الخشبَة إلى ُكّمي . ُكتُػػب 
ـُ صاحبي   " . ويشتمني ويشت

فمّما دنوُت مف الّدار راجعًا ، استقبمني عػيسى الخادـ عند الباب " 
ـَ ضربَت البغػَؿ وكسرَت ِرجَؿ : يقوُؿ لؾ موالي أعػّزه اهلل : الثاني ، فقاؿ  ِلػ

ـَ احتجػػَت : فقاؿ . ياسّيدي لـ أعػمـ ما في ِرجػؿ الباب : الباب ؟ فقمُت لو  وِلػ
فإذا . إياؾ أف تعػػوَد إلى مثِميا . أف تعمَؿ عػماًل تحتاُج أف تعػتػذَر منو 

ّياؾ أف ُتجاِوَب َمف . سمعَت لنا شاتمًا ، فامِض لسبيِمَؾ الذي ُأمػرَت بو  وا 
وامِض في . فإّنا ببمػِد ُسػوء وِمصِر ُسػوء . يشتمنا ، أو تُعػّرَفػو َمف أنت 

  " 1" .فاعمـ ذلؾ . طريِقَؾ ، ِفاّف أخبارَؾ وأحوالَؾ تَػِرُد إلينا 
 : ىػكػذا نصّّ غنيّّ ، تيعػرىؼي منو عػٌدةي أيمػكر 

أٌف اإلماـ ، الذم يبػدك أٌنو كاف في سػػامػٌرا  نذاؾ ، : ػػػػػػػ اامري ااٌكؿ
، أراد أف ييكًصؿى مجمكعةن مف الرسائؿ إلى صاحًبًو عػثماف بف  " بمػد ُسػوء" 

مىةه  سعيد العنٍمرم ، المىعركؼ بالٌسٌماف ، لييكًصمىيا بدىٍكًرًه إلى مىف ىي ميرسى
ًلما عرفناه فيما سػبىؽى أٌنو كاف يجعؿي اامكاؿى كالكيػتيبى في أجػربىة . إلييـ 

ػًدىا  مىيا ًسػػٌران إلى مىقصى  . السمف كًزقاًقو لييكصى
أٌنو إمعانان في اإلخفاًء كالٌتكىتُّـ كٌمؼى شخصان عادٌيان : ػػػػػػػػ اامري الثاني 

ًلعمًمًو بأٌنو ىػك كمىف . جػٌدان ، كٌقاد حٌماـ ، لييكصؿى تمؾ الرسائؿ إلى العىٍمػرم 
 .حكلىو مف أصحاًبو كميعاكًنيو تحت الميراقبىة الٌدائمة مف جالكزًة السيمطة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كمع ذلؾ فإٌنو جعؿى مىف ييراًقبي أداءى ذلؾ الكٌقاد : ػػػػػػػػ اامري الثالث 
ـي فكران فشؿى الرسكًؿ في . مف بعيػد كدكف أف يدرم  كبيػذًه الكسيمة عػرؼى اإلما

كعػميو فقػد أكفػد عيسى الخادـ لميالقاًتػو ، كميعالىجًة أك . المييٌمًة المىكككلىًة إليو 
كىػػذا ييؤكّْػد ما ذكرناهي مف قػبؿ ، أٌف . اسػتدراًؾ ما كقعى فيًو مف سيػكًء ااداء 

فكف بػ  ػف ييكصى مٌمف حكؿى اائمة ، يككنكف مف المىكثكقيف كذكم  (خادـ)مى
ككاف الرسػكؿي يعرؼي ذلؾ كال ريب ، كمف ىنا خاطبىو بػقكًلًو  . الٌدراية كالًخبرة 

  " . ياسػّيدي" 
أف عيسى الخادـ، بتكجيوو مف اإلماـ عػمى اارجح، : ػػػػػػػػ اامري الرابع

فخاطبو بتعميماتو حازمة ، تقيي . جعؿ مف كاقعًة فػشىًؿ الرسكؿ درسان لو 
ٍصران بالمييٌمًة المكككلىًة إليو ، كعػدـ االنشغاؿ عنيا بأٌم طارئ  ـى حى . االلتزا

" . تُعّرُفو َمف أنت"كخصكصان اجتناب التفكُّه بأٌم كالـو يكًشؼي ىيػكٌيتىو أك صفتىو 
نػًده ، بكالـو ال يخفى  ًر يابطو حػاًزـو ، ييخاًطبي جنػدٌيان مف جي فكأٌنػنػا في مىحيى

كلػنػتػذٌكػر ىػنػا ما سػبؽى أف قيمناهي عػمى المرًتػبىػًة . فيو الٌنفىػسي العسػكرٌم الٌصاًرـ 
ػف ييػذكىػركف مػمَّػف حػكؿى اائمة بصفة    .(خادـ  )العالية لمى

أًيػٍؼ إلى ذلؾ كيػمّْػو ما نقرأيهي في كثيرو مف الٌرسػائؿ الميػتىػبىػادىلىػة 
ـي مىرمكزان إليو بػ  أك  (فالف  )أك  (العبد الصاًلح  )كغيًرىا ، حيثي ييػذكىػري اإلما

كىي  . (الٌناحية  )أك  (الٌرجيؿ  )أك  (الفقيو  )أك  (العاًلـ  )أك  (صاحبنا  )
ػةه لدينا اليكـ ، كلكٌنيا في زماًنيا كاف ييمكفي أف تعني أمَّ  ريمكزه مىفيكمى

كغيػػريه باسػػػـ  (الغػػريػـ  )كما ذيًكػػػرى أحػػدي أصحاًب أحػػػًد اائمة باسػـ . شػخص 
 يػػػػركرةى أٌف . كىػذا ًيػػػػديؿُّ عػمى كيجػػكًد نظػاـو ميتىبىػانىن عميو لمتٌػػػرميز . 1 (ص  )

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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فيـى الميخاطىػًب لمعنى الٌرمزو مىبنيّّ عػمى أٌنو يمزـي أٍف يككفى عػاًرفػان سمفان مىف 
 .ىك المىقصكد 

بػؿ كييفيىػـ مف بعًض النصكص أٌف مف الرسػائًؿ ما كاف ييكتىػبي 
ػرئػٌي  بمػدادو غير مى

مٌمػا يػدؿُّ عػمى الميسػتكل الرفيع الذم كصمٍت إليو  لٌياتي . 1
 .العمؿ داًخػؿى التنظيـ 

فًمف تمؾ اإلشاراًت الميٍبتىسىػرىة ، كلكٍف الكايحةى الٌداللىة أييان ، نعرؼي 
ػتٍػػقىػػفه لالتصاًؿ كالتٌػراسيػؿ  . أٌنو كاف لػدل التنظيـ الشيعٌي الٌسػٌرم نظاـه مي

اخترؽى كعٌطػؿى تدبيراًت الدكلة الٌراميًة إلى قىٍطًع التنظيـ عػف رأًسػو ، عػف 
بػرٌية عػمى اائمة ، حيثي  ٍبػًس أك فىػٍرًض ما ييشػًبوي اإلقامةى الجى طريًؽ الحى

حػٌقػان أٌنػنػا لػـ نػًقػٍؼ . يككنكف تحت الميراقبة الدقيقة في بغػداد ثػـ في سػامٌرا 
كلكٌف ىػذا أمػره طبيعيّّ في . مف ىػذا الٌنظاـ إال عػمى تمؾ الكاقعاًت القميمة 

ليػس عػمينا كعػمى القارئ المبيب إال أف . أم نظاـو باًلػغ الًسػرٌيًة مف مثًمو 
ػكُّرو أكثػرى شيػمكالن لو   خذيف بعيًف االعتباًر أٌنو لك اٌف . نيعمّْمىوي لنىًصػؿى إلى تىصى

الدكلةى كأجيزتىيا نجحػٍت في كىٍشًؼ عناًصػًرًه أك حركًتًو ، أك في اختراًقًو في 
ػًرٌيػةن بتػدًميػًرًه مف رأس   . أمّْ مفصؿو مف مفاًصمو ، لكانػت حى

ػٌردى اسػتمراًره زيىاءى قرفو كنصؼ قػرفو مف الزماف ، أم  إذف ، فإٌف ميجى
حتى  (ـ 765 ػػػػػػػ 732/  ىػ 148 ػػػػػػ 114 ) (ع  )مف اإلماـ الصادؽ 
، لدليؿه  ( ـ 873 ػػػػػػػ 868/  ىػ 260 ػػػػػػ 254 ) (ع  )اإلماـ العسكرم 

تقاًف عناًصره ،  ػكُّػًف تدبيراًتو ، كا  ساطعه عػمى صالبة التنظيـ ، كتىػمى
خالًصًيـ إخالصان ميطمىقان ، كتفانييـ في العمؿ  عػمى الريغػـ مف المىخاًطػًر . كا 

 . الكبيرة التي كانت تيحيطي بيـ في كؿّْ لحظةو مف لحظاًت حياًتيـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ثػـ أٌف عػمينا ، بعػد أف اجتػػزنػا في اابكاب ااربعة ليػذا الفصؿ 

كبذلؾ نًصػؿي إلى ما . كافةى مراًفػًقػًو  ، أٍف نجمعى في أذىاًنػنػا صكرةن شػاممةن لػو 
أم إلػى أف التشػيُّع بعػد النكبات الكبيرة : سػعى إليو البحػثي في كافة مراًحًمو 

التي أينػًزلػٍت بػو ، خصكصان يكـ كربػال كما تاله ، قػد نجح بفيًؿ أئمًتًو 
ػاعػػٌي ، الميػنػٌظػػـ تنظيمػػان  مى  الميتػكاليػػف ، كبالتىصميـ الػػٌذكٌي كبالعػمًؿ السّْػػممٌي الجى

ػٍمػبػان فاًعػالن  في حيف أٌف الذيف .  دقيقان كشػامالن ، في بناًء ذاًتػو كذاتٌيًتًو بناءن صى
خرجكا منو كعػميو ، فعممكا عػمى انتزاع السيػمطة بالقػٌكة كالغىػمىػبىة ، لػـ ييحقّْػقػكا 

يـ . مثػؿى ىػػػذا  اإلنجاز الميدًىػػػػش  الدكلة الفاطمٌية  )مع أٌف بعيى
ػٍت الدكلةى  (اإلسماعيمٌية  قػد كصمكا مىػرحمٌيان إلى ميسػتكل دكلًة كيبرل ، قػارعى

كفي ىػذه الميقارنىة السػريعة الدليؿي الٌسػاطعي عػمى . العٌباسػيةى عػمى أرًييا 
كبيػذه الفقرة نيميٌػػدي لمفصًؿ ااخيًر مف . صكاب منيًج أئمتنا كبيعػًد نظًرىـ 

 . الكتاب 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الػفػصػُؿ الػرابػع
ـُ الػيػادي   (ع  )اإلمػا

 
 (1)  

ـُ في موقِع العمؿ  اإلما
  (ع  )نيخٌصصي الفصػؿى ااخيرى مػػف الكتػػاب لسػيرة اإلمػػاـ اليػػادم 

في سامٌرا خصكصان ، عػمى سبيؿ  ( ـ 868 ػػػػػػ 835/  ىػ 254 ػػػػػػ 220) 
ـى . إغنػػاًء ميمػكف الًفػقػػػرًة التي ختمنا بيا الفػصؿى الٌسػابؽ  كاٌف التنظي

الشيعيَّ ، فيما تػديؿُّ عػميو الٌدالئؿ التي سػنسػكقييا تىػػػػٌكان ، قػد بػمػغى في عيػًد ىػذا 
 . اإلماـ الييمػاـ ، كبقيادًتػًو كتػدبػيػًرًه البارعىيف ، الغايػةى في سػطكًتو كًفػٍعػًمػو 

، كما حٌقػؽى صديقينا الباحثي الشيخ  ( ـ 834/ ق 233 )في السػنة 
ٍمػًب اإلماـً 1رسكؿ جعفرٌياف بػنقػدو دقيؽو كبارعو لمركايات   ، أمػرى الميتكٌكؿي بجى

" المدينة"كذلؾ عػمى أثػًر إرجافاتو شارؾ فيو كالي . إلى سػامٌرا " المدينةً "مف 
كمُّيا تػدكري عػمى ما لإلماـ مف إقباًؿ كبيرو لمناًس عػميو كريجكًعيـ . العٌباسي 

 . إليو 
كلكٌف الحقيقةى التي يكتشػفييا القارئي الحصيؼي لسػيرًة اإلماـ في سػامٌرا 
ػٍت منو السيمطةي إلى يػٍرًب نمطو خفيٍّ مف  بسيكلة ، أٌف ىػذا التدبير، الذم رمى
الحبػًس عػميو ، قػد جعموي أقػػربى إلى مييٌطػرىًب ااحػداث ، كخصكصان إلى 

ـى كاف يتحٌيفي الفرصةى لمحركًة نحك . النُّخبًة الشيعٌيًة المينٌظمىة  كلعٌؿ اإلما
ـي الشيعيُّ أقػكل ما يككف ، خصكصان بالقياس إلى  العراؽ ، حيثي التنظي

 كلذلؾ ، فيما يبػدك، اسػتجابى بسييكلةو كييٍسػر إلى مبعػػكًث الميتكٌكؿ ، . الحجاز
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بيركت .  ػػػػػػػػ الحياة الفكرية كالسياسية ائمة أىؿ البيت عمييـ السالـ ، ط1
  . 37 ػػػ136/ـ 1994/ىػ1414
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الميكٌمؼ بميرافقًتًو إلى سامٌرا 
1  . 

ـى ، كاف ييػديػري في ذىًنًو  كالظاىري أٌف المتككؿى ، حيف اسػتحيرى اإلما
ًخٌطةن غػبٌيةن ، تقيي بإغػراًء اإلماـ ، الذم كاف  نذاؾ في مىيعًة الشػباب ، 
بالتحػديد في التاسعة عشرة ، بميتىػًع الحياًة التي درجٍت عمييا اارستقػراطٌيػةي 

كقػد التفت . كبذلؾ فيما زٌينىػٍت لو نفسيػو يسػقطي مف أعييًف مأمكميو . الحاًكمة 
ـُ ُمَكّرمًا   [ سامٌرا ]كاف فييا : "الشيخي الميفيػدي إلى شػيءو مف ذلؾ حيث قاؿ  اإلما

كلكٌف .  2" في ظاىػِر حاِلػو ، يجتيػد المتوكُؿ في إيقاِع حيمٍة بو ، فال يتمّكُف مف ذلؾ
: الشيخى الطبرسي نٌصصى عػمى ذلؾ بما ىك أقػػربي إلى التصريح حيث قاؿ 

بؿ إٌف المتكٌكؿى . 3"إّف المتوكَؿ كاف يسعى لمحطِّ مف مكانِة اإلماـِ في قموِب الناس"
 . 4اعترؼى بأٌنو حاكؿى ذلؾ ًمػراران  كفشػؿ 

في ىػذا السّْياًؽ مف االسػتيداؼ ينبغي كيعي القٌصًة الشييرة ، حيثي 
شػيىًة  ـى إلى مجمًس شىػػراًبو ، بعػد تمثيمٌيةو ميدىٌبػػرىةو ابتغاءى بىػثّْ الخى استحيػرى اإلما

كفي المجمس ناكلوي عػمنان كأسى خمرو كاف في يػًده ، كطبعان أبى . في نفًسػو 
ـي تناكلىيا ، فاسػتنشػده شػعران ، فأنشػده قصيدةن ، إٍف قىػمٍبنا ما فييا مف  اإلما

يمائػرى مف الغىػيػبىًة إلى الًخطاًب ، اتىػػٍت كصفان دقيقان لمغفمًة التي يسػدري فييا 
 فبكى المتوكُؿ حتى بّمػػػْت . " المتككؿي كالمصيػًر الػػذم ىػك سػػائػره إليو ال محالىػػة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 44/  ػػػػػػػػ ميسند اإلماـ اليادم 1
  . 334/  ػػػػػػػػ اإلرشاد 2
  . 438/  ػػػػػػػ إعالـي الكرل 3
ويحكـ قد أعػياني أمُر ابف :" حيث قاؿ  . 381 / 2: كشؼ الغيٌمة :  ػػػػػػ ااربمي 4

  " .أبى أف يشرَب معي أو ُينادمني أو أجَد منو ُفرصًة في ىذا.الّرضا 
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 . 1 " وأمػر بمائػدة الّشػراِب فُرفعػت. دموُعو لحيَتو ، وبكى الحاضروف 
سيػقػنػا ىػذه القٌصة بشػئو مف الٌتفصيؿ ًلما فييا مف دىاللةو عػمى 

كًر بدييًتو في المكاقًؼ الٌصعبة  . شجاعًة اإلماـً كقيػٌكًة نفًسػػو كبيٍعػًد نظػًره كحييي
كتمؾ صفاته الغنى عػػف أخػًذىا بعيًف االعػتباًر فيما سػنخكضي فيو مف 

 . بعًض ما سػيأتي في ىػذا الفصؿ 
 

 (2)  
 ِقػراَءٌة عػمػيػقٌة في الػَمػغػازي 

ػذي مف بعًض ماتسيػكقيو المصادري مف ًسػيرًة اإلماـً دكف  الذم ييؤخى
االلتفاًت إلى مغػزاه ، أٌنػو كاف بنفًسػًو كبالتنظيـً الذم يػقيػكديه ذا سػطكةو عػمى 
المتككًؿ شػخصيان ، كعػمى بعًض خكاٌصػو الذيف يٌطمعكف عػمى القرارات 

ػذي ًسػٌران ، بؿ كعػمى بعًض عسػكػًره ااتػراؾ   . الكبيرة التي تيػتٌػخى
مف ذلؾ أف المتككؿى حيف ألقى القبضى عػمى ككيًؿ اإلماـ عػمي بف 
ػدٍّ فاؽى قيػدرتىػوي عػمى  ػوي السػجف ، كطاؿ حبسيػو إلى حى جعفػر اليمينياني ، فأكدعى
ـى ذلؾ ، تػدٌخػؿى كاسػتطاعى أف ينتًزعى مف المتككًؿ تسػكيةن  االحتماؿ كأبمغى اإلما

كقػد كقفنا عػمى القٌصًة . قيٍت بإطالًؽ ككيًمو ، ميقاًبػؿى أف يسػكيفى مكة 
 . بتفصيؿو أكفى فػيما فات 
  محمػد بف الفػرج الرٌُّخجي ، الذم كػػػاف عامالن في 2كمنو أٌف صاحبىو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مركج الذىب ، نشرة الجامعة المبنانية باعػتناء شارؿ بٌمال ، الفقرتاف :  ػػػػػػ المسعكدم 1
  . 91 ك 2890

ـى مف مصر يستبًيػننو عػٌما أشكؿى عػميو مف 2  ػػػػػػػػ عػرفنا صيحبتىو مف أٌنو كاف ييكاتبي اإلما
  . 158/ الحياة الفكرية كالسياسية : انظر . مسائؿ فييجيبيوي اإلماـ عف سػؤاًلو 
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  " . يامحمد اجمع أمَرَؾ وُخػْذ حػذَرؾ" مصر، تمٌقى مف اإلماـ كتابان يينػًذريه فيو 
كبالفعؿ بػدأ الرجؿي ييخفي أمكالىو أك يسػتكدعىيا عند مىف يػًثػؽي بو ، 
كييػبػًعػدي كؿَّ ما ييحاًذري مف اطالع الدكلًة عػميو ، دكف أف يعرؼى ماكراءى كالـ 

ٌفػػدان ، . اإلماـ  كما لػًبثى أٍف كصؿى رسػكؿه مف سامٌرا حممو مػف مصػر ميصى
بػس ثماني سػنيف . كصادرى كؿَّ مػػػػػػػا يمميػػؾ   . كقيػى الٌرخجػيُّ رىػٍػػػػفى الحى

حتى أتى يػػكـه تمٌقى فيو الرٌُّخجيُّ رسالةن مف اإلماـ في سػػجًنًو ، كتبى 
كىك . يعني مف بغػداد  " يامحمد التنزؿ في ناحيِة الجانب الغػربي: " إليو فػييا 

: فقرأُت الكتاَب وُقػمػُت في نفسي : " يقكؿي محمد . ما ييعرىؼي اليكـى بالكاظمٌية 
فما لًبثى إال أيامان  ". يكتُب إلػّي أبو الحسف بيػذا وأنا في السجف ، إّف ىػذا لعجيب

يسػيرةن حتى أيخػًمػيى سػبيميو 
 . كعنػدىا يبػدك أٌنػو فيـ ما رمى إليو اإلماـ .  1

كالذم يفيميوي الميتأٌمػؿي في ميالبسػاًت ىػذه القصة إجماالن ، باإليافًة 
لى داًخػًؿ سػجف المتككؿ  . إلى أٌف رسائؿى اإلماـً كانت تًصؿي إلى مصرى كا 

ـى  مما كقػفنا عػمى مثًمًو في باب االتصاالًت مف الفصًؿ السػابؽ ػػػػػػػػػػ ، أٌف اإلما
ػػػذي في  كاف لو في ًبطانًة المتككؿ مىف ييطمعيوي عػمى القرارات التي كانت تيػػتٌػخى

مجمًسو ، أك عػمى ااقػٌؿ ما يميسُّػو منيا ، فيٌتًخػذى في ميقاًبًميا اإلجػراءى 
ثـ . كبيػذًه الكسػيمة عػػرؼى سػمفان ما سػيينزىؿي بصاحًبو فأنػذرهي كحػٌذرىه . الميناًسػب 

 .عػرؼى بعػد ثماني سػنكات بقراًر إطالًقو كمكًعػًده 
 كمف الغنٌي عف البياف ، أٌف تػدبػيػران كيػذا ىػك ذك فائػدةو عظيمةو 

بؿ نقػكؿي أٌف مٌما يككفي . لإلماـً ، في كٍيًعػًو الٌدقيؽ المييىػػػٌدد في سػامٌرا 
ـي إلى مثًؿ ىػذا التدبير الكقائي ،  عنػدنا مكيعان لمٌتسػاؤؿ ، أٍف اليمجػأى اإلما

ًتػًو اإلدارٌيػة الفىػٌذة كبيٍعػػًد الٌنظػر، كطىػٍكعى يػػًدًه تنظيـه قكمّّ  قػًدرى  كىػك مىػف ىػك في مى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 500 / 1:  كالكافي 342/  ػػػػػػػ إعالـ الكرل 1
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 خصكصان كأٌنػنا نعػػػػػػرؼي أٌف الميحيطيػػفى . كاسػعي االنتشػار كقادره بكؿّْ المعاني 
بالمتككًؿ لـ يككنكا إال مجمكعػةن مف المينتفعيف ، المييىػٌدديف ىػػـ أييػان في كؿّْ 

 فكػيػؼ كلمػاذا ييخػًمصكف لػػػو في ميقػػابػػًؿ رجػػؿو عػظػيػػػـو فػػػػػػػي . 1لحظػةو بنزكاًتػػو 
 . نفكًسػيـ كاإلماـ ، كفي ميقاًبًؿ تنظيـو قكمٍّ كتنظيًمو 

ػكُّري غير المىسبكؽ ، كالميتناًسػؽ مع الكيًع السياسي  ىػذا الٌتصى
الميعىٌقػد الذم كاف ييسيطري عػمى سامٌرا  نذاؾ ، يقكدي تفكيرىنا كتأمُّالًتػنػا باتجاًه 

 : سػؤاؿو كبير
ػف الذم كاف كراءى قىػتٍػػػًؿ المتككؿ كلمػاذا ؟   مى

لىػػكا  قتمىوي بأسياًفًيـ ىػـ مجمكعةه مف  ما ىػػك ثاًبػته تقػريبان ، أٌف الذيف كى
ٌباط العسكر التركي، الذيف ييذكىػركف في كيتيًب التاريخ بأسمائيـ كلكٍف . 2يي

كسيػؤالينا إٌنما ىك عف الذيف كانكا . مف المؤٌكػػد أف ىؤالء كانكا أدكاًت التنفيػذ
مىف ىػك أك : كراءىىـ ، أم عف الذم أخػذ القرارى باالغتياؿ ككيعى الًخٌطةى لػو 

 ىػـ ، كلماذا ؟ 
أٌكؿي مانيالحظيوي، كنحف نينٌقػبي عف الجكاب في أيٌمياًت كيتيًب التأريخ ، 
. أٌف أيكلئؾ الذيف باشركا القػتٍػؿى قػد جػرىٍت تبرئتيييـ بسرعةو كعػمى أعمى ميستكل 
ذلؾ إذ أعػمف المينتصري ، ابفي المتككؿ كخميفتيو ، عػمى رؤكس ااشياد ، أٌف 

ػًد رجاؿ .  3الفتحى بف خاقاف قتؿى أباه فقتمو بو  كما أٌنو صػٌرح بمساًنو احى
 كىػػػذا كذاؾ تىػٍعػًمػيىػةه .  4" أميَر المؤمنيف قػد َشػػػِرَؽ بقػَدِح ُشػرِبػػِو فمات"القصر أٌف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  . 44ػػػػػػػ 341/ 2:ق1423بيركت . تاريخ اليعقكبي ، ط:  ػػػػػػػ عمى نزكاتو الكثيرة اقرأ 1
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 . كيبنكف عػمى ذلؾ أٌف محمدان المينتصر ىػك الػذم دٌبػػػرى قػتػؿى أبيػػو . مىقصكدةه 
مّرًة يشتُمُو ، ومّرًة يسقيِو فوَؽ طاقِتو ، ومرًة يأُمُر " اٌنػو كاف يدأبي عػمى تحقيًرًه 

 . 1 " بصفِعو ، ومّرًة ُييػّدده بالقتؿ
لكٌف غيرى مصػدرو شيعيٍّ يربطي بيف قتػًؿ الميتككؿ كبيف إقػداًمػًو عػمى 

ٍفػًعػًو إلى حاًجػًبػًو ليقتميو  (ع  )أٍخػػػًذ اإلماـً اليادم  كينقمكف عف ابًف . كدى
ػة أٌنػو قاؿ   : أكرمى

ودفع . خرجُت إلى ُسػرَّ َمف رأى ، فدخمُت عػمى سػعػيٍد الحاِجب " 
وبعػد يومَيف ىجـ الُترُؾ عػمى المتوكؿ لياًل . المتوكُؿ أبا الحسف إليو ليقػتُمو 

 .  2 "في فراِشػو وقػتموه
كعف ابف شير شكب ، بإسناًدًه عف الحسيف بف محمد ، 

 : قاؿ 
لّما حبس المتوكُؿ أبا الحسف ، ودفَعُو إلى عػمي بف كركر ، قاؿ "

تمّتعػوا في " أنا أكرـُ عػمى اهلل مف ناقِة صالح : أبو الحسف عميو السالـ 
فمّما كاف اليوـُ الثالث وثَب عػميِو " . داِرُكـ ثالثَة أّياـ وعػٌد غػير َمكذوب 

  .3" باغػر وتامش ومعموف فػقتموه ، وأقعػدوا المنتصر ولَده خميفة 
ـى مجمكعػتيىف ميختمفتيىف مف ركايات المسألة  . إذف فنحف في ىػذا أما

كؿُّ ما في اامػر ، . ميختمفتيىف ، نعػـ ، كلكٌنيما ليستا باليركرة ميتعاريتيىف 
أٌف كيالِّ منيما ركل كقائعى القيٌيًة مف الٌزاكيًة التي أيتيحى لػو رؤيتييػا أك كصمٍت 

ػػٍمًعو   . المجمكعةي اايكلى ركٍت كاقعةى الػقىػتٍػػؿ كمىف باشىػػرىىا كتػداًعػياًتيا . إلى سى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػدىثٌيان بيف كاقعتيىف  دىٍفعي : أٌما المجمكعةي الثانيةى فإٌف أيكلى الركايتيىف تػربطي حى
ـى إلى مىف يقتيميو كاغتياؿ الخميفة  كالثانية انطكت عػمى إنػذارو  .المتككًؿ اإلما

ػمىػؿو سػيحصؿ ، كسيقمبي اتجاهى اايمػكر   .صريحو مف اإلماـ بأمػرو جى
ٍمًع بيف الركاياًت نكتًشؼي أٌف ثالثة عكامؿ تفاعمٍت بحيث أٌدت  بالجى

 : إلى تمؾ النياية لمخميفة 
اسػػتفزازي المتككًؿ الٌنػًزؽ ابنىو الشاب محمد ، المنتصر : ػػػػػػػػ ااكؿ 

ىانًتًو عمنان   .فيما بعػػػػػد ، بالٌدأًب عػمى تحقيًرًه كا 
ـى اليادم : ػػػػػػ الثاني   . بنٌيًة قػتٍػًمػو  (ع  )حبسيوي اإلما
مف رؤسػاًء العسكر التيرؾ عػمى ميباشرة 1تىػباني عشرةو : ػػػػػػػ الثالث 

. مع ميالحظة أٌف ىؤالء ىـ الجياز الكحيد الذم ييمكنوي أف يمي ذلؾ . القػتٍػؿ 
كلكف مع ميالحظة أييان أٌنو ما مف أحػدو ذكر أك أشار إلى الحافػًز أك السبًب 

كمف المعمكـ أٌف ىؤالء عسكره . أك كجو المصمحة ليؤالء في قتٍػؿ المتككؿ 
كمف ىنا . ميحتًرؼه استكلكا عػمى السيمطة ، فال يتحػٌرككف إال ًكفقػان لمصاًلًحيـ 

كانكا السببى في الفكيى اليائمة التي بدأٍت بقتػمًيػـ المتككؿ ، كاستمػٌرٍت 
 . حتى نياية الدكلة العٌباسٌية 

ـى تركيبو ثيالثٌي العناصر اثناف منيما لدييما . إذف فنحف في ىػذا أما
كالثالث لديو . مصمحة في قتؿ الخميفة ، كلكف ليس لدييما الكسيمة لذلؾ 

 . الكسيمة ، كلكف لـ ييذكىػٍر ، بؿ كال يبػدك، أٌف لو كجو مصمحة 
ػفػقػػكده فػي الصكرًة السػياسػػٌية ، يجػػػب عػمينػػػػػػػا أف  ذف فياىنػػػا عامؿه مى  كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، أم أٌنو لـ " منيـ "  تسعةن منيـ بأسمائيـ تحت عنكاف 2/346: ػػػػػػ ذكر اليعقكبي 1

. يقصد االستيفاء ، كذكر ابف شير شكب فيما اقتبسناه عػنو قبؿ قميؿ ثالثةن كذلؾ 
ر كصمنا إلى الرقـ المذككر   . كبحٍذًؼ الميتكرّْ
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 . نكتشفىوي كنيييفيو إلى الصيكرًة التي بيف أيدينا كبذلؾ نستكًمؿي عناًصرىىا 
 : ىػنػػػػا نسػأؿي 

ٍبػًس  ػدىثي في ركاية ابف أكرمىة بيف حى ٍبًط الحى ىػؿ إف المىقصكدى مف الرَّ
أم أٌف الحبسى كاف . اإلماـ كقتػًؿ الميتكٌكؿ التمميحي  برابطو مكيكعيٍّ أيياى 

 سػببان لمقتٍػػؿ ؟ 
ـى مف إنػذاًر اإلماـ ، أٌنو سػيعمؿي كػؿَّ ما في  ثـ ىػؿ ييمكف أف نفيػ

ٍسػًعًو لمقياًء عػمى خصًمًو قبؿى أف يقيي عػميو ؟  كىػػك القادري عػمى ذلؾ  كي
فيالن عػف أٌنػو في مكقًؼ الٌدفاع الكاجػب عػف . بما لو مف نفكذ قكمٍّ ككاسػع 

أم أٌنػو بالنتيجة كاف العاًمػؿى الخفيَّ .  النفػس يػٌد خصًمًو السىػٌفاؾ ااثيػـ 
 . ربما بالتنسيؽ مع ابًنًو  محمد . الميحرّْضى لمتيرؾ الغػتياًؿ المتككػؿ 

ػؿّْ كافًة إشكالٌياًت  إف نحف أجٍبػنػا بػنعىػـ ، فنككفي قػد تكٌصمنا إلى حى
ـى عناصرىا  ٍسػ ىػذه القيٌيًة الٌشػائكة ، أك كما قيػمػنػا قبؿ قمػيػؿ استكممنا رى

كنيذىكّْػري ىنا بما كصمنا إليو قبؿ قميؿ ، حيث كقفنا عػمى . السياسٌية كافػة 
ماكاف لإلماـً مف نيػفػػكذو خػفػيٍّ داخؿى القصر، حيث ييسيطري قادةي العسكًر 

ػػذي  التركي عػمى كؿّْ صغيرةو ككبيرةو فيو  ، بحيث ييطمىع عػمى القرارات التي تنٌتخى
 . بما يمسُّػوي منيا عػمى ااقػػٌؿ 

ـى  ًر ، أٌف المنتصرى ما أٍف تسػٌم كمػٌمػا ينطكم عػمى تأييػًد ىػذا التصكُّ
فأّمػَف . أمػَر الناَس بزيارِة قػبػِر عػميٍّ والحسيف عمييما السػالـ " السيػمطةى حتى 

ـَ أبيو ، وأطمَؽ ُوقوَفيـ ، وأمػر بػّردِّ فػَدؾ إلى ُوْلػػِد الحسيف  العموييف ، وكانوا خائفيَف أّيػا
 . 1 " والحسف ابَني عػمي بف أبي طالب عميو السالـ

 ثػػػـ أٌف مػا ييػكًمػػؿي ىػػػػذا االتجػػػاه لػػديػو ، أٌنػو اتٌػخػػػذ مػػف أحػػػد أصحػػاًب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 116 / 7:  ػػػػػػػ ابف ااثير 1
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ػنّْػؼ  (ع  )اإلماـ كأصحاًب الريا كالجكاد  ػٌدث كالميصى مف قبًمو ، الميحى
كنحف نػرل في ىػذا طميعةى نمطو مف .  1يعقكب بف يزيد اانبارم ، كاتبان لػو 

ًة السياسٌية ، ستقيي فػيما بعػدي بأف تككفى الكزارةي مف نصيًب الشيعة ،  الًقٍسػمى
 . في ميقاًبػًؿ الخالفًة لمبيًت العٌباسي 

فكأٌف الخميفةى الجػديػدى بيػػذا كذاؾ ينقًمبي عػمى سياسًة أبيو بؿ كأيسرًتو 
ككأٌنو ييػػريػدي أف يجعػؿى مف التنسيًؽ مع اإلماـً الػػذم احتممناه أعاله . أييان 

كلكٌف ًخالفػتىػو لـ . تنسػيقػػان بسياسةو أشمؿى كأكفى ، بعػد أف اكتشؼى قيػػػٌكةى اإلماـ 
تطيػٍؿ إال بيع أشػييػر، كمات ًمػيػتىػةن ميمتًبسىػػةن ، كما يحػدثي دائمان في 

 . ربما ، بؿ عػمى اارجح ، بسػبب سػياسًتو ىػػذه . االغتياالًت السياسٌية 
في ختاـً ىػذا القسػـ ، الذم كقػفػنا فيو عػػمى بعًض ما لػوي مغػزلن 

عميؽ مف ًسػيرًة ىػذا اإلماـ الييماـ ، نذكيػري أمػران يبػدك لنا ذا عالقةو مػتػيػنػةو بما 
ـى اليادم . فرغنا منو عػمى التَّػكٍ  لـ يكيػٍف يأكػؿي إال مف   (ع  )ىػك أٌف اإلما

ػٍزًمػًو في . 2طعاـو يييٌيػأي لػو خٌصيصان لػدل أحػًد كيكالئػو  فيػذا يػدؿُّ عػمى حى
ثـ عػمى أٌنػو كاف ييقػػدّْري جٌيػدان . التعاطي مع اايمكر ، ما جٌؿ منيا كما ىاف 

ػػًة عػمى السيػمطًة كالثركة  . مكقعىػو الدقيؽ في سػامٌرا بيف تمؾ الذئاًب الميتياًكشى
 . حيث كاف الػقىػتٍػػؿي ، صريحان كاغػتياالن ، مف أدكاًت الٌصراع اليكمٌية 

ٍرنا العنايةى فيو عػمى الجانب السياسي مف  بيػذا القسـ ، الذم قصى
، نككفي قػد بسطنا جانبان مجيكالن مف ًسػيرًتو ،  (ع  )ًسػيرًة اإلماـً اليادم 

تيػكًدعي في ذىػًف القارئ صيكرةن ميختمفةن اختالفان عػميقان عػف تمؾ الصكرة الفقيرة 
 فػتيػظيػريهي خايعػػػػػػػػان . التي  نقػػرأيىا في كؿّْ ما في الميصٌنفػػات قػديًمػيا كحػديًثيػا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .350/  ػػػػػػػػ رجاؿ النجاشي 1
  . 369/  ػػػػػػػ الغيبة لمطكسي 2
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إال ما يككفي مف لػقػاًء القادميف مف . لإلقامًة الجبػرٌيػًة كميقتيياًتيا في سػامٌرا 
أم دكفى . أكلياًئو ، كقبض ما يحممكنو إليو ، كالجػكاًب عف كيػتيػًبػيـ كرسائًمًيـ 

حتى شػيخنا الميطٌيرم ، عػمى فيًمًو كًفكػرًه الٌنػيّْػر ، قػد . أٌم ميػبػادراتو حقيقٌيةو 
 .  1 (ًسػيرةي اائٌمًة ااطيار  )قػفػزى عػف ًسػيرًتػًو في كتاًبػًو المطبكع باسػـً 

يبقى القكؿي أٌف ما سػٌميناهي أعاله بالجانًب السياسي ، ليس إال نمطان 
أمػالهي عػميو الٌظػٍرؼي . مف أنماًط الػٌدفاًع عف نفًسػًو كعف أصحاًبًو كأكليائو 

كلكٌف ذلؾ عػمى يركرًتو ليس كؿَّ كظيفًة . الٌصػعػب الذم ايطػربى فيو 
تماـً الٌنعمة ، . اإلماـ  بؿ إٌف كظيفتىوي ااساس ىي ميتابىعىػةي إكماًؿ الػٌديًف كا 

 . كذلػػؾ أمػره اليػًحػؽُّ إال بالعمؿ طبؽ ما يقتييو الحاؿ 
كعػميو فإٌنػنػا سػنفػريغي فيما بقي مف ىػذا الفصؿ إلى بياًف أعماًلًو في 

 . ىػذا الٌنطاؽ 
 (3)  

 الديف إكماؿِ  في ُمتاَبَعةِ 
 (أم في إكماؿ الديف  )إٌنما  ثرنا ىػذا العنكاف لمقسـ ، اٌنػنا رأينا فيًو 

عى تحت عنكاف  الحاًفػزى كالغايػةى كراءى كاٌفًة أعماًؿ اإلماـ التي ييمكفي أف تيكيى
ثـ أٌنو ييغني عف كثيرو مف العناكيف التفصيمٌية ، كيييٌيئي . اإلرشاد كالتبميغ 

مع يركرة اإلشػارة . ذىفى القارئ إلى مارمينا إليًو مف ذكًرىا كاًحػدان كاًحػدان 
 إلى أف إكػمػػاؿى الػػٌديف يعػني عػمػمػٌيػان ًحمايػتىػوي كتحػصيػنىػو ، إلى جانػػػًب إعػػػػالئػػػًو  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـ بإشراؼ كتقديـ 2000/  ىػػػ 1420بيركت .  ػػػػػػ انظر الترجمة العربية لمكتاب ، ط1
كلعٌمو كاف ، رحمو " . شكرل اإلشراؼ عمى نشر  ثاًر ااستاذ الشييد مرتيى المطيرم"

اهلل ، محككمان كميقٌيدان بااسئمًة التي كانت تيطرىحي عميو ، فعمييا كعمى ااجكبًة عنيا بيني 
 . الكتاب 
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كسػنقػرأي شػيئان مف ىػذا كشػيئان مف ذاؾ فيما سػنػًقػؼي . كنىٍشػًرًه كالٌتسػامي بػو 
 . عػميو مف أعماًؿ اإلماـ في ىػذا الػٌنػطاؽ 

 كالحقيقةي التي ينبغي اإللفاتي إلييا في البػدايػػػًة ، أٌف كػؿَّ أعماًلػػًو مػػػػػف 
ـي الباقػر  ىػذا الباب ، ماىي إال ميتابىعىػةه لمنيًج الذم اختٌطوي مف قػبؿي جػدُّهي اإلما

كبفيًميما  . (ع  )، ككصؿى إلى ذركًتًو عػمى يػد ابػًنػًو اإلماـ الصادؽ  (ع  )
ػرم  (اإلسػػالـ)تحػٌررى العػقػػؿي اإلسػالميُّ أك كػػاد مف ًرٍبػقىػػػًة  السيػػػمطكم ، أك بالحى

الخادـً لمسيػمطة ، الذم اجتيػد في نٍظًمػًو معاكيةي كعػبػدي  (اإلسػالـً )مف ًربقىػًة 
ـى نيًج اإلماميىف كأثىػػػرىهي ، بالمقػداًر الذم تعٌمؽى بػو . الممؾ  كقػد بػٌيػٌنػػا معاًلػ

كمنو كمػٌمػا سػنأتي بػو سػتػًبػيػفي لنػا حقيقةه . القٍصػدي ، فيما ميٌػدنا بػو لمكتاب 
ػدي لمغػايػة  سػكـو كػثػيػرةو ، تسػعى كتقصي ىاٌمػةه ، ىي أٌف اائمػةى نفػسه كاًحػدةه في جي

ٍف اختمفػٍت السُّػبيػؿ   . نفًسػيا ، كا 
حاًميان كميبٌمغان  (ع  )مف ىػنػا سػنبػدأي في تىػػتىػبُّػًع خيطى اإلماـ اليادم 

يػان  مع االىػتماـ بكيًع كؿّْ خيطكةو منيا في إطاًرىا الفكرٌم أك . كميػرًشػدان كميكجّْ
 . السُّػمككٌي الميناًسػػب 

ػػػػ 220)كمف المعمكـ أٌف ميػٌدةى إمامًتًو طالٍت خمسػان كثالثيف سػنة 
، "المدينة"أميى أربع عشرة سنة كأشييػر منيا في  . (ـ868ػػػػػػ835/ ىػ254

كلكٌننا نيالحظي أٌف كؿَّ ما كصمنا مف نيصكصو . كعشريف كأشييػر في سامٌرا 
مع أٌنو في . في التبميغ كاإلرشاد جميًعيا تنتمي زمنٌيان إلى فترًة سػامٌرا 

ال فمماذا عممٍت السيمطةي عػمى أعػمى . لـ يكيٍف قاًعػدان بالتأكيػد " المدينة" كا 
 . ميستكل عػمى استدعائو إلى عاصمًتيا كمركًز أجيزًتيا 

كلقػد كيػٌنػا قػد ألمحنا فيما فات إلى أٌنػوي لػـ يظيػٍر منو أمُّ ما يػديؿُّ 
بؿ ككأٌنوي كاف يتحٌيفي الفػرصػةى . عػمى أٌنػو ميسػتاءه مف اسػتدعاًئًو إلى سػامٌرا 

ػػػراد   كمػا ذلػػؾ ، فػيمػػػػػػا . لذلػػؾ فػػال يجػػػػًػديىا ، فجػاءى اسػػػػتػدعػاؤهي عػمػى ًطػٍبػًؽ الػمي
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نٍحسىػبي ، إال انػوي في الحجاز كاف في بيئةو مىحصكرةو شػبو ميعاديةو ، كما أٌنػو 
كمف ىنا رأيناه فيما سػبؽى . كاف بعيػدان كؿَّ البيعػًد عف التنظيـً الذم يرأسيػوي 

، لمتٌػدىاكًؿ في شيػؤكف العمًؿ التنظيمي ، " المدينة"يسػتدعي ًكػبػارى ميعاكنيو إلى 
ًؿ  . 1كييعي بيف أيديًيـ اامكاؿى الكثيرةى لخدمًة العمؿ  مع ما في ىػذا الٌتكاصي

مٌمػا . كلػـ نىػػػػػرىهي في سػامٌرا يفعؿي مثؿ فػٍعػًمػًو ىػذا . الميباًشػر مف خيطكرةو كبيرة 
ُـّ بكسػائؿى غيًر ميباًشػرة ، ًسػٌرٌيةو  ييمكفي أف نفيـى منو أٌف العمؿ كاف ىنا يػًتػ

أك أٌنو كاف يييعي . كلذلؾ لػـ يىػًنػدٌٍ مف أخباًرىا إلينا أدنى إشػارة . بالتأكيػد
 . يمفى الحػركًة اليكمٌيًة العاًلػقىػًة في المدينًة الكبيرة 

مف ىنا رأيناهي يبػدأي عمالن تىٍعػبىػكٌيان فكػرٌيان جػديػدان حتى قػبؿى أٍف يًصػؿى 
 ذم 18ذلؾ بأف جعؿ طريقىو عػمى النجؼ ، ليككفى فييا يكـ . إلى سػامٌرا 

كىناؾ أطمؽى فييا شػيادتىو الجاًمعىة . ق ، أم يكـ عيػًد الغػدير234الحٌجة 
، تحت عنكاف زيارة يكـ  (ع  )بحؽّْ صاًحػًب الًذكػرل جػدًّْه أميًر المؤمنيف 

كمف ىػذا . كركاىا عػػنو صاحبيػوي الميقىػٌربي عثماف بف سػعيػد العىػٍمػرم . الغدير
الطريؽ انتشػرىٍت ، كما تػزاؿي تيػػتػمى في الذكػرل حتى اليكـ 

2  . 
كالحقيقةي أٌف النصَّ البالغى الجماؿ ، ككؿّْ ما أتانا عف أىؿ البيت ، 

،  (ع  )ليػذًه الٌزيارة ، ىك ميطالىػعػةه شػاًممىةه كدقيقة لكؿّْ ما يتعٌمؽي باإلماـ عػمي 
ٍشػدىىا جميعيىػا في نصٍّ . مف نيصكصو كأعماؿو كخيصكصٌياتو كمكاًقػؼ  كأٌف حى

 يتمػػكهي المػؤمنػكف في كيػػؿّْ ػًذكػػػرل ، ليػػك عػمػؿه إحػيػائػيّّ مىقػصػكده ، يػػػرمػي إلػػػػػى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  مف الباب الثاني مف الفصؿ الثالث 6 ػػػػػػ انظر القسـ 1
إلى الٌمفتًة  (ع  ) ػػػػػ نديفي بيػذه الميالحظة عػمى مكقًع نٌص الزيارة في نيًج اإلماـ اليادم2

الباًرعة لصديػًقػنا كرفػيػًؽ مػدرسػًتنا في النجؼ ااشػػرؼ الشػػيخ عػمي الكػكراني ، في كتاًبػػو 
 . كما بعػدىا 261/ ـ ، الذكر لمكاف الطبع 2013ىػ 1434. ط (اإلماـ عػمي اليادم)
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بػنػيَّػةو عػمى المعرفػة ، أم ميتجاًكزىةو لمثقافًة القائمًة عػمى  تركيًب ثقافةو شػعبٌيةو مى
كالقارئي المبيبي ، الذم يقػرأ ىػذه الميراجعة النقدٌية السريعة . ًصػٍرًؼ التقميػد 

يا ، ليرل كـ ىي عمؿه إعػدادمّّ باًرعه ، ينطكم  ػػػكّّ لقراءىًة نصّْ ػدعي لمزيارة ، مى
كعٍبػرىىا سػيمميسي بسػيكلة كبكامًؿ . عػمى ماٌدةو خصبةو في بيع صفحات 

الكييكح ، االسػػتيداؼى العميؽ منيا ، مٌما ال يمكفي الحيصكؿي عميو إال بػبىػٍذًؿ 
يػد الكبير مف قارئو ميػؤىَّػػػػؿو ذم ًخػٍبػرىة   . الجي

كمثؿي ىػذا ييػقىػاؿي عػمى نصّْ الزيارًة الشػييرة المعركفًة باسػـً الزيارًة 
ـي نفسيػوي عػمى أحػد المؤمنيف بطمبو منو ، ليتمكىا  الجامعة ، التي أمالىا اإلما

ػػػبًكيا . عنػد زيارًة أمٍّ مػف اائمة  ٍسػػًف سى كىي تيياًرعي  بجماًؿ صياغًتيا كحي
كالمىػرمى في . كلكٌف ىػذه ميكىٌجيةه إلى اائمًة قاطبة . زيارةى يكـ الغػدير 
 . الحاليىف كاحػد 

ثػـ أٌنػنا نذكػري في ىػذا السّْػياؽ رسػالتىوي الميفىٌصمػة إلى أىػًؿ بمػدو غيًر 
ػذككر  ػداف ، مف بيمػداف إيراف  )مى ، جكابان عػمى رسػالةو منيـ  (نظفُّ أٌنيا ىػمى
 : أشػارى إلى رسػالتيـ بقكًلو . إليو 

فإّنو ورَد عػميَّ كتاُبكـ وفيمُت ما ذكرتُػـ مف اختالِفكـ  [ . . . . ]" 
في ديِنكـ ، وخوِضكـ في القػَدر ، ، ومقالػِة َمف يقوُؿ منكـ بالجْبػر ، وَمف 

. يقوُؿ بالّتفويض ، وتفُرِقكـ في ذلؾ وتقاُطِعكـ ، وما ظيػَر مف الػعػداوِة بينكـ 
 .  1" فيمُت ذلؾ كمَّػو . ثـ سػألتموني عػنػو وبياِنو لكـ 

كمف السيػؤاؿ انطمؽى في ميطالعىةو شػاممةو عػمى المسػألًة ، بٌيفى فييا 
 أٌكلٌياًتيا في الكتاًب كالحػػديًث الثٌابػػًت عػف أىًؿ بيًت النُّبكَّة ، كناقػػػشى  راءى أىػػػػؿً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٌراني 1 ػؼي العقكؿ عف  ؿ الرسكؿ :  ػػػػػػػ ابف شيعبة الحى كأقػرأ النصَّ  . 56 ػػػػػػ 338/ تنحى

 .الكامؿ لجكاًب اإلماـ في الميمحًؽ ااٌكًؿ بالكتاب 
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قىػةو لمعاني الكتاب  كانتيى إلى نىفي الجٍبػًر . ااىػكاء كبٌيفى مافييا مف ميفارى
. كالٌتفكيًض كمييما ، كالقكًؿ بما ذىػبى إليو أىؿي البيت أٌنػوي أمػره بيف أمريىف 

 . فجاءٍت بمجمكًعيا بحثان فػريػدان في ىػذه المسػألة الٌشػائكة 
ىػذا كمُّػوي إلى جانػًب العشػراًت الكثيرًة مف جكاباًت اإلماـ عػمى 
ااسػئمًة الميكٌجيًة إليو مف اامصار عػف مسائؿى فػي العقيػدًة كالشػريعة ، 

ػوي البحثي في ميختمػؼ كيتيًب الحديث   . يًجػديىا مىف ييمُّ
ػًمؿى فييما  ـى عى كنحف نفيـي مف نصّْ الزيارتيىف المىبسػكط ، أٌف اإلما
عػمى نىػٍقػًؿ الٌزاًئػًر مف ميسػتكل العمًؿ الًعبادم المىبنٌي عػمى التقميػد كالميتابػعة ، 

كمكانتو ،  (ع  )العاًرًؼ بمقاـً اإلماـً عػميٍّ : إلى ميسػتكل العاًمػًؿ العاًرؼ 
كالعاًرًؼ بمكقع اائمة ، كبمعنى اإلمامًة . كبمعنى يكـ الغػديػر في اايكلى 

 .في الثانية 
كنفيـي مف ميطالىػعىػًتػًو الميٍسػيىػبىػة عػمى مسػألًة القىػدىر أٌنػو سػعى فييا 

سػعيان إلى تحصيًف أكليائو مف ييركًب االنحػراًؼ المكركثىة ، مٌمػا خاضى فيو 
أم أٌنػو . الخائيكف مف قبؿي دكف يركرةو كال نٍفع بأٌم معنىن مف المعاني 

ػدكل  كلكٌنو بعػد أف كقعى كصارى سػببان . بالنتيجًة ىىػٍدره لمطاقًة الفكػرٌيًة دكف جى
 . لمشّْػقاًؽ كاالنًشػقاًؽ ، فقػد بات مف اليركرم بيافي كجػًو الٌصكاب فيو 

ػة ،  ـى في الحالىيف كاف ينظري مف بػعػيػدو إلى ااٌيػاـً القاًدمى ككأٌف اإلما
ًة ، كىا ىي قػد مالىػٍت شمسييا  الميؤًذنىػًة بانتياًء فترًة الحييكًر العمنٌي لإلمامى

نيـ في اآلتي . لمًغياب  ديىيػػػـ كييحىصّْ  . فكاف يبػًذؿي مف مىخزكًنػًو ما ييزكّْ
كفٌيًة  كمػٌمػا ينػدىًرجي كييكًمؿي ىػذا الٌنيجى كالقىٍصػدى لديو مكقفيوي مف الصُّ

كيؼ  الذيػػػػػػػف . كىك مكقؼه تاريخيّّ ميؤسَّػػسه عػمى أيػدم اائمًة مف قبًمو . كالٌتصى
كبان مف الكظيفًة التي حٌممٍتيا الرسالةي لإلنساف ،  ًؼ ىيػري كُّ رأكا في الٌتصى

نُّػـ بااناشػيد   . فاستعايكا عػنيا بااكراًد كالرقًص كالتَّػرى
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 :كمػٌمػا قالو فػييـ 

ولػػػـ يػقػتػِصػدوا في . لػـ يتيّمػؿ ىػؤالء سػوى لِخػداِع الناس " 
ـُ . المأَكػِؿ سػوى إلغػػػوائيـ ، وَبػػػثِّ الِفػرَقػِة بينيـ  ـُ الّرقػُص ، وأذكاُرُىػ فأوراُدُىػ

ـُ   " . لػـ يتبعيـ إال الُسفياُء ، ولػـ يمحْؽ بيػـ سػوى الَحمقى . الّتَرنُّػػ
عالًف  ػوي باجتناًبيـ كا  كما أٌنػو أدافى الػغيػميػكَّ كالغاليفى ، كأمػر أتباعى

ٍفػًع أذاىػـ بكٌؿ كسػيمة  ْـّ . يالًليػـ ، بؿ كعًمػؿى عػمى دى ػ كاف ىػؤالء في ااعى
ااغػمب مف الميسػتأكميف ، الذيف ييغػركفى البيسىطاءى بما ييحرّْؾي خيالىيـ نحك 

العجائًب كالغراًئػب ، كييحٌررىـ مف االلتزاماًت الٌشػرعػٌيًة الثقيمة ، مف صالةو 
كقػد . كزكاةو كحػٌج ، اكتسابان لممىكانًة عنػدىـ كما يترتٌػبي عػمييا مف مناًفع 

اقتبسنا في الميمحًؽ ااٌكًؿ بالكتاًب غير رسالةو لإلماـ ييحػٌذري مكاليو منيـ ، 
 . كيدعكىػـ إلى ميقاطعًتيـ 

ٍمًؽ القر ف أك ًقػدىًمػو ، فيي دليؿه سػاًطعه عػمى  أٌمػا مكًقػفيػوي مف مسػألًة خى
ٌجاني ، كانصراًفًو إلى ما ييجػدم عػمى  بػراءًة الفكػًر اإلمامٌي مف العبىًث المى

 . الصعيػًد الفكرم كمفعكًلًو االجتماعي كالسياسي 
ػٍت عػف غيًر  كالكاقعي أٌف ىػذه المسػألة كاىيةه ًجػٌدان ، اسػتيحًدثىػٍت كابتيػًدعى
أسػاس ، دارٍت عػمى ىػؿ أٌف كالـى البارم سبحانو قديـه كػذاًتو ، أـ ىػك حادثه 

فػدعـى . ككانت سػببان في افتراًؽ أىػؿ الرأم كالسيػمطًة عمييا . لـ يكيٍف ثـ كاف 
ػدكًث القػر ف ، كايطيػدكا ميخالفييـ القائميف  المأمكفي كالميعتصـي القائميفى بحي

ثـ أدلى المتككؿي بدلكًه في الٌنزاع ، بما ىػك معركؼه عنو مف نىزىؽو . بًقػدىًمػو 
ػٍت فيو جميعي الًفػرىًؽ . كطيػش ، فأٌيػػد القائميف بالًقػدىـ كايطيػدى ميخالفيو  كخايى

َـّ إزاءىىا لمٌسبًب الذم أشػٍرنا إليو  كالمذاىػب ، عػدا الشيعة التػػزمكا الٌصػٍمتى التٌا
 . أعػاله 

ـي اليادم  مكقفىوي مف الٌنزاع في رسالةو منو إلى  (ع  )كقػد بٌيفى اإلما
 : أحػًد شػيعًتًو قاؿ فييا 

  



136 

 

 " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " 
ّياؾ مف الفتنة "  ف لـ . فإْف يفعػْؿ فبيا وِنعَمْت . عَصَمنا اهلُل وا  وا 

 " يفعػْؿ فيي الَيَمَكة 
 نحف نػػػرى أّف الِجػداَؿ في القػػرآِف ِبدعػٌة ، اشػتػرؾ فييا الّسػائػػػػػػػؿُ " 
. فتعاطى الّسائُؿ ما ليس لو ، وتكّمَؼ الُمجيُب ما ليس عػميو .  والُمجيػب 

 " ليس الخاِلُؽ إال اهلل ، وما سػواُه فَمخموؽ 
ال تػقػبػْؿ لو اسػمًا مف عػنػِدَؾ فتكوف مف . فالقػرآف كالـُ اهلل " 
 " الظالميف 
ّياَؾ مف الذيف يخشػوف اهلَل بالغػيب ، وىـ مف الّسػاعػِة "  جعمنا اهلُل وا 
 .  1" ُمشػِفػقوف 

 . كىػػػػػذا كالـه بػيّْػفه بغنىن عػف التعميؽ 
 

 (4)  
 انتشاُر الشيعِة والتشيُّع في عيػِده

انتشرى الشيعةي انتشاران غير مىسػبكؽو  (ع  )في عيػًد اإلماـً اليادم 
كما مف شػػػػؾٍّ في أف ذلؾ يعػكدي إلى فتػػرًة إمامًتًو الطكيمة . في أنحػػػػاًء إيػػػراف 

قػًدرةو إدارٌيةو  (زيىاء خمسو كثالثيف سنة  ) انصرؼى أثناءىىا ، بما لػديًو مف مى
ثػـ إلى التبػدًُّؿ الٌنػكعٌي في مفيكـً . ميدًىشىػةو ، إلى تعًزيًزىـ كرعايًة شػؤكًنيـ 

التشٌيًع ، كما بات الناسي يممسكنىو عممٌيان بفيًؿ التنظيـ القكٌم العاًمؿ ، الذم 
ف كيٌنػا نًثػػؽي أف ما ال نعرفيوي . أصبحنا اآلف نعرؼي عػنو كعف أعماًلًو مايكفي  كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عػف الحياة الفكرٌية كالسياسٌية ائمًة أىًؿ البيت 61 / 1:  ػػػػػػ متشابو القر ف كميختًمفيو 1

  . 161 / 2: عمييـ السالـ 
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ػٍكبى . عنو كعف أنشػطًتًو ىك أكثري بكثير  كأييان إلى اليجرات التي اتجيٍت صى
ـٌ ، التي باتػػٍت في أٌياًمػو مف  إيراف ، ككاف مف فيًؿ إحداىا تمصيرى قيػػػػ

ٍف عػمػى الميسػتػػػػػػكل   المراكػػػز الشيعٌية الفاًعمػػػة ، إٍف عػمى الميسػتػػكل العػممي ، كا 
مفػػػػػػاءي بالٌشػػػككل مػف اامػػكاؿً كالٌسػالًح التي تىػػػًردي . التٌنظيمي كلطالما جػأرى الخي

ف نىكيػٍف عػمى يقيفو مف أٌف تكريػدى الٌسػالًح ىك مف باًب . إلى اإلماـً ًسػٌران منيا  كا 
لـ ييفٌكػركا يكمان  (ع  )الٌتيكيؿ كاختالًؽ الٌذرائع ، اٌف اائٌمةى مف بعػًد الحسيف 

ة  ـٌ . بانًتػزاع السيػمطًة بالقيػػػٌكة الميسىػٌمحى أٌمػا اامكاؿي ، فما مف ريػبو في أٌف قػيػػػػػ
 . كانت مف المصادًر ااساسٌيًة لتمكيًؿ العمًؿ التنظيمٌي 

ثػـ أٌنػنا نذكػري اليجراًت إلى المناطؽ الجبمٌيًة مف إيراف ، كمنيا بالد 
. الٌديمـ ، التي سػيككفي ليا الشػػأفي  العظيـ في التٌبىدُّالًت السياسٌيًة لكجًو إيراف 
كربما أييان إلى ىمػذاف التي بػدأنا نسمعي فييا ًذكػرى الشيعًة ، مػٌما لـ نكيٍف 

ليو . نسمعوي مف قػبؿ  كالقارئي الذم سػيٌطمعي . كذلؾ في الرسائًؿ مف اإلماـً كا 
عػمى رسائؿ اإلماـً في الميمحؽ ااكًؿ لمكتاب ، سػيًقؼي عػمى غير رسالةو 

فيالن عف الٌرسائًؿ ااكثًر عػػددان بكثير في مكيكعاتو فقيٌيةو ، التي . منيا
كيعناىا منػذي البػدايًة خارجى اىػتماًمنا ، اٌنيا غير ذات عالقةو ميباًشرةو 

 . كيًجػدىا القارئ في كيتيػب الحديث . بمكيكًع الكتاب 
كمػٌما يػدؿُّ أييان عػمى االنتشاًر الكبيًر لمشيعًة كالٌتشػييًع في إيراف 

كقػػػد أحصينا مىف . خصكصان كفي غيًرىا كىثرةي عػدًد ككالئًو في البيمداف 
كيكالء  )كصؿى إليو عممينا منيـ في الميمحًؽ الثاني بالكتاب ، تحت عنكاف 

عمى أٌنػنا لسػنا نػٌدعي استيفاءى اإلحصاًء ، ًلما ىك معمكـه  . (ع  )اليادم 
ػدفىػة ، كغالبان يمف  لػدل القارئ ، أف ًذكرىىػـ بيػذًه الٌصفًة ىي مسألةي صي
ُـّ بػًو اآلف ، ًلما لألمػًر مف عالقػةو بطابىًع  ميالبساتو ال عالقةى ليا بما نيت

 مػٌمػا يدعػػػػك إلى الٌظػفّْ القػكٌم أٌف ثٌمػة غيػرىػـ. ًسػػػػٌرية التنظيـ الذم يخػديمكنىػو 
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 . كثيريف مػٌمف لػـ نقىػٍع عػمييـ فمػـ نذكيػٍرىيػػػػػـ 
كأييان مػٌما يحمؿي الدَّاللةى نفسىػيا كىثرةي اامكاًؿ التي كانت تىػًردي إلى 

كقػد كقػفنا فيما فاتى غيرى مٌرةو عػمى أٌنػو كيع . اإلماـً ثػـ تصػديري عنو 
، تسعيف ألؼ دينار  بتصرًُّؼ ثالثةو مف ًكباًر ككالئو ، في ثالثًة أمصارو

غيرى ما احتفػظى بػػو كال بيػػػػٌد تحػت يػػػًده ، لإلنفاًؽ عػمى شيػػػػؤكفو . دفعةن كاحػدةن 
أيخػرل ، منيػػػػػػػا طبعان شيػػؤكف الحجاز ، الػذم يبػدك أٌنػو كاف يميًو بنفًسػًو ، قبؿ 

ـى اإلقػامةى فػػػػػي سػػػامػٌرا   . أف ييمػزى
كفي ىػػػػػذا الٌداللةي القاًطػعىػةي عػمى يخامًة التنظيـً الذم كاف يقكديهي ، 

كبالتالي عػمى القاعػػدًة . كعػمى اتسػاًع أنًشػطًتو كالميٌماًت الميمقاًة عػمى عاًتػًقػو 
مػٌما لػـ . الٌشػعػبػٌية الكبيرًة التي تيػزٌكديهي بالماؿ ، لػييػعػيػػدىهي  إلييا بشػكًؿ ًخػٍدماتو 

 . يكيػٍف ، بػؿ كال حتى جػزءه ميعػتىػبىػره مػنػو قػبؿى قػميؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عػمى ىامػش البػحػث 
 
 (1 ) 

فذلكة الفصؿ كعنكانو  
ىػذه الصفحاتي ىي ثمػرةي نقاشو نقػدٌم بيف المؤلؼ كالصديقيىف 

العزيزيىف الشيخ محمد تقي سيبحاني رئيس مؤٌسػسة اإلمامىة في قـ كالشيخ 
محمد زراقط المدير العامؿ لمركز الًحيارة لتػنمية الثقافة اإلسالمٌية في 

بيركت ، ككالىما مف عيكف الباحثيف ، ػػػػػػػ دارى عػمى الكتاب ، بينما كاف في 
بعػد أف تفٌيال بقػراءة الكتاب . طىػٍكر التدقيؽ النيائي قيبيؿى دفػًعػًو إلى المطبعة 

.  بطمبو مف المؤلؼ 
الحظ الصديقاف أٌف الكتاب لـ يعػريض لمجمكعةو ىاٌمةو كذات أثرو مف 

الرجاؿ ، الذيف كانكا عػمى عالقةو كثيقةو باائمة الميتكاليف ، كمػا كانكا في 
اامػري . الكقًت نفًسػو في مكقعو عاؿو في خػدمة الدكلة العٌباسٌية ببغػداد كغيرىا 

الذم يػدعػك إلى بحث ىػذه الٌظاىػرة ، مف يمف اإلشكالٌية العاٌمة لمكتاب ، 
.  ابتغاءى كٍشػؼ مغازييا كدالالتيا 

المؤلؼي مف جانًبو أٌيػػدى أىمية ىػذه الظاىػرة كيركرةى تناكليا بالبحث ، 
ة أٌنو ال يػرل كجوى العالقة بيف . مف حيث المبػدأ  كلكٌنو أخػذ عػمى اايطركحى

إشكالٌية الكتاب ، التي حػدَّدىىا في عنكانو ، كفٌصميا تفصيالن فيما ميٌػد بو 
منيا ، كبيف الظاىػرة التي كانت " الٌسػػػٌرم " لفصكلو ، كخصكصان صفة 
اٌف عالقةى أكلئؾ الرجاؿ باائمة كانت عػمنٌيةن . مكيعى مالحظة الصديقيىف 

مكشكفىة ، ثـ أٌنػو ما مف أحػدو منيـ نعرؼي أٌنو حمؿى صفةن مف الصفاًت التي 
 . (. الػخ. . . . ككيؿ ، قػٌيـ  )عمؿى تحتيا معاكنكا اائمة في العمؿ الٌسػػػػػٌرم 
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كنحف إٍف طٌكفنا في كؿ أشكاؿ العالقات التي نييت بيف اائمة كبيف 
شػيعتيـ ، لخرج البحث حتمان عػػف طكره كخطٌتو ، كلػفػقػػدى تماسػكو ، كلتػنٌكػر 

 . لمعىػػٍقػػد اليمنٌي الذم عػقىػدىه مػع القػػارئ كأكدعػو عنكافى الكتاب 

بنتيجًة النقاش قػػػرَّ الػرأمي عمى أمػرو كسىػط ، قيى بأف نتػناكؿى 
الظاىرةى بالبحث ، باعػتباًرىا جػزءان مف شػبكة العالقات التي نسػجيا اائمة ، 
لمقاًصػدى ذات صمة بمشركًعيـ ااساسي ، الذم قيػمنا في متف الكتاب أٌنو 
. رمػى إلى انتزاع الميبادرة مف السيػمطة في الشأنيىف الثقافي كالتبميغي أساسان 

خصكصان كأٌف . ككاف مف العمًؿ عميو ما ىك عػمني ، كمنو ما ىك سػػػػٌرٌم 
تمؾ الظاىػرة جػزءه ال يتجػٌزأ مف البيئة الحاينة التي عمؿى اائمةي كمعاكنكىـ 

حتى لك لـ تكيف باالعتبار التحميمي مف . داخمىيا في كال كجيي عمًميما 
ػؿي . العمؿ الٌسػٌرم التنظيمي  كبيػذا الكصؼ ، اك فمنػقيػػػٍؿ مف ىذا الباب ، تدخي

ػكالن ما عػمى ىامػػًش إشػكالٌية الكتاب  كعميو فػقػػػد أدرجناىا فيو بيػذه . ديخي
. الصفة ، كبيػذا العنكاف الميستقٌؿ ، تحت العنكاف الكارد أعاله 

 
 (2 ) 

 ؿي نىكبىػٍخػػػت 
نظػران لعظيـ . كأٌكؿ مىف نًقػؼي عػمييـ تحت ىػذا العنكاف  ؿي نىػكبىػٍخػت 

أثرىـ كتنكُّعػو ، مف قيػٌكة حيكرىـ بيف رجاؿ اإلدارة العٌباسػٌية كبيف الشيعة في 
ػٍربيـ بسػيـو كافػرو في الفكػر كاادب كالسياسة ،  بغػداد في  فو معان ، كمف يى

/ كمف اسػتمرار حيكرىـ في ىػذا كٌمو منػذ منتصىؼ القػرف الثاني لميجرة 
.  الحادم عشػر / الثامف لمميالد حتى أكائؿ القرف الخامس 

ػدٍّىـ  ك ؿ نكبخت أسرةه فارسٌية النّْجػار ، أخذت اسميا مف اسـ جى
كػاف يتعػاطى كبعػضي أبنائػو التٌػنػجػيػػـ ، بمعػنى كىٍشػػػؼ . ااعػمى الػػػذم نعػػػػػرفو 
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كاكتسبكا شيػيرةن .  الٌطاًلع أك رؤيتو ، أك كما ييسٌمى عنػدنا البخت حتى اليكـ 
كما . عاليةن في ىػذا الفٌف ، الذم أتكا بو مف ثقافػتيػػـ الفارسػٌية الٌسػاسػانٌية 

كتػرجمػكا كيػتيػػبان مػف المغػػة الفارسػٌية البيمكٌية إلى العربٌية ، بحيث ييعتبىركف مف 
كبار الميترجميف في ذلؾ ااكاف

طَّ اىتماميـ فيما ترجمكه ، .  1 كلسنا نعرؼ مىحى
ٌنما نظفُّ ظٌنان أٌنيا كانت في التنجيـ ، اٌنو الفػٌف الذم  انيا لـ تًصػٍؿ إلينا ، كا 

 . برع فيو أكائميـ ، كما كاف السػبب ااٌكؿ اللتفات الناس في بغػداد إلييـ 

كما مف أحػدو زعػـ أٌف نكبخت قػد أسمـ ، فالظاىر أٌنو ثبت عػمى 
كلكف ثبت أييان أٌف مف أبنائو مىف أعمف إسالمىو ليس عػمى . المجكسٌية 

كىذه الميتكاليةي بيف ااجياؿ شػػأف إنسػانيّّ مف . مذىب الشيعة باليركرة 
ذلؾ أٌف الذيف يزٌجكف أنفسىػيـ في حيارةو غػريبةو يستمسككف . طبيعة البشر 

أٌما أبناؤىـ فيـ يخيعكف لتأثير الحيارة الجديدة ، . غالبان خيكعان لممألكؼ 
. كيندمجكف فييا دكف صعكبة 

كالثابت أٌف الجيؿ الثالث مف ااسػرة ، أم أحفاد أبي سيؿ بف 
بؿ كغػدكا مف المينافحيف عف التشٌيع ، . نكبخت ، كانكا مف الشيعة اإلمامٌية 

كفي . كالميكٌطديف آلساًسو ، كالعامميف عػمى نٍشػر أيصكلو كدٍحض مناكئيو 
منحتيـ بمجمكًعيا مرتبةن طميعٌيةن بيف . ىذا السبيؿ صٌنفكا كيتيبان كرسائؿ جٌمة 

بؿ كغػدا بعييـ . الميتكٌمميف اإلمامييف ، كالمؤٌسسيف لقكاعػد جدليـ الكالمي 
مف أصحاب اائمة كخكاٌصيـ ، مثؿ إسحاؽ بف إسماعيؿ بف أبي سيؿ كابنو 

كما كانكا في الكقت نفًسػو مف ًكبار كيتٌاب ديكاف الخالفة كأعياف . يعقكب 
.  البالط العباسػػي ذكم النفػكذ ، إلى جانػػب شييػػرتيػػػػـ بمعػػػػرفػػة عػمػػكـ ااكائػػػػؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  بيركت ، دار الحياة الت. عيكف اانباء في طبقات ااطٌباء ، ط:  ػػػػػ ابف أبي ايصيبعة1
 /309  . 
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 كأييان كاف منيـ مىف ىػـ مف كبار عيمماء اإلمامٌية ، كأبي الحسف مكسى بف

. 1الحسف المعركؼ بابف كبرياء ، كأبي محمد الحسف بف حسيف 
في عيػد أبي سػيؿ ، إسماعيؿ بف عػمي بف إسحاؽ بف أبي سيؿ بف 

بمغ البيتي النكبختٌي قٌمةى  ( ـ 923 ػػػػػػػ 851/  ىػ 311 ػػػػػػػ 237 )نكبخت 
ككاف ابي سػيؿ مكقعه رئيسػيّّ ، . حيكره سياسٌيان كفكريان في مجتمع بغػداد 
كبنحكو ميػكازو بمغ الشيعةي مكقعان غير . كربما المكقع الرئيسػٌي بيف الشيعة فييا 

خالفة : كذلؾ بفيًؿ تقاطيع أيمكر ثالثة . مىسػبكؽ في الحالة السياسٌية 
، الذم لػـ يكيٍف ييخفي ميمو  ( ـ 932 ػػػػػػػ 907/  ىػ 320 ػػػػػػػ 295 )المقتػدر 

، كزارات بني الفرات الشيعة ، كنيفكذ  (ع  )إلى الشيعة كتفييؿى  ؿ عمي 
أبي سػيؿ الكبير في البالط بحيث كيًصػؼ بأٌنو يمي منصبى الكزير

كمف .  2
الكايح أٌف ميؿى الخميفة إلى الشيعة كنيػػفػػكذى أبي سػيؿ ىك فػرعه ككجػوه مف 

فركع ككجكه الحيكر القكٌم لمشػيعًة إجماالن في بغػداد ، كما أٌف العكػسى ىػك 
.  بمعنىن مف المعاني صحيح 

يجػب أف نعتبرى أٌف ىػذا الكيع السياسي الميؤاتي ىػػك  ثمػرةه يانعػةه 
ىاإٌف نتائج العمًؿ التنظيمٌي الدقيؽ . لكؿّْ ما خيينا فيو في متف الكتاب 

كالبارع مازالت تيػؤتي أيكيػػمىيػا ، حتى بعػد انتياء فترة الحيكر العمنٌي لألئمة ، 
. كلـ يعيػػػد في طىػكؽ أم قػٌكةو عػمى اارض أف تيعيػد عقاربى الٌسػاعة إلى الكراء 

.  كفي ىػذا درسه كًعبرةه لمىف ييحسفي القراءةى كاالعتبار 
في ظٌؿ ىػػػذا الكيع ، كبعػد فترةو قصيرةو مف االيطراب البالغ ، 

ػدمػػة افتقاد اإلمامة القائدة ، دٌكنىػٍت النيخبةي الفكػرٌية لإلمامٌية أيصكلىيػا   بتأثير صى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. كمصادره  (أعالـ الشيعة  ) ػػػػػ الترجمة ليـ جميعان في كتابنا 1
 .  123 / 1:  ػػػػػػ رجاؿ النجاشي 2
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كمف . الكالمٌية ، بحيث اسػػتقػػٌرٍت عػمى قكاعػدى ثابتة كمكيعى اتفاؽو بينيـ 
ذلؾ أٌنيا تحػٌررٍت مف بعض االلتباسات التي كقع فػييا بعضي أسػالفيـ ، 

كخصكصان في مسائؿ . بسػبب عػدـ اسػتقرار الميصطمىح في المغة الكالمٌية 
الرؤية كالتشبيو كالتجسيـ ، مٌما يخرجي بىسٍػطي الكالـ عػميو عػف غايػًتػنا مف ىػذا 

 . الفصؿ 

ز أبك سػيؿ بطالن مف أبطاؿ المحظة التاريخٌية  . في ىػذا الٌسػياؽ بػري
كمف أكثر أعمالو الفكرية أىميةن عمميو الٌريادم عػمى تأصيؿ مبػدأ اإلمامة 

بأٍف أثبت كيجكبىيا باادٌلة العقػمٌية كالنقمٌية ، بحيث باتػت . بكصفيا فرعان لمنبٌكة 
ىنا يجبي التأكيػد . مف أيصكؿ الديف إلى جانب التكحيد كالعدؿ كالنبٌكة كالمعاد

عػمى أٌنو في عمًمو ىػذا كاف ينطمؽي مف أصؿ ، أم قػارئان كمينٌظمان كميسػتقػرئػان 
اٌل فػػػػإٌف ىػػػػػذا نقػػػػرأه مف قبًمو في االنػتػقػػاؿ مػػف . لمنٌص كميقتيياتو العقػػمٌية  كا 

.  1" إمامٌية " إلى مفيكـ " شػيعة " مفيػػػكـ 
إٌف قائمة ميصٌنفات أبي سػيؿ تيظيػري لنا أٌنو منحى مكيكعى تأصيؿ 
عقائد اإلمامٌية كالدفاع عنيا ، كخصكصان مسػألة اإلمامة ، اىتمامان غير 

،  (الٌشافي في اإلمامة  )بحيث أٌف السٌيد المرتيى ، في كتابو  . 2مسبكؽ 
استشيد بأعمالو في ىذا الباب ، إلى جانب أعماؿ الحسف بف مكسى 

كبحيث ييمكفي القكؿ أٌف كيػتيػبىػو في .  3النكبختي ، كاعتػمػد ما ذكػره مف أدٌلة 
. اإلمامة قػػػد ظيػػرت عػمى جميع ما صٌنفو المتكٌممكف الشػيعة الػػذيف سػػبقػكه 

كلذلؾ باتػت مرجعان لمىػف جاؤا بعػدىه مف كبار الفػقياء الكالمييف كالشيخ المفيػد  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  (أسامي الشيعة  )في كتابنا " إمامٌية " ك " شيعة "  ػػػػػػ انظر فصمىي 1
 .  (أعالـ الشيعة  ) ػػػػػ انظر ثىبتان بمصنفاتو بذيؿ الترجمة لو في كتابنا 2
 .  15 ػػػػػػ 14/  ػػػػػػ الشافي 3
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 . كالسػيد المرتيى كالشيخ الطكسي 

كما أٌنػنا يجب أف نذكػر ، في سياؽ كصؼ تأثير أبي سيؿ الفكػرم، 
.   أٌنو رٌبػى عػػددان مف التالميذ ، الذيف حممكا أفكاره كمناىجو كنشركىا 

مف العسير ، كربما مف غير اليركرم بالنظر لغرينا مف ىذا 
الفصؿ ، الميٌي عػمى النحػك الميفٌصؿ نفسػو في التعريؼ برجاؿ البيت 

خصكصان . النكبختي الكثيريف ، كبأعماًليـ في السياقيىف السياسي كالفكرم 
كأٌف ىذا سػػػييدخمنا حتمان في نقاشو غير مىحسػكـ عػمى نسػبة ىػذا كذاؾ مٌمف 

إلى البيت نفسػو ، كأييان عػمى صٌحة أك عػػدـ " النكبختي " يحممكف اسػـ 
.  صٌحة نسػبة كتابو بعينو إلى أحػد  ؿ نكبخت 

:  لكٌننا نقػكؿي عػمى نحك اإلجماؿ 
عكد البيت النكبختي كاف ، بنفًسػو كبتداعياتو ،  مٌمػا الريب فيو أٌف صي

حػدىثان بمنتيى ااىمٌية في التاريخ الشػيعي ، بما سػاىـ بو أبناؤه مف أعماؿو 
فكرٌية ، كبما كاف ليـ مف أثػرو اجتماعٌي ػػػػػػ سياسٌي ، ما كاف لو أٍف يحصؿ ، 
بالنحك الذم حصؿ فيو ، لكال ما كاف لكثيريف مف أبناء البيت مف مكقعو في 

كنؤٌكػػدي عػمى أٌف ىػذا الصعكد لػـ يكيػف مف . اإلدارة الرسػمٌية كالبالط العباسػي 
الممكف أف يحػدثى لكال الًعمػارة الجػديػدة لمجسػـ الشػيعي بحيث أنشػأتو خٍمقان 

ر، بسػعي اإلدارة الميتعػٌددة الكجكه لمعمؿ التنظيمي الٌسػٌرم  .   خى
غناءن  لذلؾ ، كعػمى سبيؿ الكفاء اكلئؾ الرجاؿ المياميف ، كا 

لمعمكمات القارئ عنيـ سػنذكري مىف كصؿى إلى عمًمنا منيـ ، مشفكعان بنيػػبػذةو 
مع اإللفات . قصيرةو عف كؿٍّ منيـ حيث يمكف ، كذلؾ في الجػداكؿ التالية 

ترجمةن مشػفكعىةن  (أعالـ الشيعة  )إلى أٌف أكثرىـ مٌمف ترجمنا ليـ في كتابنا 
:  بمصادًرىا ، فميرجع إليو مف أحػٌب 
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لـ نعثر عمى ترجمة لو ، ييػػػذكر بمناسػػػػػبة  . عمي بف إسحؽ بف أبي سيؿ بف نكبخت 
 .ذكر كلديو أبي سيؿ إسماعػيؿ كمحمد 

 عـٌ سابقو  إسماعيؿ بف أبي سيؿ بف نكبخت

. ابف أخػػػت أبي سػػيؿ إسػػػماعػيؿ بف عمي  الحسف بف مكسى النكبختي
. كال ذكػػػػر لكالده مكسػػػػى فػػػػػي النكبخػتػيػيػف 

  .(ًفػرىؽ الشيعة  )مؤلؼ كتاب 

، أقػػػػػػػدـ الكتيب  (الياقػكت  )مؤلػػػػػؼ كتاب  أبك إبراىيـ إسحؽ بف نكبخت
 . الكالمٌية الشيعٌية الكاصمة إلينا 

أخك أبي سيؿ إسػػػماعػيؿ الػػذم ترجمنا لػػػػو  محمد بف عمي بف إسحؽ النكبختي 
كىك أحد ميتكٌممي الشيعة ، مف . قبؿ قميؿ 

 . العامميف في الديكاف العٌباسي 

مف النافػػػػذيف في جيػػػاز الخالفة كدككايػػػػػػػف  أبك الحسيف عمي بف أبي سيؿ إسماعػيؿ 
 . الدكلة 

إسحؽ بف إسماعػيؿ بف إسحؽ بف أبي 
 سيؿ بف نكبخت

كىك غيػر سػػػمٌيو . لـ نقع عمى ترجمة لو 
  .(ع  )صاحػب اإلماـ اليادم 

إسحاؽ بف أبي سيؿ إسماعػيؿ بف عمي بف 
 إسحؽ بف أبي سيؿ بف نكبخت

كاف كأبيو مف ذكم الشػػػػأف كالنفػػػػكذ كمػػػػػػػف 
أعػػيػػػػػاف البػػػالط العػٌباسي كالعامميػػػػف فػػػػػػي 

 .الدكاكيف 

ككاف مثػمو مػػػػػػف . ابػػػف المذكػػػكر أعػػػػػػاله  يعقكب بف إسحؽ
 . ااعياف النافذيف 

  عػمي بف إسماعيؿ بف أبي سيؿ بف نكبخت

ابف سابقو ميحٌدث ، كمف كيػػػتٌػػػػػػػػػػاب اإلدارة  حسيف بف عمي بف إسماعيؿ 
 العٌباسٌية 

. ككاف مثمو مف أىؿ الحديث . ابف سابقو حسف بف حسيف بف عمي بف إسماعػيؿ 
كىك  خػر مف كصمتنا أخبارىـ مف البيت 

 .النكبختي 
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عػمي بف العباس بف إسػػػػماعػيؿ بف أبػػػػػػػػػي 
 سيؿ بف نكبخت

ـ ليـ في الجدكؿ السابؽ  . ابف ثاني الميترجى
مف كبار الكيتٌاب كااعياف كالشعػػػػػػػػػػػػػراء في 

 . بغداد 

مف . ابف عػمي بف العباس المذككر أعاله  الحسيف بف عػمي بف العباس
رجاؿ الطػػػػػراز ااكؿ في بغػػػػػػداد ، كنائػبػػػػػػػان 
لمكزراء فييا أياـ أبي القاسػػػػػػـ الحسيف بػػػػف 
ركح النكبختي ، السػػفػيػػػر الثالث لإلماـ 

  .(عج  )الغائػػػػػػػػػػب 

كمػػػػػػػػػػف  (ع  )مف أصحػػػػاب اإلماـ اليادم  إسحاؽ بف إسماعػيؿ بف نكبخت
كبار كيتٌاب ديكاف الخالفة العباسية كأعياف 
البالط النافػػػػػػذيف ، كالمػػػي عػارؼ بعمػػػػػػػػكـ 

 . ااكائؿ 

أشير أبناء البيت النكبختي بعد أبي سيؿ  أبك القاسـ الحسيف بف ركح النكبختي
لو المنزلة الدينية الرفيعة عند . إسماعػيؿ 

الشيعة كفي بغداد إجماالن بكصفو النائب 
  .(ع  )الثالث لإلماـ الغائب 

مكسى بف حسػػػف بف محمد بف عػباس بػػػػػػػف 
إسماعػيؿ بف أبي سيؿ بف نكبخت ، عيرؼ 

 بابف كبرياء

مينٌجـ ، منح كؿ اىتمامو ليذا الفف ، 
بحيث أنو لـ يكيف لو أم منزلة في اإلدارة 
الرسمٌية كال اىتماـ بالشػػػػأف الكالمي ، 

 .أيسػػػػكةن بأبنػػػػاء بيتو
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 (3)  

بػنػك يقطيف 
، الذم ال نعرؼي سػكل اسمىو الميفػرىد  (يقطيف  )نسبة إلى الميسٌمى 

نشػأ كعاش في الككفة ، . ، مٌما يدؿُّ عمى أٌنو كاف مف غير ذكم الشأف 1ىػذا
حيث التقت بقايا الفيػرس ، الذيف كانكا سػادة العراؽ قبؿ الفتح اإلسالمي ، 
بالقبائؿ كالشعكب العربٌية التي انيالت عمييا بعػد تمصيرىا ، قادمةن مف 

مٌما قػد يبعث . ميختمؼ أنحاء شبو الجزيرة العربٌية ، كخصكصان مف جنكًبيا 
كلكٌننا نيرٌجح أٌنػو عػربي ، بشيادة أٌنو انتسب . عػمى الظٌف أٌنو فارسي المحًتػد 

بالكالء إلى بني أسػد ، الذيف كانكا كما يزالكف أكثر القبائؿ العػربٌية عػديدان في 
كمف المعمكـ أٌف باب الكالء في القبائؿ العربية لـ يكيف . الككفة كنطاقيا 

.  مفتكحان لغير العػرب 
ز يقطيف بيف رجاؿ الدعػكة العٌباسٌية العاممة في الككفة ، بحيث  بػري

ػت زكجتو بنفسيا . غػدا مف كيجكىيا  فمٌما تطٌمبتو أجيزةي الدكلة اختفى ، كنجى
كعػندما ظيرت الدكلة العٌباسٌية " . المدينة " كبكلدييا عػمي كعيػبيد إلى 

ـ كبنى أبك جعفر المنصكر بغػداد ، رأينا 749/  ق 132كاستتٌبت سنة 
ـي برعاية الدكلة ، التي حفظت لربّْيا  اايسرة كٌميا في العاصمة الجديدة تػنعيػػػ

فكاف لعمي ابناف ىما الحسف . سابػقىػتىػػوي في العمؿ ليا، كفييا تكاثرت 
.  كمف أىؿ الحديث  (ع  )، ككالىما مف أصحاب الكاظـ كالريا 2كالحسيف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 أٌنو يقطيف بف مكسى ، ككذلؾ 8/61: كالطبرم 108 ػػػػػ 107 / 2:  ػػػػػػػ في النجاشي 1

يافة اسـ  . (  ، مثالن 107 / 5: منتيى المقاؿ  )عنو في بعض رجالٌيات المتأخريف  كا 
.  ااب كحده ال تيغٌيري كثيران مف داللة مااستفػدناه 

 . 49 ػػػػػ 148 / 1 ػػػػػػ النجاشي 2
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كما ييذكىػري لمحسف حفيده مف ابنو محمد اسمو أحمد ، ركل كيػتيػبى جػٌده ااعمى 
ككاف لعيبيد ابفه كاحػده نعرفو اسمو عيسى ، إنما ييذكىػري بمناسبة ذكر .  1عػمي 

كما ييذكىػر .  2" جميٌؿ في أصحابنا " ابنو محمد ، الذم كصفو النجاشي بقكلو 
يعني في ميزاف أىؿ  ، 3"سكف قـ وكاف ضعػيفًا "لحسف ابف كاحد اسمو القاسـ 

دنا أف نيكدعيا ذىفى القارئ ليعرؼى . الحديث  فيػذه صكرةه شاممةه لأليسػرة ، قصى
ػٌط اىػتمامنا منيا اآلف ، أعني عػمٌيان بف  مكيع الشخص الكحيد الذم ىك مىحى

اٌنو الكحيد مف اايسػرة الذم جمعى في شػخًصو عنصرا إشكالٌية . يقطيف 
ذلؾ بأف كاف مف أصحاب اائمة ، كفي الكقت نفسو مف كبار . الفصؿ 

 . رجاؿ الدكلة العباسٌية 

ػذي مف المصادر إجماالن ، أٌنو كاف أكؿى أمػره في بغػداد  كالذم ييؤخى
كىذه صكرةه لو ميختمفةه عٌما تكدعو .  4 (اابزار  )يتعاطى تجارة التكابؿ 

كالكٌشي بدٌقػتػو المعيكدىة . المصادر نفسيا لو فػيما بعػد ، فتيظيره ذا نفكذو بالغو 
في أيكالىما كاف تاجران كغيره مف .  5يفصؿي بيف مرحمتيىف مف سيرة الرجؿ

. التجار ، كفي الثانية غػدا رجالن مف رجاؿ الدكلة كاسع النفكذ مبسكط اليػد 
.  الميقٌربيف  (ع  )كفي الكقت نفسو مف أصحاب اإلماـ الكاظـ 

يبػدك أٌف حيظكظى ابف يقطيف كحيظكظىنا منو انطمقت مف نقطة التجاًء 
ػػؿي الفتى ". المػدينة " أيٌمػػو بػػػو إلى عػمى اإلمػػػػػػػػػػػاـ  " صاحب الذؤابتيىف " فييا أيدخى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  121/  ـ 1983/  ىػ 1403بيركت . الفيرست ، ط:  ػػػػػػ الطكسي 1
 .  218 / 2:  ػػػػػػ النجاشي 2
.   في الممحؽ ااكؿ بالكتاب أنو مف الغيالة 29/كيظير مف الرسالة . 2/183: ػػػػػػ نفسو3
.  ، مثالن 530/  ػػػػػ الكشي 4
" .  يبيع االبزار ، كىي التكابؿ قػبؿُ  [يعني عػميان  ]كاف : " نفسو /  ػػػػػػ حيث يقكؿ 5
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انفصمٍت " المدينة"إذف ، في .  1، فيٌمو إليو كدعػػا لو بخير  (ع  )الصادؽ 
فظٌؿ اابي ، الميختفي عف أعييف . حيظكظي عػمي عف حيظكًظ أبيو يقطيف 

ٍمبا  في حيف كاف ابنو الفتى في . جالكزة السيمطة ، مف بعػدي عٌباسٌيان صى
،  2، التي يبػدك أٌنيا لـ تطيػٍؿ  (ع  )يبني عالقتو باإلماـ الصادؽ " المدينة"

رسػمت خٌط  (ع  )كلكٌنيا أٌسػسٍت لعالقةو طكيمةو كميثمرةو مع اإلماـ الكاظـ 
 .حياتو طكاؿ عمػره مف بعػد 

 كمع ذلؾ فقد قاـ بيف ااب كابنو ، طيمة حياتيما معان في بغػداد ، 
كمف ذلؾ أف مف . نمطه مف الخالؼ الٌدافئ الذم ال ييفًسػػدي لمػكٌد قيٌية 

.  3" أنتـ"ك " نحف"الحكارات التي كانت تجػرم بينيما تػدكري عػمى 
العالقةي الكطيدة ، التي نسعى إلى بياًنيا في ًعمارة سػيرة ابف يقطيف ، 

، أم إٌبافى الٌذركة اايكلى مف  (ع  )ىي التي نييت مع اإلماـ الكاظـ 
حيث الثانية ما كاف بقيادة كتدبير . ذركتىي العمؿ التنظيمي الشيعي الٌسػٌرم 

، كما ألمحنا في الفصؿ الذم خٌصصناه لػو في متف  (ع  )اإلماـ اليادم 
.  الكتاب 

مٌما ال ريب فيو أٌف تمؾ العالقة قػد تكٌطدت في الفترة التي كاف فييا 
ابف يقطيف قػد استقػٌر بو المقاـ في بغػداد كغػدا مف رجاالتيا المعارؼ ، بينمػا  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
، فقاؿ قػػٌربػػكا مٌني  (ع  )إٌف عػميان كعيػبيدان ابني يقطيف أيدخال عػمى أبي عبػد اهلل "  ػػػػػػ 1

"           صاحػػبى الػػذؤابػتػيىػف ػػػػػػ ككاف عػميان ػػػػػػ فػػقيػػػٌرب منو ، فيٌمػو إليو كدعػػا لو بخيػػر 
( . 432/الكشي )
لد عػمي سنة 2 ككاف في  . (ع  ) ىػ ، أم بعد عشر سنكات مف إمامة الصادؽ 124 ػػػػػ كي

.   ىػ 148الرابعة كالعشريف سنة كفاة اإلماـ عاـ 
 .  63/  ػػػػػ كتاب الغيبة لمطكسي 3
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ـي في   ػػػػػػ 767/  ىػ 165 ػػػػػػػ 150أم ما بيف السنتٌيف " . المدينة"كاف اإلما
 .  ـ تقريبان 781

في ىػذه البيرىة صػدرت مف اإلماـ تنكيياته عاليةه كثيرةه بحٌؽ ابف 
، كثانيةن ييمفي لو أاٌل تمٌسػو  1يقطيف ، فتارةن يشيدي لػو بأنو مف أىؿ الجٌنة 

، كثالثةن أٌف مىف ر ه كمىػف رأل رجػػالن مف أصحػػاب رسػػػكؿ اهلل    2النػػػػار أبػػػػدا 
ػرُّ الحديد بقىػتٍػػؿ كال فاقػة كال  3 (ص  ) ، كرابعةن أٌنو يمف لو أف اليمٌسو حى

ػٍبػس  ػو  سػجف حى ، ميقابؿ أف ييمف لػو أٍف ال يأتيو كليّّ أبػدان إاٌل أكػرمى
كعف .  4

ما  :فقاؿ ُمبتػديًا  [ (ع  )الكاظـ  ]دخمُت عمى أبي الحسف : " داكد الٌرٌقي أنو قاؿ 
عرَض في قمبي أحػٌد وأنا عػمى الموِقػؼ إاّل عػمي بف يقطيف ، فإنو مازاؿ معي وما 

 " . 5فارقني حتى أفضتُ 
ىػذه التنكييات العالية ، التي لػـ نعرؼ مثمىيا مف أحػدو مف اائمة في 
حٌؽ أحػدو مف أصحابيـ ، تػدؿُّ عػمى أٌنػو كاف البف يقطيف المنزلة العالية جػدان 

فيؿ ىػذه المنزلة ًلما لمرجؿ مف عالقةو قديمةو بالبيت بدأت . في نفس اإلماـ 
، أـ ًلما تعيٌػد بو ككفى بو مٌما كقفنا عػميو ، أـ  (ع  )منذ اإلماـ الصادؽ 

ماع ذلؾ؟   لمكقًعو لدل السيمطة كما ييعٌمقو اإلماـ عػمى منافع مف ذلؾ ، أـ لجى
ما مف ريبو في أٌف اإلماـ كاف حريصان كؿَّ الحػرص عػمى بقاء رجؿو 
.  في مثػػؿ صفػات ابف يقطيػف في مكقعػو العالي في اإلدارة العٌباسػػٌية بػبغػػػػداد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.. 43/ ػػػػػ الكشي 1
 .  431/  ػػػػ نفسو 2
.  ػػػػػػ أييػان 3
 .  433/  ػػػػػ أييػان 4
 . 432/  ػػػػ أييان 5
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ـى ديكاف اازٌمة ، أم الديكاف الميشًرؼ عػمى كٌؿ الدكاكيف ،  كىك الذم كليى زما
ككاف في يػده خاتىػـ الخالفة .  ـ 784/  ىػ 168الذم استحدثو الميدم سنة 

ـى اليادم  ثـ أٌف الرشيد دفع إليو  . (ـ 786 ػػػػػػػ784/  ىػ 170 ػػػػػػػ 168 )أيػا
كبمغ مف . 1 ـ 793/  ىػ 177خاتىػـ الخالفة أييان بعد نكبة البرامكة سنة 

بأف يخمع  " جماعٌة مف الُقػّواد" عمى اليادم أٍف حاكؿ أف ييغريو ، كمعو  نفكذه
كلذلؾ فإٌنو عنػدما اشتكى .  2ىركف عف كالية العيد كيجعميا البنو جعفػر

 يا عػمّي إّف هلل :إلماًمو حالىو كما ىك فيو ، أم مع أعكاف الخمفاء ، قاؿ لو 
 " . 3 تعالى أولياء مع أولياِء الّظَمَمة ليدفَع بيـ عف أوليائو ، وأنت منيـ يا عػميّ 

كمع ذلؾ كمّْو ، عػمى أىمٌيتو ، فإٌنػنا ال نرل فيو سػببان كافيان إلغػداؽ 
لذلؾ فإٌف عمينا أف نبحثى عف سببو إيافٌي . كٌؿ تمؾ التنكييات الفريدة عػميو 

يافٌي عػمى مكقًعو .  .  إيافٌي عمى صفاتو ، كا 
لف نبعيػد كثيران بالبحث حتى نًصؿى إلى مجمكعةو مف النصكص ، إف 

نحف قرأناىا ، ميستعينيف بما بات لدينا مف ًخبرةو باإلشارات كالتمميحات 
. الميتصمة بمعالـ التنظيـ الٌسػٌرم ، لربما رأينا يمنىيا السببى اإليافي الثالث 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ، ككتاب الكزراء 167 / 8:  ، كالطبرم ، تاريخ 2466الفقرة /  ػػػػػػ مركج الذىب 1

 .  106/ كالكيتٌاب لمجيشيارم 
 ، كنقمو عنو 190 / 8: كال ًعبرة بما يقكلو الطبرم  . 112/  ػػػػػػػ كتاب الكزراء كالكيتٌاب 2

 ، كميحقؽ مركج 268 / 4:  ىػ 1330حيدر  باد . ابف حجر في لساف الميزاف ، ط
 أف اليادم قتؿ مىف اسمو عمٌي ابف يقطيف عمى 520 / 7: الذىب في فيرست الكتاب 

ػر ، ينصُّ الطبرم عػمى .  ـ 785/  ىػ 169الزندقة سنة  فيذا المقتكؿ عػمي بف يقطيف  خى
 " .  مف أىػؿ النيرواف" أنو 
 .  433/  ػػػػػػػ الكشي 3
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: عنكافي ىػذه النصكص ماجاء عف اإلماـ الكاظـ في حٌقػو حيث قاؿ 
إّف عػمي بف يقطيف بػذؿ . إّني استوىبُت عػمي بف يقطيف مف رّبي عّزوجؿ فوىبو لي " 

القيمة الخاٌصة ىنا تكمفي في الكممات .  1 " مالو وموّدتو ، وكاف لذلؾ ُمستوِجباً 
الثالثة ااخيرة ، التي تيفٌسػر بذلىو مالىو كمكٌدتو بأٌنو إٌنما صػدرى منو تثبيتان مف 

ػر ، مٌما يبعثي الناسى إلى البػذؿ  بػؿ مف . عنػد نفًسػو ، كليس مف أم نحػكو  خى
 . مكقع أف البذؿ كاجبه عػميو 

إٌف كقائعى البػذؿ بكجييو مذككرةه كثيران في النصكص ، كقػد كقػفػنا 
كلكٌف ما نرل فيو داللةن خاصةن ىك ما يتصؿ بالشػأف . عػمى بعًييا قبؿ قميؿ 

.  المالٌي 
مف ذلؾ ما ركاه عبد الرحمف بف الحٌجاج أٌنو خرج عامان مف ااعكاـ 

كنحف .  2كرسالةه مف عػمي بف يقطيف  (ع  )كمعو ماؿه كثيره لإلماـ الكاظـ 
،  (ع  )نعرؼ ابفى الحٌجاج ككيالن في بغػداد لمصادؽ ثـ الكاظـ ثـ الريا 

 (ع  )أم أٌف خيركجو كاف مف بغػداد قاصدان الكاظـى .  3كمات عػمى ككالتو 
بما معو مف ماؿو كثيرو كرسائؿ ، كأٌف ابف يقطيف كاف يعرؼي " المدينة " في 

ػو كمقصػػدىه  كسػػػكاءه إٍف نحف فيمنا أٌف الماؿى الكثير ىك مف ابف . خركجى
كـ ككالتو لإلماـ ، أـ مف ىذا  يقطيف ، أـ مٌما اجتمع لػدل ابف الحٌجاج بحي
كذاؾ ، فيػذا يدؿُّ عػمى ااقٌؿ عػمى أٌف ابف يقطيف لـ يكيف بعيػدان عف التنظيـ 

.  الٌسػٌرم كشػؤكًنو ، كخصكصان عػف ما يجرم في نطاقو مف حػػركةو مالٌيةو  
ما ىػػك أكيحي مف ذلؾ في ىػػذا النطاؽ خصكصان ما تقػكلو ركايػػػػػػةه ،  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  237 / 4:  ػػػػػ مجمع الرجاؿ1
 .  431/  ػػػػػػ الكشي 2
 .  104 / 4:  ػػػػػػ منتيى المقاؿ 3
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أٌف ابف يقطيف أمػرى اثنيف مف ثقاتو مف أىػؿ نطاؽ الككفة بأف يكًصال أمكاالن 
في المدينة ، كزٌكدىما بتعميماتو دقيقةو عف  (ع  )كرسائؿ إلى اإلماـ الكاظـ 

كأٌف اإلماـ القاىما بنفسػو قيػبيؿ . الطريؽ كسيػمكًكو ، بحيث ال يعمـ بيما أحػد 
كاستمـ منيما الماؿ كالرسائؿ ، كأمرىما بالعكدة إلى حيث أتيا فكران " المدينة " 

كمف الكايح لمقارئ المبيب أٌف ىػذه الميالبسات . 1"المدينة " دكف دخكؿ 
تيػقػػٌربنا أكثر مف الظٌف القػكٌم بأٌف ابف يقطيف كاف يالعان في التنظيـ كشؤكنو 

خصكصان إذ ييالحظ أف اإلماـ كاف يعرؼي ًسػبقان كسػػمفان . ك لٌيات عممو 
بالمرًسػؿ كالرسالة كالرسكليف فالقاىما أثناء الطريؽ ، كأٌنو اتخػذى أقصى 

كذلؾ بػأف القى الرسػػكليىف بنفسو ، كمنعيما . اإلجراءات لمحفاظ عػمى الٌسػٌرية 
ىػذه الميالبسات تيػػشعػر بأىمٌية . ، كأمرىما بالعكدة فػكران " المدينة " مف دخػكؿ 

ما حممو الرسكالف ، كبيركرة الًحفاظ عػمى الميرًسػؿ كما ىك فيو مف مكقعو 
 . دقيؽو في بغػداد ، أك عػمى ىػذا اامػر ااخير عػمى ااقػٌؿ 

كىػذا القبيؿ مف ااخبار ميتعػٌدد 
كفيما بسطناه منيا كفايةه بالمقدار .  2
.  الذم يتعٌمؽي بو غػرينا مف ىػذه السيرة 

مكعو ما  إذف ، فما قرأناه مف ىػذه ااخبار ، كما تػدؿي عميو مف يي
البف يقطيف في التنظيـ الشيعي الٌسػٌرم ، يمكف أف يككف السببى اإليافي 
الثالث المفػقكد ، بحيث تيػفٌسػر لنا بمجمكعيا ماكاف لو مف مكانةو عاليةو جػدان 

 . (ع  )عنػد اإلماـ الكاظـ 
: نذكػر في ختاـ ىػذه السيرة أٌف ابف يقطيف صٌنؼ ثالثة كيػتيػب ىي 

.  ػػػػػػػ ما سيػئؿ عنو الصادؽ مف المالحـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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كالظاىر أٌنو كاف ىك الميناًظر . ػػػػػػػ ميناظرةي الٌشػاؾ بحيرة الصادؽ 
 .بحيكر اإلماـ 

.  1ػػػػػػػ مسائؿ عف أبي الحسف مكسى بف جعفػر 
 ـ عف سبعو 798/  ق 182كما نذكر أنو تكفي في بغػداد سنة 

كما مف أحػدو كقؼ عػنػد سػبب كفاتو الميبٌكرة ، مٌما نفيـ منو . كخمسيف سنة 
كالظاىري أٌنػو كاف عنػد كفاتو ما يزاؿي يحمؿي خاتـ . أٌنو تكفي حتؼ أنفو 

بينما كاف إماميو يقيي السنة .  الخالفة ليػركف لمسنة الخامسة عػمى التكالي 
كىػػػػذه ميفارقةه مؤلمة ، كذات معنى كدالئؿ . الثالثة قػيػدى السجف ببغػداد 

كلكٌننا سػنيرجئ ذلؾ إلى . كمغازم ، ال بػٌد مف محاكلة تحميميا ككٍشػؼ خبيئيا 
ختاـ ىػذا الفصؿ ، حيث سػنيعٌمؽي عػمى الظاىػرًة إجماالن بما نستػنػبػطو مف 

.  ًسػيىػًر أبطاًليا 
 (4 ) 

محمد بف الفرج الرٌُّخػجػي 
نسبة إلى الرُّخجٌية ، قػريةه كانت في نكاحي بغػداد درسىػت " الرٌُّخجي" 

إذف ، فالرجؿي عػػراقٌي . فيما درس مف قيػػرل العػراؽ في ككارث ااياـ اآلتية 
عاصر كصحب مف اائمة الكاظـ كالريا . المنبت عاش في بغػداد كسامرا 

كلو كتاب مسائؿ سألو . ، كركل عف الكاظـ كالجكاد  (ع  )كالجكاد كاليادم 
.   3كقع اسمو في أسناد ثالثة عشر مكردان .  2إياىا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  121/  ػػػػػػ الفيرست لمطكسي 1
 كىذه المعمكمات تترٌدد في عامة كتيب الرجاؿ، 603/  كالكشي 279 / 2:  ػػػػ النجاشي 2
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ككاف ااخكاف . كمحمد ىك أحػد أخػكيىػف ، ثانييما الميسػٌمى عيمػر 
جاء عف حفيد محمد بف الفرج محمد بف جعفر . شػػديدم التنافيػر في كالئيما 
كاف عمر بف الفرج شديد االنحراؼ عف آؿ محمد : " بف محمد بف الفرج ، قاؿ 

وكاف َجػّدي أخػوه محمد بف الفػرج شديد . صمى اهلل عميو وآلو ، فأنا أبرأُ إلى اهلل منو 
 " .  1المػوّدة ليـ ، رحمو اهلل ورضي عػنو 

ٍف يكيف . كاف عيػمر مف الميقػٌربيف لػدل المتككؿ  كالحقيقة أٌف ذلؾ كا 
. ثابتان إجماالن ، فإٌنو لـ ييذكىػر المنصب الذم شػغمو لديو عػمى نحك التحػديػد 

كلكف ييفيـ مف نصو لدل اليعقكبي أٌنو شػغؿ لفترةو كظيفة ديكاف الٌيياع بعػد 
كلكٌنو بالتأكيد كاف مف رجاؿ إدارتو قبؿي ، بؿ  .  2أف عيػػزؿى إبراىيـ بف رباح 
كمٌما يدؿُّ عػمى مبمغ اعػتماد المتككؿ عػمى  . 3كمف رجاؿ الكاثؽ مف قبمو 

.  4فػفعؿ (ع  )طاعتو الميطمقة لػو ، أٌنو أككؿ إليو تخريب قبر اإلماـ الحسيف 
 232ثـ كاف مف الذيف حيركا مجمس تقػرير الخميفة بعد كفاة الكاثؽ سنة 

.  كلكٌف ذلؾ كٌمو لـ يينجًو مف سيػكء العذاب بعد بيع أشير . 5  ـ 846/ ق
. في شير رمياف التالي كقعت الكاقعة عػمى عيمر كأخيو محمد 

المتككؿ عمى عيمر فحبسو كصادر أمكالىو المنقكلة كغير " سخػط " ذلؾ إذ 
المتككؿ ىػذا ليس إال تعبيران عف ليعبة الٌنيب كالٌنيب " سخػط " ك . المنقكلة 
ـٌ ، فػػػػػػػي حيػػػف  . المييػػاد  حيػث كبار المسػؤكليف يميػكف في نٍيػًب الماؿ العػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 88/  الحديث 11/ اامالي : ػػػػػػػػ الطكسي 1
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يتركيـ مىف ىك أعمى منيـ يسػرحكف كيمرحكف كيؼ شػاؤكا ، إلى أف يسمنكا 
كغالبان ما يككف . كتظير عمييـ  ثاري النعمة الكاًفػرة ، فيستصفكا أمكالىيـ 

االستصفاء ميرفقان بالتعذيب ، اٌف اليحٌية يككف قد حسب حساب ىذه 
كىكذا . المحظة بإخفاًء أمكاًلو كتكزيًعيا في أماكف ميتباًعػدة ، فييعٌذب لييقػٌر 
.  1كاف في شأف عيػمر ، بعد حٍبسو كتعذيبو غير قاسو استمٌر شيػريف 

المصادري الشيعٌية تكردي صكرةن مختمفة تمامان لمحمد تيظيره رأسان مف 
 (ـ 835 ػػػػػػ 817/ ق220 ػػػػػػ 202 ) (ع  )رؤكس الشيعة منذ اإلماـ الجكاد 

كعندما تكفي اإلماـ،  " . لمخدمة التي ُوّكؿ بيا [  الجكاد]كاف يمزـُ باب أبي جعفر " 
اجتمع أربعمائة مف رؤكساء الشيعة في بيتو ، لمتحقُّػؽ مف إمامة خمىفو اليادم 

كالنصُّ ااكؿي ينطكم . 2 [ لـ يخرج مف منزلو حتى ُقطع عػمى يديو]  ، ك (ع  )
. عػمى تمميحيىف مٌما نألفوي حيث يككف المقصكد العمؿ في التنظيـ الشيعي 

كاسػػػتنادان ليػذا النص الصحيح كما فيمناه منو أدرجنا اسمىو في ككالء اإلماـ 
.  في الميمحؽ الثاني بالكتاب  (ع  )الجكاد 

ثـ أٌنيا تيكردي أييان قصةن ميختمفةن لميصادرًتو كمالبساًتيا ، تيطؿُّ عمى 
:  سنيكردي نٌصيا اىميتو . الجانب الخفٌي الذم ال يػراه المؤٌرخي عادةن 

بإسناده عف عمي بف محمد النوفمي قاؿ ،  [ الكميني ]وروى أيضًا " 
: كتب إلّي  [ (ع)الثالث أم اليادم  ]قاؿ لي محمد بف الفرج أّف أبا الحسف 

فأنا في جْمع أمري ، وليس أدري ما : قاؿ ! يامحمد اجمع أمرؾ وُخػْذ حػذرؾ 
كتب لي ، حتى ورد عػمّي رسوٌؿ حممني مف مصر ُمقّيػدًا ، وضرب عػمى كؿ ما 

" .  وكنُت في السجف ثماني سنيف . أممؾ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  161 / 9:  ػػػػػػ الطبرم 1
 / 17:  عف معجـ رجاؿ الحديث 2/  الحديث رقـ 4/  كتاب الحيٌجة 1:  ػػػػػػػ الكافي 2

132  . 
  



157 

 

يا محمد ال تنزؿ في ناحية : ثـ ورد عػمّي منو في السجف كتاٌب " 
؟ ! يكتُب إلّي بيػذا وأنا في السجف : فقرأُت الكتاب ، فقمُت . الجانب الغربي 
" .  فما لبثُت أف ُخّمي عػّني ، والحمد هلل . إّف ىػذا لعجيب 
محمُد بف الفرج  [ (ع) أم إلى اإلماـ اليادم ]وكتب إليو : قاؿ 

يسألو عف ضياِعو ، فكتب إليو سوؼ ُتردُّ عػميؾ ، وما يضُرؾ أف ال تُػرّد 
كتب إليو بػرّد  [ أم سامرا ]فمما شُخص محمد بف الفرج إلى العسكر . عميؾ

" .  ومات قبؿ ذلؾ . ضياعو 
قبؿ موتو  [يعػني محمدان  ]قاؿ رأيُتو  [ . . . . ]وروى أيضًا " 

واعػتػػّؿ . بعسكر في عشّيٍة ، وقد استقبؿ أبا الحسف عميو السالـ فنظر إليو 
فدخمُت إليو عائػدًا بعػد أياـٍ مف عمتو وقػد ثػُقػؿ ، فأخبرني أنو بعػث . مف غػٍد 

.  1" فُكّفػف فيو : قاؿ . إليو بثوب ، فأخػذه وأدرجػو ووضعو تحت رأسػو 
النصيكص كايحةه كغنٌيةه بالتفصيالت ، فيالن عف كركدىا بطريؽو 

كىي تتقاطع مع نص . قكٌم ، مٌما ييبعػدىا كثيران عف أف تككف مكيع شػؾ 
الطبرم في أٌف محمد قد سيجف كصكدر، كيختمؼ معو في مػدة مككثو في 
السجف ، كفي قكلو أف محؿ القبض كاف في مصر ، كيسكتي الطبرم عف 

.  ذلؾ 
فيما يخصي مسألة مػدة مككثو في الحبس ، فإٌف المسعكدم الذم 

عػرؼ محمدان معرفة شخصٌيةن يكردي ما يصمح أف يككف جامعان بيف الخبريىف ، 
:   قاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 / 17:  عف معجـ رجاؿ الحديث 6 ك 5 الحديث 4/ كتاب الحجة  / 1:  ػػػػػػ الكافي 1
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 سػػػخط المتوكؿ عػمى ُعػمر بف الفػػػرج الػرخػجػي  233وفي سػػنة " 
ثـ . وأخذ مف أخيو محمد نحوًا مف مائة ألؼ وخمسيف ألؼ دينار  [ . . . . ]

. صولح محمد عػمى أحٍد وعشريف ألؼ ألؼ درىـ ، عػمى أف يرّد عػميو ضياَعػو
وأمر بأف ُيصفع كؿ يـو ، فُأحصي ما ُصفع . ثـ سخط عميو سخطًة ثانية 

وسخط عميو . ثـ رضي عػنو . وألبسو جّبة صوؼ . فكاف ستة آالؼ صفعة 
.   1" ثالثة ، وُأحػدر إلى بغػداد ، وأقاـ بيا إلى أف مات 

إٌف الطبرم ركل ما لو عالقة بالٌسػخطة . ىكذا ما ييكيح اامر 
أٌما المسعكدم ، كقد قػمنا أنو عرؼ محمدان بؿ ككاف صديقان لو ، . اايكلى 

فيالن عف رابطة التشٌيع التي جمعتيما ، ػػػػػػػػػػػ فإٌنو يستكعب الكقائع كاممةن عف 
ٍبرو كًعياف  كىػذا ما . كما أٌنو يتطابؽ مع الركايات الشيعٌية في ذلؾ كٌمو . خي

.  يؤٌكػد صٌحػةى االثنيف 
أما فيما يخصي مكاف القبض ، فنحف نرل اليعػقكبي يؤٌيػػػػدي ركاية 

عمى عمر بف  [ المتككؿ ]وسخط : " قاؿ . الحديث ااكؿ مف أحاديث الكافي 
وكاف محمد عامؿ مصر إذ ذاؾ فوّجو كتابًا في . الفرج الرُّّخجي وعػمى أخيو محمد 

.   2 . " الخ. . . . حْممو 
إف مسألة أف القبضى عػمى محمد قػد بػدأ في مصر تبػدك مؤٌكػدة ، 
كتبريري غياًبيا عف الطبرم يككف بكصفو مؤٌرخان يأخػذ عٌمف سػبقو ، خالفان 

 وكاف "كلكف ما معنى ما جاء في الحديث أعاله . لميعقكبي الميعاصر لمخبر 
 " .  محمد عامَؿ مصر؟

تبٌدؿ معناىا تبدالن   " عامؿ" كمنشأ االلتباس أٌف كممة . النص ميمتبس 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  2912الفقرة /  ػػػػػػػ مركج الذىب 1
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، أم  "  األمير الُمتوّلي العمؿ"فػبعد أف كانت تعني . جذريان في المغة الديكاينٌية 
الذي ُينّظـ الُحسبانات "ميمٌثؿ السيمطة المركزٌية في ااقاليـ ، نقػميا العيػرؼي إلى 

كعػمى كؿ حاؿ ، فإٌف عػمينا أف نحاكؿ فيـ . ، كشتاف مابيف االثنيف  1"ويكتبيا
المقصكد مف الكممة ىنا ، ًلما لذلؾ مف أىمٌية حيف يككف المىعنٌي بيا أحدى 

.  كبار أصحاب اائمة 
فيك ، . مف المؤٌكػد أف محمد الرٌُّخجي لـ يكف في مصر كاليان عػمييا 

لمحمد بف يكسؼ  (كيالة مصر  )أكالن ، لـ ييذكىػر في ًعػداد الكيالة عػمييا في 
،  (النجكـ الٌزاىرة )ثـ أنػنا نعرؼي ، استنادان إلى ابف تغرم بردم في . الكنػدم 

أف الػكالي عمييا بتاريخ حٍمؿ الرٌُّخجي مف مصر كاف ىػػػرثمة بف نصػر 
إذف .  2 " 233ولييا بعػد عػْزؿ عػيسى بف منصور في ربيع األّوؿ سنة  " الجبمي ، 

، كاستنادان إلى أصالة صٌحة النٌص ما لـ يثبت العكس ، فمـ يبؽى في يػدنا إال 
أف نقكؿ ، ماداـ معنى الكممة محصكران في معنييىف اثنيف ال ثالث ليما ، أٌنو 

ٍف يكيػف قػد  . "الذي ُينّظـ الُحسبانات ويكتبيا " كاف فييا  كىػذه نتيجةه ىاٌمػةه ، كا 
.  نشػأت مف سىػٍمب صفة الكالية عػنو 

:     ىذه النتيجة تطرحي سؤاالن ميتعػٌدد الكجكه 
لماذا استصفى الكاثؽي أك أخكه المتككؿ رجالن في مثؿ مكانة الرٌُّخجي 
بيف الشيعة ، فكيعو في منصبو رفيعو ببمدو بأىمٌية مصر ، بػما فييا مف  

جاليةو شيعٌية كبيرة ميسكرة كما عرفنا مٌما فات ؟  
ثـ لماذا سخط عػميو فجأةن فأنزؿ بو ما أنػزؿ كقػد عرفناه أييان ؟  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 466 / 5: مصر ، الت . صبح ااعشى في صناعة اإلنشا ، ط:  ػػػػػػػ القمقشندم 1
مصر ، دار الثقافة ، طبعة مصٌكرة عف طبعة دار الكيتيب ، .  ػػػػػػػ النجـك الٌزاىرة ، ط2

 .  68 ػػػػػ 267 / 2: الت 
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نطرح ىػذه التساؤالت ليس اننا نعرؼ الجكاب عػنيا ، كمىف ييفترض 
بمىف يتساءؿ ، خصكصان كأٌنيا تتعٌمؽ بما تيسػٌره النفس كبالحكافز الكامنة كراء 
العمؿ ، بؿ اننا نممؾي صكرةن عمى قػدرو مف الكيكح لمكيع السياسي الذم 

كانت تعمؿي فيو السيمطة ببغػداد إجماالن ، كما أٌننا نعرؼي مف ااحػداث مايمكف 
.  أف يككف عػمى عالقةو بمكيكع تساؤالتنا 

كالحقيقةي أٌننا ال نعرؼي تاريخ تكلية الرٌُّخجي مارٌجحناه مف عمؿو 
كلذلؾ ترٌددنا في تساؤلنا بيف أف تككف تكليتو أتػٍت مف ًقػبىػًؿ الكاثؽ . بمصر 

كلكننا نعرؼي أٌف الكاثؽ لـ يكف في مثؿ شػٌدة المتكٌكؿ عػمى . أك المتكٌكؿ 
فيالن عف أٌف المتككؿ سارع إلى . الشيعة ، مٌما ييرٌجح أنو ىك الذم كاٌله 

عػٍزؿ الرٌُّخجي مف منصبو كحمٍمو ميقٌيػدان إلى بغػداد بعد شيريف تقػريبان مف 
، مٌما 2كميا ثـ أٌنو ما عٌتـ بعػد قميؿ أف أخرج الشيعة مف مصر.  1خالفتو 

يدؿُّ عػمى أٌنو كاف شػديد الييؽ بيـ ، كفي ىذا السبيؿ أنزؿ ما أنزؿ 
فمٌما رأل أٌف ىػذا التدبير لـ يًؼ بما يعمؿ عػميو كيتكٌخػاه عمػد إلى . بالرٌُّخجي 

.  إخراج الشيعة 
ىػذا الٌسػياؽ التاريخي ، الذم بنيناهي بناءن مف جممة مالحظاتو 

ميترابطة ، يػدؿُّ عػمى أٌنو كاف لمشيعة في مصر في ذلؾ ااكاف حيكره قكم، 
عمؿ . كأٌف لمحمد بف الفػرج  دكره ىاّـّ يؤٌديو في ذلؾ ال نعرفو بالتحديد 

.  المتككؿ عػمى معالجتو بما عرفناه مف خطكاتو متكالية 
ثـ عمينا أف نيػييؼى إلى ىػػػذه الصكرة الميرٌكبىة ، أٌنو في الكقت نفسػػػػو  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ، كعزؿ الريٌخجي أكائؿ ربيع 232 ذم الحجة سنة 23ػػػػػ كلي المتككؿ الخالفة بتاريخ 1
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إلى " المدينة "مف  (ع  )عػمػد المتككؿ أييان إلى استحيار اإلماـ اليادم 
، ليجعمو  تحت عػينو ، كليًحػدَّ مف عممو في قيادة التنظيـ الشيعي  1سػامٌرا 
كلكف حتى ىػذا التدبير لـ يػؤدّْ إلى ما تكٌخاه ، فمجأ أخيران إلى حٍبس . الٌشامؿ 

. اإلماـ بنٌية قتمو ، كلكٌنو قيػتػؿ ىك قػبؿي 
بالعكدة إلى ما بقي مف سػيرة محمد بف الفرج نقكؿ ، أٌنػو حيبس 

بحيث بمغ . كصيكدر كعيػذب مػدة سنتيف ثـ أيطًمػؽ ، تكػٌرر ذلؾ ثالث مػرات 
كىػذا ييفٌسػر لنا ايطراب المصادر في مػدة . مجمكع مػدة حبسو ثماني سنيف 

كعنػدما أيطمؽ المٌرة الثالثة كاف ميييان ميػدنفان ، .  2حبسػو بيف سنتيف إلى ثماف
ثـ أٌنػو اسػتأذنو في الخركج إلى . فسكف بغػداد بأمػرو مف اإلماـ فيما يبػدك 

كقيػبػيؿ كفاتو بعث لو اإلماـ بثكب مف ثيابو . سػامٌرا ليككف قػريبان منو فأذف لو 
.  3ككيعو تحت رأسػو ثـ كيػٌفػف فيو  (أم طكاه بعناية  )فأدرجو 

فيػذه سػيرة بطؿو مف أبطالنا المجيكليف ، عػدا عمييا كيتٌػاب السػيرة 
ػٌزؽ ، بحيث لـ تًصمنا إال أشػالء فاقػدة الركح  جييػػػدى . كالتاريخ فمٌزقكىا كٌؿ ميمى

يػد ، مع يقيًنو بأٌف ما ياع منيا  الباحث في تركيب بعض تالكينيا كٌؿ الجي
.  أكثر ، كلكف ىػذا كنزي الفقير الميعٌنى 

ـى  كنقكؿي في الختاـ ، أٌف لو كتابه فيو مسائؿ كاف قػد سأليا اإلما
. أجاب عػمييا  (ع  )كما كتب رسالةن إلى اإلماـ اليادم .  4(ع  )الكاظـ 

 ( .  34 )كنص الجكاب في الممحؽ ااكؿ بالكتاب برقـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  163 / 9:  ػػػػػػ الطبرم 1
 . 500 / 1:  بالكافي 485 / 2:  ػػػػػػػ قارف تاريخ اليعقكبي 2
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 (5 ) 
بنك بىػزيع 
منيـ حمزة بف بزيع . ، يرجع بأيصكلو إلى الككفة " 1 وُوْلػُد بزيع بيتٌ " 

كٌميـ مف أصحاب . كابنو أحمد كابف أخيو محمد بف إسماعيؿ بف بزيع 
مىة الحديث عنيـ ، عػمى تفاكتو في أقػدارىـ مف حيث الكثاقة  اائمة كحمى

كأعالىـ ريتبةن بيػذا االعتبار محمد . كطكؿ الصيحبة 
كاف مف رجاؿ .  2

، أم أٌنو صحب اإلماـ 3 (ع  )، كأدرؾ اإلماـ الجكاد  (ع  )اإلماـ الكاظـ 
. كلو فيو تػنكيوه عاؿو ، سػنًقػؼ عميو بعػد قميؿ  . (ع  )الريا 

إثناف مف ىػذا البيت يػدخالف في إشكالٌية ىػذا الفصؿ ىما محمد بف 
 مولى المنصور "ذلؾ أٌف ااٌكؿ منيما كيصػؼ بأٌنو . إسماعيؿ كابف عٌمػو أحمػد 

ميمتبسة بيف عػٌدة معافو ، يكيحيا كصؼه لو  " مولى" كالكممة " .  4أبي جعفر
كىػذاف النٌصاف ىما عيمػدة البحث ،  " . 4 كانا في ِعػداد الوزراء" كاحمػد بأٌنيما 

سػعو في كٍشػؼ خبيئيما  .  كلذلؾ فإٌف عػمينا أف نبػذؿ كٌؿ ما عنػدنا مف كي
ككاف . مف المعمكـ أف منصب الكزارة اقتبسو العباسيكف مف الفيػػرس 

ولـ  "أبك سػممة الخاٌلؿ أكؿ كزير لمخميفة العباسي ااكؿ أبك العباس السفاح 
.   "5يكف قبمو َمف ُيعػرؼ بيذا النعػت ال في دولة بني ُأمّية وال في غػيرىا مف الُدوؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .  214 / 2:  ػػػػػػػ رجاؿ النجاشي 1
 / 1 ك 31 ػػػػػ 129 / 3:  ػػػػػػ انظر الترجمة لكؿٍّ منيـ عمى التكالي في منتيى المقاؿ 2
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. بعػد قػتٍػؿ أبي سػممة ، كربما بسػببو، انصرؼ الجميعي عف لقب الكزير
ـٌ باسـ الكزير ، مع  بحيث أٌف مىف خمفو عند السٌفاح ، خالد بف برمؾ ، لـ يتسػ

شراًفو عمى الديكانيىف ااساسييىف  مٌك منزلتو عند الخميفة ، كا  ديكاف الماؿ : عي
نػد  كما أف أبا أيكب الخكزم ، الذم قٌمػده المنصكر الدكاكيف كٌميا . كديكاف الجي

كالحقيقة أٌف مىػف سيحممكف اسـ . 1 (كاتب الخميفة  )بعد ابف برمؾ حمؿ لقب 
الكزير فيما بعػد كانكا أياـ المنصكر ييسػٌمكف كيتٌػابان ، عمميـ تنفيذ إرادة الخميفة 

كانت السيمطة كٌميا ميرٌكػػػػػزةن في يػػػػده ، دكف أف . في كبير اايمكر كصغيرىا 
.  يترؾ أحػدان مٌمف يستعيف بو يعمؿ برأيػو 

إٌف فٍيـ ىػذه الصيغة لإلدارة في عيػد المنصكر ، حيث عمؿ ابنا 
لقػد كانا معان مف ًكبار . بزيع ، تيتيحي لنا فٍيـ النٌصيف مكيعى البحث 

كلكٌف . ، ابف برمؾ كالخكزم  (كاتب الخميفة  ) " في ِعػداد" المعاكنيف
، أم أٌنو محسكبه  " مولى المنصور" تخصيص محمد بف إسماعيؿ بكصؼ 

عػميو كمف المتصميف بػو شخصٌيان ، يدؿُّ عػمى أٌنو كاف أعػمى رتبةن كأقربى إلى 
.  مركز القرار الرئيس مف ابف عٌمو أحمد 

كعػمى الرغػػـ مٌما ىك معركؼه مف قسػكة المنصكر عػمى العمكييف ، 
كعػمى الرغـ أكثر مف أٌف عالقة محمد بف إسماعيؿ خصكصان باإلماميف 

لـ تكف خفٌيةن عػمى أحػد ، فإٌف الظاىر أف االثنيف لـ  (ع  )الكاظـ كالريا 
بؿ كاسػتمٌرا بعمميما في إدارتو دكف أم . يمقيا عنتػان أك ًشػٌدةن مف الخميفة 

حٌثو عػمى الثبات فيما ىك عػميو مف عمؿو  (ع  )كبؿ أٌف اإلماـ الريا . ميكىػدّْر
كفي ىػذا أينمكذجه لتفكيرو ذرائعي ، يفصؿي بيف المكقؼ . في أجيزة الدكلة 

المبػػػدأم مف الػػػدكلة الغاصبة ، كبيف تحػػٌرم ما فػيػو النفعي كالمصمحةي لمناس ،  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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كخصكصان حٌقيـ الطبيعي في االستفادة مف ناتج اإلدارة العاٌمة ، بصرؼ 
:  كذلؾ إذ خاطبو فقاؿ . النظر عٌمف ىك عمى رأًسػيا 
إّف هلل تعالى بأبواب الظالميف َمف نّور لو البرىاف ومّكف " 

لو في البالد ، ليدفع بيـ عف أوليائو ، وُيصمَح اهلل بيـ ُأمور 
لييـ يفزع ذو الحاجة . المسمميف  إلييـ ممجأ المؤمف مف الّضػّر ، وا 

أولئؾ . مف شيعػتنا ، وبيـ يؤمػف اهلل روعة المؤمف في دار الّظَمَمة 
أولئؾ نوٌر في رعػّيتيـ . أولئؾ ُأمناء اهلل في أرضو . المؤمنوف حقًا 

يـو القيامة ، ويزىر نورىـ ألىؿ السماوات كما تزىر الكواكب ألىػؿ 
ُخمقوا . أولئؾ َمف نورىـ يـو القيامة ُتضئ منو القيامة . األرض 

" .  واهلل لمجنة ، وُخمقت الجّنة ليـ ، فينيئًا ليـ 
" .  ما عمى أحدكـ أف لو شػاء لناؿ ىػذا كّمػو ؟ " 
 :  [محمد بف إسماعػيؿ  ]قاؿ " 
"  بماذا جعمني اهلل فػداؾ ؟ " 
يكػػوف معيـ ، فُيسػّرنا بإدخػاؿ السػػػرور عػمى : قاؿ " 

.   1! " فُكػْف منيـ يا محمػد . المؤمنيف مف شيعػتنا 
ثـ أٌف اإلماـ نفسػو قػٌدمػو أماـ عػددو مف أصحابو ، بكصفو أينمكذجان 

ُكّنا عػند الرضا عميو السالـ ونحف جماعة : " ييحتػذل ، كذلؾ في حديث جاء فيو 
كفي  . " 2وددُت أّف فيكـ مثمو : فُذكػر محمد بف إسماعػيؿ بف بزيع فقاؿ عميو السالـ 

، الذم بمغ التنظيـ الشيعٌي  (ع  )ذلؾ دليؿه ساطع عػمى أٌف اإلماـ الريا 
في زمانو درجةن عاليةن مف المتانة كاالنتشار كالتأثير، كاف بالغ االىتماـ أييان 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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كالظاىر أٌف ىػذه السياسة كانت ثابتةن مف . بنشػر رجالو في أقنية الدكلة 
ثكابت سياسة اائمة منػذ اإلماـ الكاظـ عػمى ااقٌؿ ، لمسػناىا سابقان في 

.  أينمكذج عػمي بف يقطيف 
مىة الحديث عف اائمة  مى . كنقػكؿ أخيران أف محمد بف بزيع مف كبار حى

، كما ركل عف  (ع  )ركل عف ثالثةو منيـ ىـ الكاظـ كالريا كالجكاد 
ككقع اسمو في أسناد مائتيف كاثنيف كعشريف حديثان . كثيريف مٌمف ركل عنيـ 

فيك بكؿ ذلؾ ، أم بجمعو بيف المركز العالي في .  1في الكيتيب ااربعة 
أجيزة الدكلة ، كبيف ىػذا الحيكر بيف أىؿ الحديث ، أينمكذجه فػػريده في 

.  أصحاب اائمة 
 

 (6 ) 
عيسى بف ركية 

شخصٌية ميمتبسىػة بكافة أحكاليا ، مف اسػـ صاحبيا ، إلى أكصافو 
. كأعمالو 

 : (رجاؿ النجاشي  ) فاسمو في المصدر الرئيس لممعمكمات عنو 
، كلكٌف السٌيد الخكئي يحتمؿ أنو ىك نفسو عيسى بف زيد  2عيسى بف ركية 

كنحف نسػتبعػدي  . 3تصحيؼ زيػد " ركية " ، كأٌف  (ع  )بف عمي بف الحسيف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 . 145 / 2:  ػػػػػػػػ النجاشي 2
كذلؾ بمحاظ سقكط ترجمة عيسى بف  . 87 ػػػػػ 186 / 13:  ػػػػػػػػ معجـ رجاؿ الحديث 3

كلكٌف ىذا االعتبار يرتٌد . زيد مف الكتاب ، التي يجب أف تأتي بعد ترجمة ابف ركية 
.  عمى استاذنا ، فبناءن عمى رأيو كيؼ نيفٌسر غيابى ابف ركية في الميقابؿ 
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كمع ذلػؾ فػػػإٌف لػػػػػػرأم . ذلؾ ، ًلما ىنالػػؾ مف تنافػرو بالغ بيف سػػػػيرتي الرجميف 
رجؿو في مثؿ خبرة أيستاذنا رحمو اهلل مغػزاه ، الذم نظفي أنو يرتػدُّ إلى ماقػد 

.  عرفناه مف التباسات سػيرة الرجؿ 
يعني  " 1حاجب المنصكر" ثـ أٌنػو ، أعني النجاشي ، يصفو بأٌنو 

ىنا أييان ييسٌجؿ السيد  . (ـ774ػػػػػػ753/ىػ136/158)الخميفة العباسي 
 . (صاحب  )ميصٌحفة عف  " حاجب" الخكئي كغيره احتماؿ أف تككف كممة 

كىك احتماؿه كجيو ، اننا ال نًجػدي لمرجؿ ذكػران في كؿ ما تحت يػدنا مف 
لكاف حرٌيان بأف  "  حاجب المنصور"كلك اٌنو كاف حقان . أيميات كتب تاريخ الفترة 

ٍف عػرىيان عػمى ااقٌؿ ، شػأف غيره مٌمػف ييطربكف فيما يجرم مف  ييذكىػر ، كا 
أم مكلى  " كاف مواله" ييعػٌزز ذلؾ أف النجاشي يصفو بعػد قميؿ بأنو . حكليـ 

المنصكر ، كنفيـ مف ىػذا الكصؼ أٌنو كاف قريبان منو ، كىك كصؼه أقػربي 
 " .  حاجب" مف  (  صاحب)إلى 

بيػد أننا " . لو كتاٌب في اإلمامة . كاف ُمتكّممًا جّيػد الكالـ : " كيقػكؿ أييان 
نيالحظ أف ابف النديـ لـ يذكػره في ًعػداد مىف كقؼ عمييـ مف ميتكٌممي الشيعة 

لكٌف ما يييٌكف مف شأف ىػذه المالحظة ،  . (الفيرست  )ااكائؿ في كتابو 
كيدعك إلى الٌظػٌف بأف ابف النديـ لـ يكيف يعرؼي ىػذا المتكمـ الميبٌكػر ، أك أٌنو 
سيى عف ذكره لسببو أك غيره ، قكؿي النجاشي أٌف المؤٌرخ البغػدادم الشيير 

ذكره  ( ـ 893/  ىػ 280: ت  )أحمد بف أبي طاىػر المعركؼ بابف طيفكر 
، كأٌنو رأل كتابىو المذككر في  (تاريخ مدينة السالـ  )في كتابو المفقكد 

كنحف  " . أّنو رأى ذلؾ الكتاب" كما نقؿ ىك عف بعض أصحابو . اإلمامة 
/  ق 450 ػػػػػػػ372)نفيـ مف ذلؾ أٌف الكتاب كاف مكجكدان إٌباف حياة النجاشػػػي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  نفسو /  ػػػػػػػ النجاشي 1
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ف يكيف نادر الكيجكد إذ ذاؾ ، بحيث أف النجاشي لـ  (ـ1058ػػػػػػ982 ، كا 
كذلؾ فيما نحسػب أمره مفيكـ ، اف البحكث الكالمية . ييقٌيض لػو أف يػراه 

ػا كانت عميو  لدل الشيعة في زماف النجاشي كانت قد تطٌكرت تطكران كبيران عمى
كبحيث أف كتابو . في زماف ابف ركية ، بحيث أٌنيا تجاكزتو بمسافةو طكيمة 

. لـ يعيػٍد محٌط االىتماـ 
ـي النجاشي ترجمتو الميبتسرة لعيسى بعبارةو ذات كٍقعو قكم بالنسبة  يخت

:  قاؿ . إلينا نحف اليكـ 
وقرأُت في بعض الُكتُػب أف المنصور لّمػا كاف بالحيرة تسػّمع عػمى " 

عيسػى بف روضة ، وكاف مواله ، وىػو يتكّمـ في اإلمامة ، فػُأعجػب بػو 
"   1واسػتجاد كالمػػو 

ففي ذلؾ . ـ 754/  ىػ 137زماف النص ىك بالتحػديػد أكائؿ السنة 
ااكاف قػًدـ المنصكر مف مٌكة ، حيث بمغتو كفاة أبي العباس السػٌفاح ، فأخػذ 

كاتخػذ طريقو إلى العراؽ ، فنزؿ الحيرة مييتمان بأخػذ . البيعة لنفسػو مف أىميا 
ككيجكدي عيسى بف ركية في الفريؽ الميحيط  . 2البيعة مف أىؿ العراؽ

بالمنصكر في تمؾ الفترة المفصمٌية مف سػيرة المنصكر ، كىك يتحٌرؾي بيف 
ااقطار لتثبيت ميمًكو ، ليؤٌكػػد بما ال يقبؿي الػٌريػب أٌنػو كاف بالفعؿ مف خكاٌصػو 

 " . أصحابػو" كالمقػٌربيف منو 
يبقى أف نتساءؿى عف معنى كالـ عيسى في اإلمامة ، الذم تسٌمعو 

كىك نصّّ الريب . المنصكر، أم أصغى إليو باىتماـ ، كأيعجب بو  كاستجاده 
عنػدنا في صحتو ، عػمى الريغػػػـ مف أٌف النجاشي أغػفػؿ مصدرىه إليو ، كذلػػػػػػػػػػؾ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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. ًلما تيٌمنو مف تفصيالت دقيقة تستعصي عػمى االختالؽ 
ىػذا التساؤؿي كاف ييمكف أف يبقى دكف جكاب ، لكال ماعػرفناه مف 

، كماسنعرفو مف  " ولو كتاٌب في اإلمامة. كاف ُمتكّممًا جّيػد الكالـ " النجاشي أٌنو 
كبيػذا . كالٌراكيف عنو  (ع  )أنو كاف أييان مف أصحاب اإلماـ الصادؽ 

.  االعتبار دخؿ في إشكالٌية ىػذا الفصؿ 
،  (ع  )إذف ، فعنػدما يككف ابف ركية مف أصحاب اإلماـ الصادؽ 

كيككف ميتكٌممان جٌيد الكالـ ، كييعي كتابان في اإلمامة ، فيػذا يعني أٌف ما 
تسٌمعو منو المنصكري كأيعجب بو كاستجادىه ، ال يخرجي كثيران عٌما كاف عػميو 

. الشيعةي في ذلؾ ااكاف ، ككاف تنظيره مكيع عناية ميتكٌممييـ 
ػًرجػان ىك  :  لكٌف ىػذه النتيجة الكايحة تطرح سػؤاالن حى

كيؼ نتعٌقػؿ أف يككف كالـه بمثػؿ ىػذا المؤٌدل مكيع إعجاب 
كاستجادة المنصكر عمنان ؟ ذلؾ اٌنو يعني يمنان أٌنػو بكصفو خميفة لػو المحٌؿ 

ىػذا إف لـ نػقيػؿ أٌنػو كخالفػتىػو غاصبه . الثاني عػمى ااكثر بعػد اإلماـ الفعمي 
.  كغصبٌية مف رأس 

مف الميؤٌكػد أٌف إعجاب المنصكر كاسػتجادتو كالـ صاحبو لـ يكيف 
كاف الرجؿي في نطاؽ الككفة . تثبيتان عٌما في نفسو ، بؿ كاف نفاقان في نفاؽ 

ليػٌب التشيع ، يسعى إلى الحصكؿ عػمى بيعة أىػًميا لميمؾو ال يزاؿ مييتٌزان ، كلو 
فكاف مف الطبيعي أف . عميو مينافسكف مف بيتو بشخص عػبػد اهلل بف عػمي 

يتمٌمؽ أىميا بيػذا الكالـ كمثمو ، إذ يقكلو عمنان عػمى رؤكس ااشياد ، ابتغاءى 
أف يذيع بيف الناس ، كيمنحو الصكرةى التي تطيب ليـ ، كيسيٌػؿي منحيىـ إٌياه 

.   بيعتىيـ 
بعػد ىػذا التحميؿ ، الذم نرجك أف يككف دقيقػان كصائبان ، لنٌص 

النجاشي في الترجمة الفػريػػػػدة كالميبتىسىرة التي عػٌمقيا ليػػػػذا الكالمٌي الميبٌكػػػػػػػػػر ،  
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، إال عػمى  (ع  )نقكؿ أٌنػنا لـ نقع لو ، بكصفو أحػدى أصحاب اإلماـ الصادؽ 
، كرٌددىػا الشيخ الطكسي  (الكافي  )أثبتيا الكيميني في .  ركايةو كحيػدةو عنو 

.  1 (التيذيب  )في 
 

 (7 ) 
مالحظاته عاٌمة عػمى مادة الفصؿ 

بني : بنينا ىػذا الفصؿ مف نماذج خمسة ، بعػدد اايسػرات الثالث 
نكبخت ، كبني يقطيف ، كبني بزيع ، باإليافة إلى محمد بف الفرج الرٌُّخجي 

.  كعيسى بف ركية 
اامري الجامع بيف ىؤالء جميعان ، أٌنيـ  كانكا مف أصحاب اائمة 
كمف الشيعة البارزيف ، عػمى تفاكتو بينيـ في االعػتباريىف ، كما كانكا في 
الكقت نفسو مف كبار العامميف في اإلدارة العباسٌية ، أك مف الميقػٌربيف مف 

كفيما خال ذلؾ فقػد اختمفكا في كٌؿ شػئو . رجاالت الدكلة عػمى أعػمى مستكل 
.  تقػريبان 

فبنك نكبخت أيسػرة فارسٌية ، صعػدت أكؿى أمػرىا في مجتمع بغػداد 
عػمى المكجة الفارسٌية ، الغالبة عػمى صكرة الدكلة الجديػدة فيما ييسػٌمى العصر 

العٌباسي ااٌكؿ ، فعمى كفايات أبنائيا العممٌية كاإلدارٌية ، ثـ استقػٌرت عػمى 
قاعػدة ارتفاع شأف الشيعة في العراؽ ، بفيؿ العمؿ التنظيمي الشػامؿ الذم 
. قاده اائمة الميتكالكف ، كما لأليسػرة مف مكقعو ميتقػٌدـو بينيـ بأكثر مف اعػتبار 

.  استمٌر حتى ما بعػد انتياء فترة الحيكر العمني لألئمة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ، 9:  كالتيذيب 8/ الحديث /  كتاب الكصايا ، باب الكصي يدرؾ أيتامو 7:  ػػػػػ الكافي 1
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أما أينمكذج بني يقطيف ، نخصُّ ابنيا عػمٌيػان ، فإف الفيؿ فيما لو مف 
مكقع عاؿو في إشكالٌية ىػذا الفصؿ ، يرجعي أكالن إلى ما لربّْ اايسػرة يقطيف مف 
سابقةو في العمؿ ميبٌكػران بخػدمة الدعكة العباسٌية الٌناشػطة في الككفة ، حفظتيا 

ثـ إلى عالقة ابنو عػمي باإلماـ . لو الدكلة بعػد أف استػتػٌبػػت ليا اايمػكر 
، كاستمٌرت مف بعػده مع " المدينة"، التي بدأت كتأٌسػست في  (ع  )الصادؽ 

 .    (ع  )اإلماـ الكاظـ 
إذف فإف ما قػد عػريناه مف سػيرة عػمي بف يقطيف ، ىك ثمػرةه لتقاطيع 

ػًرجو بيف عامميىف ميتياٌديىف ، التقيا في شػخًصو  كذلؾ كيعه يمكف أف . حى
يكدم بصاحبو كيقكده إلى الميالؾ إف ىك اختار الٌسػير عػمى ما يقتييو 
إيمانيو ، أك إلى النككص عػمى عػػقػبيو إف ىػك اختار مصمحتو العاجمػة مع 

كلكٌف ابف يقطيف تعامؿ مع كيعو الدقيؽ بكامؿ الكياسػة كالفطنة ،  . السيػمطة 
فكاف في الكقت نفسو ميقػٌدما لػدل أعػمى . كلكف أييان بكامؿ اليقيف كالخمكص 

المراتػب في بغػداد ، كأييان عامالن فاعالن في التنظيـ السػٌرم بقيادة اإلماـ 
 .  (ع  )الكاظـ 

ذلؾ بأٌنػو كاف . محمد بف الفرج الرٌُّخجي ييع أمامنا أينمكذجان مختمفان 
،  (ع  )في كؿ تصاريؼ سػيرتو تحت الرعاية التاٌمػة لإلماـ الييماـ اليادم 

الذم بمغ التنظيـ الشيعي في عيػده كبفيمو أقصى ما كصؿ إليو مف قػٌكةو 
ػف يعممكف معو كبقيادتو كانكا في . كاقتػدار  عػمى أف ىػذا ال يعني أبػدان أٌف مى

بؿ كانكا ، شػأفى كؿ الذيف اختاركا ىػذا الطريؽ كمثمو ، . اامف كااماف 
كىكػذا تراكحت حياة ىػذا الجنػدم . ميعػٌرييف دائمان لبطش الدكلة كأجيزًتيا 

المجيكؿ بيف صاحب المكقع الميتقػٌدـ في جياز الدكلة بمصر ، كبيف الخايع 
كلكٌف إمامو كاف دائمان يبػذؿ كؿَّ ماكاف لديو مف . اقصى انتقاميا كبطشيا 

سػع في سػبيؿ  .  التخفيؼ عػنو ، إلى أف قيى في مرتبة الشػيداء رعايتو ككي
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اانمكذجاف ااخيراف ، محمد بف إسماعيؿ بف بزيع كعيسى بف 
ركيػة ، كخصكصان الثاني منيما ، ال تتػكٌفػػػر المعمكمات عنيما بمثػؿ ما 

فنحػف نعػػػرؼي عنيما أٌنيما كانا ميقٌربيىف مف . رأيناه في النماذج السػابقػة 
المنصكر، كأٌنيما كانا مف أىؿ العمـ البارزيف ، أٌكليما ميحػٌدثه كبير كالثاني 

منشػأ دخكليما في ااجيزة كفيما خال ذلؾ فإٌنػنا ال نعرؼي . كالمي جٌيػد الكالـ 
اإلدارٌية لمدكلة ، كما رأينا في أينمكذجٌي بني نكبخت كعػمي بف يقطيف ، كال 

.  الدقيؽ كيؼ ايطربا في تناقيات كيعيما 
مٌما ال ريب فيو أٌف ابف بزيع قػد نجح في التكيُّؼ بيف مكقعو في 
اإلدارة ببغػداد ، كبيف مكقعو بكصفو صاحبان كميتحٌمالن لمحػديػث عف اائمة 

ػو ىػذا مكيع تنكيػوو عاؿو مف  . (ع  )الكاظـ كالريا كالجكاد  ككاف نجاحي
، كصؿ إلى حػٌد أنػو قػٌدمػو لػدل مكاليو بكصفو أينمكذجان  (ع  )اإلماـ الريا 

.  ييحتػذل
في البحث الكالمي كتأثيرىا المؤٌقػت كلكٌف ابف ركية ، عػمى ريادتو 

الشيعي ، لـ يبػدي لنا إال التماعة سػريعة انطفأت فجأةن دكف أف تترؾ أثػران ، 
 .  (ع  )ؽ دالميـ إال حديثان كاحػدان ركاه عف اإلماـ الصا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ِخػتػػػػػػػػػػاـ
 

أٌكؿي الًختاـً شيػكري اهلًل تعالى عػمى ماكٌفػؽى كأعػافى عػميو في ىػذا 
كنتي أثناءىىا ميػكٌزعى القمػب . البحػًث العىًسػر ، الػذم سػاكنتني ًفكرتيػوي مػٌدةى عيػقػكد 

ػفُّػًز كبيف الٌتيىيُّػًب مف أف الأفيػًو حػقَّػوي ، نظران لػعىػكًؿ المعمكماًت التي  بيف التٌػحى
يا  ػةى العيمػر . اجتمعػت لػدٌم عػف اإلشػكالٌياًت التي يطرحي ثػـ رأيػتي أٌف فيػرصى

ٍمػتي أمػرم ، دكف . تفمىتي مف يػدم  ػػزى كىا قػد مالػٍت شػمسيػوي إلى الغياب ، فحى
 .أف أبػرأى مف الٌتيىيُّػب 

كاآلفى ، كقػد فػرغػتي تىػٌكان مف إعادًة الٌنظػر فيما حػٌررتيػوي في الصفحاًت 
لقػد كفيتي بالعيػًد الذم قطعتيوي . الماييًة ، أراني أشػعػري بشػئو مف الػرّْيى 

ػكرةن ، عػمى شػئو مف الكييكًح ، . لمقارًئ في عنكاًف الكتاب  فقػٌدمػتي لػوي صي
كعػمى شػئو أقػٌؿ مف الكماًؿ ، لمػٌدكلًة العميقًة التي تكالى عػمى بناًئيا كقيادًتيا 

قيى يحٌيتىيػا باالغػتياًؿ . خمسػةه مف أئٌمًتنػا صمكات اهلًل عػميو عػمى الٌتكالي 
بفيًميػا أعػػادكا ًبػنػاءى الٌتشػيًُّع . اثناف منيػـ بالتأكيػػد ، كربىػمػا غيريىيػـ أييػان 

ًتػًو الٌسػابػقػة ، حيث  ػكرى ػذرٌيػان عػف صي إنسػانػٌيػان بنػاءن مػتػًػيػنػان ميػتىػكىػاًمػالن ، ميختمفان جى
رو مىعػزكلىػة بعييا عػف بعض  ػزي كبذلؾ كيعكهي عػمى الطريًؽ . كاف أشػبػوى بجي

ػٍمقىة  ػٍمقىةن إثٍػػػػرى حى ؽي حى مػٌمػا ال . باتجاًه سػمسػمةو مف التطكُّرات ، ميػٍت تتالحى
ـي ببػركػًتػًو حتى اليػكـ   .نػزاؿي نىػنػعيػ

ػكرًة فيما حػٌررىه المؤٌرخكف كأشػباهي المؤٌرخيف ،  إٌف غػيػابى ىػػذه الصي
اٌف ماٌدتىػيا مىبسػكطةه في عشػراًت المصػادًر كبميختمًؼ . لػيػك مف الغرائػب 

. كالحقيقةي أٌنػنػي في كتابي ىػذا لػـ  ًت بجػديدو عػمى صعيػًد الماٌدة . ااشػكاؿ 
كؿُّ ما في اامػًر أٌنني رٌكػٍبػتي أجػزاءى الماٌدًة المىبسػكطة بعًييا إلى بعضو ، 

 .فانبجػسى تاريخه جػديػد 
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ييػػـ  ػكًء بعًض أئٌمًتنا إلى ىػذا اايسػمكًب في العمىػؿ كنجاحي ػٌردى ليجي إٌف ميجى
ػة في أكثػًر الكيػتيػػًب  المػدًىػش فيو ، لقميفه بأٍف ييػبىػدّْؿى صكرىتىيـ الميكدىعى
ػًة عػمى ًسػيرًتيـ ، مػف الخاًيًع صاًبػران إلػى تدبيراًت السيػمطًة  المكيكعى

ػٍبػًرٌيػة عميًيـ ػػػػػػ مػثػالن ػػػػػ ،  ػٍرًب نػمػطو مف اإلقامة الجى الميعطّْػمىػة ، عػف طريًؽ يى
ٍفػًع شػيعًتيػـ إلى  إلى العاًمػًؿ دكفى كىػمىػؿو كبػميػنػتػيى الٌسػػٌرٌيػة كالٌيػٍبػط عػمى دى

 كما أٌنو قميفه بػأفٍ . العمًؿ المينٌظـ ، فيما ييعػػكّْضي عػنيـ ًغػيػابى الٌدكلػًة العاًدلىػة 
ػكرىًة  ـى أنفيًسػنا ، مف صيكرًة المنتًظػًر القاًعػػػًد ، إلى صي  ييبػٌدؿي صيكرتىػنا نحفي أما

ممىػةو مف . كىػذه نػٍقػمىػةه نػكًعػٌيػةه ككبيرة . المينتًظػًر العاًمػًؿ  أثػبػىػتػنػػا في كيػؿّْ جي
ػديػنػكف ليا تاريخيان ، كبالتالي فػػإٌف عػمينا أٍف نبني عمييا في  الكتاًب أٌنػنػا مى

 . الحػايػػًر كالميسػتقبىػؿ 
ػكرةى الٌشػاًمػمىػةى التي رٌكػبػنػاىا في الكتاب قػد أعػانىػت عػمى  ثػـ أٌف الصي

ـٌ حاًيػرىةن عممٌية ، : فػٍيػـً حقيقًة عػػددو مف االػغػاًز في تاريًخنا  انبعاثي قيػػ
َـّ اغتياليػو ، إحيػاءي العمًؿ  (ع  )تمثيمٌيػةي كالية العيػد لإلماـً الريا  كمف ثىػػ

مػًس المكاًسػب كعالقتيػوي باغتياًؿ اإلماـً الجكاد  ، ااسػبابي الحقيقٌية  (ع  )بخي
النقالًب المأمكًف عػمى الشيعًة بعػد أف كاف يتظاىىػري بالعكػًس ، كما أنػزلىػو مف 

كدكرىهي  (ع  )شخصٌية اإلماـ اليادم . ايطيادو كحشػيٍّ ببعًض كباًرًىـ 
إٌف الػٌدرسى الػذم اسػتفػدتيوي مف ىػذا الٌنيج ، . المينيؼ في قيادًة التنظيـ الٌسٌرم 

ـٌ ، أٌف مف العبىػًث كغيػًر الميٍجػدم أف  كأرجك أٍف يسػتفيػديهي كػؿُّ مىف ييشػاًركيني اليىػػ
 . نيحاًكؿى ًقػراءةى أم حػػدىثو تاريخيٍّ مىعػزكالن عػف إطاًرًه 

أخيػران أرجك أٍف يككفى كتابي ىػذا ميسػاىمةن نافػعػةن في العمًؿ 
 . اليركرم عػمى ًقػراءىًة تاًريًخنا ًقػراءىةن إنسػانٌية 

                                 كالحمػدي هلل ربّْ العالميف 
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 الػُمػمػَحػُؽ األّوؿ

ػبىػاته مف الرسػائػًؿ الميتبادىلىػًة بيف االئٌمػًة كأصحاًبيػـ  كفيو مينػتىػخى
كػالئيػـ في اامصػار  كقػد راعػيػنػا في انتخػاًب ىػذه الرسػائػؿ . ككي

ػيا  كعػميًو فقػد . عػالقػتىػيا بمكيكًع الكتاًب كاإلشػكالٌياًت التي عالػجى
كيعنا خارجى اىتماًمنا مئاًت الرسػائؿ الػمىركٌيػة في المجمكعاًت 

ػديػثػٌيػة عػمى مكيكعاتو فػقػيػٌية  ، إال ما كاف منيا مف غػرًينا  . الحى
مػس ، ًلما ليا مف  اخيػصُّ الرسػائؿى االسػتيياحٌية عػمى تشػريًع الخي

 . دىاللةو تاريخٌية 
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(1) 

. رسالة مف اإلماـ اليادي إلى مواليو ببغػداد والمدائف والّسػواد وما يمييا 
 . ىػ 232وُيعػػَرُؼ مف الرسالة التالية أف تاريخ ىػذه الرسالة سػنة 

 بسػـ اهلل الرحمف الرحيـ 

بف راشػد إلى جماعة الموالي الذيف ىـ  [أبي عػمي  ]ُنسػخٌة الكتاب مع 
 . ببغػداد ، الُمقيميف بيا والمدائف والّسػواد وما يمييا

وُأصّمي عػمى نبّيو . أحمػُد اهلَل إليكـ ما أنػا عػميو مف عافيتو وُحْسػف عادتػو 
 . وآلو أفضؿ صمواتو وأكمؿ رحمتو ورأفتو 

ـَ عػمي بف الحسيف بف عػبػد رّبػو وَمف كاف  ّني أقمُت أبا عػمي بف راشػد مقا وا 
ِقػَبػاَػو مف وكالئي وصار في منزلتو عػنػدي ، ووّليتو ما كاف يتواّله غػيُره مف وكالئي 

ِقػَبػَمػكـ ليقبض حّقي ، وارتضيتو لكـ وقّدمتو عػمى غػيػره في ذلؾ ، وىو أىمو 
لّي . وموضعو  وأف التجعموا لو عػمى . فصيروا رحمكـ اهلل إلى الػّدفػع إليو ذلؾ وا 

فعميكـ بالخروج عف ذلؾ ، والتسرُّع إلى طاعة اهلل وتحميؿ أموالكـ . أنفسػكـ عػّمة 
. واتقوا اهلل لعّمكـ ُترحموف . وتعاونوا عػمى البػّر والتقوى . والحقف لدمائكـ 

 . وال تموتُػّف إال وأنتـ ُمسمموف . واعتصموا بحبؿ اهلل جميعًا 

فقػد أوجبُت في طاعػتو طاعتي ، والخروج إلى عصيانو الخروج إلى 
فالزموا الطريؽ يؤجركـ ويزيدكـ مف فضمو ، فإّف اهلل بما عنػده واسػٌع . عصياني 

 . كريـ ، ُمتطّوٌؿ عػمى عػباده رحيـ 

 . 1والحمد هلل كثيرا . وكتبتو بخطي . ونحف وأنتـ في وديعة اهلل وحفظو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 51ػػػػ 350/ كاقتباساته منو في كتاب الغيبة لمطكسي  . 513/  ػػػػ رجاؿ الكشي 1
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(2) 

 1.  ىػػػ 232إلى عػمي بف بالؿ في سنة  (ع  )رسالٌة مف اإلماـ اليادي 

 بسػػػػـ اهلل الرحمف الرحيـ 

وُأصّمي عػمى النبي محمد وآلػو . أحمػُد اهلَل إليؾ ، وأشػكُر َطػولّػو وعػوَده 
 . صموات اهلل ورحمتو عمييـ 

مقاـ الحسيف بف عبػد رّبػو ، وأئمنتُػو  [بػف راشػد  ]ثـ أّنػي أقمُت أبػا عػمي 
ـُ أّنػؾ شيخ ناحيتؾ . عػمى ذلؾ بالمعرفة بما عػنػده الذي ال يتقػّدمػو أحػد  . وقػد أعم

كرامؾ بالكتاب بذلؾ  فعميؾ بالطاعة والتسميـ إليو جميع الحػّؽ . فأحببُت إفرادؾ وا 
وأف تُحػّض مػوالػّي عػمى ذلؾ وُتعػّرفيـ مف ذلؾ ما يصيُر سػببًا إلى عػوِنػو . ِقػَبػمؾ 

فإّف اهلل . ولؾ بو جزاٌء مف اهلل وأجػر . فذلؾ توفيٌر عػمينا ومحبوٌب لدينا . وكفايتو 
وكتبُت . وأنت في وديعة اهلل . ُيعطي َمػف يشػاء ذوي اإلعطاء والجزاء برحمتو 

  .2وأحػمػُد اهلل كثيرا. بخّطي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي بيػذه . ميمكف ىذه الرسالة ىك ميمكفي الرسالة السابقة نفسو   ػػػػػ1 نما خٌص اإلما كا 

الرسػالة عػميان بف بالؿ مراعاةن لكيعو االجتماعي بكصفو شيخ ناحيتو ، كما صػٌرح في 
 .متف الرسالة أعاله 

 513/  ػػػػػ رجاؿ الكشي 2
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(3) 

بينؾ  3أف تقطع اإلكثاَر  2 وأنا آُمػُرؾ يا أيوب بف نوح 1 ] . . . . [ 
وأف يمػػَزـَ كُؿ واحػٍد منكما ما ُوّكػػَؿ بػو وُأمػر بالقياـ  [بف راشػد  ]وبيف أبي عػمي 

فػإّنكـ إذا انتييتـ إلى كؿ ما ُأمرتـ بػو اسػتغنيتـ بذلؾ عف . فيو بأمػر ناحيتو 
 . ُمعاودتي 

أف التقبَؿ مف أحػٍد مف أىػؿ : وآُمػرؾ يا أبا عػمي بمثؿ ما آمػرؾ يا أيوب 
وُمػر َمػف أتاؾ بشػٍئ . وال تمي ليـ اسػتئذانًا عػمّي . بغػداد والمدائف شػيئًا يحممونو 

وآُمػرؾ يا أبا عػمي في ذلؾ . مف غير أىؿ ناحيتؾ أف ُيصّيػره إلى الُموّكػؿ بناحيتو 
  . 4ولُيقِبػؿ كؿ واحػٍد منكما ِقػَبػؿ ما أمرتو بو . بمثؿ ما أمرُت بو أيوب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كلكف ما مف ريبو في أٌنيا صػدرت عف اإلماـ .  ػػػػػ الرسالة مقطكعة في المصدر 1

  .(ع  )اليادم 
. 356/ انظر رجاؿ الكشي .  ػػػػ ىك أيكب بف نكح بف دٌراج النخعي ، أبك الحسيف 2

ػػمير   ) (ع  )كثٌػػقػو اإلماـ العسػػػكرم . يركم عػػف محمػػد بف سػناف كعػػف محمد بف عي
، ثقةن مأمكنان ( ع ) ثـ لمعسكرم ( ع ) كاف ككيالن لإلماـ اليادم  . ( 557/ نفسو 

رجاؿ  )كأبكه نكح بف دٌراج كاف قاييان ببغػداد ثـ بالككفة ، لو كتاب نكادر . عندىما 
  ( . 251/  كرجاؿ الكشي 2/ النجاشي 

ػمة لإلماـ مف الككيميىف لفٌض المشكالت الكاقعة 3  ػػػػػػ نظف أف المقصكد بذلؾ كثرة الميراسى
 .بينيما ، بسبب يعؼ التنسيؽ 

  . 514/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي4
  



180 

 

(4) 

 مف أبػي 1حكى بعُض الثقات بنيسػابور أّنػو خػرج إلسػحؽ بف إسػماعػيؿ
 : توقيع  [ (ع  )اإلماـ العسكري  ]محمد 

ياؾ بِسػتػرِه ، وتواّلؾ في جميع  يا إسػحؽ بف إسػماعػيؿ ، سػترنا اهلُل وا 
 . ُأمورؾ بُصنِعػو 

ونحف بحمػد اهلل نػِرؽُّ عػمى موالينا ، وُنَسػرُّ . قػد فيمُت كتاَبػَؾ يرحمؾ اهلل 
ونعتػدُّ بكؿ نعمٍة ُينعميا اهلل عػّزوجػّؿ . بتتاُبػع إحسػاف اهلل إلييـ وفضمو عػمييـ 

ـّ اهلل عميكـ بالحؽ وَمػف كاف مثمؾ مّمػف قػد رحمو وبصُرُه بصيرتُػؾ ونزع . عػمييـ  فػأتػ
ـَ في طغيانو نعػمػو  وليس مف . فإّف تماـ النعمة دخولُػؾ الجنة . عػف الباطؿ ولػـ َيػْعػػ

ْف جػّؿ أمُرىا وعُظـ خطُرىا ، إال والحمد هلل تقّدسػت أسماؤه عػمييا مؤّدي  نعمٍة ، وا 
 . شػكرىا 

وأنا أقوؿ ، الحمد هلل مثؿ ما حمػد اهلَل بػو حاِمػٌد إلى أبػد األبػد ، بما مػّف 
ـُ اهلل إّنيا . بػو عميؾ مف نعمة ، ونّجاؾ مف اليمكة ، وسػّيؿ سبيمؾ عػمى العقبة  وأي

لعقبٌة كؤود ، شػديٌد أمػُرىا ، صعٌب مسمُكيا ، عػظيـٌ بالؤىا ، طويٌؿ عػذاُبيا ، قديـٌ 
 .في الزبر اأُلولى ذكُرىا 

  إلى أف مضى 2ولقػد كانت منكـ ُأمػوٌر في أيػاـ الماضي عػميو السالـ
وفي أيامي ىػػػػذه كنتـ فييا غير محمودي الػػّرأي . لسػػػبيمو ، صّمى اهلل عػمى روِحػػو 

 . وال ُمسػّددي التوفيؽ  [الشػأف . ؿ.خ ]

واعمـ يقينًا يا إسػحاؽ أّف َمف خػرج مف ىػذه الحياة الدنيا أعػمى فيو في 
 . اآلخرة أعػمى وأضّؿ سػبيال 

إّنيا يا ابف إسماعيؿ ليس تعمى األبصار ، لكف تعمى القموب التي في 
ـَ حشػرتني : " وذلؾ في قوؿ اهلل عػّزوجػّؿ في ُمحكـ كتابو لمظالـ . الصدور  ربِّ ِلػ

كذلؾ أتتؾ أياتُػنػا فنسيتيا وكذلؾ اليوـَ :" قاؿ اهلل عػّز وجػّؿ " أعػمػى وقػد ُكػنػُت بصيرا 
وأّيػُة آيػٍة يا إسػحاؽ أعػظـ مف ُحّجػة اهلل عػّزوجػّؿ عػمى خمقو وأمينو في " . ُتنسػى 
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بالده وشػاىده عػمى عػباده ، مف بعػد َمػف سػمَؼ مف آبائو األّوليف مف النبييف وآبائو 
 . اآلخريف مف الوصييف ، عػمييـ أجمعيف رحمة اهلل وبركاتو 

عػف الحؽ ! وأيف تذىبوف كاألنعاـ عػمى وجوىكـ ؟! فػأيف ُيتاُه بكـ ؟
أو تكونوف مّمف يؤمف . تصػدفوف وبالباطؿ تؤمنوف وبنعمة اهلل تكفروف أو تػُكػّذبوف 

فما جػزاُء َمػف يفعُؿ ذلؾ منكـ ومف غيركـ إال خػزٌي في . ببعض الكتاب ويكفُر ببعض 
 . وذلؾ واهلِل الخػزي العظيـ . الحياة الدنيا الفانية وُطػوُؿ عػذاٍب في اآلخػرة الباقية 

إّف اهلل بفضمو وَمػّنػو ، لػّمػا فرض عػميكـ الفرائض ، لـ يفرض لحاجٍة منو 
ليميَز الخبيَث مف الطّيػب ، وليبمي ما . إليكـ ، بؿ برحمٍة منو ال إلو إال ىػو عػميكـ 

في الّصػدور ، ولُيمّحَص ما في قموبكـ ، ولتتسابقوا إلى رحمتو ، وتتفاضَؿ منازلكـ 
يتاء الزكاة والصـو والوالية ، . في جّنتو  قاـ الصالة وا  ففرض عميكـ الحجَّ والعمػرة وا 
 . لكـ بابًا ، لتفتحوا أبواب الفرائض ، ومفتاحًا إلى سػبيمو  [وأقاـ . ؿ.خ ]وكفاىـ 

ولوال محمد واألوصياء مف بعػده لكنتـ حيارى كالبيائـ ال تعرفوف فرضًا مف 
فمّمػا َمػّف اهلُل عػميكـ بإقامة األولياء بعػد . وىػؿ تُػدَخػؿ قريٌة إال مف بابيا . الفرائض

اليوـَ أكممُت لكـ دينكـ وأتممُت عػميكـ نعمتي : " نػبػّيػو قاؿ اهلُل عػّزوجػّؿ لنػبػّيػو 
وفرض عػميكـ ألوليائػو حقوقًا أمركـ بأدائيا إلييـ ، " . ورضيُت لكـ اإلسػالـ دينػا 

ومعرفتكـ بذلؾ . ليِحػّؿ لكـ ما وراء ُظيوركـ مف أزواجكـ وأموالكـ ومآكمكـ ومشػاربكـ 
ـَ َمػف ُيطيعو منكـ بالغيب . النماء والبركة والثروة  قُػؿ ال :" قاؿ اهلل عػّزوجػّؿ . وليعم

 " . أسألكـ عػميو أجػرًا إال المػوّدة في الُقربى 

وأّف اهلل ىو الغنّي وأنتـ . واعمموا أّف َمػف يبخُؿ فإّنما يبخُؿ عػمى نفِسػو 
 . الفقراء إليو ، ال إلو إال ىػو 

ولوال ما يجُب . ولقػد طالت الُمخاطبة فيما بيننا وبينكـ فيما ىو لكـ وعػميكـ 
مف تماـ النعمة مف اهلل عػّزوجػّؿ َلػمػا أريتُكـ لي خّطػًا ، وال سػمعتـ مّني حرفًا مف بعػد 

. ؿ.خ ]ومف بعػد النابػي . أنتـ في غفمٍة عػّمػا إليو معادُكػـ . الماضي عميو السالـ 
ومف بعػد إقامتي . رسولي ، وما نالػو منكـ حيف أكرمو اهلُل بَمصيره إليكـ  [الثاني ؟ 

وكتابي الذي حممو . لكـ إبراىيـ بف عبػده ، وفّػقػو اهلل لمرضاتو وأعانو عػمى طاعػتو 
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ّنػي أراكـ ُتفػّرطوف . واهلل الُمسػتعاُف عػمى كؿ حاؿ . محمد بف موسػى النيسػابوري  وا 
فػُبػعػدًا وسػحقًا لػَمػف رغػب عف طاعة اهلل ، . في جػْنػب اهلل فتكونوف مف الخاسػريف 

وقػد أمركـ اهلُل جػّؿ وعػال بطاعتو ، ال إلو إال ىػو ، وطاعػة . ولـ يقبؿ مواعػظ أوليائو 
فرحػـ اهلُل ضعَفػكػػػـ . رسػػػولو صموات اهلل عػميو ، وبطاعة ُأولي األمػر عػمييـ السػالـ 

واسػتجاب اهلل دعائي . فما أغػّر اإلنسػاَف برّبػو الكريـ . وِقػمّػَة صبركـ عػّمػا أماَمكـ 
يوـَ نػدعػو كػؿَّ ُأناٍس : " فقػد قاؿ اهلُل جػّؿ جاللو . فيكـ ، وأصمَح ُأمورَكػـ عػمى يػدي 

وكذلؾ جعمناكـ ُأّمػًة وسػطًا لتكونوا ُشػيداء عػمى : " وقاؿ جػّؿ جاللو " . بإماِميـ 
كنتـ خير ُأّمػٍة ُأخرجػت : " وقاؿ جػّؿ جاللو " . الناس ويكوف الرسػوُؿ عػميكـ شػييػدا 

فما أحػّب أف يدعػو اهلل جػّؿ جاللو " . لمناس تأمروف بالمعروؼ وتنيوف عف المنكر
بي وال بَمػف ىو في أيامي إال حسػب رقّػتي عػميكـ ، وما أنطوي لكـ عػميو مف ُحػّب 

 .ُبموغ األمػؿ في الّداريف جميعًا ، والكينونة معنا في الدنيا واآلخػرة 

فقػد ػػػػ يا إسػحاؽ يرحمؾ اهلل ويرحـ َمػف ىػو وراءؾ ػػػػ بػّيػنػُت لكـ بيانًا ، 
وفّسػرُت لكـ تفسػيرًا ، وفعمُت بكـ فعَؿ َمػف لـ يفيـ ىػذا األمػَر قػط ، ولـ يدُخػؿ فيو 

ػالب بعَض ما في ىػذا الكتاب لتصػّدعػت قمقًا . طػرفَة عػيف  ـّ الصِّ ولو فيمْت الُصػ
. فاعػمموا مف بعػد ما شػئتـ . خوفػًا مف خشػية اهلل وُرجوعًا إلى طاعة اهلل عػّزوجػّؿ 

ثـ ُترّدوف إلى عاِلػـ الغيب والشيادة فُينػّبئػكـ . فسػيرى اهلُل عممكـ ورسػولو والمؤمنوف 
 . والحمػد هلل كثيرًا رب العالميف . بما كنتـ تعمموف والعاقبة لممتقيف 

وأنػت رسػولي يا إسػحاؽ إلى إبراىيـ بف عػبػده وفّػقػو اهلل ، أف يعمَؿ بما ورد 
عػميو في كتابي مع محمد بف موسى النيسابوري إنشاء اهلل ، ورسولي إلى نفِسػؾ ، 
لى كؿ َمػف خمفؾ ببمػدؾ ، أف يعمموا بما ورد عميكـ في كتابي مع محمد بف موسى  وا 

. ويقرأ إبراىيـ بف عػبػده كتابي ىػذا وَمػف خمفو ببمػده حتى ال يسػألوني . إف شاء اهلل 
 . وبطاعة اهلل يعتصموف ، والشيطاف باهلل عف أنفسػيـ يجتػنػبػوف وال ُيطيعوف 

وعػمى إبراىيـ بف عبػده سالـ اهلل ورحمتو ، وعػميؾ يا إسػحاؽ ، وعػمى 
 . سػّددكـ اهلل جميعًا بتوفيقو . جميع موالّي السالـ كثيرًا 

وكؿ َمف قرأ كتابنا ىػذا مف موالّي مف أىؿ بمدؾ وَمػف ىو بناحيتكـ ونزع 
. عّمػا ىو عػميو مف االنحراؼ عف الحؽ ، ػػػػػ فػمػيؤّد حقوقنا إلى إبراىيـ بف عػبػده 
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وليحمْؿ ذلؾ إبراىيـ بف عػبػده إلى الرازي رضي اهلل عػنػو أو إلى َمػف ُيسػّمػي لو 
 . فإّف ذلؾ عػف أمري ورأيي إف شػاء اهلل . الرازي 

ويا إسػحاؽ اقػرأ كتابنا عػمى الباللي رضي اهلل عػنو فإّنػو ىو الثقة المأموف 
. واقرأه عػمى المحمودي عافاه اهلل فما أحمدنا لو طاعػتَػو . العارؼ بما يجُب عػميو 

وكػؿ .  وكيمنا وثقتنا والذي يقبض مف موالينا 3فإذا وردَت بغػداد فاقػرأه عػمى الدىقاف
َمػف أمكنؾ مف موالينا فاقػِرئيـ ىػذا الكتاب ، وينسخو َمف أراد منيـ نسػخًة إف شػاء 

وال تكتـُ أمػَر ىػذا عػّمػف يشاىػده مف موالينا ، إال مف شيطاٍف ُمخاِلػٍؼ . اهلل تعالى 
 . فال تنُثرّف الػُدّر بيف أظالؼ الخنازير، وال كرامػة ليـ . لكـ 

وقػد أجػبػنػا . وقػد وّقعنا في كتابؾ ىػذا بالُوصوؿ ، والدعاء لؾ ولَمػف شػئت 
فال تخرجػّف مف البمػدة . والحمػد هلل فما بعػد الحؽ إال الضالؿ . سػعيدًا عػف مسػألتو 
 رضي اهلل عػنو برضاي عػنو ، وُتسػّمـ عػميو وتعػرفو ويعػرفػؾ ، 4حتى تمقى الُعمػري

لينا  فكؿُّ ما ُيحمؿ إلينا مف شػئ مف . فػإّنػو الطاىػر األميف العفيؼ القريب مّنػا وا 
 . والحمد هلل كثيرًا . النواحي فإليو يصيُر آخػَر أمػره ليوصؿ ذلؾ إلينا 

ياكـ يا إسػحاؽ بسػتره ، وتواّلؾ في جميع ُامورؾ بُصنعو  . سترنا اهلل وا 
وصّمى اهلل عػمى سػّيدنا محمد . والسالـ عميؾ وعػمى جميع موالّي ورحمة اهلل وبركاتو 

 . 5النبي وسػّمـ كثيرا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .(ع) ػػػػػػ نيسابكرم ، مف أصحاب اإلماـ العسكرم 1
  .(ع  ) ػػػػػػ أم اإلماـ اليادم 2
 .سػيأتي ذكريه فيما يمي .  ػػػػػ ىك عػركة بف الدىقاف البغػدادم 3
ثـ  (ع  )كاف ككيالن لإلماـ اليادم .  ػػػػػ ىك محمد بف عػثماف بف سػػعػيد العمرم 4

  . (عج  )، ثـ السفير ااكؿ لإلماـ الميػدم  (ع  )العسكرم 
  .575/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 5
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(5) 

 مع جعفر ابنو في سػنة ثماٍف وأربعيف 1وكتب إبراىيـ بف محمد اليَمػداني
 أّييما يقصػُد بحوائجو وحوائج غيره ، فقػد 3 وعف القزويني2ومائتيف يسػأؿ عف العميؿ

 : 4اضطرب الناس فييما وصار يبػرُء بعضيـ مف بعض ، فكتب إليو 

ـَ اهلُل مػف . ليس عػف مثؿ ىػذا ُيسػأؿ ، وال في مثؿ ىػذا ُيَشػّؾ  وقػد عّظ
فاقصػد إليو . ُيَسػّمى باسػميما جميعًا  [وأف  ]ُحرَمػِة العميؿ أف ُيقاَس إليو القزويني ، 

بحوائِجػؾ ، وَمػف أطاعػؾ مف أىػِؿ بالِدؾ أف يقصػدوا إلى العميؿ بحوائجيـ ، وأف 
فإّنػو قػد بمغني ما ُيػمػّوُه بػو عػنػد . تجتنبوا القزويني أف تُػدخموه في شػٍئ مف ُأموركـ 

 . فال تمتفتوا إليو إف شاء اهلل . الناس 
 . 5وقػػد قػرأ منصور بف عباس ىػػذا الكتاب وبعُض اىػؿ الكوفة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػف بعػده مف اائمة  (ع  ) ػػػػػػ مف أصحاب اإلماـ الجكاد 1  . كمى
: قارف  . (ع  ) ػػػػػػ الظاىر أٌف المقصكد بو عػمي بف جعفر الييمنياني ككيؿ اإلماـ اليادم 2

ػػو ، كييسمي ىػنا عػمي بف جعػفػػر باالسػـ مػرتػيػف 523/ رجاؿ الكٌشي   حيث يذكر الكتابى نفسى
 " .العميؿ " بػػػػدالن عػػف 

ػػوي في عاٌمػة كيػتيػب الرجاؿ . مف الغيالة .  ػػػػػ ىك فارس بف حاتـ القزكيني 3  .ذمُّ
، بشيادة تاريخ الرسالة  ( ـ 868 ػػػػػ 835/  ق 254 ػػػػ 220) (ع  ) ػػػػػ يعني اإلماـ اليادم 4
. 
  . 523/ كانظر ركايةن لمكتاب نفسو في المصدر  . 527/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 5
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 (6)  

إلى إبراىػيػـ بف محمػد اليَمػداني وكيمو في مدينػة  (ع  )رسػػػػػالتاف مف اإلماـ الجواد 
 : ىػَمػداف 

كتبُت إلى أبي جعفر : عػف إبراىيـ بف محمد اليَمػداني قاؿ  [ . . . . ]
 : فػّي فكتب بخّطػو  1عميو السالـ أِصػُؼ لػو ُصػْنػَع الّسػميع 

وابِشػر بنصر اهلل عاجػاًل . عّجؿ اهلُل نصرتؾ مػّمػف ظممؾ وكفاؾ ُمػؤنػتَػو 
 . 2وأكػِثػْر حػْمػَد اهلل . وباألجػر آجػاًل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ػػػػػػ ىك اسػـه أك لقبه لشخص مف غير أصحاب اإلماـ 1
  .611/  ػػػػػ رجاؿ الكشي 2
 

 (7)  
قػد وصػَؿ : وكتب إلّي : عػف إبراىيـ بف محمد اليَمػداني قاؿ  [ . . . . ]

 . الحسػاب ، تقّبؿ اهلل منؾ ورضي عنيـ ، وجعميـ معنا في الدنيا واآلخػرة 
فبارؾ لؾ فيو . 1وقػد بعػثػُت إليؾ مف الدنانير بكػذا ، ومف الكسػوة بكػذا 

 . وفي جميع نعمة اهلل عميؾ 
أمرتُػو أف ينتيي عنؾ وعف التعرُّض لؾ وبخالفؾ ،  2وقػد كتبُت إلى النضر

وكتبُت إلى موالّي . وكتبُت إلى أيوب أمرتو بذلؾ أيضًا . وأعممتُػُو موضعؾ عنػدي 
 . 3بيمػداف كتابًا أمرتيـ بطاعػِتػؾ والمصيِر إلى أمػِرؾ ، وأف ال وكيؿ سػواؾ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ػػػػػػ يمكف أف نفيـ مف ذلؾ أٌف اإلماـ كاف ييكافئ ككيمىػو عػمى عػمًمو 1
يركم عف محمد بف بشػير كيحيى الحمبي .  ػػػػػ ىك نيػر بف سيػكيد الككفي ، صيرفي 2
. 
 . 612/  ػػػػػػ رجاؿ الكٌشػي 3
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 (8)  
 : بتوكيؿ إبراىيـ بف عػبػده في نيسابور  (ع  )رسػالتاف مف اإلماـ العسكري 

 
 : الرسالٌة اأُلولى منو فييا ذكػُر توكيمو إبراىيـ بف عػبده في نيسابور مؤّكػدًا 

 
وكتابي الذي ورَد عػمى إبراىيـ بف عػبػده بتوكيمي إياه لقبِض  [ . . . . ]

نعـ ىو كتابي بخّطػي أقمتُػُو ، أعني إبراىيـ بف عػبػده ، . حقوقي مف موالّي ىناؾ 
 . ليـ ببمػدىـ حقًا غير باطؿ 

فقػد . فميّتقوا اهلل حػؽَّ تُػقػاِتػو ، وليخرجوا مف حقوقي ، وليػدفعوىا إليو 
 .وّفقو اهلل وَمػّف عػميو بالّسػالمة مف التقصير برحمتو . جّوزُت لو ما يعمُؿ بػو فييا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 509/ رجاؿ الكشي 
 

 (9)  
 : الرسالة الثانية مف كتاٍب لو إلى عػبد اهلل بف حمدويو البييقي 

 [أىػُؿ  ]لكـ إبراىيـ بف عبػده ليدفَع  [بعثُت . ؿ . خ  ]وبعػػُد فقػد نصبُت 
النواحي وأىػُؿ ناحيتؾ حقوقي الواجبة عػميكـ إليو ، وجعمتو ثقتي وأميني عنػد موالػّي 

فميتقوا اهلل ولُيراقبوا ولُيؤدوا الحقوؽ ، فميس ليـ عػذٌر في تػْرؾ ذلؾ وال . ىناؾ 
ياؾ معيـ برحمتو ليـ . تأخيره  إّف . ال أشقاكـ اهلل بعصياف أوليائػو ، ورحميـ اهلل وا 

 . 1اهلل واسػٌع كريػـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 510 ػػػػػ 509/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 1
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 (10)  
في  (ع  )رسالٌة مف عبػد اهلل بف حمدويو البييقي ، وكيُؿ اإلماـ العسكري 

 :نيسابور ، وجواُب اإلماـ عنيا 
 
 : ومػّمػا رقّػع عبد اهلل بف حمدويو البييقي وكتػبػتُػو عف ُرقعِتو  [ . . . . ]

إّف أىػؿ نيسابور قػد اختمفوا في دينيـ ، وخالؼ بعُضيـ بعضا ، ويكفِّػُر 
وبيا شيٌخ ُيقاُؿ لو الفضُؿ بف شاذاف ُيخالفيـ في ىػذه  [ . . . . ]بعُضيـ بعضػًا 

 . األشياء وُينِكػُر عمييـ أكثرىا 
شيادة أف ال إلو إال اهلل ، وأّف محمدًا رسػوؿ اهلل ، وأّف اهلل : وقولُػو 

. عػّزوجػّؿ في السػماء السػابعة فوؽ العرش كما وصؼ نفَسػو عػّزوجػّؿ ، وأّنػو جسػـ 
ليس كمثمو شػئ وىو السػميع . فوصفػو بخالؼ المخموقيف في جميع المعاني 

أّف النبي قػد أتى بكماؿ الديف ، وقػد بّمغ عف اهلل عػّزوجػّؿ : وأّف مف قػوِلػو . البصير 
وأّنػو أقاـ رُجػاًل يقوـُ . ما أمره بو ، وجاىد في سبيمو ، وعبػده حتى أتاه اليقيف 

يعرؼ ذلؾ الرجؿ الذي . فعّممو مف العمـ الذي أوحى اهلل إليو . مقاَمػو مف بعػده 
وكذلؾ في كؿ زماف . عنػده مف العمـ الحالؿ والحراـ وتأويؿ الكتاب وفْصؿ الخطاب 

ـُ أحػٌد . وىو ميراث رسوؿ اهلل يتوارثونو . الُبػّد أف يكوف واحػٌد يعػرؼ ىػذا  وليس يعم
وىو ُينكػُر الوحَي بعػد . منيـ شيئًا مف أمػر الديف إال بالعمـ الذي ورثوه عف النبي 

 . رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وآلػو 
 . قػد صػدؽ في بعٍض وكػذب في بعض  : [يعني اإلماـ  ]فقاؿ 

 : وفي آخػر الورقة 
ويػأبى اهلل عػّزوجّؿ أف ُيرِشػَد أحَدكـ . قػد فيمنا ، رحمؾ اهلل ، كؿَّ ما ذكػرت 

. الذيف ال يعرفوف إمامًا وال يتولّػوف وليًا : وأف يرضى عنكـ ، وأنتـ ُمخالفوف ُمعّطموف
كمما تالقاكـ اهلل عػّزوجّؿ برحمتو ، وأذف لنا لكـ في دعائكـ إلى الحّؽ ، وكتبنا إليكـ 

فاتقوا اهلَل ِعبػاَد اهلل ، وال تِمجوا في . في ذلؾ ، وأرسمنا إليكـ رسواًل لـ ُتصّدقوه 
فاقبموا نعمَتو . واعمموا أّف الُحػّجػَة قػد لػِزَمػت أعناقكـ . الضاللة مف بعػد المعرفة 

 . عػميكـ ، تػُدـ لكـ بذلؾ سػعادَة الّدارَيف ، عف اهلل عػّزوجّؿ إف شػاء اهلل 
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وىػذا الفضؿ بف شػاذاف ما لنا ولػو ، يفِسػُد عػمينا موالينا ، وُيػزّيػُف ليـ 
ـُ إليو أف يُكػّؼ . وكّمما كتبنا إلييـ كتابًا اعترَض عػمينا في ذلؾ . األباطيؿ  وأنا أتقػّد

ال سػألُت اهلَل أف يرميو بمرٍض ال ينػدمػُؿ ُجػرُحػو في الدنيا وال في اآلِخػرة   . عػّنػا ، وا 
  . 1 واقػرِأىػـ بيػذه الُرقعػة إف شػاء اهلل. ابِمػغ موالينا ىػداىـ اهلل سػالمي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .41 ػػػػػ 540/  ػػػػػػ رجاؿ الكشػي 1
 

 (11)   
في شػأف  (ع  )رسػالٌة مف عػروة الدىقاف البغػدادي إلى اإلماـ اليادي 

 : الغالي فارس بف حاتـ القزويني وجواُب اإلماـ عػنيا 
 

، قاؿ قرأنا في كتاب الدىقاف  1حّدثني محمد بف أحمد عف محمد بف عيسى 
وكاف كتَب إليو الدىقاف ُيخبره . في القزويني  (  (ع)اإلماـ الجواد  )وخػّط الرجػؿ 

وأّف الُموادعػيف قػد أمسػػكوا عف بعض ما كانوا .  2باضطراب الناس في ىػذا األمر 
 : ليػذه العػمّػة مف االختالؼ ، فكتب  3فيو 

. فيػو كاذٌب في جميع ما يّدعي ويِصػؼ ! كػّذبػوه وىػتّػكػوه أبعػده اهلل وأخػزاه 
وال تجعموا . ولكػف صونوا أنفَسػكـ عػف الخوض والكالـ في ذلؾ ، وتوقّػوا ُمشػاورَتو 

 . 3كفى اهلُل ُمػؤنػتَػو ومؤنػة َمف كاف مثمو . لػو السػبيؿ إلى طمب الّشػّر 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: كفي المصػدر الػػذم اقتبسػػنا عػنو .  ػػػػػػ ىػذه ىي القراءة التي رٌجحناىا السػـ الٌراكم 1
ػكدى ليػذا االسـ في كيػتيػب الرجاؿ . أحمد بف محمد بف عيسى   . كال كيجي

مػس " ايطراب الناس "  ػػػػػ الظاىر أٌف 2  .ىك عػمى الخي
 منو نص جكاب اإلماـ نفسػو 522/ كفي الصفحة  . 28 ػػػػػ 527/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 3

ااخير ، / أبك الحسف الثالث  )كتب عػركة إلى أبي الحسف : " بسػندو مختمؼ بعنكاف 
 . ثـ ساؽى الجكابى بعػينو " . في أمػر فارس بف حاتـ فكتب  (ع  )أم اإلماـ اليادم 
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 (12)  

كتبُت إليو ، يعني أبا الحسف ، أعػممُتُو : إبراىيـ بف داود اليعقوبي ، قاؿ 
ف أتاؾ فاسػتخّؼ بػو : فكتَب إلّي . أمَر فارس بف حاتـ   .1ال تحفمػّف بو ، وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 522/  ػػػػػ رجاؿ الكشي 1

 (13)  
جواب اإلماـ اليادي عميو السالـ عػمى رسالة أيوب بف نوح في شػأف فارس 

 : وفييا ذكػُر ما أوجب غػػضب اإلماـ عػمى ابف حاتـ  . بف حاتـ 
 

أّنػو وّجػو بأشياء عػمى  [عػمي بف ُعبيد اهلل الدينوري  ]كتب إلّي الجبمي 
فأعممناه أّنو لـ يِصػْؿ . يػدي فارس الخائف ، لعنو اهلل ، ُمتقػّدمة وُمتجػّددة ، ليا قػْدر 

وأمرنػػػاه أف ال ُيوِصػَؿ إلى الممعوف شػيئًا أبػػػػدا ، وأف يصػػػرَؼ حوائَجػو . إلينا أصاًل 
لعػنو اهلل وضاعػؼ عػميو . ووّجػو بتوقيٍع مف فارس بخّطو لو بالُوصوؿ . إليؾ 

فما أعظـ ما اجترى عػمى اهلل عػّزوجّؿ وعمينا في الكذب عػمينا واختياف . العػذاب 
 . وكفى بو معاقبًا ومنتقما . 1أمواؿ موالينا 

وال تتجاوز . فاشػِيػر فعَؿ فارس في أصحابنا الجبمييف وغيرىـ مف موالينا 
تحػذر ناحية فارس لعنو اهلل ويجتنبوه ويحترسوا . بذلؾ إلى غيرنا مف المخالفيف 

. ونحف نسػأؿ السالمة في الديف والدنيا ، وأف ُيمّتعنا بيا . كفى اهلل مؤنتو . منو
  .2والسػػالـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػ يعني ، فيما يبػدك لنا ، امتناعيـ عف تسػديد ما لإلماـ مف حػؽٍّ في أمكاليـ إلى 1

 .ككيمو كاتب الرسالة 
 . ػػػػػ نفسػو 2
 

 (14)  
 سػيؿ بف محمد بشػأف الحسف بف محمد بف بابا الُقّمي ، / رسالٌة مف ُسػييؿ 

  



190 

 

 . عػنيا  (ع  )المعروؼ بابف بابا ، وجواب اإلماـ اليادي 
 
قػد اشػتبو ياسػّيدي عػمى جماعٍة مف مواليؾ أمػُر الحسف بف  [ . . . . ]

. فما تأمػرنا ياسػّيدي في أمػره ، نتواّله أـ نتبػّرُأ منو أـ ُنمسػُؾ عػنػو . محمد بف بابا 
 . فقػد كثُػر القوُؿ فيو 

 : فكتب بخّطو وقرأتُػو 
تبػػّرأوا منيما ، لعنيما اهلل ، وضاعػَؼ ذلؾ  . [بف حاتـ  ]ممعوٌف ىو وفارس 

 .  1عػمى فارس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 28 ػػػػ 527/  ػػػػػ رجاؿ الكٌشي 1
 

 (15)  
 . رسالٌة منو في شػأف ابف بابا أيضًا 

 : حّدثني الُعبيدي ، قاؿ  [ . . . . ]
 : كتب إلّي العسكري ابتداًء منو 

. أبرُأ إلى اهلل مف الفيري والحسف بف محمد ابف بابا الُقّمي ، فابرأ منيما 
ّني ألعنيما عمييما لعنة اهلل  ُمسػتأكمَيف يأكالف بنا . فإّني ُمحػّذرؾ وجميع موالّي ، وا 

 . آذاىما اهلل ، وأركسيما في الفتنة ركسػا . الناس ، فّتانَيف مؤذيَيف 
سػِخػر منو . عػميو لعنة اهلل . يزعـ ابُف بابا أّني بعثُتو نبيًا ، وأّنػو باب 

 . 1فمعف اهلل َمػف قِبػؿ منو ذلؾ . الشيطاف فأغػواه 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 520/  ػػػػػػ نفسػو 1
 (16)  

في شػأف فارس بف  (ع  )رسػػالٌة مف عػروة الدىقاف إلى اإلماـ اليادي 
 .حاتػـ 
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 :في أمػر فارس بف حاتـ ، فكتب  (ع  )كتب عػروة إلى أبي الحسف 
فيػو كاذٌب في جميع ما يػّدعػي . ابعػػػده اهلل وأخػػػزاه . كّذبوه وىػتّػكوه 

 وال. ولكف صونوا أنفَسػكـ عف الخوض والكالـ في ذلؾ ، وتوقّػوا ُمشػاورتَػو . ويِصػؼ 
كفانػػػا اهلُل ُمػؤنػتػو ومػؤنػَة َمف كاف . تجعػمػوا لػو السػبيؿ إلى طمب الّشػػّر 

 .1مثّمو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . ػػػػػ أييان 1
 (17)  

إليو وجواب اإلماـ  (ع  )رسالتاف مف أحػػد أصحػاب اإلماـ العسػكري 
 :عػنيما 

 : حدثني محمد بف الحسف بف ميموف قاؿ  [ . . . . ]
: ثـ قمُت في نفسػي . كتبُت إلى أبي محمد عميو السالـ أشػكو إليو الػفػقػر 

الفػقػُر معنا خيٌر مف الغنى مع : عميو السالـ  [الصادؽ  ]أليس قاؿ أبو عبػد اهلل 
 . والقتُؿ معنا خيٌر مف الحياة مع عػدّونػا . عػدّونػا 

إّف اهلَل ُيمّحُض أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبيـ بالفقػر ، وقػد : فرجع الجواب 
. الفػقػر معنا خيٌر مف الغنى مع عػدّونا : وىو كما حّدثَت نفَسػؾ . يعػفػو عػف كثير 

. ونحف كيٌؼ لَمف التجأ إلينا ، ونوٌر لَمف اسػتضاء بنا ، وِعصمٌة لَمف اعتصـ بنا 
 . َمف أحّبنا كاف معنا في الّسػناـ األعػمى ، وَمف انحرؼ عػّنا فإلى النار 

تشػيدوف عػمى عػدّوكـ بالنار ، وال تشػيدوف : قاؿ ، قاؿ أبو عػبػد اهلل 
 . 1ما يمنعكـ مف ذلؾ إال الضعؼ ! لولّيكـ بالجّنة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ػػػػػ أييان 1

 
 (18)  

 : وقاؿ محمد بف الحسػف 
لقيُت مف عػمّػة عػيني شػّدة ، فكتبُت إلى أبي محمد عميو السالـ أسػألو أف 

. ليتني كنُت سػألتو أف يِصػَؼ لي كحاًل : فمّما نفػذ الكتاب قمُت في نفسػي . يدعو لي 
 : فوّقع بخّطو يدعو لي بسػالمِتيا ، إذ كانت إحداىما ذاىبة ، وكتب بعػده 
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عميؾ بصبر مع اإلثِمػد وكافور وتوتيا ، فإّنػو يجمو ما فييا مف الغشػا 
 . 1فاستػعممُت ما أمر لي بو فصّحْت والحمد هلل : قاؿ . وُييّبػس الرطوبة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .34 ػػػػػ 533/  ػػػػػػ رجاؿ الكشػي 1

 
 (19)  

ـّ أحمد بف ىالؿ العبرتائي  (ع  )رسالة مف اإلماـ اليادي  فيما ُنرّجح في ذ
 . وبياف ُمخالفتو وعػصيانو لإلماـ 

 
 : عمي بف محمد بف قتيبة ، قاؿ حّدثني أحمد بف إبراىيـ المراغي ، ، قاؿ 

. بف ىالؿ  [؟]ورَد عػمى القاسػـ بف الَعػالء نسخُة ما خرج مف لعػف عػمي 
احػذروا الُصوفّي : وكاف ابتػداُء ذلؾ أف كتب عميو السالـ إلى قُػّوامػو بالعػراؽ 

 . الُمتصنِّػع 
وكاف مف شػأف أحمد بف ىالؿ أّنػو قػػد حػّج أربعًا وخمسيف حػّجػة ، : قاؿ 

 . عشػروف منيا عػمى قدميو 
وكاف ُرواُة أصحابنا بالعػراؽ لقوه وكتبوا عػنو ، وأنكروا ما ورد في : قاؿ 

 : فحمموا القاسـ بف العالء عػمى أف ُيراجع في أمػره ، فخرج إليو . َمػذمّتو 
لـ . قػد كاف أمػُرنا نفػذ إليؾ في الُمتصّنع ابف ىالؿ ال رحمو اهلل بما عػممت 

. يػَزْؿ ، ال غفر اهلل لو ذنَبو وال أقاؿ عػثرتَػو ، ُيداِخػُؿ في أمرنا بال إذٍف مّنا وال رضى 
أرداه . ال ُيمضي مف أمػرنا إال بما ييواه وُيريد . يسػتػبػُد برأيو ، فيتحامى مػف ديونػنػا 

وُكػّنػا قد . فصبرنا عػميو حتى بػتػر اهلُل بدعوتػنػا ُعػمػَره . اهلل بذلؾ في نار جينـ 
عػّرفػنػا خػبػَره قومًا مف موالينا في أيامػو ، ال رحمو اهلل ، وأمرناىـ بػإلقاء ذلؾ إلى 

ونحف نبػرُأ إلى اهلل مف ابف ىالؿ ال رحمو اهلل ، ومّمف ال يبرأ . الخاّص مف موالينا 
 . منو 

 وأعػِمػـ اإلسػحاقي سػػّممو اهلل وأىػَؿ بيتو مّمػا أعػممناؾ مف حػاؿ ىػػذا 
الفاجػر ،  وجميَع َمف كاف سػالؾ ويسػألؾ عػنو مف أىؿ بمػده والخارجيف ، وَمف كاف 

 فػإّنػو ال ُعػذَر ألحػٍد مف موالينا في التشػػكيؾ فيما ُيؤّديو . يسػتحؽُّ أف يّطمَع عػمى ذلؾ 
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وعػّرفنا ما يكوف مف . قػد عػرفوا بأّنػنػا ُنفاوضيـ سػّرنا ، ونحممو إلييـ . عػّنػا ثُػقاتُػنػا 
 .  1ذلؾ إف شػاء اهلل تعالى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 36 ػػػػ 535/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 1
 

 (20)  
مف أحػد أصحابو وجوابو عػنيا وىو في  (ع  )رسالة إلى اإلماـ الكاظـ 

 . الحبس 
 : عف عمي بف سػويد السػائي ، قاؿ  [ . . . . ]

كتبُت إلى أبي الحسف عميو السالـ وىو في الحبس أسػألو فييا عف حالو ، 
 : وعف جواب مسػائؿ كتبُت بيا إليو ، فكتب إلّي 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
قموُب المؤمنيف ،  [ت  ]الحمد هلل العػمّي العػظيـ ، الذي بعظمتو وُنوره أبصر

وبعظمتو وُنوره عاداه الجاىموف ، وبعظمتو ابُتغي إليو الوسػيمة باألعػماؿ المختمفة 
فمصيٌب وُمخطٌئ ، وُميتػػٍد وسػميع ، وأصٌـّ وبصيٌر ، وأعػمى . واألدياف الّشػّتى 

 . فالحمُد هلل الذي عػّرَؼ وصَؼ دينو بمحمد صمى اهلل عميو وآلو . حيراف 
 . أّمػػػا بػعػػػد 

مػوّدة ، بما أليمؾ  [و  ]فإّنؾ امرٌؤ أنزلؾ اهلل مف آؿ محمد بمنزلٍة خاصٍة 
اهلُل مف ُرشػِدؾ ، وبّصرؾ مف أمػر دينؾ بفضميـ ، ورّد اأُلمور إلييـ ، والرضى بما 

ُتحصر / فال تحضر حضرنا . وادُع إلى صراط ربؾ فينا َمف رجوَت إجابتو . قالوا 
ف : وال تُقْؿ ِلما بمغػؾ عػّنػا أو ُنسػب إلينا . وواِؿ آؿ محمد . حْصَرنا  ىػذا باطؿ ، وا 

ـَ قمناه ، وعػمى أي وجٍو وضعناه . كنَت تعػرُؼ خالَفو   . فإّنؾ ال تدري ِلػ
ُأخبرؾ أّف مف أوجِب حؽ أخيؾ . آِمػف بما أخبرتؾ ، وال تُػفػِش ما استكتمتُػؾ 
 . 1أف ال تكتمو شػيئًا ينفعو ال مف دنياه وال مف آخرتػو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كمف الكايح لػدل القارئ الذم يتمٌعػف في مياميف  . 55 ػػػػ 454/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 1

الجكاب أٌف الرسالة كجكابيا كانت تدخؿ كتخرج بنحكو يحكؿي دكف اطالع / ىػذه الرسالة 
 . مسؤكلي السجف عػمييا 



194 

 

(21)  

 .لعمي بف ميزيار األىوازي  (ع  )بضع رسائؿ مف اإلماـ الجواد 
 

 [أي إلى ابف ميزيار  ]عػميو السالـ إليو  [الجواد  ]في كتاٍب ألبي جعفػر 
 : ببغػداد 

فسػّرؾ . ومألتني سػرورًا . وقد فيمُت ما ذكرَت فيو . قػد وصؿ إلّي كتابؾ 
 .وأنا أرجو مف  الكافي الّدافع أف يكفيؾ كيػَد كؿ كائػد إف شػاء اهلل تعالى . اهلل 

 
 (22)  

قد فيمُت ما ذكرَت مف أمػر الُقمييف، خّمصيـ اهلل وفػّرج : وفي كتاٍب آَخػر
سػّرؾ اهلل بالجنة ورضي . وسػررتني بما ذكرَت مف ذلؾ ، ولـ تػَزْؿ تفعػؿ . عنيـ 

وأقوؿ حسبنا ونعـ . وأنا أرجو مف اهلل ُحْسػػػػَف العػوف والرأفػة . عنؾ برضاي عػنؾ 
 . الوكيؿ 

 
 (23)  

 : وفي كتاٍب آَخػر بالمدينة 
 . صّيػرؾ اهلُل إلى خير منزؿ في دنياؾ وآخرتؾ ! فاشػخص إلى منزلؾ 

 
 (24)  

 : وفي كتاٍب آَخػر 
فابِشػْر . وأسأُؿ اهلل أف يحفظؾ مف بيف يديؾ ومف خمفؾ وفي كؿ حاالتؾ 

وأسػأُؿ اهلل أف يجعؿ لؾ الخيرة فيما عػزمَت عػميو مف . فإّني أرجو أف يدفع اهلل عػنػؾ 
 . فػأّخػر ذلؾ إلى يـو اإلثنيف إف شاء اهلل . الشخوص في يـو األحػػػد 



195 

 

صحػبػؾ اهلل في سػفػرؾ ، وخمفػؾ في أىػمػؾ ، وأّدى غػيبتَػؾ ، وسػممَت 
 .بقُػدرتو 

 (25)  
إليو أسػألو التوسُّػع عػمّي والتحميؿ ِلػّمػا في يػدي ،  [ابف ميزيار  ]وكتبُت 

 : فكػتػب 
ولؾ . وّسػع اهلل عميؾ ، ولَمف سػألَت لو التوسػعة مف أىمؾ وألىؿ بيتؾ 

وأنا أسػأؿ اهلل أف يصحبؾ بالعافية ، وُيقدمؾ عػمى . ياعػمي عنػدي مف أكثر التوسػعة 
 . العافية ، ويسػتػرؾ بالعافية إّنو سػميع الدعاء 

 
 (26)  

 : وسػألتو الدعاء فكتب إلّي 
وأمػػّا ما سػػػألَت مف الدعاء ، فإّنػػؾ بعػػػُد لسػػَت تدري كػيػؼ جعػمػؾ اهلُل 

وربما سػّميُتؾ باسػمؾ ونسػبؾ ، لكثرة عػنايتي بؾ ومحبتي لؾ ومعرفتي بما . عػنػدي 
. ورضي عػنػؾ برضاي عػنػؾ . فػأداـ اهلل لؾ أفضؿ ما رزقؾ مف ذلؾ . أنت إليو 

 . إّنػو سػميع الػدعػاء . وأنزلؾ الفردوس األعػمى برحمتو . وبّمغَؾ أفضَؿ نّيتؾ 
 . 1وكتبُت بخّطي . حفظؾ اهلل وتواّلؾ ودفع عنؾ الشػّر برحمتو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 51 ػػػػ 550/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 1

 (27)  
قرأُت ىذه الرسالة عػمى عػمي بف : الحسف بف شػّموف قاؿ  [ . . . . ]

 : بخّطو  [ (ع  )الجواد  / ]ميزيار عف أبي جعفر الثاني 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

ياعػميُّ أحسف اهلل جزاؾ ، وأسكنؾ جّنتو ، ومنعؾ مف الخزي في الدنيا 
 . واآلخرة ، وحشرؾ اهلل معنا 
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يا عػميُّ قد بموتؾ وخبرُتؾ في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقياـ بما 
فجزاؾ اهلُل جّنات . يجُب عػميؾ ، فمو قمُت أّني لـ أَر مثَمؾ لرجوُت أف أكوَف صادقًا 

فما خفي عػميَّ مقاُمػػؾ وال خدمتُػػؾ في الحػّر والَبػرد ، في الميؿ . الفردوس ُنػُزاًل 
 فأسػػػأُؿ اهلل إذا جػمَع الخالئَؽ لمقيامة أف يحػبػوؾ برحػمػتػػو ، إّنػػػو سػػػػػػػميعُ . والنيار 
 . 1 الدعاء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . 105 / 50:  كبحار اانكار 349/  ػػػػػ كتابي الغيبة لمطكسي 1

 (28)  
رسالٌة مف محمد بف أحمد بف الّصْمػت الُقّمي إلى الػدار في شػأٍف ألحمػد بف 

 : إسػحاؽ الُقّمي وجواب اإلماـ عنيا 
 
 ، قاؿ كتب محمد بف 1حّدثني أحمد بف الحسيف الُقّمي اآلبي  [ . . . .]

أحمد بف الّصمت الُقّمي إلى الػّدار كتابًا ذكػر فيو قصَة أحمػد  بف إسحاؽ الُقّمي 
وُصحبتو ، وأّنو ُيريُد الحّج ، واحتاج إلى ألؼ دينار، فإف رأى سػّيدي أف يأمػر 

 . بإقراضو إياىا ، ويسترجُع منو في البمد إذا انصرؼ ، فػعػؿ 
ذا رجع فمو عػنػدنا سػواىا : فوقّػع عميو السػالـ   . ىي لو مّنا صمة ، وا 

 . وكاف أحمد لضعفو ال ُيطِمُع نفسو في أف يبمَغ الكوفة 
 . 3مف الّدالَلػة 2وفي ىػذا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  كم :  ػػػػػ نسبة إلى  بىة بمده في إيراف ، ىي نفسيا  كه ، كالنسػبة ليػذه 1
 ػػػػػ أم أٌف في ميمكف الركاية داللةه عػمى ما البف إسػحاؽ مف مكانةو عاليةو عنػد 2

 . كربما أييان عػمى معرفة اإلماـ بالمنايا . اإلماـ 
  .57 ػػػػػ 556/  ػػػػػ رجاؿ الكشي 3
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 (29)  
في  (ع  )رسالٌة مف أحمد بف محمد بف عيسى إلى اإلماـ الحسف العسكري 

 :شػأف الغاليَيف عػمي بف حسكة والقاسـ اليقطيني وجواُب اإلماـ عػنيا 
 
إلى اإلماـ  ]كتب إليو : حّدثنا أحمد بف محمد بف عيسى  [ . . . . ]

، ويقرأوف   1في قوـٍ يتكّمموف  [بشيادة العنواف في المصدر  (ع  )الحسف العسكري 
لى آبائػؾ ، فييا ما تشػمئُز منو القموب   وال يجوُز لنا رُدىػػا . أحاديث ينسبونيا إليؾ وا 
وينسػػبوف األرَض . إذا كانوا يرووف عف آبائػػػػػؾ عػمييـ السػػالـ ، وال قبوَليا ِلما فييا 

وىو رجٌؿ ُيقاُؿ لو عػمي بف حسػكة ، وآَخػر ُيقاؿ . إلى قوـٍ يذكروف أنيـ مف مواليؾ 
إّف الصالة تنيى " مف أقاويميـ أنيـ يقولوف أّف قوؿ اهلل تعالى . لو القاسػـ اليقطيني 
وكذلؾ الزكاة معناىا ذلؾ . معناىا رجٌؿ ، الُسػجود وال ُركوع " عف الفحشاء والُمنكػر

وأشياء مف الفرائض والُسػنف تأولوىا وصّيروىا . الرجؿ ، ال عػدد درىـ وال إخراج ماؿ 
فإف رايَت أف ُتبّيَف لنا ، وأف تَػُمػّف عػمى مواليؾ بما فيو . عػمى ىػذا الَحػّد الذي ذكرُت 

 . الّسػالمة لمواليؾ ونجاتيـ مف ىػذه األقاويؿ ، التي ُتخرُجيـ إلى اليالؾ 
 . 2ليس ىػذا مف ديِنػنػا فاعػتزْلػو : فكتب عػميو السالـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . ػػػػػػ أم يتعاطكف مسائؿى الكالـ ، فيما يبػدك لنا 1
  .18 ػػػػ 517/ كنصّّ ميشػابو في  . 17 ػػػػػ 516/  ػػػػػ رجاؿ الكشي 2
 

 (30)  
في  (ع  )اليادي / رسالٌة مف أحػد الشيعة إلى اإلماـ أبي الحسف العسكري 

 : شػأف عػمي بف حسػكة 
كتب بعُض أصحابنا إلى : حّدثنا سيؿ بف زياد االدمي ، قاؿ  [ . . . . ]

 : أبي الحسف العسكري عميو السالـ 
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إّف عػمي بف حسػكة يّدعي أّنػو مف أوليائؾ ، وأّنؾ . ُجعمُت فػداؾ يا سػّيدي 
ـُ أّف الصالَة . أنت األّوُؿ القديـ ، وأّنو باُبؾ ونبّيؾ ، أمرتَػو أف يدعػو إلى ذلؾ  ويزعػ

والزكاة والحّج والصوـَ كُؿ ذلؾ معػرفػتُػػؾ ومعػرفػُة َمف كاف في مثؿ حاؿ ابف حسكة 
فيو مؤمٌف كامػٌؿ سػقط عػنو االسػتعباد بالصالة . فيما يّدعي مف البابّية والُنبّوة 

وماؿ . وذَكػػَر جميع شػرائع الديف أّف معنى ذلؾ كّمو ما ثبت لؾ . والصـو والحج 
فػإْف رأيَت أف تػُمػّف عػمى مػواليؾ بجػواٍب في ذلؾ تُػنػجييـ مف . الناُس إليو كثيرًا 

 . اليمكة 
 : فكتب عميو السػالـ : قاؿ 

وبحْسػِبػَؾ أّني ال أعػرفُػو في موالّي لعنُو . كػذب ابُف حسػكة عػميو لعػنُة اهلل 
فواهلل ما بعػَث اهلُل محمدًا واألنبياَء مف قبِمو إال بالحنيفّية والصالة والزكاة . اهلل 

وما دعا محمد صموات اهلل عميو إال إلى اهلل وحػَده ال شػريَؾ . والصياـ والحّج والوالية 
إف أطعناه . لػو ، وكذلػؾ نحػف األوصياء مف ِوْلػِده عػبيػُد اهلل ال ُنشػػرُؾ بو شػػيئًا 

ف عػصيناه ُعػّذبػنػا  ما لنا عػمى اهلل مف ُحّجػٍة ، بؿ الُحّجػة هلل عػّزوجػّؿ . ُرحمنا ، وا 
أبػرُأ إلى اهلل مػّمػف يقوُؿ ذلؾ ، وأنتفي إلى اهلل مف ىػذا . عػمينا وعػمى جميع خْمِقو 

 . القوؿ 
 .  1وألجؤىػـ إلى ضيؽ الطريؽ . فاىجروىـ لعنيـ اهلل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .19 ػػػػػ 518/  ػػػػػػ رجاؿ الكشي 1

 
 (31)  

إلى عبد العزيز بف الُميتدي الُقّمي  (ع  )رسالتاف مف اإلماـ الجواد 
 : األشػعري 

 : في الرسالة اأُلولى 
 :عف أبي جعفر عػميو السالـ  [ابف الُميتدي  ]خرج فيو 
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غفر اهلُل لؾ . وقد عرفُت الوجوَه التي صارْت إليؾ منيا . قبضُت والحمُد هلل 
ياؾ برضاي عػنؾ    . 1وليـ الذنوَب ، ورحمنا وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 349/  ػػػػػػ كتاب الغيبة لمطكسي 1

 (32)  
 : وخرج فيو 

ياؾ ورضي عنؾ برضاي عػنؾ   .1غفر اهلل ذنبؾ ، ورحمنا وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  ػػػػػ نفسػػو  1

 (33)  
إلى أحػد أصحابػو في زكريا بف آدـ الُقّمي  (ع  )رسالٌة مف اإلماـ الجواد 

 : األشػعري 
ذكرَت ما جرى مف قضاء اهلل في الرجؿ الُمتوّفى رحمو اهلل يـو ُوِلػد ويـو 

ـَ حياتػو عارفًا بالحّؽ قائاًل بو ، صابرًا . يموت ويـو ُيبعػُث حيػػّا  فقد عاش أّيػا
ومضى رحمو اهلل غػيَر ناكػػٍث وال . ُمحتِسػبًا ، قائمًا بما يِجػُب هلل ولرسػولو عػميو 

 .  1فجػزاه اهلُل أجػَر نػّيػِتػو وأعطاه أجػَر سػعيو . ُمبػّدؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 348/  ػػػػػػ كتاب الغيبة لمطكسي 1
 

 (34)  
وجواب اإلماـ  (ع  )رسالٌة مف محمد بف فرج الرخجي إلى اإلماـ اليادي 

 : عنيا 
 : محمد بف فرج  ، قاؿ  [ . . . . ]
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أسػألو عف أبي عػمي بف راشػد  [ (ع  )أي إلى اإلماـ اليادي  ]كتبُت إليو 
 : وعػف عػيسى بف جعفػر بف عاصـ وعف ابف بنػد ، وكتب إلػّي 

ودعا البف بنػد . ذكرَت ابَف راشػد رحمو  اهلل فإّنػو عػاش سػعيدًا ومات شػييػدًا 
وابف عاصـ ُضػرب بالّسػياط عػمى الجسػر . وابف بنػد ُضػرب بعمود وقُػِتػؿ . والعاصمّي 

 . 1ثالثمائة سػوط وُرمي بو في الدجمة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 351/  ػػػػػػ كتاب الغيبة 1
 (35)  

إلى صاحبو عػمي بف عػمرو العّطار  (ع  )رسالٌة مف اإلماـ اليادي 
 :القزويني في شأف فارس بف حاتـ بف ماىويو القزويني 

كتب أبو الحسف العسكري : عػبد اهلل بف جعفر الحميري ، قاؿ  [ . . . . ]
 : عميو السالـ إلى عػمي بف عمرو القزويني بخّطو 

اعتقػْد فيما تػديف اهلل تعالى بػو ، أّف الباطَف عنػدي حسػَب ما أظيرُت لؾ 
فإّنػو ليس يسػُعَؾ إال االجتياد في لعنو . وىو فارس لعنو اهلل . فيَمف اسػتػنػبػأَت عػنو 

 . وُمعاداِتػو ، والُمبالغة في ذلؾ بأكثر ما تِجػُد السػبيؿ إليو 
فِجػّد واجتيػد في لعنو وىتكو . ما كنُت آُمػػُر بأْف ُيػداف اهلل بأمػٍر غير صحيح 

بطاؿ أمػره . وقطع أسبابو  ّني سػائمُكـ . واحِكػِو ليـ عّني . وُصػّد أصحابؾ عػنػو ، وا  وا 
 . فويٌؿ لمعاصي ولمجاحػد . بيف يػدي اهلل عف ىػذا األمػر المؤّكػد 

وكتبُت بخّطي ليمة الثالثاء لتسع لياٍؿ مف شير ربيع األوؿ سنة خمسيف 
 . 1وأنا أتوّكػؿ عػمى اهلل وأحمػُده كثيرًا  . ومائتيف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .  53 ػػػػػ 352/  ػػػػػػ كتاب الغيبة لمطكسي 1
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 (36)  
لإلماـ  ]قاؿ لي أبو عمي بف راشد ، ُقمُت لو : عف عمي بف ميزيار ، قاؿ 

فقاؿ لي . أمرتني بالقياـِ بأمِرؾ وأخػِذ حقػؾ ، فأعممُت مواليَؾ بذلؾ  : [ (ع  )الجواد 
: فقمُت . يجُب عمييـ الُخمػس : فقاؿ . وأيُّ شػٍئ حػقُّػو ؟ فمـ أدِر ما ُأجيُبو : بعُضيـ 

والتاجر عميو : قمُت  . (صنايعيـ  )في أمتعتيـ وضياعيـ : ففي أّي شػئ ؟ فقاؿ 
 . 1إذا أمكنيـ بعَد مؤنتِيػـ : والّصانع بيػِده ؟ فقاؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  49 ػػػػػ 348 / 5:  ػػػػػػػػ كسائؿ الشيعة 1

 (37)  
،     [الجواد  ]كتب إليو أبو جعفر عميو السالـ : عف عمي بف ميزيار قاؿ 

 : وقرأُت أنا كتاَبو إليو في طريِؽ مكة ، قاؿ 
إّف الذي أوجبُت في سنتي ىذه ػػػػػ وىذه سنة عشريف ومائتيف ػػػػ فقط لمعنًى 

وسػُأفّسػُر لؾ بعَضو إف . أكرُه تفسيَر المعنى كمَّو خوفًا مف االنِتشػار . مف المعاني 
 . شاء اهلل 

إّف مواليَّ ، أسأُؿ اهلَل صالَحيـ ، أو بعُضيـ قّصروا فيما يِجػُب عمييـ ، 
. فعممُت ذلؾ ، فأحببُت أف ُأطيِّػَرىـ وُأزّكييـ بما فعمُت مف أمػِر الُخمػس في عامي ىػذا

ُخػذ مف أمواليـ صدقًة تطيرىـ وتزكييـ بيا وَصػؿِّ عمييـ إّف : " قاؿ اهلُل تعالى 
أَلػـ يعمموا أّف اهلل يقبؿ التوبة مف عباده ويأخػذ . صالتؾ سػكف ليـ واهلل سميع عميـ 
وقؿ اعمموا فسػيرى اهلل عممكـ ورسػولو . الصدقات وأّف اهلل ىو التواب الرحيـ 

ولـ " . والمؤمنوف وستردوف إلى عالـ الغيب والشيادة فينبئكـ بما كنتـ تعمموف 
. وال ُأوِجػُب عمييـ إال الزكاة التي فرَضيا اهلُل عمييـ . ُأوِجػْب عمييـ ذلؾ في كؿِّ عاـ 

ّنما أوجبُت عمييـ الُخمػَس في سػنتي ىذه في الذىِب والفّضة التي قػد حاَؿ عمييا  وا 
ولـ ُأوِجػْب ذلؾ عمييـ في متاٍع وال أنيٍة وال َخػَدـٍ وال ربػٍح ربحػَو في تجارٍة . الَحػْوؿ 
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وال ضيعٍة ، إال في ضيعٍة سػُأفّسػُر لؾ أمػَرىا ، تخفيفًا مّني عف مواليَّ وَمػّنػًا مّني 
 . عمييـ ، ِلػما يغتاُؿ الُسػمطاُف مف أمواِلِيـ ، وِلػمػا ينوُبُيػـ في ذاِتِيػـ 

ـُ والفوائػػػُد فيي واجبٌة عػمييـ فػي كػػؿِّ عػػاـ  : قػػػاؿ اهلل تعػالػػػى . فأّمػا الغنائ
واعمموا أّف ما غنمتـ مف شػٍئ فأّف هلل ُخُمَسػُو ولمرسوِؿ ولذي القربى واليتامى " 

والمساكيف وابف السبيؿ إف كنتـ آمنتـ باهلل وما أنزلنا عمى عبػدنا يـو التقى الجمعاف 
 " .واهلل عمى كؿ شػٍئ قدير 

ـُ والفوايُد ػػػػػ يرحُمؾ اهلل ػػػػ فيي الغنيمُة يغنُميا المػرُء والفايػدُة يفيػُدىا  فالغناي
، والجايزُة مف اإلنساِف لإلنساِف التي ليا َخَطػر ، والميراُث الذي الُيحَتَسػُب مف غير 

ـُ فيؤَخػُذ مالُػو وال ُيعػَرُؼ لو صاِحػب . أٍب وال إبػٍف  وما صار إلى . ومثُؿ عػدوٍّ ُيصطَم
فقد عممُت أّف أموااًل عظيمًة صارْت إلى قوـٍ مف . مواِليَّ مف أمواِؿ الُخّرمّيِة الَفَسػَقة 

وَمف كاف نائيًا بعيػَد . فَمف كاف عنػده شػٌئ مف ذلؾ فميوصْمُو إلى وكيمي . مواليَّ 
فأّمػا الذي . فػإّف نػّيػَة المػرِء خيٌر مف عمِمو . الّشػّقِة فميتعّمػْد إليصاِلِو ولو بعػد حيف 

ُأوِجػُب مف الّضياِع والغاّلِت في كؿِّ عاـٍ فيو نصُؼ السُّػدس ، مّمف كانت ضيعُتُو تقوـُ 
وَمػػف كانػػت ضيعُتُو ال تقوـُ بمؤنِتِو ، فميس عػميِو نصَؼ ُسػدٍس وال غير . بمؤنِتو 

 . 1ذلؾ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (38)  
إلى أىؿ األىواز في الّردِّ عمى القائميف بالجبر  (ع  )رسالة اإلماـ اليادي 

ثباِت العدِؿ والمنزلِة بيف المنزلتَيف  والّتفويض وا 
 

أثبتنا ىػذه الرسالة ِلما فييا مف داللٍة تاريخّية تتِصُؿ بموضوِع الكتاب ، 
وألّنيا أوسُع وأكمُؿ وأوفى ُمطاَلعٍة في موضوِعيا ، فضاًل عّما فييا مف منيجّيٍة َصْمَبٍة 

. ثـ أف اإلماـ شحنيا باألمثاِؿ ، يضرُبيا تقريبًا لممفيـو النظري إلى األذىاف . دقػيقة 
ألّف الرسالة ُموّجيٌة إلى أُناٍس عادييف ، قػد يصُعػُب عمييـ اسػتيعاُب كافَّػِة تمؾ 

 . المفاىيـ 
، دوف ذكػػر الُمخاَطبيف  (ُتَحؼ العقوؿ)روى الرسالَة ابُف ُشعػبة الحّراني في 

وعػنو أخذنا أّنيا إلى  (االحتجاج )، والطبػرسػػي فػي "إلى أىؿ األىواء: "بيا ، فقػػػاؿ 
في نسخة كتاب الحّراني ُمصحفٌة عف " األىواء"والظاىر أف كممة . أىػؿ األىػواز 

 " .األىواز "
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .مف عػمي بف محمد 
 . سالـٌ عميكـ وعػمى َمف اّتبَع الُيػدى ورحمة اهلل وبركاتو 

فإّنو ورد كتابكـ ، وفيمُت ما ذكرتـ مف اختالفكـ في دينكـ وخوضكـ 
في القػَدر ، ومقالة َمف يقوُؿ منكـ بالجبر ، وَمف يقوُؿ بالتفويض ، وتفّرقكـ في 

. ثـ سألتموني عنو وبياِنو لكـ . ذلؾ ، وتقاطعكـ وما ظير مف العداوة بينكـ 
 .فيمُت ذلؾ كَمو 

اعمموا رحمكـ اهلل أّنا نظرنا في اآلثاِر وَكثرِة ما جاءت بو األخبار ، 
فوجدناىا عند جميع َمف ينتحُؿ اإلسالـ ، مّمف يعِقُؿ عف اهلل جّؿ وعػّز ، التخمو 

ّما باطٌؿ فُيجتنب : مف معنييف   . إّما حؽٌّ فُيّتبع ، وا 
وقد اجتمعت اأُلّمة قاطبًة ال اختالَؼ بينيـ أّف القرآَف حؽٌّ ال ريب فيو 

وفي حاِؿ اجتماِعيـ َمقروٌف بتصػديؽ الكتاب وتحقيقو . عند جميع أىؿ الِفػَرؽ 
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ال تجتمُع : "وذلؾ بقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو . ، ُمصيبوف ُميتدوف 
ىػذا . فأخبَر أّف جميع ما اجتمعت عميو اأُلّمة كمُّيا حؽٌّ " . ُأمتي عمى ضاللة

 . إف لـ ُيخالؼ بعُضيا بعضا 
فإذا شِيد القرآُف . والقرآف حؽُّ ال اختالؼ بينيـ في تنزيمو وتصديقو 

بتصديؽ خبٍر وتحقيقو ، وأنكَر الخبَر طائفٌة مف اأُلمة ، لزميـ اإلقراُر بو ضرورًة 
فإف جحػدْت وأنكرْت لزميا . ، حيف اجتمعْت في األصؿ عمى تصديِؽ الكتاب 

 . الُخروُج مف الِمّمة 
فأّوُؿ خبٍر ُيعَرُؼ تحقيُقُو مف الكتاب وتصديُقو والتماُس شيادتو عميو ، 

ىػو خبٌر ورد عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ، ووجػد بموافقة الكتاب 
إّني ُمخّمٌؼ فيكـ الثقميف : " وتصديقو ، بحيػػػػػث الُتخالفو أقاويميـ ، حيث قاؿ 

ّنيما لف يفترقا ىتر  كتاب اهلل وعترتي أىؿ بيتي لف تضّموا ما تمّسمتـ بيما ، وا 
فمّما وجدنا شواىَد ىذا الحديث في كتاب اهلل نّصًا ، مثؿ " . َيػِردا عمّي الحوض 

إّنما وليكـ اهلل ورسولو والذيف آمنوا الذيف ُيقيموف الصالة : " قولو جّؿ وعّز 
وُيؤتوف الزكاة وىـ راكعوف وَمف يتوّؿ اهلل ورسوَلو والذيف آمنوا فإّف حزب اهلل 

 " . ىـ الغالبوف 
وروت العاّمُة في ذلؾ أخبارًا ألمير المؤمنيف عميو السالـ ، أّنو تصّدؽ 

فوجدنا رسوَؿ اهلل . فشكر اهلُل ذلؾ لو ، وأنزؿ اآليَة فيو . بخاتمو وىو راكٌع 
: " وبقولو " . َمف كنُت مواله فعميٌّ مواله : " صمى اهلل عميو وآلو قد أتى بقولو 

: " ووجدناه يقوؿ " . أنت مني بمنزلة ىاروف مف موسى إال أنو ال نبّي بعدي 
 " . وىو خميفتي عميكـ مف بعدي . عمّي يقضي َديني وُينجُز موعدي 

فالخبر األوؿ الذي اسُتنبطْت منو ىذه االخبار خبر صحيح ، ُمجمٌع 
فمّما شيد الكتاب . وىو أيضًا موافؽ لمكتاب . عميو ال اختالَؼ فيو عندىـ 

إذ . بتصديؽ الخبر ، وىذه الشواىد اأُلَخر، لِزـَ عمى اأُلّمِة اإلقػرار بيا ضرورًة 
 . كانت ىذه األخباُر شواىُدىا مف القرآف ناِطقة ، ووافقْت القرآَف ووافقيا 
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ثـ وردت حقائُؽ االخبار مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ، عف 
فصار االقتداُء بيذه . الصادقيف عمييـ السالـ ، ونقميا قوـٌ  ثقاٌت معروفوف 

وذلؾ أّف . االخبار فرضًا واجبًا عمى كؿ مؤمٍف ومؤمنة ، ال يتعّداه إال أىُؿ العناد 
ذلؾ في ُمحكـ . اقاويؿ آؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ُمتصمٌة بقوِؿ اهلل 

إف الذيف يؤذوف اهلل ورسػػػػولو لعنيـ اهلل في الدنيا واآلخرة وأعػّد ليـ : " كتابو 
 " . عػذابًا ُميينػػا 

َمف : " ووجدنا نظيَر ىذه اآلية قوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 
وَمف آذى اهلل ُيوشػػػؾ أف . وَمف آذاني فقد آذى اهلل . آذى عمّيًا فقد آذاني 

 " . ينتقـَ منو 
وَمف أحّبني . َمف أحّب عمّيًا فقد أحّبني : " وكذلؾ قولو صمى اهلل عميو وآلو 

ألبعثّف إلييـ : " ومثؿ قولو صمى اهلل عميو وآلو في بني وليعة " . فقد أحّب اهلل 
 " . رجاًل كنفسي ، ُيحبُّ اهلل ورسولو ، وُيحّبو اهلل  ورسولو 

ألبعثّف إلييـ غدًا رجاًل ُيحُب : " وقولو صمى اهلل عميو وآلو يـو خيبر 
" اهلل ورسولو وُيحبُّو اهلُل ورسوُلو كّرار غير فّرار ، ال يرجع حتى يفتح اهلل عميو 

فاستشرَؼ لكالِمِو . فقضى رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو بالفتح قبؿ التوّجو . 
فمّما كاف مف الغػد دعا عمّيًا عميو . أصحاُب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 

. فاصطفاه اهلُل بيذه المنقبة ، وسّماه كرارًا غير فّرار . السالـ فبعثو إلييـ 
 . فأخبر أّف اهلل ورسولو ُيحّبانو . فسّماه اهلل ُمحبًا هلل ولرسوِلو 

إّنما قّدمنا ىذا الشرَح والبياَف دلياًل عمى ما أردنا ، وُقّوًة ِلما نحف 
. وباهلل العوف والقُػّوة . ُمبّينوه مف أمر الجبر والتفويض والمنزلة بيف المنزلتيف 

 . وعميو نتوّكُؿ في جميَع ُأمورنا 
الجبَر وال تفويض : " فإّنا نبدُأ مف ذلؾ بقوِؿ الصادؽ عميو السالـ 

وىي صّحُة الِخمقة ، وتْخِمَيُة السَّػػرب ، والُميمُة في . ولكف منزلٌة بيف المنزلتَيف 
 " . الوقت ، والّزاد مثؿ الّراحمة ، والّسبُب الُميّيُج لمفاِعػؿ عمى فعِمو 
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. فيذه خمسُة أشياٍء جمع بيا الصادُؽ عميو السالـ جوامَع الفضؿ 
فأخبَر الصادُؽ عميو . فإذا نقص العبد منيا ِخّمًة كاف العمُؿ َمطروحًا بحسِبو 
ونطؽ الكتاُب بتصِديِقو ، . السالـ بأصِؿ ما يِجُب عمى الناس مف طمب معرفِتو 

ألّف الرسوَؿ صمى اهلل عميو وآلو وآلُػُو . فشيد بذلؾ ُمحَكماُت آياِت رسوِلو 
 .عمييـ السالـ ال يعدوف شيئًا مف قوِلو ، وأقاويُميـ ُحدوُد القرآف 

فإذا وردْت حقائُؽ االخبار ، والُتمَست شواىُدىا مف التنزيؿ فُوِجَد موافقًا 
ليا وعمييا دلياًل ، كاف االقتداُء بيا فْرضًا ال يتعّداُه إال أىُؿ العناد ، كما ذكرنا 

ولّما التمسنا تحقيَؽ ما قالو الصادُؽ عميو السالـ مف المنِزلِة . في أّوؿ الكتاب 
نكاره الجبر والتفويض ، وجدنا الكتاَب قد شيد لو وصّدؽ  بيف المنزلتَيف ، وا 

 . مقالَتو في ىذا 
ىؿ : وخبٌر عنو أيضًا ُموافٌؽ ليذا ، أّف الصادؽ عميو السالـ ُسئؿ 

 أجبرَ 

. ىو أعَدُؿ مف ذلؾ :  اهلُل العباَد عمى المعاصي ؟ فقاؿ الصادُؽ عميو السالـ 
 . ىو أَعػزُّ وأقيػُر مف ذلؾ : فيؿ فّوَض إلييـ ؟ فقاؿ عميو السالـ : فقيؿ لو 

رجٌؿ يزعـُ : الناُس في القػَدِر عمى ثالثِة أوُجو : " وُروي عنو أّنو قاؿ 
ورجٌؿ يزعـُ أّف . أّف األمَر ُمَفّوٌض إليو ، فقد وّىػَف اهلَل في ُسمطاِنو فيو ىالؾ 

ـَ اهلَل  اهلل جػّؿ وعػّز أجبَر العباَد عمى المعاصي وكّمفيـ ما ال ُيطيقوف ، فقد ظّم
ورجٌؿ يزعـُ أّف اهلَل كّمَؼ العبَد ما ُيطيقوف ، ولـ ُيكّمفيـ . في ُحكمو فيو ىالؾ 

ذا أساَء استغفر اهلل ، فيذا ُمسمـٌ ، ما ال ُيطيقوف، فإذا أحسَف حِمػَد اهلل ،  وا 
 " . بالغ 

فأخبَر عميو السالـ أّف َمف تقمّػَد الجبَر والتفويَض وداَف بيما فيو عمى 
 . ِخالِؼ الحؽ 

وأّف الذي يتقمّػُد . فقػد شرحُت الجبَر الذي َمف داَف بو يمزُمُو الخطأ 
 . فصارْت المنزلُة بيف المنزلتَيف بيَنيما . التفويَض يمزُمُو الباطؿ 
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وأضِرُب لكؿِّ باِب مف ىذه األبواب مثاًل ُيقّرُب المعنى لمطالب ، وُيسّيُؿ 
تشيُد بِو ُمحكماُت آياِت الكتاب ، وُتحّقُؽ تصديَقو عند . لو البحَث عف شرِحو 

 . وباهلل التوفيؽ والعصمة . ذوي األلباب 
فأّما الجبَر الذي يمـز َمف داَف بو الخطأ ، فيو قوُؿ مف زعـ أّف اهلل جّؿ 

وَمف قاؿ بيذا القوؿ فقد ظّمـ . وعّز أجبَر العباَد عمى المعاصي وعاقبيـ عمييا 
ذلؾ بما : " وقولو " وال يظمـ ربؾ أحدا : " اهلَل في ُحكمو وكّذَبو ورّد عميو قوَلو 

إّف اهلل ال يظمـ الناس شيئًا : " وقولو " قّدمت يداؾ وأّف اهلل ليس بظالّـٍ لمعبيد 
 . مع آِي كثيرٍة في ذكر ىذا " . ولكف الناس أنفسيـ يظمموف 

فَمف زعـ أّنو ُمجبٌر عمى المعاصي فقد أحاَؿ بذنِبو عمى اهلل ، وقد ظّممو 
ـَ فقد كّذَب كتاَبو . في ُعقوبِتو  وَمف كّذَب كتاَبو فقد لِزمو الكفر . وَمف ظّم

 . بإجماِع اأُلّمة 
وَمػثَػُؿ ذلؾ مثؿ رجٍؿ ممَؾ عبدًا ممموكًا ال يممؾ نفسو ، وال يممؾ عَرضًا 

ـُ مموالُه ذلؾ منو  فأمره ، عمى ِعمـٍ منو ، بالَمصيِر إلى . مف الدنيا ، ويعم
ـَ المالُؾ . السوؽ لحمجٍة يأتيِو بيا ، ولـ ُيمّمكُو ثمَف ما يأتيو بو مف حاجِتو  وعِم

أّف عمى الحاجِة رقيبًا ، ال يطمُع أحػٌد في أخػذىا منو إال بمػػػا يرضى بػػػػػػو مف 
 وقػػػد. الثّػمػف 

ظياِر الحكمة وَنْفي الَجور  وأوعَد .  وصَؼ مالُؾ العبػِد نفَسو بالعدِؿ والنِّصَفِة وا 
عبَده إف لـ يأِتِو بحاجِتو أف ُيعاقبو ، عمى ِعمـٍ منو بالرقيب الذي عمى حاجِتو 

 .  أّنو سيمنُعو ، وِعْمـِ أّف الممموَؾ ال يممُؾ ثمنيا ولـ ُيممِّكو ذلؾ 
فمّما صار العبُد إلى السوؽ ، وجاء ليأخَذ حاجتو التي بعثو مواله ليا ، 

فانصرَؼ إلى . وجد عمييا ماِنعًا يمنُع منيا إال بِشػراء ، وليس يممؾ العبُد ثمَنيا 
أليس . فاغتاظ مواله مف ذلؾ وعاقَبو عميو . مواله خائبًا بغير قضاء حاجتو 

ـُ أّف عبده ال يممُؾ عَرضًا مف  يجُب في عدِلو وحكمِتو أف ال ُيعاقبو ، وىو يعم
 ُعروض الدنيا ، ولـ ُيمّمكو ثمف حاجِتو ؟ 
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فإف عاقبو عاقبو ظالمًا ُمتعػّديًا عميو ، ُمبِطاًل ِلما وصَؼ مف عدِلو 
ف لـ ُيعاقبو كّذب نفسو في وعيِده إياه ، حيف أوعده . وحكمتو وِنصفِتو  وا 

تعالى اهلل عّما يقولوف ُعموًا كبيرا .  بالكذب والظمـ الّمذيف ينفياف العدؿ والحكمة 
فَمف داف بالجبر، أو بما يدعو إلى الجبر ، فقد ظمـ اهلل ونسَبو إلى الجور . 

ومف زعـ أّف اهلل أجبر العباد فقد . والعدواف ، إذ أوجَب عمى َمف أجبره الُعقوبة 
 .أوجب عمى قياس قولو أّف اهلل يدفُع عنو العقوبة 

ومف زعـ أّف اهلل يدفع عف أىؿ المعاصي العذاب ، فقد كّذَب اهلل في 
بمى َمف كسب خطيئًة وأحاطت بو خطيئُتو فأولئؾ أصحاُب : " وعيده حيث يقوؿ 

إّف الذيف يأكموف أمواَؿ اليتامى ُظممًا إّنما : " وقولو " النار ىـ فييا خالدوف 
إّف الذيف كفروا بآياتنا : " وقولو " يأكموف في بطونيـ نارًا وسُيصموف سعيرا 

سوؼ نصمييـ نارًا حاميًة كمما نضجت جمودىـ بّدلناىـ ُجمودًا غيَرىا ليذوقوا 
مع آٍي كثيرٍة في ىذا الفّف مّمف كّذب وعيَد " . العذاب إّف اهلل كاف عزيزًا حكيما 

ط : وىو مّمف قاؿ اهلل . ويمزمو في تكذيبو آيًة مف كتاب اهلل الُكفر . اهلل 
أفتؤمنوف ببعض الكتاب وتكفروف ببعض فما جزاُء مف يفعؿ ذلؾ منكـ إال خزي 

في الحياة الدنيا ويـو القيامة ُيرّدوف إلى أشّد العذاب وما اهلل بغافٍؿ عّما 
بؿ نقوُؿ إّف اهلل جّؿ وعّز جازى العباد عمى أعماليـ ، ُيعاقبيـ عمى " . يعمموف 

: ونطَؽ كتاُبو . فأمَرىـ ونياىـ بذلؾ . أفعاليـ ، باالستطاعِة التي مّمكيـ إياىا 
َمف جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليا ومف جاء بالسيئة فال ُيجزى إال مثميا وىـ " 

 " .ال ُيظمموف 

يـو تجد كؿ نفٍس ما عممت مف خيٍر ُمحضرًا وما : " وقاؿ َجػّؿ ذكره 
" عممت مف ُسػػػػػوٍء تػوّد لو اّف بينيا وبينو أمػدًا بعيدا وُيحػػػذركـ اهلل نفَسػػػو 

فيذه آياٌت محكماٌت " . اليوـَ ُتجزى كؿ نفس بما كسبت ال ظمـ اليـو : " وقػػػػػػاؿ 
اختصرنا ذلؾ لئال يطوؿ . ومثُميا في القرآف كثير . تنفي الجير ومف داف بو 

 . الكتاب وباهلل التوفيؽ 
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وأّمػػػػا التفويض الذي أبطمو الصادؽ عميو السالـ وأخطػأ َمف داف بو 
وتقمّػػػَده ، فيو قوؿ القائؿ إّف اهلل جّؿ ذكره فّوض إلى العباد اختيار أمره ونييو 

لى ىذا ذىبت . وفي ىذا كالـٌ دقيٌؽ لَمف يذىب إلى تحريره وِدقّػِتػو . وأىمميـ  وا 
لو فّوض : فإنيـ قالوا . األئمة الُميتدية مف عترة الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو 

إلييـ عمى جية اإلىماؿ ، لكاف ال زمًا لو رضى ما اختاروه ، واستوجبوا منو 
 . الثواب ، ولـ يُكف عمييـ فيما جنوه العقاب ، إذا كاف االىماُؿ واقعًا 

 : وتنصرؼ ىذه المقالة عمى معنييف 
ػػػػػػػ إّما أف يكوف العباد قد تظاىروا عميو فألزموه قبوؿ اختيارىـ بآرائيـ 

أو يكوف جّؿ وعّز عجَز عف . ضرورًة ، كره ذلؾ أـ أحّب ، فقد لزمو الوىف 
تعُبدىـ باألمر والنيي عمى إرادِتو كرىوا أو أحبوا ، ففّوض أمَره ونييو إلييـ 

فجعؿ االختياَر إلييـ في . إذ عجز عف تعُبدىـ بإرادتو . وأجراىما عمى محّبِتيـ 
ومَثؿ ذلؾ مَثؿ رجٍؿ ممؾ عبدًا ابتاعو ليخدمو ، ويعرَؼ لو . الكفر وااليماف 

واّدعى مالُؾ العبِد أّنو قاىر عزيز حكيـ . فضَؿ واليتو ، ويِقػَؼ عند أمرِه ونييو 
ـَ الثواب  ، وأوعده عمى .  فأمر عبده ونياه ووعده عمى اّتباع أمرِه عظي

. فخالَؼ العبُد إرادة مواله ، ولـ يِقْؼ عند أمرِه ونييو . معصيِتو أليـ العقاب 
بؿ كاف العبد يتبع . فأّي أمٍر أمره أو أي نيي نياه لـ يأتو عمى إرادة المولى 

وال ُيطيؽ المولى أف يرّده إلى اّتباع أمرِه ونيِيو . إرادة نفسػػو واّتباع ىواه 
ففّوض اختيار أمره ونييو إليو ، ورضي منو بكؿ ما فعمو . والوقوؼ عمى إرادتو 

وبعثو في بعض حوائجو ، وسّمى لو . ، عمى إرادة العبد ، ال عمى إرادة المالؾ 
فمّما رجع إلى . الحاجة ، فخالؼ عمى مواله وقصَد إلرادة نفِسو واّتبع ىواه 

ـَ اتيتني : فقاؿ لو . مواله ، نظر إلى ما أتاه بو فإذا ىو خالؼ ما أمره بو  ِلػ
 :بخالِؼ ما أمرتُػػػؾ ؟ فقاؿ العبػد 

رادتي  ألّف الُمفّوَض إليو .  اّتكمُت عمى تفويضؾ األمَر لي ، فاّتبعُت ىواي وا 
 . فاستحاؿ التفويض . غير محظوٍر عميو 
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أَو ليس يجُب عمى ىذا السبب ، إّما أف يكوَف المالُؾ لمعبد قادرًا ، 
يأمُر عبده باّتباع أمرِه ونييو عمى إرادِتِو ال عمى إرادة العبد ، وُيمّمكو مف الطاقة 

فإذا أمره بأمٍر ونياه عف نيٍي عّرفو الثواب . بقدر ما يأمره بو وينياه عنو 
وحّذره ورّغبو بصفِة ثواِبو وعقاِبو ، ليعرَؼ العبُد ُقدرة مواله . والعقاب عمييما 

نصافو شاماًل . بما مّمكو مف الطاقِة ألمره ونييو وترغيبو وترىيبو  فيكوف عدُلو وا 
ذا . ، وُحجتو واضحٌة عميو لإلعػذار واإلنذار  فإذا اّتبع العبُد أمَر مواله جازاه ، وا 

ففّوَض أمَره إليو أحسَف . او يكوف عاجزًا غير قادر . لـ يزدجر عف نييو عاقبو 
 . عاجٌز عف عقوبتو وَرّده إلى اّتباِع أمػره . اـ أساء ، أطاَع أـ عصى 

بطاؿ األمر والنيي والثواب  وفي إثبات العجز نفي القُػدرة والتألُػو ، وا 
ف تشكروا : " والعقاب ، وُمخالفة الكتاب إذ يقوؿ  وال يرضى لعباده الكفر وا 

اتقوا اهلل حّؽ تقاتو وال تموتف إال وأنتـ مسمموف : " وقولو عّزوجّؿ " يرَضػُو لكـ 
وما خمقت الجف واالنس إال ليعبدوف وما ُأريد مف رزؽ وما أريد أف : " وقولو " 

وأطيعوا اهلل :  وقولو " اعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئًا : " وقولو " يطعموف 
 " . والرسوؿ وال تولوا عنو وانتـ تسمعوف 

فَمف زعػـ أّف اهلَل تعالى فّوَض أمػَره ونيَيو إلى عباِده فقػد أثبَت عميو 
وأبطَؿ أمَر اهلل ونيَيو . العجَز ، وأوجَب عميو َقبوَؿ كّؿ ما عمموا مف خيٍر وشػّر 

َض إليو يعمُؿ . ووعػَده ووعيػَده ، لعّمِة ما زعػـ أّف اهلِل فّوَضيا إليو  ألّف الُمفوَّ
فَمف . فإّف شػاَء الكفَر أواإليماَف كاف غيَر َمػردوٍد عميو وال َمحظور . بمشػيئِتو 

داف بالّتفويِض عمى ىذا المعنى فقد أبطَؿ جميَع ما ذكرنا مف وعػِدِه ووعيػِده 
أفتؤمنوف ببعِض الكتاِب وتكفروف : " وىو مف أىؿ ىذه اآلية . وأمػرِِه ونيِيو 

ببعض فما جػزاُء َمف يفعُؿ ذلؾ إال خػزٌي في الحياِة الدنيا ويـو القيامة يردوف 
تعالى اهلُل عّمػا يديُف بو أىُؿ " إلى أشػد العذاب وما اهلل بغافؿ عما تعمموف 

 . الّتفويِض ُعػمّوًا كبيػرا
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إّف اهلَل جّؿ وعػّز خمَؽ الخمَؽ بُقدرِتو ، ومّمكيـ استطاعَة : لكْف نقوؿ 
. فأمرُىـ بما أراَد ، فقِبػَؿ منيـ اّتباَع أمػرِه ورضي بذلؾ ليـ . تعبُّػِدىـ بيا 
 ونياُىػػػػػـ 

ـّ َمف عصػاه وعاقَبو عميو  وهلِل الِخيَرُة في األمػِر والّنيي ، . عف معصيِتو وذ
يختاُر ما ُيػريػُد ويأُمػُر بو ، وينيى عػّمػا يكػرُه وُيعاِقػُب عميو ، باالستطاَعِة التي 

َمّمَكيا عباَده الّتباِع أمػرِِه واحتناِب َمعاصيو ، ألّنػُو ظاىػُر العػدِؿ والّنصَفِة 
ليِو الّصفوة . والحكمِة الباِلغة يصطفي مف عباِدِه َمف . بالَغ الُحّجػَة باإلعػذاِر ، وا 

اصطفى محمدًا صمى اهلُل عميِو . يشػاُء لتبميِغ رسالِتو واحتجاِجِو عمى ِعباِده 
فقاَؿ َمف قاَؿ مف ُكّفاِر قوِمو حسػدًا واسػتكبارًا . وآِلػو ، وبعَثو برساالِتو إلى خمِقو 

يعني بذلؾ ُأمّيَة بف أبي " لػوال ُنػّزَؿ ىذا القرآُف عمى رُجػٍؿ مف القريتيف عظيـ : " 
فأبطَؿ اهلُل اختياَرىـ ، ولـ ُيِجػػػػْز ليـ آراَءُىػػػػػػـ . الّصْمػت وأبا مسػػػػعود الثقفي 

أُىػـ يقِسػموف رحمة ربؾ نحف قسػمنا بينيـ معيَشتيـ في : " حيث يقػػػػػوؿ 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضيـ فوؽ بعض درجات ليّتخذ بعضيـ بعضًا سخريا 

ولذلؾ اختاَر مف اأُلمور ما أحّب ، ونيى عّما " . ورحمة ربؾ خير مما يجمعوف 
ولو فّوَض اختيارض اترشيش . فَمْف أطاعو أثاَبو ، وَمف عصاُه عاقَبو . يكَره 

غمى عبادشيش لجازض لقريش اختيارض اثميذةض بف ابي الّصْمِت وأبي 
 . مسعوٍد الثقفي ، إذ كاف عنػدىـ أفضَؿ مف محمد صمى اهلُل عميِو وآِلػو 

وما كاف لمؤمٍف وال مؤمنٍة إذا قضى اهلل :" فمّما أّدَب اهلُل المؤمنيف بقوِلو 
فمـ ُيِجػْز ليـ االختياُر بأىوائيـ ، " ورسولو أمرًا أف يكوف ليـ الخيرة في أمرىـ 

فَمف . ولػػـ يقبْؿ منيـ إال اّتباَع أمػرِِه واجتناِب نيِيو عػمى َيػَدي َمػف اصطفاه 
أطاَعو َرُشػػد ، وَمف عصاُه َضػّؿ وغػوى ، ولػِزمتُو الُحّجػُة بما َمّمَكػُو مف 

فمف أجِؿ ذلؾ َحػَرَمػو ثواَبػُو وأنزَؿ بِو . االسػتطاَعة الّتباِع أْمػرِِه واجتناِب نيِيو 
 . عقاَبو 
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وبذلؾ أخبَر أمير . وىػذا القوُؿ بيف القوَليف ليس بجْبٍر وال تفويض 
المؤمني صموات اهلل عميو عبايَة بف َرْبعّي األسػدي ، حيف سػألو االستكاعِة 

سػالَت عف : " فقاؿ أميُر المؤمنيف عميو السالـ . التي بيا يقوـُ ويقعُد ويفعؿ 
فقاؿ لو أميُر . فسػكَت عباية " االسػتطاعِة تمِمُكيا مف دوِف اهلل أو مع اهلل ؟ 

قاؿ عميو " وما أقوؿ ؟ : " فقاؿ ! " قُػْؿ ياعباية : " المؤمنيف عميو السالـ 
ْف ُقمَت  تمِمُكيا دوَف اهلل قتمُتؾ . إْف ُقمَت أنؾ تمِمكيا مع اهلل قتمُتؾ :" السالـ  : وا 

تقػػوُؿ : " قاؿ عميو السالـ " فما أقوُؿ يا أميَر المؤمنيف ؟  : " قاؿ عػباية . 
فػإْف ُيمّمكيا إّياؾ كاف ذلؾ مف . أّنػػػػػػػؾ تمِمُكيا باهلل الذي يمِمُكيا مف دوِنػؾ 

ف يسػمبَكيا كاف ذلؾ مف َبالئػو . َعطائػو  ىو الماِلُؾ ِلما مّمكؾ ، والقادُر عمى . وا 
اَمػا سػمعَت الناَس يسػألوَف الَحػْوَؿ والقُػّوَة حيف يقولوف ال حوَؿ . ما عميو أقَدَرؾ

قاؿ عميو " وما تأويُميا يا أمير المؤمنيف ؟ : " قاؿ عباية " . وال قُػّوَة إال باهلل 
وال قُػّوَة لنا عمى طاعِة اهلل . الحوَؿ عف معاصي اهلل إال بِعْصمِة اهلل : " السالـ 

 . فوثَب عبايُة فقّبَؿ يديِو ورجميو " . إال بَعػوِف اهلل 
وُروي عف أمير المؤمنيف عميو السالـ ، حيف أتاه نجػدة يسألو عف 

فقػػػػاؿ عػػميػػػو " يا أمير المؤمنيف ، بماذا عػػػرفػػػػَت رّبػػؾ ؟ : " معرفة اهلل ، قػػػػاؿ 
أفمجبوٌؿ أنت : " قاؿ " بالّتمييِز الذي خّولني ، والعقػَؿ الذي دّلني : " السػػػػالـ 
لو ُكنُت َمجبواًل ما كنُت َمحمودًا عمى إحساـٍ ، وال َمذمومًا : " قػػػاؿ " عميو ؟ 

فعممُت أّف اهلَل قائـٌ . وكاف الُمحِسُف أولى بالالئمِة مف الُمسػئ . عمى إساَءة 
ـُ الباقي كالحَدِث الّزائؿ . باٍؽ ، وما دوّنُو حػَدٌث زائػٌؿ  : قاؿ نجػدُة " . وليس القدي

فإّف . أصبحُت ُمخّيػرًا : " قاؿ " أِجػُدَؾ قػد أصبحَت حكيمًا يا أميَر المؤمنيف " 
 . أتيُت بالّسػيئِة مكاَف الحسنِة فأنا الُمعاَقػُب عػمييا 

وُروي عف أمير المؤمنيف عميو السالـ أّنو قاؿ لرجٍؿ سألو بعد انصراِفِو 
يا أميَر المؤمنيف ، أخِبرنا عف ُخروِجنا إلى الشاـ بقضاٍء : " مف الشاـ فقاؿ 

ما عموتـُ تمعًة ، وال ىبطتـُ واديًا إال . نعـ ياشيخ : " قاؿ عميو السالـ " وقػَدر ؟ 
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عػنػد اهلِل احتسػػػِػُب عػنائي يا أميَر : " فقاؿ الشيخ " . بقضاٍء وقػػػػػَدٍر مف اهلل 
ـَ اجرُكـ في . َمػْو ياشيخ : " فقاؿ عميو السالـ " . المؤمنيف  فإّف اهلَل قػد عّظ

َمسيِركـ وأنتـ سائروف ، وفي َمقاِمِكـ وأنتـ ُمقيموف ، وفي انصرافكـ وأنتـ 
لعّمَؾ . ولـ تكونوا في شٍئ مف ُأموِركـ ُمكَرىيف وال إليو ُمضطّريف . ُمنصرفوف 

ـٌ وقػَدٌر الِزـٌ  لو كاف كذلؾ لبُطَؿ الثواُب والعقاب ولسقط . ظننَت أّنػو قضاٌء َحْت
ذلؾ مقالة َعػَبػدة . الوعُد والوعيد ، وَلما ألِزَمػْت األشياَء اىُميا عػمى الحقائؽ 

ولـ ُيَطػْع . إّف اهلَل عّزوَجّؿ أمَر تخييرًا ونيى تحذيرًا . األوثاف وأولياء الشيطاف 
ذلؾ . ولـ يخمؽ الّسمواِت واألرَض وما بينيما باِطاًل . ُمكرِىًا ، ولـ ُيْعَص مغموبًا 

 . فويٌؿ لمذيف كفروا مف النار ؟ . ظفُّ الذيف كفروا 
ـَ الشيُخ فقّبَؿ رأَس أمير المؤمنيف عميو السالـ وأنشػأ يقوؿ   : فقا
ـُ الػذي نرجو بطاعِتِو يػوـَ النجػاة مف الرحماف ُغفػرانػا   أنت اإلمػا

 أوضحػَت مف ديِننا ماكاف ُممتِبسًا 
                             جػػػػػزاَؾ ربُّػػَؾ عػّنػا فيػػػِو رضػػػػػػوانػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 فػميػػػس معػػػػػػِذَرًة فػي فػْعػػِؿ فاحشػةٍ 
                             قػػػػػد ُكػنػػػػُت راِكػػَبػػػيا ُظممػػػػػػًا وعػػػػدوانػػػػػا   
فقػد دّؿ أميُر المؤمنيف عميو السالـ عمى ُموافقة الكتاِب ، وَنفي الجبر 
والتفويِض ، المذيف يمزماف َمف داف بيما وتقّمدىما الباطَؿ والكفَر وتكذيَب الكتاب 

لكّنا نقوُؿ . ولسنا نديُف بجبٍر وال تفويٍض . نعوُذ باهلل مف الّضاللِة والُكفر . 
وىو االمتحاُف واالختباُر باالستطاَعِة التي َمّمكنا اهلُل . بمنزلٍة بيف المنزلتَيف 

عمى ما شػِيَد بو الكتاُب ، وداف بِو األئمُة األبراُر مف آِؿ الرسوِؿ . وتعّبػَدنا بيا 
 .صمواُت اهلُل عمييـ 

َمػثَػُؿ االختباِر باالستطاعة َمػثَػُؿ رجٍؿ ممَؾ عبدًا ومَمَؾ مااًل كثيرًا ، أحبَّ 
فمّمَكُو مف ماِلِو بعَض ما أحّب . أْف يختِبَر عبػَده ، عمى عمـٍ منُو بما يُأوُؿ إليو 

فأمػره أف يصِرَؼ ذلؾ الماَؿ فييا ، ونياُه عف . ، ووقفُو عمى ُأموٍر عّرفيا العبػَد 
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ـَ إليو أف يجتنَبيا وال ُينِفؽ مف ماِلو فييا  والماُؿ يتصّرُؼ . أسباٍب لـ ُيحّبيا وتقّد
أحدىما في اّتباِع أمِر المولى وِرضاه ، واآلَخػُر : فصَرَؼ الماَؿ . عمى وجيَيف 

وأسكَنو داَر اختباٍر ، أعمَمو أّنو غير دائـٍ لو . صَرفو في اّتباِع نيِيِو وسػخِطو 
الُسكنى في الّدار ، وأّف لو دارًا غيرىا وىو ُمخِرُجػُو إلييا ، فييا ثواٌب وعقاٌب 

فإّف انفػَذ العبُد الماَؿ الذي مّمَكُو مواله في الوجو الذي أَمػَره بو ، جعَؿ . دائماف 
ْف أنفَؽ . لو ذلؾ الثواب الّدائـ في تمؾ الدار التي أعمَمُو أّنػُو ُمخِرُجػُو إلييا  وا 

الماَؿ في الوجِو الذي نياُه عف إنفاِقو فيو جعَؿ لو ذلؾ العقاَب الّدائـ في دار 
وقػد َحػّد المولى في ذلؾ َحػّدًا معروفًا ، وىو المسكُف الذي اسكَنُو في . الُخمود 

عمى أّنو لـ يَزْؿ . فإذا بمَغ الَحػدَّ استبدَؿ المولى بالماِؿ وبالعبد . الّداِر اأُلولى
إال أّنو وَعػَد أف اليسُمَبُو ذلؾ الماؿ ما كاف . ماِلكًا لمماِؿ ولمعبد في األوقاِت كمِّيا 

ـّ ُسػػػػكناه فييا فػػوفػى لػػػػو ، ألّف مف صفػاِت  في تمؾ الدار اأُلولى ، إلى أْف يسػَتِت
أَو ليس يِجُب إْف كاف ذلؾ العبػُد . المػولػى العػػػػػػػػػػػػػدُؿ والوفاُء والنِّصفُة والحكمة 

صػَرَؼ الماَؿ في الوجِو المأمور بو أف يفي لو بما وعػَدُه مف الثواب ، وتفّضَؿ 
عميو بأف استعممو في داٍر فانيٍة ، وأثاَبُو عمى طاعػِتِو فييا نعيمًا دائمًا في داٍر 

ـَ ُسكناه تمؾ الّدار . باقيٍة دائمة  ْف صَرَؼ  العبُد الماَؿ الذي مّمَكُو مواله أّيا وا 
اأُلولى في الوجػِو الًمنيّي عنو وخالَؼ أمَر مواله كذلؾ ، تِجُب عػميو العقوَبُة 

ـَ إليو وأعمَمُو وعّرَفو وأوجَب لو  الّدائمة التي حّذَره إياىا ، غير ظالـٍ لو ، ِلما تقّد
 . بذلؾ ُيوَصػُؼ القادُر القاِىػر . الوفاء بوعػِدِه ووِعيػِده 

. وأّمػا العبػُد فيو ابُف آدـ الَمخموؽ . اّمػا المولى فيو اهلل جّؿ وعػّز 
والّداُر الفانيُة ىي . وِمحنُتُو إظياُرُه الحكمَة والَمقػِدرة . والماُؿ قُػدرُة اهلل الواِسػعة 

 . وبعُض الماِؿ الذي َمّمَكُو مواله ىو االسػتطاَعُة التي مّمَؾ ابَف آدـ . الدنيا 
واأُلموُر التي أمػَر اهلُل بَصػْرِؼ الماؿ إلييا ، ىي االستطاَعُة الّتباِع 
األنبياء ، واإلقراِر بما أوردوُه عف اهلل جّؿ وعّز، واجتناِب األسباِب التي نيى 

 . عنيا ىي ُطػُرُؽ إبميس 
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ـُ ، وىي الجّنة  ـُ الّدائ . وأّما الّدار الفانيُة فيي الدنيا . وأّما وعػُدُه فالنعي
والقوُؿ بيف الجبر والتفويض . وأّما الّداُر اآلخرُة فيي الّدار الباقيُة وىي اآلِخػرة 

 . ىو االختباُر واالمتحاًف والبموى باالستطاعة التي مّمَؾ العبػد 
وشْرُحيا في الخمسِة األمثاؿ التي ذكرىا الصادُؽ عميو السالـ أّنيا 

 . وأنا ُمفسِّػرىا بشواِىَد مف القرآف والبياف إْف شاء اهلل . جمعْت جواِمَع الفضِؿ 
أّمػا قوُؿ الصادؽ عميو السالـ ، فإّف معناُه كماُؿ الخمؽ لإلنساف ، 

طالُؽ المساِف بالُنطؽ  وذلؾ قوُؿ . وكماُؿ الحواّس ، وثػبػاُت العقؿ والتمييز ، وا 
ولقد كّرمنا بني آدـ وحممناىـ في البّر والبحر ورزقناىـ مف الطيبات : " اهلل 

فقد أخبر عّزوجّؿ عف تفضيِمو بني " . وفضمناىـ عمى كثيٍر مف خمقنا تفضيال 
آدـَ عمى سائِر خْمِقو مف البيائـِ والّسباِع ودواّب البحر والطير وكؿِّ ذي حركٍة 

لقد خمقنا : " وذلؾ قوُلو تعالى . ُتدِرُكُو حواسُّ بني آدـ بتمييِز العقِؿ وبالنُّطؽ 
يا أُييا افنساُف ما غػّرَؾ برّبؾ الكريـ الذ : " وقولو " . اإلنساَف في أحسِف تقويـ 

 . وفي آياٍت كثيرٍة " . خمقَؾ فسػّواَؾ فعػَدَلؾ في أّي صورٍة ما شاء رّكبؾ 
فأّوُؿ نعمِة اهلل عمى اإلنساف صّحُة عقِمو ، وتفضيُمو عمى كثيٍر مف 

وذلؾ أّف كؿ ذي حركٍة عمى بسيِط األرِض . خمِقو بكماِؿ العقِؿ وتمييػِز البياف 
ـُ بحواّسػو ُمسَتكِمٌؿ في ذاِتػو   . ىو قائ

ففّضػَؿ بني آدـَ بالُنطؽ ، الذي ليس في غيرِِه مف الخمؽ الُمدِرِؾ 
فِمْف أجِؿ الُنطؽ مّمَؾ اهلُل ابَف آدـَ غيَره مف الخمؽ ، حتى صار آِمػرًا . بالحواّس 

كذلؾ سّخرىا لكـ لتكبروا اهلل عمى : : قاؿ اهلل . ناىيًا ، وغيَره ُمسّخٌر لو كماؿ 
وىو الذي سَخَر لكـ البحَر لتأكموا منو لحمًا طرّيًا :" وقاؿ " . ما ىداكـ 

واألنعاـ خمقيا لكـ فييا دؼء : " وقاؿ " . وتستخرجوا منو حمية تمبسونيا 
ومنافع ومنيا تأكموف ولكـ فيو جماؿ حيف تريحوف وحيف تسرحوف وتحمُؿ 

فمف أجؿِ  ذلؾ دعا اهلُل " . أثقالكـ إلى بمٍد لـ تكونوا بالغيو اال بشؽ األنفس 
لى طاعِتو ، بتفضيِمِو إّياُه باستواِء الَخمؽ وكماؿ  اإلنساَف إلى اّتباِع أمرِه وا 
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فاتقوا : " بعػد أف مّمكيـ استطاعَة ما كاف تعّبػّدىـ بػو بقولو . الُنطؽ والمعرفة 
" . ال ُيكمؼ اهلل نفسًا إال ُوسعيا : " وقولو ". اهلل ما استطعتـ واسمعوا وأطيعوا 

 . وفي آياٍت كثيرة " . ال يكمؼ اهلل نفسًا إال ما آتاىا : " وقولو 
ليس عمى " فإذا ُسِمَب مف العبػِد حاّسػٌة مف حواّسػو ُرفع العمُؿ بحاّسػِتو 

فقد رفع عف كؿٍّ مف كاف بيػذه الصفة " . األعمى حرج وال عمى األعرج حرج 
وكذلؾ أوجَب عمى ذي اليسار الحّج . الجياَد وجميع األعماِؿ التي ال يقـو بيا 

ولـ ُيوجب عمى الفقير الزكاة والحّج في . والزكاة ، ِلما مّمَكو مف استطاعِة ذلؾ 
وقولو في " . وهلل عمى الناس حجُّ البيت لَمف استطاع إليو سبيال : " قوِلو 

إلى " والذيف ُيظاىروف مف نسائيـ ثـ يعودوف ِلما قالوا فتحرير رقبة : " الظيار 
ـُ ستيف مسكينًا : " قولو  كؿُّ ذلؾ دليٌؿ عمى أّف اهلَل " . فَمف لـ يستِطع فإطعا

تبارؾ وتعالى لـ ُيكّمؼ عباَدُه إال مامّمكيـ استطاَعَتو بقّوة العمؿ بو ، ونياىـ 
 . فيذه صّحُة الِخمقة . عف مثِؿ ذلؾ 

تخمَيُة السَّػْرب ، فيو الذي ليس عميو رقيب ُيحّظػُر عميو : وأّمػا قوُلو 
وذلؾ قوُلُو في َمف اسُتضِعَؼ وُحِظػر عميو . ويمنُعُو العمَؿ بما أمػَرُه اهلُل بو 

إال :" كما قاؿ اهلُل تعالػػػػػػى . العمُؿ، فمػػػػػػـ يِجػػػػػْد حيمًة وال ييتػػػػػػدي سػػبياًل 
 الُمسػػػتضعفيف مػػف

فأخبَر أّف " . الرجاؿ والنساء والولداف ال يستطيعوف حيمًة وال ييتػدوف سبيال 
الُمستضَعَؼ لـ ُيْخػَؿ َسػػػػَرُبو ، وليس عميو مف القوِؿ شٌئ ، إذا كاف ُمطمئّف 

 . القوِؿ باإليماف 
مف  [بػو  ]وأّمػا الُميَمػُة في الوقت ، فيو الُعػُمػر الذي ُيمتُِّع اإلنساُف 

وذلؾ مف وقِت تمييزِِه وُبموِغ الُحمُـِ . َحػدِّ ما تِجػُب عميو المعرفة إلى أَجػِؿ الوقت 
فَمف مات عمى طمِب الحّؽ ولـ ُيدِرْؾ كماَلُو فيو عمى خير . إلى أْف ياتيو أَجُمو 

  " . (اآليػػة  )وَمف يخُرج مف بيِتِو ُمياِجػرًا : " وذلؾ قولُػو . 
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ْف كاف لـ يعمؿ بكماِؿ شػرايِعو ، لِعّمِة ما لـ ُيميمو الوقُت إلى استتماـِ  وا 
وقػد ُحِظػَر عمى البالِغ ما لػـ ُيحَظػر عمى الطفؿ إذا لـ يبُمغ الُحُمـ في . أمػرِه 
فمـ يجعْؿ عمييّف  " . (االية  )قُػْؿ لممؤمناِت يغُضْضَف مف أبصارِىف : " قوِلػػو 

 . وكذلؾ ال تجري عميِو األحكاـ . َحػَرجًا في إبػداِء الّزينِة لمطفؿ 
، فمعناه الِجػَدُة والُبْمَغُة التي يستعيُف بيا  [والّراِحَمة  ]وأّمػا قوُلُو الػّزاد 

اآلية  )ما عمى الُمحسنيف مف سبيؿ : " وذلؾ قوُلو . العبُد عمى ما أمػَره اهلُل بو 
أال تػرى أّنو قػِبػَؿ ُعػذَر َمف لـ يِجػْد ما ُينفؽ ، وألزـَ الُحّجَة كؿَّ َمف أمكنتو  " . (

وكذلؾ َقػِبػَؿ ُعػذَر الفقراء ، وأوجَب . الُبمَغة والّراِحَمُة لمحّج والجياد وأشباِه ذلؾ 
 " (اآلية )لمفقراِء الذيف ُأحِصروا في سبيِؿ اهلل :"ليـ حقًا في ماِؿ األغنياء بقوِلو 

 " . فأمػَر بإعفائيـ ، ولـ ُيكّمفيـ اإلعػداَد ِلما ال يستطيعوف وال يمِمكوف 
وأّما قوُلُو في السبِب الُميّيج ، فيو الّنّيُة التي ىي داعيُة اإلنساِف إلى 

فَمف فعَؿ ِفعاًل ، وكاف لـ يعقُػْد قمَبُو عمى ذلؾ . وحاّسػُتيا القمُب . جميع األفعاؿ 
ولذلػػػؾ أخبػػَر عػػف الُمنافػقػيػػف . ، لـ يػقػبػْؿ اهلُل منػو عػماًل إال بِصػْدِؽ الّنػّيػة 

ـُ بما يكتموف : " بقػػػوِلػػػػػػو  ثـ " . يقولوف بأفواىيـ ما ليس في ُقموِبيـ واهلُل أعَم
ـَ " أنزَؿ عػمى نبّيِو صّمى اهلل عميو وآلو توبيخًا لممؤمنيف  يا أُييا الذيف آمنوا ِلػ

  " . (اآلية  )تقولوف ما ال تػفػعػموف 
فإذا قاؿ الرجُؿ قواًل ، واعتقَد في قوِلػو ، دعتُو الّنّيُة إلى تصديِؽ القوِؿ 

ذا لـ يعتقد القوَؿ لـ تتبّيف حقيقُتو . بإظياِر الفػعؿ  وقد أجاَز اهلُل صػدَؽ . وا 
ف كاف غػير ُموافػػػػٍؽ ليا ، ِلعمّػػِة مانٍع يمنُع إظياَر الفعػػػؿ ، في قػولو  : النّية ، وا 

 إال مػػػف " 
" . اليؤاخذكـ اهلل بالمغو في أيمانكـ :" وقولو " . ُأكره وقمبو مطمئف باإليماف 

فدّؿ القرآُف وأخبار الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو أّف القمب مالٌؾ لجميع الحواس 
 . ُيصّحُح أفعاَليا ، وال ُيبطُؿ ما ُيصّحح القمُب شػئ 
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فيذا شرح جميع الخمسة األمثاؿ التي ذكَر اإلماـ الصادؽ عميو السالـ 
فإذا اجتمع في . أّنيا تجمُع المنزلة بيف المنزلتَيف ، وىما الجبر والتفويض 

اإلنساِف كماُؿ ىذه الخمسػػة األمثاؿ وجَب عميو العمُؿ كماًل بما أمَر اهلُل عّزوجّؿ 
ذا نقَص العبُد منيا ِخّمٌة كاف العمُؿ عنيا َمطروحًا بحسب ذلؾ . بو ورسوُلو   . وا 

فأّما شواىُد القرآف عمى االختبار والبموى باالستطاَعة التي تجمُع بيف 
ـَ الُمجاىديف منكـ " ومف ذلؾ قوُلو . القولَيف فكثيرة  ولنبموّنكـ حتى نعم

" . سنستدرجيـ مف حيث ال يعمموف : " وقاؿ " . والصابريف ونبمو أخباَركـ 
 " . ألـ  أحسب الناس أف يتركوا أف يقولوا أمّنا وىـ ال ُيفتنوف : " وقاؿ 

وقاؿ في " . ولقد فتنا سميماف : " وقاؿ في الفتف التي معناىا االختبار 
" . فإنا قد فتنا قومؾ مف بعدؾ وأضّميـ السامري : " قّصة موسى عميو السالـ 

فيذه اآليات ُيقاُس بعُضيا . أي اختباُرؾ " إف ىي إال فتنتؾ : " وقوؿ موسى 
 . ببعٍض ويشيُد بعُضيا لبعض 

" . ليبموكـ فيما آتاكـ : " وأّما آياُت البموى بمعنى االختبار فقػوُلو 
إّنا بموناىـ كما بمونا أصحاب : " وقولو " . ثـ صرفكـ عنيـ ليبتميكـ : " وقػولو 
: " وقولو " . خمؽ الموت والحياة ليبموكـ أيكـ أحسف عمال : " وقولو " . الجّنة 

ذ ابتمى إيراىيـ ربو بكممات  ولو يشاء اهلل النتصر منيـ ولكف : " وقولو  " . وا 
 " . ليبمو بعضيـ ببعض 

. وكؿُّ ما في القرآف مف بموى ىذه اآليات التي شرح أّوَليا فيي اختبار 
إّف اهلَل جّؿ وعّز لـ . وأمثاُليا في القرآف كثيرة ، فيي إثباُت االختباِر والبموى 

وبذلؾ أخبَر في . يخمؽ الخمؽ عبثًا ، وال أىمميـ ُسػػػػدًى ، وال أظير حكمَتُو لِعبًا 
أفمـ يعمـ اهلُل ما يكوُف : فإف قاؿ قائٌؿ " . أفحسبتـ أّنما خمقناكـ عبثًا : " قوِلو 

ـَ ما يكوُف منيـ قبَؿ َكْوِنو :" مف العباد حتى اختبرىـ ؟ قمنا  ، وذلؾ " بمى قد عِم
 " . ولو ُرّدوا ليادوا ِلما ُنيوا عنو : " قوُلو 
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ّنما اختبَرىـ لُيعِمميـ عػدَلػو ، وال ُيعػّذبيـ إال بُحّجٍة بعػد الفعؿ  وقػد . وا 
ولو اّنا أىمكناىـ بعػذاٍب مف قبمو لقالوا رّبػنػا لوال أرسمَت إلينا : " أخبَر بقوِلو 

رسػػاًل : " وقػولو " . وما كنا معذبيف حتى نبعث رسوال : " وقػولو " . رسوال 
فاالختبار مف اهلل باالستطاعة التي مّمَكياعبػَده ، وىو " . مبشػػريف ومنػػػذريف 
وبيػذا نطَؽ القرآُف ، وَجػَرْت االخباُر عف األئمة مف آؿ . الجبر والتفويض 

 . الرسوؿ صمى اهلُل عميو وآلو 
ييػػػػدي مف يشػػاء ويضؿ مف : " ماالُحّجػُة في قػػوِؿ اهلل : " فإف قالػػػوا 

أّما أحُدىا : َمجاُز ىذه اآلياِت كّميا عمى معنيَيف : " وما أشبييا ؟ قيؿ " يشػاء  
. فإخباٌر عف قُػدرِتو ، أي أّنػو قادٌر عمى ِىػدايِة َمف يشاُء وضالِؿ مف يشػاء 

ذا أجبرىـ عمى أحػِدىما لـ يِجْب ليـ ثواٌب وال عمييـ عقاب ، عمى نحِو ما  وا 
وأّمػا : " كقوِلػو . والمعنى اآلَخػُر أّف اليدايَة منو تعريُفيا . شرحنا في الكتاب 

فمو أجبرىـ " . فاسػتحّبوا العمى عمى اليػدى  (اي عّرفناىـ  )ثمود فيديناىـ 
 . عمى الُيػدى لـ يقػِدروا أف يضّموا 

وليس كّمما وردْت آيٌة ُمشػتِبَيٌة كانت اآليُة ُحّجػًة عمى ُمحَكـ اآلياِت 
منو آياٌت محكمات ىف أـ الكتاب : " مف ذلؾ قولو . المواتي ُأمرنا باألخػِذ بيا 

وُأخر متشابيات فأما الذيف في قموبيـ زيغ فيتبعوف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة 
فبشر عباد الذيف يستمعوف : " وقاؿ " . وابتغاء تأويمو وما يعمـ تأويمو إال اهلل 

أولئؾ الذيف ىداىـ اهلل وأولئؾ . " أي أحكَمػو واشرَحو " القوؿ فيتبعوف أحسنو 
 " . ىـ أولوا األلباب 

ّياكـ إلى القوِؿ والعمِؿ ِلما ُيحبُّ ويرضى  ّياكـ . وّفقنا اهلُل وا  وجّنبنا وا 
وصّمى اهلل عمى محمد . والحمد هلل كثيرا كما ىو أىُمو . معاصيِو بمّنِو وفضِمو 

 . 1وحسبنا اهلُل وِنعـ الوكيؿ . وآلو الطيبيف الطاىريف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ، االحتجاج 510 ػػػػػ 491/  ػػػػػػ تيحؼ العقكؿ 1
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 الػُمػمػَحػِؽ الػثػاني

كقػد أدرجػنػا . في ككػالًء كؿّْ إماـو إماـ ، بميختمػؼ ًصفاًتًيػـ 
 .ًصػفىػةى كؿٍّ منيـ حيث أمكف في حقؿو خاصو مف الجػدكؿ 
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  (ع  )وكػالُء اإلماـ الصادؽ 
 

نىيػس ااسدم  قىػيّْػػػـ الميػعىػٌمػى بف خي
 ككيؿه في بغػداد عػبد الرحمف بف الحٌجػاج
ػمػي  قىػيّْػػػـ نصػر بف قابكس الٌمػخى

 صيرفي إسماعيؿ بف عيمػراف
 صػيػرفي يكنيس بف عػٌمػار
ػديػر  صػيرفي أبػك الفيؿ سى
 صػيرفي بٌساـ بف عػبد اهلل
 صػيرفي جعفر بف حٌيػاف

 صػيرفي (الذكر لتماـ اسمو)حميػػػػد 
 صػيرفي خارجة بف محمد

 صػيرفي عػبػد الخالؽ بف حبيب
 صػيرفي (مؤمف الٌطاؽ)محمد بف عمي بف النعماف

 صػيرفي ىاركف بف خارجة
 صػيارفة (الذكر اسمائيـ)بنك حٌياف الككفٌيكف 
 صػيرفي عبد اهلل بف سػميماف

ػٌزاز  صػيرفي إلياس الخى
 صػيرفي الحسف بف عمي الكٌشاء

 صيػرفي (الذكرى ًلتماـ اسمو)بػنػيف 
 صػيرفي مف بيت صيارفة عمي بف الحكـ اانبارم

 صػيارفة (الذكر اسمائيـ)بنك الزيبير
 صػيرفي محمد بف عمي
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  (ع  )وكػالُء اإلماـ الكاظػـ 
 

 ككيؿ أحمد بف ًبشػػر الٌسػٌراج
 ككيؿ عيسى بف جعفر بف عاصـ
 قىػيّْػـ نصر بف قابكس الٌمخمي
 ككيؿ عػمي بف سيػكيىػد الٌسػايي
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 (ع  )وكػالء اإلماـ الرضا 
 

 ككيؿ عػبػد اهلل بف حبيب البجمي
و عػمي بف جعفر الييمنياني  ككيؿ كمف خكاصّْ
و عػبد العزيز بف المييتىػدم  ككيؿ كمف خكاصّْ
 قىػيّْػػـ نصر بف قابكس الٌمخمي
 ككيؿ جعفر بف بشير البجمي
ـٌ لمتنظيـ محمد بف أبي عيمىيػر  ييمًسؾي القيدى العا

 عالقات عاٌمة في ااىكاز الحسف بف سعيد ااىكازم
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 (ع  )وكالء اإلماـ الجواد 
 

 ككيؿ كمف خكاٌصو عػمي بف ميزيار ااىكازم
 خادـ خيراف

 كاًفدي القيٌمييف إليو كككيؿ الكقؼ في قـ لإلماـ أحمد بف إسحؽ بف سعد ااشعرم
ػداني ػداف إبراىيـ بف محمد اليمى  ككيؿه لو في ىمى
 ككيؿ محمد بف الحسف الكاسطي

نػديب ـى ابف ميزيار بعد كفاًتو عػبد اهلل بف جي  القائـ مقا
 

  



227 

 

 (ع  )وكالُء اإلماـ اليادي 
 

 ككيؿ في سكاد بغداد كفي ىمىداف عػمي بف جعفر الييمنياني
 ككيؿ في مصر محمد بف فرج الرخجي

 ككيؿ في ىمداف إبراىيـ بف محمد اليمىداني
 ككيؿ في بغداد الحسيف بف عبد ربو

 ككيؿ ايكب بف نكح 
 ككيؿ عمي بف الحسيف بف عبد اهلل

 ككيؿ جعفر بف سييؿ الصيقؿ
 كافد القمييف إلى اإلماـ كككيمو عمى كقؼ قـ أحمد بف إسحؽ بف سعد ااشعرم

 كبير ميعاكني اإلماـ في بيًتو عثماف بف سعيد العىٍمرم
 متكٌلي الكقؼ في قـ قبؿ ااشعرم صالح بف سيؿ

 ككيؿ في ىمداف عمي بف إبراىيـ بف محمد اليمىداني
 ككيؿ في نيسابكر داكد بف أبي يزيد النيسابكرم

 ككيؿ محمد بف عمي بف بالؿ
 ككيؿ في قـ عبد اهلل بف جعفر الًحميرم القٌمي

 ككيؿ  إسحؽ بف الربيع الككفي 
 ككيؿ في إيراف جابر بف يزيد الفارسي

 ككيؿ في نيسابكر إبراىيـ بف عبيد اهلل النيسابكرم
 ككيؿ محمد بف أحمد بف جعفر
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 (ع  )وكالء اإلماـ العسكري 
 

 ككيؿ في مصر عثماف بف عيسى
 كافد القمييف إلى اإلماـ كمتكٌلي الكقؼ في قـ أحمد بف إسحؽ القمي ااشعرم

 ككيؿ في ىمداف إبراىيـ بف محمد اليمداني
 ككيؿ مف خكاٌص اإلماـ عبد اهلل بف جندب البجمي
 قٌيػـ عمي بف جعفر الييمنياني

 ككيؿ في قـ عمي بف بابكيو
 ككيؿ في بغداد كسكاًدىا الحسف بف راشد

 ككيؿ في ىمداف محمد بف صالح بف محمد اليمداني
 ككيؿ عمي بف أبي حمزة البطائني
 ككيؿ  عثماف بف عيسى الركاسي

 ككيؿ  زياد بف مركاف القندم
 ككيؿ في ىمداف محمد بف عمي بف إبراىيـ اليمداني

 خادـ عيسى
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 مكتبة البحػث
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 فيرسػت تحميمي شامؿ 

قػان ، كبمدانان كمكاقع كمعالـ  لألعالـ عمكمان أشخاصان كجماعاتو كًفػرى
 .جغرافٌية كطكبكغرافٌية 


