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  :تـقـديـم 

 .يئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رمحة وه

احلمد هللا حق محده وثنائه ، والشكر على نعمائه ، والصالة والسالم على أشرف رسله 
  .وأنبيائه حممد بن عبد اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله أئمة اهلدى ومعدن التقى والعروة الوثقى 

فإن للكلمة اإلسالمية منذ انبثاق الرسالة ، ووالدة الشريعة ، حىت بلوغها أزهى : وبعد 
عصورها األثر الكبري يف رفد مسرية األمة مبقومات احلياة والتطور والتفاعل اجلاد من اجل خدمة 

عد القيم الروحية، واملثل العليا، اليت صدع ا اإلسالم ، اإلنسان ، وتقومي مسريته ، ويف إرساء قوا
وخصها بالثبات ومستلزمات البقاء، ولوال الكلمة الطيبة، وما لوجودها وتأثريها يف القلوب واأللباب 
ملا قرت شريعة السماء، وكان هلا سلطة على األرواح اليت تصدأ كما يصدأ احلديد ، فتكون هلا قراءة 

 من الذكر احلكيماآلي املسطور 
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  .جالًء إلظهار اء النفس وانفتاحها على اهلدى والرشاد

وقد كانت ومل تزل الكتابة متثل الزاد الوافر الذي يغدق بنمريه العذب موارد العطاء لتنشرح 
لعلمية، ومثرة األفكار، وترسم لكل به القلوب ، وتلمع به األبصار، ألا متثل جوانب االشراقات ا

جيل مالمح النهضة واإلقدام ، وحتمل يف طيها صور الفضيلة، ومظاهر اإلبداع اإلنساين الذي خصه 
اهللا سبحانه بتكرمي اإلنسان يف احسن تقومي ، وقد أقسم البارئ املصور بالقلم وما يسطرون ، اظهاراً 

 واثر بليغ ملن استفاد علماً نافعاً فسجله وأثبته فخلده ، ملا يف التدوين والتصنيف والتأليف من براعة
قيدوا العلم « ) :عليهم السالم ( ومن قرأه فوعاه ، ومن هنا جيمل القول املأثور عن أئمة أهل البيت 

  .» إحتفظوا بكتبكم فإنكم سوف حتتاجون إليها « و » بالكتابة 

كتاب اإلسالمي مزاياه وخصائصه اليت امتاز ا، حبيث كان عرب أيامه املشرقة وملا كان لل
مقياساً على رقي األمة وبلوغها مدارج الكمال والسمو فقد جتسدت فيه األبعاد احلضارية للفكر 
اإلسالمي ، وبانت على صفحات هذا الكتاب ملء السمع والقلب والبصر يف أداء دور رسالة احلق 

بة املمتدة بعمق إىل حيث التاريخ العريق األصيل الذي سجلته سيدة احلضارات اإلنسانية بآفاقها اخلص
حني كان ومل يزل للحاضرة اإلسالمية دور الزيادة والتأسيس يف اإلسهام حبضارة اإلنسان على 
األرض بواقع من األفق املعريف الكبري جتاوزت حدوده املعارف والعلوم الشرعية اليت أكدت عليها 

لشريعة فأبدعت أقالم األعالم األفذاذ يف تصوير قواعدها ورسم مالحمها حىت بلغت من املعارف ا
  .العامة واآلداب والفنون ما حيكي مجال الفكرة ، وبليغ األسلوب ، وروعة التعبري، واإلتقان الفين

 مراحل التطور والنشوء املعريف فقد كان وكما كان للحرف منذ نشوئه مداه وذاتيته عرب
 لفضل اإلسالم ما أضفى عليه رونقه وفاعليته ودفع يف
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حيويته حيث بلغ مديات من النمو واالطراد حكت األجيال ائها ، وتزينت ا صدور املعاجم 
  .واملوسوعات واملؤلفات 

الكلمة اإلسالمية يف رصانتها ومتانتها ) صلى اهللا عليه وآله ( كرمي وحينما أحكم الرسول ال
حيث ) عليه السالم ( فقد كانت الريادة بتقييدها وإبرازها لإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

متت على يديه الوالدة املباركة حني بدأ بتدوين القرآن الكرمي وكتابته بيده الشريفة حفظاً لقدسيته ، 
ناً من أن متسه الشبهات واألوهام ، وكما صدع به الوحي األمني على لسان نبيه املصطفى حممد وصو

شرف األولوية يف كتابته ) عليه السالم ( فقد كان لإلمام علي ) صلى اهللا عليه وآله ( بن عبد اهللا 
 بدأ ومنذ أن ظهر هذا العمل التاسيسي الذي سجله تاريخ صدر اإلسالم لصفحات من نور فقد

عليه ( السعي لتدوين علوم العربية يف قواعد النحو وموازين الكالم الصحيح مببادرة من اإلمام علي 
حني أملى على أيب األسود الدؤيل قواعد النحو فكان له السبق كذلك يف هذا املضمار كما ) السالم 

عاملها على الوجه األمثل كان يف كثري من مبادراته امليمونة حفظاً ألحكام الشريعة وعناية بإبراز م
  . . .الذي صاغه رب العاملني ال ما ذهبت به االجتاهات والرتعات واألهواء 

أصالة الرسالة ونقائها، وصيانة مبادئ ) عليه السالم ( وكما كانت متثل سرية اإلمام علي 
غي أن تكون خطوات القدوة واألسوة كذلك ، حيث الشريعة من التحريف والتشويه والتزييف ، ينب

كانت النموذج الرائع الذي يتجسد فيه ) صلى اهللا عليه وآله ( وجدنا إن سرية األئمة اهلداة من آل 
اخلط اإلسالمي القومي عرب أجيال وأنظمة مرت مثقلة اخلطى بالنكبات واحملن والفنت والضالالت ، 

اإلشراقة الوضيئة اليت دي إىل الصواب والرشد، ومتحق ) سالم عليهم ال( فكانت مسرية أهل البيت 
 وهكذا كانت سرية. . . الباطل ورموزه مبا يشحن الذهنية املسلمة من عطاء الفكر احملمدي اخلالق 
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علمائنا األبرار من السلف الصاحل السابق والالحق ممن محل مشعل اهلداية ليضيء دروب العلم 
  . ، ودعاة فضيلة ، وأرباب كماالت واملعرفة ، أئمة حق

ويف زمن الصحوة حنو اإلسالم ومبادئه الراسخة، ال بد وان يكون للمسرية الفكرية أمسى 
صورها، واجلى معانيها يف انتشار دور الكتب ، والنشر، ومؤسسات التأليف والترمجة والتحقيق 

ة املباركة داللة واضحة على وعي األمة لرسالتها ، وإدراكها ملهمتها حيث تشكل هذه الظاهر
األساسية يف توظيف الكلمة اهلادفة خلدمة احلركة النهضوية، وإرساء معامل اإلصالح والتوجيه ، وهلذا 
فان أية والدة جديدة يف هذا املسعى اخلير تعين إضافة نوعية، وخطوة إجيابية يف عمق اال اإلسالمي 

  .لكبري، وتأصيل مفاهيمه ا

عليه ( مؤسسة اإلمام علي " ومن هذا املنطلق فقد انعقدت النية، وجد العزم على إنشاء 
مة ومساعي حجة اإلسالم واملسلمني العالمة املفضال السيد جواد الشهرستاين دام جمده ) " السالم 

 البيضاء يف إرساء قواعد هذه املؤسسة ، وإعدادها وإبرازها إىل حيز الوجود ، الذي كانت له األيادي
لتستلم مهمة جليلة يف التحقيق والترمجة للكتب اإلسالمية اليت هلا أثرها الكبري يف معرفة أصول العقائد 

من رؤى ، وأفكار، وآفاق ) عليهم السالم ( واملعارف الدينية وما افاضت به مدرسة أهل البيت 
من تأليف اإلمام الراحل آية اهللا " أصل الشيعة وأصوهلا " علمية ، وهي إذ تبادر بإصدار كتاب 

العظمى الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء النجفي بطبعة متميزة ـ للمرة األوىل ـ بالتحقيق 
 صدور هذا والتعليق من رشحات األستاذ احملقق البارع عالء آل جعفر فإمنا تعبر عن جتها بأمهية

األثر النفيس ذه احللة القشيبة ـ والول مرة ـ بعد أن احتل هذا الكتاب حمل الصدارة يف التعبري 
 عن أصل الشيعة واُصوهلا، وبعد أن كان له شوط فاعل ومؤثر يف مستوى الدراسات والبحوث
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  .اإلسالمية املعاصرة 

سستنا أن تعلن يف البدء عن اضطالعها مبسؤولية الترمجة إىل اللغات األجنبية احلية وال بد ملؤ
  .هلذه اآلثار العلمية، والكتب النافعة اليت سنواصل إصدارها بعد امتام حتقيقها 

 املهمة تعميماً للنفع وقد وفقنا ـ حبمد اهللا وعنايته ـ أن تتخذ هذه املؤسسة على نفسها هذه
) عليهم السالم ( ، ومن اجل أن تتطلع شعوب العامل بلغاا املتعددة على معامل مدرسة أهل البيت 

  .ومالمح مذهبهم احلق الذي يتمثل فيه اإلسالم احملمدي األصيل 

علم والعمل الصاحل ، وان يتقبل منا هذه ويف اخلتام نبتهل إليه تعاىل أن يوفق العاملني لل
  .انه ويل التوفيق . . . البضاعة املزجاة بقبوله احلسن بتسديده وتأييده 

  اهليئة املشرفة
  مؤسسة اِإلمام علي عليه السالم

  قم املقدسة
   ميالدية١٩٩٤ -هـ ١٤١٥/ غرة ربيع الثاين 
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  :اإلهداء 

  : سيدي يا رسول اهللا يا

أو يسعين أنْ أتطاول مع ضآليت وقلة شأين ألخطو ـ متجاوزاً قدري ـ يف فناء قدسك ، 
وباحة عظمتك ألحط بازوادي ـ اليت أوشك أنْ يدركها النفاد ـ بني أفياء جاللك النضرة مقدماً 

القليلة املزجاة اليت متخضت ا أيام غربتنا املتطاولة اليت ما انفكت بني يديك الكرميتني هذه البضاعة 
  .تنأى بنا بعيداً عن األهل واألوطان 

نعم يا سيد الكونني ، ويا أيها الرمحة املهداة إىل العاملني ، فإين وإنْ كنت حىت دون أنْ أجد 
لطلعة البهية ، إال أني أتشبث مبا عرف عنك من خلق عظيم ، فأجترأ لنفسي موطأ قدم قبال تلك ا

ألمد يدي إليك سائالً ال معطياً ، متوسالً ال مطاِلباً ، راجياً من اهللا تبارك وتعاىل الذي اصطفاك 
  .وانتجاك أنْ يرزقين شفاعتك يوم تعرض فيه األعمال ، إنه مسيع جميب 

 عالء آل جعفر
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 :مقدمة التحقيق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أبتدأ حبمد اهللا تعاىل والثناء عليه ، رب األرباب ، وخالق العباد ، الرؤوف الرحيم الذي خلقنا 
رك وكان سبحانه عن خلقنا وعبادتنا له غنياً، وأسبغ علينا من النعم ما ال حد له وال إحصاء، تبا

  .وتعاىل اهللا رب العاملني 

واُصلي على رسوله الكرمي ، ورمحته املهداة إىل العاملني ، النيب املصطفى الذي انتشل من ابتغى 
ه النجاة من تيه الضالل إىل نور اهلدى ، خامت األنبياء واملرسلني ، حممد بن عبد اهللا ، وعلى أهل بيت

املعصومني ، ورثة علمه ، والقادة من بعده ، سفن النجاة الفارهة ، ومنائر اهلدى السامقة ، عليه 
  .وعليهم آالف التحية والتسليم 

  :وبعد 

ملظهري لطبيعة املساجالت الكالمية ، فلرمبا يعتقد البعض بتصور يبتين على الفهم السطحي وا
واحملاورات الفكرية اليت كانت وما زالت تتمظَّهر ا بعض املراكز احملددة العناوين ، يف سعيها الدائب 

 واملتواصل من أجل توسيع اهلوة الومهية املفتعلة بني اإلدراك احلقيقي والسليم لعقائد
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 الدين من أتباع الفرق اإلسالمية املختلفة ، وبني حالة التفسري الشيعة االمامية من ِقبل إخواننا يف
السليب وغري العلمي ، بل واملتغرب عن أرضية الواقع احلقيقية ـ اليت ينبغي أنْ تكون هي احملك 
األساس يف تقدير مصداقية وأحقانية كلِّ طرف ـ والذي حتاول هذه األطراف جاهدة من أجل أنْ 

  . تريد هلا أنْ ترتسم يف خميلة هؤالء املسلمني عن حقيقة التشيع وعقائده جتعل منه الصورة اليت

نعم رمبا يعتقد هذا البعض حبسن نية ـ ال تتوافق حتماً وواقع احلال املعاش ـ أنَّ املرتكز 
جلانب اإلجيايب املثمر الذي يفترض أنْ احلقيقي الذي تبتين عليه هذه املنازعات الفكرية هو ما ميثِّل ا

يقود الباحثني إىل التوصل حنو اخلالصة اإلجيابية املبتغاة من حلقات البحث ، والذي هو طلبة كلَ 
عاقل منصف باحث عن احلقيقة يف هذا الزمن العسر الشاق الذي يشهد بوضوح جلي تبلور صورة 

لعقيدة اإلسالمية املباركة كأطروحة مساوية قادرة على الصراع اخلفي والعلين الذي تتوجه حرابه حنو ا
ملء الفراغ العقائدي الذي خلَّفه االيار املتالحق للكثري من األطروحات املادية وغريها ، من اليت 
جهد دعاا وأنصارها ومريدوها يف تأكيد قدرا املزعومة على السمو بالبشرية وحل مشكالت 

اهت ـ تعجز قبالتها العقائد الدينية ، ارتكازاً يف تشكيل هذا املعتقد العصر اليت ـ على زعمهم الب
على وضوح االحنراف العقائدي للكنيسة ، وبروز حالة التبعثر والتشرذم بني عموم الفرق اإلسالمية ، 

  .رغم بروز وظهور الكثري من حاالت االلتقاء والتقارب 

 وضوح حالة التشتت بني األخوة الفرقاء مل تقعد باملفكرين الغربيني واملاديني إنَّ: أقول 
واملصطفني معهم عن التفكري اجلاد يف إذكاء وتأجيج هذه احلالة السلبية من خالل الترويج ـ مبكر 
 ةوخبث ـ عن عدم قدرة اإلسالم يف الوقت احلاضر ألنْ يشكِّل منهاجاً ميكن اعتماده يف بناء احلضار
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البشرية، وحل العقد املستعصية املزمنة اليت تغلب على حياة هذه االُمم ، وذلك إلدراك أولئك 
املفكرين بوضوح وجالء ـ خري من إدارك الكثريين من رجال هذه األمة ـ حقيقة العقائد اإلسالمية 

ل الشعوب اليت عاشت وعظمها ، وما ميكن أنْ يشكِّله اإلدراك والفهم احلقيقي هلا ، السيما من ِقب
وتعيش حالة التغرب املقصود عن عقائد السماء العظيمة، بعد انفصال الكثريين منهم ورفضهم حلالة 
االحنراف والتردي اليت تتمثَّل بالعقائد الفاسدة اليت يرددها بسماجة رجال الكنيسة وقساوستها، واليت 

  .ل ال خيفى إالّ على السذج واملغفَّلني يتأرجح أكثرها على ترانيم أفكار اليهود وأحبارهم بشك

نعم إنَّ املرء ليدرك بوضوح حالة التوجس الكبرية اليت يعاين منها املفكرون الغربيون ، ودعاة 
امتطاء ركب احلضارة الغربية ـ باعتبارها على زعمهم املريض البديل الفكري الوحيد الذي ال يسع 
البشرية االستعاضة عنه ، السيما بعد االيار املتالحق لألفكار املادية اليت حكمت الكثري من بلدان 
أوربا الشرقية ، تبعاً لتمزق أشالء اُمهم اليت ولدم سفاحاً ـ من قدرة اإلسالم على حل كلِّ 

على أنْ يكون هو مشكالت العصر اليت عجزوا هم عن جمرد تقدمي تفسري مقنع هلا ، بل وقدرته 
البديل الوحيد عن كلِّ األطروحات الفاسدة اليت استطاعت أنْ جتد هلا موطأ قدم بعد التغييب القسري 
للفكر اإلسالمي عن أرض الواقع ـ ولسنني طوال مرة ـ وهو ما ال يعسر على أحد إدراكه من 

ا ميكن أن يؤدي إليه اإلدراك خالل استقراء األحداث املتالحقة يف هذه املعمورة الدالة بوضوح على م
احلقيقي لإلسالم ـ وال احدد هذا بغري املسلمني فحسب ـ من ايار حتمي لكلِّ النظريات املادية 
االُخرى ، واىل هذه احلقيقة تشري تلك األحداث اليت أشرنا إليها ، واليت أبصرها حىت مكفويف 

  .األبصار

 لَّ تفشي حالة التوجه حنو العقائد اإلسالمية يف ذهنية العديد منمث لع
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وحث ١األوربيني ، ونبذهم لألفكار الغربية ، وتصريح البعض منهم دون مواربة اعتناقه اإلسالم 
اآلخرين حنو فهم سليم وواقعي للدين اإلسالمي ، بدأ يشكِّل احللقة األكثر خطراً يف حسابات املاديني 

حلاديني ودعاة التغريب ، فكان ذلك حافزاً مؤكداً هلم للتسرب من خالل اخللل اليت أوجدا واإل
حالة التعصب املقيت املثارة من قبل املتسربلني جبلباب اإلسالم وردائه الفضفاض ، ليطعن الدين مبدى 

ك هي واهللا اُم أهله ، ويقف أعداؤهم يف خانة املتفرجني ال خيفون مشاتة وال يكتمون سروراً ، وتل
  .الفواقر

بلى ، فمن هذا التشخيص الدقيق ـ الذي يدركه العقالء ـ املنبعث عن رؤية صادقّة 
ومستجلية للغرض السيء الذي يراد العزف على أوتاره من خالل بعثرة الصف اإلسالمي الواحد ، 

دي والرصني املبين على قواعد علمية سليمة يستطيع من خالهلا ترانا نستثري باملسلم ضرورة البحث اجل
تكوين صورة صادقة عن األمر حمل البحث ـ وحديثنا هنا عن عقائد الشيعة ـ متكنه من احلكم 
الصحيح ال إطالقه جزافاً ، ألن ليس بذلك من عمل احملصلني الواعني ، وخالف البحث األكادميي 

طائفة كبرية من طوائف املسلمني هلا آثارها البارزة يف بناء احلضارة العلمي ، فكيف إذا اختص ذلك ب
  .اإلسالمية ورقيها ؟

إنَّ السجال العلمي اهلادف يعد بال شك طلبة كلِّ املسلمني الواعني املدركني بدقة أنَّ سر 
اليت توجت بسقوط عاصمة الدولة اإلسالمية حمنتهم وطوال قرون االنتكاسات املرة املتالحقة ـ 

  هـ٦٥٦(بأيدي املغول عام 

                                         
 املراجعة البسيطة لإلحصائيات امليدانية يف أوربا حول عدد األوربيني الذين اعتنقوا الدين اإلسالمي تبين بوضوح حدة ١

ارتفاع اخلط البياين بشكل ملفت لألنظار ، وخصوصاً يف السنوات األخرية اليت تعترب حبق سنوات الصحوة اإلسالمية اليت بدأت 
 قرأت وقبل فترة إحصائية لعدد معتنقي اإلسالم يف فرنسا فقط يذكر فيها أن عددهم بلغ يف حدود جتتاح العامل ، حىت أين

  . فرنسي ، وكذا هو حال باقي بلدان أوربا وبشكل متفاوت ، فراجع ٢٥٠٠٠٠
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مستتبعة باخفاقات وترديات متكررة لتكتمل يف ايارها أمام الغزو االستعماري املقيت ) م1258
املبتدأة أوىل مراحله أبان القرن التاسع عشر امليالدي ، والذي استكملت حلقاته مع اية احلرب 

ة األوىل ـ يكمن يف استسالمهم املمجوج حلالة التناحر املدسوسة من قبل أعدائهم ـ األجانب العاملي
منهم أو املتسربلني بلباس اإلسالم ـ وبعدهم البني عن الفهم السليم للكثري من عقائدهم األساسية ـ 

تفر ملا يلقَن به من وهنا يكمن أصل الداء ـ واليت أدار هلا الكثري منهم عارضيه ، واستسلم جبهل ال يغ
  .تفسريات وتأويالت غريبة ومردودة لتلك العقائد ، دون أي تامل وتبصر 

مث إنَ االستقراء العلمي والدقيق للكثري مِن تلك املساجالت يبني جبالء أنها عني ـ أو 
الالهثني خلف سراب املتع الرخيصة والزائفة إبان انعكاسات ـ التقوالت اليت تفتقت عنها خميلة 

امتطاء األمويني سدة احلكومة اإلسالمية ، ممن أجهدوا أنفسهم يف البحث عن مسوغ ما يربر توليهم 
حلكومة كانوا هم أكثر الناس كَلَباً عليها ، وعداًء هلا ، فطرقوا أسواق النخاسة اليت تصطف فيها 

ملتبارية يف الكذب على اهللا تعاىل ورسوله ، كما تتبارى اجلواري يف الضمائر املعروضة للبيع ، وا
عرض حماسنهن أمام رواد هذه األسواق ـ ولكن شتان ما بني هذه وتلك ـ فوجدوا بغيتهم يف 
بعض الصحابة والتابعني ، ممن حفظ لنا التاريخ حتلُّقهم حول موائد األمويني الذين طاملا حذِّر رسول 

ليه وآله من حكومتهم وما جيرونه فيها على االُمة من عظائم األمور املنبعثة عن اهللا صلّى اهللا ع
  .فسادهم وبعدهم البني عن اإلسالم 

لقد كان األمويون أول من سن بشكل بين قواعد بعثرة أبناء الدين الواحد متوسلني يف حتقيق 
اولت إليه أيديهم اليت أطلقها يف بيت مال املسلمني امتطاؤهم لسدة اخلالفة بغيتهم هذه بكل ما تط

 اإلسالمية اليت كانوا اكثر من الَّب عليها ، ومل يدخروا وسعاً يف احتوائها والقضاء عليها ، بل ومل ينل
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ناله من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يف حياته ـ بل وحىت وبعد وفاته ـ أذى من أحد قدر ما 
األمويني ، حىت نبذهم اتمع اإلسالمي ودفعهم إىل الظل ، فانكفؤا يف جحورهم كالسعاىل يترقبون 
أنْ تدور على هذا الدين وأهله الدوائر ، أو يأتيهم الزمان مبا عجزوا هم عن إدراكه ، وهو ما حدث 

إىل قمة اهلرم اإلداري يف حني توىل عثمان بن عفان سدة اخلالفة اإلسالمية ، حيث قفز اُألمويون 
الدولة اإلسالمية ، وأطلقوا ألحالمهم الفاسدة العنان ، وعاثوا يف األرض فساداً ، والفضل يف ذلك 
عليهم لعثمان وحده حيث فتح الباب ـ الذي أوصده رسول اهللا صلّى اّهللا عليه وآله يف وجوههم ـ 

، وال غرو يف ذلك فعثمان يعلن بصراحة على مصراعيه أمام طموحهم املنحرف ، وأغراضهم اخلبيثة 
وكان صادقاً يف قوله وفياً لتعهده ١ !!أنْ لو كانت بيدي مفاتيح اجلنة ألعطيتها بين اُمية: على املأل 

  حىت ضج املسلمون٢

                                         
ليه وآله أنه دعا مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ع: عن عثمان بن عفان ) ٦٢ : ١( روى أمحد بن حنبل يف مسنده ١

إني سائلكم وإني أُحب أنْ تصدقوين ، نشدتكم اهللا أتعلمون أنَ رسول اهللا صلّى اهللا عليه : ـ وفيهِم عمار بن ياسر ـ وقال هلم 
  وآله كان يؤثر قريشاً على سائر الناس ، ويؤثر بين هاشم على سائر قريش ؟

  ! !لو أنَّ بيدي مفاتيح اجلنة ألعطيتها بين أُمية حىت يدخلوا من عند آخرهم :  عثمان فسكت القوم ، فقال

 بلى فقد كانت أيادي عثمان بن عفان يف بين أُمية ال حدود هلا ، مما أثار ذلك عليه نقمة املسلمني ، السيما وأنَ هناك الكثري ٢
ا وعاينوا املوقف العدائي هلذه األسرة من اإلسالم وأهله ، بل ومن رسوله من صحابة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله الذين أدركو

الكرمي صلّى اهللا عليه وآله الذي ما زالت كلماته وعباراته احملذِّرة للمسلمني من فساد هذه العائلة واحنرافها ، وجهدها الدؤوب قي 
فقد كان موقف اخلليفة املخالف بشكل حاد لتلك الوصايا متزيق هذا الدين ، تتردد يف آذام ، وتتجاوب معها نفوسهم ، ولذا 

مصدر نقمة وغضب بدأت تعتمل يف نفوس أولئك الصحابة ، يؤججها إسراف األمويني وجتاوزهم على حقوق املسلمني 
  .وتالعبهم ا 

ور ، إال أنَّ أوسعها تفصيالً ما أورده ابن أيب احلديد املعتزيل يف ولقد استعرض املؤرخون يف كتبهم جوانب متفرقة من تلك األم
  .أن عثمان أوطأ بين اُمية رقاب الناس ، ووالّهم الواليات ، وأقطعهم القطائع : حيث ذكر ) ١٩٨ : ١(شرحه لنهج البالغة 
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ـ وفيهم الكثري من صحابة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ـ بفساد األمويني وتكهم ، 
  .ليفة وقتلوه فانقضوا على بيت اخل

                                                                                                                                   

  . مس كلَّه ووهبه ملروان بن احلكم طريد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله فلما افتِتحت أفريقية يف أيامه أخذ اخلُ
  .وطلب منه عبد اهللا بن خالد بن أسيد ِصلَة ، فأعطاه أربعمائة ألف درهم 

بعد أن كان رسول اهللا صلّى اهللا ] لّى اهللا عليه واله ، ومن أكثر الناس إيذاًء له عدو رسول اهللا ص[ وأعاد احلكَم بن أيب العاص 
  ! ! .عليه وآله قد سيره مث مل يرده أبو بكر وال عمر، وأعطاه مائة ألف درهم 

 مبهزور على املسلمني ، فاقطعه عثمان احلارثَ بن احلكم وتصدق رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله مبوضع سوق باملدينة يعرف
  .أخا مروان بن احلكم 

واقطٍع مروان فَدك ، وقد كانت فاطمةُ عليها السالم طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات اهللا عليه ، تارة باملرياث ، وتارة بالنحلة 
  .فدِفعت عنها 

  .وحمى املراعى حولَ املدينة كلَّها من مواشي املسلمني كلِّهم إال عن بين اُمية 

 من غري وأعطى عبد اهللا بن أيب سرح مجيع ما أفاء اهللا عليه من فتح إفريقية باملغرب ـ وهي من طرابلس الغرب إىل طَنجة ـ
  .أنْ يشركه فيه أحد من املسلمني 

وأعطى أبا سفيان بن حرب مائيت ألف من بيت املال ، يف اليوم الذي أمر فيه ملروان بن احلكم مبائة ألف من بيت املال ، وقد 
أتبكي : ملفاتيح فوضعها بني يدي عثمان وبكى ، فقال عثمان كان زوجه ابنته اُم أبان ، فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت املال با

ال ، ولكن أبكي ألني أظنك أنك أخذت هذا املال ِعوضاً عما كنت أنفقته يف سبيل اهللا يف حياة رسول : قال ! أن وصلْت رِمحي 
  .ألِق املفاتيح يا بن أرقم ، فإنا سنجد غريك : اهللا صلى اهللا عليه وآله ، واهللا لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثرياً ، فقال 

وأنكح احلارث بن احلكم ابنته عائشة ، فأعطاه مائة . وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة ، فقسمها كلَها يف بين أمية 
  .ألف من بيت املال أيضاً بعد صرفه زيد بن أرقم عن خزنه 

كتسيري أيب ذر رمحه اهللا تعاىل إىل الربذة ، وضرب  عبد اهللا بن : وانضمت إىل هذه األمور أمور اُخرى نقمها عليه املسلمون 
   .. .وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إىل معاوية يأمره فيه بقتل قوم من املسلمني . . . مسعود حىت كسرت أضالعه 
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  نعم لقد كانت هذه العصابة املشخصة النوايا ـ واليت أخذ خبطامها
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معاوية بن أيب سفيان ، وحاله ال خيفى على أحد ، وبغضه لبيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ال 
تمع اإلسالمي الواحد ، مث اقتفى اخللف حيتاج إىل توضيح ـ هي أول من تصدى لتمزيق أشالء ا

من بعد آثار السلف ، وامتطى العباسيون قفى األحداث ، مثريين النقع قبالة احلقائق الثابتة بأحقانية 
أهل البيت عليهم السالم ، مرددين عني الترهات اليت ما انفك األمويون عن ترديدها والتالعب 

ع الفكري الذي بدأت تتبلور أبعاده يف نشوء املدارس الكالمية مبفرداا ، ومستثمرين حاالت الصرا
املتعددة، تزامناً مع توسع الرقعة اجلغرافية للدولة اإلسالمية ، وتأثر الكثري من تلك املدارس 
باالطروحات الفلسفية والفكرية لتلك الشعوب احلديثة اإلسالم ، واليت متتلك بال شك مجلة خاصة 

لغور ، والواسعة املدى ، فحدثت ـ وذلك أمر متوقع ـ العديد من حاالت من األفكار البعيدة ا
التأثر الفكري والعقائدي عند بعض املدارس الكالمية اإلسالمية اليت أفرزا تلك الظروف الغريبة عن 

، حياة املسلمني ، فاستثمرا السياسة احلاكمة تروجياً ملوقفها املعاند ملدرسة أهل البيت عليهم السالم 
وإقحاما ملتكلِّمي الشيعة يف خماضات اجلدل واملناظرة واليت سجل لنا التاريخ امتالك هؤالء املتكلِّمني 
ـ املتخرجني من تلك املدرسة املباركة اليت تستقي علومها من دوحة النبوة املعطاءة ـ لزمام احملاجة 

ادلة، فلم ميتلك أولئك املنكسرين ما يرد لكربيائهم املمرغ يف وحل العجز بعض معامله إال اجترار وا
  . ما ازدرته نفوس املسلمني العقالء من الكذب الرخيص واالفتراء الباهت 

نعم ال شيء جديد ميكن للمرء أنْ يعده حمفالً للبحث والتباري الفكري والعقائدي ، بل هو ـ وكما 
تكرار ممل ، النْ تكلَّف البعض أنْ يضفي عليه طابعاً عصرياً مموها لبضاعة ذكرنا ـ اجترار مقيت ، و

 واألنكى من ذلك أنْ. السابقني ، ولكن األصل أجلى من أن خيفيه أي تزويق ، وأي متويه 
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جتد التراث الشيعي للكثري من علماء الشيعة ومتكلِّميها ، وطوال حقب متالحقة ، تزدان به ما ال 
 من املؤلَّفات واألسفار القيمة اليت تبين بوضوح ال خفاء فيه عقائد الشيعة ، وأدلتهم الشرعية حيصى

وهذا التراث ـ بكلِّ ما فيه . . . اليت يرتكزون عليها يف صياغة أحكامهم اليت يتعبدون من خالهلا 
تغى احلقيقة ال سواها ، ـ ال يعسر على أحد قراءته ومطالعته ، وإدراك حقيقته ، وذاك أجدى ملن اب

ألن السماع أو الركون لتقوالت اآلخرين ـ كما هو حال العديد من الباحثني يف عصرنا احلاضر ، 
وهو ظاهرة سلبية مردودة ـ قد يؤدي إىل إيقاع الظلم باآلخرين دون حجة أو دليل يعتذر به ، 

  . ١  أحدلتعمد البعض قلب احلقائق وتزييفها ألغراض ومآرب غري خافية على

                                         
 الغريب أن تبلغ السذاجة أو الصالفة باإلنسان حداً يتجاوز فيه كلَّ احلدود الشرعية واألخالقية ، وحتشره جمرداً يف زاوية ١

حرجة ، ويف موقع مفضوح جتعل املرء معها يتساءل عن مدى الفائدة اليت جينيها هذا البعض من هذه التصرفات واملواقف الشاذة 
 التقوالت واالفتراءات الباهتة اليت البد وأنْ يظهر زيفها مع األيام وعند االستقصاء ، وعندها ال أ دري مباذا واملنحرفة املرتكزة على

  .يعتذر هنالك املبطلون ، سواء أكان ذلك يف الدنيا أو يوم يقوم احلساب 

ى احنراف أصحاا عن جادة الصواب ومنطق احلق ـ من الذين ال تفسر مواقفهم نعم هناك الكثري من هذه املوارد الدالَّة عل
هذه إال بأا حماوالت مسمومة لبعثرة الصف اإلسالمي الواحد ـ أشار إليها بعض الباحثني واملتتبعني يف حبوثهم ومؤلَّفام ، كما 

  . فراجع أشرنا إىل بعض منها يف مقدمتنا التحقيقية لكتاب مكارم األخالق ،

وأما ما نريد اإلشارة إليه هنا فهو عينة صادقة عن خبايا تلك النفوس اليت ال ترعوي أمام كلمة احلق ، وال ختشى املساءلة يوم 
  .احلساب ، وبشكل متجه النفوس ، وتزدريه العقول 

أحد الكتاب املصطفني يف خانة حاملي معاول متزيق هذه األمة باسم الدفاع عن حرميها زوراً وتاناً ، ويدعى حممد فقد عمد 
يف اإلصدار األول مما يسمى بدراسات يف الفكر الشيعي إىل التالعب ) موقف الشيعة من أهل السنة(مال اهللا يف كتابه املوسوم بـ 

  .ا عن كتابنا هذا بصالفة عجيبة ، ووقاحة غريبة بإحدى العبارات اليت نقله

أنْ يظهر ويبدو هللا عز شانه أمر مل يكن « : والبداء عند الشيعة :  من كتابه املذكور، ما هذا نصه ٢٨فقد ذكر يف الصفحة 
  .انتهى ! ! »عاملاً به 
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إنَّ املسلمني الذي دكَّت سنابك خيوهلم أقاصي املعمورة ، وأذعن لسلطام العظيم األكاسرة 
والقياصرة ، وأخذت أصوات مآذم تنادي بالتكبري والتوحيد يف أراضي الصليب املتكسر ـ الذي ما 

على أكتافهم ليخفوا حتت أخشابه املتهرئة جشعهم وفسادهم واحنرافهم انفك املتاجرون به من محله 
عن أبسط املفاهيم السماوية املقدسة ـ أولئك املسلمني كانوا بأمس احلاجة من غريهم إىل وقفة تامل 
 ال بد منها إلدراك اخللل أو العلة الرئيسية اليت أودت بكلِّ أجمادهم ومفاخرهم ، وبدأت وأمام أعينهم

 تتهاوى

                                                                                                                                   
   . ٢٣١: حممد احلسني آل كاشف الغطاء / أصل الشيعة وأصوهلا) ٥: ( هذا وأشار يف اهلامش اخلامس إىل كتابنا

وياليته اكتفى مبوقفه املخزي هذا، لَكُنا تلمسنا له عذراً ، ولكنه يصر على خداع القراء ، ويواصل كذبه وافتراءه دون أي حياء ، 
يف طبعته الثانية الصادرة عن شركة الشرق األوسط )! ! الشيعة وحتريف القرآن ( هذه يف كتابه اآلخر فقد أعاد كتابة عني تقوالته

  . منه ، فراجع ١٢، ويف الصفحة )هـ ١٤٠٥(للطباعة يف عمان عام 

تهمها بالكفر واالحنراف ، متومهاً أنْ ال أحد سيكشف نعم هكذا تصرف هذا املؤلَف ذه العبارة ليسيء إىل طائفة بأكربها وي
انظروا ماذا تقول الشيعة على لسان واحد من كبار علمائها ، هل : كذبته هذه ، وأنها ستمر على القراء مرور الكرام ، ويقال 

  ! !هذا إال هو الكفر احملض

 ا هذا املؤلَف موجودة يف خامتة كتابنا هذا ضمن حديث الشيخ رمحه اهللا تعاىل عن املفتريات اليت ونص العبارة اليت تصرف
قوهلم بالبداء ، ختيالَ : األول : مما يشِنع به الناس على الشيعة ، ويزدرى به عليهم أيضاَ أمران : تتهِم ظلماً ا الشيعة ، حيث قال 

وهل هذا إال اجلهل ! !  تقول به الشيعة هو عبارة عن أنْ يظهر ويبدو هللا عز شأنه أمر مل يكن عاملَآ به من املشنعني أنَّ البداء الذي
الشنيع ، والكفر الفضيع ، الستلزامه اجلهل على اهللا تعاىل ، وأنه حمل للحوادث والتغيريات ، فيخرج من حظرية الوجوب إىل 

  .اخل . . . بل الضاللة » وسائر فرق اإلسالم من هذه املقالة اليت هي عني اجلهالة بل « وحاشا االمامية ! ! مكانة اإلمكان 

  .أترك للقارئ الكرمي مسألة التعليق على هذا األمر ، واحلكم مبا يراه موافقاً للعقل واملنطق والصواب : أقول 
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  .شيئاً فشيئاً ، دون أنْ ميتلكوا أمامها حيلة وال سبيالً

حقاً ـ وهذا مما ال ريب به ـ إنَّ ذلك اخللل كان قد استشرى كثرياً يف جسد هذه اًألمة 
ل وتعد رسالتها هي املنهج اليت متتلك ـ وذلك ما تغص به األفواه ـ كلَّ مقومات الرقي والسمو ، ب

العقائدي الوحيد القادر على إنقاذ البشرية وانتشاهلا من وهدة الضياع والتغرب واالنسالخ عن 
  .رسالتها العظيمة اليت خلقها اهللا تبارك وتعاىل من أجلها 

ن يسري يف جسد هذه اُألمة مترافقاً مع بلى إنَّ ذلك اخللل الرهيب ـ بأبعاده املختلفة ـ كا
جوانب اخلري والعطاء اليت أفاضتها شِريعة السماء بأشكاهلا املتعددة ، فكان كالعلة اليت ال يعريها 

فتقادم العصور والدهور، وإذكاء حالة االستسالم أمام . البعض اهتماماَ حىت تودي به على حني غرة 
ار ، بل والوقوف السليب يف بعض األحيان ـ أو احليادي يف واقع احلال دون أي ردة فعل أو إنك

أحيان اُخرى ـ أمام دعوات التصحيح املخلصة ، كلُّ ذلك كان يشكِّل العنصر الداعم واملتسامح 
  .جتاه حالة السقوط هذه 

 عينة واضحة مفردة تعكس ابتالء نعم ، ولعلَّ الكتاب املاثل بني يدي القارئ الكرمي ميثِّل
الشيعة ـ وطوال قرون ودهور يف إيضاح ورد الشبهات السقيمة والواهية اليت ما انفك البعض 
كالببغاء ال ميل من تكرارها يف كلِّ مناسبة وعلى كلِّ منرب ، إصراراً على املعاندة واملكابرة ، أو جهالً 

ودة هذه متثِّل وبوضوح رؤوس الفتنة امللعونة املبتغية ممجوجاً ال عذر فيه ، فكانت مواقفهم املرد
زعزعة وخلخلة البنيان اإلسالمي ، من خالل التمويه املقصود على احلقائق الواضحة اليت ال يعفى 

  .أحد من وجوب التعرف عليها وإدراك مصداقيتها 

إنَّ األمر الذي ال مراء فيه هو إنَّ التفاوت املنظور بني فرق : فوأقول بعيداً عن املغاالة والتطر
 املسلمني ال يشكِّل حالة مهولة تدفع العقالء إىل
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اليأس وإلقاء ما يف أيديهم وترك احلبال على غارا، ألنَ ـ وذلك منتهى الصدق واحلق ـ ما يتفق 
يف ذلك ما يشحذ يف املصلحني اهلمم ، ويدفعهم إىل عليه االخوة الفرقاء هو أكثر مما خيتلفون فيه ، و

  .مواصلة اجلهد الدؤوب حنو التقريب وااللتقاء 

بيد إنَ احملاوالت املعدودة ـ ومع اقتران أكثرها بصدق النية وصفاء السريرة ـ تبقى قاصرة 
م ، ألا تبقى دائرة يف الذيول ـ دون األصل ـ ودون اإلحاطة الشاملة ألبعاد هذا األمر اجلسي

  .مرات كثرية ويتعاطى معها بني األخذ والرد

وال غرو يف ذلك إذ إنَ العالج األجنع ألي علة ال بد فيه من البحث عن األسباب الرئيسية 
ما عجز الكثريون عن إدراكه ، أو اإلشارة إليه واألساسية يف بروزها ، ال معاجلة نتائجها ، وهذا 

فتعاقبت االنتكاسات ، وتوالت االخفاقات ، وستبقى طاملا ما زلنا جند . . . صراحة ودون مواربة 
  .من ال يتورع عن تزييف احلقائق ، وقلب املسميات بصالفة عجيبة ، ووقاحة ال تصدق

أنَ احلديث عن هذا األمر يستثري يف خواطر املرء الكثري من الشجون اليت ال بد  : وحقاً أقول
هلا من تترجم للجميع دون مواربة وخماتلة ، وتتطلَّب صدقاً وإخالص نية تتجاوز حدود األهواء 

  ... والرتعات النفسية ، وتصبح معياراً وسبيالًَ إلدراك احلق واحلقيقة ، ال شيء غري ذلك 
املسلمون يف هذه املعمورة تشعبت م املذاهب ، ونأت ببعضهم عن بعض ، مبسافات تتباعد 
وتتقارب تبعاً ملدى الوعي الفكري ، والفهم العقائدي ، وتتوسط بني االثنني مجاعة ال جتيد غري لغة 

  .لناصعة والثابتة التكفري البغيضة ، وإثارة النقع قبالة احلقائق ا

 فالثقل األكرب ـ وكما يعلم اجلميع ـ لعدد املسلمني يتمثل بأهل السنة
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أبو حنيفة ، مالك ، الشافعي ، : والذين يتعبدون بفتاوى أئمة املذاهب األربعة ١ واجلماعة
املالكي ، واحلنبلي ، ومجيع هذه املذاهب تلتقي فهناك احلنفي ، والشافعي ، و. وأمحد بن حنبل 

  .وتفترق يف مجلة واسعة من املسائل ، وذلك أمر ال مناص منه 

وأما الثقل األكرب الثاين فيتمثَّل بالشيعة ، وأعين م الشيعة االمامية اإلثين عشرية ، وهم 
 ومعامالم ألهل بيت النبوة عليهم السالم ، الذين توارثوا علومهم عن ينقادون يف فهم عبادام

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، فما افترق حكم الالحق عن السابق ، بل كان مؤمتناً مؤدياً 

بلى إنَّ الشيعة ترجع يف أحكام دينها إىل هذه العترة الطاهرة اليت جيب على املسلمني بنص 
 اتباعهم ومواالم ومودم ، ينضاف إىل ذلك مجلة واسعة من األدلة الثابتة والصحيحة القران الكرمي

اليت ال غبار عليها، وهذا ما ال حياول البعض ـ تعنتاً وجمافاة للحق ـ إدراكه وتفهمه ، فيضع نفسه 
 ملوقفه يف املضيق دون أِي مرتكز يعول عليه ، بل واألغرب من ذلك أنْ جتد من يتوسل تربيراً

املستهجن ـ وذلك ما ليس خباف على أحد ـ مبا متليه عليه حالته النفسية القلقة ، ال املرتكزات 
  .العقائدية والفكرية اليت ينبغي أن تسود هذه املباحث 

                                         
 الذي خلَفته الدهور املرة القاسية اليت أحاطت بالشيعة ـ وأعملت أنياا فيهم متزيقاً  لعلَه ال خيفى على أحد األثر العظيِم١

وتقطيعاَ وبشكل متناوب متالحق ـ وسامهت بشكل مباشر يف حتديد أعدادهم ، واحلد من تكاثرهم بشكل جلي واضح للعيان ، 
  .وهذا ما سبق أنْ تقدم منا احلديث عنه سالفاً 

يضاف إىل ذلك ما جلأت إليه احلكومات اجلائرِة املتالحقة من تروجيها وإسنادها للمذاهب اإلسالمية األخرى ، تنكيالً بالتشيع 
ب ، وحتجيماَ له ، ال حباً وإميانا بتلك املذاهب يف أغلب األحيان ، وإنْ كان ذلك األمر يتشكل يف بعض األحيان بصبغة التعص

  .الطائفي املقيت اخلارج عن أي مفهوم شرعي 



  ٢٣

(20) 

اهللا صلّى اهللا عليه نعم ال خالف بأنَّ املسلمني كانوا يشكّلون ـ ظاهراً ـ يف زمن رسول 
وآله اُمة واحدة حيكمها وجود قائد ميداين ، تنقاد ملشيئته املنبعثة عن إرادة السماء مجوع املسلمني ، 

ومن هنا فلم تكن هناك . فال وجه ألي خمالفة آنذاك غري اخلروج عن إطار اإلسالم ، والكفر الصريح 
شايف واحلاسم لدى صاحب الرسالة صلّى اّهللا عليه شبهات عقائدية تعتري أحد ، ألنه جيد اجلواب ال

  .وآله 

بيد أنَّ اللحظات اًألوىل لرحليه صلى اهللا عليه واله شهدت بذر شجرة اخلالف اليت تطاولت 
مع األيام وتفرعت ، وضربت جذورها بعيدة يف أعماق العقيدة اإلسالمية املباركة ، وأمثرت مِع األيام 

 أقسر البعض نفسه على جترعه غصصاً، عناداَ للحق ، أو استسالماً للواقع مثراً مراً ال يستساغ ،
  .املعاش

فقد توفِّي رسول اهللا صلّى اّهللا عليه وآله والدولة اإلسالمية الغضة الفتية تعيش يف أدق ظروفها 
:  الكثري من املخاطر املشخصة العناوين السياسية وأحرجها ، وحيث حتوطها وتعيش بني جنبيها

كاملنافقني ، ومدعي النبوة وحلفائهم من املشركني ، واليهود، باإلضافة إىل اخلطر الذي تشكِّله عليهم 
  .كلُّ من الدولتني الرومانية والفارسية ، وغري ذلك 

اُبتليت األمة بأول وأخطر انقسام أصاا يف الصميم ، وإبان تلك الظروف احلساسة واخلطرة 
وكان العلة األساسية لكلِّ أمراضها وويالا املتالحقة ، ونقطة االختالف اليت تشعبت عنها كلُّ 
موارد التفرق املتفاوتة ، ولن جتد تفسرياً منطقياً وعلمياً ميكنه اإلعراض عن التصريح ذه احلقيقة 

  .الثابتة

نعم إنَّ االختالف الذي منيت به األمة يف مسألة خالفة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ـ وما 
استتبعه بعد ذلك من نتائج متوقعة ـ كان هو سر الداء الذي سرى يف جسد هذه اًألمة، وتصيده 

 أعداؤها فطفقوا ـ بأساليب
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 ـ يؤججوا نار االختالف ، ويوسعوا اهلوة بني األخوة األشقاء ، بل ومل يتورعوا حمكمة ومدروسة
  .عن الكذب واالفتراء ، والتحريف والتشويه ، وقلب احلقائق وتزييفها كما أسلفنا 

صلى (ى أنَّ رسول اهللا لقد كانت حقيقة هذا االختالف تتلخص يف تشبث طرف وإصراره عل
من بعده ، وتعضدهم يف مقولتهم هذه مجلة ) عليه السالم ( قد نص على خالفة علي ) اهللا عليه وآله 

قوية من األدلَّة النقلية والعقلية الثابتة ، وهم الشيعة ، حني يصر الطرف اآلخر على نفي هذا األمر ، 
ترك األمة دون أنْ ينصب عليها خليفة له ) ليه وآله صلى اهللا ع( ويذهب إىل القول بأنَّ رسول اهللا 

من بعده ، وكان على هذه األمة أنْ تتوىل بنفسها تدبري أمورها، وتنصيب خليفة عليها ـ رغم ما 
حييطها من ظروف عسرة وشديدة التعقيد ـ وهو مذهب أبناء العامة من الفرق اإلسالمية غري الشيعة 

ليه وآله ـ وبناء على هذا التصور ـ قد ترك هذه األمة الغضة األطراف دون ، فكأنه صلّى اهللا ع
وذلك ما كانت وال زالت ! ! راع يقودها يف هذا التيه العظيم ، والبحر اللجي املتالطم األمواج 

  .تعارضهم فيه الشيعة أشد املعارضة 

مر الذي انسحبت ظالله على مسرية هذه األمة ابتداء من تلك نعم لقد كان هذا هو األ
اللحظات احلساسة ـ اليت شهدت انعقاد مؤمتر السقيفة ـ وحىت يومنا هذا ، وكانت من نتائجه 
املرة ما ترتبت عليه من تفسريات متباينة جلملة العقائد اليت يؤمن ا اجلميع ـ واليت ينبغي أن ال 

يجة تعدد املدارس الكالمية اليت حتاول كلُّ واحدة منها جاهدة أن تديل خيتلف الطرفان فيها ـ نت
بدلوها يف هذا املعترك العقائدي املهم ، بعيداً ـ عن منهله العذب املنبعث عن بيت العصمة ومهبط 

  .الوحي

اإلميان باهللا تبارك وتعاىل ، : ة وهي فإذا كان الطرفان ال خيتلفان قطعاً يف عقائدهم األساسي
  عليهم( وكتبه املرتلة ، ومجيع أنبيائه ورسله 
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، ويؤمنون بأنَّ اجلنة والنار حق ال ريب فيهما ، وأنَّ اهللا تعاىل سوف يبعث املوتى من ) السالم 
 شكَّل بالتايل نشوء ما قبورهم للحساب واجلزاء ، فإنَّ االعتقاد املتفاوت يف ماهية اإلمامة بني الطرفني

نراه من التأويالت والتفسريات املتفاوتة بتفاوت املدارس املختلفة ، واليت خيالف البعض منها اآلخر ، 
 .١بل ويستسلم البعض منها آلراء هجينة مردودة ، ال تتوافق وحقيقة االعتقاد اليت ينبغي التسليم ا 

                                         
 لعل من األمور اليت تثري االستغراب يف نفوس الباحثني وجود مجلة من أصحاب السنن والصحاح ـ ومن استقى من ١

كثري منها منابعهم موارد حبثه دون تأمل أو تدبر ـ قد وقع أسري مجلة مردودة من األخبار والروايات املوضوعة اليت يشخص ال
بانتمائه إىل اإلسرائيليات اليت جهدت أصابع أعداء الدين يف رصفها مع مجلة العقائد اإلسالمية املباركة واملتوافقة مع العقل واملنطق 

  .والفطرة 

ا ، ويؤمن مبضامينها ، وذلك مما تنفطر تأسفاً بل واألنكى من ذلك أنْ جتد من يتعبد بتلك النصوص املوضوعة ، ويسلم بصحته
عليه القلوب ، رغم إميان ذلك البعض باجلوانب السليمة من تلك العقيدة املتنافية بشكل حاد مع تلك اآلراء واملعتقدات الدخيلة ، 

  .التشنج والذي يشكِّل دعوة صرحية وواضحة ملناقشة تلك اآلراء مناقشة علمية رصينة ، بعيدة عن التعصب و

نعم إنَ تسرب هذه اإلسرائيليات املوضوعة يشكِّل الطرف األوضح يف ظاهرة الفهم اخلاطئ والتفسري السليب لبعض النصوص 
اليت يؤمن ا اجلميع ، القرآنية املباركة اليت أصبحت حمل االختالف يف تفسري ورسم املفهوم اخلاص لتلك املدارس يف بعض العقائد 

وزادها تعقيداً تشبث تلك املدارس يف الدفاع عنها ، ورد االعتراضات املوجهة إليها ، واام املخالفني هلا باالحنراف والسقوط ، 
واضح رغم أن العقالء من املسلمني يتساملون على ما تشكله ظاهرة التحاور العلمي املبتين على أسس التشريع اإلسالمي من مرتكز 

املباين يف التوصل إىل نتيجتني إجيابيتني ، ومها التصحيح والتشذيب للمظاهر الدخيلة على العقائد اإلسالمية ، أو التسليم بصواب 
  .املنهج اآلخر واإلقرار بصحته ، وذلك هو بغية كلِّ املخلصني

تعزى إىل ظاهرة التسرب جانب مهم يف تبلورها وبنائها ، فإنَّ ما عرفه املسلمون مما وإذا كانت هناك بعض املشخصات اليت 
يسمى بالتشبيه والتجسيم واحد من تلك اجلوانب املشخصة الغريبة عن البنيان العقائدي للشريعة اإلسالمية القائمة على الترتيه 

  .والتوحيد 

قرب للصواب يف حتديد العلة األساسية يف حتليل ظاهرة التسرب يتأتى يف دراسة الظروف املادية والنفسية اليت رافقت ولعلَّ األ
نشوء هذه الظاهرة ، وهذه العملية بال شك تتطلَب دراسة مستفيضة ومتخصصة ال يسعنا هنا اخلوض يف غمارها ، إال أنَ ما 

أنَ العلة األساسية تكمن يف كون العرب آنذاك : ن التوضيح على هذا األمر ، حيث قال ذكره ابن خلدون يف مقدمته يلقي شيئاً م
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مل يكونوا أهل كتاب ، وال علم ، وأنما غلبت عليهم البداوة واألمية ، وإذا تشوفوا إىل معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس 

 فإمنا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ، ويستفيدونه منهم ، وهم البشرية يف أسباب املكنونات ، وبدء اخلليقة ، وأسرار الوجود ،
  .أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى مثل ؟ كعب األحبار ، ووهب بن منبه ، وعبد اهللا بن سالم 

لظاهرة حمل البحث ، وأما الطرف األخر منها فيكمن باجلمود بلى لقد كان ذلك األمر ما ميكن اعتبار الطرف األول يف تلك ا
على الفهم السطحي املبتور جلملة تلك اآليات القرآنية أو األخبار املختلفة ، واليت ختتلف بشكل بين مع األصول العقائدية 

، وقوله } يومئٍذ ناِضرةَ إىل ربها ناظرة وجوه { : اإلسالمية اليت حتاول جاهدة االنتماء إليها ، كما يف حالة تفسري قوله تعاىل 
وقالَِت اليهود يد اهللا مغلُولَة غُلًت { : ، وقوله جل امسه } كُلُ من علَيها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلَالِل واإلكرام { : تعاىل 

مث إنَّ ما تولَّد من ذلك الفهم السليب واُمسي بالتشبيه والتجسيم ال : أقول . وغريها} أيديِهم ولُِعنوا ِبما قالُوا بل يداه مبسوطَتاِن 
ميكن اعتباره بأنه يشكَل ظاهرة جديدة طفحت على الساحة العقائدية ألتباع بعض املدارس اإلسالمية ، بل يبدو من الواضح 

لفة ، كما يف تشبيه النصارى املسيح عليه السالم باهللا تبارك وتعاىل ، وإنْ كان للعيان تشكِّل جوانب منها لدى األمم السا
بأنَ التشبيه كان صرفاً خالصاً يف اليهود ـ ال يف كلِّهم بل يف القرائني منهم ـ إذ وجد يف ) : ٩٣ : ١(الشهرستاين يقول يف ملله 

  ...التوراة ألفاظاً كثرية تدل على ذلك 

وهو ما أردنا ( عند حديثه عن بعض أخبار التشبيه اليت تداوهلا مجاعة من أهل احلديث ) ١ ٠٦ : ١ (وأضاف يف موضع آخر
وزادوا يف األخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إىل النيب صلّى اهللا عليه وآله ، وأكثرها مقتبسة من اليهود ، فإنَّ ) : اإلشارة إليه 

وأنَّ العرش ليطأ ! ! وبكى على طوفان نوح حىت رمدت عيناه ! !  فعادته املالئكة اشتكت عيناه: التشبيه فيهم طباع ، حىت قالوا 
  .انتهى ! ! من حتته كأطيط الرحل احلديد 

واب ما ذهبنا وأخرياً فإنَّ استعراض ومناقشة مجلة تلك األخبار والروايات املختلفة اليت أشرنا إليها يدل بصراحة على صحة وص
  .إليه ، هذا إذا اعتمد الباحث والدارس يف احلكم عليها األسس والقواعد املعروفة لدى علماء األصول واجلرح والتعديل 

له سبحانه جوارح مشخصة األخبار والروايات اليت تزعم بأنَّ اهللا تعاىل خلق آدم عليه السالم على صورته ، أو أنَ : فمن ذلك 
  ! ! .كاألصابع والساق والقدم ، وأنَّ يف ساقه ـ سبحانه ـ عالمة يعرف ا 

  ! ! .قط قط : بل وأنه تعاىل يضع قدمه يوم القيامة يف نار جهنم ليكف مها فتقول 

من يسألين فأستجيب له ، من يسألين فأعطيه ، من : ويقول ! ! جل امسه يهبط يف آخر الليل إىل السماء الدنيا كما أنه 
  .يستغفرين فاغفر له 

ة اهللا تعاىل برسوله يضاف إىل ذلك ما يروى من إمكان رؤيته تعاىل حقيقة ال جمازاً ، حىت أنَّ تلك األخبار ال تكتفي حبصر رؤي
األكرم صلّى اهللا عليه وآله ـ حيث تذكر بأنه يرى اهللا سبحانه فيقع ساجداً له ـ بل يتعداه ذلك األمر إىل اجلميع ، حيث تورد 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

                                                                                                                                   
: ه وذلك مصداق ما نسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من قول! ! بأنه جلَّ وعال يهبط يوم القيامة إىل العباد ليقضي بينهم 

  ! ! .أنكم سترون ربكم عياناً ، وأنّ املسلمني يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ال يضامون يف رويته 

نه ا ، واألغرب من ذلك كله ما يروى من أنَ اهللا تبارك وتعاىل يأيت هذه األمة يوم القيامة على هيئة غري هيئته اليت يعرفو
  .وغري ذلك !! حىت يأتيهم بالصورة اليت يعرفونه ا فيتبعونه ! ! فينكرون ذلك عليه 

ملا خلقت بيدي ، : كتاب التوحيد ، باب قول اهللا تعاىل  ( ١٥٦ : ٩) كتاب االستئذان  ( ٦٢ : ٨صحيح البخاري : راجع 
 : ٤، صحيح مسلم ) كتاب التهجد ، باب الدعاء والصالة من آخر الليل  ( ٦٦ : ٢و )  يومئذ ناضرة وجوه: وباب قوله تعاىل 

 ، ٢١١|٤٣٩: ١، ٣٨ ، ٣٧، ٣٦ ، ٣٥|٢١٨٦: ، و٢٢ ، ٢١، ٢٥ ، ١٩|٢١٤٧ و ١١٥|٢٠١٧:  و٢٨٤١|٢١٨٣
 سنن  ،١٣٨٨،١٣٩٠|٤٤٤ و ١٣٦٦|٤٣٥: و١٨٢|٦٤ : ١ ، سنن ابن ماجة ٣٠٢ ، ٣٠٠ ، ٢٩٩|٩٦٣ ، ٢١٢

 ٢٦٧، ٢٦٤: ٢ ، مسند أمحد ٢٥٥٢ ، ٢٥٥١|٦٨٧ : ٤ و٢٣٨٢|٥٩١: ٤ و٤٤٦|٣٠٧: ٢و٢٥٥٧|٦٩١: ٤الترمذي 
  .٣٠|٢١٤: ١ ، موطأ مالك ١٦ : ٤ ، ٣٤ : ٣ ، ٥٠٤ ،٤٨٧ ، ٢٨٢، 
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 إنَ اعتبار الشيعة كون اإلمامة أصل من أصول الدين ، ومنصب اهلي مين به اهللا تبارك :أقول
 خاصة جتعلهم أهال هلذا التكليف وتعاىل على من يشاء من عباده الذين ميتازون عن غريهم مبواصفات

 العظيم ، ليس هو نتاج أفكارهم اخلاصة ـ كما حيلو للبعض إطالق ذلك دون دليل أو حجة ـ بل
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على العكس من ذلك ، فقد ابتنت عليه مجلة كبرية من أفكارهم ومعتقدام ، ألنهم ميتلكون على 
لعقلية اليت يتفق عليها الفريقان ، رغم خمالفة الطرف إثبات هذا األمر مجلة واسعة من األدلة النقلية وا

اآلخر هلم يف اعتقاده بأنَّ اختيار اإلمام من حق اُألمة ، وليس هو شأن خارج عن إرادا ومتعلِّق 
وذا . بإرادة السماء ـ كما يعتقده الشيعة ـ وإنْ كانوا يذهبون إىل القول بوجوا لقيادة األمة 

لشيعة فيما ذهبوا إليه من تنصيب علي عليه السالم من ِقبل اهللا تعاىل ، خليفة لرسوله فهم قد خالفوا ا
  ) .عليهم السالم ( الكرمي صلّى اهللا عليه وآله ، وحصر اإلمامة يف أبنائه 

 ، وال يسع املرء ـ بل ال ومما ال ريب فيه أنَّ إطالق األقوال جزافاً ليس هو بعمل احملصلني
ينبغي له ـ الركون إىل صدقه إذا مل يعضده الدليل السليم ، واحلجة املقنعة ، وهذا ما نراه من أنَّ 
الشيعة أكثر ما يطالبون به خمالفيهم والرادين عليهم ، مع تطوعهم ـ أي الشيعة ـ إلثبات دعاواهم 

  .من خالل طرحها ومناقشة حجيتها

فإنَّ االختالف احلاصل يف مسألة اإلمامة واخلالفة بني الفريقني ، وإنْ : وخالصة املقال 
  :تشعبت فيه اآلراء ، إال أنه ال خيرج عن هذه التصورات الثالث 

قد ترك اُمته مهالً من بعده ، وعليها هي وحدها  ) صلى اهللا عليه وآله(  أنَّ رسول اهللا :أوهلا
وهذا األمر كما هو واضح وجلي . أنْ تتولّى مسؤولية تدبري أمورها وفق ماترتئيه ، وما تتوصل إليه 

  .ينسحب بالتايل إىل إرادة الباري عز وجلَّ ، حيث أنَّ الرسول مبلِّغ ، وما مل يبلَّغ به ال يطالَب به

قد رمسا لألمة سبيل ومواصفات وأسلوب ) صلى اهللا عليه وآله (  إنَّ اهللا تعاىل ورسوله :ثانيها
 ) .صلى اهللا عليه وآله ( اختيار اخلليفة واإلمام بعد رسول اهللا 
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قد نص باالسم على خليفة له من بعده بأمر من ) يه وآله صلى اهللا عل(  أنَّ رسول اهللا :ثالثها
اهللا تبارك وتعاىل ، وعلى األمة أنْ تستجيب هلذه املشيئة ألنها حكم مساوي ال تأويل وال اجتهاد وال 

  .رد عليه إال من العاصني اخلارجني عن تلك اإلرادة املقدسة 

ب يف مناقشة وحبث هذه اآلراء املمثلة جلملة املدارس الفكرية املنبعثة عنها يستلزم ولعلَّ الذها
الكثري من املساحة اليت ال يسعنا قطعاً حتميل هذا الكتاب ا ، إالّ ان ذلك ال حيول دون اللمحة أو 

  .اإلشارة املتعجلة إليها

إنَّ وجود الوصي ضرورة حتمية حيكم بوجوا العقل وحاجة :  تعاىل فأقول مستعيناً باهللا
اتمع اإلسالمي لقائد يسوسه ويدبر شؤونه ، ويتولّى مواصلة النهج الذي اختطه الرسول األكرم 

  .صلّى اهللا عليه وآله بكفاءة تتناسب ـ حتماً ـ وعظم هذه الرسالة وأمهيتها والظروف احمليطة ا 

وال يعتري أي عاقل شك يف وجوب ذلك ، فإنَّ ما تآلف عليه الناس منذ ظهور التجمعات 
البشرية ، وتبلور أبسط النظم احلياتية ، وجود إمام أو رئيس يفوضون إليه أمورهم ، ويفزعون إليه يف 

 قائد أو إمام يفتح الباب على تدبري شؤوم ، ألنهم يدركون بوضوح أ نَّ خلو أي جمتمع من
مصراعيه أمام ذوي املآرب الفاسدة والظلمة واملنحرفني ، فتضطرب أحواهلم ، وختتل موازين حيام 
، ويفشو فيهم الظلم والفساد وفعل القبيح ، بل وتنهار النظم اليت كانت حتكم حيام إبان وجود 

  .احلاكم السابق ، حىت يستقر احلال على أمر ما 

ومن هنا فإنَّ من أوىل املسلَّمات يف سياسات احلكّام وامللوك واألمراء ـ بل وحىت ذوي 
تناط به مسؤولية تولِّي شؤون ذلك احلاكم عند ) أي خليفة ( املسؤوليات املتواضعة ـ تنصيب نائب 

 تغيبه أو وفاته ، ألنَّ ترك هذا
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العقل واملنطق ، وال يذهب إليه أحد ، فتأمل واستقرئ ما غرب من الدهور ، بل وما األمر خالف 
  .نعاينه يف أيامنا هذه ، فهل جتد إال ما قلناه ؟ 

مث إذا كان ذلك يف شؤون اإلمارات واملمالك والدول ، فكيف لو تعلَّق األمر باألديان 
وحيث يتعلَّق األمر باخلالق تبارك !  وبآخرها وأعظمها ، وبأوسعها نظاماً وتشريعاً ؟ السماوية ، بل

فهل يريد من . . . وتعاىل ، وبرسوله الكرمي صلى اهللا عليه وآله ، الذي ما اُرسل إال رمحة للعاملني 
اهللا تبارك وتعاىل خيالف ذلك أنْ ينسب التفريط ذا األمر الذي مل يفرط به ملوك الدنيا وحكامها إىل 

، وذلك ال يذهب إليه أحد إال من كان أعمى القلب معدوم البصرية ، أو إىل رسوله الكرمي صلى اهللا 
عليه وآله ، وذلك ليس مبعهود منه ، حيث حتدثنا مجيع املراجع التارخيية املختلفة أنه مل يغادر املدينة 

 يضا وصاياه يلحق بذلك أ١يوماً إال واستناب فيها من خيلفه 

                                         
لدولة  بلى إن املراجعة البسيطة لسرية رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يف استخالف من ينوب عنه حني تركه لعاصمة ا١

اإلسالمية ، حىت ولو قصر مدى السفر وقلت أيامه ـ كما ِيف غزوة اُحد اليت مل تبعد عن املدينة إال ميالً واحداً ، ومل يستغرق 
بعده عنها إال يوماً واحداً فقط ، بل ويف غزوة اخلندق اليت كانت يف املدينة عينها ـ تدل داللة واضحة على استحالة وقوع 

ك هذه األمة دون راعي أو خليفة ينوب عنه ، السيما وحنن نعلم أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله مل يفاجأ مبوته التفريط منه يف تر
كما معروف لدى اجلميع ، وأنه صلى اهللا عليه وآله يدرك بوضوح ما حييط اُمته من املخاطر اجلسيمة اليت تتحني ا الفرص 

  !والغفالت ؟

نعم ، فإنا عندما نتأمل ذلك جند أن افتراض عدم االستخالف من ِقبل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله خالف ما عهد من سريته 
  :املباركة ـ مضافاً إىل خالفه الصريح مع املنطق والعقل ـ وذلك ما يتبين عند املراجعة البسيطة لكتب السرية والتاريخ املختلفة 

ما اُذن له صلى اهللا عليه وآله بقتال املشركني يف السنة الثانية من اهلجرة، وخرج مع مجاعة من املسلمني للتعرض لعري فعند .١
 .قريش ، استخلف على املدينة سعد بن عبادة خليفة عنه 

  .ويف تلك السنة أيضا ، وعند خروجه صلى اهللا عليه وآله يف غزوة بواط ، استخلف عنه سعد بن معاذ .٢

 .خلف زيد بن حارثة عند خروجه صلّى اهللا عليه وآله يف طلب كرز بن جابر الفهري الذي أغار على املدينة واست .٣



  ٣٢

                                                                                                                                   

 .مث استخلف صلّى اهللا عليه وآله أبا سلمة املخزومي عندما خرج يف غزوة العشري .٤

 .ويف غزوة بدر الكربى كان ابن اُم مكتوم خليفة عنه صلّى اهللا عليه وآله يف املدينة  .٥

 .دما خرج صلّى اهللا عليه وآله يف غزوة بين القينقاع استخلف أبا لبابة األنصاري وعن .٦

 .وأعاد صلّى اهللا عليه وآله استخالف أيب لبابة عند خروجه يف غزوة السويق  .٧

 .وم وأما عندما خرج صلّى اهللا عليه وآله إىل سليم وغطفان يف السنة الثالثة من اهلجرة ، فإنه استخلف عنه ابن اُم مكت .٨

 .ويف غزوة بفران كان خليفته صلّى اهللا عليه وآله يف املدينة ابن اُم مكتوم أيضا .٩

  .وأما عثمان بن عفان فقد استخلفه صلّى اهللا عليه وآله عند خروجه يف غزوة ذي أمر .١٠

  .واستخلف صلى اهللا عليه وآله ابن اُم مكتوم عند خروجه إىل أحد  .١١

  .ابن اُم مكتوم عندما خرج إىل غزوة محراء األسد وأعاد صلّى اهللا عليه وآله استخالف  .١٢

  .واستخلفه أيضاً عند خروجه صلى اهللا عليه وآله يف غزوة بين النضري .١٣

  .وعند خروجه صلّى اهللا عليه وآله إىل غزوة بدر الثالثة كان خليفته يف املدينة عبد اهللا بن رواحة األنصاري  .١٤

  .وآله عثمان بن عفان يف املدينةويف غزوة ذات الرقاع استخلف صلّى اهللا عليه  .١٥

  .وأما يف غزوة دومة اجلندل فقد استخلف صلّى اهللا عليه وآله ابن أم مكتوم يف املدينة  .١٦

  .يف املدينة ويف غزوة بين املصطلق كان زيد بن حارثة خليفة عنه صلّى اهللا عليه وآله  .١٧

  .وعندما قاتل صلى اّهللا عليه وآله األحزاب ، ويف املدينة عينها ، استخلف ابن أم مكتوم أيضاً خليفة عنه  .١٨

  .ريضة وكان أبو رهم الغفاري خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف غزوة بين ق .١٩

  .ويف غزوة بين حليان كان ابن اُم مكتوم خليفة عنه صلّى اهللا عليه وآله  .٢٠

  .وأعاد صلّى اهللا عليه وآله استخالف ابن اُم مكتوم عند خروجه يف غزوة ذي قرد  .٢١

  .وكان ابن اُم مكتوم أيضا خليفة عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله عند خروجه يف غزوة احلديبية  .٢٢



  ٣٣

( 28 ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                                                                   

  .ويف غزوة خيرب استخلف صلّى اهللا عليه وآله عنه يف املدينة سباع بن عرفطة  .٢٣

  .رة القضاء وأعاد صلى اهللا عليه وآله استخالفه عند خروجه يف عم .٢٤

  .وأما عند خروجه صلى اهللا عليه وآله يف فتح مكة فإنه استخلف أبا رهم الغفاري يف املدينة  .٢٥

  .وملّا خرج صلّى اهللا عليه وآله يف غزوة حنني كان أبو رهم خليفته يف املدينة أيضاً  .٢٦

  .وأما أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم فقد خلفه عنه صلى اهللا عليه وآله يف املدينة عند خروجه إىل تبوك  .٢٧



  ٣٤

 (29)  

هذا إذا . بوجوب الوصية على املسلم والتشديد على املفرط فيها ) صلى اهللا عليه وآله ( املتكررة 
فما معىن . بل امتد به مرض املوت أياما ) صلى اهللا عليه وآله ( سول اهللا أدركنا أنَّ املنية مل تعاجل ر

  !!هذا التناقض بني احلالتني 

مث أال يثري يف النفس االستهجان مما يقوله الذاهبون إىل عدم وجوب الوصية ما يرويه مسلم يف 
أعلمت أنّ أباك غري : دخلت على حفصة فقالت : ل صحيحه بسنده عن ابن عمر ، من إنه قا

  مستخلف ؟

  .ما كان ليفعل: قلت : قال 

  .انه فاعل : قالت 

  . ومل أكلمه. حىت غدوت فسكت ، . فحلفت اين أكلمه يف ذلك : قال ابن عمر
إين مسعت الناس : حىت رجعت فدخلت عليه ، فقلت له . فكنت كأمنا امحل بيميين جبالً: قال 

يقولون مقالةً فآليت أن أقوهلا لك ، زعموا أنك غري مستخلف ، وانه لو كان لك راعي إبل ، أو 
  .١ ا رأيت أن قد ضيع ، فرعاية الناس اشدراعي غنم مث جاءك وتركه

ال تدع اُمة : بل وما يروى عن عائشة أيضا يف هذا املنحى من إرساهلا إىل عمر عندما طُعن 
  حممد بال راع ، استخلف عليهم ، وال تدعهم بعدك

                                         
  ) .كتاب األمارة ، باب االستخالف وتركه  (١٨٢٣ : ٣ صحيح مسلم ١



  ٣٥

(30)  

  .١ مهالًَ ، فإني أخشى عليهم الفتنة

صلى اهللا عليه ( أال جتد يف ذلك املوقف ـ الذي نسبه ذلك البعض من إمهال رسول اهللا 
المته حريى مضطربة ال تأوي إىل مكان تستظل فيه ، وال جتد مرفأ أمان تأوي إليه ـ تناقض ) وآله

لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمن أنفُِسكُم عزيز علَيِه { : صريح مع قول اهللا تبارك وتعاىل يف حق رسوله الكرمي 
 ِحيمر وفؤر لَيكُم باملؤمننيع ريصم حِنتا ع٢} م.  

صلى اهللا عليه ( نعم ، أال يعد الذهاب إىل هذا القول إساءة وتوهيناً لشخص الرسول الكرمي 
نَّ عائشة وعبد اهللا بن عمر كانا أفقه منه واكثر إدراكا خلطورة األمر املترتب على حىت يقال أ) وآله 

  !! .ترك األمة دون خليفة أو وصي 

: بل ويا ليت هذا األمر انتهى عند هذين حىت يلتفت إليه ابن خلدون ليقول يف مقدمته 
  .٣كم يزع بعضهم عن بعض فاستحال بقاؤهم فوضى دون حا

مث أال يعد هذا خطالًَ من القول ! ؟) صلى اهللا عليه وآله ( فهل خفي كل هذا عن رسول اهللا 
  وسفهاً؟

 تبارك وتعاىل يف هذه الرسالة هذا إذا جتاهلنا أنَّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله مبلِّغ عن اهللا
العظيمة ، وأنَّ املرِسل جل وعال أوىل برعاية رسالته من الضياع والسقوط ، لعلمه املطلق مبا يترتب 

                                         
  .٢٣:  اإلمامة والسياسة١

   .١٢٨: ٩ التوبة ٢

   .١٨٧: دمة ابن خلدون  مق٣



  ٣٦

عليه هذا الترك من ختبط واضطراب عظيمني ، فهل نرتضي ألنفسنا نسبة هذا التفريط إىل الباري عز 
 .إا حباجة إىل وقفة تأمل ! وجل ؟



  ٣٧

(31)  

ولذا فان هذا االفتراض باطل ال يؤبه به ملخالفته الصرحية مع مفهوم العقيدة اإلسالمية ، 
، وضرورة العقل إلفتراضه تركه اًألمة اإلسالمية ) صلى اهللا عليه وآله ( والسرية الثابتة لرسول اهللا 

ضات املتضاربة ، وغرضاً لطالب الدنيا والسلطة ، الفتية بة لالختالفات واملشاحنات واالفترا
والالهثني خلف متعها الرخيصة الفانية ، مضافاً إىل ما ثبت من عدم الوصول إىل قاعدة موحدة ميكن 

  .التسليم بصحتها

بعض بوقوعه ، بل بيد أنَّ خروج هذا التصور عن افتراض العقالء مل يغن عن اعتقاد ال
: والتصريح به ، كما افترض ذلك الدكتور أمحد أمني يف كتابه املوسوم بفجر اإلسالم ، حيث قال 

ومل يعني من خيلفه ، ومل يبني كيف يكون اختياره ، فواجه ) صلى اهللا عليه وآله ( تويف رسول اهللا 
  ! !.١...املسلمون أشق مسألة وأخطرها 

كذا جند من تذهب به املزاعم هذا املذهب اخلطري من نسبة اإلمهال والتقصري إىل رسول اهللا 
صلّى اهللا عليه وآله ، رغم القطع الثابت بأمهية الوصية وحساسيتها يف استمرارية ودميومة الشريعة 

  .تت والتبعثراإلسالمية واتباعها من املسلمني ، بل وانتظام أمرهم حفظاً هلم من التش

مكان القيم باألمر مكان النظام من ) : " عليه السالم ( قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
  .٢" اخلرز ، جيمعه ويضمه ، فإنْ انقطع النظام تفرق وذهب ، مث مل جيتمع حبذافريه أبداً 

                                         
   .٢٢٥: فجر اإلسالم ١

   .٣١٦: ٢ ج البالغة ٢



  ٣٨

مث إذا افترضنا أنْ الشارع اإلسالمي قد حدد لألمة سبيل ومنهج اختيار الوصي واخلليفة ، فإنَّ 
أي منهج وضع للمسلمني هو ذلك الذي اعتمده الصحابة يف إقرار هذا : من حق املرء أنْ يتساءل 

 األمر؟



  ٣٩

(32)  

ت كميدان تناطحت فيه آراء متضاربة كلٌ منها يدعي أولويته يف فسقيفة بين ساعدة كان
التصدي ملسؤولية خالفة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، وأحقانيته يف هذا األمر دون غريه ، حىت 

  .بادر املهاجرون ، وكانوا ثالثة نفر ، إىل مصادرة هذا األمر رغماً عن األنصار وغريهم 

أيب : نعم مل يكن حباضر يف سقيفة بين ساعدة من وجوه املهاجرين سوى ثالثة من املهاجرين 
بكر ، وعمر بن اخلطاب ، وأيب عبيدة اجلراح ، وليس يف هذا متثيل قانوين جلموع املهاجرين ، وعلى 

مع حجتهم الذاهبة ـ يف ، وهم األوىل ذا األمر استرساالً ) عليهم السالم ( رأسهم أهل البيت 
  .التشبث بتقدمهم على األنصار ـ إىل أن القرابة هي احلاكمة يف هذا التنصيب 

، أم أن كالً منهما كان ) صلى اهللا عليه وآله ( فهل كان هناك منهجان اختطهما رسول اهللا 
  ؟!جير النار إىل قرصه ، أم ماذا 

مث إذا سلَّمنا بصحة مدعى املهاجرين ، فهل ميكننا أنْ نعترب دعواهم هي املقياس الذي ينبغي 
أنْ ال يتجاوزه املسلمون من بعد ، على اعتبار أنَّ فعلهم هو املعيار الشرعي يف اختيار اخلليفة النائب 

 سلَّمنا بوجود املنهج الذي رمسه املشرع اإلسالمي يف عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ـ طاملا
اختيار الوصي أو اإلمام وأناطه باألمة ـ فَِلم مل يتخذ منهجاً يسري عليه الالحقون ، وجتري يف 
مدارجه خطاهم ، بل تراها خضعت حلسابات متفاوتة حىت امتطى سدة اخلالفة ومنرب رسول اهللا 

  .ية وولده يزيد ومروان ومن لف لفهم صلّى اهللا عليه وآله أمثال معاو

ـ كما يقال ـ ) صلى اهللا عليه وآله ( بلى إذا كان أبو بكر قد توىل خالفة رسول اهللا 
 أنها: باالنتخاب أو التصويت ـ وان كان عمر بن اخلطاب يقول 



  ٤٠

( 33 )  

  ـ فلم اختار من بعده عمر ، بل وِلم جعلها عمر يف ستة؟١ وقى اهللا املسلمني شرها) أو فتنة ( فلتة 

يف ) صلّى اهللا عليه وآله ( إنَّ يف ذلك نفي قاطع لوجود منهج مرسوم من قبل رسول اهللا 
  .اختيار خليفته ، وإال لكان اجلميع خمالفني قطعاً له كما هو معلوم 

وأما ما يذهب إليه البعض من أنَّ تعيني األمام أو الوصي يتم بواسطة مبدأ الشورى الذي يشري 
 فإن ٣} وشاِورهم يف األمر { : وقوله تبارك وتعاىل ٢} وأمرهم شورى بينهم { : إليها قوله تعاِىل 

واعتماد الشورى ، ألنَّ املشاورة هنا ال يراد قوهلم هذا ال ينهض كحجة شرعية يعتد ا يف نفي النص 
ا قطعاً مسألة اخلالفة ، حيث يعد ضرباً من احملال اتفاق آراء األمة على فرد معين ، وفيها اجلاهل 

  .واملنافق واملناوئ وغريهِم 

ة تتشاور يف هذا األمر، ألنَّ هذا احلصر ينفي كما ال عربة مبا يقال من حصر االُمة بثلة حمدد
  .استقراء مجيع آراء هذه األمة ، مع ما فيه من املداخالت اليت قد خترج باألمر عن مساره السليم 

نعم فهل فاتك كيف رست سفينة الشورى اليت أمر ا اخلليفة عمر ابن اخلطاب بعد أنْ طُعن 
 وفيها كما يعرف اجلميع وجوه الصحابة وأعيام ، فدارت دوران الرحى على عثمان ، بعد أنْ ،

                                         
 ، ٢٠٥: ٣، تاريخ الطربي ) كتاب احملاربني ، باب رجم احلبلى من الزنا إذا أحصنت  ( ٢٠٨ : ٨ صحيح البخاري ١

 : ٣ ، النهاية البن األثري ١٨ : ، الصواعق احملرقة٢٣٧: ١ ، الرياض النضرة ٥١:  ، تاريخ اخللفاء ٣٢٧ : ٢الكامل يف التاريخ 
  .٢٤٥: ٥ ، البداية والنهاية ٤٦٧

   .٣٨: ٤٢ الشورى ٢

   .١٥٩: ٣ آل عمران ٣



  ٤١

فقدت أي مصداقية شرعية هلا يف القطع بصحة االختيار خلضوع البعض منهم هلوى النفس ، وحماباة 
 ذلك



  ٤٢

( 34 )  

غا رجل منهم فص: عنها ) عليه السالم ( اهلوى على حساب احلق ، حىت قال أمري املؤمنني علي 
  .١لضغنه ، ومال اآلخر لصهره ، مع هن وهن 

بلى مل يكونوا إال ستة نفر ، واحلق أمامهم أجلى من أنْ يواريه السحاب ، واحتجاج علي 
يد أنَ تلك عليهم بأحقانيته من غريه يف هذا األمر حجة عليهم يف إناطة احلق بأهله ، ب)  عليه السالم (

اجلماعة املعدودة مل تصدق األمانة ، فمال البعض منهم لضغنه ، واآلخر لصهره ، فضاع احلق بني 
فكيف باألمة أمجع وفيها من . . . هذه اجلماعة القليلة ، وظُلم علي عليه السالم وهو صاحب احلق 

بد الرمحن بن عوف يأكله بل ورأينا صحايب من كبار هؤالء الصحابة ، وهو ع! فيها كما ذكرنا ؟
الندم على ميله لعثمان وتقليده إياه خالفة املسلمني ، فيعرض عنه وينافره بعد أن اضطربت الدولة 
اإلسالمية من أقصاها إىل أدناها بفساد األمويني وتكهم حتت مظلة خليفة املسلمني ، فماذا بعد ذلك 

! هذا الضياع والتالعب ، والفوضى واالضطراب ؟ ؟ وهل يعقل أنْ يرتضي اهللا تبارك وتعاىل لرسالته 
  .إنه جمرد تساؤل 

إذن ـ وبعيداً عن املعاندة للحق ـ مل يبق سوى االفتراض الثالث من أنَّ رسول اهللا صلّى اهللا 
 وعلى األمة أنْ تسمع عليه وآله قد أوصى ألحد املسلمني بأنْ يكون خليفته فيهم ، ووصيه عليهم ،

  .له وتطيع ، ألنه االمتداد احلقيقي لصاحب الرسالة ، عدا كونه غري نيب 

مث ال خيفى عليك أنَ عظم األمهية املترتبة على هذا املنصب تظهر بوضوح تعلِّق صدوره عن 
) صلى اهللا عليه وآله (  حيدثنا أنِّ هذا الرسول الكرمي اهللا تبارك وتعاىل ، السيما والقرآن الكرمي

 مرهونة كلُّ أقواله وأفعاله باملشيئة

                                         
  ).ضمن ما يعرف باخلطبة الشقشقية  ( ٨٨ : ١ يشري عليه السالم إىل أغراض كره التصريح ا ، ج البالغة ١
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  .١}إنْ هو إال وحي يوحى * ما ينِطق عِن اهلَوى { اإلهلية ، ألنه 

 إرادة الباري عز وجلَّ أنْ تنيط ا نعم فهل ميكن حصر تلك الشخصية العظيمة اليت شاءت
هذه املسؤولية اجلسيمة واخلطرية ، واليت ينبغي أنْ تكون مشخصة للجميع ، ومعلومة عندهم ، 
ومتميزة من بينهم ، تعرف دون عناء قد يضيع البعض يف سلوك الدرب إليه ، أو يقع يف مجلة 

  .املتشاات املتعددة 

إنَّ من املنطقِي الذي ينبغي أنْ تتسامل عليه آراء : أقول ـ ويوافقين يف ذلك كلُّ العقالء ـ 
ومعتقدات اجلميع كون معرفة تلك الشخصية الوارثة هلذا األمر أيسر من أنْ تأخذ من املسلم مأخذاً 

ياء واملُرسلني عليهم السالم إال رمحة منه كبرياً ، وجهداً مضنياً ، ألنَّ اهللا تبارك وتعاىل ما أرسل األنب
ولطفاً يفيضه على عباده ، وجعل صراط احلق الذي يدعو أولئك املُرسلني إليه بيناً واضحاً ال لبس فيه 
وال شبهة ، يسلكه من ابتغى النجاة ، ويعرض عنه من أىب ، وليس للثاين حجة حيتج ا يوم القيامة ، 

وية ، وإال النتفى ذلك املفهوم عندما يعجز البعض عن إدراك احلق لقصور وتلك هي العدالة السما
املشرع يف حتديد مسالكه ، وذلك ما يستحيل افتراضه ، وإنْ افترضه البعض معاندة للحق فليس هو 
إال حمض افتراء وجتني على املُرِسل والرسول ، وجمافاة صرحية للعقل واملنطق ، وهذا ما يستدل به يف 

ب تشخيص الوصي والنائب عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، ألنه ليس من املنطقي أنْ جيعل وجو
اهللا تبارك وتعاىل وصي رسوله لغزاً خمفياً ، وسراً مموهاً ، ملا يف ذلك من التعارض البني مع الرمحة 

  .لى اهللا عليه وآله اإلهلية أوالً ، ومع حكمة نصب هذا اإلمام ثانياً ، وكذا هو حال الرسول ص

 إذن فماذا جييبنا االستقراء العلمي والبعيد عن اهلوى والتعصب

                                         
  .٤ ـ ٣: ٥٣ النجم ١
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  املقيت ؟ بل وأين تنتهي بنا سلسلة األدلة املتوافرة يف حتديد شخصية هذا اإلمام والوصي واخلليفة؟

ل التسليم ملنطق احلق والصواب يقود الباحث عن احلقيقة إىل اإلقرار الذي ال ريب فيه ولع
باحنصار الوصاية واخلالفة بعلي بن أيب طالب عليه السالم دون غريه ، وذلك جلي واضح مل يثبت 

الربهان قطعاً لغريه ، وال حجة ملن ينيطها بغريه إال مكابرة للحق ومعاندة له ، وهو مطالب بالدليل و
على مدعاه هذا ، من اآلخرين ال منا ، ألنا ندرك ذلك بوضوح ، وذلك اإلدراك الواضح هو الذي 
كان وال يزال يدفع بالبعض ـ وأقوهلا مبرارة ـ إىل التجني واالفتراء والتقول على الشيعة ، 

جة حقيقية حتتج ا ، بصحائف صفراء باهتة ومتغربة عن احلق ، ال مسة علمية تتسم ا ، وال ح
فصرفوا أذهان البعض عن تلمس احلقيقة وإدراكها بتالحقهم يف إثارة النقع وتكثيفه حول األدلة 
والرباهني اليت حتتج ا الشيعة منذ تلك الدهور اليت بالغ فيها األمويون والعباسيون يف بطشهم الرهيب 

 األرض مبقابر من حضى منهم بقرب ، ، وتنكليهم القاسي برجال الشيعة ومفكريها، حىت ضجت
  .١ناهيك عمن ال أثر له وال ذكر

                                         
يت عليهم السالم حداً يعجز عن تصويره القلم ، ويف وصفه اللسان ، ال لشيء يتهمون  لقد بلغ تنكيل احلكّام بشيعة أهل الب١

فأخذوهم على التهمة والظنة ، وتقصوهم حتت كل حجر ومدر ، . . . به إال والئهم لبيت النبوة الطاهر ، ودفاعهم عن حرميه 
وا أعراضهم ، وقتلوا الكثريين منهم ، فملئوا حياة الباقني وشردوهم يف األصقاع النائية بعد أنْ مسلوا أعني العديد منهم ، وهتك

  .منهم رعباً وخوفاً ، ولوعة وحزناً ، وصبغوا حيام بالسواد دون رمحة أو شفقة 

وأنا أدعو القارئ الكرمي إىل نعم ذلك هو مصداق تعامل الكثري من أولئك احلكّام مع الشيعة ، ال مبالغة فيه وال ويل ، 
للشيخ حممد ) الشيعة واحلاكمون ( استقراء ذلك من خالل مراجعته لكتب التاريخ املختلفة ، وأدعوه باخلصوص ملطالعة كتاب 

  .جواد مغنية رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة ، فقد تناول الكثري من دقائق هذه األحداث بشكل علمي رصني



  ٤٥

( 37 )  

 مل حيتج القوم باختيار املشرع لوصي وخليفة لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله بشكل :أقول
به ، ألنه مل يثبت قطعاً ، ومل قطعي ، إال ما ادعاه البعض أليب بكر ، وهو احتجاج وقول ال يؤبه 

أقيلوين ، فكيف ) : صلى اهللا عليه وآله ( يدعيه هو لنفسه ، بل نقل عنه قوله على منرب رسول اهللا 
إنْ ذلك حمض خيال ال صلة له بالواقع ! يطلب من نصبه اهللا ورسوله وصياً على األمة منها أنْ تقيله ؟

  .قطعاً 

 ١ إنْ بيعيت كانت فلتة وقى اهللا شرها، وخشيت الفتنة: كما إنه يتناقض مع قوله الشهري
  .ويؤكَدها يف ذلك قول عمر بن اخلطاب من بعد ، وقد تقدم منا ذكره 

نَ هذه األمة ال جتتمع على بلى قد حيتج البعض بأنَ األمة قد أمجعت على بيعة أ يب بكر ، وأ
، إال أنه يرد عليه وكما قال ) صلى اهللا عليه وآله ( خطأ أو على ضالل كما يروى عن رسول اهللا 
بأنَ املراد من قوله صلّى اهللا عليه وآله ال جتتمع على : سيدنا اإلمام املرحوم عبد احلسني شرف الدين 

 هو نفي اخلطأ والضالل عن األمر الذي اشتورت فيه االُمة إنما: اخلطأ ، وال جتتمع على الضالل 
فقررته باختيارها ، واتفاق آرائها ، وهذا هو املتبادر من السنن ال غري ، أما األمر الذي يراه نفر من 

مث يتسنى هلم إكراه أهل احلل والعقد ] يشري إىل ما جرى يف سقيفة بين ساعدة [ األمة فينهضون به 
وبيعة السقيفة مل تكن عن مشورة ، وإنما قام ا اخلليفة الثاين ، وأبو . ال دليل على صوابه عليه ، ف

   .٢ عبيدة ، ونفر معهما ، مث فاجأوا ا أهل احلل والعقد ، وساعدم تلك الظروف على ما أرادوا

دنا اإلمام شرف الدين رمحه اهللانعم وإنْ كان يبدو إيراد هذا القول لسي 

                                         
   .٥٩٠ : ١ ، أنساب األشراف ٤٧ : ٦البن أيب احلديد املعتزيل  شرح ج البالغة ١

   .٨٠ ، املراجعة ٥٧٩:  املراجعات ٢
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تعاىل برمحته الواسعة خالف استرسالنا يف حبث هذا املوضوع إال أنْ إيراده الزم الستكمال األمر مدار 
) صلى اهللا عليه وآله ( البحث ، ألنَّ ابن خلدون ومجاعة ممن وافقه يف مشربه ذهبوا إىل أنَّ رسول اهللا 

 بعده قياساً ـ وال نوافقهم يف القياس ـ على ما يروونه من تعيينه إماماً قد عني أبا بكر خليفة من
  .للمسلمني يف صالم حني مرضه 

إنا ال نبتغي هنا مناقشة صحة وفساد هذا احلديث ، وال رد القياس الذي ال ميكن الركون إليه 
م تصريح أيب بكر بذلك ، ألنه أوىل من غريه يف تدعيم خالفته يف هذا األمر ، ألنَّ ذلك يرده عد

! ، فهل يعقل أنْ يعرض عن هذا الدليل مع أمهيته العظيمة هذه ؟) صلى اهللا عليه وآله (لرسول اهللا 
  .كال وألف كال

عليه ( الفة غري علي ابن أيب طالب  مل يتبق لدى الفريقني من تحصر فيه اإلمامة واخل:أقول
، وهو قول الشيعة وعليه دارت رحى عقائدهم ، وكان العلة احلقيقية اليت اضطهدت هذه ) السالم 

  .الطائفة بسببها من ِقبل احلكومات اجلائرة كاألمويني والعباسيني وغريهم ، كما أسلفنا 

املسلمني التساؤل عن أدلَّة الشيعة يف دعواهم هذه لكي ميكن التسليم بصحتها ولعلَّ من حق 
  .أو االعتقاد ا ، أو ردها إنْ ثبت بطالا 

فمما تقدم من احلديث واسترساله أشرنا إىل حتمية نصب اإلمام والوصي من ِقبل اهللا تبارك 
لكرمي صلّى اهللا عليه وآله ، بل ووجوب حتديده ، وانتفاء هذا التحديد عن غري اإلمام وتعاىل ورسوله ا

، وذاك ال يسلَّم بصحته دون الدليل الواضح والبين ، والشيعة ) عليه السالم ( علي بن أيب طالب 
راجع مطالبون به ، وهو ما سنشري إليه دون االستفاضة يف مناقشته حميلني القارئ الكرمي إىل امل

  .املختصة بذلك 

 )عليه السالم ( فمما حيتج به الشيعة على وجود النص على خالفة علي 
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ما تناقله الفريقان من ) عليهم السالم ( ، وحصرها بأهل بيته ) صلى اهللا عليه وآله ( لرسول اهللا 
دالل العقلي السائد بوضوح يف جمرى هذه املباحث ، واليت األخبار الصحيحة اجلمة املوافقة لالست

 :منها

  :ـ نص حديث الدار1

روى الفريقان وبأسانيد متعددة واقعة الدار اليت ترتبت بعد نزول األمر اإلهلي من السماء بوجوب 
وأنِذر عشريتك { : لعشريته بأمر الدعوة بنص قوله تعاىل ) صلى اهللا عليه وآله  ( إنذار رسول اهللا

بنيي واهللا ما أعلم شاباً من : بقوله ) صلى اهللا عليه وآله (  فخاطبهم ١} األقريا بين عبد املطلب ، إن
 يؤازرين على هذا األمر العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، جئتكم خبري الدنيا واآلخرة ، فأيكم

  على أنْ يكون أخي ، ووصي ، وخليفيت فيكم ؟

، وكان أحدثهم سناً ، إذ استجاب لرسول ) عليه السالم ( فأحجم القوم عن ذلك إال علي 
  .أنا يا نيب اهللا أكون وزيرك عليه : قائالً) صلى اهللا عليه وآله ( اهللا 

هذا أخي ، ووصي ، : وقال ) عليه السالم ( برقبة علي ) صلى اهللا عليه وآله ( فأخذ النيب 
  .وخليفيت فيكم ، فامسعوا له وأطيعوا 

 .٢ع قد أمرك أنْ تسمع البنك وتطي: فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب 

                                         
  .٢١٤: ٢٦ الشعراء ١

 ٤ ، معامل الترتيل ٣٧ : ٣ ، شرح الشفا ١١٦: ١ ، تأريخ أيب الفداء ٦٢: ٢ ، الكامل يف التاريخ ٢١٧: ٢ تأريخ الطربي ٢
: ٣ ، تفسري اخلازن ١٤٠ و١٣٩|١٠٣: ١مجة اإلمام علي عليه السالم من تأريخ دمشق  ، تر٣٧٢ : ١ ، شواهد الترتيل ٢٧٨: 

٣٧١.  



  ٤٨

  :ـ حديث املرتلة2

 لرسول) عليه السالم ( وأما حديث املرتلة فداللته على أمر خالفة علي 
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ة ، ورووه قطعية ال تقبل الشك ، وصحته سلَّم ا أئمة احلديث عند العام) صلى اهللا عليه وآله (  اهللا
  .بطرق كثرية جداً ، وأخرجوه يف صحاحهم ومسانيدهم ، وبشكل يصعب حصره واستقصاؤه

صلى ( وخالصة هذا احلديث الذي رواه مجع كبري من الصحابة تتحدد يف قول رسول اهللا 
" هارون من موسى ، إال أنه ال نيب بعدي أنت مين مبرتلة ) : " عليه السالم ( لعلي ) اهللا عليه وآله 

١.  

منه مبرتلة هارون من ) عليه السالم ( علي ) صلى اهللا عليه وآله ( فتخصيص رسول اهللا 
دون مرتلة النبوة إشارة إىل مشاركته له يف كلِّ شيء دوا ، واليت من أمهها ) عليهما السالم ( موسى 

خالفته يف قومه ، واىل ذلك يشري بوضوح تسلسل الوقائع اليت يرويها لنا القرآن الكرمي من قوله تعاىل 
قالَ رب { بعد تكليفه بالرسالة ، وانفاذه إىل فرعون طاغية عصره ) عليه السالم ( عن لسان موسى 
واجعلْ يل وزيراً ِمن * يفْقَهوا قَويل *واحلُلْ عقْدةً ِمن ِلساين * ويسر يل أمري * اشرح يل صدري 

 فاستجاب له اهللا تبارك وتعاىل توسله ٢} وأشِركه يف أمِري * اشدد بِه أزري * هارونَ أخي * أهلي 

                                         
 ، ١٧٣: ١ ، مسند امحد ٣٧٣٠، : ٥ ، سنن الترمذي ١٨٧/٢٤٠٤: ٤ ، صحيح مسلم ٨٩/٢٠٢: ٥ صحيح البخاري ١
 ، تأريخ ٤٧٦٢ /١٧٠: ٤ ، مصابيح السنة ١٥٧: ٢ ، الرياض النضرة ٣٣٧ : ٢ ، مستدرك احلاكم ١٨٤ ، ١٨٢ ، ١٧٥
   .١٨٧:  ، الصواعق احملرقة٦٥:  ، تأريخ اخللفاء ٢٠٤: ٤بغداد 

  .٣٢ ـ ٢٥ : ٢٠ طه ٢
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وأكَّد ذلك سبحانه أيضاً يف موضع آخر من الكتاب  ١}قَد اُوتيت سؤلَك يا موسى { : هذا بقوله 
   .٢}قَد آتينا موسى الِكتاب وجعلْنا معه أخاه هارونَ وزيراً ولَ{ : العزيز حيث قال 

  وقالَ موسى ألِخيِه هارونَ{ : وأما تلك الوزارة فيوضحها قوله جلَّ امسه 

                                         
   .٣٦: ٢٠ طه ١

  .٣٥ : ٢٥ الفرقان ٢



  ٥١

 )٤١(   

 بيلَ املُفِسدينِبع ستال تو لحأص1} اخلُفين يف قَومي و.  

نعم تلك هي خالصة البعد األوضح يف استخالف موسى هلارون بإذن اهللا سبحانه ، وهي 
عني ما ترتب بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وعلي عليه السالم ، مل يستثن منه إال منصب النبوة ، 

  ...كما يشري إىل ذلك هذا االستثناء الوحيد 

وامللفت للنظر أنَّ رسول اهللا صلى اّهللا عليه وآله كان كثرياً ما ينبه األمة إىل التشابه بني علي 
وهارون عليهما السالم يف أكثر من مناسبة ، ومن ذلك ما رواه اهليثمي يف موارده من قوله صلّى اهللا 

 واحلسني واحملسن أبناء علي بن أيب طالب عليهم السالم ذه عليه وآله يف إيضاح علة تسميته للحسن
 .2شرب وشبري ومشرب : انما مسيتهم بأمساء ولد هارون : األمساء 

  :ـ حديث الثقلني3

ثقلني الذي نص فيه رسول اهللا صلى اهللا مث ال خيفى على باحث عن احلقيقة داللة حديث ال
عليه وآله على وجوب اتباع أهل بيته ألم عدول للقرآن ، تسئل األمة عن طاعتها وانقيادها هلم ، 

  .كما تسئل يف ذلك عن القران 

بين الًمته على طول التأريخ فقد روت املصادر املختلفة قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله امل
أال أيها : سبيل جناا ، واحلبل الذي يعصمها من الضالل واالحنراف ، حيث قال صلى اهللا عليه وآله 

أوهلما كتاب اهللا فيه : الناس إنما أنا بشر يوشك أنْ يأيت رسول ريب فاُجيب ، وأنا تارك فيكم الثقلني 
  .ذكركم اهللا يف أهل بييت ، أ. اهلدى والنور ، وأهل بييت 

                                         
   .١٤٢ : ٧ األعراف ١

   .٢٢٢٧|٥٥١: موارد الظمآن  ٢



  ٥٢
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كتاب اهللا عز وجلَّ : بعدي  1إني تارك فيكم ما أنْ متسكتم به لن تضلوا : ويف لفظ آخر
حبل ممدود من السماء إىل األرض ، وعتريت أهل بييت ، ولن يفترقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا 

 .2  فيهماكيف ختلفوين

  :ـ غدير خم4

ال اُغايل بشيء إذا جزمت بأنَّ يف التعرض ال يراد واقعة غدير خم وشجوا ضمن هذه 
السترسال ، األسطر املتواضعة ، ومع هذه العجالة اليت حتاول أنْ تنأى ذا الكتاب عن اإلسهاب وا

فيه الكثري من البخس الذي ترددت كثرياً أنْ ال أحتمله وال أخوض غماره ، حميالً القارئ الكرمي إىل ما 
استفاض فيه العديد من علمائنا ومفكرينا ، وناقشوا من خالل كتبهم البعيدة الغور واملدى أبعاد 

 املائة صحايب ، وقريب من ذلك من ودقائق هذه الواقعة الشهرية اليت جتاوز عدد رواا من الصحابة
  .رواها ِمن التابعني 

بلى إن فهم واقعة الغدير ، والقطعية احلاصلة فيها بثبوت األمر اإلهلي بتنصيب علي عليه 
حيادياً منصفاً ، السالم خليفة لرسول اّهللا صلى اهللا عليه وآله تتطلَب من الباحثني عن احلقيقة جهداً 

   بعيداً عن التفسريات اجلاهزة

                                         
قيقة ما يعنيه صلّى اهللا عليه وآله من قرانه  ينبغي للمسلم التأمل بروية يف عبارة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله هذه إلدراك ح١

بني اتباع أهِل هذا البيت الطاهر عليهم السالم ، وبني اهلداية اليت ال ضالل يخاف معها ، وإعتبار اتباعهم سلوكاً للسبيل والصراط 
  .القدمي املؤدي إىل رضا اهللا تعاىل 

ى اهللا عليه وآله ال يلقي الكالم جزافاً وال على عواهنه ، بل هو الرسول نعم جيب التأمل والتدبر يف ذلك ، ألن رسول اهللا صلّ
  .الكرمي املبلغ عن اهللا تبارك وتعاىل ، والذي ال ينطق قطعاً عن اهلوى بنص القرآن الكرمي 

 ، مستدرك احلاكم ١٨١: ٥ و١٧ : ٣ مسند أمحد ٢٤٠٨|١٨٧٣ : ٤ صحيح مسلم ٦٦٣ و ٦٦٢: ٥ سنن الترمذي ٢
  ٢٣٠:  الصواعق احملرقة ١٦٣: ٩، جممع الزوائد ٣٣٦: ٣ ، السرية احللبية ١٢: ٢ أُسد الغابة  ،١٠٩: ٣
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  .للبعض الذي جهد يف أنْ حيتوي البحر بكفه ، معاندة للحق ، وجتنيا على اآلخرين 

فقد استفاضت املصادر التارخيية واحلديثة وغريها ، ومن الفريقني ، يف ذكر هذه الواقعة 
احلادثة بعد صدور رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من حجة الوداع ، وحيث تذكر تلك الشهرية 

املصادر انه صلى اهللا عليه وآله قد استرسل مع الركب العظيم الزاحف يف صحراء اجلزيرة وجوها 
الالهب ، وحيث كان اجلميع ـ كما هو مألوف عند مجيع احلجاج يف كل زمان بعد انتهاء مناسك 

يستعجل اخلطا حنو مرتله ملا بلغ به من اإلاك واإلعياء ، والشوق للقاء األهل بعد هذا حجهم ـ 
عشرات اآلالف من حجاج بيت اّهللا احلرام يستحث آخرهم أوهلم . . . السفر الطويل والشاق 

ظيم وعلى حني غرة والركب الع. . . الجتياز ما تبقى من املسافة الطويلة املمتدة حنو األفق البعيد
إذا مبنادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يدعو الناس إليه لالجتماع ، يف هذا اجلو  ١جيتاز وادي خم 

القائض ، وعلى هذه األرض امللتهبة، حىت روي أنَّ املسلمني كان يضعون ثيام حتت أرجلهم من 
  .شدة سخونة رمل الصحراء

أنه صلى اهللا عليه وآله أمر بدوحات فقممن ، مث خاطب : ون من الصحابة يقول الراو
املسلمني ـ املتسائلني عن األمر اخلطري الذي حبسهم من أجله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ـ 

ق أليس تشهدون أنْ ال إله إال اهللا ، وأنَّ حممداً عبده ورسوله ؟ وأنَّ جنته حق وناره ح: . . . بقوله 
؟ وأنَّ املوت حق ، وأنَّ البعث حق بعد املوت ، وأنَّ الساعة آتية ال ريب فيها ، وأنَّ اهللا يبعث من يف 

  القبور؟

                                         
   .٣٨٩: ٢معجم البلدان .  واد بني مكة واملدينة عند اجلحفة به غدير ، عنده خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ١
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  .بلى نشهد بذلك : قالوا

نَّ اهللا موالي وأنا موىل املؤمنني ، وأنا أوىل م من ايها الناس إ: اللهم اشهد ، مث قال : فقال 
  .أنفسهم 

فمن كنت مواله فهذا مواله ، اللهم وال من وااله وعاد : مث أخذ بيد علي عليه السالم وقال 
  ١...من عاداه 

: اب لقي علياً بعد ذلك فقال له أنَّ عمر بن اخلطّ: يقول الرباء بن عازب وغريه من الصحابة 
  .٢ هنيئاً لك يا بن أيب طالب فقد أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة

نعم كذا تناقلته املراجع املختلفة وإنْ حصل بعض التباين يف كيفية السرد ، إال أنَّ ما أوردنا 
  .الروايات ، فراجع كان القاسم املشترك بني مجيع تلك 

والغريب الذي متجه النفوس املنصفة أنَّ من مل يرقه وضوح هذا األمر يف استخالف علي عليه 
السالم أخذ يتخبط ويتوسل مبا يتصوره حالً إلرضاء هواه وهوى أسياده يف نفي هذا الدليل القطعي 

                                         
ا الكثرية هنا أمرا مستعسراً ، كما ان إيراد البعض دون  يعد استعراض املصادر اليت أوردت واقعة الغدير ، وبأسانيدها وطرقه١

الباقي خبساً ال ينبغي أنْ ال نتحمله ، ولذا فإني اُحيل القارئ الكرمي إىل الكتب املختصة اليت تناولت بالتفصيل واإلسهاب ما 
)  هـ ١٣٩٠ت ( أمحد األميين استطاعت حصره وإثباته من تلك الطرق والوسائط ، واليت يعد كتاب الغدير للشيخ عبد احلسني

  .من أوسعها وأمشلها ، فراجع

 ، البداية ٥٥٠ و٥٤٩ و ٥٤٨|٥٠ : ٢ ترمجة اإلمام علي عليه السالم من تأريخ دمشق ٢٨١ : ٤مسند امحد :  انظر٢
 الرياض ٢٩:  ، تذكرة اخلواص ٣١٣٠:  ، ينابيع املودة ١٢ ٢ ١ ، احلاوي للفتاوى ٤١:  الفصول املهمة ٢١٠ : ٥والنهاية 
   .٦٢:  ، كفاية الطالب ٢٢٣:  ، اخلطط للمقريزي ١٢٧ : ٣النضرة 



  ٥٥

  ه الشيعة وتؤمن به ، فأخذ يتأول بعيداً عن احلق يف تفسري هذه األقوال الواضحة، املؤيد ملا تذهب إلي
 .فأوقع نفسه يف احلرج الشديد 
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ن علَّة مجع رسول اهللا هل ميتلك ذلك البعض املعاند تفسرياً مقنعاً ع: مث أقول بتجرد كامل 
صلى اهللا عليه وآله لعشرات اآلالف من املسلمني الذين أكتهم مراسم احلج ، ووعثاء السفر ، 
والشوق العارم لألهل واألوالد غري أمر اخلالفة والوصاية ؟ بل هل ترتضي العقول بتفسري سطحي 

ه جمرد تساؤل ساذج ال معىن له لتربير هذه املعاندة للحق ، واملخالفة له ؟ إن. 

  :ـ تبليغ سورة براءة5

لكثر ما تساءلت تارة يف نفسي وأخرى مع أحد حمادثي عن سر غفلة البعض يف إدراك مغزى 
م اتفاقهم على نتائجها وما ترتب هذه الواقعة اليت مل خيتلف اثنان يف تفاصيلها ودقائق منقوالا ، رغ

  .عليها ، وذلك ما ينبغي أنْ يلتفت إليه اجلميع

ولعل احلق املستوحى من استقراء أطراف القضية يشري بوضوح إىل أنَّ هناك من يسلِّم ا 
سالم ، دون التأمل يف مفرداا ككل متكامل باعتبارها من األدلة املثبتة الستخالف علي عليه ال

ودقائقها ، حني يتجاهل الطرف اآلخر حىت جمرد التأمل يف شكلها اخلارجي املظهري ، وهنا يكمن 
  .السر يف هذه الغفلة حمل التساؤل 

  : نقلهاولنشرع أوالً يف استعراض تفاصيل هذه الواقعة كما اتفق اجلميع على 
فبعد نزول األمر اإلهلي القاطع حبجب املشركني عن بيت اهللا احلرام ، حيث جيب أنْ ال يدخله بعد إال 

اخل كما هو يف سورة براءة ، أرسل رسول . . . مسلم ، وأنْ ال يطوف بعد ذلك يف البيت عريان 
  . ذه السورة ، وأمره أنْ يبلغها الناس يف مكة اهللا صلى اهللا عليه وآله أبا بكر

إن أبا بكر سار ا ثالثاً ، ومل حيدث شيء ، حىت نزل األمر اإلهلي : تقول املصادر املختلفة 
  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بأنْ يلحق علي عليه 



  ٥٧
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. . . السورة ويتوىل هو تبيلغها نيابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله السالم أبا بكر ويأخذ منه 

فكان كما أراد اهللا تعاىل ، وعاد أبو بكر ـ متوجساً باكياً ـ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، 
  يا رسول اهللا ، أحدث يفَّ شيء ؟: وقال له 

  . ١ال ، ولكن اُمرت أنْ ال يبلِّغ عين إال أنا أو رجل مني :  عليه وآله فأجابه صلى اهللا
كذا تتفق املصادر املتعددة يف إيرادها تفاصيل هذه الواقعة الشهرية ، وهي بال شك دليل واضح على 

لي عليه السالم ، باستقراء األدلة السالفة ، بيد أنَّ أنْ ال مبلِّغ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله غري ع
  …يف هذه الواقعة حمطات كثرية للتوقف والتأمل واملراجعة 

يدل داللة قطعية على أنَّ مصدر هذا ) اُمرت ( فقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أليب بكر 
تعاىل ، وذلك ال خالف فيه ، حيث كان أمر التنحية والتنصيب أمراً إهلياً حمضاً األمر هو اهللا تبارك و

أراد منه اهللا جل امسه أنْ يبين فيه لألمة من يبلِّغ عن رسوله أحكام السماء وشرائعها ، وأنه هو املمثِّل 
  .مشيئة السماء احلق لرسوله صلى اهللا عليه وآله دون غريه من الصحابة واملسلمني ، وكذا هي 

مث ِلم ترك أبو بكر هذه األيام الثالثة بطوهلا قاطعاً الفيايف والوديان ، متحمالً وعثاء السفر 
ومشقة الطريق ، طاملا أنَّ مشيئة السماء أنْ ال يبلِّغ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إال علي عليه 

 هل كان األمر يتطلَّب تفكرياً وتدبراً من السماء ، أم أنَّ هناك تأخرياً يف التبليغ واإلبالغ ؟ السالم ،
 كال وألف

                                         
 ، جممع ١٦٥ ، ١٦٤ : ٤ و ٢٨٣ ، ٢١٢ : ٣، ٣٣١ ، ٣ : ١ ، مسند أمحد ١٣٢ : ٣ ، مستدرك احلاكم ٣٧١٩|٦٣٦ : ٥سنن الترمذي  ١
   .١٨٨:  ، الصواعق احملرقة ٤٠:  ، الفصول املهمة ٨: ائص للنسائي  ، اخلص٣٥٠ : ٧، البداية والنهاية ٤٦ : ١٠ ، تفسري الطربي ١١٩ : ٩الزوائد 
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 إذن فلماذا؟. . . كال ألن يف ذاك خالف حمض مع عقيدة كلِّ املسلمني ، فال يقول به أحد 

  :ـ نصوص أخرى6

مث وقسراً للنفس على جتنب اإلسهاب يف احلديث عن النصوص اليت تزخر ا اُمهات الكتب 
وراجع احلديث ، استعرض اجيازاً نتفاً من تلك النصوص ، حميالً القارئ الكرمي إىل مصادرها ، إنْ 

  :ابتغى االستزادة 

أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ى ابن حجر يف صواعقه عن أيب سعيد اخلدري أ ـ رو
  .٢عن والية علي بن أيب طالب : ١} وقفُوهم إنهم مسؤولونَ{ : قال يف تفسري قوله تعاىل 

لكلِّ نيب وصي : له قوله ب ـ وروت املصادر املختلفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ
  .٣وارث ، وإنَّ وصيي ووارثي علي بن أيب طالب 

أوصي من آمن يب وصدقين بوالية علي ابن أيب طالب ، : ج ـ وقال صلى اهللا عليه وآله 
  .٤ فمن تواله فقد توالّين

                                         
   .٢٤ : ٣٧الصافات  ١

   .٢٢٩: الصواعق احملرقة  ٢

 ، ٢٣٤ : ٢ ، الرياض النضرة ٢٧٣ : ٢ ، ميزان االعتدال ٥ : ٣ترمجة اإلمام علي عليه السالم من تأريخ دمشق :  انظر ٣
   .٢٠٠:  ، املناقب للمغازيل ٦٢٠:  ، كفاية الطالب ٧٩: ينابيع املودة 

   .٢٣٠: ، املناقب للمغازيل ١٥٩ : ٩ ، جممع الزوائد ٥٩٧ : ٢ ترمجة اإلمام علي عليه السالم من تأريخ دمشق ٤



  ٥٩

من أحب أنْ حييا حيايت وميوت ممايت ، ويسكن جنة : ل أيضاً صلى اهللا عليه وآله د ـ وقا
  .١عدن غرسها ريب فليتولَّ علي بن أيب طالب ، فإنه لن خيرجكم من هدى ، ولن يدخلكم يف ضاللة 

                                         
 ، ترمجة ١٠٨ : ٩، جممع الزوائد ٣٤٩ : ٤ ، حلية األولياء ٣٤ : ٢ ، لسان امليزان ١٢٨ : ٣ املستدرك على الصحيحني ١

   .٦٠٥ ، ٦٠٤ ، ٦٠٣١ ، ٩٨ : ٢ السالم من تأريخ دمشق اإلمام علي عليه
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  . أنت أخي ووارثي  : هـ ـ وقال صلى اهللا عليه وآله لعلي عليه السالم
  وما أرث منك ؟: قال 

  .١ما ورث األنبياء من قبلي : قال صلى اهللا عليه وآله 

  : ه وآله قال له أنَّ رسول اهللا صلى اهللا علي: و ـ وروى أنس بن مالك 
يا أنس ، أول من يدخل عليك من هذا الباب إمام املتقني ، وسيد املسلمني ، ويعسوب الدين ، 

  .وخامت الوصيني ، وقائد الغر احملجلني 

أنت :  صلى اهللا عليه وآله مستبشراً فاعتنقه وقال له فجاء علي فقام إليه رسول اهللا: قال أنس 
  .٢تؤدي عين ، وتسمعهم صويت ، وتبين هلم ما اختلفوا فيه من بعدي 

إنَّ علياً مين وأنا : ز ـ وروى عمران بن احلصني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أنه قال 
  .٣ مؤمن بعدي منه ، وهو ويل كل

                                         
 ، فرائد ٥٦:  ، ينابيع املودة ٢٣: ، تذكرة اخلواص ٢٣٤ : ٢ ، الرياض النضرة ١٠٨ : ١ علي عليه السالم من تأريخ دمشق اإلمامترمجة  ١

   .١٢١ ـ ١١٥ : ١السمطني 

 ، ٢١٢:  ، كفاية الطالب ٤٨٧ : ٢اإلمام علي عليه السالم من تاريخ دمشق  ، ترمجة ٦٣ : ١ األولياء ، حلية ٦٤ : ١ميزان االعتدال  ٢
   ـ٢١: مطالب السؤول 

 ، ٢٧ : ٤ ، أُسد الغابة ٢٣:  ، اخلصائص للنسائي ٤٣٨ : ٤ ، مستدرك احلاكم ٤٣٨ : ٤ ، مسند أمحد ٦٣٢/٣٧١٢ : ٥سنن الترمذي  ٣
   .١٧١ : ٩ديد املعتزيل  ، شرح ج البالغة البن أيب احل١٢٩ : ٣الرياض النضرة 

  



  ٦١

وغري ذلك ، فإنَّ للمستزيد مزيد ، فمن ابتغى الكثري فإنَّ عليه استقراء ما كُتب عن هذا 
املبحث املهم ، ولن يعسر عليه ذلك طاملا جترد البعض عن الفهم املسبق اخلاطئ ، وتدارس األمر 

  . واحلقيقة فحسب حبيادية علمية ال تبتغي غري احلق ،
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  :وقفة مع رزية اخلميس 

مل يسعين وأنا أطوي هذه األسطر األخرية من حديثي هذا إال أنْ اُشري إىل حدث بقي حىت 
يومنا هذا حمل تساؤل بني عموم املسلمني ، يتفاوت التصريح به بني اهلمس املتواري خجالً، ، وبني 

ارات االستهجان املندفعة كالربكان املتفجر ، أو كالسيل اهلادر ، ولالثنني ما يعتذر به ، فاألول عب
جيد بشاعة احلدث تلقي غمامة سوداء على مثٍُل بقي طوال عمره مؤمناً ا ، ومدافعاً عنها ، والثاين 

شتت والتمزق ، وهي حقيقة ال حيمل أصحاب هذا األمر الكثري مما أصاب هذه األمة من التبعثر والت
  .وهنا يكمن أصل الداء. يسع منصف اإلعراض عنها ما جهد يف تربيرها

لقد اتفق املسلمون مع اختالف مشارم وتشتت مذاهبهم على مجلة اُمور اعتربوها من 
 د مبضامينها ، ومن ذلك االستجابة املطلقة مسلَّمات الدين اليت ال مناص ملسلم من االعتقادا والتعب

وغري املترددة وال اتهدة قبالة النص الثابت الصدور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، وحيث 
تتأكَّد وجوبية االلتزام والتنفيذ ، وحرمة املخالفة واملعارضة حني احلضور املقدس لصاحب الرسالة 

ما كانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة إذا قَضى اهللا ورسولُه أمراً أنْ يكُونَ هلم اِخليرةُ ِمن { صلى اهللا عليه وآله 
  .١}أمِرِهم ومن يعص اَهللا ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالًَ مبيناً 

اضحة بينة تتمثَّل أوضح أبعادها يف رد حكم اهللا ومما ال ريب فيه أ نَّ العلة يف هذا التحرمي و
صلى اهللا عليه وآله ليس إال ممثِّال إلرادة السماء ، جمسدا ملشيئتها "تبارك وتعاىل وإرادته ، ألنَّ الرسول 

  .، مبلِّغا ألوامرها 

 ومن

                                         
   .٣٦ : ٣٣األحزاب ب  ١
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  .هنا يشدد النكري على املخالفني ، بل وحىت على اتهدين قبالته 

وحنن هنا لسنا مبعرض تقليب الشجون ، وحماكمة املتخلِّفني واملخالفني ، قدر ما توخينا منه 
إماطة القذى عن بعض العيون يف حتاملها على الشيعة نتيجة تبنيها للنصوص املتواترة باستخالف علي 

  .عليه السالم 

وجتنباً لإلسهاب لنتأمل ما أورده أصحاب الصحاح يف متون كتبهم املختلفة حول هذه الواقعة 
ملا حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، ويف : ، ولنشرع أوالً برواية البخاري عن ابن عباس ، قال 

ضلوا بعده ، فقال هلم أكتب لكم كتاباً ال ت: البيت عمر بن اخلطاب ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله 
  ! ! .إنَّ النيب قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب اهللا : عمر

قربوا يكتب لكم النيب كتاباً ال : فاختلف أهل البيت فاختصموا ، منهم من يقول : قال 
ر اللغو واالختالف عند النيب صلى اهللا عليه وآله تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قاله عمر ، فلما كث

إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا : فكان ابن عباس يقول . قوموا عين : قال هلم 
  .١عليه وآله وبني أنْ يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : قال : ه برواية سعيد بن جبري ويف صحيح مسلم وغري
ما شأنه ؟ : فتنازعوا ، وما ينبغي عن نيب التنازع ، وقالوا . ائتوين أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعدي 

  استفهموه ؟! ! أهجر 

                                         
   .٢٠٠ : ٥  ، البداية والنهاية٣٢٤ : ١ ، مسند أمحد٢٢|١٥٩ : ٣صحيح مسلم :  ، وانظر كذلك ٣٠|٢١٩ : ٧صحيح البخاري  ١



  ٦٤

  .١ ذي أنا فيه خريدعوين ، فال: فقال صلى اهللا عليه وآله 

  أن النيب صلى: وأما أمحد بن حنبل فقد روى يف مسنده عن جابر قوله 

                                         
 ، تاريخ ٢٠٠ : ٥ة  ، البداية والنهاي٢٢٢ : ١ ، مسند أمحد ٢٩٨: ٤مسند أيب يعلى :  ، وانظر كذلك ١٦٣٧|١٢٥٧ : ٣صحيح مسلم  ١

   .١٩٣ : ٣الطربي 
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اهللا عليه وآله دعا عن موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً ال يضلون بعده ، فخالف عمر بن اخلطاب 
  .١ حىت رفضها

لنتجنب ما أمكننا اخلوض يف غمار الشجون والتأسف جهدنا ، ولنتسائل لعل يف : أقول
  :التساؤل والبحث عن اجلواب تتحقق غاية مبتغي املعرفة ، وهو ما يريده املنصفون خالصة جلهدهم 

ما كان ذلك الكتاب الذي أغاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إعراض بعض  .١
هم يف منعه عن كتابته ، رغم ما صرح به من أنَّ األمة لن تضل بعده أصحابه عنه ، وجهد

أبداً ؟ هل كان أحكاماً شرعية ، وقد ثبت أنَ الرسول صلى اهللا عليه وآله مل يدخر جهداً يف 
توضيح كل تلك األحكام للمسلمني طيلة حياته ، مث ما كان ميكن لتلك الصحيفة احملدودة 

! !  تلك الساعات األخرية من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أنْ حتويه من أحكام ، ويف
وكيف غفل هو صلى اهللا عليه وآله عنها ـ طاملا هي من األمهية ذا الشكل ـ طيلة حياته 

  ليتذكرها يف هذه اللحظات األخرية؟

ِلم إنربى بعض الصحابة وعلى رأ سهم عمر بن اخلطاب ـ كما تذكر ذلك املراجع  .٢
فة ـ إىل اام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله باهلجر واهلذيان مباشرة بعد مطالبته صلى املختل

اهللا عليه وآله بتلك الصحيفة ؟ أما كان جيب عليهم أنْ يستجيبوا للرسول الذي أمرهم اهللا 
تعاىل بوجوب االنقياد إىل أوامره دون مراجعة ومعارضة ، أو على أدىن االستجابة مسائلته 

   ذلك الكتاب أمام املأل احلاضرين ؟مباهية

هل تأمل البعض مبلغ التوهني الذي مين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من ِقبل أولئك  .٣
  الصحابة ، حيث نبذوه ـ وهو املبلِّغ عن اهللا تعاىل ،

                                         
   .٣٤٦ : ٣مسند أمحد  ١
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ان النار ومن ال ينطق عن اهلوى ـ باهلجر وأمام احلاضرين املفجوعني به ، حىت سرت مقولتهم سري
  يف اهلشيم ، وتلقَّفها اليهود واملنافقون وغريهم من أعداء الدين فطفقوا يطبلوا هلا ويزمروا ؟

ِلم مل ينبس أحد من أولئك : وأخرياً ، أما حيق لنا أن نتساءل ويتساءل معنا اجلميِع .٤
اهلجر ، رغم انه أوصى بعمر الصحابة ببنت شفة رداً على أيب بكر ، واعتراضاَ عليه ، وااماً إياه ب

بل هلّل ذلك البعض وكرب خالف ما ! خليفة من بعده حني غلبه الوجع وانشبت املنية فيه أظفارها ؟
  .بدا عليه حني أراد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله كتابة عهده باستخالف علي عليه السالم

انه جمرد ! لعقله دون اآلخر ، بل وأيهما رسول هللا تعاىل دون الثاين ؟فأي االثنني أملك 
  .تساؤل ال غري

إنها الوصاية بعلي عليه السالم : نعم وأقول بوضوح كما هو ينبغي أنْ ال خيفى على اجلميع 
هم ، وذلك ليس خباف على املتتبعني املتفِّحصني ال غري ، وكان املتصدين ملنع إثباا أدرى ا من غري

 .ألبعاد هذه الواقعة وما تالها 
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  :الوقفة األخرية

وأخرياً وحنن حنط رحالنا وأزوادنا يف فناء حمطتنا األخرية ، بعد هذا االستطراق املتعجل 
وارد الساحنة يف مفهوم اإلمامة الذي ال يزال البعض يصمه واملتالحق اخلطا يف تبيان مجلة من الش

ضجيج مكاء وتصدية مبتغي بعثرة وحدة املسلمني عن إدراك حقيقتها بالشكل الذي تقول به الشيعة 
، فاحناز عن عدم تدبر يف خانة من كانوا وال زالوا يعملون حرام يف جسد وبنيان هذا الدين الواحد 

  .، واتمع الواحد 

إنَّ : بلى وما أقوله ينبعث من صميم القلب ال شغافه ، وصدقاً ، ال رياًء وخماتلة وخداعاً 
الرباط املقدس الذي جيمعنا كمسلمني أعظم وأقوى من أنْ يعتريه الذبول أو يتخلله الوهن ، وذلك ما 

فرباط األخوة اإلسالمية الذي أمرنا اهللا تعاىل أنْ . ساه أحد ينبغي أنْ ال يغرب عن اجلميع ، أو يتنا
واعتِصموا ِبحبِل اِهللا جميعاً وال تفَرقُوا واذكُروا ِنعمت اِهللا علَيكُم { : نعتصم به ـ إذ قال جلَّ امسه

وكُنتم على شفَا حفرٍة ِمن الناِر فَأنقَذَكُم إذْ كننتم أعداًء فَألَّف بني قُلُوِبكُم فَأصبحتم بِنعمِتِه إخواناً 
ـ حتم ال يسع مسلم اإلعراض عنه قطعاً ، وال  ١} ِمنها كَذَِلك يبين اُهللا لَكُم آياِتِه لَعلَّكم تهتدونَ 

ىت من جتاهله يف آن ما ، ألنا ندرك مجيعاً أنَّ علة ما نعاينه من مصائب أحاطت باملسلمني يف بقاع ش
هذه املعمورة يكمن يف استرخائهم أمام حالة التبعثر والتمزق والتكفري اليت تعمل على تأجيجها سرائر 
بغيضة تتربقَّع بشعارات ممجوجة حتاول جاهدة التمويه على بصماا املشخصة البادية على جسد هذه 

  .اُألمة النازفة من طعنام املتالحقة املعاندة 

                                         
   .١٠٣ : ٣ آل عمران ١
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إنَّ دعواتنا املتواصلة بوجوب فهم عقائد الشيعة بشكل سليم ـ دون التقوقع يف احلدود 
املصطنعة اليت رسم ويرسم أبعادها اآلخرون ممن تدفعهم إىل ذلك أغراض ومآرب خاصة ، أو ممن 

لعقائد ـ هي أجنع املسالك يف يعتمدون يف ترتيب أحكامهم على الفهم السطحي والساذج لتلك ا
طريق السعي حنو التقريب الذي كان وال زال يدعو إليه املخلصون من رجال هذا األمة ، شيعة وسنة 

خري اُمٍة اُخِرجت ِللناس {: ، عسى اهللا تعاىل أنْ يلم شتات هذه األمة لتكون مصداق قوله سبحانه 
  .١}  املُنكَِر وتوِمنونَ باهللا تأمرونَ ِباملَعروِف وتنهونَ عِن

وإذا كان البعض ممن ال يروقه التصريح ويتعمد املواربة واملخاتلة يف اإلشارة إىل مواطن الداء 
وحدة اليت أبتليت ا االُمة ، تصوراً منه أنَ ذلك أجنع الطرق املؤدية حنو التقريب والتقارب ، وال

والتآلف ، فانَّ ذلك وهم تصوره حالة االخنداع باالختالف املضخم واملبالغ فيه من قبل مروجي هذا 
االختالف واملزمرين له ، فيضطر املصلحون إىل جتاوز هذه العثرات دون تأمل ونظر باعتقاد كرب 

يف خميلتهم اعتبار سعة اهلوة ، حجمها ، وتعاظم قدرها ، ويسري على منواهلم اآلخرون وهم يكترتون 
  .وبعد املسافة بني الفريقني ، وذلك هو أس الداء ، وأصل العلة 

نعم ، إنَّ ما يلتقي به اجلميع هو اكرب واعظم من أنْ نتجاوزه لنفترض استحالة االلتقاء 
يسر سبيل إلدراك ماهية ذلك االختالف ، وكيف والتقارب ، واإلشارة املشخصة ملوطن االختالف ا

ميكن أن نتجاوزه وصوالً إىل تلك األمنية الغالية على قلوب املخلصني من هذه األمة املنهكة القوى ، 
 واملستلبة العز والكرامة اليت منحها إياه هذا الدين العظيم ، فتخاذلت عنه ،

                                         
   .١١٠ : ٣آل عمران  ١
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  .نكوص عظيم ال تصدقه العقول ، وال حتتمله القلوب وأعرضت عن سبيله ، فكان ما نراه اليوم من 

كنا وال زلنا اخوة الدين الواحد الذي جاء به ذلك الرسول االُمي صلّى اهللا عليه وآله إىل تلك 
ر واهلداية إىل الشعوب الغارقة يف وحل االحنراف والرذيلة ، فجعلها اُمة من خري األمم ، حتمل النو

أصقاع األرض ونواحي املعمورة ، وما كان ذلك إال بصدق النية ، وقوه العزمية ، فلم ال نكون من 
املؤمنني الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه ، ولننفض عن كاهلنا وهم التنافر واالختالف املقيت ؟ إا 

  .دعوة صادقة ألنفسنا كما هي لآلخرين 

  .واهللا املوفِّق للسداد ، انه نعم املوىل ونعم النصري ، واحلمد هللا أوالً وآخراً 
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  :ترمجة املؤلف 

هو الشيخ حممد بن احلسني ابن الشيخ علي بن حممد رضا بن موسى ابن الشيخ األكرب جعفر 
  .طاء ـ ابن الشيخ جعفر بن حيىي ابن سيف الدين املالكي اجلناجي النجفيـ صاحب كشف الغ

يعود رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة بنسبه إىل إحدى قبائل العراق املعروفة ، وهي قبيلة بين 
عليه السالم ، وهو مالك بن مالك ، اليت تنتهي إىل أحد خواص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

  .احلارث األشتر رمحه اهللا تعاىل 

كان الكثريون من هذه القبيلة املعروفة يستوطنون نواحي مدينة احللِّة وأطرافها ، وخصوصاً 
هاء تلك البلدة بلدة جناجه املعروفة سابقاً باسم قناقية ، وحيث كان أجداد املترجم يعدون من وج

وأعياا ، حىت هاجر جده األعلى الشيخ خضر بن حيىي منذ ما يقارب من مائتني وتسعني عاماً إىل 
مدينة النجف األشرف املزدهرة حبوزا العلمية وعلمائها األفذاذ ، فاشتغل بالدرس والتحصيل وتلقي 

ين من أقرانه ويتقدم عليهم بشكل ملحوظ أقر العلوم الدينية جبد ومثابرة أهلته ألنْ يتفوق على الكثري
به أساتذته وزمالؤه يف الدرس ، مما مهد له السبيل للتخطي حنو مصاف األساتذة واملدرسني الذين 

  .يشار هلم بالبنان ، وحيظون بالثناء والتقدير

ح ، والزهد والورع ، شاع صيته يف األفاق وكان رمحه اهللا تعاىل مشهوراً بالتقوى والصال
فتوافد اجلميع عليه مقرين بفضله ، ومعترفني مبكانته ، فاستطاع أنْ يضع حجر األساس ألسرة شريفة 

  .مست ا منازل العلم والتقوى ألنْ تتسنم حبق زعامة املرجعية الدينية الشيعية لسنني طوال 
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نعم ، فإذا كانت مدينة النجف األشرف ، وباألخص حوزا العلمية قد عرفت بالشيخ خضر 
عاملاً فاضالًَ ، وتقياً مصلحاً أخذ العلم على يد كبار أساتذا ، وابتز أقرانه جبده واجتهاده ، فانها قد 

ت أفضاله رقاب عموم الشيعة شهدت من بعده وعلى يد أبنائه وأحفاده الكثري من العطاء الذي طوق
  .خاصة وباقي املسلمني عامة 

وهكذا فقد كانت هجرة الشيخ خضر رمحه اهللا تعاىل إىل النجف األشرف قبل ما يقارب من 
 ملسار احلوزة العلمية املائتني والتسعني عاماً انعطافاً كبرياً يف حياة هذه األسرة الشريفة ، ورفداً عظيماً

  .ودورها يف قيادة عموم الطائفة الشيعية يف مجيع العامل 

وكان الشيخ خضر قد خلَّف أربعة من األبناء ، أشهرهم العالمة ، الشيخ األكرب جعفر 
لشمس يف رابعة النهار ، تشد إليه كاشف الغطاء ، وحاله ومسو مرتلته ال ختفى على أحد ، بل هو كا

  .الرحال ، وتقصده أفاضل الرجال ، وتتزود من علمه أكثر مجوع الطلبة والدارسني والباحثني 

وإذا كان والده الشيخ خضر قد وضع أساس هذه األسرة الشريفة يف جنبات مدينة العلم ، 
باحثني عن صفو علوم أهل بيت العصمة عليهم السالم ، فانَّ الشيخ جعفر رمحه وقبلة الدارسني وال

اهللا تعاىل قد أشاد لعائلته صرحاً شاخماً ، وشرفاً منيفاً ، ومكانة عالية ، وامساً ميموناً ، حىت طغى اسم 
 منذ ذلك أشهر مؤلَّفاته ، وهو كشف الغطاء ، على أسرته وأحفاده ، فاُمسوا بآل كاشف الغطاء ،

اليوم ، وحىت يومنا هذا ، بل وأمسوا ال يعرفون بغريه ، وال يرتضون سواه ، فكان خري إرث تركه 
  .هلم ، إرث عظيم ال تقاس به الكنوز وال القطائع 

  ومن مث فانَّ البنيان الشامخ هلذه األسرة الطيبة املباركة كان البد له من
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أنْ يرثه ويتبوأ عرش سيادته بعد رحيل سيده األكرب الشيخ جعفر الذي تعد خالفته من مشاق األمور 
اليت تستدعي بوريثه جهداً مضاعفاً ، وسعياً متواصالً لينال تلك احلبوة الرفيعة اليت امتطى ناصيتها 

  .ذلك اجلد األكرب

إنَّ األنظار بقيت شاخصة متفحصة مع تقادم السنني حبثاً عن ذلك الوريث : قال واحلق ي
املبارك الذي تسمو به مهته ، وجده واجتهاده حنو ذلك املكان املنيف الشامخ ، حىت أتت األيام بذلك 

حب املوعود املبارك من ِقبل أحد أحفاده النجباء وهو الشيخ حممد بن احلسني رمحه اهللا تعاىل ـ صا
الترمجة ـ فاستطاع أنْ يرتقي هذا املرتقى الصعب ، جبدارة وقدرة ، وسعي واجتهاد ، بل وأنْ تثىن 
له الوسادة من ِقبل اجلميع ، ويقر بفضله القاصي والداين ، وأنْ ميأل الدنيا بأقواله ومواقفه ، وحبوثه 

 اخلالدة الدالة على عظيم ما كان ومؤلفاته ، وسعيه ومثابرته ، بل وأنْ خيلف الكثري الكثري من اآلثار
  .عليه ، علماً وفضالً ، إميانا وتقوى ، فرمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة ، وأسكنه فسيح جنانه 
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  :والدته بشاته 

 يف مدينة النجف األشرف ، وقد أرخ) م ١٨٧٧هـ ـ ١٢٩٤(ولد رمحه اهللا تعاىل عام 
 :الشاعر موسى الطالقاين رمحه اهللا تعاىل والدته بقوله

  فَعم املَشاِرق واملَغــربـِني* سرور بِه خص أهلُ الغري 
ـَولَِد من ِفيِه تم اهلَنا  ـِمـ   وقَرت ِبرؤيــتِه كـل عِني* ب

ـَدْ بشر الشرع مذْ أرخوا    .١ستثىن وساِئده ِللحسـيـِن * وق

فنشأ يف بيت تفوح من جنباته عبقات العلم والسؤدد والشرف ، بيت يطفح بالعلماء 
والفضالء ، واألساتذة النجباء ، فاشتد عوده واستقام ، وامتدت عروقه بعيدة يف تلك األرض اخلصبة 

  .لك األسرة الطاهرة املعطاءة ، فكان حبق خري خلف خلري سلف ، ونعم االبن لت

مل يتجاوز أعتاب عامه العاشر حىت كان ينهل من علوم العربية وفنوا كالبالغة واملعاين 
والبيان ، فوجد فيه أساتذته ميالً واستعداداً كبرياً لالستزادة من هذه العلوم الرائعة والفنون العظيمة ، 

م والرعاية حىت استطاع جتاوز مجيع تلك املراحل دون أي تردد أو تلكؤ ، بل وأنْ فتولوه باالهتما
  .يكون مع األيام أديباً بارعاً ال يدانيه أحد ، واُستاذاً ماهراً يشار له بالبنان 

عن دراسة غريها من العلوم ومل تقعد به توجهاته حنو دراسة اللغة العربية وختصصاا املتعددة 
كعلم الرياضيات املتشابك ، فاندفع يف طلب معرفته ، وفهم بعض أبعاده مبا تيسر له الظرف 

  واإلمكان بتلهف وشغف ، إال

                                         
   .٢٦٠:  ديوان الشاعر ١
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أنَّ النظام الدراسي املتبع يف نشأته وإعداده كان ينأى به بعيداً عن التخصص ذا العلم البعيد الغور ، 
  .والواسع األبعاد 

ومن هنا فإنَّ شيخنا املرحوم كاشف الغطاء ما أنْ أمت دروسه األولية يف علوم العربية وآداا 
ـ واليت أظهر فيه تفوقاً ملحوظاً ، وبراعة متميزة دون باقي أقرانه كما أسلفنا ـ حىت شرع بدراسة 

 احلوزة العلمية ، فأتم دراسة السطوح وهو يف باكورة شبابه ، الفقه واألصول وفق األسلوب املتبع يف
مما أهله ملواصلة دراسته املتقدمة والعالية عند كبار أساتذة احلوزة آنذاك مع أخيه الشيخ أمحد كاشف 
ة الغطاء رمحه اهللا تعاىل ، فاستشف فيه أساتذته تلك العبقرية الفذة ، والذكاء الوقاد ، والعزمية الراسخ

اليت تؤهل صاحبها المتطاء ذرى اد ، وناصية الرقي ، فتتبعوه بالتوجيه والرعاية ، والصقل 
والتهذيب ، وأسبغوا عليه الكثري من االهتمام واالعتناء ، حىت وفقوا ـ بفضل اهللا تعاىل ـ يف ذلك 

 ، مظهراً لعظمة املذهب غاية التوفيق ، وخرجوا من مدراس حبثهم رجالً عاملاً فاضالُ ، بارعاً حكيماً
من : ، مدافعاً عن حرمه ، فكان كما قال الشيخ حممد جواد مغنية رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة 

العلماء الذين هم أندر من الكربيت األمحر ، من أولئك العلماء املتميزين الذين مل يتحددوا يف 
ا بالعامل ، ونقلت عنهم فئات شىت يف الشرق عالئقهم مع مقلِّيديهم وأتباعهم فحسب ، بل التقو

والغرب ، وعرف م البعيد أنَ يف الشيعة معجزات من العبقرية ، وأنَّ مذهب التشيع يقوم على أقوى 
  .١ وأمنت أساس

                                         
  .٩٣٨  :العاشر/  اجلزء  ،٤٧ /  الد :جملة العرفان ١
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  :مشاخيه وأساتذته 

 مجلة من علماء وأساتذة وفضالء عصره ، كلٌ أخذ الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل على
 :وفق منهجه يف التدريس ، ومنهم 

الشيخ حممد كاظم اهلروي اخلراساين رمحه اهللا تعاىل ، صاحب كتاب الكفاية يف  .١
 .اُصول الفقه ، حضر عنده حبث اخلارج يف درس الكفاية ست دورات 

السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي رمحه اهللا تعاىل ، حضر عنده جملس درسه منذ  .٢
 .حيث وافت السيد فيها املنية ) هـ١٣٣٧ ـ ١٣١٢(عام 

قيه ، كان من الشيخ حممد رضا اهلمداين رمحه اهللا تعاىل ، صاحب كتاب مصباح الف .٣
 .حضار درسه ملدة عشر سنوات 

 .املريزا حممد تقي الشريازي رمحه اهللا تعاىل ، درس عنده ملدة سنتني .٤

 تعاىل قد حضر الشيخ حممد باقر األصطهبانايت رمحه اهللا تعاىل ، وكان الشيخ رمحه اهللا .٥
  .عنده دروس احلكمة والكالم 

  .الشيخ أمحد الشريازي رمحه اهللا تعاىل  .٦

 .الشيخ حممد رضا النجفي آبادي رمحه اهللا تعاىل  .٧
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  :الشيخ كاشف الغطاء واملرجعية 

لقد استطاع الشيخ كاشف الغطاء مبا عرف عنه من تضلُع مشهود بعلوم الفقه واألصول ، 
واحلكمة والفلسفة ، واإلهليات وغريها أنْ يلقي بظالله على أطناب احلوزة العلمية العامرة يف مدينة 

ماء الفضالء أمثال أستاذه النجف األشرف آنذاك ، رغم وجود العديد من األساتذة الكبار والعل
  .اليزدي رمحه اهللا تعاىل وغريه ممن تقدم ذكره 

بل وذُكر أنه رمحه اهللا تعاىل أجنز ويف حياة اُستاذه اليزدي شرحه على كتاب العروة الوثقى 
يها تارة يف املسجد اهلندي ، وأخرى الذي كان حياضر به مع تالمذته يف دروسه املختلفة اليت كان يلق

يف جانب الباب الطوسي أو مقربة اإلمام الشريازي رمحه اهللا تعاىل جبوار ضريح اإلمام علي بن أيب 
  .طالب عليه السالم 

قبة السالفة ولقد شهد له معاصروه من العلماء الكبار ، وتالمذته الذين صاحبوه يف تلك احل
من حياته املباركة بأنه كان فقيهاً بارعاً ، قوي احلجة والربهان ، بل وجمتهداً يف مبانيه ، حراً يف آرائه 
ونظرياته ، حيث كان كثرياً ما ينتزع العديد من الفروع اليت تعسر على البعض ـ وذلك ال غرابة فيه 

 يؤهله لفهم وإدراك حقيقة النصوص املعتمدة يف ـ ملا امتاز به رمحه اهللا تعاىل من ذوق عريب سليم
بناء مجلة واسعة من األحكام ، حىت أنه رمحه اهللا تعاىل قد روي عنه إتيانه ببعض املسائل الفقهية 
النادرة اليت ليس هلا عنوان حمدد يف الكتب الفقهية االستداللية ، فيفيت ا مع تقدميه احلجة والدليل 

  .خرين مسألة املذاكرة حول ذلك األمر وأبعاده على ذلك ، تاركاً لآل

نعم ، إنَّ من املسلَّم به كون مسألة التوسع يف التفريعات الفقهية تتطلب مهارة فائقة ، 
 وإحاطة واسعة ذا العلم الذي يعسر على الكثريين



  ٧٧

(63)  

ا األمر ما كان ميتلكه الشيخ كاشف الغطاء ، فوفق يف ذلك اخلوض يف غماره ، واجتياز عبابه ، وهذ
  .أيما توفيق 

إنَّ امتالك هذه القدرات الواسعة يف مجلة تلك العلوم قد مهدت السبيل أمام : واحلق يقال 
ليت تعد حبق شرفاً عظيماً ، ومرتلة رفيعة ، شيخنا املترجم للتربع على عرش املرجعية العامة للشيعة ، وا

  .ال يناهلا إال القلَّة من ذوي اجلد واالجتهاد ، والتقوى واإلميان 

وبعد وفاة السيد اليزدي رمحه اهللا تعاىل ـ والذي كان يعد مرجعاً )  هـ ١٣٣٧(ففي عام 
جتهت األبصار حنو الشيخ كاشف الغطاء ، فتوافد على درسه الفضالء كبرياً من مراجع التقليد ـ ا

والعلماء ، وتطلَعوا عن كثب مدى ما ينسب إليه من كبري الفضل ، وعظيم املرتلة ، فوجدوا الوصف 
عن املوصوف ، واحلقيقة تقصر عنها احلكاية ، فأقر اجلميع بعلميته ، وثُنيت له الوسادة ، وشاع يف 

عليه من تلك السمات املؤهلة لتسنم املرجعية الشيعية ، فتعاظم عدد مقلديه يف أحناء العامل األصقاع ما 
املختلفة ، مما دفعه ذلك بعد نشره لرسائله العملية إىل إعادة طبعها مراراً وتكراراً ، لزيادة الطلب 

  .عليها ، وتكاثر أعداد مقلديه 

وهكذا فقد توطَّدت مرجعية الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل ، وكان ذاك إيذانا لتحمله 
عبء أعظم املسؤوليات املناطة مبراجع األمة ، ال سيما وقد كان العامل اإلسالمي إبان تلك احلقبة 

ية حامسة ، ومواقفاً يشهد مجلة واسعة من التغريات والتطورات واالنتكاسات اليت تستلزم معاجلة واقع
شجاعة ثابتة لدرء حاالت النكوص واالزام والتبعثُّر اليت أصبحت مسة غالبة مشخصة لواقع اتمع 

 .اإلسالمي آنذاك 
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  : الشيخ كاشف الغطاء وبصماته اخلالدة على صفحات التاريخ 

 الزمن وصفحاته املتالحقة دون أنْ يتركوا هلم آثاراً ـ وإنْ كثريون هم من تطويهم عجالت
دقت ـ تدلُّ على عبورهم من خالل بوابة احلياة املشرعة ، ومنافذها الواسعة ، فرحلوا كأنْ مل 

  .يكونوا إال أمساء ما أسرع أن يعفو عليها وخيفيها غبار األيام 

هللا تعاىل ما خلق اإلنسان إال وجعله مقترناً بأمر كبري ، وموسوماً بصفة عظيمة ، نعم ، إنَّ ا
 بل ١}إني جاِعلٌ يف األرِض خليفةً { : أال وهي خالفته يف أرضه ، إذ قال جلَّ امسه خماطباً مالئكته 

ات ، وينال وجعل سبحانه مقياس الوفاء بأداء الرسالة هو العمل ، فمن خالله تمنح املنازل والدرج
  .الرضا يف احملىي وعند املمات ، وذلك مما هو أجلى من الشمس يف رابعة النهار

وحقاً قد تتفاوت األعمال شكالً وكيفاً ، بيد أن اعتماد املنهج الشرعي السليم الواضح يف 
ل ، وميكن للمرء أنْ يشري هلا بالبنان بفخر أدائها هو املقياس احلقيقي الذي تقيم به تلك األعما

  .واعتزاز ، وما أقل ما هي 

وال نغايل بشيء إذا قلنا بان حياة الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل كانت ميداناً خصباً 
رزت من خالهلا دقائق للكثري من األعمال املباركة اليت اتشحت ا سنوات عمره القصري ، وأب

توجهاته ، وحقائق معتقداته ، فكانت فعالً وممارسة ال اُطروحة وتنظرياً ، وذلك هو أمسى ما يوسم به 
  .املؤمنون 

وال أقول ِإين سأستقرىء من خالل صفحات مقدميت هذه أبعاد تلك املواقف قدر ما أردت 
 ة واإلشارة ـ وذلك لعسر املخاض ،منها جمرد اللمح

                                         
  .٣٠ : ٢ البقرة ١



  ٧٩

 (65) 

ومشقة االستقصاء ، وحمدودية املدى املتاح ـ تاركاً عبء ترمجة هذا الطموح للدراسات اخلاصة 
ذا األمر ، ألني وجدت عند البحث قصور التراجم احملدودة للشيخ كاشف الغطاء عن احتواء الكثري 

ة البحوث ، وصدق النوايا ، ومبلغ اجلهود املبذولة ـ رغِم من األبعاد اخلاصة به ـ مع إقراري جبد
كون الفاصلة الزمنية بيننا وبني عصر املترجم رمحه اهللا تعاىل ال متثل بوناً شاسعاً تتثاقل اخلطا عن 
جتاوزه ، وتتوه النفوس عن تلمسه ، بل هو أيسر اآلن من أنْ يترك فتتقادم عليه السنون ، وتسدل 

لنسيان ، فتضطرب يف التحدث عنه الروايات كما يتلمسه الباحثون عن سرية الكثري من عليه ستائر ا
  .رجال هذه االُمة وعظمائها 

ومن مث فسأحاول من خالل هذه الصفحات اإلشارة العابرة ، واللمحة اخلاطفة عن بعض 
 :از واختصار مواقف الشيخ رمحه اهللا تعاىل ، بإجي

  :ـ اجلهاد ضد االستعمار الربيطاين1

حني امتدت ذراع األخطبوط الربيطاين املستعمر حنو األراضي العراقية ـ يف سعيه احملموم 
ولة العثمانية اليت قادا ختبطاا الرعناء حنو البتالع وازدراد خريات تلك املنطقة ، بدعوى منازلة الد

مجلة خطرة من املزالق واملهالك املتكررة ـ كانت خميلة الساسة الربيطانيني قد صورت هلم حتمية 
) أي الربيطانيون ( اصطفاف الشيعة يتقدمهم علماؤهم إىل جانب تلك القوات الغازية ، إلدراكهم 

 ا الذين انشبوا أظفارهم حبمق يف جسد عظم احملنة اليت اُبتلييعة من رجال تلك الدولة وقادا الش
هذه الطائفة املستضعفة دون رمحة أو شفقة ، وبإصرار عجيب ، وتعنت غريب ، كان أعظمه يف إفتاء 

   !!١شيخهم آنذاك حبلِّية دم الشيعي

                                         
ثبت يف باب الردة والتعزير من الفتاوى احلامدية  نعم لقد ذكر بأنّ الشيخ نوح احلنفي هو الذي أفىت ـ على ما هو م١

الكفرة البغاة ] أي الشيعة [ اعلم أن هؤالء : مبا نصه ! ! ووجوب قتلهم ! ! وتنقيحها ، واملمضاة من قبله ـ بكفر الشيعة 
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م كانت باطلة ، إذ أتتهم الرياح مبا ال يشتهون بيد أنَّ حسابارام كانت خاسرة ، وتصو
لسفنهم ، ودارت عليهم الدوائر ، وخرج الشيعة حملاربتهم بشكل اقشعرت له أبدام ، وأهتزت 

  .ملنظره أفئدم 

 األبرار مع بقايا اجليش العثماين املهلهل نعم لقد اصطف الشيعة آنذاك ، يتقدمهم علماؤهم
املنهزم ، إلدراكهم بوضوح ما يشكِّله االستعمار الربيطاين من خماطر وخيمة ال تستهدف خريات 
الشعوب املسلمة فحسب قدر ما ميثِّله من خطر جدي على عموم العقيدة اإلسالمية املباركة بكل 

ل احنرافاا ومساوئها فانها حيتويها معهم رباط اإلسالم أبعادها ، خالف الدولة العثمانية اليت رغم ك
  .املقدس ، وهذا ما أثبتت صوابه األيام 

وهكذا فقد بدأت قوافل العلماء ااهدين بالتوجه إىل ساحات الرتال واالدة الشرعية ، 
مسجلني مآثر ازدانت ا صفحات التأريخ ،  . .. مرتدين أكفان الشهادة بعزمية وإصرار راسخني

  وتفاخر ا األبناء ومن بعدهم األحفاد ، وستبقى خالدة مدى الدهر ألمساء طُرزت مباء الذهب

                                                                                                                                   
توقَف يف كفرهم وإحلادهم ، ومن ! ! وأنواع الفسق والزندقة واإلحلاد ! ! مجعوا بني أصناف الكفر والبغي والعناد ! ! الفجرة 

  .إىل آخر ختريفاته وسخافاته الدالَة على احنرافه وسقوطه ! ! . . . . ووجوب قتاهلم ، وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم 

 اليت جاءت استجابة لرغبة سلطان وال ادري مب يعتذر به يوم القيامة بني يدي اهللا عز وجلّ ، وحيث قُتل نتيجة فتواه هذه ـ
السوء سليم األول ، الذي دفعه عداؤه املستحكم للشاه إمساعيل احلاكم آنذاك يف إيران ، والذي نصب نفسه حامياً للمذِهب 

  .الشيعي ـ عشرات األلوف من رجال الشيعة ونسائها ، دون أي ذنب وأي جريرة ، إال ألنهم شيعة فحسب 

تسعني ـ ألفاً من الشيعة ، بل وذكر أن مدينة حلب : فقد ذُكر أن السلطان سليم قتل يف األناضول وحدها أربعني ـ وقيل 
  .فتأمل !! ـ اليت كانت عاصمة الدولة احلمدانية ، ومن مراكز جتمع الشيعة ـ مل يبق فيها شيعي واحد 
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من أفاضل علماء الشيعة الذين كان الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة واحداً منهم 
للتصدي لتقدم القوات ) م ١٩١٦هـ ـ ١٣٣٤(بطني يف مدينة الكوت عام ، وحيث كان من املرا

اإلنكليزية الغازية ـ املدججة بأحدث األسلحة ، وأشدها فتكاً ـ رغم ضآلة اإلمكانيات ، وبساطة 
املعدات ، فكانوا مع عموم ااهدين سيفاً قاطعاً ، وموتاً زؤاماً أحاط بالقوات النازية واجتاحها 

 يلوي على شيء ، بل وأوشك أنْ يوردها احلمام لوال ختاذل اجليش العثماين ، وقلة كالطوفان ال
 .الِعدد ، والتاريخ خري شاهد على ذلك 

  :ـ موقفه من مؤمتر حبمدون 2

خدمة أغراضهم السياسية ، وطموحام حياول املستعمرون ـ وكما يعرف ذلك اجلميع ـ 
غري الشرعية بشىت الوسائل اليت تتفتق عنها خميلتهم النهمة ، متسترين ـ وصوالً إىل ذلك ـ بأشكال 
خمتلفة من الشعارات والعناوين اجلذابة ، مستدرجني من تنطلي عليه أكاذيبهم وأحابيلهم اليت ال 

  .تغرب حقيقتها عن ذوي األلباب 

نعم ، وصورة تلك احلال كانت واضحة يف املؤمتر الذي دعت له مجعية أصدقاء الشرق 
يف لبنان ، )  م ١٩٥٤( نيسان عام ٢٢األوسط يف الواليات املتحدة األمريكية لالنعقاد بتأريخ 

مسية موجهة من قبل وبالتحديد يف مدينة حبمدون ، وحينها تلقى الشيخ كاشف الغطاء دعوة ر
كارلند ايفانز هوبنكز نائب رئيس تلك اجلمعية حلضور هذا املؤمتر الذي ينحصر ـ على حد زعمهم 

 :ـ بعلماء املسلمني واملسيحيني ، وأنْ تتحدد أعمال هذا املؤمتر مبناقشة ودراسة املواضيع التالية 

  .ة للديانتني اإلسالمية واملسيحية دراسة القيم الروحي .١
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  .حتديد موقف الديانتني من األفكار الشيوعية اإلحلادية  .٢

  .وضع الربامج الكفيلة بنقل القيم الروحية اليت تؤمن ا الديانتان إىل اجليل احلديث  .٣

ري خاٍف على أحد أنَّ الغرض املتوخى من إقامة هذا املؤمتر ـ الذي كانت تروج له وكان غ
اإلدارة األمريكية آنذاك ـ هو تسخري املسلمني وعلمائهم كاتباع منفذين للسياسة الغربية اليت هاهلا 

ان تلك احلقبة وأقلقها التورم املظهري الكاذب لسريان األفكار الشيوعية يف أحناء خمتلفة من العامل إب
الغابرة اليت شهدت اخنداع العديد من تلك الشعوب بتلك األفكار اإلحلادية اليت ساهم يف انتشارها 
حينذاك حدة التفاوت الطبقي بني أفراد اتمع الواحد ـ وهو مرض الرأمسالية العضال ـ تزامناً مع 

لة التفاوت احلاد بني عنصري ما اُمسي بالثورة الصناعية ، واستثمار أصحاب رؤوس األموال حلا
العرض والطلب بعد اهلجرة املكثفة اليت شهدا املدن الصناعية الكربى من القرى واألرياف ، فانتهز 
دعاة هذه األفكار املنحرفة حالة البؤس املزري اليت أحاطت باأليدي العاملة هناك من خالل خداعهم 

ديها لقيادم ، ولكن الزمن أتى على كلِّ أكاذيبهم حبالة الفردوس املزعوم اليت ستحققها هلم عند تص
  .ففضحها ، وكلِّ حيلهم فأبطلها ، وسقطوا يف مزبلة التأريخ بال أسف عليهم 

نعم لقد كانت حالة االضطراب اليت بدأت تعم دوائر صناعة القرار يف أوربا ملواجهة طغيان 
اك هي اليت دفعت أولئك املفكِّرين إىل اللجوء إىل الدين كأجنع سالح ال متتلك أمامه املد الشيوعي آنذ

تلك القيم اإلحلادية للنظرية الشيوعية شيئاً ، بل وتبدو قباله عاجزة تافهة ، وهو ما كان وال زال 
  .خيشاه محلة تلك األفكار ، واملروجني هلا ، محقاً بعد إفالسهم 

 وحقاً ، فقد كان ذلك قراراً صائباً موفَّقاً لو انبعث من نوايا صادقة هدفها
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إسعاد البشرية ، ورفع احليف عنها ، بيد أا أطروحة تفتقت عنها خميلة جهة كانت وال زالت مصدر 
ب اإلسالمية خاصة ، وعلى حمنة وبالء ، بل وعاصفة سوداء اُبتليت ا اإلنسانية عامة ، والشعو

امتداد التاريخ املعاصر ، وحىت يومنا هذا ، فكانوا حبق أسوء بكثري ممن يستثريون باملسلمني 
  .واملسيحيني اهلمم ملواجهتهم 

ه ومن هنا فقد كان موقف الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل حاداً وصرحياً يف رفض
املُثل العليا يف اإلسالم ال " حلضور هذا املؤمتر من خالل ما أرسله إىل املؤمترين من جواب طويل أمساه 

والذي أوضح فيه ـ بصراحة جلية ـ رأيه يف مواضيع هذا املؤمتر وحبوثه ، مبيناً ما " يف حبمدون 
لعامل املستضعفة املغلوبة ، توقعه السياسة األمريكية وحليفتها اإلنكليزية من ظلم وجتين على شعوب ا

مع إشارته الواضحة إىل بعد دعاة هذه السياسة ومباينتهم للقيم الروحية اليت تدعو هلا األديان 
السماوية املختلفة ، وإنَّ من ينادي بتلك القيم جيب عليه أنْ يكون من أول العاملني ا، واملؤمنني 

 .قد هذا املؤمتر ، والراعني له حبقيقتها ، وذلك ما ال ينطبق على الدعاة لع

  :ـ إمخاد فتنة احلصان3

لعلَّه أمسى من بديهيات األمور اليت كادت ال ختفى على أحد ما راهن عليه البعض من 
توظيف بعض املواقف السلبية واملتغربة عن املتسربلني زوراً جبلباب اإلسالم والتقوى والصالح من 

الواقع يف طرح ومناقشة أفكار وعقائد الشيعة ، واجلوانب األخرى املتعلِّقة م ، كوسيلة فعالة ماكرة 
لبعثرة الصف اإلسالمي الواحد ، وإشاعة ظاهرة التمزق والتشرذم والتنافر بني اُخوة الدين الواحد ، 

   الومهية املفتعلة بني أفراد هذه الطائفةوبالتايل توسيع اهلوة
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  .والطوائف اإلسالمية األخرى 

هذا مع ما يتوخاه البعض من املتصيدين للسوانح الشاردة لطعن املسلمني من خالل امتطاء 
معينة يف إشاعة االضطراب موجة االنفعاالت اليت قد تنفلت بديهياً وبأشكال خمتلفة ومن جهات 

والفوضى والغوغائية ـ املتسربة من خالل ذلك ـ يف جوانب اتمع الشيعي املستدرج ـ خببث 
  .وسوء طوية ـ حنو هذا الفخ القاتل ، وذلك ما مل يعد خافياً على أحد 

 الذي نشر عام ١لعبد الرزاق احلصان " مليزان العروبة يف ا" نعم ، ولعلَّ ما أحدثه كتاب 
من فتنة ـ حيكت أطرافها من ِقبل بعض األيادي املراهنة على )  م ١٩٣٣ هجريةـ ـ ١٣٥١(

متزيق وحدة الصف اإلسالمي ـ كانت عظيمة عمدت إىل استدراج عوام الناس ودفعهم إىل إشاعة 
ن خالل إثارة واستفزاز مشاعر عموم الشيعة الفوضى واالضطراب يف عموم املدن العراقية آنذاك ، م

هناك بسبب ما سطِّر يف هذا الكتاب السقيم من تفاهات وترهات باطلة ترتكز على مجلة افتراضات 
متهرئة منها الطعن بانتماء الشيعة يف العراق ، والذهاب إىل القول بانهم أجانب عن هذا البلد ودخالء 

 عنه ، حني تراه يشيد بدور األمويني الوسخ ، وأياديهم امللطَّخة بدماء فيه ينبغي التصدي إلقصائهم
  .املؤمنني 

 سطِّر هذه الوريقات الصفراء الباهتة كان البدإنَ هذا املوقف املستهجن واملمجوج من ِقبل م
يح هلم قراءة هذا الكتاب ، أو طرق مسعهم له من أنْ يثري شجون وأحاسيس عموم الشيعة الذين اُت

  شيٌء من عباراته السقيمة هذه ،

                                         
عبد الرزاق بِن رشيد بن محيد احلصان ، البغدادي الكرخي ، مؤرخ للقومية العربية  : )٣٥٢ : ٣( قال الزركلي يف أعالمه ١

  .، أثار بعض كتبه نقداَ شديداً يف بغداد 

  . من كتبه العروبة يف امليزان ، قامت بسببه تظاهرات احتجاج ، وسجن مؤلفه أربعة أشهر
  .رحل إىل الكويت واىل السعودية ، وتويف غريباً يف فندق بالكويت 
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فأعلنوا اإلضراب العام يف العديد من مدن العراق الكربى كبغداد واحمللة والديوانية والناصرية ، وكان 
سواق ، أشده يف مدينة النجف األشرف ، ملا هلا من قدسية متميزة يف قلوب الشيعة ، فتعطَّلت األ

  .وساد اهليجان فيها ، ال سيما وقد تسرب إليها العديد من القبائل اهلائجة احمليطة ا 

بيد أنَّ األمور مل جتري على منواهلا الطبيعي ، حيث انظم يف صفوف امللتاعني من مساجة 
رب الفاسدة واملنحرفة ، من الذين امتطوا موجة وصفاقة هذا الكتيب التافه العديد من ذوي املآ

  .األحداث إلشاعة الفوضى واالضطراب ، والتعدي على حرمات الناس وممتلكام

فضج العقالء من رجال الشيعة وعلمائها بالصبغة الغريبة اليت كانت تؤججها وتروج هلا 
قابلها ضعف السلطة عن مواجهة هذه الظاهرة احملتدمة واملتفجرة ، وكان أيادي أجنبية ماكرة ، ي

آنذاك السيد جعفر محندي حاكماً إداريا يف النجف ، فحاول جاهدَآ احلد من تفاقم هذا األمر دون 
جدوى ، فاضطر به احلال أنْ يتصل بالعديد من كبار العلماء وفضالء احلوزة وأعيان النجف الذين 

و املرقد الطاهر لإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم يف حماولة يائسة منهم إلاء هذا توجهوا حن
االضطراب ، وهذه الفوضى املستحدثة ، إال أنهم أخفقوا يف تدارك هذه األحداث الوخيمة ، واحلد 

لم جيد من توسعها ، ومل جيدوا من عموم اجلماهري املضطربة آذانا صاغية ، ونفوساً مستجيبة ، ف
اجلميع بداً من التوجه إىل الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل ، ملا يدركونه من عظيم مرتلته يف 
قلوب الناس ، بل وما ميتلكه من قدرة عجيبة يف التحكُّم مبشاعرهم وأحاسيسهم ، وتلك واهللا نعمة 

  .كبرية ، وفضل من اهللا جسيم مين به على من يشاء من عباده املتقني

وهكذا ، فلم يكد حيطه زواره من رجال احلكومة ، وفضالء احلوزة ، وأعيان املدينة بتفاصيل 
 األمر ـ رغم حتذيرهم له من خطورة املوقف ، وشدة
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إلمام علي تأزمه ـ حىت ض من فوره بطلعته املهيبة ، وخطواته املتسارعة الرصينة حنو املرقد املطهر ل
عليه السالم ، وكان ذلك وقت الزوال ، فاشرف على الناس طالباً منهم حفظ اهلدوء وترك الفوضى 

  .ريثما يعود للتحدث معهم بعد فترة لشرح مالبسات هذه القضية ومداخالا 

 على اجلميع التحكُّم باندفاعاته ِإنَ حضار هذا احلدث الكبري ـ الذي عسر: واحلق يقال 
الرهيبة ، وتعقّداته املتشابكة ـ لتنتام احلرية يف تفسري علَّة حتكُّم هذا الرجل بعواطف الناس ، 
وقدرته الفائقة يف توجيه مشاعرهم ، وذا الشكل الغريب ، حيث يذكرون أنه رمحه اهللا تعاىل ارتقى 

ظراته الثاقبة جتوس يف اجلموع احمليطة به ، واليت ران عليها املنرب عصراً بتأن وروية ، مث أرسل ن
الصمت والسكون وهي حتدق مبرجعها الكبري الذي مل يلبث أنْ شرع حبديثه معهم ، مطلقاً عباراته 
الدقيقة احلساسة ، واملنحدرة كالسيل اهلادر من أعايل اجلبال ، مربهناً على خطأ وفساد هذه 

خذت تصطبغ ا ظاهرة االحتجاج هذه ، وما ميكن أنْ تشكِّله من آثار سيئة التصرفات الضارة اليت أ
  .خمالفة للموقف الواجب اختاذه أمام هذه اإلساءات املقصودة

بان الشيخ كاشف الغطاء : نعم ، ذكر املعاصرون الذين شاهدوا بأعينهم تفاصيل هذه الواقعة 
نفلت عن املنرب حىت عادت احلياة إىل جمراها الطبيعي ، وأُعيد فتح األسواق ، واُزيلت مظاهر ما أنْ ا

االضطراب والفوضى من عموم املدينة وما جاورها ، وكانَّ شيئاً مل يكن ، وباءت جتارة املراهنني 
  .على متزيق هذه االُمة وبعثرا بالكساد واخلسران 

  : ـ موقفه من العادات املنحرفة ٤

ال ختلو مجيع اتمعات البشرية من وجود مجلة متفاوتة من العادات الغريبة الشاذة والدخيلة 
 اليت يتشبث ا العوام ومعدومي الثقافة من
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 ينفك البعض أفراد تلك اتمعات ، واليت قد تتحول مبرور األزمنة يف أذهام إىل طقوس عبادية ال
منهم عن التعبد ا ، والذب عن محاها ، مبا ميتلكه من قدرات وإمكانيات ، وذلك أمر طاملا كنا وال 

  .زلنا نعاينه يف نقاط وبقاع خمتلفة من هذه املعمورة

اراً بتلك اتمعات وإذا كانت بعض تلك العادات ال تشكِّل مبجموعها أثراً سلبياً وض
املذكورة ، أو اإلساءة إىل معتقداا ، والتوهني ا ، فإنه ال غضاضة يف غض النظر عن وجودها 
واستمرارية العمل ا ، بيد أنَّ األمر إذا حتول يف حقيقته إىل ممارسات شاذة وسلبية ، وكثرية الضرر 

فاًء للعقل واملنطق والفطرة ، واستسالماً مردوداً بتلك اتمعات وعقائدها ، فإن يف التسامح عنها ج
  .قبال استشراء اجلهل والتخلُّف 

هذا عند احلديث عن عموم اتمعات البشرية ، واليت قد ال حتكم بعضها مثُلٌ مساوية ، 
اليت يعمل الدين اإلسالمي على تشذيب وعقائد إهلية ، فكيف إذا تعلَّق األمر باتمعات اإلسالمية 

  .وذيب سلوكيات أفرادها ، وإعدادهم ألنْ يكونوا عناصر خري وعطاء يف هذه األرض 

نعم ، إنَّ العقيدة اإلسالمية املباركة اليت استطاعت أنْ ختلق من اتمع البدوي اجلاهل يف 
مل اخلري والعطاء لكلِّ الشعوب الغارقة يف اجلهل والتخلَّف واالحنراف ، حتمل يف أرض احلجاز اُمة خت

طياا التنافر الصريح واحلاد مع تلك العادات اليت أشرنا إليها ، وهذا ما ال خالف فيه ، إال من 
  .املعاندين واملغالطني 

نف يف خانته بعض تلك العادات الشاذة والدخيلة ، فإنَّ البعض من مث فإنا إذا أشرنا ملا تص
املتعبدين ا جهالً وعمداً جيرهم العناد واملكابرة إىل مواقف حادة سلبية من دعاة اإلصالح والتشذيب 

  ، متوسلني حبجج واهية ساذجة قد تنطلي على بعض العوام الذين رمبا يشتط م
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 والتوهني بأولئك املصلحني من العلماء واملفكِّرين ، وهذا ما يدفع البعض إىل أن جهلهم إىل اإلساءة
  .ينأى بنفسه عنه رغم ما يعترم فيها من سخط وغيض

ومن هنا فإنَ من اجللي الواضح أنَّ يف التصدي لتلك العادات املتأصلة يف تلك النفوس عملية 
ة شجاعة وصرحية ال ميتلكها الكثريون ملا ذكرناه من نتائج متوقعة مبا ميكن أن تشكِّله تستلزم وقف

ردود الفعل من خماطر املعارضة والتكفري والتسقيط اليت ال بد وأنْ تلجأ إليها تلك الفصائل اليت 
يء فإنها اجنرفت يف ذلك التيار حبسن نية أو سوء قصد ، إال أا ـ أي تلك الوقفة ـ ورغم كلِّ ش

ـ وحقاً وصدقاً أقول ـ تورث صاحبها شرفاً عظيماً ، وفخراً كبرياً ، مع ما فيها من األجر واملثوبة 
  .اليت يدخرها اهللا تعاىل له إىل يوم احلساب 

رجال األفذاذ املتمسكني ولعلَّ من ِنعِم اهللا تعاىل على الشيعة أنْ ال خيلو علماؤهم من أولئك ال
  .باملنهج احلقيقي ألهل بيت العصمة عليهم اآلف التحايا والسالم 

أنَ الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل كان منوذجاً واضحاً من أصحاب تلك : واحلق يقال 
  .اإلطراء أبد الدهراملواقف العقائدية الشجاعة اليت خلِّفت له الثناء و

فمن العادات السيئة والشاذة اليت تفتقت عنها أذهان اجلهلة ، وروجت هلا العقول والنفوس 
الفاسدة ، وزمر هلا أعداء الشيعة ، ونسبوها ظلماً إليها ، ما اعتاد بعض العوام على فعله آنذاك ، 

يام العشرة األوىل من شهر ربيع األول من القيام بالكثري من التصرفات املنكرة املؤذية وبالتحديد يف األ
للناس ، واملشينة للدين ، وبشكل بغيض ممقوت متواصل تطبعت نفوسهم عليه ، وتشربت به لتكرره 

  طوال عشرات أو مئات السنني ، وكان الكثريون من علماء
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 هلذا املنهج املنحرف ـ يف أثناء إقامة تلك االحتفاالت واملناسبات املختلفة الدين املخالفني واملعارضني
ـ يتحاشون التصدي ملنع أولئك اجلهلة عن منكرام هذه لألسباب اليت ذكرناها سالفاً ، رغم 

قلَّ استيائهم البالغ مما تشكِّله من إساءة بالغة للتشيع وأئمته ، فانربى الشيخ كاشف الغطاء بشجاعة 
نظريها ملنع تكرر إيقاعها ـ رغم حتذير الكثريين له من مغبة التصدي هلا ـ وحترمي اإلتيان ا ، 
وإيضاح ضررها على التشيِع ، وتوهينها باملذهب بشكل صريح سافر يتصيده أعداؤهم ومبغضيهم ، 

الكثري من تلك العادات السيئة فوفقه اهللا تعاىل يف مسعاه أيما توفيق ، وانقاد اجلميع إلرادته ، وقُِبر 
  .اليت كانت كالبقعه السوداء يف ثوب التشيع األبيض الذي هو بري منها ، ومترتِّه عنها

  :ـ لقاؤه مع الدكتور أمحد أمني 5

 يعة وطوال حقب مترادفة من القرون ما انفكت لعلَّ من احملن الكربى اليت اُبتليتا الش
تواجهه وتنبز به من م وتقوالت بعيدة عن الصحة ، ومتغربة عن أرض الواقع ، اعتماداً من ِقبل 
متقوليها على آراء جاهزة ، أو فهم سطحي ال يعتد به ، أو غري ذلك من األسباب واحلجج اليت ال 

 يف خانة العاملني على متزيق هذه االُمة وبعثرة صفوفها ، وبأساليب ومناهج تربئ قائليها من تصنيفهم
خمتلفة ، باطلة الدعوى ، سقيمة احلجة ، وذاك ما ال خيفى على الباحثني واملتتبعني ، وهذه كتب 

  .الشيعة ال يعسر على أحد مطالعتها وإدراك حقيقة ما ذكرناه 

   ـ رغم مكانته العلمية اليت عرف ا ـ١ولقد كان الدكتور أمحد أمني 

                                         
  . راجع ترمجتنا له يف املالحق اخلاصة بالتراجم ١
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  .عينة صادقة من تلك احلاالت السلبية اليت اُبتليت ا الشيعة ، وتصدت إلبطاهلا 

 وإساءة فالدكتور املذكور ـ وذلك مما يؤسف له ـ قد تعرض وبشكل سافر غريب طعناً
لعموم الشيعة وعقائدهم دون دليل علمي يرتكز عليه ، أو حجة واقعية يستند إليها ، فوقع نتيجة 

  .ذلك يف املضيق ، ومحل نفسه ما ال تطيق ، وهذا ما جتده واضحاً عند مراجعتك ملقدمة كتابنا هذا 

 وبعد أنْ أطلق تقوالته املذكورة ـ كان قد شد الرحال حنو وعموماً فانَّ هذا الدكتور ـ
مدينة النجف األشرف مع البعثة املصرية املؤلَّفة من بعض األساتذة والباحثني ، وحيث ألقوا رحاهلم 

واطَّلعوا عن كثب على ) هـ ١٣٤٩( فيها ليلة احلادي والعشرين من شهر رمضان املبارك عام 
نة اليت تدرس يف حوزا ، واملكانة الرائعة واملهيبة لعلمائها وأساتذا ، واستقرءوا املناهج العلمية الرصي

عياناً الكثري من آراء الشيعة ومعتقدام ، بعد أنْ أمضوا ردحاً من الزمن وهم يتلقوا عن الوسطاء 
  . تفحص والغرباء ، من املستشرقني واملخالفني للشيعة ، ويسلّموا بصحتها دون مراجعة أو

ومن مثَّ فإنَّ تلك البعثة كان ال بد هلا من أنْ تتشرف بلقاء اإلمام كاشف الغطاء رمحه اهللا 
تعاىل ، وزيارة مدرسته العلمية ، ومكتبته الفخمة ، فكان لذلك عظيم األثر يف نفوسهم ، وحيث 

  .قصور فيهم ال يف اآلخرين ـ معلنني ذلك بصراحة ال مواربة فيها بوغتوا مبا مل يتوقعوه ـ وذلك 

ولقد كان لقاء الدكتور أمحد أمني باإلمام كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة مليء 
ت على عظم مكانته العلمية باجلوانب العلمية الصرحية اليت أفاضها يف حديثه شيخنا املرحوم ، واليت دلَّ

  .، وقوة استحضاره ، وذكائه املفرط 

  وقد أوردت جملِّة العرفان يف جملدها احلادي والعشرين ، ويف
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ا ملّا الصفحة الثامنة بعد الثالمثائة من جزئها الثالث منه جانباً من تلك احملاورة العلمية ، نوردها تأكيد
  :قال مساحته ـ بعد ترحيبه بالوفد املصري ـ خماطباً الدكتور أمحد أمني تقدم منا ذكره ، 

من العسري أنْ يلم بأحوال النجف وأوضاعها ـ وهي تلك املدينة العلمية املهمة ـ شخص ال 
يها أكثر من سواد ليلة واحدة ، فإني قد دخلت مصركم قبل عشرين سنة ، ومكثت فيها مدة يلبث ف

ثالثة أشهر متجوالً يف بلداا ، باحثاً ومنقباً ، مث فارقتها وأنا ال أعرف من أوضاعها شيئاً ، اللَّهم إال 
 :قليل ضمنته أبياتاً أتذكَّر منها 

 لكنـمــس العلى وـَبزغُ  ش   ن اُفِقها ذلك البــــزوغُِم* ت

  كـذا لـبلدانــها نــبـوغ* ومثـلـما تـنـبــغ الـربايا 

ـَروج فيها    اللــهــو والزهو والرتوغ* أكـثـر شــيء ي

 قلتم هذا قبل: وقال األستاذ أمحد أمني ـ خماطباً الشيخ ـ " الرتوغ " فضحكوا من كلمة 
  !عشرين سنة ؟

نعم ، وقبل أنْ ينبغ ـ طه حسني ، ويبزغ سالمة موسى ، ويبزغ فجر اإلسالم ، وقد : قال 
  .ضمنته ـ خماطباً أمحد أمني ـ من التلفيقات عن مذهب الشيعة ما ال حيسن بالباحث املؤرخ اتباعه 

ولكنه ذنب الشيعة أنفسهم ، إذ مل يتصدوا إىل نشر حقيقة مذهبهم يف : فأجاب أمحد أمني 
  ! ! .الكتب والصحف ليطلع العامل عليه 

هذا كسابقه ، فإنَ كتب الشيعة مطبوعة ومبذولة أكثر من كتب أي مذهب : فقال الشيخ 
ينها ما هو مطبوع يف مصر ، وما هو مطبوع يف سوريا ، عدا ما هو مطبوع يف اهلند ، آخر ، وب

 وفارس ، والعراق ، وغريها ، هذا فضالً
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  .عما يلزم للمؤرخ من طلب األشياء من مصادرها

  ! ! . اجلزء الثاين حسناً ، سنجهد يف أنْ نتدارك ما فات يف: فقال أمحد أمني 

هل يسمح لنا العالّمة يف بيان : مث واصل أ محد أمني قوله خماطباً مساحة الشيخ كاشف الغطاء 
  العلوم اليت تقرءوها ؟

البيان ، واملنطق ، واحلكمة ، هي علوم النحو ، والصرف ، واملعاين ، و: فأجاب الشيخ 
  .والكالم ، وأُصول الفقه ، وغريها 

  ما هي كيفية التدريس عندكم ؟: فقال أمحد أمني 

 :التدريس عندنا على قسمني : فأجاب الشيخ 

سطحي ، وهو أنْ يفتح التلميذ كتاباً من كتب العلوم املتقدمة بني يدي اُستاذه ، فيقرأ  .١
له هذا عبارة الكتاب ، ويفهمها التلميذ ، وقد يعلِّق عليها ويورد ويعترض ، ويشكل وحيل ، 

 .وغري ذلك مما يتعلَّق ا

ضر عدة تالميذ بني يدي األستاذ ، فيلقي عليهم األستاذ حماضرة خارج ، وذلك أنْ حي .٢
ختص العلم الذي اجتمعوا ليدرسوه ، ويكون هذا غالباً يف علوم الفقه واألصول واحلكمة 
والكالم ، مع مالحظة أنَّ التلميذ بكال القسمني يكون ذا حرية يف إبداء آرائه واعتراضاته 

  .وغريها 

  إنَّ البعثة تود أنْ تسمع لبحثكم ، فهل أنتم فاعلون ؟: فقال أمحد أمني 

عندها مل يبد الشيخ اعتراضاً ، بل أجاب برحابة صدر طلب البعثة ، وارتقى املنرب ، فاجتمع 
  . االستماع لكالمه حوله من حضر اجللسة من تالميذه ، مشاركني الوفد يف



  ٩٣

وملّا كان الشيخ على غري سابقة عهد باألمر ، وعلى غري يئة ومتهيد لنوع العلم الذي 
سيبحث فيه ، لذا تركوا له احلرية يف اختيار العلم ، ومن أجل هذا يرى القارئ الكرمي أنَّ البحث 

  ل ،فقه وأصو: آاليت ذا فصلني 
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  .وهو موافق لرغبة الوفد . وعقائد 

  :ومن مث فقد ابتدأ مساحته خطبته مرجتالً فقال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .١ }وال تقْربوا مالَ اليتيِم إال ِبالَّيت هي أحسن { : قال تعاىل 

وال تقْربوا { عقد سلب ، وعقد إجياب ، أما عقد السلب: تشتمل هذه اآلية على عقدين 
فهو من األساليب القرآنية اليت اخترعها وارجتلها يف االستعماالت العربية ، ومل تكن } مالَ اليتيِم 

  .معروفة من ذي قبل 

: تتعلَّق باألفعال مثل قوله تعاىل : وقد تكررت هذه اجلملة يف الكتاب الكرمي ، فهي تارة 
} طَنما بِمنها و رما ظَه بوا الفَواِحشقْرال تةً { :  وقوله تعاىل ٢} وكانَ فاِحش هنا إنوا الزبقْرال تو

 ويكون املراد منها حينئٍذ على ٤} ال تقْربوا الصالةَ وأنتم سكارى {  :  وقوله تعاىل٣} وساَء سبيالً 
املبالغة يف التحذير عن ارتكاب ذلك الفعل ـ الزنا ـ والصالة مع السكر : سبيل االستعارة بالكناية 

! ول فيه وشبه اسم املعىن باسم العني فحذَّر من قربه ، فكيف مبالصقته أو الدخ. . . ، أو غري ذلك 
. !  

                                         
   .١٥٢ : ٦ األنعام ١

   .١٥١ : ٦ األنعام ٢

   .٣٢ : ١٧ اإلسراء ٣

  .٤٣ : ٤ النساء ٤



  ٩٥

:  ، وقـوله تعاىل ١} وال تقْربا هذِه الشجرةَ { : تتعلَّق باألعيان ، مثل قوله تعاىل : وأخرى 
 }ِجدوا املَسبقْرفَال ي سجِركونَ نما املُشإن 

                                         
   .٣٥ : ٢ البقرة ١
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١ } احلَرام.  

ومن هذا القبيل آية العنوان اليت هي من براعة الصنعة وإبداع البيان مبكان ، وحيث أنَّ النهي 
: ال يتعلَّق باألعيان رأساً ، بل ال بد من توسيط فعل مقدر يف البني يناسب تلك العني ، فإذا قيل 

: شرا ، وإذا قيل :  يعين حرمت اخلمر ،: العقد عليهن ، وإذا قيل : حرمت أُمهاتكم عليكم ، يعين 
اللعب ما ، وهكذا يقدر يف كلِّ مكان ما يناسبه ، بل أظهر ما يتعلّق : حرم امليسر والقمار ، يعين 

حرمة ) حرمت اخلمر(به من األفعال اليت تطلب من تلك العني ، ومما هي معدة له ، فال يراد من قول 
 ا وهكذا كلِّ األفعال اليت ميكن أنْ تتعلَّق كال، بل . . . ا ، فيحرم ملسها أو النظر إليها أو التداوي

  .ليس املراد إال حرمة شرا 

ال تتصرفوا يف مال اليتيم التصرفات املطلوبة : وعليه فيكون املراد واملعىن باآلية اليت يف العنوان 
  . بيع ، أو شراء ، أو صلح ، أو رهن ، أو إدانة ، أو غري ذلك عند العقالء من مال التجارة يف

والغرض أيضاً ذا النحو من البيان شدة التحذير ، والنهي عن التصرف يف مال اليتيم ، وأنَّ 
  !قربه ال جيوز ، فكيف الوقوع فيه ؟

ليس املراد النهي بوجه عام عن التقرب ملال اليتيم ، حبيث يكون املعىن واملقصود النهي عن و
املعاملة مبال اليتيم بوجه مطلق من رفع أو وضع أو فعل أو ترك إال باليت هي أحسن ، أما حيث ال 

 مفاده تريدون التصرف فال شيء عليكم ، وإنْ كان التصرف أحسن خبالفه على الوجه الثاين فان
لزوم التصرف باألحسن يؤيد احلكم الضروري من حرمة التصرف مبال الغري مطلقاً صغرياً أو كبرياً 

 بغري إذنه ، وليس هو املقصود أصالة بالبيان بالضرورة ،

                                         
   .٢٨ : ٩ التوبة ١
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وإمنا املقصود عقد اإلجياب ، وهو إعطاء الرخصة بالتصرف يف مال اليتيم إذا كان يف التصرف 
فيكون خمصصاً ملا دلَّ على عموم حرمة التصرف يف مال الغري ، إمنا الكالم يف مقدار تلك مصلحة ، 

الرخصة وحدودها حسبما يستفاد من اآلية ، فإنَّ حمور البحث والنظر يدور من هذه اجلهة على 
 الصالة خري من النوم ؟ أو: وهل هو من أفعال التفضيل نظري " األحسن " تشخيص املراد من لفظ 

  !النوم خري من اهللا ؟ : صفة مشبهة نظري 

وعلى األول ، فهل املراد األحسن بقول مطلق ؟ أي ما ال أحسن منه ، أو األحسن نسبياً أي 
  األحسن من تركه وإنْ كان غريه أحسن منه ؟

 املراد منه ما اشتمل على مصلحة ؟ أو يكفي خلوه عن املفسدة ، بناًء على وعلى الثاين ، فهل
  أنَّ كلَّ ما ليس حبرام فهو حسن ؟

مث ملا انتهى الكالم إىل هذا املقام طلب بعض احلضور تغيري املوضوع ونقل البحث إىل مسألة 
 أُصول الدين ، فأوصل مساحته الكالم اقتضاباً من غري روية وال متهل من املسائل اإلعتقادية وأساسيات

  :، ونقل البحث إىل مسألة احلاجة إىل األنبياء وضرورة البعثة فقال 

إنَّ النظر يف عامة أحوال البشر يدل على أنَّ أوضح صفاته ، وألصقها فيه ، وأقدمها عهداً به 
اجلهل ، : صاً ، وال منها مناصاً ، مهما كان ، أال وهي ، هي اخلالل الثالث اليت ال جيد عنها حمي

والعجز ، واحلاجة ، وهذه الصفات هي منبع شقائه ، وأصل بالئه ، وكلما توغَّل اإلنسان يف العلم 
واملعرفة تطامن لالعتراف مبا توصل إليه من العلم بعظيم جهله ، وأنَّ نسبة معلوماته إىل جمهوالته نسبة 

  .يط ، وكان أكرب علمه جهله البسيط القطرة إىل احمل

ما أقول يف دار جئتها : وقد سئل أفالطون حني أشرف على الرحلة األبدية عن الدنيا فقال 
 مضطراً ، وها أنا أخرج منها مكرهاً ، وقد عشت فيها
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  . أعلم متحيراً ، ومل استفد فيها من علمي سوى أنين ال

  .ليس من فضيلة العلم سوى علمي باني ال أعلم : وقال سولون احلكيم 

  .ومن استقصى كلمات حكماء اليونان وغريهم وجد لكلِّ واحد منهم مثل هذه الكلمات 

تضلع يف الفضيلة ، متشبع بروح الفضيلة ، من علماء والتشبع ذه الروح السارية إىل م
  :اإلسالم وحكمائهم ، حىت قال الشافعي 

  زادين ِعلماً ِبجهلي* وإذا ما ازددت ِعلماً 

  :والرازي يقول 

  وغاية سعي العالَمني ضاللُ* ايةُ إدراِك العقوِل عتالُ 

ن لَممِرنا وحِثنا طولَ عب ِمن فدمعنا فيِه قيلَ وقالوا* ستسوى أن ج  

حني أنَّ علماء الغرب وكبار املخترعني الذين حوروا الدنيا إىل هذا الشكل العجيب يعترفون 
ون حقيقتها ، هذا فضالً عن بعدم وصوهلم إىل حقائق األشياء ، فهم وإنْ اخترعوا الكهرباء ال يعرف

  .الروح والنفس واحلياة ، وهذا جمال ال يأيت عليه احلصر

فاإلنسان عريق باجلهل ، لصيق بالعجز واحلاجة ، وال شقاء وال بلية إال وهي منبعثة إليه من 
ونأي هذا الثلم ، وسد هذا العوز ، ذلك ، وعقول البشر بالضرورة غري كافية لرأب هذا الصدع ، 

فالعناية األزلية اليت أوجدت هذه اخلليقة لو تركتها على هذه الصفة تكون قد أساءت إليها بإجيادها ، 
وما أحسنت الصنيع بنعمة الوجود عليها ، ولكان األحرى لو تركتها يف طوامر العدم ، وأطمار الفناء 

 .للنعمة ، ويكون ذلك نقضاً للحكمة ، وافساداً 



  ٩٩

 (83) 

اذاً فال بد من إجياد رجال كاملني يف أنفسهم ، مكملني لغريهم ، يكونون كحلقة االتصال 
بني اخلالق واملخلوق ، ومهزة الوصل بني العبد والرب ـ فإنَ السعادة منه واليه ـ وأولئك هم 

تتم احلجة ، وتستبني احملجة ، وحينئٍذ تكون سعادة كلِّ إنسان وشقاؤه السفراء واألنبياء الذين م 
انا هديناه السبيلَ إما شاِكراً وإما {:  ، وقال ١} وهديناه النجديِن {: باختياره ، قال تعاىل 

  . وتكون حينئٍذ هللا على الناس احلجة البالغة ٢}كَفُوراً

نعم ، وكل هذا موقوف على إثبات الصانع احلكيم ، املرتَّه عن العبث والظلم ، فضالً عن 
  .اجلهل والعجز

وهناك أدىل الشيخ باحلجة ، وأملى اُصول الربهنة على وجود اإلله تعاىل احلق بعدة قواعد ال 
  :ها تفصيالً ، ولكن نكتفي باإلشارة إليها على وجه اإلمجال يساعدنا ضيق اال لسردها وعد

  .أنَّ ما بالعرض ال بد وأنْ ينتهي إىل ما بالذات : قاعدة  .١

  .أنَّ معطي الشيء ال يكون فاقده .٢

  .أنَّ الصدفة يف النواميس الدائمة الكلِّية واألشياء املتكررة مستحيلة  .٣

  .إمكان األشرف  .٤

  .قاعدة اللطف  .٥

  .سفة احلقة وأمثال ذلك من أُمهات قواعد احلكمة وأُصول الفل

                                         
   .١٠ ) : ٩٠( سورة البلد ١

   .٣ ) : ٧٦(  سورة اإلنسان ٢
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  .مث ارتأى يف هذا املقام أنْ خيتم البحث لضيق الوقت ، وهكذا كان 

  وعندما نزل الشيخ من املنرب دارت بينه وبني أمحد أمني األحاديث
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  :اآلتية 

  هل االجتهاد عند الشيعة مطلق أو مقيد ؟: سأله أمحد أمني 

االجتهاد عندنا مطلق ، يستنبط كل جمتهد األحكام الشرعية من نفس الكتاب : فأجابه الشيخ 
عد مقررة عند اجلميع ، والسنة ، غري مقيد بكالم جمتهد آخر مهما كان ، ولكن على أُصول وقوا

وهي القواعد اليت يتكفَّل ا علم أُصول الفقه ، وهذه القواعد بعضها متفق عليه عند اجلميع ، وبعضه 
أيضاً موضع نظر واختالف ، فتكون اجتهادية أيضاً ، ولكلِّ جمتهد فيها رأيه اخلاص الذي يربهن ويبين 

  .عليه طريقة االستنباط 

  ما هي األدلة اليت يبتين عليها االجتهاد عندكم ؟: فقال أمحد أمني 

  .هي الكتاب ، والسنة ، ونعين بالسنة األخبار الواردة عن املعصومني : فرد عليه الشيخ 

  هل هناك شيء يعارضها ويتقدم عليها ؟:  فقال أمحد أمني

كال ال يعارضها شيء ، وال نرفع اليد عن اخلرب الصحيح املعترب إالّ إذا كان : فقال الشيخ 
مصادماً لضرورة العقل الفطري ، كما لو ورد خرب جبواز شهادة مؤمن ألخيه املؤمن يف دعوى يدعيها 
على الغري مع عدم علم الشاهد بتلك الدعوى ، وإنْ كان عاملاً بان ذلك املدعي ال يدعي باطالً ، فإنَّ 

  .مثل ذلك اخلرب ال نعمل به مهما كان 

  هل يوجد تعارض يف أخبار األئمة ؟: فقال أمحد أمني 

  .نعم : أجاب مساحة الشيخ ف

  كيف يتناقض كالمهم مع أنكم تشترطون فيهم العصمة؟ : فقال أمحد أمني 
ر كلمام ال تناقض يف اجلوهر ، وإنما التناقض يف األخبار الواردة عنهم ، أو يف ظواه: فأجابه الشيخ 

 ، أما يف احلقيقة ال تعارض وال تناقض ،
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وإنما هو اختالف يف ظاهر الكالم ، كاالختالف الذي يوجد يف ظاهر الكتاب الشريف وهو القرآن 
هم وِقفُوهم إن{ :  وقال عز شانه ١}فَيومئٍذ ال يسئَلُ عن ذَنِبِه إنس وال جانٌ { : العزيز ، قال تعاىل 

  . ولكل وجهة خاصة ٢}مسؤولونَ 

فحال السنة واألخبار كحال الكتاب الكرمي ، فيه النص والظاهر ، وامل : وعلى اجلملة 
يت واملبين ، واملطلق واملقيد ، والعام واخلاص ، واحلكم الواقعي واحلكم الظاهري ، واألحكام املؤقَّتة ال

تقتضيها األوقات والظروف واألحوال واحلوادث الزمنية ، وتقابلها األحكام املؤبدة اليت ال تتغري بتغري 
  .األحوال وتبدل الزمان 

ووظيفة اتهد الفقيه ـ البالغ تلك املرتبة السامية ، وامللكة الراسخة ـ هي متييز بعضها عن 
 واجلمع بني متعارضاا ، ورد بعضها إىل بعض ، واستخراج العلل واألسباب اليت أوجبت بعض ،

أما التعارض والتناقض . ذلك التعارض ، واستنباط احلكم الصحيح حسب القواعد من جمموعها 
  .الواقعي حسب احلقيقة واجلوهر فهو مستحيل عندنا بعد البناء على عصمة األئمة 

  ما الدليل على عصمة األئمة؟: فقال أمحد أمني 

  .حكم العقل الضروري : فرد الشيخ 

إنه بسيط جداً ، : فهش واستبشر ، وكان طلب من الشيخ البيان واإليضاح ، فقال مساحته 
 ما احلكمة والغاية من إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ؟:  سائلك وأنا

                                         
   .٣٩ ) : ٥٥( سورة الرمحن ١

   .٢٤ ) : ٣٧(  سورة الصافات ٢
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  .اهلداية واإلرشاد والتهذيب : فقال أمحد أمني 

وال ال تكذب وهو يكذب ؟ : إذن فهل حيصل اإلرشاد من شخص يقول : فقال له الشيخ 
  تشرب اخلمر وهو يشرب اخلمر؟ وال تزن وهو يرتكب الزنا ؟

وهل حيصل الغرض ، وتتم الفائدة من اهلداية من شخص جيوز عليه الغلط ، والغفلة ، 
  .ال شك يف أنَّ اجلواب بالسلب ! والنسيان ، واالشتباه ؟ 

وإذا كان إرسال الرسل ، وبعث األنبياء واجباً باحلكمة حسب العناية األزلية ، فالعصمة أشد 
  . لزوماً ، وأقوى وجوباً ، وإال بطل الغرض ، وماتت الفائدة ، وانتقضت احلكمة 

  عندكم ؟ما الدليل على انفتاح باب االجتهاد : فسأله أمحد أمني 

وأية آية أو خرب تدل باحلجر على العقول ، ! وما الدليل على انسداده ؟ : فأجابه الشيخ 
والضغط علن األفكار ، وسلب هذه احلرية الفكرية اليت منحها اهللا تعاىل لعباده ، وكانت من أفضل 

  ! .نعمه على خلقه ؟

غاية ما هناك أن اهللا سبحانه وتعاىل رأفة بالعباد ، ورفعاً ملشقة االجتهاد ، ورعاية حلفظ نظام 
اهليئة االجتماعية ، ووجوب قيام كلِّ طائفة لشأن من الشؤون الضرورية ، فتتوزع األعمال ، و 

ن املكلَّفني ، وأطلق هلم السراح يف تتبادل املنافع ، لذلك كلِّه رفع وجوب االجتهاد عن كلّ فرد م
أما من . ذلك ، فجعل وجوبه كفائياً ، وأجاز رجوع العامة إىل اتهدين وتقليدهم يف اُمور الدين 

أنفت نفسه ، ومست مهته عن حطة التقليد وخطة االتباع ، وأراد أنْ يأخذ احلكم من دليله على 
وهل جند عاقالً يف الدنيا مينع عن ! عه وحجر ذلك عليه ؟قواعد الفن والصناعة ، فأي دليل على من

العلم ويأمر باجلهل ؟ وإنَّ مذهباً يكون هذا احلكم من دعائمه وقواعده أحرى بان يسمى مذهب 
اجلهالة والتضليل ، ومن آراء العصور املظلمة ، وبقايا أديان اجلاهلية واالستبداد ، هذا أما دين 

  ن ذلك ، ولو مل يكن دليلاإلسالم فهو أرفع وأنصع م
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 . على شرف مذهب الشيعة ، وصحة قواعده وأُصوله إال هذا لكفى 

  : ـ دوره يف املؤمتر اإلسالمي العاملي يف القدس 6

ود عن لقد كان ما اتسم به الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل من دور متميز بارز يف الذ
حياض اإلسالم ، والدفاع عن حرميه ، مسة مشخصة لدى علماء املسلمني وزعمائهم ، حىت اصبح 
طوداً شاخماً يف هذا املضمار ، وشخصت حنوه أبصار اجلميع ، مع اختالف مذاهبهم ومشارم ، 

  .وتشكِّل أمزجتهم وميوهلم 

 عقد مؤمتر إسالمي عام يف مدينة القدس الشريفة على أرض ١ سدت فكرةومن هنا فما أنْ جت
الواقع ، حىت بادرت جلنة املؤمتر إىل توجيه دعوة ملحة للشيخ رمحه اهللا تعاىل للمشاركة يف هذا املؤمتر 

 عام  رجب٢٧اهلام الذي تقرر أنْ تعقد جلساته املوزعة على أيامه العشرة ابتداًء من ليلة املعراج يف 
وأنْ يكون هدف هذا اللقاء ـ كما ذكر ذلك )  ميالدية ١٩٣٢ كانون األول ٧(  هـ ١٣٥٠

البحث يف نشر أساليب التعاون : احلاج أمني احلسيين لصحيفة السياسة القاهرية آنذاك ـ هو 
 الدين اإلسالمي ، ونشر الثقافة اإلسالمية ، والدفاع عن البقاع املشرفة اإلسالمية ، والعمل لوقاية

اإلسالمي وصيانة عقائده من شوائب اإلحلاد ، وتأسيس جامعة إسالمية يف بيت املقدس ، والنظر يف 
  .قضية اخلط احلديدي احلجازي 

وكان من الطبيعي أنْ يستجيب الشيخ هلذه الدعوة امللحة ، رغم إميانه بأنْ ترمجة آمال 
 ن يف صدق النوايااملسلمني تكم

                                         
  .١٩٣١|١٢|٤ قيل إن أول دعوة صدرت لعقد هذا املؤمتر كانت من الزعيم اهلندي اإلسالمي شوكت علي يف ١
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املقترنة باألعمال اجلادة العاملة على توحيد صفوفهم ، ونبذ خالفام ، وتشخيص علَّة تفرقهم 
ملعاجلتها ، ألنها هي الوسيلة األجنع ، والسبيل األقوم للنهوض ذه االُمة املبتالة ذا الداء الوبيل الذي 

 هذه من التسابق احملموم من ِقبل الكثري من الساسة املسلمني بدأنا نرى مثاره واضحة وجلية يف أيامنا
  .للصلح مع الكيان الصهيوين اللقيط ، ومد جسور العالقة معه 

نعم ، لقد استجاب الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل لطلب مشاركته يف ذلك املؤمتر ، 
القدس الشريفة ـ اليت كانت وال زالت حتتل يف ضمائر وقلوب املسلمني فشد الرحال حنو مدينة 

الكثري من احلب والتقديس ـ يف ليلة األول من شهر رجب ، حيث استقبل من قبل مجيع العلماء 
املشاركني يف ذلك املؤمتر ، يتقدمهم مفيت القدس الشيخ احلسيين ، وكذا أعيان ووجهاء فلسطني 

  .آنذاك 

أنَّ تواجد الشيخ كاشف الغطاء يف ذلك التجمع العظيم كان حافالً ، ومؤثراً ، : واحلق يقال 
بل واستقطب أنظار اجلميع بعلمه وبالغته وغريته على هذا الدين احلنيف ، فطلب منه يف إحدى 

كان من أكرب علماء فلسطني سناً ـ الليايل املفيت احلسيين ، ومفيت نابلس الشيخ حممد تفاحة ـ و
ومراقب املسجد األقصى ، أنْ يرتقي املنرب بعد صالة املغرب إللقاء خطبة يف احلاضرين الذين بلغ 

  .عددهم سبعني الفاً امتدت صفوفهم حىت خارج املسجد األقصى 

يبة هذا املؤمتر ، وحساسية ظروفه ، ال بد أنْ تدفع ولعلنا ال جنايف احلقيقة إذا جزمنا بانَّ ه
بالكثريين إىل االعتذار والتنصل عن القيام ذا األمر إذا فوجئوا به على حني غرة ودون استعداد ، 
كما فوجئ بذلك الشيخ رمحه اهللا تعاىل ، وبوغت به ، وكان بديهياً أنْ يعتذر عن ذلك ملا ميكن أن 

 ح بشخصيته ومكانته ، كما سجل لنا التأريخ يفيشكِّله من حرج يقد
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صفحاته املطوية عن مواقف مشاة للعديد من الشخصيات املعروفة اليت حصرت فوق املنابر فلم 
  .تنبس بشفة ، أو مل تتمكَّن من تركيب مجلة مفيدة واحدة 

 تعاىل ذا الطلب املتعجل ، بيد أنه وأمام إحلاح مضيفيه مل نعم لقد فوجئ الشيخ رمحه اهللا
جيد بداً من االمتثال لرجائهم ، واالستجابة لرغبتهم مبا عرف عنه من أخالق رفيعة وأدب جم ، 
فارتقى املنرب ـ أمام أعني احلاضرين اليت شخصت حنوه ، وتعلَّقت به ، وأصاخت لكلماته بسمعها 

سبحان الذي أسرى بعبِدِه لَيالً ِمن املَسِجِد احلَرام { : تتح خطبته بقوله تعاىل ـ بسكينة ووقار ، واف
 لهوِجِد األقصى الذي باركنا حالربكة وأنواعها بشرح ١}إىل املَس واسترسل يف احلديث حول تلك 

: ربكة بقوله واٍف ، بيان ساحر ، مشرياً إىل أنَّ انعقاد مثل هذا املؤمتر هو شكل من أشكال تلك ال
ومنها هذا االجتماع اخلطري من اجلم الغفري ، من خمتلف األقطار النائية ، والذي مل خيطر على البال ، 

. ومل يقع يف التصور ، واستوىف ما هو الغرض منه ، وما اهلدف الذي يرمي إليه ، واآلثار املترتبة عليه 
  .إىل آخره . . 

وبعد أنْ أى خطبته ـ اليت سحرت املستمعني حبالوة ألفاظها ، وسالسة عباراا ، وجزالة 
كلماا ـ طلبت منه جلنة املؤمتر وأكابر املوجودين أنْ يأمتوا به يف صالة العشاء حيث صوب ذلك 

  .باألكثرية ، فاستجاب هلم ، واقتدت به األلوف من الصفوف يف حدث عظيم قل نظريه 

كما أنَّ للشيخ كاشف الغطاء يف أيام انعقاد املؤمتر مشاركات واسعة ، وخطب بليغة ، 
  ولقاءات متعددة تركت يف أذهان اجلميع ذكريات

                                         
   .١ ) : ١٧(  سورة اإلسراء ١
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 .شجية عن شخصية فذة عاصروها من علماء الشيعة الكبار

  : ـ موقفه من نوادي التبشري 7

إنَ استقراء ودراسة الدور الذي لعبته وتلعبه نوادي التبشري املبثوثة يف نقاط خمتلفة من األراضي 
اإلسالمية يبين بوضوح البعد التخرييب واخلبيث الذي تلجأ إليه هذه النوادي يف سعيها احملموم من 

  .ة واملردودة عقالً أجل نشر وترويج أفكارها وعقائدها املنحرف

نعم إنَّ احلوار العلمي يشكَل قاعدة سليمة ميكن من خالهلا الرسو على مبدأ صحيح يسلَّم 
بصوابه واحقانيته العقالء ، بيد أنَّ ما تلجأ إليه هذه النوادي ـ اليت حتركها أصابع ونوايا معلومة 

نصنفه ضمن هذه االعتبارات الصحيحة ، العتمادها على أساليب الكذب للجميع ـ ال ميكن أنْ 
  .واالفتراء واخلداع ، وهذا ما حاول وحياول مفكرو املسلمني إيضاحه وكشف أبعاده 

ه ولعل الثابت املتفق إليه ترادف إنشاء تلك النوادي مع الغزو االستعماري الذي تقوم ب
اجليوش األجنبية ـ املنتسبة هلا تلك النوادي ـ لتلك الدول املبتالة ا ، من خالل انتهازها لظروف 

  .التخلُّف والفقر القاهرة ، واليت جندها عياناً يف كثري من الدول اآلسيوية واإلفريقية النامية 

، فقد كانت العديد من الدول العربية املسلمة ـ إبان واعتماداً على صحة هذا التصور 
خضوعها لالحتالل األوريب املقيت ـ أرضاً مشرعة األبواب أمام تلك النوادي اليت ألقت فيها رحاهلا 

  .واستقرت 

تبشريية ، حيث كان بيد أنَ هذا الظرف املؤقت مل يكن مواتياً متاماً لرواد هذه الدعوات ال
يتصدى لدعاواهم هذه ـ رغم ما تتمتع به هذه النوادي من حصانات واسعة املدى ـ مجلة من 
العلماء واملفكِّرين الذين أغاضتهم حاالت الدجل واالفتراء اليت تعتمدها وسائل تلك النوادي يف 

 تسريب
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  .أفكارها ، بعيداً عن املنطق واحلجة الصحيحة 

ولعلَّ شيخنا كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل كان واحداً من أولئك األعالم الذين تنبهوا ملدى 
  .احنراف دعوات مروجي تلك األفكار ، وخطرها على اتمعات اإلسالمية 

حتتل يف قلوب املسلمني مكانة متميزة ـ مرتعاً وملّا كانت مصر ـ تلك الدولة املسلمة اليت 
خصباً لتلك النوادي إبان تلك احلقبة السالفة ، وذلك ما كان يغيض قلوب املصلحني من علماء 
ومفكري املسلمني ، فكان الشيخ كاشف الغطاء يستغل تواجده يف هذا البلد ليتعرض بالرد ، وتفنيد 

  .دعاوى خطباء تلك النوادي 

ولقد كان يروى عنه رمحه اهللا تعاىل أنه كان ينحدر صوب أكرب تلك النوادي جبرأة وشجاعة 
ويتصدى ملقاطعة اخلطيب الذي ال ينفك عن الكذب واالفتراء والطعن بعقائد املسلمني دون دليل أو 

  .حجة 

 فرصة ملواصلة تقوالته وافتراءاته دون أنْ ١ إحدى املرات مل يدع لذلك اخلطيبحىت أنه يف
جيبهه برد يربكه ويلعثمه ، فلم جيد قسيسهم األكرب مناصاً من التوسل به للتوقف عن ذلك مقابل 
السماح له بالتحدث بعد من على منصة اخلطابة ، فرضي بذلك رمحه اهللا تعاىل ، ووجدها فرصة 

  .داء احلق أمام هذا املأل ، وإعالء كلمته ساحنة إلب

وبعد انتهاء خطيبهم من هذره املمجوج تقدم الشيخ رمحه اهللا تعاىل حنو منصة اخلطابة ، 
وشرع يف خطبة رائعة مؤيدة باألدلة العلمية املتينة ، مثبتاً من خالهلا بطالن دعاوى هذا اخلطيب ، 

ذب ما افتراه على القرآن وعلى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وعلى اإلسالم ، ومتعرضاً من وك
 خالهلا

                                         
  . قيل هو منصور القبطي ١
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أحدمها مستحيل عقالً ، وهو التثليث ، وثانيهما : إىل تفنيد العقيدة اليت يدعو هلا البتنائها على أمرين 
 أبسط العقول ، وهي االعتقاد بأنَ اإلله خمالفته للعقل واملنطق من خالل التسليم خلرافة ال تستسيغها

وليصري بعد ! وخطيئة بين آدم ! قد سلَّط عباده األشقياء على نفسه فصلبوه ليكفِّر خطيئة أبيهم آدم 
  ! !ملعون كل من يصلب على اخلشبة ، كما هو منصوص يف أناجيلهم : ذلك ملعوناً ألنه قال 

 استفاض رمحه اهللا تعاىل يف ذكر تناقضات األناجيل ، وما فيها من اخلرافات واملهازل ، مث
  .واليت أشار إىل بعض منها يف كتاب التوضيح يف ما هو اإلجنيل ، ومن هو املسيح عليه السالم

اىل قد أتى على كلِّ دعاواهم فأبطلها ، وكل وملّا وجد أولئك املبشرون أنَّ الشيخ رمحه اهللا تع
تقوالم ففندها ، أصام االرتباك ، وانتام هوس واضطراب ، وهم يتأملون حبنق وغيظ استرسال 
هذا الشيخ اجلريء يف حلِّ عرى أكاذيبهم واحدة بعد األخرى مبهارة ومترس عجيبني ، مستلباً حواس 

رهم به ، وشخصت حنوه ، فلم جيدوا بداً من اإلشارة إليه وعقول اجلالسني الذين تعلَّقت أنظا
بالتوقف عن خطبته وترك املنصة ، فلم يعرهم رمحه اهللا تعاىل اهتماماً ، وواصل خطبته ، واجلموع 

  .إليه مصيخة مذعنة 

 على املكيدة بالشيخ رمحه اهللا عندها انفلت الشر من عقاله يف تلك النفوس الفاسدة ، وتآمروا
تعاىل وقتله ، فبادروا إىل إطفاء األنوار ، وإثارة الفوضى يف الس بعد أنْ اندفع مجاعة منهم حنو 
منصة اخلطابة لتصفية الشيخ وتدارك األمر قبل استفحاله ، إال أنَ إرادة البارئ جل امسه كانت فوق 

  . اخلارج تاركاً إياهم يف اضطرام يتخبطون كيدهم ، فانسل الشيخ دوء مندفعاً حنو

  نعم ، لقد بقِى هذا املوقف الشجاع للشيخ كاشف الغطاء وسام شرف
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حيق جلميع املسلمني التفاخر به ، جبميع مذاهبهم ومشارم ، ألنه ميثل الغرية الصادقة على هذا الدين 
عداؤه متشبثني متزيق أوصاله ، وبعثرة أشالئه ، جبد واجتهاد ، حني يقف البعض متفرجاً الذي حياول أ

دون أنْ يبدي أي رد فعل أو اعتراض ، ناهيك مبن أمسوا على هذا الدين وأهله أشد كَلَباً من أعدائه 
 .ومبغضيه

 : ـ الشيخ كاشف الغطاء والتقريب 8

علَّه مل يعد خافياً علن أحد أنَ سر حمنة هذه األمة ، ومصدر كلِّ بالئها يكمن يف تكريس ل
حالة التشتت والتمزق اليت تفرض عليها من ِقبل املراهنني على جراحها وآالمها ، واليت تطفح يف 

  .مة وحمبيها أحيان عديدة على جسدها أوراماً ترتف دماً وقيحاً تقشعر له جلود املخلصني من هذه االُ

نعم إنَّ ما نعاينه من اختالف يعمد البعض يف قواميسه إىل ومسه بأنه حالة اختالف وتباين 
حادة ، ال ميكن بأي حال من األحوال التسليم قطعاً بصحته ، وال اإلقرار بصوابه ، رغم ويله 

 ألنه حيمل يف طياته جذور املخالفة القطعية للمنطق والصواب ، واملبالغة به من ِقبل ذلك البعض ،
  .واجلفاء احلاد عن احلقيقة اليت ال يعسر على الباحثني اداركها وتلمسها 

قاً إن حاالت االلتقاء والتقارب الثابتة بني املذاهب اإلسالمية املختلفة ، واليت أشرنا إليها ساب
هي من احلد الذي جيد املرء قباله تالشي الفواصل الومهية اليت ما تنفك بعض اجلهات الفاسدة 

  .واملنحرفة من العمل الدؤوب سعياً وراء توسيعها وتضخيمها ، حبجج وذرائع خمتلفة 

ايب والسليب اللذين ذكرنامها هو ما إنَّ إدراك حقيقة هذا األمر ببعديه اإلجي: وحقاً أقول 
يستحث باملخلصني من علماء ومفكري هذه االُمة السعي اجلاد لرأب ذلك الصدع ، ولَم ذلك 

 الشتات ، رغم صعوبة
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املخاض ، وعسر اخلطب ، كنتيجة منطقية لتقادم السنني ، وترسب العديد من االعتقادات النفسية 
يدة كلّ البعد عن أرض الواقع ، وحقيقة العقائد اليت حتاول االنتساب السلبية الظن باآلخرين ، والبع

  .إليها 

ولقد شهدت الشعوب اإلسالمية ـ وطوال حقب مترادفة ـ مناذج صادقة من تلك اجلهود 
ملخلصني من رجال األمة ، والنوايا الصادقة ، اليت تشكل اُمنية عظيمة سامية تتعلَق ا قلوب مجيِع ا

لعلماء ومفكرين وباحثني أنفقوا شطراً كبرياَ من حيام سعياً وجهداً دائبني يف هذا امليدان املقدس 
  .والعظيم 

إنَ شيخنا كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة كان من كبار رواد هذا : واحلق يقال 
يدان املبارك من خالل سعيه الدؤوب املتواصل يف التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، من خالل امل

مؤلَفاته ، وخطبه ، ومذكراته ، ومواقفه املتكررة املوشية ، حبالة القلق والتوجس املرير الذي ينتابه من 
ة التقارب ووضوحه استمرار حالة االُمة على ما هي عليه من االختالف والتنافر والتقاطع رغم شد

 ؟ ١بني مذاهبها 

                                         
 رمحه اهللا تعاىل كتبه أيام مرضه الذي أودى حبياته ـ وكان حينها راقداً يف مستشفى الكرخ ـ ووجهه إىل  فمن نداء له١

  : ـ يقول فيه ٧|١٩٥٤|٤الطوائف اإلسالمية يف البحرين ـ نشرته جريدة اليقظة بتأريخ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

}ونَ يا أيها الَذيِن آمسِلمم متأنن إال وموتال تقُوا اَهللا حق تقاتِه ووا اتة * نموا ِنعاذكرقُوا وفرال تميعاً وبل اِهللا جوا ِبحِصمواعت
   . )١٠٣ ـ ١٠٢ ) : ٣( آل عمران ( } اِهللا علَيكُم إذ كُنتم أعداء فَألَّف بني قُلُوِبكُم فَأصبحتم بِنعمِتِه إخواناً 

كل ذي حس وشعور يعلم أن املسلمني اليوم بأشد احلاجة إىل االتفاق والتآلف ، ومجع الكلمة وتوحيد الصفوف ، وأنْ ينضم 
 كل ما يقع من بعضهم إىل بعض كالبنيان املرصوص ، وال يدعوا جماالً ألي شيء يثري الشحناء والبغضاء ، والتقاطع والعداء ، فانَ

للمستعمرين ، بل هو قرة عني هلم ، وما نشبت هذا القبيل بني املسلمني يف الوطن الواحد ، أو يف أوطان متباعدة هو أعظم سالح 



  ١١٢  

(95)  

وال اُغايل إذا ذهبت إىل القول بانَّ حياة اإلمام كاشف الغطاء كانت موقوفة يف إقامة صرح 
الوحدة اإلسالمية املباركة ، ونبذ االختالف ، وااللتفات إىل ما حييط ذه االُمة من أخطار جسيمة ، 

ما يدبره هلا أعداؤها من مكائد ودسائس ومؤامرات ، وبأشكال ومسارب خمتلفة ، يصطبغ بعضها و
بألوان باهتة يراد منها خداع السطحيني والساذجني من رجال هذه األمة ، وجرهم إىل املزيد من 

لذي وضع املواجهة واالقتتال يف ميادين وسخة غري نزيهة ، حني ينخر أعداؤهم ذلك البنيان العظيم ا
لبناته األوىل نيب الرمحة حممد بن عبد اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، وشاد صرحه الصادقون من رجال هذا 

  .الدين والذين يتقدمهم أهل بيت العصمة عليهم السالم

 الصادقة بيد أن البعض ـ وذلك غري خاف على أحد ـ مل يكن تروقه تلك الدعوات
الصادرة من القلب ، واملرتكزة على قواعد اإلسالم احلنيف ، حيث كان يعمل مبعاول اهلدم يف ذلك 

وما ذلك إال عني النفاق ومرآة ! والذود عن حرميه ! البنيان املقدس ، وباسم الدفاع عن اإلسالم 
 .١االحنراف 

                                                                                                                                   
خمالب األجانب يف املمالك اإلسالمية والبالد العربية إال بإلقاح الفنت بينهم ، وإثارة النعرات الطائفية واإلقليمية فيهم ، يضرب 

  .ضهم ببعض ، ويذيق بعضهم بأس بعض ، وتكون للمستعمر الغنيمة الباردة ، والربح والفائدة واخلسران والوبال علينا بع

 الغريب أنْ جتد ـ ورغم كلِّ ما بادر ويبادر إليه العديد من أعالم الطائفة ومفكريها من خطوات جادة ، ودعوات صادقة ١
ة ـ مجلة من النفوس السوداوية املشخصة االرتكاز ـ اليت ال ترعوي أمام كلمة احلق ، للتقريب والتقارب بني املذاهب اإلسالمي

وال تصيخ له مسعاً ـ تعمد جاهدة لقلب احلقائق أمام ناظري املسلمني بصالفة ومساجة يصاحبهما إصرار عجيب على تلك 
  .من املصائب والويالت املواقف اخلاطئة واملنحرفة ، واليت لقت االُمة اإلسالمية منها الكثري 

إنَ القلم قد يشتط بصاحبه بعيداً إذا أطلق له العنان يف هذا املرتكض الواسع والكبري ، واملليء باحلسرة باألمل ، : وأقول بصدق 
ها مبكر بيد أنْ ال بد له من أنْ يكبح مجاحه ما استطاع ذلك ، نئياً عن الوقوع يف املزالق اليت يريد ذلك البعض دفع اآلخرين إلي

  .وخبث 

ومن هنا فقد جهدت يف أنْ اكتفي مبجرد اإلشارة العابرة إىل شيء من تلك املواقف املشينة للبعض من املتاجرين زوراً باسم 
 وحدة املسلمني ، وتكريس حالة اإلسالم ، وعقائده العظيمة ، من اليت ال جيد املرء هلا إال تفسرياً واحداً وهو العمل على متزيق
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ذلك فإنَّ استقراء السرية الذاتية لشيخنا رمحه اهللا تعاىل يبني بوضوح جده نعم ، ورغم كل 
  واجتهاده يف مواصلة هذا املسري املقدس والشاق

                                                                                                                                   
التنافر املصطنعة اخلبيثة بينهم ، من اليت أمكن ألعداء هذا الدين التسللُ من خللها ومنافذها الواسعة وضربه يف أكثر نقاطه حساسية 

  .وخطورة 

جيد عني هذه احلقيقة ماثلة للعيان ، بل ) تبديد الظالم ( م بـ نعم ، فانَ من يتامل ـ مثالً ـ صفحات كتاب اجلبهان املوسو
وال بد له أن ينتابه الذهول وهو يتنقل بني اسطره وصفحاته اليت سودها بالكثري من العبارات املليئة بالسباب والفحش من القول ، 

ب يدعو فيه صاحبه ظلماً وتاناً إىل محاية ومن الذي قد يترته بعض السوقة عن التلفظ به أمام مجع من الناس ، ناهيك عن كتا
  .الدين والذود عن حرماته 

ولعل الفصل اخلاص الذي افرده اجلبهان ملناقشة كتابنا هذا كان من السقم والتالعب باأللفاظ حداً ال يعسر على أي طالب 
 ويوقفه عن هذره املمجوج ، بيد أن أي مبتدئ يف العلوم احلوزوية أن يتصدى ملناقشته وتفنيد دعاواه ، وإلقامه حجراً خيرسه

شخص آخر ال يستطيع أن جياري اجلبهان يف ما استهدف به شخص الشيخ كاشف الغطاء من السباب والكالم البذيء والعبارات 
ف الغطاء رمحه اهللا تعاىل من اجلبهان ومن لف بلى لقد كان جزاء اإلمام كاشالفاحشة ، اليت نتزه عن حىت جمرد اإلشارة إليها ، 

لفه ـ من الساعني يف إذكاء الفنت وتأجيجها بني املذاهب اإلسالمية املختلفة ، وباسم الدين ـ هذا اجلزاء ، معرضني بصالفة عن 
عن مقدسام ، بل سرية هذا الرجل الذي أوقف حياته يف العمل على التقريب بني املسلمني ، والذود عن حرمام ، والدفاع 

وجاب البالد اإلسالمية طوالً وعرضاً ، داعياً إىل نبذ اخلالف ، وتوحيد الكلمة ، وأنْ حيب املسلم أخاه املسلم كحبه لنفسه ، ال 
  .فرق بني مذهب وآخر ، وال بني طائفة واُخرى 

فهل جتد أصدق مقولة تعبر عن هذه احلالة إال قول القائل . . .  ، وبذيء الكالم نعم لقد كان جزاؤه من اجلبهان فحش القول
  .وكل إناء بالذي فيه ينضح ؟ : 
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رغم ما كان يلقاه من صدود وال مباالة من ِقبل الكثريين ، ذلك ما كان يؤمله أشد اإليالم ، حىت لقد 
شاءم واستوىل عليه اليأس والقنوط بعد تلك اخلطب وال لوم على مثلي لو ت: قال يف إحدى كلماته 

كالقدس ، وبريوت ، ودمشق : الفياضة امللتهبة اليت ألقيتها على اجلماهري املكتظة يف عواصم اإلسالم 
، وجامع البصرة ، ومسجد الكوفة ، وبغداد ، واليت طبع غري واحد منها ، كخطبة القدس التارخيية ، 

  . واخلطب األربع ، وغري ذلك وخطبة االحتاد واالقتصاد ،

ألقينا كلَّ هذه وأضعافها شعلة ملتهبة يف حث املسلمني والعرب على الوحدة واإلخالص ، 
إنَّ اإلسالم يرتكز على : وما يلزم عليهم جلمع شتام ، واستعادة جمدهم ، وقلنا كلمتنا املشهورة 

توحيد ، وتوحيد الكلمة ، وذكرنا كيف ينبغي أنْ يتحد املسلمون يف مقدمة كلمة ال: دعامتني 
وأنَّ كلَّ ذلك ذهب مع الريح ، فكانَ احلوار كان مع جدار ، أو كأنما كنا " أصل الشيعة " رسالتنا 

  !؟  . . ١خنطب على أصنام وأحجار ، وإال فأين اآلثار

 فإنَّ املرء عندما يتأمل يف هذه العبارات امللتاعة يدرك مدى متكن حرص صاحبها على ومن مث
وال غرابة يف ذلك فلقد عهد منه املسلمون .. . وحدة املسلمني يف قلبه ، وسريانه يف شرايينه وأوردته 

ديث عن بعض ذلك املعاصرون له تلك الرغبة املخلصة والصادقة يف سلوكه وقوله ، وقد تقدم منا احل
  .، فراجع 

إنَّ دراسة دور الشيخ كاشف الغطاء يف عملية التقريب بني املذاهب : وللحقيقة أقول 
اإلسالمية تستلزم الكثري من االستقراء العلمي الرصني واملتأني جلملة مؤلَّفاته ، وكلماته ، وخطبه ، 

 لك ، وذلك ما ال يسعنا خوض غماره يف هذه العجالة ، ومن خالل هذا املدىورحالته ، وغري ذ

                                         
   .١٠٩:  راجع كتاب يف السياسة واحلكمة ١
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  .احملدود 

فالتاريخ املعاصر قد سجل لنا الكثري من اإلشارات ذات الدالالت الواضحة يف سعيه حنو 
قدس دراستها بشكل علمي رصني ، وعرضها التقريب ، واليت تتطلَّب من العاملني يف هذا امليدان امل

كأطروحة متقدمة تبني لألجيال القادمة حرص العديد من علماء الشيعة على توحيد الكلمة ، ورص 
  .الصفوف 

ء رمحه اهللا ولعلَّ من املواقف امللفتة للنظر يف هذا املنحى العظيم ما جلأ إليه الشيخ كاشف الغطا
تعاىل برمحته الواسعة أثناء إحدى سفراته اليت ألقى فيها رحاله يف أرض مصر املسلمة ، حيث واظب 

 رمحه اهللا تعاىل ملدة ١على حضور جملس درس شيخ اجلامع األزهر آنذاك وهو الشيخ سليم البشري 
مل أجد يف : يقول عنه مساحته ثالثة اشهر ، وكذا مفيت احلقانية الشيخ حممد خبيت املطيعي ، الذي 

مصر عاملاً حمقِّقاً مثله ، يباحث اُصول الفقه عصراً يف جامع رأس سيدنا احلسني عليه السالم ، 
  .والتفسري بني املغرب والعشاء يف األزهر ، وله مؤلَّفات كثرية طُبع أكثرها 

                                         
واملسطَرة يف كتاب ) هـ ١٣٧٧ت ( صاحب املراسالت املشهورة مع اإلمام عبد احلسني شرف الدين رمحه اهللا تعاىل ١

  .ت ذائع الصيت املراجعا

  ).م ١٨٣٢هـ ـ ١٢٤٨(ولد يف حملة تبشر مبحافظة البحرية املصرية عام 

  .درس يف اجلامع األزهر وخترج منه وعد من أساتذته الكبار

حني ) م ١٩٠٤هـ ـ ١٣٢٠(إىل عام ) م ١٩٠٠هـ ـ ١٣١٧( تولّى مشيخة األزهر مرتني ، امتدت األوىل منذ عام 
  ).م ١٩١٦هـ ـ ١٣٣٥( إىل عام ) م ١٩٠٩هـ ـ ١٣٢٧( امتدت الثانية منذ عام 

  . جناس حاشية حتفة الطالب لشرح رسالة اآلداب ، وكتاب االستئناس يف بيان األعالم وأمساء األ: له مجلة مؤلفات منها 
  ) .م ١٩١٦هـ ـ ١٣٣٥( تويف عام 
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ر فقد كان الشيخ يرى وهو يباحث للكثري من طلبة األزهر وغريهم يف نعم ، ويف اجلانب اآلخ
الفقه الشيعي مرة ، ويف الفصاحة والبالغة مرة أُخرى ، بشكل استقطب أنظار اجلميع ، وحاز 

  .إعجام واحترامهم 

التقريب هو أوسع من أنْ حتتويه إن دور الشيخ كاشف الغطاء يف : وأخرياً اكرر وأقول 
وريقات حمدودة ، أو تستوفيه دراسة متعجلة ، وحنن مل نتعرض هلا هنا بوضوح قدر ما أردنا منها 
إشارة عابرة ، وحملة خاطفة ، سائلني املوىل جلَّ امسه أنْ يوفقنا الستيفاء حق هذا األمر يف دراسة 

 .مستقلة وافية ، إنه املوفق لكلِّ خري
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  :مؤلَّفاته 

ال نغايل بشيء إذا قلنا بأنَ للعديد من علماء هذه الطائفة باعاً كبرياً ، ويداً طوىل يف البحث 
والتأليف ، والتجديد واإلبداع ، متخطِّني احلدود التقليدية اليت بقي البعض يدور يف خللها ، ويقتات 

  .أ وينتهي حيث ما ابتدأ منه من فتاا ، فيبتد

وإذا حفظت لنا صفحات التأريخ أمساء العديد من أولئك األعالم البارعني املبدعني أمثال 
الشيخ املفيد والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والعالّمة احللي رمحهم اهللا برمحته الواسعة ، وكذا 

ماء األفذاذ ، فإنَّ من حق ذلك التأريخ أنْ يزين صفحاته تلك بذكر سرية ومؤلَّفات غريهم من العل
  .عامل فذ شهد قرننا احلايل إبداعاته ونتاجاته املتعددة املشارب واألشكال 

بة اإلسالمية باجلم نعم لقد أبدع يراع اإلمام كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل يف إغناء املكت
الكثري من املؤلَّفات القيمة ، والبحوث الرائعة يف شىت العلوم واملعارف اإلسالمية املختلفة ، بشكل قلَّ 

  .نظريه ، وتضاءل مثاله

ا وسنحاول من خالل هذه األسطر استعراض ما أمكننا حصره من مؤلَّفاته تلك ، بأبوا
 . وعلومها املختلفة ، املطبوعة منها واملخطوطة ، دون إسهاب أو تفصيل 

  :ـ يف احلكمة والكالم 1

  ) .أربعة أجزاء ، طُبع منها جزءان : ( أ ـ الدين واإلسالم 

  .)جزءان ( ب ـ املراجعات الرحيانية 
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 )١٠١(   

  ) وهو الكتاب املاثل بني يدي القارئ الكرمي ( ت ـ أصل الشيعة واُصوهلا 

  .ث ـ الفردوس األعلى 

  .ج ـ اآليات البينات 

  .ح ـ جنة املأوى

  ) .جزءان ، وقد تقدمت اإلشارة إليه ( خ ـ التوضيح 

  .د ـ مبادئ اإلميان يف الدروس الدينية 

  .نية ذ ـ نبذة من السياسة احلسي

  ).خمطوط ( ر ـ حاشية على كتاب األسفار ملال صدر الدين رمحه اهللا تعاىل 

  ) .خمطوط ( ز ـ حاشية على العرشية ورسالة الوجود ملال صدر الدين رمحه اهللا تعاىل أيضاً 

 ). خمطوط ( ص ـ حاشية على رسالة الوجود لصدر املتالّهني رمحه اهللا تعاىل أيضاً 

  :ـ يف السياسة واملوعظة 2

  ).أشرنا إليه سابقاً، فراجع ( أ ـ املُثل العليا يف اإلسالم ال يف حبمدون 

  .ب ـ احملاورة بني سفريين 

  .ت ـ امليثاق العريب الوطين 

  .ث ـ خطبة االحتاد واالقتصاد يف الكوفة 

  .ج ـ اخلطبة التارخيية يف القدس 
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 .ح ـ اخلطب األربع 
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 .خ ـ خطبته يف باكستان 

  :ـ يف الفقه وأصوله 3

  .أ ـ حاشية على كتاب التبصرة للعالّمة احللّي رمحه اهللا تعاىل

  ) .فارسي ترجم إىل العربية وأُحلق بكتاب الفردوس األعلى ( ب ـ املسائل القندهارية 

  .ت ـ سؤال وجواب 

  .ث ـ وجيزة األحكام 

  ) .فارسي ( ج ـ زاد املقلِّدين 

  .ح ـ األرض والتربة احلسينية 

  .خ ـ حاشية على سفينة النجاة ألخيه الشيخ الفقيه أمحد كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل 

  .وة الوثقى للسيد حممد كاظم اليزدي رمحه اّهللا تعاىل د ـ حاشية على كتاب العر

  ) .عريب وفارسي ( ذ ـ مناسك احلج 

  ) .مخسة أجزاء ، فقه مقارن ( س ـ حترير الة 

فارسي مطبوع مع حواشي السيد الربوجردي رمحه اهللا ( على جممع الرسائل ش ـ حاشية 
  ) .تعاىل 

  ) .مخسة جملدات ، خمطوط ( ر ـ شرح العروة الوثقى 

  ) .خمطوط ( ز ـ تنقيح األصول 
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  ).خمطوط ( س ـ رسالة يف اجلمع بني األحكام الظاهرية والواقعية 

 ).خمطوط ( ش ـ حاشية على مكاسب الشيخ مرتضى ـ األنصاري رمحه اهللا تعاىل 
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  .) خمطوط ( ص ـ حاشية على القوانني 

  ) .خمطوط ( ض ـ جمموعة الفتاوى 

  ) .خمطوط ( ط ـ حاشية على الكفاية لآلخوند اخلراساين رمحه تعاىل 

  ) .خمطوط ( ظ ـ رسالة يف االجتهاد والتقليد 

 ) .خمطوط ( ع ـ حاشية على رسائل الشيخ األنصاري رمحه اهللا تعاىل 

  ):وأكثرها ال زال خمطوطاً(ـ يف األدب والتفسري وغريمها  4

  ).خمتصر كتاب األغاين ( أ ـ مغين الغواين عن األغاين 

  ) .عن رحلته األوىل إىل سوريا ومصر ( ب ـ نزهة السمر وزة السفر 

  .الشعر احلسن من شعر احلسني : ت ـ ديوان شعره الذي أمساه 

  .ه اهللا تعاىل ث ـ تعليقات على أمايل السيد املرتضى رمح

  .ج ـ تعليقات على كتاب أدب الكاتب البن قتيبة 

  .ح ـ جمموعتان من املنتخبات الشعرية 

  .خ ـ منتخبات من الشعر القدمي 

  ) .ترمجة حياة املؤلِّف بقلمه ( د ـ عقود حيايت 

  .ذ ـ صحائف األبرار يف وظائف األسحار

  .ر ـ جنة املأوى 
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  .عند الشيعة ز ـ رسالة عن االجتهاد 

  .س ـ تعليقات على كتاب الوجيز يف تفسري القرآن العزيز

  .ش ـ تعليقات على ج البالغة ، ونقود على بعض شروحات الشيخ حممد عبده له 

  .ـ تعليق على كتاب الفتنة الكربى للدكتور طه حسني ص 

 .ض ـ تعريب كتاب فارسي هيئة 
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  .ط ـ تعريب كتاب حجة الشهادة 

  .ملشهورة ظ ـ تعريب وتلخيص رحلة ناصر خسرو ا

  .ع ـ كتاب يف استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم 

غ ـ العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية ، يف تاريخ عائلة آل كاشف الغطاء ، وعلماء 
  .النجف ، وتارخيها احلديث

هذا عدا ما كان ينشره يف الصحف واالت من املقاالت واملباحث املختلفة اليت يصعب 
 .حصرها 
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  :وفاته 

اُصيب الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل يف أواخر سين عمره الشريف مبرض عجز آنذاك 
اد العالج له ، وخصوصاً يف عمره الذي جتاوز السبعني عاماً ، وهو التهاب ااري األطباء عن إجي

البولية ، فانتقل إىل مدينة بغداد للمعاجلة يف مستشفى الكرخ الذي يشرف فيه على عالجه حذّاق 
ن مل يطرأ على حالته الصحية اليت بدت وكأنصني ، بيد أنَّ أدىن حتسها تسوء األطباء ، وكبار املتخص

  .يوماً بعد يوم 

وبعد إقامة قاربت من الشهر الواحد يف تلك املستشفى ، شد الشيخ رحاله لالستجمام يف 
قرية كرندا اجلبلية الواقعة يف األراضي اإليرانية احلدودية ، بني خانقني وكرمانشاه ـ وكان رمحه اهللا 

ـ ولكن املنية عاجلته فيها ، فتويف بعد ) هجريةـ ١٣٦٦(ا مصطافاً يف صيف عام تعاىل قد حلَّ فيه
املوافق لليوم التاسع )  هـ١٣٧٣(صالة الفجر من يوم االثنني الثامن عشر من شهر ذي القعدة عام 

  ) . م ١٩٥٤(عشر من شهر متوز عام 

تعاىل يوماً مشهوداً ، حيثما ما أنْ اُشيع خرب وفاته ـ الذي تناقلته وكان يوم وفاته رمحه اهللا 
حمطات اإلذاعة يف معظم أحناء العامل ـ حىت االت مجوع الناس املفجوعني من أحناء إيران حنو تلك 

  .القرية الصغرية اليت غصت جبموع املعزين الوافدين إليها على حني غرة 

ومل يلبث اجلثمان الطاهر للشيخ كاشف الغطاء أنْ حمل صوب األراضي العراقية عرب 
حدودها اليت تقاطر عليها الكثري من الناس بشىت طبقام ، يتقدمهم العديد من كبار رجال الدولة 

  .آنذاك 

ينة بغداد ، ومنها إىل مدينة الكاظمية املقدسة ، فمدينة فحمل جثمانه رمحه اهللا تعاىل حنو مد
 كربالء املقدسة ، لينتهى به يف مدينة النجف
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األشرف ، وبالتحديد يف بقعة وادي السالم ، حيث مقربته اخلاصة اليت أعدها بنفسه ألن تكون حمطته 
سعة ، وأسكنه فسيح جناته ، وجزاه عن رمحه اهللا تعاىل برمحته الوا. . . األخرية يف هذه الدنيا الفانية 

 .١مجيع املسلمني أفضل وأحسن اجلزاء ، انه نعم املوىل ونعم النصري

                                         
مقدمة جامع ومرتب كتاب :  اعتمدنا يف إعداد هذه الترمجة اخلاصة حبياة الشيخ كاشف الغطاء على مجلة من املراجع أمهها ١

يف (  مقدمة جامع وناشر كتاب الشيخ املوسوم بـ .للشيخ كاشف الغطاء ، وهو السيد حممد علي الطباطبائي ) جنة املأوى ( 
مقدمة الطبعة الثامنة لكتابنا ـ نشر املطبعة احليدرية يف النجف . وهو ولده عبد احلليم آل كاشف الغطاء ) السياسة واحلكمة 

نشر املطبعة ) حماورة مع السفريين الربيطاين واألمريكي ( كتاب . ـ بقلم كاظم املظفر) م ١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩( األشرف 
  ). م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣(احليدرية يف النجف األشرف 
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  :عملنا يف هذا الكتاب 

مل تكن جتاريب السابقة يف الكتابة والتحقيق ـ رغم بساطتها وقلَّة شأا ـ لتمنحين ذلك 
اللذة والتفاعل واالندفاع واحلرص على تقدمي األفضل ـ شغفاً بالكتاب ، واعتزازاً وتقديراً الشعور ب

له وملؤلِّفه ، ال حبثاً عن اإلشادة والتقدير ـ قدر ما كان يرافقين ذلك طيلة األشهر املتواصلة اليت امتد 
  .على طوهلا عملي يف حتقيق هذا الكتاب 

إنَّ املرء لتنتابه الغبطة العارمة ، والسعادة البالغة وهو جيد عياناً جهوده اليت : وحقاً أقول 
أنفقها يف إجناز عمل ما تتجسد بشكل واضح على أرض الواقع واحلقيقة ، بعد فترة طويلة من الترقُّب 

ؤلِّفني واحملققني يف كلَ مكان واالنتظار ، واملتابعة والسعي ، وهو مسة ثابتة يتفق يف حتسسها مجيع امل
وزمان ، بيد أنَ تلك الغبطة واملسرة تكون أشد وأكثر حدة وتصاعداً يف األعمال اليت يتفاعل معها 
املرء تفاعالً روحياً ، وينشد إليها انشداداً نفسياً ، فتبدو يف ناظره أمنية عزيزة ، ورغبة غالية ، وذلك 

  . املاثل بني يدي القارئ الكرمي هو عني تعاملي مع هذا السفر اجلليل

نعم ، فعندما شرعت بتحقيق هذا الكتاب حاولت قدر اإلمكان ـ بعد التوكُّل على اهللا تعاىل 
واالستعانة به ـ إخراج هذا الكتاب باحللَّة اليت ينبغي أنْ يتشح ا ، واليت ينبغي أنْ تتناسب وأمهيته ، 

شهرته اليت طبق صيتها اآلفاق ، إلدراكي بأنَّ هذا الكتاب ال يصنف قطعاً ضمن املؤلَفات اليت تقتىن و
لتزين ا املكتبات من ِقبل البعض فحسب ، بل إنَّ له وجوداً يفرض على اجلميع مطالعته وقراءته ، 

ر ال يدري ما التشيع وما من شيعي مستزيد وهبه اهللا تعاىل حرصاً على البحث واملطالعة ، إىل آخ
 .الشيعة ، وبني االثنني تندرج مجاعات متفاوتة املذاهب واملشارب 
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وال اُخفي على القارئ الكرمي بأنَّ النسخ املطبوعة املتداولة هلذا الكتاب ، واليت بلغت طبعاا 
 أمكنين مطالعتها ، ونتيجة سعي الكثري من دور النشر للحصول العشرات ـ وأخص منها العربية اليت

على الربح املادي دون االعتناء مبادة الكتاب ، وذلك أمر شائع ومعروف ـ وجدا مليئة باألخطاء 
والتصحيفات والسقوطات املخلَّة بشكل بين مبادة الكتاب ، وبأمهيته ، واليت كان يزيدها سوءاً 

 إعادة طبعها هلذا الكتاب على تلك النسخ املغلوطة ، فتتكرر األخطاء اعتماد بعض الدور يف
  .وتتضاعف ، وتتعاظم احلاجة وتتأكَّد يف وجوب حتقيق هذا الكتاب وضبط متنه 

ومن هنا فقد كان مهي األول إخراج منت صحيح وسامل هلذا الكتاب ، وأنْ يكون قدر 
ان قريب من النموذج األصلي الذي كتبه مؤلِّفه رمحه اهللا تعاىل ، فكان ال بد يل من احلصول اإلمك

على مجلة من النسخ املطبوعة اليت تبدو أقرب من غريها إىل ، الصحة ، وألماكن خمتلفة ، فوفَّقين اهللا 
 نشر متفرقة ، تبني يل تبارك وتعاىل يف احلصول ثالثة نسخ مطبوعة يف العراق وإيران ولبنان ، ولدور

بعد املطالعة واالستقراء أنَّ أصحهن هي نسخة املطبعة احليدرية يف النجف األشرف ، واملطبوعة يف 
فاعتربا النسخة األم ، رغم عدم خلوها من األخطاء املطبعية ) ميالدية ١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩( عام 

  .ذلك أمر يكاد ال خيلو منه أي كتاب اليت ال ختفى املطالع املتفحص ، والقارئ املتمرس ، و

ومن هنا فاني بعد مقابليت لتلك النسخة األم مع النسختني األخريتني اللتني اعتمدما 
الطبعة ( كمساعدتني لتلك النسخة ـ واليت طبعت إحدامها يف إيران ، وهي طبعة دار القرآن الكرمي 

الطبعة الرابعة ، عام ( واألخرى يف بريوت ، وهي طبعة دار األعلمي )  هـ ١٤١٠ام الثالثة ، ع
ـ عمدت إىل ضبط النص قدر اإلمكان ، باعتماد النسخ املذكورة ، أو باجتهاد مين )  هـ ١٤٠٢

 عند قناعيت بعدم صحة ما جاء يف تلك النسخ ، مع إشاريت إىل



  ١٢٩  

(109)  

  .ضافته يف املنت لتصحيح السياق بني معقوفني ذلك يف اهلامش ، أو وضع ما ارتأيت إ

مث إين وبعد انتهائي من تصحيح النص وضبطه شرعت بإجناز األعمال األخرى املكملة 
للتحقيق ، كالتخريج ، والتعليق ، والشرح وغريها ، وبالقدر الذي مكنين اهللا تعاىل عليه ، ووجدت 

  . ضروريات التحقيق أنه من

كما اني وأثناء عملي يف هذا الكتاب وجدت أنَّ الشيخ رمحه اهللا تعاىل قد أورد مجلة واسعة 
من األعالم ، لعلَّ العديد منهم غري معروفني لدى الكثري من القراء ، رغم كوم كانوا يعدون من 

احل الشعراء ، وكبار األدباء ، وعظماء رجال السياسة والدولة يف تلك األزمنة فضالء العلماء ، وفط
الغابرة واملطوية ، فابتغيت تقدمي خدمة إضافية للقراء الكرام من خالل ترمجيت املختصرة املعرفة بشكل 

 ، ما ألولئك األعالم ، والذين أورد الشيخ أكثرهم على اعتبارهم من رجال الشيعة ووجهائهم
  .وأحلقت ذلك يف آخر الكتاب 

مث مل أجد بداً من أن أُحلق الكتاب جبملة من الفهارس الفنية اليت أصبحت يف وقتنا احلاضر من 
  .الضروريات اليت ال ينبغي أن ختلو منها الكتب احملققة ، وبشىت تصانيفها ، واختالف أبواا 

لقد حرصت يف عملي هذا على أنْ اُقدم للمكتبة اإلسالمية كتاباً حمققاً : وأخرياً أقول 
صحيحاً ألحد أعالم الطائفة الكبار ، وبذلت يف سبيل ذلك جهداً كبرياً ، وزمناً طويالً ـ مبتغياً 

دين املبارك العظيم الذي جاء به نبينا األجر من اهللا تعاىل واملثوبة على عمل قصدت فيه خدمة هذا ال
اهللا صلى اهللا عليه وآله  الكرمي ، ورمحة اهللا تعاىل املهداة إىل العاملني ، الرسول املصطفى حممد بن عبد

وسلّم ـ ولكن ذلك ال حيول دون سهو القلم ، وشطحات األفكار ، ولذا فاين أستميح ساديت 
 العلماء ، وأساتذيت الكرام ،
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ئي احملققني العذر عند الكبوات والعثرات ، واألخطاء والزالت ، عسى البارئ جلَّ امسه أنْ وزمال
 . يوفِّقنا لتقدمي ما وأكمل وأصح ، إنه املوفِّق لكلِّ خري

  :شكر وتقدير 

 إال أنْ اُشيد مبن مد يل يد مل يسعين وأنا أُقدم هذا الكتاب النفيس بني يدي القارئ الكرمي
  .العون وبأي شكل ما يف إخراجه ذه احللَّة اجلديدة القشيبة

نعم ، فإذا كان الفضل أوالً وآخراً هللا تبارك وتعاىل ، فإنه جل امسه يوفَق البعض من عباده إىل 
أفضاهلم تلك األعناق باجلميل واملنة اليت ال يسع أحد إال مد يد العون واملساعدة لآلخرين ، فتطوق 

اإلشادة ا وشكرها ، ولعلَّ ملؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث اليد الطوىل ، والفضل 
األكرب يف إجنازي هلذا العمل ، وأخص بالذات عميدها مساحة السيد جواد الشهرستاين حفظه اّهللا 

 بكرمه املعهود االستفادة من اخلدمات املتيسرة يف مؤسسته العامرة اليت أتشرف تعاىل ، الذي أتاح يل
  .باالنتساب إليها 

كما وأخص جبزيل الشكر واالمتنان مؤسسة اإلمام علي عليه السالم لتفضلها بنشر هذا 
  .ذا املضمار املقدس الكتاب الذي جعلته باكورة أعماهلا املباركة يف ه

مث ال يسعين أخرياً جتاوز اإلشارة إىل مدى الفضل الكبري واملتواصل لزوجيت الطيبة الوفية اليت 
 .كانت نعم العون يل يف إجناز مجيع أعمايل ، ومنها هذا العمل 
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 اهللا تعاىل وإياهم ملا فيه رضاه ، انه نعم املوىل ونعم النصري ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا وفَّقنا
 .رب العاملني ، وصلّى اهللا على حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 

  عـالء آل جعـفـر

   هـ١٤١٥ربـيـع األول 
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  أصل الشيعة وأصوهلا

  تأليف

  اإلمام املُصلح

  الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء
   هجرية١٣٧٣: املتوىف سنة 

  حتقيق

  عالء آل جعفر
  )عليه السالم ( مؤسسة اإلمام علي 
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  :مقدمة الطبعة الثانية 

 بقلم املؤلَف

   ال بد منهاكيف يتحد املسلمون ؟ أو كلمة يف اإلصالح

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .١} واعتصموا ِبحبِل اهللا جميعاً وال تفَرقُوا { 

مل يبق ذو حس وشعور يف شرق األرض وغرا ، إال وقد احس وشعر بضرورة االحتاد 
 احلس والشعور أمراً وجدانياً حمسوساً حيس واالتفاق ، ومضرة الفرقة واالختالف ، حىت أ صبح هذا

به كلُّ فرد من املسلمني ، كما حيس بعوارضه الشخصية ِمن صحته وسقمه ، وجوعه وعطشه ، 
وذلك بفضل اجلهود اليت قام ا مجلة من أفذاذ الرجال املصلحني يف هذه العصور األخرية ، الذين 

رخة املعلِّم املاهر ، ومتثَّلوا للمسلمني مبثال الطبيب أهابوا باتمع اإلسالمي ، وصرخوا فيه ص
  الذي شخص الداء وحصر الدواء ، وأصاب اهلدف مبا عين ووصف ، وبعث النفوس بعثا٢ًالنطاسي

                                         
  .١٠٣ ) : ٣(  سورة آل عمران ١

   .٢٥٤ : ٢القامرس احمليط : اُنظر العامل احلاذق بالطب واخلبري به ، :  النطاس ٢
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حثيثاً ، وشوقها إىل استعمال الدواء لقطع مادة ذلك الداء اخلبيث ، والعلل واألمراض املهلكة ، قبل 
  .ا اجلسد احلي ، فيدخل يف خرب كان ، ويعود كأمس الدابرأنْ تقضي على هذ

صرخ املصلحون فسمع املسلمون كلّهم عظيم صرخام بأنَّ داء املسلمني تفرقهم وتضارب 
 بعضهم ببعض ، ودواؤهم ـ الذي ال يصلح آخرهم إال به كما ال يصلح إال عليه أوهلم ـ أال وهو
االتفاق والوحدة ، ومؤازرة بعضهم لبعض ، ونبذ التشاحن ، وطرح بواعث البغضاء واإلحن 
واألحقاد حتت أقدامهم ، ومل يزل السعي هلذا املقصد السامي ، والغرض الشريف إىل اليوم دأب 
رجاالت أنار اهللا بصائرهم ، وشحذ عزائمهم ، وأشعل جذوة اإلخالص لصاحل هذه االُمة من وراء 

وانضمام مجيع » وحدة أبناء التوحيد « غاف أفئدم ، فما انفكُّوا يدعون إىل تلك الوحدة املقدسة ش
  .من غري فرق بني عناصرهم ، وال بني مذاهبهم» ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا « املسلمني حتت راية 

، والعروة الوثقى ، والسبب املتني الذي أمر اهللا تعاىل يدعون إىل هذه اجلامعة السامية 
باالعتصام به ، واحلبل القوي الذي أمر اهللا عز وجلَّ به أنْ يوصل ، يدعون إليها ألنها هي احلياة ، 

  .وا النجاة لالمة اإلسالمية ، وإال فاهلالك املؤبد ، واملوت املخلَّد 

أولئك دعاة الوحدة ، ومحلة مشعل التوحيد ، أولئك دعاة احلق ، وأنبياء احلقيقة ، ورسل اهللا 
إىل عباده يف هذا العصر ، جيددون من معامل اإلسالم ما درس ، ويرفعون من منار احملمدية ما طمس ، 

ل ـ وقليلٌ ما هم ـ قد بدت وكان بفضل تلك املساعي الدائبة ، واجلهود املستمرة من أولئك الرجا
بشائر اخلري ، وظهرت طالئع النجاح ، ودبت وتسربت يف نفوس املسلمني تلك الروح الطاهرة ، 

 وصار يتقارب بعضهم من بعض ، ويتعرض
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فريق لفريق ، وكان أول بزوغ تلك احلقيقة ، ومنو لبذر تلك الفكرة ، ما حدث بني املسلمني قبل 
، من اجتماع ثلة من كبار املسلمني ، ١ املؤمتر اإلسالمي العام يف القدس الشريفبضعة أعوام يف

وتداوهلم يف الشؤون اإلسالمية ، وتبادل الثقة واإلخاء فيما بينهم ، على اختالفهم يف املذاهب 
والقومية ، وتباعد أقطارهم وديارهم ، ذلك االجتماع الذي هو األول من نوعه والوحيد يف بابه ، 

ذي علق عليه سائر املسلمني اآلمال اجلسام ، فكان قرة عني املسلمني ، كما كان قذى عيون ال
  ....املستعمرين ، والذي حسبوا له الف حساب ، وأوصدوا دونه ـ حسب إمكام ـ كلَّ باب 

ات لتلك الغاية ، وما بذلوه من ولكن على رغم كلِّ ما ا قام به أولئك األعالم من التمهيد
التضحيات واملفادات يف غرس تلك البذرة ، وتعاهدها بالعناية والرعاية ، حىت تثمر الثمر اجلين ، 

 وتأخذ حظَّها من الرسوخ والقوة ،

                                         
 أوضاع املسلمني يف أيامنا هذه ، وكيف أمسى ما كان خيجل إليهاليت آلت هـ ، وللقارئ الكرمي أنْ يرى احلالة ا١٣٥٠كان ذلك يف عام  ١

 ، أو حياء ، وتطبل هلا دون أي خجل اإلسالمية اإلعالمالبعض أو خيشى حىت من جمرد اهلمس به يف أضيق احلدود قضية تتناقلها العديد من وسائل 
 أوىل من غريها يف التصدي لرفع راية بأااليت طاملا تبجحت بصلف ، وادعت زوراً بل وجتدها عبارات فضفاضة تتردد على شفاه العديد من الرموز 

 وبنادقهم ، هم ال أحد سواهم ، وأنَ وبأيديهمعن حقوق الشعب الفلسطيين املظلوم ، وأن هذا احلق املنصوب ال بد وأنْ يستعاد يوماً  اجلهاد والدفاع
 فأين. . . طاهرة مطهرة ، ال وصاية لليهود عليها ، وال تدوس أرضها الطيبة أقدامهم القذرة النجسة القدس ال بد وأنْ تعود للمسلمني كما كانت ، 

هذه العبارات القاطعة واحلدية مما نراه ونسمعه هذه األيام من مظاهر الذلة واالستكانة واخلضوع ، والتسابق احملموم يف مد جسور العالقة مع الصهاينة 
 أيديهم بعد من دماء املسلمني ، ومل ولن تنتهي أحالمهم املريضة ببناء دولتهم املزعومة من النيل إىل الفرات املغتصبني الذين مل جتف

فال يعدو هذا اجلريان حنو السالم املوعود قبال األرض إال وهم حمض ، واسترخاء كاذب ، واستسالم عجيب أمام . . . ! ! 
مة املبتالة بالعديد من الرموز اخلائنة ، ورحم اهللا تعاىل شيخنا كاشف الغطاء ، فما استشراء داء السرطان اخلبيث يف جسد هذه االُ

  تراه قائالً لو مسع ما نسمع ، ورأى ما نرى ؟
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ال نزال حنن ـ معاشر املسلمني ـ بالنظر العام نتعلَّق حببال اآلمال ، ونكتفي باألقوال عن األعمال ، 
ندور على دوائر الظواهر واملظاهر ، دون احلقائق واجلواهر ، ندور على القشور وال نعرف كيف و

نصل إىل اللب ، على العكس مما كان عليه أسالفنا ، أهل اجلد والنشاط ، أهل الصدق يف العمل قبل 
فسبقونا ، وكان القول ، ويف العزائم قبل احلديث ، تلك السجايا اجلبارِة اليت أخذها عنهم االغيار 

سنةَ اهللا يف الَّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تجد { السبق لنا ، وكانت لنا الدائرة عليهم فأصبحت علينا تلك 
   .١}ِلسنِة اِهللا تبِديالً 

 الكلمات هلواتنا وأشداقنا ، وشحنا قد احتدنا واتفقنا ، ومَألنا بتلك: حنن حنسب أننا إذا قلنا 
ا صحفنا وأوراقنا ، حنسب ذا ومثله حيصل الغرض املهم من االحتاد ، ونكون كاُمة من اُألمم احلية 

ولذلك جتدنا ال نزداد إال هبوطاً . اليت نالت بوحدا عزها وشرفها ، وأخذت املستوى الذي حيق هلا 
أً وحبوطاً ، ال جتد َألقوالنا وأعمالنا أثراً ، إال أننا نأنس ا ساعة مساعنا ، وال تنال مساعينا إال إخفاق

   .٢}كَسراب بقيعٍة يحسبه الظَمآنُ ماًء حىت إذا جاَء ه لَم يجده شيئاً { هلا وما هي بعد ذلك إال 

ال أنْ تقوم هلم قائمة ، أو جتتمع هلم كلمة ، أو تثبت ويستحيل لو بقي املسلمون على هذا احل
هلم يف اتمع البشري دعامة ، ولو ملئوا الصحف والطوامري ، وشحنوا أرجاء األرض وآفاق السماء 
بألفاظ االحتاد والوحدة ، وكلّ ما يشتق منها ويرادفها ، بل ولو صاغوا سبائك اخلطب منها بأساليب 

 عقود جواهر اإلبداع والرباعة ، كلُّ ذلك ال جيدي إذا مل يندفعوا إىل العمل البالغة ، ونظموا فيها
 اجلدي ، واحلركة اجلوهرية ، وحيرروا

                                         
   .٦٢: )  ٣٣(   سورة األحزاب١

   .٣٩: )  ٢٤( النور  سورة ٢
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 العقل والروية ، واحلنكة واحلكمة ١أخالقهم وملكام ، ويكبحوا مجاح أهوائهم ونفوسهم ، بأرسان
سه ، فيسعى هلا كما يسعى ملصاحل ذاته ، ، فيجد كلُ مسلم أنَّ مصلحة أخيه املسلم هي مصلحة نف

ذلك حيث يرتع الغل من صدره ، واحلقد من قلبه ، وينظر كلٌّ من املسلمني إىل اآلخر ـ مهما كان 
  .ـ نظر اإلخاء ال نظر العداء ، وبعني الرضا ال بعني السخط ، وبلحاظ الرمحة ال الغضب والنقمة 

ك حيث حيس بوجدانه ، وجيد بضرورة حسه ، أنَّ عزه بعز إخوانه ، وقوته بقوة أعوانه ، ذا
  ؟. . فهل يتقاعس عن تقوية عونه ، وتعزيز عزه وصونه . . وأنَّ كلَّ واحد منهم عون لآلخر 

عسرياً ال ينال ، وشأواً متعالياً ال يدرك ، وال كال ، مث إذا كان التخلُّق ذا اخللق الشريف 
يستطيع املسلم أنْ يواسي أخاه املسلم ، وأنْ يحب ألخيه املسلم ما يحب لنفسه ، وأنْ جيد أنَّ 
صالحه بصالح اُمته ، وعزه بعزة قومه ، فال أقل من التناصف والتعادل ، واملشاطرة والتوازن ، فال 

واألصل واملالك يف كلِّ ذلك . .. قَّاً ، وال يبخسه كيالً ، وال يطفِّف له وزناً جيحد املسلم ألخيه ح
فإنَّ هذه الرذائل سلسلة . اقتالع رذيلة احلرص ، واجلشع ، والغلبة ، واالستئثار ، واحلسد ، والتنافس 

مة شقاء ، وحلقات بالء ، يتصل بعضها ببعض ، وجير بعضها إىل بعض ، حىت تنتهي إىل هالك االُ
  .اليت تتغلغل فيها ، مث وي ا إىل أحط مهاوي الشقاء والتعاسة 

االستئثار يوجب : وقد قيل . حب األثرة : والبذرة األوىل لكٍل من تلك الثمار املوبوءة هو 
 احلسد ، واحلسد يوجب البغضاء ، والبغضاء توجب

                                         
  . " رسن "  ٢١٢٣ : ٥ : الصحاح: أنظر  ، مفردها الرسن ، وهو احلبل ١
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 وجب الذل ، والذلوجب الضعف ، والضعف يوجب الفرقة ، والفرقة تاالختالف ، واالختالف ي
والتأريخ حيدثنا ، والعيان والوجدان . . . يوجب زوال الدولة ، وزاول النعمة ، وهالك االُمة 

فناء األمم ، وموت اهلمم ، :  ، فهناك أنه حيث تكون تلك السخائم واملآمث: يشهدان لنا شهادة حٍق 
االستعباد واالستعمار ، واهللكة والبوار ، وتغلُّب األجانب : هناك . وفشل العزائم ، وتالشي العناصر 

  . . .، وسيطرة العدو 

 واأليدي مترادفة ، أما حيث تكون اآلراء جمتمعة ، واألهواء مؤتلفة ، والقلوب متآلفة ،
والبصائر متناصرة ، والعزائم متوازرة ، فال القلوب متضاغنة ، وال الصدور متشاحنة ، وال النفوس 

العز والبقاء ، والعافية والنعماء ، والقهر والقوة ، وامللك : متدابرة ، وال األيدي متخاذلة ، فهناك 
 من مضائق البالء فرجاً ، ومن حلقات السوء خمرجاً والثروة ، والكرامة والسطوة ، هناك جيعل اهللا هلم

  .فيصبحوا ملوكاً حكّاماً ، وأئمة أعالماً . ، ويبدهلم العز مكان الذلِّ ، واألمن مكان اخلوف 

ر ، وليعترب املسلمون اليوم حبال آبائهم باألمس ، كيف كانوا قبل اإلسالم إخوان وبر ودب
وأبناء حل وترحال ، أذل االُمم داراً ، واشقاهم قراراً ، ال جناح دعوة يأوون إىل كنفها ، وال ظل 
وحدة يستظلّون بفيئها ، يف أطواق بالء ، وإطباق جهل ، من نريان حرب مشبوبة ، وغارات مشنونة 

 .١، إىل بنات موؤدة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، ودماء مهدورة 

                                         
 الوصف وأروعه يف رسم الصورة احلياتية اليت كان عليها العرب قبل مبعث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، ما نقل عن سيد البلغاء لعلَ أبلغ ١

رتيل ، وأنتم معشر إنْ اهللا تعاىل بعثَ حممداً صلّى اهللا عليه وآله نذيراًَ للعاملني ، وأميناً على الت: واملتكلَمني علي بن أيب طالب عليه السالم ، حيث قال 
العرب على شر دين ، ويف شر داٍر ، منيخونَ بني حجارةً خشِن ، وحياٍت صم ، تشربونَ الكَِدر ، وتأكلونَ اجلشب ، وتسفكونَ دماءكم ، وتقطعون 

   .٢٦:  اخلطبة : ، ج البالغة اخل. . .  فيكم منصوبة ، واألثام بكم معصوبة األصنام. أرحامكم 
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مث كيف أصبحوا بعد أنْ مجع اهللا باإلسالم كلمتهم ، وعقد بدين التوحيد وحدم ، ونشر 
هنالك نشرت الرمحة عليهم جناح كرامتها ، وأسالت هلم جداول نعيمها ، . على دعوة احلق رايتهم 

م الوحدة إىل كنف عز غالب ، وتعطَفت االُمور حىت تربعت األيام م يف ظل سلطان قاهر ، وآو
فما عتموا أنْ أصبحوا ـ بعد ذلك الذلِّ وتلك اهلنات ـ حكاماً على . عليهم يف ذرى ملك ثابت 

العاملني ، وملوكاً يف أطراف األرضيني ، ميلكون االُمور على من كان ميلكها عليهم ، ويمضون 
ذاك يوم كان . . .  تغمز هلم قناة ، وال تقرع هلم صفات ال. األحكام فيمن كان يمضيها فيهم 

يوم . يوم كانوا متحدين حبقيقة الوحدة وصحيح اإلخاء . للمسلمني وحدة جامعة ، واُخوة صادقة 
كانت مصاحل املسلمني مشتركة ، ومنافعهم متبادلة ، وعزائمهم متكافلة ، وال جيد املسلم من أخيه 

  .ومعونة ، ورعاية وكفاية فيما يهمه إال كلَّ نصر 

مث دارت الدوائر ، ودالت األيام واأليام دول ، وأصبح املسلم ال جيد من أخيه القريب ـ 
فضالً عن البعيد ـ إال القطيعة ـ بل الوقيعة ـ وال يرتقب منه إال املخاوف ـ بل املتآلف ـ وال 

ثر من حذره من أخيه املسلم ، فكيف يرجى ـ وحال املسلمني هذه ـ أنْ حيذر من عدوه الكافر أك
  .تقوم هلم قائمة ، أو تشاد هلم دعامة 

فيا أيها . . . وهيهات أنْ يسعدوا ما مل يتحدوا ، وهيهات أنْ يتحدوا ما مل يتساعدوا 
لغ به آباؤكم ما بلغوا بتزويق األلفاظ ، وتنميق العبارات ، أو نشر املسلمون ال تبلغون االحتاد الذي ب

ليس االحتاد ألفاظا فارغة ، وأقواال بليغة . . . اخلطب واملقاالت ، وضجيج الصحف وعجيج األقالم 
مالك االحتاد ، وحقيقة التوحيد . . . وِحكَماً بالغة مهما بلغت من أوج البالغة ، وشأو الفصاحة 

 . نية ، وإخالص طوية ، واعمال جد ونشاط صفاء: هنا 
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االحتاد سجايا وصفات ، وأعمال وملكات ، ملكات راسخة ، وأخالق فاضلة ، وحقائق 
االحتاد أنْ يتبادل املسلمون املنافع ، . راهنة ، ونفوس متضامنة ، وسجايا شريفة ، وعواطف كرمية 

فإذا كان يف . ا يف الفوائد ، ويأخذوا مبوازين القسط ، وقوانني العدل ، ونواميس النصف ويشتركو
قطر من األقطار كسوريا والعراق طائفتان من املسلمني أو أكثر فالواجب أنْ يفترضوا مجيعاً أنفسهم 

اً ، وال كأخوين شقيقني قد ورثا من أبيهما داراً أو عقاراً فهم يقتسمونه عدالً ، ويوزعونه قسط
ومن يوق شح نفِْسِه فَأولِئك هم { يستأثر فريق على آخر فيستبد عليه حبظه ، ويشح عليه حبقه 

  . فتكون املنافع عامة ، واملصاحل يف الكلَ مشاعة ، واألعمال على اجلميع موزعة ١}املُفِْلحونَ 

ة يف االُمة أنْ يهضم أحد الفريقني حقوق اآلخر فيصمت ، ويتغلَب عليه وليس معىن الوحد
  .فيسكت 

انك مفرق أو مشاغب ، : وال من العدل أنْ يقال للمهضوم إذا طالب حبِق ، أو دعا إىل عدل 
بل ينظر اآلخرون إىل طلبه ، فإنْ كان حقاً نصروه ، وإنْ كان حيفاً أرشدوه وأقنعوه ، وإال جادلوه 

اليت هي أحسن ، جمادلة احلميم حلميمه ، والشقيق لشقيقه ، ال بالشتائِم والسباب ، واملنابزة ب
باأللقاب ، فتحتدم نار البغضاء بينهما حىت يكونا هلا معاً حطباً ويصبحا معاً لألجنيب لقمة سائغة ، 

  .وغنيمة باردة 

بكم واألصم من املسلمني أنَّ لكلِّ قطر من األقطار اإلسالمية حوتاً وقد عرف اليوم حىت األ
أفال يكفي . . . من حيتان الغرب ، وأفعى من أفاعي االستعمار فاغراً فاه اللتهام ذلك القطر وما فيه 

هذا جامعاً للمسلمني ، ومؤججاً لنار الغرية واحلماس يف عزائمهم ، أفال تكون شدة تلك اآلالم وآالم 
 تلك الشدة باعثة هلم على االحتاد وإماتة ما بينهم من األضغان واألحقاد ،

                                         
   .١٦ ) : ٦٤(  ، وسورة التغابن ٩ ) : ٥٩( احلشر   سورة١
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  ؟" عند الشدائد تذهب األحقاد : " وقد قيل 

وكيف يطمع املسلم أنْ يكتسح أخاه املسلم أو يستعبده ، وهو شريكه يف البالد من اقدم 
 ؟ أفال تسوقهم احملن واملصائب اليت انصبت عليهم صب الصواعق من األجانب العهود وأبعد األجداد

، إىل إقامة موازين العدل والتناصف فيما بينهم ، وحيتفظ أهل كلِّ قطر على التعادل االنتفاعي ، 
  والتوازن االجتماعي ؟

ل هذه الثمرة اليانعة ، واجلامعة النافعة ، ملا نرى وحنن وإنْ أوشكنا أنْ نكون آيسني من حصو
ومن نظر فيما نشر . . . من عدم التأثري والتقدير لكلمات املصلحني والناصحني من رجال املسلمني 

وطُبع من مجهرة خطبنا ، وما فيها من بليغ الدعوة ِإىل الوحدة بفنون األساليب ، ويرى حالة 
زدادون إالّ تقاطعاً وتباعداً ، فكاننا ندعوهم إىل التنابذ واجلفاء ، ونقدم املسلمني اليوم ، وأنهم ال ي

  .النار إىل احللفاء 

يف الكتاب الذي مساه ـ وما اكثر ما تكذب » النشاشييب « نعم ، من ينظر إىل ما نشره 
نت نتيجة ذلك الكتاب وفذلكته ـ يعين صحة وكا! ! » اإلسالم الصحيح « بـ : األمساء ـ 

علي وفاطمة واحلسنني سالم : اإلسالم عنده ـ هو الطعن والغمز ، واللمز والتوهني بأهل بيت النبوة 
إنما يريد { : اهللا عليهم ، وإنكار كلِّ فضيلة أو منقبة هلم وردت يف آية أو رواية ، فآية التطهري مثالً 

ع ذِْهباُهللا ِلي يتلَ البأه سجكُم الرة بزوجات النيب صلى اهللا عليه وآله ، وباألخص ١} نخمتص 

                                         
   .٣٣ ) : ٣٣: (  سورة األحزاب ١
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أما فاطمة بضعة رسول اهللا صلّى اهللا عليه واله فخارجة ! ! بل هي ال غريها أهل البيت ! ! عائشة
  .١ بالقطع واليقني عنده

                                         
 لعل املثري لألسى أنْ جتد وبعد كل ما كتب وقيل واُثبت من أن آية التطهري قد نزلت يف أصحاب الكساء الذين ضمهم إليه ١

احلسني عليهم السالم ، جتد أن البعض ال زال مصراً رسول اهللا صلّى اهللا عليه واله دون سواهم ، وهم علي وفاطمة واحلسن و
وبعناد عجيب على قلب احلقائق ، وتزييف الوقائع ، معرضاً جبانبه عن نتائج ما تشكله دعاواه الباطلة من آثار سلبية تلتصق به 

 حيمله هذا األمر بالتايل على فقط دون غريه ، ألنَّ من يطالع تقوالته اهلشة هذه وغري املستندة على أي أساس علمي ، ال بد وأنْ
االستخفاف بكلِّ مقاالته وإنْ كان البعض منها ال خيلو من مظاهر الصحة والصدق ، بل ورمبا حيمل البعض منهم أسباب هذه 
 التقوالت على انطواء ذات ذلك البعض على التعصب الطائفي املقيت الضار باإلسالم وأهله ، والداعي إىل الفرقة والتناحر ، ال

  .الوحدة والتآخي ، وهو ما كنا ندعو له وال زلنا ، وسنبقى كذلك إنْ شاء اهللا تعاىل 

نعم ، هذا بعض ما نريد أنْ نقوله ، وقد كررناه دائماً ، دون ملل ويأس ، وإذا كنا وعلى صفحات هذا الكتاب لسنا مبعرض 
هتة والساقطة ، ألنَّ ذلك ما يستغرق الكثري من املساحة اليت ليست هي مبتاحة لنا ، وكذا لتعرض ، الرد على هذه الترهات البا

العديد من علماء الطائفة ومفكريها ـ وطوال حقب متالحقة وحىت يومنا هذا ـ ملناقشة هذا املوضوع ، وتوضيح أبعاده وحدوده 
ت املذكورة يف كتب القوم ، واحملددة لرتول هذه اآلية حبق هؤالء اخلمسة دون ، إال أنَ ذلك ال مينعنا من اإلشارة إىل بعض الروايا

  :غريهم ، فراجع 

 ٢٩٢ : ٦و ١٠٧ : ٤، مسند أمحد ٦٩٩|٣٨٧١ و٣٧٨٧|٦٦٣ : ٥ ، سنن الترمذي ١٨٨٣/٢٤٢٤ : ٤صحيح مسلم 
 ، اُسد ١٥٢ : ٣ ، الرياض النضرة ٧و ٦و٢٢:٥ ، تفسري الطربي ٢٧٨: ١ ٠ ، تاريخ بغداد١٥٢ : ٥١٤٩ : ٢، سنن البيهقي 

 ، الفصول ١٦٧ و١٢١ : ٩ ، جممع الزوائد ١٤٧ : ٣ و ٤١٦ : ٢ ، مستدرك احلاكم ٦٠٧ و ٥٤٣ : ٣ و ٤٩٠ : ١الغابة 
:  ، الصواعق احملرقة ٣٧١: لب  ، كفاية الطا١٩٨ : ٥ ، الدر املنثور٢٥ : ١ ، فرائد السمطني ٢١:  ، ذخائر العقىب ٢ ٥:املهمة 
   .٢٣٨ و ١٨٧
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 ٢، وآية القرىب١هذا الفهم ، وأمجل هذا الذوق واإلنصاف ، وهكذا آية املباهلة اُنظر ما أحلى 
   فضالً عن الروايات الواردة يف حقَهم ، فكلها

                                         
مسند :  أُنظر نزول هذه اآلية املباركة حبق رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم يف ١
 ، ٣٨:  ٢ ، الدر املنثور٢١٢ : ٣ ، تفسري الطربي ١٥٠ : ٣ ، مستدرك احلاكم ٦٣ : ٧ ، سنن البيهقي ١٨٥ : ١أمحد 

 ، جامع ٢٤:  ، الفصول املهمة ١٤١:  ، كفاية الطالب ٢٠:  ذخائر العقىب ٦٠١ : ١ ، اُسد الغابة١٥٢: ٣الرياض النضرة 
   .١٠٥ :٤أحكام القرآن 

 : ٧يط  ، تفسري البحر احمل٤٦٧ : ٣، الكاشف  165  :٢٧التفسري الكبري : اُنظر نزوهلا يف حق أصحاب الكساء عليهم السالم دون غريهم  ٢
 ، ٣٥ : ١ ، فرائد السمطني٣١:  ، كفاية الطالب ٢٩:  ، الفصول املهمة ١٦٨ : ٩ ، جممع الزوائد ٧ : ٦ ، الدر املنثور٢٨٥ : ٧ ، زاد املسري٥١٦

ت عليهم  امليت بفضائل أهل البيإحياء ، ٢٣٩ : األشراف حبب اإلحتاف ، ١١٢ األبصار ، نور ٢٥٨:  ، الصواعق احملرقة ٢٥: ذخائر العقىب 
  .٢٦: السالم 
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  ! !عنده كذب وباطل ، حىت املروية يف صحاحهم 

رام ، أفترجو مع هذا أنْ تصلح حالة ومثله ما سبقه إليه أمثاله من النصويل ، واحلصان ، وأض
املسلمني ويلموا شعثهم ؟ أفال تراين على حق لو يئست وتشاءمت ؟ أفال يعلم النشاشييب وإخوانه ممن 
يغمزون بالشيعة وأئمتهم أنَ ذلك باعث على أنْ يقوم أحد كَتبة الشيعة فيقابله باملثل ، وينال من 

وهكذا » إنَّ بين عمك فيهم رماح « : مل عليهم وعلى السنة قائالً كرامة اخللفاء الراشدين ، ويتحا
  .دواليك ينشر كلُّ فريق مطاعن اآلخر

فلينظر عقالء الفريقني إىل أين ينتهي حال املسلمني من هذه اهلوة السحيقة ، وما الثمرة 
هم صلّى اهللا عليه وآله ؟والفائدة من كلِّ ذلك ؟ وما ذنب الشيعة سوى مواالة أهل بيت نبي.!  

ولكن مع كلِّ ذلك ال يأس من روح اهللا ورمحته ، وال قنوط من خفي ألطافه بدينه وشريعته ، 
 تنشر تلك فعسى أنْ يرشد اهللا الغيارى على اإلسالم من عقالء الفريقني فيضربوا على األيدي اليت

وهذا البصيص . النشرات اخلبيثة ـ منا ومنهم ـ تلك النشرات اليت هي السم املزهق لروح اإلسالم 
من األمل هو الذي دعانا إىل اإلذن يف إعادة طبع هذه الرسالة ثانياً ، ونشر ما يضاهيها من إرشاداتنا 

والقضية الضرورية ، كلٌّ حبسبه ، وتعاليمنا يف احلث على قيام كلِّ مسلم ذه الفريضة الالزمة ، 
وأول شرط . . . ومبقدار وسعه ، أال وهي إعادة صميم اإلخاء والوحدة بني عموم فرق املسلمني 

  سد: ذلك 
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باب اادالت املذهبية وإغالقها متاماً ، فإنْ أراد أحد التنويه عن مذهبه فعلى شرط أنْ ال ميس مذهب 
  .غريه بسوء وال غميزة 

أنْ يعقد املسلم قلبه على اإلخاء الصحيح : والشرط الثاين ـ بل هو األول يف األمهية ـ 
ألخيه املسلم ، وأنْ حيب َألخيه ما حيب لنفسه ، ويربأ من كلِّ حقد وحسد عليه ، ِجداً وحقيقة ، ال 

على املصاحل الفردية واملنافع الذاتية ، كما هو احلال لقلقة يف القول ، وخمادعة يف اللسان ، ومنافسة 
  .السائدة اليوم عند اجلميع 

إنما الوحدة احلقَّة ، واإلخاء الصحيح الذي جاء به اإلسالم ، بل جاء باإلسالم ، ومتشت 
أنْ يرى كلُّ فرد من االمة أنَّ املصلحة النوعية : عليه وضيعة األمم الراقية ، وبلغت أوج العز والقوة 

هي عني املصلحة الفردية ، بل هي فوقها ، وهذه الصفة خفيفة يف اللسان ، ثقيلة يف امليزان ، بعيدة يف 
اإلمكان ، يكاد أنْ يكون حتقُّقها عندنا معشر املسلمني من املستحيالت ، ال سيما من كلِّ طائفة 

ى اليت تنظر كلٌّ منهما إىل األخرى نظر العدو األلد ، واملخاصم املزاحم ، وإذا بالنظر إىل األخر
جامله يف القول ، أو أظهر له الوالء ، فلن جيامله إالّ ليخاذله ، ولن يصانعه إالّ ليخادعه ، أما ملقاً أو 

ون له السلطة عليه واالستعباد له تزلُّفاً لغاية واهنة ، أو توسالً إىل أنْ يبتز ماله ، أو يسلبه حقَّه ، أو تك
، وكلُّهم جارون على غلوائهم يف هذه السخائم اليت صارت هلم ضربة الزم ، ال تصدهم عنها صرخة 

  .ناصح ، وال صيحة زاجر ، وال عظة بليغ 

ذي يريد سحق الكلِّ ، ينسى الكلُّ أو يتناسى عدوهم الصميم الذي هو هلم باملرصاد ، وال
وحمو اجلميع ، ويبث بذور الشقاق بينهم ليضرب بعضهم ببعض ، وينصب أشراك املكر لصيد 

وال يسلم املسلمون من هذه االشراك املبثوثة هلم يف كلِّ سبيل حىت يتحدوا عمالً ال قوالً ، . اجلميع
  وجداً
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: تقوية تلك الفكرة ـ فكرة االحتاد اجلدي ـ هو ال هزالً ، وأقرب وسيلة إىل تنمية تلك البذرة ، و
عقد املؤمترات يف كلِّ عام أو عامني ، جيتمع فيها عقالء املسلمني وعلماؤهم من األقطار النائية ، 

  .ليتعارفوا أوالً ، ويتداولوا يف شؤون اإلسالم ثانياً 

لو كان للمسلمني « مترات واملعاهدات بني حكّام املسلمني عقد املؤ: بل وأوجب من هذا 
فيكونون يداً واحدة ، بل كيدين جلسد واحد ، يدفعان عنه األخطار احملدقة به من كلِّ » حكام حق 

جانب ، وقد أملت عليهم احلوادث بعد احلرب العامة دروساً بليغة ، وعرباً حمسوسة لو كانوا 
  .يعتربون

ويف ابتالع الطليان مملكة احلبشة العريقة يف الِقدم ببضعة أشهر ما يستوجب أنْ يقض 
مضاجعهم ، ويسهر عيوم ، وينظروا إىل مستقبلهم بكلِّ خيفة وحذر ، وإالّ فهم أعرف بالعاقبة 

  .١وكيف يكون املصري 

 ذا القدر بالغاً ودعوةً ، وإنذاراً وإيقاظاً ، وحنن تكميالً للفائدة قد أكملنا يف هذه وحسبنا
الطبعة بعض نواقص هذه الرسالة ، واستوفينا ما فات يف بعض مباحثها مما له دخل أو فضل يف توسعة 

 البحث ، وتوفية املوضوع حقَه ، مع احلرص الشديد على اإلجياز واإليصال إىل الغرض

                                         
)  م ١٨٩٦(  يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي ، إال أم منوا زمية نكراء يف عام اإليطالينيكانت أول حماولة لغزو احلبشة من قبل  ١

  .وحتملوا خسائر فادحة من قبل جيش احلبشة املتواضع 

، حيث زحفت جيوشهم حنو أراضي احلبشة لتحتلها )  م ١٩٣٥( أعادوا الكرة يف عهد موسوليين ، وذلك يف عام  ) طالينياإليأي ( بيد أم 
 مستعمراا اُسوة بشركائهم من املستعمرين آنذاك كالربيطانيني والفرنسيني والربتغاليني ، ولتبقى احلبشة إىلوتضمها )  م ١٩٣٦( هذه املرة يف عام 

  . منها اإلنكليزيةعندما طردم القوات )  م ١٩٤١(  حىت عام اإليطايلر حتت االستعما
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  .املهم من أقرب الطرق إليه ليسهل تناوله ومطالعته لعامة الطبقات 

فالعصر الذي ألف أهلوه طي املراحل الشاسعة إىل البالد النازحة ببضع ساعات ـ وكانت ال 
بيد أني ال . الة والكتابتطوى إالّ باأليام أو الشهور ـ ال تناسبه اإلطالة واإلطناب ، حىت يف الرس

أدعي اإلحاطة ، وال اُبرىء نفسي من القصور ، ويكفيين حسن النية والقيام بالواجب حسب الوسع 
  .، مع ابتكار املوضوع ، وابتداع األسلوب 

 الباب ، وجنا هلم ولألفاضل يف عصرنا وما بعده أنْ يتوسعوا إذا شاءوا ، فقد فتحنا هلم
السبيل الذي ال أمت فيه وال عثار ، والذي هو أقرب إىل ما يتطلَّبه الوقت احلاضر ، والعلم احلديث ، 
وألصق باحلقيقة الناصة ، والطريقة النافعة ، من دون خدشة ملذهب ، أو مس لكرامة ، مع اإلشارة 

 .د واملصادر يف اجلملة اخلفية أو اخلفيني لبعض األدلَّة والرباهني ، واملسان

 "وما توفيقي إالّ باهللا عليه توكَلت واليه أنيب " 

  .هـ ١٣٥٥حرره منتصف ربيع اآلخر سنة 

  حممد احلسني

  آل كاشف الغطاء
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  :مقدمة الطبعة السابعة 

 بقلم املؤلِّف

 ١}يفْقَهوا قَوِلي * واحللْ عقْدةً ِمن ِلساين * ويسر ِلي أمري * رب اشرح ِلي صدري { 

من الواضح الغين عن البيان ما وصلت إليه حالة املسلمني ، وال سيما يف هذه القرون األخرية 
، من الضعف والسقوط والذلَّة ، وحتكُّم األجانب م وإستعبادهم ، واستمالك أراضيهم وديارهم ، 

اً ، يستعملوم كاستعمال البهائم يف مصاحلهم ، وليستغلُّوم بوضع األغالل يف وجعلهم خوالً وعبيد
أعناقهم ، إىل ما فوق ذلك من اهلوان واخلسران ، مما ال حييط به وصف واصف ، وال تستطيع 

: تصويره ريشة مصور ، كلُّ ذلك جلي واضح كوضوح أسباب ذلك ، وانَّ السبب الوحيد هو 
سلمني ، وتباغضهم وتعاديهم ، وسعي كل طائفة منهم لتكفري اآلخرين ، فإذا اعتقدوا تفرق كلمة امل

فاجلهل . وما هو إالّ اجلهل املطبق ، والعصبية العمياء! ! كفرهم ال حمالة يسعون يف هالكهم وإبادم 
  ميدهم ويطغيهم ، ومكائد األجنيب املستعبد

                                         
   .٢٨ ـ ٢٥: )  ٢٠( طه  سورة ١



  ١٥١  

 (130)  

  .تشدهم وتغريهم 

وقد أفاضت أقالم األعالم واخلطباء ، وطفحت الصحف واملؤلَّفات يف هذا املوضوع ، حىت 
أوشك أنْ يكون من األحاديث اليت صار ميجها الطبع ، وينبو عنها السمع ، الن الطبع موكل مبعاداة 

آلتية اليت كنا جعلناها كمقدمة على إنك جتده بأوىف بيان يف الكلمة ا. املعادات ، وكراهة املكررات 
  .»كلمة ال بد منها يف اإلصالح « أو » كيف يتحد املسلمون « : للطبعة الثانية وعنواا 

وإنما املقصود بالبيان يف هذه الكلمة إننا ملّا وجدنا قبل هذا أنَ املسلمني باحلال اليت وصفنا ـ 
السنة والشيعة ، وكلُّ املذاهب والطوائف : سلمون اليوم يف رقعة هذه الكرة سوى طائفتني وليس امل

املختلفة يف اإلسالم البد وأنْ ترجع وتندمج يف األوىل أو الثانية ، حيث يصح إطالق إسم اإلسالم 
 كمعرفتهم عليها ـ ووجدت أنَّ الشيعة ـ وأخص علمائهم ـ يعرفون مذاهب إخوام السنيني

كاالنتصار للسيد املرتضى ، واخلالف للشيخ الطوسي ، : مبذاهبهم ، حىت ألَّفوا الكتب الكثرية بذلك 
والتذكرة للعالمة احللِّي ، وأضعافها لغريهم ، أما السنة فال يعرف حىت علماؤهم ـ فضال عن 

عكس يرون أنهم خارجون عن حظرية عوامهم ـ شيئاً من حقيقة الشيعة وواقع أمرهم ، بل مل على ال
وينسبون كلَّ فضيعة إليهم ، فإذا وجد الشيعة ذلك يف كتب ! ! هذا الدين ، وأنهم مجعية هدامة 

وهكذا متزقت الوحدة . . . القوم يدفعهم احلقد والغضب ، فيقابلوم مبثل ذلك ، أو مبا هو أسوأ منه
  .عني املستعمر ، وبلغ ذا أقصى أمانيه ، وتفرقت الكلمة ، وصار ذلك قرة 

فرأيت يومئٍذ أنَّ احلاجة ماسة ، والضرورة ملحة ، والواجب يحتم تأليف رسالة وجيزة 
اُصول عقائد الشيعة وفروعها ، ومبدأ تكوا ، وغارس بذرا ، وأسباب منوها : توضح للمسلمني 

بصورة موجزة ، وعبارة. هاومسو  
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وجريت فيها على عفو اخلاطر ، وجري القلم ، » أصل الشيعة واُصوهلا « دارجة ، فألَّفت رسالة 
أمليتها إمالًء ، من غري جتديد مراجعة ، أو تزويد مطالعة ، إذ مل يكن الغرض فيها اجلدل واالحتجاج 

ر رؤوس املسائل ، ومنت اُصول املذهب وفروعه ، ليعرف ، وإقامة األدلة والرباهني ، بل جمرد ذك
  .الناس مكانته يف اإلسالم ، وشدة عالقته بالدين ، وقواعده األساسية 

وما كنا حنسب أنْ حتظى تلك الرسالة ذا الرواج ، وحيصل هلا هذا اإلقبال الواسع ، حيث 
رمجت إىل عدات ، ولكن تومن األسف املضين أنَّ احلال ال . . . ة لغات ، وطُبعت أربع بل مخس مر

يزال على ذلك املنوال ، ومل يخفِّف انتشار الكتاب شيئاً من غلواء القوم ، ومل يكسر من شدة 
ضاليل سورم ، ومل تربح أقالم األساتذة املصريني يف كلِّ مناسبة تطعن بالشيعة ، وتنسب إليهم األ

واألباطيل اليت كانت تنسب إليهم يف العصور املظلمة والقرون الوسطى ، عصر ابن خلدون ، وابن 
ووزعت » الطبعة الثالثة « قد طُبع يف القاهرة » أصل الشيعة « حجر ، واضراما ، مع أنَّ الكتاب 

  .. .كلّ نسخه هناك 

كال ، بل الشيعة ! ن اجلدير ـ أو الواجب ـ أنْ يغير اللهجة ، وخيفف الوطأة ؟ أفما كان م
وقد سرى بغضهم والطعن فيهم !! ال تزال هي تلك الطائفة أهل البدع واألهواء ، والسحنة السوداء 

رامطة يف ملاذا ؟ َألنهم شيعة ، وألم روافض فهم أدعياء يف النسب ، ق. . . إىل اخللفاء الفاطميني 
هذا مع ما للفاطميني من ! ! املذهب ، ينتهي نسبهم إىل يهودي يف قول بعض ، وعقائدهم إىل ملحد 

اخلدمات الكربى لإلسالم عموماً وملصر خصوصاً ، فقد نشروا العلم والثقافة يف مصر ، ورفعوا منار 
اع املهامجني عن بالد اإلسالم املعارف ، وشيدوا اجلوامع واملساجد ، وأنشأوا األساطيل واملدافع لدف

 أال يستفزك العجب من محالت املصريني على الفاطميني.. . 
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وهو من  ١»اجلامع األزهر « : وأنت وهم يعلمون أنَّ درة تاج مفاخر مصر ، وغرة جبني مآثرها هو 
  ذلك العهد اجلليل ، امليمون النقيبة . مآثرهم ومنشآم 

                                         
 اخلالدة اليت استطاعت ـ ورغم تقادم الدهور والعصورـ أنْ تبقى اإلسالميةيعد اجلامع األزهر ـ وذلك مما ال خالف فيه ـ من املآثر  ١

 على بعض الدول واملدن رغم ما أحاط ذا الدين العظيم من اإلسالم مشس إشراقةب والسنني اليت شهدت  مآثر احلقلألجيالشاخصة ثابتة حتكي 
   .الكيد واحملاربة

زهر تربكاً باسم سيدة نساء  كان مثرة واحدة من تلك الثمار املباركة والطيبة ، حيث اُنشأ يف زمن الدولة الفاطمية ، واُمسي باألاألزهرواجلامع 
  .العاملني فاطمة الزهراء عليها آالف التحية والسالم 

، وحيث مت )  هـ ٣٥٩(  لدولتهم فيها عام وإقامتهمبىن هذا املسجد جوهر الصقلي ، قائد جند أيب متيم معد بعد عام من فتح الفاطميني ملصر 
، وكانت تقام قبل ذلك تارة يف جامع )  م ٩٧٢هجريةـ ـ ٣٦١( مت أول صالة مجعة رمسية فيه يف يوم اجلمعة سابع شهر رمضان عام بناؤه وأُقي

  . يف اجلامع الطولوين أخرىعمرو ، وتارة يف 

رس من قبل قاضي القضاة أبو احلسن صلني ، وحيث عقدت بعد تأسيسه ببضع سنني أول حلقة للدح وطلبة للمللمصلّنيبقي املسجد آنذاك حمطة 
  ) . م ٩٧٥ هـ ـ ٣٦٥( علي بن النعمان القريواين ، حيث قرأ آنذاك خمتصر أبيه يف فقه آل البيت عليهم السالم ، وكان ذلك يف صفر عام 

 ، وحيث زاد يف بنائه املستنصر واحلاكم ووسعا فيه ، وكان يقابلهم كثرة توافد بقي هذا املسجد يتلقى الرعايا والعناية من ِقبل احلكّام الفاطميني
 ، والتزود من أساتذته ، وبقي هذا احلال ردحاً من الزمن ، حىت انقضت دولة الفاطميني وجاء صالح أروقتهالطلبة والدارسني على طلب العلم يف 

 األزهر ومآثرهم ، وكان نصيب آثارهماربة الشيعة وقتلهم حتت كلِّ حجر ومدر ، وطمس الدين األيويب ، فشهر سيفه ـ وذلك مما يؤسف له ـ حمل
 اخلطبة فيه بإعادةمن ذلك منع اخلطبة فيه ، وقطع الكثري مما أوقفه عليه احلاكم ، واستمر ذلك ما يقارب القرن من الزمان حىت أمر امللك الظاهر بيربس 

  .ل وزاد بعض الشيء يف بنائه ، وشجع على التعليم يف أروقته ، ب

 ، ولكنه اإلسالميوهكذا فقد شهد األزهر وطوال احلقب املاضية أشكاالً خمتلفة من املد واجلزر ، تأثراً باألحداث املختلفة اليت أحاطت به وبالعامل 
   . شؤواوإدارةتوىل فيها الفاطميون حكم مصر بقي أثراً خالداً شاهداً على تلك احلقبة املاضية اليت 
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الشيخ :  األغر الطلعة ، الذي خترج منه املئات من كبار العلماء والساسة ، أمثال املبارك اللقب ،
وإنَّ بقاء هذه . حممد عبده ، وسعد زغلول ، ونظائرمها ممن كربت وكثرت خدمام ملصر ولِإلسالم 

والرقي ، املؤسسة الدينية اكثر من ألف سنة ، وما نالته وتناله كلّ سنة من احلظ والتوفيق لإلتساع 
ألقوى شاهد على إخالص بانيه ، وروحانية مؤسسيه ، وأنه ممدود بالعناية ، وحمفوف باأللطاف 

ولكن األسف املؤمل أنَّ الفاطميني مع ذلك كلِّه عند املصريني أدعياء يف النسب ، قرامطة . اإلهلية 
ة أخذوا عقيدة الوصية لعلي املذهب ، مالحدة يف الدين ، النهم روافض ، وألم شيعة ، ومن الشيع

بن أيب طالب عليه السالم ، وقد أنكرها هو ومل يرضها يف حياته كما مل يرض غريها من األلقاب اليت 
  . . . ! !وضعها الشيعة له 

مراء ويهتفون والشيعة هم الذين يقفون بعد صالة املغرب كلّ ليلة على باب السرداب يف سا
احلركة « : إىل آخر ما ذكره األستاذ الفاضل يف كتاب . . . ! ! اًخرج اُخرج : بإمامهم املنتظر 

  .١ الذي طبع قريباً» الفكرية 

واملدهش الغريب أن سامراء بلدة سنية ، وجامع الغيبة الذي فيه السرداب ـ وال يزال ـ يف 
رف السنيني ، يقيمون حتت قبته مجعتهم ومجاعتهم يف األوقات اخلمسة ، وال نصيب منه للشيعة ، تص

إال االستطراق والدخول فيه للزيارة والصالة والدعاء ، ألن ثالثة من أئمتهم كانوا يتهجدون فيه 
م عليهم السالم للزهادة كان عيشه. باألسحار ، ويتفرغون فيه لعبادة احلق آناء الليل وأطراف النهار 

نعم ، كانوا يحيون الليل بالتهجد والعبادة يف . ، وليلهم للتهجد والعبادة ، وارهم للتعليم واإلفادة 
  تلك البلدة ، ويف عني الوقت الذي كان فيه املتوكِّل ، خليفة املسلمني ، وأمري املؤمنني حييي

                                         
  . محزة عبد اللطيفالكتاب من تأليف الدكتور  ١
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ع املغنيات والراقصات ، وأهل اون واخلالعة ، كعبادة املخنث الليايل الطوال يف اخلمر والشراب م
وغريه ، إىل أنْ هجم عليه األتراك وقطَّعوه هو ووزيره الفتح بن خاقان بسيوفهم وهم سكارى مل 

 ، وإىل ١يفيقوا إالّ حبر السيوف ، حىت اختلط حلم اخلليفة بلحم الوزير ، ومل يتميز أحدمها من اآلخر
 أشار ملك الشعراء وأشعر امللوك ، البطل الفارس أبو فراس ، خياطب بين العباس يف شافيته هذا

  :املعروفة 

  شيخ املُغنني إبراهيم أم لَهم* ِمنكُم عليةَ أم منهم وكانَ لَكُم 
  وِمن بيوتكُم األوتار والنغم* تبدو التالوةُ ِمن أبياِتِهم سحراً 

فهل يالم الشيعة على تقديس منازل أئمتهم وبيوم اليت أذن اهللا تعاىل أنْ ترفع ويذكر فيها 
  امسه ؟

ثره ولنتراجع إىل املقصود بالبيان ، وهو إننا كنا نأمل بنشر ذلك الكتاب الوجيز أنْ نرى أ
احملسوس ، ومفعوله امللموس ، يف تعديل اخلطة ، وتلطيف اللهجة ، وتقارب الفريقني ، فلم جند إال ما 
يوجب اليأس ، وحيطِّم األمل ، وعرفنا أنَّ تلك العقائد واآلراء صارت طبيعة موروثة للقوم ، ال 

  .»وتأىب الطباع على الناقل « يستطيعون نزعها والرتع عنها 

وال لوم على عوام الفريقني يف سوء الظن ، كلُّ فريق باآلخر ، وعداوته ألخيه ، إنما الالئمة 
على العلماء والعقالء الذين يؤججون نار العداوة والبغضاء وقد جعلهم اهللا إخواناً وجعل دينهم دين 

  .التوحيد والوحدة 

ومع هذا األسف املؤمل ، واليأس البليغ ، طلب مين مجاعة ـ أخص بالذكر من بينهم ولدي 
  حممد كاظم الكتيب ـ اإلذن بطبعته السابعة ، وأنْ

                                         
   .٢٢٦ : ٩ ، تأريخ الطربي ٩٥ : ٧ ، الكامل يف التأريخ ٣٧ : ٥مروج الذهب : اُنظر  ١
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نضيف إليه بعض اإلضافات واالصطالحات ، وأنْ نتوسع بعض التوسع فيه ، فأجزنا إعادة طبعه ، 
خاة ، وأضفنا يف بعض أبوابه الشيء اليسري الذي ال خيرجه عن اإلجياز ، على يأس من الفائدة املتو

  .ألننا جند إنَّ اإلجياز يف هذه العصور أقرب إىل القبول 

 } املَصري إليكبنا وأن إليككَّلْنا ووت لَيكنا عب١} ر.  

                                         
  .٤ : ٦٠املمتحنة  ١
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ... ومنه أستمد وبه أستعني ، بعد محد اهللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
يكتب سطور هذه الطروس حممد احلسني آل كاشف الغطاء يف النجف األشرف ، أوليات مجادى 

  .األوىل سنة اخلمسني بعد األلف والثالمثائة هجرية 

  :والسبب الباعث على كتابتها 

إنه منذ سنتني كتب إيلَّ شاب عراقي من البعثة العلمية اليت أرسلتها احلكومة العراقية للتحصيل 
  : مبصر كتاباً مطوالً ، ومما يذكر فيه ما خالصته ) دار العلوم العليا ( يف 

إنه كان خيتلف إىل كبار علماء القاهرة يف األزهر وغريه ، ورمبا جرى احلديث بينهم ـ واحلديث 
وعلمائها ، وطريقة التحصيل فيها ، واهلجرة إليها ، وكانوا يكيلون ) النجف ( شجون ـ على ذكر 

معارفهم ، ولكن يردفون ذلك بقوهلم هلم الكيل الوايف من الثناء واإلعجاب بسمو مداركهم ، وعلو 
 ! !ولكن يا لألسف أنهم شيعة : 
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وما الشيعة ؟ وهل هي إالّ مذهب من : فكنت أستغرب ذلك وأقول هلم : يقول ذلك الشاب 
  مذاهب اإلسالم ، وطائفة من طوائف املسلمني ؟

وال التشيع من ! كال ليست الشيعة من املسلمني : فيقول قائلهم يف اجلواب ما حاصله 
! وإنما هي طريقة ابتدعها الفرس ! بل وال حيق أنْ يكون أو يعد مذهباً أو ديناً ! مذاهب اإلسالم 

  ! ! وال مساس هلا باألديان اإلهلية أصالً !وقضية سياسية لقلب الدولة األموية إىل العباسية 

وأنا ـ يا سيدي ـ شاب مترعرع ، ال علم يل مببادئ : مث يكتب ذلك الشاب تلو هذا 
األديان ، وتشعب املذاهب وفلسفة نشأها وارتقائها ، وكيف انتشرت ، ومن أين ظهرت ، وقد 

 شك من أمر تلك الطائفة ، وصرت دخلين من أولئك الفخام اجلسام ـ املعدودين من األعالم ـ
  .على شفا ريبة من إسالمهم ، فضالً عن سالمتهم 

مث أخذ يتوسل إيلَّ بالوسائل احملرجة أنْ أكشف له عن صميم احلقيقة ، ولباب الواقع ، كي 
وإذا مل تنقذين من تلك املتاهة : يقول . يستريح من حرارة الشك إىل برد اليقني وروح الطمأنينة 

أو ضللت فاملسؤولية عليك إنْ زللت.  

فكتبت إليه ما اتسع له ظرف املراسلة ، واحتمله كاهل الربيد ، وما يالئم عقلية ذلك الشاب 
 على شواعري من ، وما رجوت أنْ يزيح عن فؤاده كابوس الشك واإلرتياب ، ولكني محلت

 تتعارض على خواطري أسراب االستغراب أضعاف ما كان حيمل هو من اإلرتياب ، وطفقت
الشكوك من صحة تلك الواقعة ، وإنه كيف ميكن أن يبلغ اجلهل والعناد بعلماء بالد هي يف طليعة 

قائق ، ومتزيق املدن العلمية اإلسالمية ، ومطمح أنظار العرب ، بل كافة املسلمني يف متحيص احل
جالبيب األكاذيب ، املنبعثة ـ على األكثر ـ عن األغراض واألهواء ، أو االسترسال إىل مفتريات 

 السفلة
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  ! واجلهالة ؟ 

وما كدت أركن إىل صدق ما نقله ذلك الشاب حىت وقع يف يدي ـ يف تلك اآلونة ـ 
( فسربته حىت بلغت منه إىل ذكر ) فجر اإلسالم ( الذي أمساه ) أمحد أمني ( لشهري كتاب الكاتب ا

 أو حاطب ليل ، ولو أنَّ رجالً يف أقاصي الصني ١ فوجدته يكتب عنهم كخابِط عشواء) الشيعة 
 ابة مل ينفسخ له العذر ، ومل ترتفع عنه الالئمة ، ولكن وقفتكتب عنهم يف هذا العصر تلك الكت

إذا كان مثل هذا الرجل وهو يكتب كتاباً : لى قدم ثابتة من صحة ما كتبه ذلك الشاب ، وقلت ع
يريد نشره يف االمة الواحدة اليت جعلها اهللا إخواناً بنص فرقانه ايد ، واستطالع أحواهلم ، والوقوف 

ترسال ، ويتقول على حقيقة أمرهم على كثب منه أيسر شيء عليه ، ومع ذلك يسترسل ذلك االس
وقد عرف كلُّ ! على تلك الطائفة تلك األقاويل ، إذن فما حال السواد والرعاع من عامة املسلمني 

ذي حٍس مسيس احلاجة ، وقيام الضرورة احلافزة إىل شد عقد الوحدة ، وإبرام امراسها ، وإحكام 
 ، واحملافظة عليها ، وإالّ فال حياة عزيزة أساسها ، وإنه ال حياة للمسلمني اليوم إالّ بالتمسك بعروا

  .، وال ميتة شريفة 

ولو عرف املسلمون حقيقة مذهب الشيعة ، وأنصفوا أنفسهم وإخوام ، ألماتوا روح تلك 
للمستعمرين النشرات اخلبيثة اليت تثري احلفيظة ، وتزرع الضغينة ، وتكون قرة عني وأكرب سالح 

  .وملالحدة العصر ، الَّذين هم أعداء كلّ دين 

                                         
 هذا الكاتب مل يكن يتلمس إن: راده من قوله هذا رمحه اهللا وم. هي الناقة اليت يف بصرها ضعف ، حيث ختبط إذا مشت وال تتوقى شيئاً  ١

  .موضع خطاه ، فاخذ يتخبط يف أقواله وآرائه دون بصرية ودون هدى 
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) فجر اإلسالم ( أفال يثري احلفيظة ، ويؤجج نار الشحناء يف صدور عامة الشيعة ما يقوله يف 
. . إىل آخر ما قال » م أنَّ التشيع كان مأوى يلجأ إليه كلُّ من أراد هدم اإلسال«  : ٣٣صفحة 

يكتب هذا وهو يعلم أنَّ النقد من ورائه ، والتمحيص على أثره ، جيرح عاطفة أًمة تعد باملاليني ، 
  .وتتكون منها الطائفة العظمى من املسلمني 

ـ بعد انتشار )  هجري ١٣٤٩( يف العام املاضي ) أمحد أمني ( ومن غريب االتفاق أنَّ 
باب ( وحظي بالتشرف بأعتاب ) مدينة العلم ( كتابه ، ووقوف عدةٌ من علماء النجف عليه ـ زار 

يف الوفد املصري املؤلَّف من زهاء ثالثني بني مدرس وتلميذ ، وزارنا جبماعته ، ومكثوا ) تلك املدينة 
 يف حمفل حاشد ، فعاتبناه على تلك اهلفوات عتاباً من ليلة من ليايل شهر رمضان يف نادينا١هزيعاً 

  .خفيفاً ، وصفحنا عنه صفحاً مجيالً ، وأردنا أن منر عليه كراماً ونقول له سالماً 

وهذا أيضاً غري : فقلنا ! ؟» عدم االطالع وقلة املصادر « وكان أقصى ما عنده من االعتذار 
، فإنَّ من يريد أنْ يكتب عن موضوع يلزم عليه أوالً أن يستحضر العدة الكافية ، ويستقصي سديد 

االستقصاء التام ، وإالّ فال جيوز له اخلوض فيه والتعرض له ، وكيف أصبحت مكتبات الشيعة ومنها 
بلدة مكتبتنا املشتملة على ما يناهز مخسة آالف جملد أكثرها من كتب علماء السنة ، وهي يف 

كالنجف فقرية من كل شيء إالّ من العلم والصالح إنْ شاء اهللا ، ومكتبات القاهرة ـ ذات العظمة 
  .والشأن ـ خالية من كتب الشيعة إالّ شيئاً ال يذكر

                                         
   .١٣٠٦ : ٣الصحاح ـ هزع ـ . أي طائفة منه ، وهو حنو من ثلثه أو ربعه : هزيعاً من الليل  ١
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أشد من هذا ، و! ! نعم ، القوم ال علم هلم من الشيعة بشيء وهم يكتبون عنهم كلّ شيء 
غرابة وأبعد شذوذاً أنَ مجاعة من أبناء السنة يف العراق ال يعرفون من أحوال الشيعة شيئاً مع دنو الدار 

  .وعصمة اجلوار

أنه سافر إىل لواء : كتب إيلّ قبل بضعة أشهر شاب مهذَّب عريق بالسيادة من شيعة بغداد 
وأكثر أهاليه من السنة ، فكان حيضر نواديهم فريوق هلم حديثه ١) وهو اللواء املتصل ببغداد ( الدليم 

ما كنا حبسب أنَّ يف هذه الفرقة أدباً : وأدبه ، وملّا علموا أنه من الشيعة صاروا يعجبون ويقولون 
إالّ من وحوش القفر وشذاذ وما كنا نظنهم ! ! وذيباً فضالً عن أن يكونوا ممن له علم أو دين 

  ! !الفلوات 

وكان هذا الشاب يستثري محييت بقوارص املالم ، وحيثّين بالطلب املتتابع على أنْ أكتب عن 
الشيعة رسالة موجزة تنشر بني األمم اجلاهلة ، وتعرفهم ـ ولو الرتر اليسري ـ من أحوال هذه 

  . ومعتقداا ودياناا الطائفة

يا : مث بعد برهة سافر هذا الشاب إىل سوريا لالصطياف ، وعرج منها إىل مصر ، فكتب إيلَّ 
سيدي احلال عن الشيعة عند أهايل مصر هي احلال اليت أنبأتك عنها يف لواء الدليم ، والصورة تلك 

أفما آن لك أنْ تفي بوعدك ، وتقوم بواجبك ؟ فإن الشيعة مصورة عند القوم : يل مث يقول . الصورة 
  .إىل آخر ما كتب ، وحقاً ما كتب وإنْ طال وأطنب . . . بأبشع صورة يتصورها إنسان 

                                         
  .حمافظة األنبار: وهو اآلن يدعى بـ  ١
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ة وغريها ، وما تنشره فمن هذا كلّه ، وأضعاف مثله مما جنده يف الصحف املصرية والسوري
، ونبزهم بكلِّ عظيمة ، هم منها براء ١مقاالم آونة بعد اُخرى من قذف تلك الطائفة بكلِّ عظيهة 

  براءة يوسف الصديق

                                         
   .٢٨٨ : ٤القاموس احمليط . الكذب والبهتان : ِعضة والعضيهة العضة وال ١
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  .وأخيه من السرقة ، ولكن داء اجلهل والعصبية هو الداء العياء الذي قد أعىي األطباء

نعم من كلِّ ذلك رأيت من الظلم الفاحش السكوت والتغاضي عن هذه الكارثة ، ال أعين أنه 
من الظلم على الشيعة ، وال أُريد أن أدفع الظلم عنهم ، واملفتريات عليهم ، كال ، ولكن أعظم 

عتدل الغرض ، وأشرف الغاية ، رفع أغشية اجلهل عن املسلمني من عامة فرق اإلسالم ، كي ي
  .املصنف ، وتتم احلجة على املعاند ، وترتفع الالئمة ووصمة التقصري عن علماء هذه الطائفة 

وأعلى من ذلك رجاء حصول الوئام ، ورفع الشحناء واخلصام بني فرق اإلسالم الذي قد عم 
فجر ( لزم االُمور ، عسى أن ال يعود كاتب كلّ ذي شعورـ وال سيما يف هذه العصور ـ انه من أ

الذي تكاثفت عليه غواشي الظلم والظالم ، فيقول يف تلك الصفحة اليت أوعزنا إليها ما ) اإلسالم 
واحلق أنَّ التشيع مأوى يلجأ إليه كلُّ من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد ، ومن يريد « : نصه 

صرانية وزرادشتية ـ إىل قوله ـ فاليهودية ظهرت يف التشيع بالقول إدخال تعاليم آبائه من يهودية ون
لن متسنا النار إالّ : إنَّ النار حمرمة على الشيعي إالّ قليالً ، وقال اليهود : بالرجعة ، وقالت الشيعة 

 كنسبة املسيح إنَّ نسبة اإلمام إىل اهللا: والنصرانية ظهرت يف التشيع يف قول بعضهم . أياماً معدودة 
  يف اإلمام ، وإنَّ النبوة والرسالة١إنَّ الالهوت احتد بالناسوت : إليه ، وقالوا 

                                         
  .الالهوت اخلالق والناسوت املخلوق : ويف الكليات . علم يبحث عن العقائد: علم الالهوت : الالهوت والناسوت  ١

بب  أيضاً على العالَم العلوي ، والثاين على العالَم السفلي ، وعلى الساألولا يطلق بل ورمب. ورمبا يطلق األول على الروح ، والثاين على البدن 
  .واملسبب ، وعلى اجلن واإلنس

ويراد منه علم التوحيد ، وعلم الكالم ، وعلم . وعلم الالهوت يبحث يف وجود اهللا تعاىل وصفاته وعالئقه بالعامل واالنسان 
   .٢٧٧ : ٢املعجم الفلسفي : انظر . . . .الربوبية
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وحتت التشيع ظهر القول بتناسخ األرواح ، وجتسيم . ال تنقطع أبداً ، فمن احتد به الالهوت فهو نيب 
ربامهة والفالسفة واوس قبل اهللا ، واحللول ، وحنو ذلك من األقوال اليت كانت معروفة عند ال

  .إىل آخر ما قال » .. . اإلسالم 

وحنن لوال حمافظتنا على مياه الصفاء أن ال تتعكَّر ، ونريان البغضاء أن ال تتسعر ، وأن تنطبق 
  :علينا حكمة القائل 

  .١  خلق وتأيت مثلهال تنه عن

لعرفناه ، من الَّذي يريد هدم قواعد اإلسالم مبعاول اإلحلاد والزندقة ، ومن الَّذي يسعى 
  .لتمزيق وحدة املسلمني بعوامل التقطيع والتفرقة 

أي طبقات الشيعة أراد هدم اإلسالم ؟ الطبقة األوىل : الكاتب ولكنا نريد أنْ نسأل من ذلك 
كسلمان احملمدي ـ أو الفارسي ـ وأيب ذر : وهم أعيان صحابة النيب صلّى اهللا عليه وآله وأبرارهم 

اليمان ، والزبري ، ] بن [ ، واملقداد ، وعمار ، وخزمية ذي الشهادتني ، وأيب التيهان ، وحذيفة 
ضل بن العباس ، وأخيه احلرب عبد اهللا ، وهاشم بن عتبة املرقال ، وأيب أيوب األنصاري ، وأبان ، والف

وأخيه خالد ابين سعيد العاص األمويني ، وأُيب بن كعب سيد ألقراء ، وأنس بن احلرث بن نبيه الَّذي 
أرض يقال هلا كربالء ، فمن شهد إنَّ ابين احلسني يقتل يف « : مسع النيب صلّى اهللا عليه وآله يقول 

                                         
عار علَيك إذا فَعلت عظيم ، وهو ينسب تارة إىل املتوكل اللَّيثي ، واُخرى إىل أيب األسود :  بيت شعٍر مشهور ، عجزه ١

  .الدؤيل 
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  . فخرج أنس وقُتل مع احلسني عليه السالم» ذلك منكم فلينصره 
  ومها ِمن أوثق ما ألَّف علماء السنة١) االستيعاب ( و ) اإلصابة ( راجع 

                                         
   .٧٤ : ١ ، االستيعاب امش اإلصابة ٦٨ : ١ اإلصابة ١
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  .يف تراجم الصحابة 

ولو أردت أنْ أعد عليك الشيعة من الصحابة ، وإثبات تشيعهم من نفس كتب السنة 
  .ألحوجين ذلك إىل إفراد كتاب ضخم ، وقد كفاين مؤونة ذلك علماء الشيعة 

 ٢ )السالفة  (  للسيد علي خان صاحب١ )الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ( راجع 
على أنه ـ رمحه .  الِّذي هو من أنفس ما كُتب يف اللّغة٣ )كطراز اللغة ( وغريها من الكتب اجلليلة 

اهللا ـ مل يذكر يف الطبقات إالّ مشاهري الصحابة بعد بين هاشم ـ كحمزة ، وجعفر ، وعقيل 
بن حنيف ، وسهل بن حنيف ، ونظائرهم ـ وذكر من غريهم أكثر من قدمنا ذكرهم بزيادة عثمان 

 وأيب سعيد اخلدري ، وقيس بن سعد بن عبادة رئيس األنصار ، وبريدة ،

                                         
ضمنه مؤلّفه رمحه اهللا جمموعة واسعة من تراجم وأخبار أعالم رجال الشيعة منذ :  الشيعة  الدرجات الرفيعة يف طبقات١

الصدر األول للدولة اإلسالمية املباركة ، مرتب على اثنيت عشرة طبقة ، على ما ذكره املؤلِّف رمحه اهللا يف مقدمة كتابه ، تبتدأ 
بيدي مل يتضمن إالّ الطبقة األوىل وشيئاً يسرياً من الطبقة الرابعة واحلادية بالصحابة وتنتهي بأعالم النساء ، إالّ أن الكتاب الذي 

  .عشرة فحسب ، فراجع 

رتب املصنف رمحه اهللا تعاىل هذا الكتاب بعد تطواف طويل يف العديد من :   سالفة العصر يف حماسن الشعراء بكلَ مصر ٢
 أعيان شعراء عصره ، وفصحاء دهره ، مستعرضاً فيه نتفاً من قصائدهم البلدان واألمصار ، حيث مجع فيه مجلة واسعة من تراجٍم

  .وفصول كالمهم ، ذاكراً جلانب من سريِتهم ومؤلَفام وسنة وفام 

  .» دمية القصر  « والباخرزي قي» يتيمة الدهر « كما أنَ املؤلِّف رمحه اهللا رتب كتابه وفقاً ملسلك الثعاليب يف 

 : ١٥( قال عنه الشيخ الطهراين رمحه اهللا تعاىل يف الذريعة :  الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول ٣
  .»قمص « من أحسن ما كُتب يف اللغة ، لكنه مل يتجاوز النصف من حرف الصاد املهملة ، وانتهى إىل كلمة  ) : ١٠٣٥|١٥٧

تكلَم املؤلِّف رمحه اهللا تعاىل يف كلِّ صيغة بكل ما هلا من املعاين بكل اصطالح ، وذكر مجيع استعماالا احلقيقية واازية يف 
  .الكتاب والسنة واملثل وغريها 
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والرباء بن مالك ، وخباب بن األرت ، ورفاعة بن مالك األنصاري ، وأيب الطفيل عامر بن واثلة ، 
طالب ، وبالل بن رباح وهند بن أيب هالة ، وجعدة بن هبرية املخزومي ، واُمه اُم هاين بنت أيب 

  .املؤذن 

هؤالء جلَّ من ذكرهم أو أكثرهم ، ولكن خيطر على بايل أين مجعت ما وجدته يف كتب 
ونظائرها من الصحابة الشيعة زهاء ) االستيعاب ( و ) أُسد الغابة ( و ) كاإلصابة ( تراجم الصحابة 

ظماء أصحاب النيب صلّى اهللا عليه وآله كلّهم من شيعة علي عليه السالم ، ولعل ثالمثائة رجل من ع
  .املتتبع يعثر على أكثر من ذلك 

ولكن ما أدري أهؤالء الَّذين أرادوا هدم اإلسالم ؟ أم إمام الشيعة علي ابن أيب طالب عليه 
قالن أنه لوال سيفه ، ومواقفه يف بدر ، وأُحد ، وحنني ، واألحزاب ، السالم الَّذي يشهد الث

  :ونظائرها ملا اخضر لإلسالم عود ، وملا قام له عمود ، حىت قيل يف ذلك 

  ضرب ماضيِه ما استقام البناُء* بين الدين فَاستقام ولوال 

  : احلميد وأساء التعبري حيث قال وغاىل املعتزيل عبد

 لَوال حسامه ما اإلسالمأال إن.... .. . .. . . . ...... . *  

نعم ، لوال حسامه ، ومواقفه ـ بعد اهلجرة وقبلها ـ ومحاية أبيه أيب طالب قبل اهلجرة ـ 
ريش وذئبان العرب على اإلسالم يف مهده ، وخنقته هذا يف مكة وذاك فيها ويف املدينة ـ لقضت ق

  .وهو يف حجر اُمه 



  ١٦٩  

 أما !! ١ولكن جزاء أيب طالب من املسلمني أنْ حيكموا بانه مات كافراً 

                                         
تعاقبة اليت اضطلِع ا علماء ومفكرو  قد يعتقد البعض بتصؤر عقالئي ومنطقي يبتين على استقراء مجلة املناقشات الواسعة وامل١

الشيعة وطوال حقب مترادفة ومتالحقة ـ يف جمالسهم وندوام ومؤلفام ـ أنَّ مسألة إميان أيب طالب رمحه اهللا تعاىل قد 
سالفة حسمت واُقرت بشكل ائي ال رجعة فيه ، وال جمال لتكراره ، بل ويعدو من فضول احلديث وهذره اجترار األحاديث ال

املعروفة واملفندة الطروحات السابقني ـ الواضحة األغراض واملباين ـ الذاهبة بشكل عجيب ومستهجن إىل القطع بوفاة هذا 
رغم تناقض ذلك الصريح مع السرية الشخصية له ، واألدلة العقلية ! ! الرجل دون نطقه للشهادتني ، وإصراره على املوت مشركاً 

  .الفريقني والنقلية الثابتة لدى 

نعم ، قد يعتقد البعض ذلك ، ولكن حقيقة األمر تتعارض وبشكل فعلي مع هذا التصور العقالئي والسليم ، فال زلت تسمع 
ة عفا عليها الدهر ورغم كل ذلك مجلة من التقوالت السقيمة اخلارجة عن إطار الدراسة العلمية واملنطقية وهي جتتر اقواالً سقيم

  .واعتراها الصدأ لرموز مشخصة ومعروفة من اتباع السالطني وطالب الدنيا 

بلى إنَ أولئك املاضني من احملذَثني والكتاب ووعاظ السالطني ـ من الذين تضطرب أنفاسهم ، ويسيل لعام أمام بريق الثروة 
ـكانوا وال زالوا طلبة كل ذي غرض مشبوه وحاجة مريبة ، حيث ال جتدهم يترددون حلظة عن التقول على واجلاه والسلطان 

  .الدين وأهله ، واالفتراء عليهما ولو باخبس األمثان 

نعم ، إنً تلك الضمائر املعروضة دوماً يف سوق النخاسة هي مصدر احملن والفنت اليت خنرت الكثري من جوانب هذا اتمع 
اإلسالمي الكبري ، وشوهت وحرفت الكثري من احلقائق الناصعة والثابتة ، واليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً جبملة حساسة ومهمة من 
عقائد املسلمني ، فأحدثت بال شك ارتباكاً واضحاً ال يسهل التغاضي عنه وال ردمه ، ويستلزم لتجاوزه الكثري من التعقُل والتقوى 

  .نادي به ، وكنا وال زلنا ن

إنَّ أول من سنوا هذه السنة السيئة ، وجهدوا يف شراء الضمائر الالهثة خلف بريق الذهب والفضة ، هم رموز : واحلق يقال 
  .الدولة األموية وحكامها ، والتأريخ وسجالته خري شاهد على ذلك ، بل إنَ هذه حقيقة واضحة ال حنتاج معها إىل برهان 

ولعل مسألة الطعن يف أميان أيب طالب رمحه اهللا تعاىل من تلك املسائل احلساسة اليت ، جهدت السلطة األموية وأزالمها يف 
  :حماولة تركيزها يف أذهان املسلمني بشىت الصور واألساليب ألا ترتكز على مجلة شواهد ال يسع األمويون غض النظر عنها 

 عدائهم التقليدي والثابت للرسالة اإلسالمية اليت مرغت بالوحل كربياءهم وسلطام الذي أقاموه على أرض اجلزيرة من :أوهلا
خالل سطوم وظلمهم وثروم ، حيث بدت أحالمهم بالسيطرة على أرض اجلزيرة تتهاوى كأوراق الشجر يف مواسم اخلريف 

الدعوة اإلسالمية املباركة ، واليت كان أليب طالب رمحه اهللا تعاىل الفضل الكبري يف ثباا وبقائها ، فال غرو أنْ جتد قلوب أمام تيار 
  .األمويني طافحة حقداً وبغضاً وعداًء هلذا الرجل 
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هو كونه أباً لعلي عليه  ولعل هذا األمر هو القطب األكرب الذي أجج هذا العداء هلذا الرجل يف قلوب األمويني ، و:ثانيها
إن أبا طالب لو كان أباً لرجل من عامة املسلمني ، حىت ولو كان من فساقهم ، وكانت له عشر : السالم ال أكثر ، ولألمانة أقول 

 ، وألطنبوا هذه اخلدمات اجلليلة لإلسالم ألقاموا له الدنيا مدحاً ومل يقعدوها ، ولترحموا عليه يف مجيع جمالسهم وندوام وحمافلهم
ولكنه ـ وتلك هي اُس القضية ـ أب علي الذي عجزت نفوس أجدادهم ورجوالم عن . . . يف مدحه حىت متل اآلذان 

مواجهته يف ميدان الفروسية واملنازلة ، فانكفوا يف جحورهم كالسحاىل يتلونون بألف لون ولون ، ويتسترون بأكثر من ستار ، 
ع يف سوق النخاسة بأزهد األمثان ، تلك الضمائر اليت ال تعدمها يف كلّ عصر ومكان ، فأغدقوا ويشترون الضمائر املعروضة للبي

عليهم املال الوفري للكيد به ، واإلساءة إليه ، فاكثر أولئك التافهني من الكذب واالفتراء ، والطعن والبهتان ، متخمرين ما تصوروا 
الطعن بإمامته ، فتوافق ذلك مع حقدهم على أيب طالب رمحه اهللا تعاىل نتيجة أن له أشد التأثري بشخص علي عليه السالم ، و

  . . .وقوفه إىل جانب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، فتلقفوها تلقف الكرة 

وهكذا فقد أصبح هذا الرجل ضحية مؤامرة حمبوكة من مؤامرات األمويني ومكائدهم اجلمة بالدين وأهله ، وسرت تلك 
لكاذبة يف الكثري من املصادر التارخيية وغريها سريان السم الزعاق يف بدن العليل ، دون أنْ يكلِّف البعض نفسه مؤونة الروايات ا

التحقيق واملراجعة لصحة ما يقوم بنقله ، فتوارث اخللف آثام السلف ، واتبعوهم كاألعمى ال فحص وال متحيص ، وتلك هي 
  .واهللا اُم الفواقر ، وثالثة االثايف 

إنَّ جمرد االستقراء املتعجل جلملة احلقائق اليت يغفل عنها البعض تظهر بوضوح مظلومية هذا الرجل ، وجفاء : واحلق يقال 
 خرجت من حالة العديد من مفكري االُمة وباحثيها له من العامة بشكل ال يصدق ، رغم ما قرأته من بعض املباحث القيمة اليت

وأنا وإنْ كنت يف موضع ال يتسع إليراد مجلة تلك الشواهد واألدلة . . . التقليد األعمى اليت سار عليها الكثريون سابقاً وال زالوا 
ل ما واحلقائق إالّ اني أُحيل القارئ الكرمي إىل قراءة ودراسة ما كُتب من ِقبل علماء الشيعة ومفكريها حول هذا املوضوع ، وخال

  .مضى من القرون ويف هذه األيام ، مث أدعوه للحكم على صحة ما ذهبا إليه دون حتزب أو حتيز إالّ إىل احلق ، ومن ذلك 

  .للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان البغدادي : ميان أيب طالب إ .١

  . بن موسى بن طاووس احللِّي للسيد أمحد: إميان أيب طالب  .٢

  .للسيد أيب علي فخار بن سعد املوسوي : املعروف بكتاب احلجة على الذاهب إىل تكفري أيب طالب : إميان أيب طالب  .٣

  .للسيد حممد علي آل شرف الدين املوسوي : شيخ االبطح ، أو أبو طالب  .٤

  . الطهراين للشيخ مريزا حممد: الشهاب الثاقب لرجم مكفر أيب طالب  .٥

  .للشيخ أيب احلسن الفتوين النجفي : ضياء العاملني يف فضائل األئمة املصطفني  .٦
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  .للشيخ جعفر النقدي : مواهب الواهب يف فضائل أيب طالب  .٧

  .للشيخ عبد اهللا اخلنيزي : طالب مؤمن قريش أبو  .٨
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أبو سفيان الَّذي ما قامت راية حرب على النيب إال وهو سائقها وقائدها وناعقها ، والَّذي أظهر 
ل يعلن بكفره وعدائه لإلسالم ، وهو الَّذي يقول ملا صارت اخلالفة إىل بين أُمية اإلسالم كرهاً وما زا

  ! !٢ما من جنة وال نار ١تلقَّفوها يا بين اُمية تلقُّف الكرة ، فوالَّذي حيلف به أبو سفيان : 

 لب حامية اإلسالم، وأبو طا٣نعم ، هذا حبكم املسلمني مات مسلماً 

                                         
  . أي بالالت والعزى ١

   .٨٦ : ٣ ، مروج الذهب ٨٧ : ٤االستيعاب :  ا نظر ٢

 وذلك واهللا من عجب العجاب ، فأنى تظل العقول مسترسلة يف غيها وغفوا ، وحىت م يبقى هذا احلجاب من الغفلة ٣
ق ، بل ومىت يتوقف البعض ولو قليالً ليدرك عمق ما يتقوله دون حجة وال دليل ، وال واجلهل يطوي مكامن العقول ولباب احلقائ

فمن هو أيب سفيان ، وما هو تأرخيه ، بل وهل هو خاٍف على أحد ليأيت من يأيت يف آخر الزمان ، مردداً . . . سلطان مبني 
يض ، وهو ما نقرأه بني اآلونة واُألخرى يف كراسات إرهاصات وخترصات األمويني السقيمة لتجميل وجه شيخهم الكاحل البغ

وقصاصات صفراء متغضنة ، وإالّ فهل خفي على أحد أنَّ هذا الرجل كان ِمن أكثر املؤلبني على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، 
ىت نزل فيه ـ على ما يروي الرازي يف وقائد األحزاب ، واملتعبد بالالت والعزى ؛ والذي انفق جلّ أمواله يف حماربة اهللا ورسوله ح

شهادتني إال مكرهاً ، مسراً للعداوة } إن الذين كَفَروا لَن تغين عنهم أموالُهم وال أوالدهٍم ِمن اِهللا شيئَا { : تفسريه ـ قوله تعاىل 
ه الكثري من املصادر التارخيية املختلفة ، وكتب ، مبطناً للكفر ، متحينا للفرص الساحنة ، كيداً باإلسالم وأهله ، حىت لقد روت عن

: التراجم والسري العديد من األخبار اليت تطعن يف صحة إسالمه ، وتشكك فيه ، ومن ذلك قوله لعثمان حني صارت اخلالفة إليه 
: انظر ! ! ري ما جنة وال نارقد صارت إليك بعد تيم عدي ، فأدرها كالكرة ، واجعل أوتادها بين اُمية ، فانما هو املُلك ، وال أد

   .٨٧ : ٤االستيعاب امش اإلصابة 

ايه بين : إذا رأى أن الروم ظهروا على املسلمني قال ) أي أبو سفيان ( بل وما رواه ابن الزبري عنه يوم الريموك حيث كان 
 :وإذا كشفهم املسلمون قال ! األصفر 

  وم مل يبق ِمنهم مذكور*  األصفر امللوك ملوك الر وبنوا
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  :، مِع أنَ أقلَّ كلماته ! ! مات كافراً 

  ١ِمن خِري أدياِن البريِة ِدينا * ولَقد عِلمت ِبأن دِين محمٍد 

محخيف الَذي يعلم بأنَّ دين مٍد وأبو طالب ليس بذلك الرجل الضعيف ، وذي الرأي الس
فدع عنك هذا وعد إىل ! من خري األديان وال يتبعه وال يتدين به خوفاً من الناس ، وهو سيد البطحاء 

  ! !حديث من أراد هدم اإلسالم 

أهم هؤالء الَّذين ذكرناهم ؟ أو الطبقة اليت بعدهم ـ طبقة التابعني ـ كاألحنف بن قيس ، 
بن غفلة ، وعطية العويف ، واحلكم بن عتيبة ، وسامل بن أيب اجلعد ، وعلي بن اجلعد ، وسويد 

  واحلسن بن صاحل ، وسعيد بن

                                                                                                                                   
ال تنتهي هزميتهم دون البحر ، : بل ويف حنني كانت االزالم يف كنانته يستقسم ا ، وملا رأى ازام املسلمني سر بذلك وقال 

الرتاع : انظر ) . أي احلجارة والتراب ( بفيك الكثكث :  ـ فقال له صفوان ـ وكان يستمع إليه! ! لقد غلبت هوازن 
   .٥٢: التخاصم 

واليك كتب التاريخ وغريها تأمل ا فإا خري شاهد على ذلك ، رغم ما تسرب إىل العديد منها من الدس واالفتراء ، 
مشارم ولكنهم يتفقون بال شك على عدواة أهل بيت النبوة عليهم السالم والكذب الرخيص ، من الذين وان قيل باختالف 

  .وبغضهم ، خالفاً لوصية اهللا تعاىل م ورسوله صلى اهللا عليه وآله 

  : أحد مجلة أبيات مشهورة نقلتها املصادر املختلفة ، واتفقت على نسبتها إىل أيب طالب رمحه اهللا تعاىل ، منها ١

  ك جبمعهم    حىت أُوسد يف التراب كَفيناواهللا لن يصلوا إلي

  فَاصدع بأمرك ما عليك غَضاضةً   وأبشر بذاك وقَر منك عيونا

  ودعوتين وعِلمت أنك ناصحي   ولقد دعوت وكنت أمينا

  ولقد عِلمت بأن دين حممٍد   من خري أديان الربية دينا
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جبري ، وسعيد بن املسيب ، واألصبغ بن نباتة ، وسليمان بن مهران األعمش ، وحيىي بىن يعمر 
  ، وأمثال هؤالء ممن يطول١العدواين صاحب احلجاج 

                                         
ة مع احلجاج لعنه اهللا تعاىل ، إال أنّ لذلك واقعة مشهورة بني االثنني  لعل املتبادر إىل أذهان البعض أن هلذا الرجل صحب١

  .عرف ابن يعمر ا ، ومن ذلك فان الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهللا تعاىل أشار إىل ذلك األمر جمرد إشارة لوضوحه 

   ) :٣٥٧ : ١( يف كتابه الشهري كرت الفوائد )  هـ ٤٤٩نة املتوىف س( وتلك الواقعة يرويها الشيخ الكراجكي 

كنت بواسط ، وكان يوم أضحى ، فحضرت العيد مع احلجاج فخطب خطبة بليغة ، فلما انصرف جاءين : قال الشعيب : قال 
! ! ذا يوم أضحى ، وقد أردت أن اًضحي برجل من أهل العراق يا شعيب ، ه: رسوله ، فأتيته فوجدته جالساً مستوفزاً ، فقال 

  ! ! .وأحببت أنْ تسمع قوله فتعلم أني قد أصبت الرأي فيما أفعل به 

حى به ، وتفعل مثل فعله ، أيها األمري ، لو ترى أنْ تتسنن بسنة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وتضحي مبا أمر أنْ يض: فقلت 
  .وتدع ما أردت أنْ تفعله به يف هذا اليوم العظيم إىل غريه 

  ! !يا شعيب ، إنك إذا مسعت ما يقوله صوبت رأيي فيه ، لكذبه على اهللا وعلى رسوله ، وإدخاله الشبهة يف اإلسالم : فقال 

   يعفين من ذلك ؟أفريى األمري أنْ: قلت 

  .ال بد منه : قال 

  .احضروا الشيخ : مث أمر بنطع فبسط ، وبالسياف فاُحضر ، وقال 

  .وأي شيء يقوله حيىي مما يوجب قتله : داً ، وقلت يف نفسي فأتوه به ، فإذا هو حيىي بن يعمر ، فاغتممت غماً شدي

  .أنت تزعم أنك زعيم أهل العراق ؟ : فقال له احلجاج 

  .أنا فقيه من فقهاء أهل العراق : قال حيىي 

  فمن أي فقهك زعمت أن احلسن واحلسني من ذرية رسول اهللا ؟: قال 

  .ما أنا زاعم ذلك ، بل قائل حبق : قال 
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  وبأي حق قلت ؟: قال 

   .بكتاب اهللا عز وجل: قال 

امسع ما يقول ، فان هذا مما مل أكن مسعته عنه ، أتعرف أنت يف كتاب اهللا عز وجل أن احلسن : فنظر إيل احلجاج وقال 
  ؟] وآله [ واحلسني من ذرية حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

  .لى ذلك فجعلت أفكر يف ذلك ، فلم أجد يف القرآن شيئاً يدل ع

 :لعلك تريد قول اهللا عز وجل : وفكَّر احلجاج ملياً مث قال ليحىي 

َءكم وأنفُسنا وأنفُسكُم مث فمن حاجك من بعد ما جاَءك ِمن الِعلم فَقُلْ تعالَوا ندع أبناءنا وأبناَءكُم وِنساَءنا وِنسا{ 
 لى الكاِذبنيةَ اِهللا عنعلْ لَعج٦١ ) : ٣( ، سورة آل عمران }نبتهل فَن.   

  ؟] عليهم السالم [خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة واحلسن واحلسني ] وآله [ وأن رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

  ! !وكان احلجاج حافظاً للقرآن . قد خلص حيىي : فكأمنا أهدى لقليب سروراً ، وقلت يف نفسي : قال الشعيب 

اج وأطرق ملياً ، مث رفع فاصفر وجه احلج. واهللا إنها حلجة يف ذلك بليغة ، ولكن ليس منها أحتج ملا قلت : فقال حيىي 
  .إنْ جئت من كتاب اهللا بغريها يف ذلك فلك عشرة آالف درهم ، وإنْ مل تاِت ا فأنا يف حٍل من دمك : رأسه إىل حيىي وقال 

  .نعم : قال 

أما كان يف الذي نزع به احلجاج ما حيتج به حيىي ويرضيه بأنه قد عرفه وسبقه ] :  يف نفسي [فغمين قوله وقلت : قال الشعيب 
إليه ، ويتخلَّص منه حىت رد عليه وأفحمه ، فانْ جاءه بعد هذا بشيء مل آمن أنْ يدخل عليه فيه من القول ما يبطل حجته لئال 

  .يدعي أنه قد علم ما جهله هو

  من عىن بذلك ؟ ) ٨٤: سورة األنعام ( ، } وِمن ذريِتِه داود وسلَيمانَ{ : قول اهللا عز وجل : فقال حيىي 

  .إبراهيم : قال احلجاج 

  فداود وسليمان ِمن ذريته ؟: قال 

  .نعم : قال 

 ومن نص اهللا تعاىل عليه بعد هذا أنه ِمن ذريته ؟: قال حيىي 
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  .}  وهارونَ وكَذلك نجزي املُحِسنني وأيوب ويوسف وموسى{ : فقرأ احلجاج 

  ومن ؟: قال حيىي 

  .} وزكَِريا وحيىي وعيسى { : قال 

  !م وال أب له ؟ وِمن أين كان عيسى من ذرية إبراهي: قال حيىي 

  .من ِقبلَ اُمه مرمي : قال 

فَمن أقرب ، مرمي ِمن إبراهيم أم فاطمة ِمن حممد صلّى اهللا عليه وآله ؟وعيسى ِمن إبراهيم أم احلسن واحلسني عليهم : قال حيىي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ؟السالم ِمن   

  .فكأمنا ألقمه حجراً : قال الشعيب 

  . . . . .أطلقوه قبحه اهللا ، وادفعوا إليه عشرة آالف درهم ، ال بارك اهللا له فيها : فقال 



  ١٧٨  

 ( 152 )  

  تعدادهم وذكر أدلة تشيعهم ؟

هم مؤسسو أهؤالء الَّذين أرادوا هدم اإلسالم ؟ أم الطبقة األخرى من التابعني وتابعيهم ، و
علوم اإلسالم ؟ كأيب األسود الدؤيل مؤسس علم النحو ، واخلليل بن أمحد الفراهيدي مؤسس علم 
اللغة والعروض ، أم أبو مسلم معاذ بن مسلم اهلراء مؤسس علم الصرف الَّذي نص السيوطي يف 

  م العربية ؟ ، ويعقوب بن إسحاق السكيت إما١اجلزء الثاين من املزهر وغريه أنه كان شيعياً 

أم مؤسسو علم التفسري ؟ وأوهلم احلرب عبد اهللا بن عباس وتشيعه كناٍر على علَم ، وجابر بن 
عبد اهللا األنصاري ، وأُيب بن كعب ، وسعيد بن جبري ، وسعيد بن املسيب ، وأول مفسر مجع علوم 

الواقدي الَّذي ذكره ابن الندمي وغريه ونص على تشيعه واسم تفسريه القرآن وهو حممد بن عمر 
   ؟٢" الرغيب "

أم مؤسس علم احلديث ؟ وهو أبو رافع ، موىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، صاحب 
 عليه السالم وصاحب بيت ماله وهو من املختصني بأمري املؤمنني) األحكام والسنن والقضايا ( كتاب 

 ، كاتب أمري املؤمنني عليه السالم ، وهو أول من صنف ٣بالكوفة ، مث تاله ولده علي بن أيب رافع 
  يف الفقه

                                         
   .٤٠٠ : ٢املزهر  ١

   .١٩٤: بن الندمي  فهرست ا٢

 : ٢ ، تنقيح املقال ١٠١١|١٣٤:  ، رجال ابن داود ٢١٦:  ، رجال النجاشي ٢٩٨ ، و ٢٨٣: تأسيس الشيعة :  انظر ٣
   .١٥١|٨ ، أعيان الشيعة ٦٨|١٠٢:  ، اخلالصة ٧٤ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢٦٣
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مثَّ أخوه عبيد اهللا بن أيب رافع ، وهو أول من ألَّف من املسلمني يف التاريخ وضبط احلوادث . بعد أبيه 
  .١ واآلثار

أم مؤسسو علم الكالم ؟ وأول من تكلم يف علم الكالم أبو هاشم بن حممد بن احلنفية ، 
وألَّف فيه كتباً جليلة ، مث عيسى بن روضة التابعي الَّذي بقي إىل أيام أيب جعفر ، ومها أسبق من 

  . أنهما أول من صنف يف الكالم واصل بن عطاء وأيب حنيفة الَّذي زعم السيوطي

مث تالمها من أعالم الشيعة يف علم الكالم قيس املاصر ، وحممد ابن علي األحول ـ املعروف 
وهم عائلة علم جليلة استمرت  ٢عندنا مبؤمن الطاق وعند غرينا بشيطان الطاق ـ وآل نوخبت 

وغريه ، وهشام بن احلكم ، ) فص الياقوت ( ن مائة سنة ، وهلم مؤلفات عالية كـ سلسلتهم أكثر م
واألحول واملاصر ، وتالميذهم كأيب جعفر البغدادي السكّاك ، وأيب مالك الضحاك احلضرمي ، 

  .وهشام بن سامل ، ويونس بن يعقوب ، ونظرائهم 

ين دوخوا علماء املذاهب من املسلمني وغريهم من املالحدة وغريهم يف اجلدل هؤالء هم الَّذ
واالحتجاج حىت أوقعوهم يف املضيق ، وسدوا عليهم الطريق يف التوحيد واِإلمامة وغريمها ، ولو أنَّ 

  أحداً يتصدى جلمع

                                         
 ٢|١١٢:  ، اخلالصة ٤٦٦|١٥٧: الطوسي  ، فهرست ٢٣٧ : ٢ ، تنقيح املقال ٢٨١ و٢٣٢: تأسيس الشيعة :  انظر ١

   .١١ : ٧، ذيب التهذيب ٧٤ : ١ ، الكىن واأللقاب ١٧|٤٧: ، رجال الطوسي 

 اُسرة جليلة وعريقة يف الِعلم واملعرفة ، أصلهم من الفُرس ، كان أول من أسلم منهم جدهم نوخبت الذي ينتسبون إليه ، ٢
  .وكان مقرباً ِمن أيب جعفر املنصور

برز منها الكثري احلظ اجلديد ، : أي حظ ، ومعناه ) خبت ( أي جديد ، و ) نو ( ونوخبت لفظ فارسي مركب من كلمتني 
   .٩٣ : ٢راجع أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني من العلماء والفالسفة واملؤرخني والكتاب واألدباء والشعراء والوزراء ، 
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اء لكلِّ واحد كتاب مفرد ، مناظرات كلّ واحد منهم املنتشرة يف متفرقات مؤلَّفات أصحابنا ، جل
على األخص هشام بن احلكم ، كما أننا لو أردنا أنْ نحصي فالسفة الشيعة وحكماءها ومتكلميها 

  .الستوعب ذلك عدة جملدات 

ذين أسسوا ِعلم أهؤالء الَّذين أرادوا هدم اإلسالم ، أم الَّ) : فجر اإلسالم ( قُل لنا يا صاحب 
السير واآلثار ، ودونوا سرية النيب صلّى اهللا عليه وآله ومعجزاته وغزواته وكرم أخالقه ، وأول من 

من أصحاب )  هـ ١٤٠( صنف ذلك من علماء اإلسالم أبان ابن عثمان اَألمحر التابعي املتوىف سنة 
ائب الكليب ، وحممد بن إسحاق املطليب ، وأبو خمنف الصادق عليه السالم ، مث هشام بن حممد بن الس

  .واجلميع من أعالم الشيعة باالتفاق . األزدي ، وكلّ من كتب يف هذا الفن فهو عيال عليهم 

لربقي مث تالهم أعاظم املؤرخني وأثبام ، وكلُّهم من الشيعة ، كأمحد بن حممد بن خالد ا
، ونصر بن مزاحم املنقري ، وإبراهيم بن حممد بن سعيد الثقفي ، وعبد ) احملاسن ( صاحب كتاب 

العزيز اجللودي البصري اإلمامي ، واليعقويب أمحد بن يعقوب املطبوع تارخيه يف أوروبا ويف النجف ، 
) مروج الذهب ( دي صاحب وحممد بن زكريا ، وأيب عبد اهللا احلاكم املعروف بابن البيع ، واملسعو

،وكثري من أمثاهلم ممن يضيق التعداد عن ١ )اآلداب السلطانية ( ، وحممد بن علي بن طباطبا صاحب 
  .حصرهم

  مثَّ اعطف نظرك على أشهر شعراء اإلسالم ، وذوي الرايات واألعالم

                                         
  ) .الفخري يف اآلداب (  اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ، ويعرف باسم ١

اإلسالمية إىل انقراض بين العباس وتسلّط هو يف تاريخ اخلالفة  ) : ١٢٥ : ١٦( قال عنه الطهراين رمحه اهللا يف الذريعة 
  ) . هـ ٦٥٦( هوالكو على بغداد يف 

وآخرها خامس شوال من السنة املذكورة يف املوصل احلدباء باسم واليها )  هـ ٧٠١( ألفه يف مدة أوهلا مجادى اآلخرة سنة 
  .فخر الدين عيسى بن إبراهيم 
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  :من الشيعة ، وهم على طبقات منهم ، فهل جتدهم إالّ 

وأعاظم شعراء هذه الطبقة كلّهم من الشيعة ، أوهلم النابغة :  طبقة الصحابيني :اُألوىلالطبقة 
 ، وعروة بن زيد ١ اجلعدي ، شهد مع أمري املؤمنني عليه السالم صفني ، وله فيها أراجيز مشهورة

 ٣، ولبيد بن ربيعة العامري نص مجاعة على تشيعه٢ )راجع األغاين ( ل ، وكان معه بصفني أيضاً اخلي
بانت ( ، وأبو الطفيل عامر بن واثلة املشهور ، وأبو األسود الدؤيل ، وكعب بن زهري صاحب 

  .، وكثري من نظرائهم ) سعاد

                                         
للنابغة اجلعدي مجلة من األبيات الشعرية ألقاها يف أيام تلك الواقعة ،  ) ٣٥٥صفحة( ى نصر بن مزاحم يف وقعة صفني  رو١
  :منها 

  مضى وتجلّى االمر ِهللا االجل* لَيت ِشعري إذا مضى ما قَد 

ظـنن بـناٍس قَتلوا  ـُ   أهلَ صفني وأصحاب اجلمل* مـا ي

ـَـنـامونَ إذا ما ظَلَ ـُون خبوٍف ووجل* موا أي ـَـبيت   أم ي

كان لزيد اخليلَ ابن يقال له عروة ، وكان فارساً شاعر ، شهد ) : ٢٥٨ : ١٧( قال أبو الفرج األصبهاين يف األغاين ٢
 من القادسية فحسن بالؤه فيها ، وشهد مع علي بن أيب طالب عليه السالم صفني ، وعاش إىل إمارة معاوية ، فأراده على الرباءة

  :علي عليه السالم ، فامتنع عليه ، وقال 

  وليس إىل الذي يهوى سبيلُ* يحاِولُين معاويةُ بن حرٍب 

  وحظي ِمن أبا حسٍن جليلُ* على جحدي أبا حسن عليا 

  .وله أشعار كثرية: قال 

  .بالتراجم  راجع ترمجتنا له يف امللحقات اخلاصة ٣
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كالفرزدق ، والكميت ، وكثري عزة ، والسيد : املعاصرة لطبقة التابعني  :الطبقة الثانية
  .احلمريي ، وقيس بن ذريح وأقرام 

كدعبل اخلزاعي ، وأيب نؤاس ، وأيب متّام ، :  من بعدهم من أهل القرن الثاين :الطبقة الثالثة
  سالم ، وأيبوالبحتري ، وديك اجلن عبد ال
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الشيص ، واحلسني بن الضحاك ، وابن الرومي ، ومنصور النمري ، واألشجع األسلمي ، وحممد بن 
  .وهيب ، وصريع الغواين

 فجلّ شعراء الدولة العباسية يف هذا القرن والَّذي بعده كانوا من الشيعة ، عدا: وباجلملة 
  .مروان بن أيب حفصة وأوالده 

مثل متنيب الغرب ابن هاين :  أهل القرن الرابع من الثالمثائة فما بعد وكذلك الطبقة الرابعة
األندلسي ، وابن التعاويذي ، واحلسني بن احلجاج صاحب اون ، واملهيار الديلمي ، وأمري الشعراء 

وكشاجم ، والناشئ . ، وهو أبو فراس احلمداين بدئ الِشعر مبِلك وخِتم مبِلك : الَّذي قيل فيه 
الصغري ، والناشئ الكبري ، وأبو بكر اخلوارزمي ، والبديع اهلمداين ، والطغرائي ، وجعفر مشس 
اخلالفة ، والسري الرفاء ، وعمارة اليمين ، والوداعي ، واخلبز أرزي ، والزاهي ، وابن بسام البغدادي 

  .لسالمي ، والنامي ، والسبط ابن التعاويذي ، وا

ـ وهي أربع جملدات ـ من الشيعة ، حىت اشتهر ) يتيمة الثعاليب ( فأكثر شعراء : وباجلملة 
  ) .وهلْ ترى ِمن أديِب غري شيعي : ( وشاع من يقول 

  .يترفَّض يف شعره : وا يف رقة شعر الرجل وحسنه قَالوا وإذا أرادوا أنْ يبالغ

وقد يعد املتنيب وأبو العالء أيضاً من الشيعة ، ورمبا تشهد بعض أشعارهم بذلك ، راجع اجلزء 
  وافهم١) املراجعات الرحيانية ( الثاين من 

                                         
،) املطالعات واملراجعات ( ، و ) النقود والردود (  من مؤلفات الشيخ رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة ، يعرف أيضاً باسم ١

 بن فارس البجاين ، ، وفيه مراجعة مع أمني)  هـ ١٣٣١( يقع يف جزءين ، اجلزء األول منه طُبع أول مرة يف بريوت عام 
، وهو يقع يف ) الذَين واإلسالم ( حول نقده لكتاب املؤلف رمحه اهللا املسمى بـ )  هجريةـ ١٣٥٩ت ( املعروف بالرحياين 

  .وة اإلسالمي ، واثبات الصانع ، والتوحيد ، والعدل ، وما يتعلق ما ، والثاين يف إثبات النبجزءين أيضاً ، أوهلما يف فلسفة الدين 
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  .هذا وتدبر

الفضل بن العباس ابن عتبة بن أيب هلب ، : هذا سوى شعراء الشيعة من قريش خاصة ، مثل 
  .املُترجم يف األغاين وغريه ، وكأيب دهبل اجلمحي وهب بن ربيعة

 ، والشريف أيب احلسن علي اِحلماين بن كالشريفني الرضي واملرتضى. أو من العلويني خاصة 
الشريف الشاعِر حممد بن جعفر بن حممد الشريف بن زيد بن علي بن احلسني عليهم السالم وكلّهم 

وحممد بن صاحل العلوي الَذي . أنا شاعر وأيب شاعر وجدي شاعر: شعراء ، وكان اِحلماين يقول 
إىل كثري من أمثاهلم من . . .  ، والشريف ابن الشجري ١رترمجه يف األغاين وذكر له نفائس الشع

  .شعراء الشيعة العلويني 

  . للشريف اليماين جتد نبذة صاحلة منهم  ٢) نسمة السحر فيمن تشيع وشعر ( راجع كتاب 
 كعبد الرمحن بن احلكم أخي مروان:  الشيعة بل ومن شعراء األمويني

                                                                                                                                   

أيضاً ، وفيه بعض املراجعات الرحيانية ، والنقد )  هـ ١٣٣١( وأما اجلز الثاين من املطالعات فقد طبع أول مرة يف صيدا عام 
  .لتاريخ آداب اللغة العربية جلرجي زيدان 

 ٢٩٣ : ٨ و ٢٩٥ : ٤الذريعة . راجع . للقامسي ) ميزان اجلرح والتعدديل ( الذي هو نقد لكتاب ) ن عني امليزا( ويف آخره 
  .١٠ :٣، معجم املؤلفني 

   .٣٧٢ ـ ٣٦ ٠ : ١٦األغاين  ١

فهرس لبعض ) : ذكر من تشيع وشعر نسمة السحر ب ) : ( ١٥٤ : ٢٤( قال الشيخ الطهراين رمحه اهللا تعاىل يف الذريعة  ٢
(  رجب عام ١٣فرغ من الكتاب يف )  هـ ١٢١ ـ ١٠٧٨( شعراء الشيعة ، لضياء الدين يوسف بن حيىي الصنعاين اليماين 

  .مث ضم إليه ملحقاته إىل حني الوفاة) هـ ١١١١
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، وخالد بن سعيد بن العاص ، ومروان بن حممد السروجي أموي شيعي ، هكذا 1ابن احلكم 
  :على ما خيطر ببايل وأنشد له ) ربيع األبرار ( ذكره الزخمشري يف 

   بكُِل مـكاِن٢)ِمنكًم(انين * يا بين هاِشم بن عبد مناٍف 

ـَفوةُ اإللِه وِمنكُم أ ـَّرياِن* نتـم ص   جعفر ذُو اجلَناَِح والط

  وبنت النيب والـحسنـــاِن* وعــلي ومحزةُ أسد اِهللا 

ـِن كنت ِمن اُمية اين    ٣لَبريٌء ِمنهم إىل الرمحِن * ولئ

                                                                                                                                   

رمجة ، إال أنه مل يذكر إال املشهورين من الشعراء ، فان املثل السائر حىت القرن ت ) ٨٥( وهو يف جملًدين يشمل األول على 
  .هل رأيت أديباً غري شيعي : الرابع كان يقول 

 بن احلكم بن أيب العاصي كان عند يزيد بن معاوية ، وقد بعث إليه عبد الرمحنأن  ) : ٢٦٣ : ١٣ ( األغاينروى أبو الفرج األصبهاين يف  ١

  : مث قالعبد الرمحن بن زياد برأس احلسني بن علي عليهما السالم ، فلما وضع بني يدي يزيد يف الطشت بكى عبيد اهللا

ـَكُنْ  ـْلغ أميـر املُؤمنني فَـال ت ـْلُ* أبـ   كَموتِر أقواٍس وليس لَها نــبـ

ـَى قَرابـةً    ِب الرذلِمِن ابِن زياِد الوغِد ذي احلَس* لَهـام جبنِب الطـف أدن

  وبنت رسوِل اِهللا ليسَ هلـــا نسلُ* سميةُ أَمسى نسلُـها عـدد احلَـصى 

  .معكم ، ولعلها أنسب ) : ٣٢١( ، ويف معجم الشعراء األبراركذا يف ربيع  ٢

روان بن حممد السروجي ، من م:  ، حيث قال ٣٢١:  ، ومثله املرزباين يف معجم الشعراء ٤٩٢ : ١ األبرارنعم ، ذكره الزخمشري يف ربيع  ٣

  . أعاله األبياتوذكر . . . بين اُمية ، من أهل سروج بديار مضر ، كان شيعياً ، وهو القائل 
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، وكاألِبيوردي األموي ) مقاتل الطالبيني ( و  ) األغاين( وكأيب الفرج األصبهاين صاحب 
، وغريهم ممن ال حتضرين الساعة أمساؤهم ، ) العراقيات ( و ) النجديات ( الشاعر املشهور صاحب 

وقفت على مجاعة من الشيعة األمويني ، ولكني اكتب هذا الكتاب على جري القلم ، ] قد [ وكنت 
  .لعتيد احلاضر يف اخلاطر ، من دون جتديد مراجعة كتاب أو مطالعة بابوترسل الطبع ، وما هو ا
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مثَّ اعطف نظرك على أعاظم امللوك واألمراء والكتاب والوزراء من الشيعة كالدولة الفاطمية ،  
يس ، وعمران بن شاهني أمري البطائح ، والبويهية ، واحلمدانيني ، وبين مزيد بن صدقة ، وبين دب

  .واملقلّد بن املسيب العقيلي ، وقرواش بن املسيب 

كاملأمون ، واملنتصر ، واملعتضد أمحد بن املوفق ، والناصر : بل وأعاظم اخللفاء العباسيني 
تشيع وأشعاره ومراجعته مع امللك األفضل علي بن أمحد بن املستضيئ ، وهو أشهرهم يف التظاهر بال

 واملستنصر ، وذي القرنني التغليب ١يوسف صالح الدين األيويب الصرحية يف غلومها بالتشيع مشهورة 
وجيه الدولة أيب مطاع ، ومتيم بن املعز بن باديس ملك أفريقيا واملغرب ، وكثري من أمثاهلم مما ال 

  .ضالً عن ترمجة أحواهلم وأنبائهم جمال لتعداد أمسائهم ف

مث اسرب أكابر الوزراء يف اإلسالم ، فهل جتدهم إالّ من الشيعة ، كإسحاق الكاتب ، ولعلَّه 
أول من سمي وزيراً يف اإلسالم ، قبل الدولة العباسية ، وأيب سلمة اخلالل حفص بن سليمان اهلمداين 

كويف ، أول وزير ألول خليفة عباسي ، استوزره السفّاح وفوض مجيع األمور إليه لفضله وكفاءته ، ال
 د ( ولُقبالم ) وزير آل حممع آلل علي عليهم السمنه بالتشي مثَّ قتله السفّاح حني أحس.  

  :ير املهدي الَّذي تولّى تدبري مجيع األمور حىت قيل فيه وكأيب عبد اهللا يعقوب بن داود ، وز

 كُموموا طالَ نبة هين اُميداوِد* ب بن عقوب٢إنَّ اخلليفةَ ي
  

                                         
  . ، فلتراجع ١٩٥ : ٣ ، والقمي رمحه اهللا يف كُناه ٥٠٧ : ٢ أورد هذه املراجعة السيد حسن األمني رمحه اهللا يف أعيانه ١

تني الشعريني هو بشار بن برد ، الشاعر األعمى املعروف ، الذي مل يلبث بعد ذلك أنْ هجا املهدي إنَّ قائل هذين البي:  قيل ٢
  .جبملة من األبيات اليت نعرض عن ذكرها ، فتحني به املهدي الفرص حىت قتله 

   .٩٤ : ٣، ديوان الشاعر ٣٤٧ : ٨سري أعالم النبالء  ، ٣٤ ٢ : ٣ ، األغاين ١٤١ : ١أمايل السيد املرتضى : أنظر 
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  . لتشيعه أيضاً إىل أن أخرجه الرشيد ١وحبسه املهدي أخرياً يف املطبق 

بنو نوخبت ، وبنو سهل وزراء املأمون كالفضل بن سهل ، : ومن بيوتات الوزارة من الشيعة 
  .واحلسن بن سهل 

أبو احلسن علي بن حممد ، توىل الوزارة للمقتدر ثالث مرات ، وأبو الفضل  : ٢وبنو الفرات
  .فتح الفضل بن جعفرجعفر ، وأبو ال

وبنو العميد حممد بن احلسني بن العميد ، وابنه ذو الكفايتني أبو الفتح علي بن حممد ، وزراء 
  .ركن الدولة 

يب احلسن ابن هارون ، وأبو دلف وبنو طاهر اخلزاعي وزراء املأمون ومن بعده ، والوزير املهلُّ
العجلي ، والصاحب بن عباد ، وداهية السياسة أبو القاسم الوزير املغريب ، ومؤسس الدولة الفاطمية 

 ، وإبراهيم بن العباس) الشيعي ( رجل الدولة والسياسة أبو عبد اهللا احلسني بن زكريا املعروف بـ 

                                         
 سجن مظلم حتت األرض يوضع فيه من ال يوافق هوى احلكام العباسيني ، وهي سياسة ثابتة يتفق عليها كل الطواغيت يف ١

 بالشكل الذي مجيع األمصار وعلى طول الدهور ، وإنْ خضعت ـ مع مرور األزمنة ـ للمؤثرات التقنية لتواكب التقدم العلمي
فال غرابة فيما نقرأه من أشكال هذه السجون ، ووحشة ترتيبها يف عصر . يتناسب وأمزجة احلكام وحبهم لسفك الدماء 

العباسيني واألمويني آنذاك ، ألا يف أيامنا هذه مل تعد إال كلعب األطفال قياساً مبا نراه ونسمعه من أشكال ونظم السجون 
  .ا الكثري من الدول املبتالة باألنظمة اجلائرة ، واحلكومات الفاسدة واملعتقالت اليت تزخر 

  .اُسرة شيعية ، أصلهم من صديقني من أعمال الدجيل ، وكانوا من العوائل املشهورة املعروفة بالفضل والكرم والنبل  ٢
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ولة املتوكل ، وطالئع بن رزيك أحد وزراء الفاطمية املشاهري ، واألفضل الصويل الكاتب الشهري يف د
أمري اجليوش يف مصر وأوالده ، وأبو احلسن جعفر بن حممد بن فطري ، وأبو املعايل هبة اهللا بن حممد 

الوزارة بن املطلب وزير املستظهر ، ومؤيد الدين حممد بن عبد الكرمي القمي من ذرية املقداد ، توىل 
  .للناصر مث للظاهر مث للمستنصر

أيضاً كما يف كتاب " الشيعي " واحلسن بن سليمان ، أحد كتاب الربامكة ويعرف بـ
  .١ للصويل" األوراق "

، وأبو جعفر أمحد بن يوسف ) رست الفه( وحيىي بن سالمة احلصكفي ، وابن الندمي صاحب 
وأخوه أبو حممد القاسم ـ انظر يف كتاب األوراق للصويل قصائده البديعة يف مديح أهل البيت 
ومراثيهم ـ وكانا من أعيان الكتاب واملتقدمني يف عصر املأمون ومن بعده ، وكذلك إبراهيم بن 

  .يوسف ، وأوالدهم 

أبو عبد اهللا حممد بن عمران املرزباين ، صاحب املعجم : واإلمام يف علوم العربية والنوادر 
 .اإلحصاء] عنهم [ إىل كثري يضيق . ٣ وغريه على تشيعه واعتزاله ٢الذي نص السمعاين 

                                         
  .األوراق  ١

  .٥٢١:  للسمعاين  األنساب٢

تقول به ، ولكن كثرياً من  ايف االعتزال ، ويكفي يف حتقيق املباينة أن الشيعة تقول بالنص واملعتزلة الالتشيع باملعىن اخلاص ين: يف هامش نسخنا  ٣
الشيعة كانوا يتظاهرون باالعتزال ، ملصلحة كانت يقتضيها ذلك الوقت ، ومنهم حيىي بن زيد العلوي ، الذي ينقل عنه ابن أيب احلديد مجلة من 

   .انتهى. . ذا التحقيقات العالية ، فليفهم ه
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 بعقائدها اخلاصة ا ، واليت جيد األخرى السمعاين من اخللط يف النسبة بني عقيدتني تستقل كلُ واحدة منهما عن إليهنعم ، إن ما ذهب : أقول 

 أبداً عن ذلك اإلغضاءيان عديدة إىل حالة تنافر ال ميكن معها الباحث عند استقراء هذه العقائد وضوح وجالء هذا االختالف الذي قد يصل يف أح
  . . .واإلقحام  البعض من اخللط والتأويل إليهالواقع الثابت مهما يلجأ 

 فات القدمية واحلديثة ، حىتاملؤل الذي تفرد هو به ، بل جتد هذا اخللط املمجوج واملستهجن طافحا على سطح العديد من باألمرنعٍم ، ليس ذلك 
(  لوفاة الشيخ املفيد رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة األلفيةإين وقبل فترة قصرية عندما كنت مشاركاً جبهد متواضع يف املؤمتر العاملي اخلاص بالذكرى 

ليم بسريان حالة الفهم  والباحثني ، بشكل ال جيد املرء أمامه إال التساألساتذةأثار تعجيب ترديد هذه العبارة الباهتة من قبل بعض )  هـ ١٤١٣
السطحي وغري العلمي خلصائص كل عقيدة من هاتني العقيدتني باعتماد اُفق ضيق يف دراسة كٍل منهما ـ كما وجدته يف عمل املستشرق آدم متز أثناء 

!! ييم الصلة بني الشيعة واملعتزلة يف القرن الرابع ،اهلجري باعتماده على كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق فحسب لتقاإلسالميةحديثه عن احلضارة 
 للدكتور أمحد أمني ـ أو بعض اإلسالم املستشرقني ـ كما يتبني ذلك يف كتاب فجر أولئكـ والترديد احلريف وغري العلمي ملا ورد يف كتابات 

ذاك من الذين دفعهم التعصب البغيض السابقني ممن جهدوا يف جتريد الشيعة االمامية من كل خصائصهم وعقائدهم ، استجابة الرادات احلكّام آن
 البيت عليهم السالم ، إىل اختاذ هذا املوقف امللتوي واملفضوح من عقائد الشيعة االمامية ألهل ملذاهبهم ، وعدائهم الواضح األعمىوالتحزب 

ري والعقائدي بني فرق املسلمني املختلفة  نار اخلالف والتناحر الفكإيقاد احلكّام على أولئك ـ دأب األهموأفكارها ، يضاف إىل ذلك ـ وهو 
وتأجيجها يف حماولة منهم لصرف أذهان الناس عن تلمس الوضع املزري اليت تعيشه شعوم املغلوبة على أمرها ، كنتيجة منطقية لتسلط مجلة مشخصة 

منادمة اجلواري والغلمان ، واشراعهم أبواب بيوت مال من االفّاقني والفاسدين على رقاب االُمة ، وانغماسهم يف اللهو واصطياد املتع الرخيصة و
فكان . . . املسلمني أمام املغنني والراقصني واملاجنني وغريهم ، حني يحرم من ذلك املال أصحابه الشرعيني ، ومن ينبغي أنْ تصرف تلك االموال فيهم

صرف أذهان زعماء تلك املذاهب والفرق واتباعهم عن االلتفات اجلدي إىل  املختلفة خري وسيله لاإلسالمية ذلك اخلالف واالختالف بني الفرق إيقاد
 ، النَّ ساحة املنازلة القسرية تكون يف حماولة الدفاع عن وجودهم الفكري والعقائدي قبالة التحديات الفكرية املطروحة أمامهم ، وهذا ما األمرذلك 

 جلملة من عقائد الفرق املختلفة ، األساسي من نتاجات واسعة شكَلت بالتايل البنيان سعى له احلكّام آنذاك وأتباعهم ، فكان ورغم ما نتج عنه
 ـ كانت أشبه بساحة قتال غري عقالئية ، واألسف األسى اهلوية املستقلة للمذاهب املتعددة ، إالّ أنها ويف مواضع كثرية ـ وذلك مما يثري وتأكيد

  انشغل فيها املسلمون من أتباع تلك 
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الفرق املختلفة باامهم البعض لآلخر ، والطعن فيه وتكفريه ، بل واشتداد حدة هذا اخلالف بينهم حىت تصل يف أحيان عدة إىل 
  ! !اض وقوع صراعات دموية مؤسفة أريقت فيها الدماء ، واستبيحت فيها األموال واألعر

بلى إنَ ذلك كان مما يروق الؤلئك احلكّام ويثلج صدورهم ، بل ومداعاة إلطالة أمد حكمهم ، وتلك حقيقة ال يعسر على أحد 
ري الثاين وما بعده ، من خالل مراجعة الفترة الزمنية اليت شهدت والدة العديد من تلك الفرق إبان القرن اهلج. تلمسها وإدراكها 

وانضواء الكثريين واتباعهم لزعماء تلك املذاهب ومفكريها ، وبالتايل توظيف إمكانام املختلفة يف الدفاع عن هذه عقائد ورد 
  .عقائد اآلخرين وتوهينها 

 خدمة هذا الدين هذا يف الوقت الذي كان فيه األئمة من أهل البيت عليهم الَسالم وأتباعهم يواصلون جهدهم الرصني يف
احلنيف ، حيث كانت تعج مدارسهم وجمالسهم ـ يف الكوفة والبصرة وبغداد ـ باآلالف من الطلبة والدارسني ، ويتزايد عدد 
شيعتهم ومريديهم بشكل بني أقلق املراكز الفاسدة وأعواا ، بل وحِىت رموز بعض املذاهب اإلسالمية املختلفة مع األسف الكثري ، 

  .أحيان كثرية عوناَ مع السلطة الظاملة على إخوام يف الدين ، فتأمل فكانوا يف 

األشاعرة ، واملعتزلة : مث إنَّ امللفت للنظر كون حدة ذلك الصراع الفكري آنذاك كانت على أشدها بني مدرستني كبريتني مها 
احملدثني والفقهاء على النص ، وعزهلم العقل عن الدين ، بل وجتريده عن مجيع ، وحيث تتلخص قضية ذلك اخلالف يف مجود 

صالحياته الثابتة واليت نادت ا مجيع األديان ، حني كان يقابلهم ـ على الضد ـ موقف املعتزلة املفرط يف حتكيم العقل ، 
  .وبالشكل الذي أثار الطرف اآلخر ، فحدثت بينهما هذه الفجوة الرهيبة 

هذا واحلكّام جيدون يف ذلك األمر تدعيماً ألركان حكمهم ، وتثبيتاً مللكهم ، فوقفوا إىل جانب األشاعرة ـ بعد أنْ كانوا 
فقهية اإلسالمية ميالني إىل املعتزلة ومقربني هلم ـ وتبنوا آرائهم ، وطعنوا يف آراء اآلخرين بعد أنْ أقروا أربعة من املذاهب ال

  .وأعرضوا عن غريها 

إنَّ هذا املوقف املتعجرف دفع إىل الظل بالكثري من اآلراء والعقائد األخرى ، وبالتايل يئة اال خلدم السلطة واملتحجرين من 
زييف الكثري من احلقائق والثوابت ، وتركيز مجلة مشوشة أتباع املذهب الذي تؤمن به السلطة إىل الطعن بعقائد اآلخرين ، وت

  .وهجينة من األطروحات الباهتة ، ومن ضمنها هذا اخللط الواضح بني عقائد الشيعة االمامية وبني عقائد املعتزلة 

المامية عيال على املعتزلة يف أُصول عقائدهم ، أو أنهم وحنن وإنْ مل نكن يف معرض إثبات بطالن الشبهات القائلة بأنَ ا 
مقلِّدون هلم ، أو غري ذلك من التفاهات املردودة ، واليت تصدى إلثبات بطالا وردها الكثري من علماء الطائفة ومفكريها بشكل 

ال يتسع هلا ، إالّ إنا سنحاول من خالل واضح وجلي ال جدوى من االستفاضة يف التعرض له ، مع إدراكنا الواضح بأنَ اال هنا 
  .هذه األسطر احملدودة اإلشارة املختصرة إىل االختالفات اجلوهرية بني هاتني العقيدتني اإلسالميتني 
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والوعيد ، واملرتلة بني املرتلتني التوحيد ، والعدل ، والوعد : فاالُصول اخلمسة اليت تشكَل أساس مذهب االعتزال ـ واليت هي 
 والنهي عن املنكرـ تترتب عليها دون شك مجلة مفاهيم وتصورات تشكِّل القاعدة العقائدية للمعتزلة ، واليت ، واألمر باملعروف

ملنبعثة عن تلك االُصول تبدو عند مقارنة الكثري منها بآراء االمامية شديدة التباين ، واسعة االختالف ، ولعلَّ من مجلة تلك اآلراء ا
قوهلم بانَ األشياء كانت قبل حدوثها أشياء ، واجلواهر أيضاً : ، واليت خالفهم ا االمامية ، وتعرضوا هلم فيها باملناقشة واإلبطال 

  .كانت يف حال عدمها جواهر ، وكذا هو حال األعراض واأللوان واحلركات 

  .قوهلم بان اإلنسان هو الذي يصنع أفعاله بنفسه ، متوافقني يف ذلك مع القدرية ، وذاهبني فيه إىل التفويض : ن ذلك أيضاً وم

بون إىل عدم ما ذهبوا إليه من أنَّ الوفاء بالوعيد واجب على اهللا تبارك وتعاىل ، خالف االمامية الذين يذه: ومن ذلك أيضا 
  .وجوبه

قوهلم بأنَ مرتكب الكبرية بني اإلميان والكفر ، وأنه يخلَد يف النار ، حني إنَّ االمامية يذهبون إىل اعتباره : ومن ذلك أيضا 
ختالفات اجلوهرية يف مسائل الصفات ، يضاف إىل ذلك مجلة واسعة من اال. مؤمناً فاسقاً مستحقاً للعقاب على قدر ما أجرم 

واحلسن والقبح العقليني ، ووجوب اللطف ، والشفاعة ، واليت شغلت يف مؤلَّفات أصحابنا رمحهم اهللا تعاىل مساحات واسعة ، 
احلقب السالفة واليت وجوانب مهمة ، بل إنَّ العديد من أعالم الطائفة أفردوا العديد من مؤلَفام للرد على عقائد املعتزلة إبان تلك 

ت (شهدت فترة االحتدام ، والصراع الفكري والعقائدي بني عقائد الفرق اإلسالمية املختلفة ، أمثال شيخنا املفيد رمحه اهللا تعاىل 
الفصول ( حيث ألَف كتاباً يف الرد على اجلاحظ املعتزيل ، وآخر يف نقض فضائل املعتزلة ، وكذا كتابه الشهري )  هـ ٤١٣
وغريها ، وحيث تعرض رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة إىل إيراد مجلة آرائهم اليت خالفوا ا الشيعة ) الوعيد ( وكتاب ) تارة املخ

نص النيب صلى اهللا عليه وآله على إنكارهم : واليت كان من أوضحها ) أوائل املقاالت ( يف مطاوي كتابه الشهري املعروف بـ 
إنكارهم أيضاً وجود نص بإمامة احلسن واحلسني عليهما السالم ، وكذا هو حال اإلمام علي بن احلسني علي عليه السالم ، مع 

عليه السالم ، حيث أنكروا بأمجعهم أنْ يكون إماماً لألمة مبا يوجب به اإلمامة ألحد من أئمة املسلمني ، بل إم أنكروا ما تعتقد 
ل اهللا صلى اهللا عليه وآله اثنا عشر إماماً ، مع خمالفتهم هلم يف مسالة عصمة اإلمام ، به الشيعة االمامية من أن األئمة بعد رسو

حيث جؤزوا أنْ يكون األئمة عصاة يف الباطن ، وأنْ يكونوا أيضاً ممن يقارف الذنوب ، مث إنهم أجازوا اإلمامة يف من ال معجزة 
كون اإلمامة يف غري بين هاشم ، بل وجتويزهم خلو األزمان الكثرية من إمام له ، وال نص عليه ، وال توقيف ، مع جتويزهم النْ ت

  .موجود ، فراجع 

) الشايف(والذي كان أبرز ما كتبه يف ذلك كتابه الشهري )  هجريةـ ٤٣٦ت ( وكذا هو حال سيدنا املرتضِى رمحه اهللا تعاىل 
  .وغري ذلك ، فتأمل . لعبد اجلبار املعتزيل رداَ على كتاب املغين 

 ٣٣٠ : ١ ، مقاالت اإلسالميني ٢٣٩:  ، الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة ٢٦١:  ، كشف املراد ٤٥: أوائل املقاالت : راجع 
 ، شرح ٤٠:  ، مذاهب اإلسالميني ٤٣ : ١النحل  ، امللل و١٣٨:  ، تأريخ املذاهب اإلسالمية ٢٣٠ : ٢، شرح املقاصد 
   .٢٠٤:  ، احلور العني ١٢:  وما بعدها ، امللل والنحل من كتاب البحر الزخار ٦٢٥: األصول اخلمسة 
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 نتقلَّد الوزارة واإلمارة واملناصب العالية ـ ولو أردنا ضبط مجيع سالطني الشيعة ، وم
  .بعلمهم ، وكتابتهم ، وعظيم خدمام لإلسالم ـ ملا وسعتهم الدات الضخمة واألسفار العديدة 

وقد تصدى والدنا العالمة ـ أعلى اهللا مقامه ـ إىل تراجم طبقات الشيعة ، من علماء ، 
 ، وسالطني ، ووزراء ، ومنجمني ، وأطباء ـ وهكذا ـ إىل ثالثني طبقة ، كلّ طبقة وحكماء

فكتب عشرة جملدات ضخام ) احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة ( مرتبة على حروف املعجم ، ومساه 
  .على القليل منهم ] إالّ [ مل خترج إىل املبيضة ، ومع ذلك مل يأت 

إنْ كان هؤالء الَّذين ذكرناهم ، ) : فجر اإلسالم ( ولكنا نريد ـ أنْ نقول لصاحب 
  وأضعاف أمثاهلم ِمن رجال الشيعة ، الَّذين أسسوا علوم اإلسالم ،
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وشادوا دعائمه ، وأحكموا قوائمه ، إنْ كانوا هم الَّذين يريدون هدم اإلسالم ، وأنت وأستاذك 
إذاً فعلى الدنيا العفا ، وعلى اإلسالم السالم ! ! الدكتور وزمالؤكم هم الَّذين شيدوا اإلسالم وأيدوه 

  :، ورحم اهللا فيلسوف املعرة حيث يقول 

  إذا وِصف الطائِي ِبالبخِل ما در

  .١. ..فَيا موت زر إنَّ احلَياةَ ذَِميمةٌ : إىل قوله 

                                         
صيدة طويلة شهرية كانت يف زمنها حمل جدل ونقاش ، لكون املعري قد نسب إىل نفسه يف هذه القصيدة أمراً عظيماً  من ق١

  :من العسري أنْ ينسبه أحد إىل نفسه ، مطلعها 

  عفاف وإقدام وحزم وناِئلُ* أال يف سبيِل املَجِد ما أنا فاِعل 

  :يقول يف بعض أبياا وحيث 

ـُويب ِعـنـد قَوٍم كَثريةً    والذَنب يل إالّ العلى والفَواِضلُ* تعد ذُن

فَـمن لَهم    ِبإخـفاِء شمٍس ضوؤها متكاِملً* وقَد سار ذكري يف الِبالدِ 

ـُـهم اللَيايل بعض ما أنا مضِمر    ويثِقل رضوى دونَ ما أنا حامل* ي

  آلٍت بـمـا مل تستطِعه االواِئل* إنْ كـنـت األخري زمانه وإنـي و

  :والبيتان اللذان ذكرمها الشيخ رمحه اهللا تعاىل أعاله مها 

ـًـسـا بالفَقاهِة باقلُ* إذا وصف الطّائي ِبالبخِل ماِدر    وعيـر ق

  ويا نفس ِجدي إنَّ دهرِك هاِزلُ* ذَميمة فَـيا موت زر إنَّ احلَياةَ 

   .١٩٣) : سقط الزند ( ديوان الشاعر املسمى بـ : اُنظر 
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وما كان شيء من كلِّ هذا من أصل قصدي ، وصميم غرضي ، ولكن جرى القلم به عفواً ، 
ومتطّى على القول فيه قهراً ، فعسى أن يعلم الكاتب من أبناء العصر ومن بعدهم ـ بعد ذا كيف 

  :ويتصور ماذا يقول ، فقد قال أمري املؤمنني عليه السالم ـ وما أشرف من قال ـ يكتب ، 

   .١"لسانُ العاقِل ِمن وراِء قَلبِه ، وقَلب اجلاِهِل ِمن وراِء ِلساِنِه " 

                                         
   .٤٠|٦٦٧ : ٤ ج البالغة للشيخ حممد عبده ١

أنَ العاقل ال يطلق : ين العجيبة الشريفة ، املراد به وهذا من املعا: وقال السيد الرضي رمحه اهللا تعاىل تعليقاً على هذا القول 
لسانه إالّ بعد مشاورة الروية ، ومؤامرة الفكرة ، واألمحق تسبق حذفات لسانه ، وفلتات كالمه ، مراجعة فكره ، ومماحضة رأيه ، 

  .فكأنَّ لسان العاقل تابع لقلبه ، وكان قلب األمحق تابع للسانه 
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فليت شعري هل القول ! ! » لرجعة إنّ اليهودية ظهرت يف التشيع بالقول با« : أما قوله 
بالرجعة أصل من اُصول الشيعة وركن من أركان مذهبها حىت يكون نبزاً عليها ، ويقول القائل 

  ! !ظهرت اليهودية فيها 

إذا . ومن يكون هذا مبلغ علمه عن طائفة أليس كان األحرى به السكوت وعدم التعرض هلا 
  .مل تستطع أمراً فدعه 

وليس التدين بالرجعة يف مذهب التشيع بالزم ، وال إنكارها بضار ، وإنْ كانت ضرورية 
عندهم ، ولكن ال يناط التشيع ا وجوداً وعدماً ، وليست هي إالّ كبعض أنباء الغيب ، وحوادث 

 وظهور الدجال ، وخروج السفياين ، نزول عيسى من السماء ،: املستقبل ، أشراط الساعة مثل 
وأمثاهلا من القضايا الشائعة عند املسلمني وما هي من اإلسالم يف شيء ، ليس إنكارها خروجاً منه ، 

  .وال االعتراف ا بذاته دخوالً فيه ، وكذا حال الرجعة عند الشيعة 

صوهلم ، فهل اتفاقهم مع اليهود ذا يوجب كون اليهودية ظهرت وعلى فرض أنها أصل من اُ
يف التشيع ، وهل يصح أن يقال إنّ اليهودية ظهرت يف اإلسالم ألنَّ اليهود يقولون بعبادة إله واحد 

  !وهل هذا إالّ قول زائف ، واستنباط سخيف ؟ ! واملسلمون به قائلون ؟ 

مث هل ترى املتهوسني على الشيعة حبديث الرجعة ـ قدمياً وحديثاً ـ عرفوا معىن الرجعة ، 
واملراد ا عند من يقول ا من الشيعة ، وأي غرابة واستحالة يف العقول أنّ سيحي اهللا سبحانه مجاعة 

 من الناس بعد موم ،
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كتاب الكرمي ، أمل يسمع املتهوسون قصة ابن العجوز الَّيت وأي نكر يف هذا بعد أنْ وقع مثله بنص ال
ألَم تر إىل الَّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم وهم أُلوف حذَر املَوِت فَقالَ { : قصها اّهللا سبحانه بقوله تعاىل 

   .١}. . لَهم اُهللا موتوا ثُم أحياهم 

، مع أنَّ يوم القيامة  ٢}ويوم نحشر ِمن كُلِّ أُمٍة فَوجاً { : أمل متر عليهم كرمية قوله تعاىل 
  .تحشر فيه مجيع األمم ال من كلِّ أُمة فوجاً

وحديث الطعن بالرجعة كان هجريي علماء السنة من العصر األول إىل هذه العصور ، فكان 
ذا ذكروا بعض العظماء من رواة الشيعة وحمدثيهم ، ومل جيدوا جماالً علماء اجلرح والتعديل منهم إ

للطعن فيه ـ لوثاقته وورعه وأمانته ـ نبذوه بانه يقول بالرجعة ، فكأم يقولون يعبد صنماً أو جيعل 
  .٣ونادرة مؤمن الطاق مع أيب حنيفة معروفة! ! هللا شريكاً 

وأنا ال أريد أن أُثبت يف مقامي هذا ـ وال غريه ـ صحة القول بالرجعة ، وليس هلا عندي 
على موضع غلطه وسوء ) ! فجر اإلسالم ( من االهتمام قدر قُالمة ظفر ، ولكني أردت أنْ أدلّ 

  .حتامله 

وما أدري يف أي كتاب ! ! » حرمة على الشيعي إالّ قليالً إنَّ النار م« : الشيعة تقول : يقول 
من كتب الشيعة وجد هذا ، وهل يليق برجل تربع على دست النقد والتمحيص للمذاهب واألديان 

                                         
   .٢٤٣ :٢البقرة  ١

   .٨٣ : ٢٧حل الن ٢

  . راجع ذلك يف ترمجتنا ملؤمن الطاق آخر الكتاب ٣
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  .صم واألبكم الشيعة كادت أن تسمع حىت األ
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إنَّ اهللا سبحانه خلق اجلنة ملن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً ، وخلق النار ملن عصاه ولو كان 
  .١سيداً قرشياً ، ويروون عن أئمتهم عليهم السالم من أمثال ذلك ما يفوت حد اإلحصاء

                                         

 الغريب أنْ جتد من تبلغ به الغفلة أو السذاجة هذا احلد من اإلسفاف والتطاول األجوف على طائفة كبرية من طوائف ١
أقبية سرية ال يطاهلا أحد وال يستطيع املسلمني ، هلا اُصوهلا وعقائدها املعلنة والصرحية ، واليت ليست هي يف حماجر مكهربة ، أو يف 

الوصول إىل قراءة مضامينها باحث ، بل هي حبمد اهللا تعاىل تكتض ا املكتبات العامة واخلاصة ، وهي مبتناول اجلميع دون استثناء 
روف يتخبط هذا ، ناهيك مبن أراد التعرف عليها بصدق وحرص ، فكيف باهللا عليك جتد رجالً مثل أمحد أمني وهو الكاتب املع

فمن أين . . التخبط املخزي وهو يتحدث عن عقائد الشيعة ، فتبلغ به الغفلة هذا احلد وهذا املستوى من الطعن الرخيص والباهت 
له إثبات مدعاه هذا ، والذي يستثري حىت عوام الناس ال مثقفيهم فحسب ، والذي يتناقض تناقضاً صرحياً مع مفهوم الشريعة 

فمن ال يعلم أنَّ اإلميان والعمل مقترنان كل واحد منها باآلخر ، . اليت ترتكز عليها العقائد الشيعية ، بل وتنبعث منها اإلسالمية 
حنن ! . . . الن العمل هو الترمجة الواقعية لإلميان ، والتجسيد الفعلي له ، بل ومن ال يعلم أنً ال جناة يومئذ إالّ بعمل وتقوى ؟

ل بذلك غري عاقل ، فكيف بالشيعة وهم يستقون علومهم من دوحة النبوة وشجرا الوارفة ، أي أهل البيت نعتقد أنَ من ال يقو
  ! !عليهم السالم ، الذين هم ورثة رسول اهللا صلى اهللا عليه واله ، وعدول القرآن ، واُمناء الرسالة 

أدناها إىل أقصاها ـ من ال يعلم بذلك ، وها أنت ترى امللتزمني منهم يصلّون ، ويصومون ، كما أنه ليس يف الشيعة ـ من 
  .وحيجون ، ويسارعون يف اخلريات ، وجيتنبون احملارم واملوبقات 

آالف األحاديث وآالف . تباع أوامره بل وهذه كتب االمامية ـ اليت ال عد هلا وال حصر ـ تنادي بتقوى اهللا تعاىل وا
  .االخبار املنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السالم كلها تنحو هذا املنحى الثابت الذي أشرنا إليه 

مث ـ ولعل هذا األمر هو ما فات صاحب فجر اإلسالم وقد يفوت غريه إن أردنا أنْ مننحهم العذر يف ذلك ـ لعله قد طرق 
 ، أو قرأ بعض األخبار املنقولة يف مجلة من املصادر احلديثية املنوهة بفضل الشيعة ، واإلشادة مبرتلتهم ، مسع الدكتور أمحد أمني

فإذا . . . فتصور أنَ األمر هذا يقع على كلِّ من تسمى باسم الشيعة ، أي سريانه على كلِّ من يعده العرف شيعياً امساً ال واقعاً 
  .هو الداء العياء ، واخللط العظيم كان كذلك تصوره فانَّ هذا 

إن التشيع ألهل البيت عليهم السالم ال يقترن إال بالعمل الصاحل واتباع أوامر اهللا تعاىل ، واالنتهاء عن نواهيه ، ودون ذلك 
  .احلق شيئاً ، وال تعدو كوا انتحال من غري اتصاف املعىن للتشيع واقعاً إالّ تسمية ، وهذه التسمية اردة ال تغين عن 
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نعم إن أئمة أهل البيت عليهم السالم قد بينوا ذلك بوضوح يف أكثر من مناسبة ومكان ، من خالل العديد من األخبار 
ا من اخندع بربيق كلمات هؤالء الكتاب دون الرجوع والروايات الصحيحة ، واليت سنحاول أنْ نورد البعض منها ليطلع عليه

  :للتثبت من صحة ذلك إىل كتب الشيعة نفسهم ، ال بالواسطة 

أال تذهب بكم املذاهب ، « : بسنده عن أيب جعفر الباقر عليه السالم قوله ألصحابه  ) ٧٣ : ٢( فقد روى الكليين يف الكايف 
  .»  عز وجل فو اهللا ما شيعتنا إالّ من أطاع اهللا

يا جابر ، « : بسنده عن جابر ، عن اإلمام حممد بن علي الباقر عليه السالم قوله جلابر  ) : ٧٤ : ٢( وروى يف موضع آخر 
وما كانوا يعرفون ـ يا جابر ـ فو اهللا ما شيعتنا إال من اتقى اهللا وأطاعه ، ! أيكتفي من ينتحل التشيع أنْ يقول حببنا أهل البيت ؟

بالتواضع ، والتخشع ، واألمانة ، وكثرة ذكر اهللا ، والصوم ، والصالة ، والرب بالوالدين ، والتعهد للجريان من الفقراء وأهل : إالّ 
   .. . .املسكنة والغارمني واأليتام ، وصدق احلديث ، وتالوة القران ، وكف األلسن عن الناس ، إال من خري 

يا جابر ، فو اهللا ما يتقرب إىل اهللا تبارك وتعاىل إال بالطاعة ، وما معنا براءة من النار ، وال على اهللا ألحد من حجة ، من كان 
  .» اهللا مطيعأ فهو لنا ويل ، ومن كان اهللا عاصياً فهو لنا عدو ، وال تنال والياتنا إالّ بالعمل والورع

واهللا ما معنا من اهللا براءة ، وال بيننا وبني اهللا قرابة ، وال لنا على اهللا حجة ، وال «  ) : ٧٥ : ٢الكايف ( وقوله عليه السالم 
  .» يتقرب إىل اهللا إالّ بالطاعة ، فمن كان منكم مطيعاً هللا تنفعه والياتنا 

أئمتنا وسادتنا وقادتنا ، م تدي ، وبنور علمهم نقتدي ، وهذا هو دينهم الذي ندين به ، وهو اإلسالم الذي هؤالء : أقول 
جاء به حممد صلى اهللا عليه وآله ، بل وهذه هي أخالقهم ليست خبافية على أحد ، فهل عبد اهللا أنْ يقول ما خيالف ذلك إالّ أن 

عة نتلمس خطا أئمة أهل البيت عليهم السالم ، ونتبع هداهم ، فان ذلك األمر يعين بالتايل فإذا كنا كشي. يكون مغرراً أو كاذباً 
اتباع اخلط اإلهلي الذي جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من ِقبل اهللا تعاىل باتباع الدليل الذي أمرنا به هو صلى اهللا عليه واله 

« : ه ، أو جمرد اإلشارة إليه ، وإىل ذلك يشري بوضوح قوله صلّى اهللا عليه واله باتباعه ، وحثنا على التمسك به دون تسمية غري
كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض ، : إني تارك فيكم ما أنْ متسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدمها أعظم من اآلخر 

 ٣٧٨٦|٦٦٢ : ٥سنن الترمذي : انظر . »ف ختلفوين فيهما وعتريت أهل بييت ، ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا كي
   .١٢ : ٢ ، اُسد الغابة ١٤٨و ١٠٩ : ٣ ، مستدرك احلاكم ١٨١ : ٥ و ١٧ : ٣ ، مسند أمحد ٣٧٨٨|٦٦٣و 

 البيت الطاهر ، ومن املتمثِّلني ألوامرهم اليت وإذا كان الشيعي من املتمسكني ذا احلبل املتني ، ومن اآلخذين جبنبة أهل هذا
وإنَّ هذا ِصراِطي مستقيماً فَاتبعوه وال تتبعوا { : هي بالتايل عني أوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، املتلقاة من قبل اهللا تعاىل

تت لَكُمِبِه لَع صاكُمو بيِلِه ذِلكُمس نع ِبكُم فَرقبلَ فَتا } قُونَ الس فلماذا نشكلَ عليه هذَا الفضل ، وهذه الكرامة اليت وعد.  
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نعم باب الشفاعة من النيب واألئمة عليهم السالم لبعض املذنبني باب آخر ، ولعل القول 
  .١بالشفاعة يف اجلملة من ضروريات مذهب اإلسالم 

عيد ما قلناه قريباً ، وإنذا أنْ وأيضاً ن يعة تقول ذلك ، فهل يصحه لو تنازلنا وأفترضنا أنَّ الش
  .اليهودية ظهرت يف التشيع ؟ ] أنَّ [ التشيع أخذ من اليهودية أو ] بأنَّ [ يقال 

 يف بعض الفروع أنّ أبا حنيفة أخذ فقهه من اوس ألنه وافقهم: وهل حيسن بعاقل أنْ يقول 
  ، ويعضد ذلك أنه فارسي٢يف باب النكاح أو غريه

                                         

كتاب  ( ١٨٨ : ١، صحيح مسلم ) كتاب الدعوات  ( ٨٢ : ٨و ) كتاب التيمم  ( ٩٠ :١صحيح البخاري :  أنظر ١
يب صلّى اهللا عليه وآله دعوة الشفاعة أنا أول الناس يشفع يف اجلنة ، وباب اختباء الن: اإلميان ، باب قول النيب صلّى اهللا عليه وآله 

) كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ( ١٤٤٠ : ٢، سنن ابن ماجة ) باب تفضيل نبينا على مجيع اخلالئق  ( ١٧٨٢ : ٤و ) ألمته 
 ، ٤٢٦ ، ٤٠٩ ، ٣٩٦ ، ٣١٣ ، ٢٧٥ : ٢، مسند أمحد ) كتاب القرآن ، باب ما جاء يف الدعاء  ( ٢١٢ : ١، موطأ مالك 

   .١٤٨ : ٥ ، و٣٩٦ ، ٣٨٤ ، ٢٩٢ ، ٢٧٦ ، ٢٥٨ ، ٢١٨ ، ٢٠٨ ، ١٣٤ ، ٣ : ٢ ، و ٤٨٦ ، ٤٣٠

  . وما بعدها ٣١٧ راجع كتاب املبادئ العامة للفقه اجلعفري صفحة ٢
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األصل ؟ أليس يعد هذا من سفه القول ، وخطل اآلراء الّيت ال فائدة فيها سوى إيقاد نار الشحناء 
  والبغضاء بني املسلمني ؟

 التشيع يف قول بعضهم أنَّ نسبة اإلمام إىل اّهللا كنسبة والنصرانية ظهرت يف« : مثَّ يقول 
  ...! !» املسيح إىل اهللا 

إنَّ من حق األمانة على ابن األمني أنْ يعين اهلدف ، وال يرسل يف غري سدد وبغري سداد ، 
  .ن الشيعة كان جيب عليه أن يذكر من هو القائل ذا القول م

٢ والغرابية١فهل مراده ما يسموم غالة الشيعة كاخلطّابية
   

                                         
صيه  اتباع أيب اخلطّاب حممد بن أيب زينب األجدع األسدي الذي كان يدعي بأنً اإلمام الصادق عليه السالم جعله قيمه وو١

وغري ذلك من اخلرافات واالدعاءات ! وأنه من املالئكة ! من بعده ، وعلَمه اسم اهللا األعظم ، مث ادعى بعد ذلك أنه نيب مرسل 
  .الدالَة على احنرافه وكفره 

وأحلوا ! احلسن واحلسني عليهما السالم أنبياء اهللا وأحبائه وأنَ أوالد ! إنَّ األجدع وأصحابه ادعوا بأنَّ األئمة آهلة : وقيل 
  .احملارم ، وتركوا الصالة والصيام واحلج ، وغري ذلك 

مواله هو وملّا بلغ اإلمام الصادق عليه السالم مقالته ومقالة أصحابه لعنه ولعن أصحابه ، وتربأ منه ومنهم ، بل وأباح دمه وأ
  .ومجاعة اُخرى من املشعوذين ، وأصحاب البدع والكفريات 

 ، مروج الذهب ٥٤:  ، الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة ١٧٩ : ١ ، امللل والنحل ١١١:  ، التبصري ٤٢: فرق الشيعة : راجع 
  .١٣٣ : ١ ، مقاالت اإلسالميني ٢٢٠ : ٣

هب أصِحاب هذه الفرقة الضالة إىل أن اهللا تبارك وتعاىل قد أرسل جربئيل لعلي عليه السالم ، إالّ أنه توهم يف ذلك  يذ٢
  ! !وقصد حممداً صلّى اهللا عليه وآله بالرسالة ألنه يشبهه كما يشبه الغراب الغراب 

اىل قد فوض أمر تدبري اخللق لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وأنه فوض ذلك األمر لعلي عليه السالم ومنهم من يدعي بأنَّ اهللا تع
! !  
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 وأشباههم من الفرق اهلالكة املنقرضة اليت نسبتها إىل الشيعة من ٣، والبزيعية٢  واملخمسة١والعلياوية
 ونظائرهم ، أما الشيعة اِإلمامية وأئمتهم عليهم ١القرامطةالظلم الفاحش ، وما هي إالّ من املالحدة ك

 السالم فيربؤون من

                                                                                                                                   

  .بل وتنسب إليهم الكثري من الضالالت املخرجة هلم عن دين اإلسالم بغري نقاش 

:  ، البحر الزخار ١٥٥:  ، احلور العني ٥٣ /٤٠:  ، تأريخ املذاهب اإلسالمية ٥٤:  الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة :أنظر 
٢٥.   

بأنهم من :  وقيل العليائية أو العلباوية ، والظاهر أن األخري هو األصح ، وهو املوافق ملا ذكره الشهرستاين يف ملله وقال ١
  .الدوسي أو االسدي أتباع العلباء بن دراع 

ويذهب أصحاب هذه الفرقة الضالة ـ على ماذُكر ـ إىل أنَّ علي بن أيب طالب عليه السالم ريب ـ استغفر اهللا العظيم ـ 
وأنه ظهر بالعلوية اهلامشية ، وأظهر أنه عبده ، وأظهر وليه من عنده ورسوله باحملمدية ، فوافقوا أصحاب أيب اخلطّاب ـ لعنه اهللا 

علي وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم ، وأن مضي األشخاص الثالثة ـ فاطمة واحلسن واحلسني :  أربعة أشخاص ـ يف
عليهم السالم ـ تلبيس ، واحلقيقة شخص حممد صلى اهللا عليه وآله ، ألنه أول هذه األشخاص يف اإلمامة ، وأنكروا أيضا شخص 

  .إىل آخر سخافام وكفريام ! ! . . .  عبد لعلي عليه السالم حممد صلّى اهللا عليه وآله وزعموا أنه

   .١٧٥ : ١ ، امللل والنحل ٣٦٢ : ٢ ، مقباس اهلداية ٣٩٩: رجال الكشي : راجع 

يذهب أصحاب هذه الفرقة الضالة .  من فرق الغالة املنحرفة ، وامللعونة على السنة أئمة أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم ٢
إىل أن سلمان الفارسي ، وأبا ذر الغفاري ، واملقداد أبن األسود ، وعمار بن ياسر ، وعمرو بن أمية الضمري هم النبيني واملوكَلني 

  .مبصاحل العامل من ِقبل الرب ، وأن الرب يف قوهلم ـ قبحهم اهللا تعاىل ـ هو علي عليه السالم 

  .٣٦١ : ٢مقباس اهلداية : اُنظر 

 أتباع بزيع بن موسى احلائك الذين يذهبون إىل أنه ـ لعنه اهللا ـ نيب مرسل كأيب اخلطّاب املتقذَم الذكر ، وأنَّ اإلمام ٣
: ومجاعة من الغالة واملنحرفني بقوله فلما مسع خربه اإلمام عليه السالم لعنه هو ! ! الصادق عليه السالم هو الذي أرسله بذلك 
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  . لعنهم اهللا ، فإنا ال خنلِو من كذّاب يكذب علينا ، أو عاجز الرأي ، كفانا اهللا تعاىل مؤنة كلِّ كذّاب ، وأذاقهم اهللا حر احلديد 

   .١٢: ت اإلسالميني  ، مقاال٥٤٩|٥٩٣ : ٢ ، رجال الكشي ٤٣: فرق الشيعة : أنظر 

) قرمطويه (   يذهب النوخبيت يف فرقه إىل أنً تسمية القرامطة ذا االسم تعود إىل رئيس هلم من أهل السواد كان يلقَب بـ ١
د الصادق عليه السالم يف حممد بن وكانوا يف األصل يقولون مبقالة املباركية ـ الذين يزعمون بأن اإلمامة بعد اإلمام جعفر بن حمم

إمساعيل بن جعفر بعد أنْ كانت ألبيه يف حياة اإلمام الصادق عليه السالم ، واُمسوا بذلك النَ رئيسهم يدعى املبارك ـ مث 
علي بن أيب طالب ، وهو : خالفوهم ، حيث قالوا بأنَّ اإلمامة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ال تكون إالّ يف سبعة أئمة هم 

سن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد بن إمساعيل ، وهو عندهم اإلمام القائم املهدي ، إمام رسول ، واحل
  .وهو رسول 

 علي وزعم أولئك ـ على قول النوخبيت وغريه ـ أن رسالة النيب صلّى اهللا عليه وآله قد انقطعت يوم غدير خم ، وانتقلت إىل
  .وكذا حال الالحقني عند وفاة السابقني هلم ! ! عليه السالم 

مث أنَّ أصحاب هذه الفرقة يذهبون ـ على ما قيل عنهم ـ إىل أنَ الفرائض رموز وإشارات ، وأمر باالعتصام بالغائب املفقود 
  . .وا استعراض الناس بالسيف ، وغري ذلك مما ينسب إليهم من الضالالت ، وأباحوا مجيع امللذات واملنكرات ، واستحلُ

: أحدمها : أن للمؤرخني يف سبب تسميتهم ذا قوالن ) : تلبيس إبليس ( وأما ابن اجلوزي فقد ذكر يف كتابه املعروف بـ 
 فاظهر الزهد ودعا إىل إمام من أهل بيت الرسول صلوات اهللا عليه وعليهم ، ونزل أن رجالً من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة

لقِّب ذه عينيه ، وهو بالنبطية حاد العني ، فأخذه أمري تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت ) كرميتة ( على رجل يقال له 
ته وردت املفتاح إىل مكانه ، فلما طُلب ومل يوجد شاع حتت رأسه ونام ، فرقَّت له جارية فأخذت املفتاح ففتحت البيت وأخرج

  .اخلرب وزاد افتتان الناس به ، فتوجه من هناك إىل الشام 

: أي اسم الرجل الذي كان نازالً عنده ، مث خفَف فقيل " كرميتة " فأنه أُمسي أول األمر بـ : وأما وجه تسميته بذلك 
  .مث توارث مكانه أهله وأوالده " قرمط "

صاحب اخلال ، : إمنا عرف محدان هذا بقرمط من أجل قصر قامته وقصر رجليه وتقارب خطوه ، وكان يقال له : وقيل 
  .واملدثر ، واملطوق 

  .وحيث كان ظهوره بسواد الكوفة ، واشتهر مذهبه بالعراق )  هـ ٢٦٤( نة وكان ابتداء أمره يف س

وللمؤرخني وكتاب الفرق آراء اُخرى يف نشأم وتسمية روادهم األوائل ال يسعنا هناك التعرض هلا ، حميلني القارئ الكرمي يف 
  .لباب ذلك إىل املصادر املختصة ذا ا
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 ، امللل ٢٢:  ، الفرق بني الفرق ٨٤:  ، الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة ٢٥١:  ، الفصول املختارة ٧٢: فرق الشيعة : راجع 
   .١١٠:  ، تلبيس إبليس ٤٤٤ : ٧، الكامل يف التاريخ ٢٣ : ١٠ ، تأريخ الطربي ١٩١و١٦٧ : ١والنحل 



  ٢١٠  

(175) 

  .١تلك الفرق براءة التحرمي

                                         
سالم حاداً وقطعياً يف رد وتكفري الغالة ، بل والرباءة منهم ، ونفي وجود أي  لقد كان موقف األئمة من أهل البيت عليهم ال١

  .صلة هلم م 

الفسق ، والغلو ، والشك ، : بين الكفر على أربعة دعائم « : فهذا هو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم يقول 
  .» والشبهة 

أدىن ما خيرج به الرجل من اإلميان أنْ جيلس إىل غال فيستمع إىل « : وأما اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم فقد قال 
صنفان من  : أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال: حديثه ويصدقه على قوله ، إن أيب حدثين عن أبيه عن جده عليهم السالم 

  .» الغالة ، والقدرية : أُميت ال نصيب هلما يف اإلسالم 

توبوا إىل اهللا تعاىل ، فإنكم فساق ، كفّار ، ) أي للغالية ( أيا مرازم ، قُل هلم : " وقال عليه السالم خماطباً أحد أصحابه 
  " .مشركون 

لعن اهللا املغرية بن سعيد ، ولعن اهللا يهودية : " وقال عليه السالم مشرياً إىل نفي صلة أولئك الغالة بأهل البيت عليهم السالم 
ما كان خيتلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة واملخاريق ، إنَّ املغرية كذب على أيب فسلبه اهللا اإلميان ، وإن قوماً كذبوا علي ، 

إين امروٌء : أشهدكم . . . أبرأ اهللا مما قال يف األجدع الرباد عبد بين أسد أبو اخلطّاب لعنه اهللا . . . هلم أذاقهم اهللا حر احلديد 
  " .ولدين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، وما معي براءة من اهللا ، وإنْ أطعته رمحين ، النْ عصيته عذبين 

  .» أخرج عين لعنك اهللا « ) : وهو بشار الشعريي ( وقال خماطباً أحد إىل الغالة 

كان بيان بن مسعان يكذب على علي بن احلسني عليه السالم ، فأذاقه اهللا « : وأما اإلمام الرضا عليه السالم فقد قال عنهم 
 د بن بشري تعاىل حراحلديد ، وكان اَملغرية بن سعيد يكذب على أيب جعفر عليه السالم ، فأذاقه اهللا تعاىل حر احلديد ، وكان حمم

يكذب على أيب احلسن موسى عليه السالم فأذاقه اهللا تعاىل حر احلديد ، وكان أبو اخلطّاب يكذب على أيب عبد اهللا عليه السالم 
  .» يد فأذاقه اهللا تعاىل حر احلد

بل وترى األئمة عليهم السالم حيذِّرون شيعتهم من أحاديث كان ينتحلها أولئك الغالة على ألِسنة األئمة عليهم السالم ، يف 
م قوله حمذَراً الشيعة من حماولة منهم ـ لعنهم اهللا تعاىل ـ لكسب األنصار واملؤيدين هلم ، فقد روي عن اإلمام الصادق عليه السال

ال تقبلوا علينا حديثاً إال ما وافق القرآن والسنة ، أو جتدون معه شاهداً من أحاديثنا املتقدمة ، فان املغرية « : الوقوع يف حبائلهم 
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أنَّ : ـ على أن تلك الفرق ال تقول مبقالة النصارى ، بل خالصة مقالتهم ـ بل صاللتم 
اإلمام هو اّهللا سبحانه ظهوراً أو احتاداً أو حلوالً ، أو حنو ذلك مما يقول به كثري من متصوفة اإلسالم 
ومشاهري مشايخ الطرق ، وقد ينقل عن احلالّج بل والكيالين والرفاعي والبدوي وأمثاهلم من 

أنَّ هلم مرتلة فوق الكلمات ـ وان شئت فسمها كما يقولون شطحات ـ ما يدل بظاهره على 
وقريب من ذلك ما يقول به ) لو كان مثَة موضع ملزيد ( الربوبية ، وأنَّ هلم مقاماً زائداً عن األلوهية 

  .أرباب وحدة الوجود أو املوجود 

                                                                                                                                   
ما خالف قول ربنا تعاىل بن سعيد ـ لعنه اهللا ـ دس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل يحدث ا أيب ، فاتقوا اهللا وال تقبلوا علينا 

  .» وسنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وآله 

كان املغرية بن سعيد يتعمد الكذب على أيب ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه املتسترون « : وقال عليه السالم أيضا 
ىل املغرية ، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ، ويسندها إىل أيب ، مث بأصحاب أيب يأخذون الكتب من أصحاب أيب فيدفعوا إ

يدفعها إىل أصحابه فيأمرهم أنْ يثبتوها يف الشيعة ، فكلما كان يف كتب أصحاب أيب من الغلو فذلك مما دسه املغرية بن سعيد يف 
  .» كتبهم 

عليهم التحية والسالم ، فان ذلك بال شك منهج أتباعهم وشيعتهم ، وجتد ذلك واضحاً يف وإذا كان ذلك ديدن أئمتنا 
مؤلفات أصحابنا رمحهم اهللا تعاىل برمحته الواسعة ، املتخصصة ذا املوضوع ، فهم حيكمون عليهم بال ترديد بالضالل والكفر ، 

ار ، حكَم فيهم أمري املؤمنني عليه السالم بالقتل والتحريق وهم ضالل كف: ومن ذلك قول شيخنا املفيد رمحه اهللا تعاىل عنهم 
  .بالنار ، وقضت عليهم األئمة عليهم السالم باالكفار واخلروج عن اإلسالم 

ىل اخلرميدنية ، واملزدكية ، فهذه فرق أهل الغلو ممن انتحل التشيع ، وا: وأما النوخبيت فقد قال عنهم بعد أنْ استعرض فرقهم 
  .والزنديقية ، والدهرية مرجعهم مجيعاً ، لعنهم اهللا تعاىل

 : ٢ ، الكايف ٢٣٨:  ، أوائل املقاالت ٤١: فرق الشيعة : وغري ذلك مما جيده القارئ الكرمي عند البحث واملراجعة فراجع 
 ، الشيعة بني ٣٩٨ و ٣٠٢ و ٢٢٥ و٢٢٤:  ، رجال الكشي ١٠٩|٧٢ : ١، اخلصال )  وشعبه باب دعائم الكفر ( ١|٢٨٨

  . وما بعدها ٥١: األشاعرة واملعتزلة 
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ن مسلمي اهلند ومئات أما الشيعة االمامية ـ وأعين م مجهرة العراق وإيران وماليني م
األلوف يف سوريا واألفغان ـ فإنّ مجيع تلك الطائفة ـ من حيث كوا شيعة ـ يربؤون من تلك 

الكفر والضالالت ، وليس دينهم إالّ التوحيد احملض ، ] أشكال [ املقاالت ، ويعدوا من أشنع 
ن صفات النقص واإلمكان ، وترتيه اخلالق عن كلِّ مشاة للمخلوق ، أو مالبسة هلم يف صفة م

والتغير واحلدوث ، وما ينايف وجوب الوجود والقدم واألزلية ، إىل غري ذلك من الترتيه والتقديس 
وغريمها مما ) كاألسفار ( أو مطولة ) كالتجريد ( املشحونة به مؤلفام يف الكالم ، من خمتصرة 

 على إقامة الرباهني الدامغة على بطالن يتجاوز األلوف ، وأكثرها مطبوع منتشر ، وجلّها يشتمل
  .التناسخ واالحتاد واحللول والتجسيم 

ولو راجِع املنصف ـ الذي ميشي وراء احلقائق وفوق العصبية واألغراض ـ شيئاً منها لعرف 
 وتطورات هذا الزمن ، نعم يعرف قيمة قول هذه الناشئة املترعرعة اليت قذفتنا م أعاصري هذا العصر

  .قيمة قذف الشيعة بالتناسخ واحللول والتجسيم 

إنه إنْ أراد بالشيعة هم تلك الفرق البائدة ، واملذاهب امللحدة ـ اليت ال أحسب : والقصارى 
ايقه يف ذلك ، ولكن نسبتهم إىل الشيعة أنَّ يف رقعة األرض منهم اليوم نافخ ضرمة ـ فنحن ال نض

  .ظلم فاحش ، وخطأ واضح ، وقد أساء التعبري ، وما أحسن البيانَ ، ومل يعط احلقيقة حقَّها

 اليت تعد باملاليني من املسلمني ،] و [ وانْ أراد بالشيعة الطائفة املعروفة اليوم ذا االسم 
  .فنحن نطالبه بإثبات ذلك من مصنفات أحد علمائهم من حاضر أو غابر

فجر ] ( صاحب [ وعلى أي حال ، فقد استبان ـ مما ذكرناه ـ أنَّ مجيع ما ذكره 
 عن الشيعة ـ يف هذا املقام وغريه ـ ويل بال حتصيل ، ) اإلسالم
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  .ري دليل ودعاٍو بغ

بالنقد ، وندلّ على مجيع ) فجر اإلسالم ( وحنن ال نريد يف مقامنا هذا أنْ نتعقَب كتاب 
خطيئاته ، ومبهرج آرائه واجتهاداته ، وإنما ذكرنا هذه النبذة استطراداً يف القول ، وشاهداً على 

عصر ، ومن ينظمونه يف سلك العلماء وأهل األقالم ، فما ظنك إذن صورة حال الشيعة عند كتبِة ال
  !بالسواد والعوام ؟

ومنبع البلية أنَّ القوم الَّذين يكتبون عن الشيعة يأخذون يف الغالب مذهب الشيعة وأحواهلم 
يقيا وأقصى املغرب عن الشيعة يف العراق وأقصى عن ابن خلدون الرببري ، الَّذي يكتب وهو يف أفر

  .املشرق ، أو عن أمحد ابن عبد ربه األندلسي وأمثاهلم 

فإذا أراد كتبة العصر أنْ يتضلَّعوا ويتوسعوا يف معرفة الشيعة رجعوا إىل كتب الغربيني وكتبة 
وأمثاهلم ، وهناك احلجة القاطعة ، والقول ) دوزي ( أو األستاذ ) وهلوسن ( األجانب كاألستاذ 

  .أما الرجوع إىل كتب الشيعة وعلمائهم فذاك مما ال خيطر على بال أحدهم ! ! الفصل 

تبه محلة ولكن الشيعي ـ الَّذي هو على بينة من أمره وحقيقة مذهبه ـ إذا نظر إىل ما يك
األقالم ـ يف هذه األيام ـ عن الشيعة وعقائدها وجدها من منط النادرة اليت حيدثنا ا الراغب 

سئل رجل كان : قال ـ على ما خيطر ببايل ـ ) احملاضرات ( االصفهاين يف كتابه املعروف بـ 
ناصيب ، حروري ، إنه خارجي ، معتزيل ، : يشهد على آخر بالكفر عند جعفر بن سليمان فقال 

جربي ، رافضي ، يشتم علي بن اخلطّاب ، وعمر بن أيب قحافة ، وعثمان بن أيب طالب ، وأبا بكر 
بن عفّان ، ويشتم احلجاج الَّذي هدم الكوفة على أيب سفيان ، وحارب احلسني بن معاوية يوم 

  ! !أي يوم الطف أو يوم الطائف . القطايف 

 قاتلك اهللا ، ما أدري على أي شيء: فقال له جعفر بن سليمان 
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  .١أحسدك ، أعلى علمك باألنساب أم باألديان أم باملقاالت ؟

   الَّذي يلصقونه بالشيعة أو يلصقون الشيعة به ،٢)عبد اهللا بن سبأ ( أما 

                                         
   .٤١٨ : ٤ حماضرات االُدباء ١

 يبدو بوضوح للمتأمل يف قصة عبد اهللا بن سبأ ، ودوره يف األحداث اليت جرت إبان حكم اخلليفة الثالث أو ما بعده ـ على٢
قول البعض اآلخر ـ أنه أمام وقائع وأحداث نسجت بكثري من املبالغة والتهويل لشخصية عادية مغمورة ، ال دور واقعي هلا يذكر 
يف صياغة أي حدث أو أمر ، وإنْ ذهب البعض حىت إىل التشكيك يف صحة وجودها وأنها خرافة حبكت بقدر كبري من اخلبث 

يعة ومعتقداا واحلقد للطعن بالش.  

نعم ، إن استقراء السرية الذاتية هلذه الشخصية يف كتب العامة ـ ال كتبنا ألا عندنا واضحة جلية أجلى من الشمس يف رابعة 
تأمل ، رغم وضوح النهار ـ يكشف للمرء الكثري من هذه األخبار املليئة باملبالغة والكذب والتناقض بشكل ال خيفى على أدىن م

حال هذا الرجل ، وحمدودية أمره يف كتب الشيعة وروايام اليت ال تذهب إال إىل أنه غال ملعون غاىل بعلي عليه السالم فحكم 
فيه حكم اإلسالم اخلاص بأمثاله من الغالة ، ال أكثر وال أقل ، فه وضمن هذا املقياس شخصية عادية كحاهلا من الشخصيات 

  . تعج ا مجيع الكتب ال كتبنا فقط املنحرفة اليت

إنّ هذه املبالغة املفرطة يف حياكة دور مهول هلذا الرجل يف صياغة الكثري من األحداث اجلسام دفع بالعديد من : واحلق يقال 
لواقع ، وتلك حالة رد فعل طبيعية هلا بعض التربير املؤرخني والباحثني إىل التشكيك صراحة يف وجود مثل هذا الشخص يف أرض ا

أمام أمور خرافية وغري عقالئية تزدريها األلباب ، فحدث نتيجة ذلك ما نراه يف تلك الكتب من االرتباك والتنافر وعدم الوضوح ، 
ولت قريش الطعن فيه حني نرى أن البعض اآلخر يذهب إىل أن ابن سبأ ليس إال عمار بن ياسر رمحه اهللا تعاىل والذي حا

فاخترعت له هذه التسمية كما كانت تسميه بابن السوداء ، وذلك ملا يروونه عنه من تزعمه لقادة الثورة اليت أودت حبياة اخلليفة 
  .عثمان بن عفان ، وتفانيه يف خدمة علي بن أيب طالب عليه السالم ، وتشيعه الصريح له 

مث ال خيفى عليك أخي القارئ الكرمي أنَّ أول احلائكني هلذه األسطورة اخلرافية حول هذا الرجل ـ والذي قفى بعد ذلك أثره 
الذي يطعن به معظم أصحاب ) هـ ١٧٠ت ( املؤرخون ـ هو الطربي يف تارخيه ، وكان مصدره فيها سيف بن عمر الربمجي 

متروك احلديث ، وقال عنه : فليس خري منه ، وقال عنه أبو حامت : قد قال عنه مرة التراجم والسري بشكل صريح وواضح ، حىت ل
  .فراجع وتأمل . . . ضعيف احلديث : ليس بشيء ، وأما النسائي والدارقطين وابن معني فقد قالوا عنه : أبو داود 
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ا ميكن أنْ تترتب عليها من نتائج إذا ذهب  إن جمرد التأمل البسيط يف الظروف احمليطة بظهور هذه الرواية ، وم:وللحق أقول 
البعض إىل التسليم بصحتها ، رغم تناقضاا الصرحية والواضحة ، بل وما حتاول إبرازه إىل سطح الواقع من شواهد حمددة ومعروفة 

ذلك من خالل لدى اجلميع ، يشري بدون لبس إىل غرض املؤامرة اليت تبدو فيها أصابع األمويني وبصمام واضحة جلية ، و
استقراء األحداث املروية يف املراجع واليت قيل أن هذا الرجل قام بتدبريها بني البصرة ، والكوفة ، والشام ، ومصر ، وخالل فترة 
زمنية حمدودة ، وما ترتب عليها بعد ذلك من نتائج واسعة وخطريه ال ميكن ألحد التسليم بصحتها ، واجلزم بوقوعها إالّ إذا جاىف 

يقة واملنطق ، وأعرض عن حكم العقل وحجته ، بل وال بد ـ وكما ذكرت سابقا ـ من أنْ تتأكَد لديه هذه احلقيقة وهذا احلق
الدور املفضوح لتلك الشجرة امللعونة يف القرآن يف صياغة وإشاعة هذه األسطورة املضحكة واملهلهلة ، وهو أثار الكثري من 

إىل القول بأن أعداء الشيعة ادخروا هذه األسطورة وتفننوا يف حياكتها للطعن م ، فجاء الباحثني والدارسني حىت دفعهم صراحة 
اخللف من بعد فتلقَف ما قال االولون وسلَموا بصحته دون أدىن دراسة وتأمل فوقعوا يف الشراك وشاركوا من سبقهم يف ظلم 

  . . .سفاً الشيعة واالفتراء عليهم ، وذلك مما تتفطر له القلوب أسى وتأ

ولعل امللفت للنظر أن األسطورة املنسوجة حول دور عبد اهللا بن سبأ يف صناعة األحداث اليت عصفت بالدولة اإلسالمية خالل 
ي ـ وحشدها حكم اخلليفة عثمان بن عفان ، ودوره يف خداع الشعوب ـ كما جتده مسطوراً يف الكتب الالحقة بكتاب الطرب

املثرية للتعجب واالستغراب ، جتدها متصاغرة متواضعة ، وذليلة ) أي تلك الشعوب ( لتنفيذ خطته لإلطاحة باخلليفة ، وغفلتها 
عاجزة أمام طاعة أهل الشام ـ شام معاوية آنذاك ـ للدولة اإلسالمية وحكامها ، وأم هم الذين مل يغريوا ومل يبدلوا ، بل إنَ 

 مل جيد له فيها أذناً صاغية لدعوته ، حني وجد يف أهل مصر ضالته ، هذا إذا علمنا بأنَّ ملصر الدور األكرب يف الثورة على ابن سبأ
إذن فال متمسك بدين اإلسالم يف هذه األسطورة إالّ الشام ، ويا حسرة على ما سواها من الشعوب . . . عثمان بن عفان حينها 
  .فتأمل ! ! نة وأصحاا املنحرفة الالهثة وراء الفت

إن قصة ابن سبأ ـ إنْ سلَمنا بوجود شخص ذا االسم ، النّ هناك أقوال وتصرحيات قائمة على دراسات علمية : واخلالصة 
 يف كتابه املعروف عبد اهللا بن رصينة تذهب إىل نفي وجود هذِه الشخصية ، كما ذهب إىل ذلك العالمة السيد مرتضى العسكري

سبأ وأساطري اُخرى ـ أسطورة نسجت حول شخصية تافهة منحرفة ، وبولغ فيها أشد املبالغة حىت أمست أقرب منها إىل 
حكايات العجائز يف ليال الشتاء الباردة ، بل ومثرية لالستخفاف واالستهجان ،وإال فأن موقف الشيعة وعلمائها من هذا األمر 

  .ن أنْ حيتاج معه إىل بيان ، فراجع ما شئت من كتبهم ترى حقيقة األمر جبالء ووضوح أوضح م

ولعل األمر الواضح واجللي يف سر صناعة هذه األسطورة يكمن يف أمر مواالة الشيعة لعلي عليه السالم وأهل بيته األطهار ، 
سوله ، وهذا ما أثار حفيظة األمويني وحقدهم األسود عليهم والذي ال يقف عند أي حد ، فاختلقوا ما امتثاالً ألمر اهللا تعاىل ور

زينته هلم نفوسهم املريضة ، ووجدها أعداء الشيعة لقمة سائغة فازدروها وطفقوا جبهل يتبجحون ا كاحلمقى واملغفلني ، من دون 
سألة احلكم حول هذا املوضوع بعد دراسته اردة للوقائع التارخيية املمتدة خالل أدىن مراجعة ودراسة ، وأنا أترك للقارئ الكرمي م

فترة ظهور هذا الرجل ، أو ما كتب عنه من قبل الباحثني والدارسني املختلفني ، وحىت يدرك بالتايل تفاهة وسقامة الربط الساذج 
  .، وبني رجل أبسط ما قيل يف حقَه أنه مشرك وكافر ، فراجع بني عقيدة متتد جذورها إىل اليوم األول لقيام الدعوة اإلسالمية 
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……………………………………………………………………… 
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فهذه كتب الشيعة بأمجعها تعلن بلعنه والرباءة منه ، وأخف كلمة تقوهلا كتب رجال الشيعة يف حقِّه 
عبد اهللا بن سبأ ، العن ِمن أنْ : " ويكتفون ا عن ترمجة حاله عند ذكره يف حرف العني هكذا 

  " .يذكر

   .١ظر رجال أيب علي وغريهان

أنَّ عبد اهللا بن سبأ ، وجمنون بين عامر ، وأيب هالل ، : على أنه ليس من البعيد رأي القائل 
وأمثال هؤالء الرجال أو األبطال كلّها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر واون ، 

النعيم قد بلغ أقصاه يف أواسط الدولتني األموية والعباسية ، وكلّما اتسع العيش وتوفَّرت فانَّ الترف و
دواعي اللهو ، اتسع اال للوضع ، وراج سوق اخليال ، وجعل القصص واألمثال ، كي تأنس ا 

  ربات احلجال ، وأبناء الترف والنعمة املنغمرين يف

                                         
 بلى إن مجيع مصادر الشيعة اتفقت على لعنه وتكفريه ، وأنه غال زعم أن أمري املؤمنني عليه السالم إله أو نيب مرسل من قبل ١

  .اهللا على األقل 

 ، ١٣١|١٩٩: ، نقد الرجال ٧٦|٥١:  ، رجال الطوسي ٣٢٣ : ٩ رجال الكشي  ،٣٠٢: رجال أبو علي : فراجع 
  . وغريها١٨٣ : ٢ ، تنقيح املقال ١٩|٢٣٧) : القسم الثاين ( اخلالصة 
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  . العيش ١بلَهنية

) الدكتور طه حسني (  األهازيج الَيت أصبح يتغنى ا لنا عن القرآن واإلسالم ٢وأنَّ مسادير
وزمالؤه ، والدور الَّذي جاءوا يلعبون فيه للمسلمني باحلراب والدرق ، فهو أشبه أنْ يكون من أدوار 

يت تتطلب متحيص احلقائق حبصافة وأمانة ، ورصانة تلك العصور اخلالية ، ال من أدوار هذه العصور ال
  .ومتانة 

ومهما كان األمر أو يكن ، فكلّ ذلك ليس من صميم غرضنا يف شيء ، وما كان ذكره إالّ 
من باب التوطئة والتمهيد للقصد ، وإنما جلّ الغرض أنه بعد توفّر تلك األسباب والدواعي ، 

 الطعنات الطائشة على الشيعة املتتابعة من كتبِة العصر يف والشؤون والشجون ، والوقوف على تلك
مصر وغريها ، رأينا من الفرض علينا ـ الَّذي ال ندحة عنه ـ أنْ نكتب موجزاً من القول عن 
معتقدات الشيعة واُصول مذهبها ، وأمهات مسائل فروعها اليت عليها إمجاع علمائها ، والَّذي يصح 

 الشيعة على إطالقها ، أما ما عداه فهو رأي الفرد أو األفراد منها ، ومثله ال يصح أنْ يقال أنه مذهب
أنْ يعد مذهباً هلا ، ومعلوم أنَّ باب االجتهاد مل يزل مفتوحاً عند الشيعة ، ولكلّ رأيه ما مل خيالف 

 ائغاًاإلمجاع أو نص الكتاب والسنة أو ضرورة العقول ، فإن خالف شيئاً من ذلك كان ز

                                         
   .٢٠٣ : ٤القاموس احمليط : انظر السعة والرفاهية يف العيش ، : البلَهنية  ١

هو الشيء الذي يتراءى لإلنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغَشي : ضعف البصر ، وقيل :  السمادير ٢
  .النعاس والدوار

  :قال الكميت 

  وأنكرت إالّ ِبالسماديِر أهلا* ولَما رايت املقرباِت مذالةً 

   .٣٨٠ : ٤لسان العرب 
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 )١٨٣(   

عن الطريق ، ومارقاً عن تلك الطائفة ، على أصول مقررة ، وقواعد حمررة ، ال يتسع املقام مالا 
فضالً عن مفصالا ، وإنما املقصود هنا بيان ذات املسائل اليت يدور عليها حمور التشيع ، ويعتقده 

ف فيها بينهم ، من دون تعرض لألدلة واحلجج ، عوام الشيعة وخواصها ، وعليها عملهم ، وال خال
فانها موكولة إىل الكتب املطولة ، وهو خارج عن الغرض املهم من تعريف كافة فرق املسلمني ، 
وأفراد كلّ طائفة من علمائها وعوامها عن عقائد الشيعة ، حىت يعرفوا أنهم مسلمون مثلهم ، فال 

بة األضاليل واألباطيل إىل إخوام يف الدين ، وال يتمثًلوهم كالسعاىل يظلموا أنفسهم ويتورطوا يف نس
وأنياب األغوال ورؤوس الشياطني ، أو كوحوش صحارى أفريقيا وأكلة حلوم البشر ، بل هم ـ 
حبمد اّهللا ـ ممن تأدب بآداب اإلسالم ، ومتسك بتعاليم القران ، وأخذ حبظ وافر من اإلميان ومكارم 

ق ، وال يعتمدون إالّ على الكتاب والسنة وضرورة العقل ، فعسى أنْ ينتبه الغافل ، ويعلم األخال
اجلاهل ، ويرتدع املهوس الطائش عن غلوائه ، ويكسر املتعصب عن سورته ، ويتقارب من إخوانه ، 

  .لعل اهللا جيمع مشلهم ، وجيعلهم يداً واحدة على أعدائهم ، وما ذلك على اهللا بعزيز

  .والبد أوالً من بيان مبدأ التشيع ، وأسباب نشوئه ومنوه ، مث بيان أصوله ومعتقداته 
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 :إذاً فالغرض حيصل يف مقصدين 

  :املقصد األول 

لتشيع من أين نشأ ؟ ومىت تكون ؟ ومن هو غارس بذرته األوىل ، وواضع حجره يف أنَّ ا
األول ، وكيف أفرعت دوحته حىت مسا واستطال ، وأزهر وأمثر ، واستدام واستمر حىت تدينت به 

كاملأمون ، والناصر لدين اهللا ، : مجلة من أعاظم ملوك اإلسالم ، بل ومجلة من خلفاء بين العباس 
  .وكبار وزراء الدولة العباسية وغريها 

  :فنقول وباهللا املستعان 

إنَ أول من وضع بذرة التشيع يف حقل اإلسالم هو نفس صاحب الشريعة اإلسالمية ، يعين 
م ، جنباً إىل جنب ، وسواء بسواء ، ومل يزل غارسها أنَّ بذرة التشيع وضعت مع بذرة اإلسال

  .يتعاهدها بالسقي والعناية حىت منت وأزهرت يف حياته ، مث أمثرت بعد وفاته 

: وشاهدي على ذلك نفس أحاديثه الشريفة ، ال من طرق الشيعة ورواة االمامية ، حىت يقال 
بل من نفس أحاديث علماء ) جير إىل قرصه ( أو أنَّ راويهم ) بالرجعة ( طون ألم يقولون أنهم ساق

السنة وأعالمهم ، ومن طرقهم الوثيقة اليت ال يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع ، وأنا أذكر مجلة 
  . ة مما علق بذهين من املراجعات الغابرة ، واليت عثرت عليها عفواً من غري قصد وال عناي

: يف تفسري قوله تعاىل ) الدر املنثور يف تفسري كتاب اهللا باملأثور ( ما رواه السيوطي يف كتاب : فمنها 
  .} أُولِئك هم خري الربيِة { 

كنا عند النيب صلّى اهللا عليه وآله فاقبل : ال عن جابر بن عبد اهللا ق: أخرج ابن عساكر: قال 
  والَّذي نفسي بيده إنَ« : علي عليه السالم فقال النيب 
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إنَّ الِّذين آمنوا وعملُوا الصاِلحاِت اُولِئك هم { : ونزلت ، » هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة 
ِة خريالب ١}ري.  

 ٢}إنَّ الّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت { : ملا نزلت : عن ابن عباس قال : وأخرج ابن عدي 
هو أنت وشيعتك يوم القيامة « ] : عليه السالم [ لعلي ] صلّى اهللا عليه وآله [ قال رسول اهللا 
   .»راضني مرضيني 

: قال يل رسول اّهللا صلى اهللا عليه واله « : عن علي عليه السالم قال : وأخرج ابن مردويه 
 أنت وشيعتك ، ٣}إنَّ الّذين امنوا وعِملوا الصاِلحاِت اُولِئك هم خري البريِة { : أمل تسمع قول اهللا 

انتهى حديث . » وض ، إذا جاءت األمم للحساب تدعون غراً حمجلني وموعدي وموعدكم احل
  .٤السيوطي

عن الدار قطين ، حدث أيضاً عن أم ) صواعقه ( وروى بعض هذه األحاديث ابن حجر يف 
  .٥»يف اجلنة يا علي أنت وأصحابك « : سلمة أنَّ النيب صلّى اهللا عليه واله قال 

                                         
   .٧ ) : ٩٨(  سورة البينة ١

   .٧ ) : ٩٨(  سورة البينة ٢

   .٧ ) : ٩٨(  سورة البينة ٣

   .٣٧٩: ٦الدر املنثور يف التفسري باملأثور  ٤

   .٩٦: الصواعق احملرقة  ٥
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ويف حديث علي عليه السالم قال له النيب " : قمح " ويف اية ابن األثيم ما نصه يف مادة 
ستقدم على اهللا أنت وشيعتك راضني مرضيني ، ويقدم عليه عدوك غضاباً « : صلّى اهللا عليه وآله 

  .انتهى . ١ عنقه لرييهم كيف االقماح، مث مجع يده إىل» مقمحني 

  وببايل أنَّ هذا احلديث أيضاً رواه ابن حجر يف صواعقه ، ومجاعة

                                         
   .١٠٦ : ٤ النهاية ١
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  .١آخرون من طرق اُخرى تدل على شهرته عند أرباب احلديث

يا « : أنه قال ] صلّى اهللا عليه وآله [ يروي عن رسول اهللا " ر ربيع األبرا" والزخمشري يف 
علي ، إذا كان يوم القيامة أخذت حبجزة اهللا تعاىل ، وأخذت أنت حبجزيت ، وأخذ ولِْدك حبجزتك ، 

  .٢»واخذ شيعة ولِْدك حبجزم ، فترى أين يؤمر بنا

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، وخصائص : كتب احلديث ، مثل ] لـ [ تبع ولو أراد املت
  .النسائي ، وأمثاهلما أنْ جيمع أضعاف هذا القدر لكان سهالً عليه 

وإذا كان نفس صاحب الشريعة اإلسالمية صلّى اهللا عليه وآله يكرر ذكر شيعة علي عليه 
الم وياآلمنون يوم القيامة ، وهم الفائزون والراضون املرضيون ، وال شك أنَّ الس مهم هنوه عنهم بأن

، فإذا مل يصر ٣كلَّ معتقد بنبوته يصدقه فيما يقول ، وأنه ال ينطق عن اهلوى إنْ هو إال وحي يوحى
رة تلفت تلك الكلمات كلّ أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله شيعة لعلي عليه السالم فبالطبع والضرو

نظر مجاعة منهم أن يكونوا ممن ينطبق عليه ذلك الوصف حبقيقة معناه ، ال بضرب من التوسع 
  .والتأويل 

                                         
 ، وكتاب إحقاق احلق وإزهاق الباطل للسيد كتاب فضائل اخلمسة من الصحاح الستة للسيد مرتضى احلسيين: راجع  ١

التستري ، وغريمها من املصادر املختصة بإيراد هذه األحاديث الواردة يف كتب العامة ، حيث جتد الكثري الكثري من هذه الروايات 
  .وبطرقها املختلفة 

   .٨٠٨ : ١ربيع األبرار  ٢

وما ينِطق عِن {  ) : ٤ ـ ٣ : ٥٣( ى اهللا عليه وآله يف سورة النجم إشارة إىل قوله تعاىل يف حق رسوله الكرمي محمٍد صل ٣
  .} إنْ هو إأل وحي يوحى * اهلَوى 



  ٢٢٥  

نعم ، وهكذا كان األمر ، فإنَّ عدداً ليس بالقليل اختصوا يف حياة النيب صلّى اهللا عليه وآله 
الم والزموه ، وجعلوه إماما كمبلٍِّغ عنبعلي عليه الس  
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الرسول ، وشارح ومفسٍر لتعاليمه ، وأسرار ِحكَِمه وأحكامه ، وصاروا يعرفون بأنهم شيعة علي 
  .عليه السالم كعلَم خاص م كما نص على ذلك أهل اللغة 

هذا االسم غلب على أتباع علي عليه  جتدهم ينصون على أنَّ ٣ وغريمها٢ولسان العرب١ راجع النهاية
  .السالم وولده ومن يواليهم ، حىت صار امساً خاصاً م 

ومن الغين عن البيان أنه لو كان مراد صاحب الرسالة من شيعة علي عليه السالم من حيبه أو 
كما ختيله بعض القاصرين ـ مل يستقم التعبري بلفظ ال يبغضه ـ حبيث ينطبق على أكثر املسلمني ، 

، فانَ صرف حمبة شخص آلخر أو عدم بغضه ال يكفي يف كونه شيعة له ، بل ال بد هناك ) شيعة (
من خصوصية زائدة ، وهي االقتداء واملتابعة له ، بل ومع االلتزام باملتابعة أيضاً ، وهذا يعرفه كلُّ من 

استعمال األلفاظ العربية ، وإذا استعمل يف غريه فهو جماز مدلول عليه بقرينة له أدىن ذوق يف جماري 
  .حال أو مقال 

والقصارى إني ال أحسب أنَ املنصف يستطيع أنْ ينكر ظهور تلك األحاديث وأمثاهلا يف إرادة 
ليه السالم ، ميتازون ا عن سائر املسلمني مجاعة خاصة من املسلمني ، وهلم نسبة خاصة بعلي ع

  .الَّذين مل يكن فيهم ذلك اليوم من ال حيب علياً ، فضالً عن وجود من يبغضه 

                                         
   .٥١٩ : ٢النهاية  ١

   .١٨٩ : ٨لسان العرب  ٢

   .٤٠٥ : ٥ ، تاج العروس ٣٥ ٦ : ٤ ، جممع البحرين ٦٢٧: ١ ، أقرب املوارد ٤٧ : ٣القاموس احمليط  ٣



  ٢٢٧  

إنَّ اآلخرين من الصحابة ـ وهم األكثر الَّذين مل يتسموا بتلك السمة ـ قد : وال أقول 
 عليه واله ومل يأخذوا بإرشاده ، كال ومعاذ اهللا أنْ يظن فيهم ذلك ، وهم خرية خالفوا النيب صلّى اهللا

 من على وجه األرض يومئٍذ ، ولكن
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لعلَّ تلك الكلمات مل يسمعها كلَّهم ، ومن مسع بعضها مل يلتفت إىل املقصود منها ، وصحابة النيب 
  .١وهامالكرام أمسى من أن تحلِّق إىل أوج مقامهم بغاث األ

                                         
ابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله هلم من الفضل والدرجة العظيمة اليت ليست خبافية على أحد ، بل وكانوا بلى إنَ صح ١

وال غرو يف ذلك ، فانّ كتاب اهللا عز وجل حيدثنا . والزالوا موضع إحترام وتقدير وتبجيل من قبل املسلمني ، والشيعة يف أوائلهم 
سامقة الؤلئك املؤمنني ااهدين الذين شادوا مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وأهل بيته يف أكثر من موضع عن تلك املرتلة ال

  .الكرام صرح اإلسالم ، وأقاموا أركانه 

اُء على الكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركعاً محمد رسولُ اهللا والَّذين معه أِشد{ : قال اهللا تعاِىل يف أواخر سورة الفتح املباركة 
  .} ...سجداً يبتغونَ فضالًَ ِمن اهللاِ  وِرضواناً 

وكذا ترى ذلك بوضوح عند مراجعتك ألقوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأهل بيته املعصومني عليهم السالم ، وذلك ما 
إأل إنا ال نتفق مع من يذهب إىل سريان هذا األمر على مجيع صحابة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، . . .  ندعيه وال نتقوله ال

  .دون فحص ومتييز ، وكذا يوافقنا يف ذلك كلُّ عاقل منصف مدرك للحقيقة 

ية املطهرة ، والوقائع التارخيية الثابتة تؤكد صواب ما نذهب إليه ، وبطالن ما ذهب إليه اآلخرون فالقرآن الكرمي ، والسنة النبو
، سواء كانوا من الذين اظفوا هذه الصفة على اجلميع ، أو من طعنوا يف اجلميع دون دليل أو حجة أو برهان سليم ، وإنْ كانت 

د عند إخوانا من أبناء العامة ، وهم يشكلون الطرف األكثر واألوسع يف اجلماعة األوىل هي األكثر ، وهي صاحبة الرأي السائ
  .عموم املسلمني ، ِقبال الشيعة اليت تشكَل الثقل األكرب الثاين يف املذاهب اإلسالمية املختلفة 

 استثناء ، ودون مناقشة تذكر يف صحة نسبة تلك العدالة إىل وإذا كنا ال نتفق معهم يف نسبة العدالة إىل مجيع الصحابة دون
بعض اجلماعات اليت ثبت تارخيياً احنرافها عن مفهوم العدالة اإلسالمية ، فإن هذا ال يعين أبداً االتفاق مع اجلماعة األخرى الذاهبة 

 حديثنا سيكون مع اجلماعة األوىل ، واليت تلقي إىل الطعن يف مجيع الصحابة ، ألنه رأي تافه وسقيم وال يستحق النقاش ، ولذا فان
باللوم على الشيعة العتمادهم أسلوب تقييم الصحابة وفق املنهج السماوي واملقياس الشرعي الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية 

 اعتمدناها يف هذا املتكاملة والواضحة ، من دون حتزب أعمى ، أو تعصب مقيت ، وحيث تعضدنا يف ذلك املبادئ السليمة اليت
  .فلنتوقف قليالً ولنتأمل فيما نقول . تبين هذا املنهج السليم 

  .ولنبتدأ أوالً مبا تقدم منا من ذكر اآلية املباركة السالفة واملثنية على صحابة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله : أقول 
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فهذه اآلية القرآنية املباركة حتمل يف طياا الدليل الواضح على صحة هذا االستثناء الذي نقول به ، واملؤيدة له ، حيث جاء يف 
 بوضوح على التمييز املبغضة تدل) منهم ( فكلمة } وعد اهللا الَذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأجراً عظيماً { آخرها 

) ١٠اآلية ( بِل ويف قوله تعاىل يف نفس السورة . بني فئتني أو طائفتني ، إحدامها مؤمنة عاملة ، واألخرى البد أنْ تكون خمالفة هلا 
 ومن أوىف مبا عاهد علَيهَِ اَهللا فَسيؤتيِه إن الذين يبايعونك إمنا يبايعونَ اهللاَ  يد اِهللا فوق أيِديِهم فَمن نكَثَ فَامنا ينكت على نفِسِه{ 

  .عني الداللة ، وذات املعيار ، وغريها وغريها} أجراً عِظيماً 

 عليه وآله الدالة مث أو ليس قد تواتر يف كتب القوم املعروفة بالصحاح وغريها الكثري من األخبار الثابتة عن رسول اهللا صلّى اهللا
بوضوح على احنراف مجاعة معلومة ومبجلة من الصحابة معررفة بأعياا ، ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وآله املروي يف البخاري 

إنك ال : فيقال ! يارب أصحايب : أنا فرطكم على احلوض ، ولريفعن رجاالً منكم مث ليختلجن دوين ، فأقول «  ) : ١٤٨ : ٨( 
  .» تدري ما أحدثوا بعدك 

   ).٤٠٠ ، ٣٨٨، ٥٠ ، ٤٨ : ٥ و٢٨١و١٤٠: ٣( وأمحد يف مسنده  ) ١٧٩٦ : ٤( ومثله روى ذلك مسلم يف صحيحه 

إين ـ أيها الناس ـ فرطكم على احلوض ، فإذا جئت قام «  ) : ٧٤ : ٤( يف مستدركه وأما احلاكم النيسابوري فقد روى 
قد عرفتكم ، ولكنكم أحدثتم بعدي : فأقول . يا رسول اهللا أنا فالن : يا رسول اهللا أنا فالن ، وقال هذا : رجل ، فقال هذا 
  .» ورجعتم القهقرى 

  .» سحقاً سحقاً « ن ماجة يف سننه أضاف أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يقول يف حق أصحابه أؤلئك بل إن اب

مث ألَم مير علينا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه واله مع أيب بكر ـ وهو من كبار الصحابة وأعيام ـ عندما قال صلّى اهللا 
ألَسنا ـ يا رسول اهللا ـ بإخوام ، أسلمنا كما أسلموا ، : فقال له أبو بكر» هؤالء أشهد عليهم « :  وآله عن شهداء اُحد عليه

  وجاهدنا كما جاهدوا ؟

   .٤|٣٢٦١ : ٢موطأ مالك : ظر ان. » بلى ، ولكن ال أدري ما تحدثون بعدي « : فقال له رسول اهللا صلَى اهللا عليه واله 

فانظر وتأمل يف داللة هذا احلديث ، ومن هو املخاطَب ، لتدرك بوضوح أن ال أحد مستثىن من هذه املوازين الشرعية ، فمن 
 اإلسالمية هي اليت تنبذه ال حنن ، وتلك بديهية خالف أوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه واله واتبع هواه وهوى الشيطان فان الشريعة

  .ال أعتقد أنها حتتاج إىل برهان 

فهل نأيت حنن املسلمني يف آخر الزمان ضاربني عرض احلائط بأقوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حبق هذه الطائفة ممن أحدثوا 
  .إنَ ذلك ال يقول به عاقل أبداً ! رفوا لنترحم عليهم ، ونبجلهم ونقدمهم ، دون وعي أو تدبر أو دليل ؟ وبدلوا وغريوا واحن
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من كان أصحاب اإلفك الذين آذوا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، واموه يف عرضه ، والذين توعدهم اّهللا : مث أعود فأسال 
  د ، هل كانوا إالّ مجاعة من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، أم ماذا ؟تعاىل بالعقاب األليم والعذاب الشدي

بل ومن أولئك الذين أرادوا الكيد برسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وقتله عند عودته من تبوك ، هل كانوا أيضا إالّ من صحابته 
  ) . ، وغريها ٢٥٦ : ٥ ، دالئل النبوة للبيهقي ١٠٤٢: ٣ ، مغازي الواقدي ٤٥٣: ٥مسند أمحد: ع راج( صلّى اهللا عليه وآله 

مث ماذا يعين هذا التكرار الواضح يف آيات القرآن الكرمي احملذِّرة من كيد املنافقني الذين أظهروا اإلميان وأسروا الكفر واملعاداة ، 
  .مرة  ) ٣٢(  لقد بلغ عدد املرات اليت وردت فيها كلمة املنافقني واملنافقات يف القرآن الكرمي حىت

كيف تستسيغ العقول أنْ تضفي مسالة العدالة والرتاهة على مجيع الصحابة دون استثناء أو تأمل : وأخرياً أعود فأسال العقالء 
وعرض أفعاله على املقياس الشرعي الذي أقرته الشريعة اإلسالمية اخلالدة ال لشيء إالّ النه رأى رسول اهللا ك الصحايب يف سرية ذل

لرضا اإلهلي ، مهما صلّى اهللا عليه وآله أوصحبه ، وكأنَّ يف تلك الصحبة ترتيهاً أو عصمة من اإلدانة واحملاسبة ، وجوازاً للفوز با
  !فعل هذا الصحايب وأسرف وخالف ، رغم خمالفة ذلك التصور السقيم ألبسط املفاهيم اإلسالمية املعروفة لدى مجيع املسلمني ؟

كيف وأنَّ اهللا تبارك وتعاىل قد هدد زوجات الرسول صلى اهللا عليه وآله ـ وهن أقرب . إنَ ذلك واهللا ملن عجائب األمور 
هللا عليه وآله ، واشد متاساً به من مجيع الصحابة ـ مبضاعفة العذاب إذا ارتكنب ما يخالف الشريعة اإلسالمية ، دون إليه صلّى ا

يا نساء النيب من {  ) : ٣٠اآلية ( نظر منه تبارك وتعاىل إىل شدة هذا التماس هذا القرب ، إذ قال جلً امسه يف سورة األحزاب 
ٍة مبفاِحش أِت منكُنسرياً يكانَ ذلك على اِهللا يفَِني وِضع ذابف لَها العضاعٍة يِينفإذا كان األمر وفق هذَا املفهوم فانَ من } ب

  .يخالف من الصحابة جيب أنْ يضاعف عليه النكري ، ألنه أساء إىل شرف الصحبة وكرامتها 

نا استعراض مجلة معروفة ممن يسمون بالصحابة هم واهللا نعم إن لدينا ألف دليل ودليل على صحة ما نذهب إليه ، وال أريد ه
أشد ضرراً وكلَباً على اإلسالم وأهله من النصارى واليهود ، فليس هذا املكان احملدود مبحل مستساغ هلذا املبحث املهم ، إالّ إني 

 أصبح بعد ذلك عقيدة ثابتة من العقائد اليت أعتقد بأنَ القول بعدالة مجيع الصحابة ـ والذي كان أول من دعا إليه أهل احلديث مث
منحت على أساسها تلك اجلماعات سهماً يف التشريع اإلسالمي ، بل وأنْ تكون هلم سنن كسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، 

السالم ، واملناصرة بل وأنْ تكون آرائهم حجة على الناس إىل يوم القيامة ـ كان من بدع الفئات املنحرفة عن أهل البيت عليهم 
لفساد معاوية بن أيب سفيان ، وبسر بن أرطاة ، ومسرة من جندب ، وعمرو بن العاص ، واملغرية بن شعبة ، ومعاوية بن حديج 

ذا وغريهم ممن ال عذر هلم يف كثري من أفعاهلم الفاسدة ، وال يستطيع أحد تقدمي العذر هلم فيها ، إالّ طريق نسبة العدالة إليهم ، وك
نسبة حق االجتهاد هلم حىت ولو كان ذلك ِقبالة النص ، فعمدوا إىل ذلك ، وتشبثوا به ، فصار هذا اخلليط املمجوج اهلجني سنة 

  .سارت عليها اجلماعات الالحقة م دون أدىن وقفة أو مراجعة ملدى صواب ذلك املنهج اخلاطئ واملردود 
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…………………………………………………………  
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مث إنَّ صاحب الشريعة مل يزل يتعاهد تلك البذرة ، ويسقيها باملاء النمري العذب من كلماته 
يعة ، وأكثرها وإشاراته ، يف أحاديث مشهورة عند أئمة احلديث من علماء السنة ، فضالً عن الش

  .١»علي مين مبرتلة هارون من موسى « : قوله صلّى اهللا عليه وآله : مروي يف الصحيحني ، مثل 

  .٢»ال حيبك إالّ مؤمن ، وال يبغضك إالّ منافق « : ومثل 

 .٣»اللّهم ائتين بأحب خلقك إليك « : ث الطائرويف حدي

                                         
: ٥ ، سنن الترمذي ٢٤٠٤ : ٤ ، صحيح مسلم ١١٤|٥٢: ١ة  ، سنن ابن ماج٢٤ : ٥صحيح البخاري : انظر ١
 : ٧ ، حلية األولياء ١٠٤ : ٤ ، تاريخ بغداد ١١٧ : ٣ ، الرياض النضرة ٨ : ٥ ، اُسد الغابة٣٧٣١|٦٤٠ و٣٧٢٤|٦٣٨
   .١٢٤ : ١ ، ترمجة اإلمام علي عليه السالم من تاريخ دمشق ١٩٤

 ، تأريخ ٤٢/١١٤: ١ ، سنن ابن ماجة ٣٧١٧|٦٣٥: ٥ذي  ، صحيح الترم١٣١|٨٦: ٥صحيح البخاري : أنظر ٢
  .١٨٩: ٣، الرياض النضرة ١٨٥: ٤ ، حلية األولياء ٤٢٦: ١٤ و٤١٧: ٨ ، و٢٥٥: ٢بغداد 

 ، ١١٤ : ٣، الرياض النضرة ١٣٠ : ٣ ، مستدرك احلاكم ٣٠ : ٤ ، اُسد الغابة ٣٧٢١|٦٣٦ : ٥سنن الترمذي : انظر ٣
   .٤٤:  ، تذكرة اخلواص ١٥١ ـ ١٠٥ : ٢ة اإلمام علي عليه السالم من تاريخ دمشق  ، ترمج٣٣٩ : ٦حلية األولياء 
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  .١»ألعطني الراية غداَ رجالً يحب اَهللا ورسولَه ويحبه اهللا ورسولُه « : ومثل 

  .٢»يت أهل بييت كتاب اّهللا ، وعتر: إني تارك فيكم الثقلني « : ومثل 

  .٣»علي مع احلق واحلق مع علي « و 

إىل كثري من أمثاهلا مما لسنا يف صدد إحصائه وإثبات أسانيده ، وقد كفانا ذلك موسوعات 
)  عبقات األنوار (كتب االمامية ، فقد ألَّف العامل احلرب السيد حامد حسني اللكناهوي كتاباً أمساه 

يزيد على عشرة جملَّدات ، كلُّ جملَّد بقدر صحيح البخاري تقريباً ، أثبت فيها أسانيد تلك األحاديث 
  .من الطرق املعتربة عند القوم ومداليلها ، وهذا واحد من اُلوف ممن سبقه وحلقه 

هللا عليه وآله من هذه الدار إىل دار القرار ، ورأى مجع من مثَّ ملّا ارحتل الرسول صلّى ا
أو ألنَّ قريشاً كرهت أنْ جتتمع ! ! إما لصغر سنه : الصحابة أنْ ال تكون اخلالفة لعلي عليه السالم 

أو الُمور ! ! النبوة واخلالفة لبين هاشم ، زعماً منهم أنَّ النبوة واخلالفة إليهم يضعوا حيث شاءوا 

                                         
 ٤ ، مسند أمحد ١٢١|٤٥:١ ، سنن ابن ماجة ٣٧٢٤|٦٣٨ : ٥ ، سنن الترمذي ٧٣و٦٥ : ٤صحيح البخاري : انظر  ١

   .٩٦٣٧|٢٨٧ : ٥  ، املصنف لعبد الرزاق٢٦٣ : ٧ ، التاريخ الكبري للبخاري ١٣١ : ٩ ، سنن البيهقي ٥٢: 

 ١٠٩: ٣، مستدرك احلاكم ١٨١ : ٥ و ١٧ : ٣ ، مسند أمحد ٣٧٨٨|٦٦٣ و ٣٧٨٦|٦٦٢: ٥سنن الترمذي : اُنظر  ٢
   .١ ٢ : ٢ ، اُسد الغابة ١٤٨و 

 : ٣ ، ترمجة اإلمام علي عليه السالم من تاريخ دمشق ١٢٤: ٣ ، مستدرك احلاكم ٣٢١ : ١٤تاريخ بغداد : اُنظر  ٣
١١٥٩|١١٧.   



  ٢٣٥  

ى لسنا بصدد البحث عنها ، ولكنه باتفاق الفريقني امتنع أوالً عن البيعة ، بل يف صحيح اُخر
  .١أنه مل يبايع إالّ بعد ستة أشهر: البخاري ـ يف باب غزوة خيرب 

                                         
 ، ١١ : ١ ، اإلمامة والسياسة ١٥٢ : ٥صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري :  ، وانظر كذلك ١٧٧ : ٥صحيح البخاري  ١

   .١٣:  ، الصواعق احملرقة ٣٢٧ : ٢ ، الكامل يف التاريخ ٢٠٨ : ٣ ، تاريخ الطربي ٣٠٢ : ٢مروج الذهب 
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  .١وتبعه على ذلك مجاعة من عيون الصحابة ، كالزبري وعمار واملقداد وآخرين

مثَّ ملّا رأى ختلّفه يوجب فتقاً يف اإلسالم ال يرتق ، وكسراً ال يجرب ، وكلُّ أحد يعلم أنَّ علياً 
ما كان يطلب اخلالفة رغبة يف اإلمرة ، وال حرصاً على املُلك والغلبة واالثَرة ، وحديثه مع ابن عباس 

قه ، ومد رواقه ، وإقامة احلق ، وإماتة ، وإمنا يريد تقوية اإلسالم ، وتوسيع نطا٢بذي قار مشهور
  .الباطل 

ـ أعين اخلليفة األول والثاين ـ بذال أقصى اجلهد يف نشر كلمة ٣وحني رأى أنَّ املتخلّفني 
 عما التوحيد ، وجتهيز اجلنود ، وتوسيع الفتوح ، ومل يستأثروا ومل يستبدوا ، بايع وسامل ، وأغضى

يراه حقّاً له ، حمافظة على اإلسالم أن تتصدع وحدته ، وتتفرق كلمته ، ويعود الناس إىل جاهليتهم 
  .األوىل 

                                         
و ، وعمار بن ياسر ، وفروة بن عمرو ، وخالد بن سعيد بن أبو ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، واملقداد بن عمر: منهم  ١

  .العاص ، واُيب بن كعب ، والرباء بن عازب ، وقيس بن سعد بن عبادة ، وخزمية بن ثابت ، وغريهم 

 ، ٣٢٥ : ٢كامل يف التاريخ  ، ال٢٠٨ : ٣ ، تاريخ الطربي ٢٥٩ : ٤ ، العقد الفريد ٣٠١ : ٢مروج الذهب : راجع 
   .٦٣ : ٢ ، تاريخ أيب الفداء ١٠٣ : ٢تاريخ اليعقويب 

ما قيمة هذِه : دخلت علن أمري املؤمنني عليه السالم بذي قار وهو خيصف نعله ، فقال رمحه اهللا يل : قال عبد اهللا بن عباس  ٢
  .ال قيمة هلا: النعل ؟ فقلت 

  . . . . » واهللا هلي أحب إىل من إمرتكم إالّ أنْ اُقيم حقَاً ، أو أدفع باطال « : فقال عليه السالم 
   .٧٦|٣٢ : ١شرح ج البالغة للشيخ حممد عبده : انظر 

  . ذلك يف املفردات الالحقة ، فالحظ ألنَّ األمر برمته كان يف عهد أيب بكر ، ومثل) املختلف ( صواا  ٣
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  ، ومل١وبقي شيعته منضوين حتت جناحه ، ومستنريين مبصباحه

                                         
 إن إدراك حقيقة املوقف الذي اختذه أمري املؤمنني علي عليه السالم بالتسليم الظاهري لواقع احلال الذي ترتب عليه وضع ١

ع الذي عايشته تلك الدولة اإلسالمية بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، ال يتأتى إالّ من خالل التأمل الدقيق ملفردات الواق
  .الدولة الفتية والغضة أبان تلك الفترة احلساسة والدقيقة من حياا ووجودها املقدس 

إنَّ من الثابت الذي سجله معظم املؤرخني لتلك احلقبة الغابرة من التاريخ اإلسالمي أن أبا بكر وعمر ومجاعة من : أقول 
حاولوا قسراً وديداً إجبار اإلمام علي عليه السالم على البيعة أليب بكر أول األمر ، والتنازل عن موقفه املبتين على حقَه الصحابة 

الشرعي يف خالفة رسول اهللا صلَى اهللا عليه وآله ، حىت بلغ األمر م إىل التهديد الصريح بإحراق بيته عليه السالم ، وحيث كانت 
 صلى اهللا عليه وآله وثلة من الصحابة الذين أعلنوا رفضهم ملا ترتب عليه األمر يف سقيفة بين ساعدة أثناء غَيبة فيه بضعة الرسول

أهل البيت عليهم السالم وانشغاهلم بأمر تغسيل وتكفني رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه ، ملا 
وإىل حقيقة هذه احملاولة اخلطرية اليت جلأ إليها هؤالء الصحابة أشارت . . . رمحة صلّى اهللا عليه وآله ميثله من الوداع األخري لنيب ال

  .بوضوح الكثري الكثري من املصادر واملراجع التارخيية املختلفة املثبتة لوقائع األيام األوىل ملا بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

امة والسياسة البن قتيبه ، أنساب األشراف للبالذري ، تاريخ ابن شحنة ، تاريخ أيب الفداء ، تاريخ الطربي ، اإلم: راجع 
شرح النهج البن أيب احلديد املعتزيل ، كتاب امللل والنحل للشهرستاين ، مروج الذهب ، العقد الفريد ، كتاب أعالم النساء البن 

  .طيفور ، وغريها 

  :وحتضرين اللحظة مجلة أبيات شعرية قرأتها للشاعر حافظ إبراهيم ، تشري بوضوح إىل هذا األمر ، يقول فيها 

 رملٍي قاهلا علِْقيها* وقَولٍَة ِلعِبم ِظمِبساِمِعها أع أكِْرم  

  !!إنْ لَم تبايع ، وبنت املُصطفى فيها * حرقْت دارك ال اُبقي عليك ِبها 

  !!!.أمام فاِرِس عدناٍن وحاِميها * ا كان غري أيب حفٍص ِبقائِلها م

بيد أن هذه احملاولة الرهيبة ـ واليت تشكًل سابقة خطرية يف التاريخ اإلسالمي ، وغريها من احملاوالت السقيمة ـ مل تكن 
 واإلدراك الدقيق جلملة النتائج املترتبة على الوقوف لتؤدي بالنتيجة املرجوة من ِقبل احلكومة اإلسالمية آنذاك لوال احلس العميق ،

املعارض املعلن أمام ذلك الطرف املستهجن يف مسرية الدولة اإلسالمية ـ وما سيتالقى به مع واقع احلال الذي حييط بالدولة الفتية 
  . والتظلّم من كل جانب ـ لدى اإلمام علي عليه السالم ، وإىل ذلك تشري خطبه وكلماته املليئة بالشكوى
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نعم ، لقد كانت املدينة املنورة وما حييط ا حلقة حساسة وخطرية لقرا من مركز الدولة اإلسالمية وعاصمتها ، يف حني 
  :كان يعتاش بني جدراا واىل جوارها من يريد الكيد ا ، واالنقضاض عليها ، ومن هؤالء 

  .املنافقون الذين كانوا يشكَلون شرحية ال يستهان ا ، بل وكان خطرهم أكرب واعظم من أنْ يغض الطرف عنه : اوالً

ن أهِل املَدينِة مردوا على النفاِق التعلَمهم نحن وممن حولَكُم ِمن األعراب مناِفقونَ وِم{ : ١٠١قال تعاىل يف سورة التوبة اآلية 
  .}  نعلَمهم سنعذِّبهم مرتني ثُم يردونُ إىل عذاٍب عظيم

  .اليهود ، وهم أشد الناس عداوة لإلسالم وأهله : ثانياً 

  .الدول واإلمرباطوريات اليت كَانت ترى يف السالم خطراً أكيداً عليها ، كالرومان واالكاسرة والقياصرة : ثالثاً 

املراكز املنحرفة والفاسدة اليت حاولت عبثاً أن جتد هلا موطأ قدم يف أرض الواقع ، يضاف إليها مدعي النبوة ممن وجدوا : رابعاً 
مسيلمة الكذاب ، وطليحة بن خويلد ، : مقى واملغفلني يؤيدوم يف ترهام ومفاسدهم أمثال أعداداً ال يستهان ا من احل

  .وسجاح بنت احلرث 

وغري ذلك من األسباب االُخرى ، واليت أدرك اإلمام علي عليه السالم مدى خطرها على الدولة اإلسالمية املباركة اليت كاد 
  .هاده وسيفه الفضل األكرب بعد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يف إقامتها وتثبيتها جل

وإليك أخي القارئ الكرمي شيئاً من كلماته عليه السالم املوضحة لواقع احلال الذي عايشه عليه السالم ، والذي دفعه لغض 
  :انه احلقيقي النظر عن حقِّه الشرعي ، ومك

 ابن أيب قحافة ، وال : ويف بعض املصادر[ أما واهللا لقد تقمصها فالن « : قال عليه السالم فيما يعرف باخلطبة الشقشقيه
ل القطب من الرحى ، ينحدر وإنه ليعلم أنَ حملي منها حم] خالف يف ذلك ، فانَ احلديث لواضح ، والتلميح يغين عن التصريح هنا 

عين السيل ، وال يرقى إيل الطري ،فسدلت دوا ثوباً ، وطويت عنها كشحاً ، وطفقت أرتئي بني أنْ أصول بيد جذاء ، أو أصرب 
على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبري ، ويشيب فيها الصغري ، ويكدح فيها مؤمن حىت يلقى به ، فرأيت أنَ الصرب على هاتا 

  .أحجى

  . . . . .» فصربت ويف العني قذى ، ويف احللق شجاً ، أرى تراثي باً 

غضيت فنظرت فإذا ليس يل معني إالّ أهل بييت ، فظننت م على املوت ، وأ. . . . « : ويف إحدى خطبه عليه السالم يقول 
  .» على القذى ، وشربت على الشجى ، وصربت على أخذ الكظم ، وعلى أمر من طعم العلقم 
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فما راعين إالّ انثيال الناس على فالن ليبايعونه ، فامسكت يدي حىت . . . « : وىف كتابه عليه السالم إىل أهل مصر يقول 
 قد رجعت عن اإلسالم ، يدعون إىل حمق دين حممد صلّى اهللا عليه وآله ، فخشيت إنْ مل أنصر اإلسالم وأهله رأيت راجعة الناس

  .» أنْ أرى فيه ثلماً أو هدماً ، تكون املصيبة به علي أعظم من فوت واليِتكُم 

اً علي منذ قبض اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه فواهللا ما زلت مدفوعاً عن حقي ، مستاثَر« : وقوله عليه السالم عند فتنة اجلمل 
  .»وآله حىت يوم الناس هذا 

  !إنك على هذا األمر يا بن أيب طالب ـ حلريص : وقد قال قائل « : ويروي هو عليه السالم حديثاً له مع بعض الصحابة 

 حقَّاً يل وأنتم حتولون بيين و بينه ، وتضربون وجهي : فقلت ما طلبتبل أنتم واهللا أحرص وأبعد ، وأنا أخص وأقرب ، وإن
  .دونه 

  .» فلما قرعته باحلجة يف املأل احلاضرين هب كأنه بِهت ال يدري ما جييبين به 

: واخرياً إليك أخي القارئ الكرمي دعاء أمري املؤمنني عليه السالم وتظلمه مما وقع عليه من ِقبِل قريش ، فتأمل فيه بروية وإمعان 
  .»أمراَ هو يلاللهم إني أستعديك على قريِش ، ومن أعام ، فإم قطعوا رمحي ، وصغروا عظيم مرتليت ، وأمجعوا على منازعيت « 
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اإلسالم كان جيري على مناهجه القومية ، حىت إذا متيز يكن للشيعة والتشيع يومئٍذ جمال للظهور ، ألنَّ 
وحاربه يف )  عليه السالم ( احلق من الباطل ، وتبين الرشد من الغي ، وامتنع معاوية عن البيعة لعلي 

، وكان معه من ١، انضم بقية الصحابة إىل علي عليه السالم حىت قتل أكثرهم حتت رايته) صفَني ( 
كعمار بن ياسر ، وخزمية ذي الشهادتني ، : لنيب مثانون رجالً ، كلّهم بدري عقيب عظماء أصحاب ا

  .وأيب أيوب األنصاري ، ونظرائهم 

  مثَّ ملا قُتل علي عليه السالم واستتب األمر ملعاوية ، وانقضى دور

                                         
عمار بن ياسر ، خزمية بن ثابت ذو الشهادتني ، أبو عمرة األنصاري ، ثابت بن عبيد األنصاري ، عبد اهللا بن بديل : منهم  ١

اخلزاعي ، أبو اهليثم مالك بن التيهان ، هاشم املرقال ، عبد الرمحن بن بديل اخلزاعي ، جندب بن زهري األزدي ، سعد بن احلارث 
   .األنصاري
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جلبابرة يف املسلمني ، واستبد واستأثر عليهم ، وفعل يف شريعة اخللفاء الراشدين ، سار معاوية بسرية ا
اإلسالم ما ال جمال لتعداده يف هذا املقام ، ولكن باتفاق املسلمني سار بضد سرية من تقدمه من 
اخللفاء ، وتغلَب على اُألمة قهراً عليها ، وكانت أحوال أمري املؤمنني عليه السالم وأطواره يف مجيع 

جارية على نواميس الزهد والورع ، وخشونة العيش ، وعدم املخادعة واملداهنة يف شيء من شؤونه 
  .أقواله وأفعاله ، وأطوار معاوية كلّها على الضد من ذلك متاماً 

  ، وقهر١وقضية إعطائه مصر البن العاص على الغدر واخليانة مشهورة

                                         
أن معاوية بن هند ملا عزم على اخلروج على علي ابن أيب طالب عليه السالم ، أرسل إىل :  روت املصادر التارخيية املختلفة ١

عمرو بن العاص طالباً منه القدوم إليه من مصر ، فشد إليه الرحال حىت قدم عليه يف الشام ، فتذاكرا أمر اخلروج على علي عليه 
  .ولكنا نقاتله على ما يف أيدينا ، ونلزمه قتل عثمان : ادا يف القول حىت قال معاوية له السالم وقتاله ، فتر

  ! !واسوأتاه ، إنَ أحق الناس أالّ يذكر عثمان ال أنا وال أنت : فقال عمرو

  وِلم وحيك ؟: فقال معاوية 

أما أنت فخذلته ـ ومعك أهل الشام ـ حىت استغاث بيزيد بن أسد البجلي ، وأما أنا فتركته عياناً وهربت إىل : فقال 
  ! !فلسطني 

  .دعين من هذا ، مد يدك فبايعين : فقال معاوية 

  ! ! اهللا ، ال اُعطيك ديين حىت آخذ من دنياك ال لعمر: قال 

  .لك مصر طعمة : فقال معاوية بن هند

خلَفه من وهكذا اتفق الفريقان حيث مت ملعاوية ما أراد من شراء دين ابن العاص قبال مثن زهيد ومتاع قليل ، مل يلبث أنْ 
وراءه ليقف أمام حمكمة السماء مثقالً بذنوبه ومعاصيه ، حىت قيل أنه تذكَر ذلك على فراش املوت ـ على ما ترويه كتب التأريخ 

يا ليتين مت قبل هذا اليوم بثالثني سنة ، أصلحت ملعاوية دنياه وأفسدت ديين ، أثرت دنياي وتركت آخريت ، عمي : ـ فقال 
  .حضرين أجلي علي رشدي حىت 



  ٢٤٢  

(198) 

، وتوسعه باملوائد وألوان املطاعم األنيقة معلوم ، وكلُّ ٢، واستلحاق زياد أشهر١لى بيعة يزيداالُمة ع
 ذلك من أموال األمة ، ويفء املسلمني الذي كان يصرفه

                                                                                                                                   

 ، سري أعالم النبالء ٦١|٢ ، شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل ١٨٤ : ٢ ، تأريخ اليعقويب ٣٤: وقعة صفني : أنظر
   .٤٣٨: ١ ، عيون األخبار ٩٢ : ٥ و ٩٧ : ٤ ، العقد الفريد ٢٤٤: ١٩ ، خمتصر تأريخ دمشق ٧٢ : ٣

تلك واهللا وحدها موبقة عظيمة كفيلة بإيراد معاوية يف أسفل درك اجلحيم ، حيث ملًك رقاب االُمة رجالً جتمعت فيه كل  و١
صفات الرذيلة واالحنطاط بشكل جلي ، بل وكان من أوضح الناس عداًء هللا ولرسوله ، وبغضاً ألهل بيت النبوة عليهم السالم ، 

من الفجائع والنكبات ما ترتعش من هوهلا السموات واألرضيني ، كان أعظمها قتل ابن بنت حىت فعل ما فعل إبان حكمه القصري 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، ورحيانته ، وسيد شباب أهل اجلنة ، اإلمام السبط احلسني بن علي بن أيب طالب عليهما السالم مع 

 فما . . . . م يف البلدان بشكل تتفطَّر له القلوب ، وتتصدع له اجلبال إخوانه وأهل بيته وأصحابه ، بل وسيب عياله والطواف
  بل ومبن تتعلًق هذه اجلناية العظيمة ، والرزية املهولة ؟. . . . فعل معاوية ذه األمة وما جنن عليها 

للعني مدينة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ، واستباح فيها األموال مث هل ينجو معاوية من واقعة احلرة اليت فجع فيها ولده ا
والدماء واألعراض ، وغري ذلك مما ال حتتمله القلوب وال تصدقه العقول ، بل ووضع سيفه يف رقاب املسلمني حىت قتل يومئذ من 

ثري من املراجع واملصادر املختلفة ، حىت املهاجرين واألنصار وغريهم من املسلمني أكثر من عشرة آالف رجل كما تذكر ذلك الك
، بل وروي أيضا بان جنده وأزالمه . . . لقد قيل بأنه مل يبق يف املدينة بدري بعدها ، ناهيك عمن قُتل من النساء أيضا والصبيان 

عني يزيد على أم عبيد افتضوا يف هذه الواقعة ألف عذراء من بنات املهاجرين واألنصار ، وأمروا املسلمني بالبيعة ألمريهم الل
  ! ! .وخول ، إنْ شاء استرق وإنْ شاء أعتق 

نعم ، هذه وغريها من املوبقات العظيمة اليت ال عد هلا وال حصر ، واليت ال تصدر إالّ عن كافر ، خبيث السريرة ، ننت الطوية 
  .، لعني املرتع 

ماذا فعل معاوية ذه االُمة ، وأىن له التنصل من تبعات هذه األفعال الثقال اليت حلقت بأفعاله هو واليت ال تقل : وأخرياً أقول 
  .عنها فساداً وال احنرافاً 

لت بزياد ،  نعم أحلقه بدعوى أن أبا سفيان زىن بسمية ـ وكانت من ذوات الرايات ـ وهي على فراش عبيد ، فحم٢
وذلك بشهادة أيب مرمي ، املتاجر باخلمور والقيادة ، فهنيئاً لالمة اإلسالمية بكذا زعماء ال يزال البعض يكنون هلم االحترام والتقدير 

  .وفعلوه والتقديس ، بعد أنْ حرفوا الذَين ، وضيعوا حدوده ، وأباحوا حرماته ، وسفكوا دماء أهله ، وما تركوا شيئاً منكراً إالّ 



  ٢٤٣  

(199) 

  . يف الكراع والسالح واجلند ١اخلليفتان

) نثر الدرر( يف كتابه  ) ٤٢٢( احلسني الآليب املتوىف سنة وحيدثنا الوزير أبو سعيد منصور بن 
  :ما نصه 

دخلت على معاوية فقدم يل من احلار والبارد ، واحللو واحلامض ، ما : قال أحنف بن قيس 
  ما هذا ؟: فقلت : كثر تعجيب منه ، مث قدم لوناً مل أعرف ما هو

  .هذا مصارين البط حمشوة باملخ ، قد قلي بدهن الفستق ، وذر عليه بالطربزد : فقال 

  ما يبكيك ؟: فبكيت ، فقال 

قت الطعام وإفطاره ـ وسألين املقام ـ فجيء له ذكرت علياً ، بينا أنا عنده وحضر و: قلت 
 ما يف اجلراب ؟: جبراب خمتوم ، قلت  

  .سويق شعري: قال 

 به ؟: قلت ؤخذ أو خبلتعليه أنْ ي خفت  

  . وال أحدمها ، ولكن خفت أنْ يلته احلسن واحلسني بسمن أو زيت ال: قال 

 م هو يا أمري املؤمنني ؟: فقلتحمر  

                                                                                                                                   
 : ٦ و ٢٦٧ : ٥، العقد الفريد ١٩٣ : ٣ ، مروج الذهب ٤٤١ : ٣ ، الكامل يف التأريخ ٢١٤: ٥تاريخ الطربي : اُنظر
   .٤٣ : ٣ ، اإلصابة ٤٩٥ : ٣ ، سري أعالم النبالء ١٤٤

  . أدرك وجه ختصيصهما بذلك ، فتأمل  لعله رمحه اهللا تعاىل يقصد ما أبا بكر وعمر ، ولكن مل١
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لفقري ال ، ولكن جيب على أئمة احلق أنْ يعتدوا أنفسهم من ضعفة الناس لئال يطغي ا: فتهال 
 هفقر.  

   .١ذكرت من ال ينكر فضله: فقال معاوية 

                                         
  .٣ ، ٥ :١نثر الدر  ١
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  . ١للزخمشري ونظائره هلذه النادرة نظائر كثرية) ربيع األبرار ( وجتد يف 

كانوا عليه من التجايف عن زخارف الدنيا هذا كلّه والناس قريبو عهد بالنيب واخللفاء ، وما 
 ، بعد أنْ نقض كل عهد ٢وشهواا ، مث انتهى األمر به إىل أنْ دس السم إىل احلسن عليه السالم فقتله

 ، مث أخذ البيعة لولده يزيد قهراً ، وحاله معلوم عند اُألمة يومئٍذ أكثر مما ٣وشرط عاهد اهللا عليه له
 هو معلوم عندنا

                                         
   .٢٤٢و٢٣٩ : ٤ و ٨ ٠ ، ٧٧: ٣ و٧٢٠ ، ٦٩٣: ٢ و ٨٣٥ ، ٨٠٧، ٩٢ ، ٩٠: ١ربيع االبرار: اُنظر ١

 ، ٣٧٥ : ١ ، االستيعاب امش اإلصابة ٤٩: ١٦ ، شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل ٧٣: مقاتل الطالبيني  ٢
   .١٧٦٠|١٨٢: ٣ الذهب مروج

 قد يكتفي البعض مبقولة معاوية بن هند يف مسجد الكوفة من أن كلَّ العهود واملواثيق ـ اليت أبرمها وتعهد لإلمام احلسن ٣
عليه السالم بالوفاء ا ، وأشهد على نفسه يف ذلك الشهود ـ حتت قدميه ال يفي منها بشيء ، إالّ أن استقراء سرية معاوية 

  .ه بعد ذلك الصلح خري شاهد على هذا النقض والتنصل عما عاهد اهللا تعاىل عليه ألن يفي به وأفعال

بلى ، فقد عاهد اإلمام احلسن عليه السالم بأن تكون اخلالفة له بعد موته ، وإذا تويف اإلمام احلسن عليه السالم قبله فإنَ 
جهد على إستحصال البيعة لولده يزيد الفاجر ) أي معاوية ( ، بيد أنه اخلالفة تكون لإلمام احلسني عليه السالم بعد هالك معاوية 

بشىت الوسائل والذرائع بعد وفاة اإلمام احلسن عليه السالم ، حني كان قد حتايل يف التمهيد إلذاعة هذا األمر يف حياة اإلمام 
  .احلسن عليه السالم على ما تذكره املراجع املختلفة 

مث إنَ معاوية تعهد لإلمام احلسن عليه السالم بالكف عن مطاردة شيعته وحقن دمائهم ، لكنه مل يترك وجهاً من أصحاب 
  .اإلمام عليه السالم وشيعته إالّ ونكل به أو قتله 

ابتدعها بسب اإلمام علي ابن أيب طالب عليه السالم على املنابر ، ولكنه هلك بل ونقض ما تعهد به من رفع السنة السيئة اليت 
  . وهلك الذين بعده وهم على هذه الفعلة النكرة دائمون ، حىت ى عنها عمر بن عبد العزيز من بعد

وكما قيل شتان بني مشرق . . . سول صلّى اهللا عليه وآله ، ولكنه واخرياً فقد تعهد بأن حيكم مبا يف القرآن وما جاء عن الر
  .ومغرب 
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  .اليوم 

فَِمن هذا وأضعاف أمثاله استمكن البغض له والكراهة يف قلوب املسلمني ، وعرفوا أنه رجل 
قال : قال ) ربيعه ( دنيا ال عالقة له بالدين ، وما أصدق ما قال عن نفسه فيما حدثنا الزخمشري يف 

قد سلم من الدنيا وسلمت منه ، وأما عمر فقد عاجلها وعاجلته ، وأما عثمان أما أبو بكر ف: معاوية 
   .١فقد نال منها ونالت منه ، وأما أنا فقد تضجعتها ظهراً لبطن ، وانقطعت إليها وانقطعت إيلَّ

صلت السلطة املدنية عن الدينية ، ومن ذلك اليوم ـ أعين يوم خالفة معاوية ويزيد ـ انف
وكانت جمتمعة يف اخللفاء األولني ، فكان اخلليفة يقبض على إحدامها باليمني وعلى اًألخرى بالشمال 
، ولكن من عهد معاوية عرفوا أنه ليس من الدين على شيء ، وأنَ الدين له أئمة ومراجع هم أهله 

العلم ، والزهد ، والشجاعة ، وشرف : يه شروط اإلمامة ـ من وأحق به ، ومل جيدوا من توفَّرت ف
  .احلسب والنسب ـ غري علي عليه السالم وِولِْدِه 

ضم إىل ذلك ما يرويه الصحابة للناس من كلمات النيب يف حقِّهم ، واإليعاز إىل أحقيتهم ، 
سالم وأوالده ـ ذا وأمثاله ـ ينمو ويسري يف مجيع األمة اإلسالمية فلم يزل التشيٍع لعلي عليه ال

  .سريان البرء يف جسد العليل ، خفياً وظاهراً ، ومستوراً وبارزاً 

مث تاله شهادة احلسني عليه السالم ، وما جرى عليه يوم الطف ، مما أوجب انكسار القلوب 
كزيد بن أرقم ، : روح الدامية له يف النفوس ، وهو ابن رسول اّهللا ورحيانته ، وبقايا الصحابة واجل

وجابر بن عبد اهللا األنصاري ، وسهل بن سعد الساعدي ، وأنس بن مالك ، الَّذين شاهدوا حفاوة 
 رسول اهللا

                                                                                                                                   

  .راجع ما شئت من كتب التأريخ اليت حتدثت عن هذه الواقعة ، واحكم مبا ميليه عليك دينك وعقلك 

   .٩٠ : ١ربيع األبرار  ١
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 املطية مطيتكما ، وِنعم الراكبان ِنعم« : صلى اهللا عليه وآله به وبأخيه ، وكيف كان حيملهما ويقول 
 ، وكثري من أمثال ذلك ، مل يزالوا بني ظهراين األمة يبثون ١وأنهما سيدا شباب أهل اجلنة. أنتما 

  .تلك األحاديث ، وينشرون تلك الفضائل ، وبنو اُمية يِلغون يف دمائهم ، ويتعقبوم قتالً ومساً وأسراً

كلُّ ذلك كان بطبيعة احلال مما يزيد التشيع شيوعاً وانتشاراً ، وجيعل لعلي عليه السالم 
وغرس احملبة يف القلوب ، واملظلومية ـ كما يعلم كلُّ أحد ـ . وأوالده املكانة العظمى يف النفوس 

  .هلا أعظم املدخلية

ان بنو أمية كلّما ظلموا واستبدوا ، واستأثروا وتقاتلوا على املُلك كان ذلك كخدمة منهم فك
ألهل البيت عليهم السالم وتروجياً ألمرهم ، وعطفاً للقلوب عليهم ، وكلّما شددوا بالضغط على 

إىل شيعتهم ومواليهم ، وأعلنوا على منابرهم سب علي عليه السالم وكتمان فضائله ، وحتويرها 
  .عليهم ) رد فعل ( مثالب ، انعكس األمر وصار 

يا بين ، ما بىن الدين شيئاً فهدمته الدنيا ، وما بنت الدنيا : أما مسعت ما يقول الشعيب ِلولَِدِه 
نَ بين أمية مل يزالوا جيهدون يف وأوالده ، فا] عليه السالم [ شيئاً إالّ وهدمه الدين ، اُنظر إىل علي 

وما زالوا يبذلون مساعيهم . كتم فضائلهم ، وإخفاء أمرهم ، وكأنما يأخذون بضبعهم إىل السماء 
  .يف نشر فضائل أسالفهم ، وكأنما ينشرون منهم جيفة 

  .٢ليه السالمهذا مع أنَّ الشعيب كان ممن يتهم ببغض علي ع

                                         
استفاضت بإيراد الكثري من الروايات الصحيحة الدالة على عظيم مرتلة احلسنني عليهما  تراجع كتب الفضائل املختلفة ، فقد ١

  .السالم 

 ، فقد أورد فيه مبحثاً شافياً حول هذا ٥٠٠:  راجع كتاب البيان يف تفسري القرآن للسيد أيب القاسم اخلوئي رمحه اهللا ٢
  .املوضوع ، موثقاً باألدلة الواضحة والصرحية 
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] عليه السالم [ ما لقينا من علي : أنه كان يقول ) : ربيعه ( ولكن الزخمشري حيدثنا عنه يف 
  .١إنْ أحببناه قُِتلْنا وإنْ أبغضناه هلَكْنا

، وعلى رأسها عبد امللك ، وما ٢لة السفيانية وخلفتها الدولة املروانيةإىل أن تصرمت الدو
أدراك ما عبد امللك ، نصب احلجاج اانيق على الكعبة بأمره حىت هدمها وأحرقها ، مث قتل أهاليها 
، وذبح عبد اهللا بن الزبري يف املسجد احلرام بني الكعبة واملقام ، وانتهك حرمة احلرم الذي كانت 

اهلية تعظمه وال تستبيح دماء الوحش فيه فضال عن البشر ، وأعطى عهد اهللا وميثاقه البن عمه اجل
 :عمرو بن سعيد األشدق مث قتله غدراً وغيلة حىت قال فيه عبد الرمحن بن احلكم من أبيات 

  ٣ومثلكُم يبين العهود على الغدِر* غَدرتم بعمرو يا بين خيط باِطٍل 

                                         
   .٤٩٤ : ١ار ربيع األبر ١

فالعنابسة يعودون بنسبهم إىل عنبسة عم أيب سفيان بن . العنابسة ، واالعياص : ينقسم األمويون إىل بطنني كبريين ، مها  ٢
  .حرب ، ومنه كل سرت تسميته عليهم ، فأًمسوا بالسفيانيني 

العيص ، أو العويص ، أو العاص ، أو أبا العاص ، والذي من أبنائه احلكم : يقال له وأما االعياص فيعودون بنسبهم إىل رجل 
  .، طريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، هو وابنه مروان سيئ الذكر

وحيث )  هـ ٤١( وية بن أيب سفيان عام فالسفيانيون كانوا هم الذين امتطوا أول األمر ناصية الدولة اإلسالمية يف عهد معا
ليقيم بعد ذلك ما أمسي بالدولة )  هـ ٦٤( امتدت دولتهم حىت اية حكم معاوية الثاين وتسلُم مراون بن احلكم زمام األمور عام 

  .املروانية ، خلفاً للسفيانيني ، فشابه اخللف السلف 

 بن سعيد عبد امللك وغلبه على دمشق يف سنة تسع وستني هجرية ، أنه بعد أنْ خالف عمرو: روت املصادر التارخيية  ٣
حصل بني االثنني قتال استمر أياماً ، مث عقدا بينهما صلحاً ، وكتبا بذلك كتاباً ، وآمن عبد امللك عمرواً وأعطاه على ذلك 

ـ وليست اخليانة إال خصلة متواضعة العهود ، إالّ أنَ عبد امللك مل يلبث أنْ نقض عهده ، وضرب عرض احلائط بوعوده ، وخان 
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فهل هذه األعمال تسيغ أن يكون صاحبها مسلماً ، فضالً عن أن يكون خليفة املسلمني ، 
  !وأمري املؤمنني ؟ 

مث سارت املروانية كلها على هذه السرية ، وما هو أشق وأشقى منها ، عدا ما كان من العبد 
  .مر بن عبد العزيزالصاحل ع

مث خلفتها الدولة العباسية ، فزادت ـ كما يقال ـ يف الطنبور نغمات ، حىت قال أحد 
  :خمضرمي الدولتني 

  وليت عدل بين العباس يف النار * يا ليت جور بين مروان دام لنا 

م حتت كل حجر ومدر ، وخربوا ديارهم ، وتتبعوا الذراري العلوية من بين عمهم ، فقتلوه
  :وهدموا آثارهم ، حىت قال الشعراء يف عصر املتوكل 

  قتل ابن بنت نبيها مـظلوما* تاهللا إن كانـت أمية قد أتت 

  هذا لعمرك قربه مهـدومـا* فلقد أتـتـه بنو أبـيـه مبثله 

   ١كوا يف قتله فتتبعوه رميما* أسفوا على أن ال يكونوا شار 

                                                                                                                                   
من خصاهلم ـ بعمرو ، حيث أرسل إليه بعد أربعة أيام من دخوله دمشق مستضيفاً إياه ، ومرحبأ به اشد الترحيب ، فوثق به 

  .عمرو ، واطمأن إليه ، إالّ أن عبد امللك مل يلبث أن قتله قتلة بشعة ، بعد أن احتال عليه حبيل ماكرة 

   .١٥٥:٥ ، العقد الفريد ٣٠٤ : ٣ ، مروج الذهب ٢٩٧ : ٤ ، الكامل يف التاريخ ١٤٠ : ٦تاريخ الطربي : انظر 

أن يف سنة ست وثالثني هجرية أمر املتوكل لعنه اهللا تعاىل دم : وغريه  ) ٢٧٧صفحة (  ذكر السيوطي يف تاريخ اخللفاء ١
  .ومنع الناس من زيارته ، وخرب وبقي صحراء . ه السالم ، وهدم ما حوله من الدور ، وأن يعمل مزارع قرب اإلمام احلسني علي
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ضع يف قبال ذلك سرية بين علي عليه السالم وانسبها إىل سرية املروانيني والعباسيني ، هناك 
 تنجلي لك احلقيقة يف أسباب انتشار التشيع ،

                                                                                                                                   

وكان املتوكل معروفاً بالتعصب ، فتأمل املسلمون من ذلك ، وكتب أهل بغداد شتمه على احليطان واملساجد ، وهجاه 
  .وأورد األبيات املذكورة . . . ذلك الشعراء ، فمما قيل يف 
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ية ال وتعرف سخافة املهوسني أا نزعة فارسية أو سبائية أو غري ذلك ، هناك تعرف أا إسالمية حممد
  .غري

انظر يف تلك العصور إىل بين علي عليه السالم ويف أي شأن كانوا ، انظرهم وعلى رأسهم 
اإلمام زين العابدين عليه السالم ، فأنه بعد شهادة أبيه انقطع عن الدنيا وأهلها ، وختلّص للعبادة ، 

هذا الطريق جلماعة من وتربية األخالق ، وذيب النفس ، والزهد يف حطام الدنيا ، وهو الذي فتح 
كاحلسن البصري ، وطاووس اليماين ، وابن سريين ، وعمرو بن عبيد ، ونظائرهم من : التابعني 

الزهاد والعرفاء ، بعد أن أوشك الناس أن تزول معرفة احلق من قلوم ، وال يبقى لذكر اهللا أثراً إال 
سالم وحفيده جعفر الصادق عليه السالم ، بأفواههم ، مث انتهى األمر إىل ولده حممد الباقر عليه ال

  .فشادوا ذلك البناء 

وجاءت الفترة بني دوليت بين أمية وبين العباس ، فاتسع اال للصادق عليه السالم ، وارتفع 
كابوس الظلم وحجاب التقية ، فتوسع يف بث األحكام اإلهلية ، ونشر األحاديث النبوية اليت استقاها 

ه ، عن جده ، عن أمري املؤمنني ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه واله ، وظهرت من عني صافية من أبي
الشيعة ذلك العصر ظهوراً مل يسبق له نظري فيما غرب من أيام آبائه ، وتولّعوا يف حتمل احلديث عنه ، 

: " وبلغوا من الكثرة ما يفوت حد اإلحصاء ، حىت أن أبا احلسن الوشاء قال لبعض أهل الكوفة 
كت يف هذا اجلامع ـ يعين مسجد الكوفة ـ أربعة آالف شيخ من أهل الورع والدين كل يقول أدر
  ".١حدثين جعفر بن حممد: 

 وال نطيل بذكر الشواهد على هذا فنخرج عن الغرض ؛ مع أن األمر

                                         
   .٨٠|٤٠:  راجع رجال النجاشي ١
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  .أجلى من ضاحية الصيف 

وال يرتاب متدبر أن اشتغال بين أمية وبين العباس يف تقوية سلطام ، وحماربة أضدادهم ، 
واماكهم يف نعيم الدنيا ، وجتاهرهم باملالهي واملطربات ، وانقطاع بين علي عليه السالم إىل العلم 

 من شؤون السياسة ـ وهل والعبادة ، والورع والتجايف عن الدنيا وشهواا ، وعدم تدخلهم يف شأن
السياسة إال الكذب واملكر واخلداع ـ كل ذلك هو الذي أوجب انتشار مذهب التشيع ، وإقبال 

  .اجلم الغفري عليه 

ومن الواضح الضروري أن الناس وإن متكن حب الدنيا والطموح إىل املال يف نفوسهم ، 
وسهم املكان املكني ، واملرتلة السامية ، ومتلك على أهوائهم ، ولكن مع ذلك فإن للعلم والدين يف نف

ال سيما وعهد النبوة قريب ، وصدر اإلسالم رحيب ال مينع عن طلب الدنيا من طرقها املشروعة ، ال 
سيما وهم جيدون عياناً أن دين اإلسالم هو الذي در عليهم بضروع اخلريات ، وصب عليهم شآبيب 

ة ، ووضع يف أيديهم مفاتيح خزائن الشرق والغرب ، الربكات ، وأذل هلم ملك األكاسرة والقياصر
وبعض هذا فضالً عن كله مل تكن العرب لتحلم به يف املنام ، فضالً عن أن تأيت بتحقيقه األيام ، 
وكل هذا مما يبعث هلم أشد الرغبات يف الدين ، وتعلم أحكامه ، والسري ولو يف اجلملة على مناهجه 

وتدبري العائلة ، وطهارة األنساب ، وأمثال ذلك ، ال جرم أم يطلبون ، ولو يف النظام االجتماعي ، 
تلك الشرائع واألحكام أشد الطلب ، ولكم مل جيدوها عند أولئك املتخلفني ، واملتسمي كل واحد 

  ! !.منهم بأمري املؤمنني وخليفة املسلمني 

فاه عند أهل بيته ، فدنوا هلم ، واعتقدوا بإمامتهم ، وأم نعم وجدوا أكمله وأصحه وأو
  .خلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه واله حقاً ، وسدنة شريعته ، ومبلغو أحكامه اىل امته 

 وكانت هذه العقيدة اإلميانية ، والعاطفة اإلهلية ،
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اء أنفسهم على املشانق ، كشعلة نار يف نفوس بعض الشيعة ، تدفعهم إىل ركوب األخطار ، وإلق
  .وتقدمي أعناقهم أضاحي للحق ، وقرابني للدين 

اعطف بنظرك يف هذا املقام إىل حجر بن عدي الكندي ، وعمرو بن احلمق اخلزاعي ، ورشيد 
أمثاهلم ، انظر كيف اهلجري ، وميثم التمار ، وعبد اهللا بن عفيف األزدي ، إىل عشرات املئات من 

نطحوا صخرة الضالل واجلور وما كسرت رؤوسهم حىت كسروها وفضخوها ، وأعلنوا للمأل 
مبخازيها ، فهل تلك اإلقدامات والتضحية من أولئك الليوث كانت لطمع مال ، أو جاه عند أهل 

عقيدة حق ، كال ، بل ! البيت عليهم السالم ، أو خوفاً منهم وهم يومئذ اخلائفون املشردون ؟ 
  .وغريزة إميان ، وصخرة يقني 

مث انظر إىل فطاحل الشعراء يف القرن األول والثاين ، مع شدة أطماعهم عند ملوك زمام ، 
وخوفهم منهم ، ومع ذلك كله مل مينعهم عظيم الطمع واخلوف ـ والشاعر مادي على الغالب ، 

هم ، والسيوف مشهورة على رؤوسهم ـ أن جهروا باحلق ونصروه ، وجاهدوا والسلطة من خلف
  .الباطل وفضحوه 

خذ من الفرزدق ، إىل الكميت ، إىل السيد احلمريي ، إىل دعبل ، إىل ديك اجلن ، إىل أيب 
  : الشافية متام ، إىل البحتري ، إىل األمري أيب فراس احلمداين صاحب 

  ويفء آل رسول اهللا مقتسم * الدين خمترم واحلق مهتضم 

  .١إىل آخر القصيدة ، راجعها وانظر ما يقول فيها

                                         
  :، ومنها )  هـ٣٥٧( تعد هذه القصيدة من روائع هذا الشاعر املبدع املتوىف سنة ١

  وفـيء رسـول اهللا مقتسم* احلـق مهتضم والدين خمترم 
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لعبقرية يف مدح أئمة بل لكل واحد من نوابغ شعراء تلك العصور القصائد الرنانة ، واملقاطيع ا
  .احلق ، والتشنيع على ملوك زمام بالظلم واجلور ، وإظهار الوالء ألولئك والرباءة من هؤالء 

إين أمحل خشبيت على ظهري منذ أربعني سنة ، فلم أجد من يصلبين : فلقد كان دعبل يقول 
  .عليها 

مني واملأمون واملعتصم ، ومدح الصادق والكاظم والرضا ، وكان قد هجا الرشيد واأل
  .١وأشعاره بذلك مشهورة ، ويف كتب األدب والتاريخ مسطورة

                                                                                                                                   
  سوم الرعاة وال شاء وال نعم* والناس عندك ألناس فيحفظهم 

  قلب تصارع فيه اهلم والـهـمـم* ليل النوم أرقـنــي إين أبيت ق

  من الطـغـاة ؟ أما هللا منـتـقم ؟* يا للـرجال أما هللا مـنـتـصر 

  واألمر متلكه الـنـسوان واخلدم* بنو عـلـي رعـايا يف ديارهم 

  عنـد الـورود وأوىف ودهم ملم* حمـلـئون فأصفى شرم وشل 

  !حـتـى كأن رسول اهللا جدكم * أتفخرون عليهم ال أبـاً لـكــم 

  وال تساوت لكـم يف موطن قدم* وال تـوازن فـيـما بينكم شرف 

  أباهـم العلم اهلـادي وأمـهـم* بئس اجلزاء جزيتم يف بين حسن 

  ملعشـر بيعهم يوم اهلـيـاج دم* يا باعة اخلمر كفوا عن مفاخركم 

  ر واحلرموزمزم والصفا واحلج* الركـن والبيت واألستار مرتهلم 

  . راجع ترمجتنا له يف التراجم امللحقة بالكتاب ١
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هذا كله يف أيام قوة بين أمية وبين العباس ، وشدة بأسهم وسطوم ، فانظر ماذا يصنع احلق 
اعرف هنالك حق الشجاعة والبسالة ، واملفاداة والتضحية ، وهذا حبث واليقني بنفوس املسلمني ، و

طويل الذيل ينصب ـ لو أردنا استيفاءه ـ انصباب السيل ، وليس هو املقصود اآلن بالبيان ، وإمنا 
التشيع وغارسها يف حديقة اإلسالم ، وشرح أسباب نشوئها ومنوها ، ] شجرة [ املقصود بيان مبدأ 
  وما تكلمت عن عاطفة ، بل كباحثومسوها وعلوها ،
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عن حقيقة ، ميشي على ضوء أمور راهنة ، وعلل وأسباب معلومة ، وأحسبين بتوفيقه تعاىل قد 
  .أصحرت بذلك وأعطيته من البحث حقه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

احلسنات ، مث ال يذهنب عنك أنه ليس معىن هذا أنا نريد أن ننكر ما ألولئك اخللفاء من 
وبعض اخلدمات لإلسالم ، اليت ال جيحدها إال مكابر ، ولسنا حبمد اهللا من املكابرين ، وال سبابني 

تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت : وال شتامني ، بل ممن يشكر احلسنة ويغضي عن السيئة ، ونقول 
ه ، وما كنا نسمح وعليها ما اكتسبت ، وحسام على اهللا ، فإن عفا فبفضله ، وإن عاقب فبعدل

لصلِّ القلم أن ينفث بتلك النفثات لوال أن بعض كتاب العصر بتحاملهم الشنيع على الشيعة أحرجونا 
وما كان صميم الغرض إال الداللة على غارس بذرة التشيع ، ) نفثة مصدور ( فأحوجونا إىل بثها 

لة أمور مرتبطة بعضها ببعض ، وقد عرفت أنه هو النيب األمني ، وأن أسباب شيوعها وانتشارها سلس
  .وهي علل ضرورية تقتضي ذلك األثر بطبيعة احلال 

 :ونستأنف الكالم يف » املقصد األول « ولنكتف ذا القدر من 
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  :املقصد الثاين 

وحنن نورد أمهات القضايا ، ورؤوس املسائل ، ) أصوال وفروعاً ( وهو بيان عقائد الشيعة 
أنه مذهب : على الشرط الذي أشرنا إليه آنفاً من االقتصار على اتمع عليه ، الذي يصح أن يقال 

  .الشيعة ، دون ما هو رأي الفرد واألفراد منهم 

 :إن الدين ينحصر يف قضايا مخس : فنقول 

 .ـ معرفة اخلالق 1

 .ـ معرفة املبلغ 2

 .ـ معرفة ما تعبد به ، والعمل به 3

 .ـ األخذ بالفضيلة ورفض الرذيلة 4

  .ـ االعتقاد باملعاد والدينونة 5

واإلسالم واإلميان مترادفان ، ويطلقان ١} أن الدين عند اهللا اإلسالم{ فالدين علم وعمل 
  :ثة أركان على معىن أعم يعتمد على ثال

  . .التوحيد ، والنبوة ، واملعاد 

                                         
   .١٩ ) : ٣( آل عمران  سورة ١
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فلو أنكر الرجل واحدا منها فليس مبسلم وال مؤمن ، وإذا دان بتوحيد اهللا ، ونبوة سيد 
 ـ من آمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر ـ ، واعتقد بيوم اجلزاء) صلى اهللا عليه وآله ( األنبياء حممد 

  .فهو مسلم حقاً ، له ما للمسلمني وعليه ما عليهم ، دمه وماله وعرضه حرام 

ويطلقان أيضاً على معىن أخص يعتمد على تلك األركان الثالثة وركن رابع وهو العمل 
 :هي مخس بالدعائم اليت بين اإلسالم عليها و
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  .الصالة ، والصوم ، والزكاة ، واحلج ، واجلهاد 

من { ، ١اإلميان إعتقاد باجلنان ، وإقرار باللسان ، وعمل باألركان: وبالنظر إىل هذا قالوا 
  .}آمن باهللا ورسوله وعمل صاحلا 

فكل مورد يف القرآن اقتصر على ذكر اإلميان باهللا ورسوله واليوم اآلخر ، يراد به اإلسالم 
  . واإلميان باملعىن األول ، وكل مورد أضيف إليه ذكر العمل الصاحل يراد به املعىن الثاين 

قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا { :  التقسيم قوله تعاىل واألصل يف هذا
  .٢}يدخل اإلميان يف قلوبكم 

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا { : وزاده تعاىل إيضاحاً بقوله بعدها 
  .أن اإلميان قول ويقني وعمل: يعين ٣}يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم 

  .فهذه األركان األربعة هي أصول اإلسالم واإلميان باملعىن األخص عند مجهور املسلمني 

  .اإلعتقاد باإلمامة : وهو )  خامساً ركناً( ولكن الشيعة اإلمامية زادوا 

                                         
 ، ٢٤ : ١ ، أمايل الشجري ٢ و١| ٢٢٦ : ١ ، عيون أخبار الرضا عليه السالم ٢٢٧|٢٠٣ : ٣ج البالغة :  انظر ١

  .٣٧١|١١٠ : ١طاب  ، الفردوس مبأثور اخل٦٥١| ٢٥ : ١ ، سنن ابن ماجة ١٧٢|١٠٣: جامع األخبار 

   .١٤ : ٤٩ احلجرات ٢

   .١٥ :٤٩ احلجرات ٣
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أن اإلمامة منصب إهلي كالنبوة ، فكما أن اهللا سبحانه خيتار من يشاء من : يعين أن يعتقد 
وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما { عباده للنبوة والرسالة ، ويؤيده باملعجزة اليت هي كنص من اهللا عليه 

   فكذلك خيتار١}كان هلم اخلرية 

                                         
   .٦٨ : ٢٨القصص  ١
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مة من يشاء ، ويأمر نبيه بالنص عليه ، وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف لإلما
اليت كان على النيب أن يقوم ا ، سوى أن اإلمام ال يوحى إليه كالنيب وإمنا يتلقى األحكام منه مع 

  .فالنيب مبلغ عن اهللا واإلمام مبلغ عن النيب . تسديد إهلي 

ويشترطون أن يكون . واإلمامة متسلسلة يف اثين عشر ، كل سابق ينص على الالحق 
إين جاعلك للناس { : معصوماً كالنيب عن اخلطأ واخلطيئة ، وإال لزالت الثقة به ، وكرمية قوله تعاىل 

ة يف اإلمام ملن تدبرها صرحية يف لزوم العصم٢ ، ١}إماماً قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني 
  .جيداً 

وأن يكون أفضل أهل زمانه يف كل فضيلة ، وأعلمهم بكل علم ، ألن الغرض منه تكميل 
  البشر ، وتزكية النفوس وذيبها بالعلم والعمل الصاحل

                                         
   .١٢٤ ) : ٢( البقرة  سورة ١

: تعليقاً على هذه اآلية الكرمية  ) ٤٤٩ : ١(  قال شيخنا الطوسي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه املوسوم بالتبيان يف تفسري القرآن ٢
اإلمام ال يكون إال معصوماً من القبائح ، الن اهللا تعاىل نفى أن ينال عهده ـ الذي هو اإلمامة استدل أصحابنا ذه اآلية على أن 

  .ـ ظامل ، ومن ليس مبعصوم فهو ظامل ، إما لنفسه ، أو لغريه 

  .فال يسمى ظاملا ، فال ميتنع أن ينال إمنا نفى أن يناله ظامل يف حال كونه كذلك ، فأما إذا تاب وأناب : فإن قيل 

إذا تاب ال خيرج من أن تكون اآلية تناولته ـ يف حال كونه ظاملاً ـ فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه ال يناهلا ، ومل : قلنا 
  . ية على عموم األوقات يف ذلك ، وال يناهلا وإن تاب فيما بعد يفد أنه ال يناهلا يف هذه احلال دون غريها ، فيجب أن حتمل اآل

انه : واستدلوا ا أيضا على أن مرتلة اإلمامة منفصلة عن النبوة ، ألن اهللا تعاىل خاطب إبراهيم عليه السالم وهو نيب ، فقال له 
فدل ذلك على أن . بتاله اهللا به من الكلمات ، ولو كان إماماً يف احلال ملا كان للكالم معىن سيجعله إماماً جزاء له على إمتامه ما ا

  . . . .اإلمامة منفصلة من النبوة ، وإمنا أراد اهللا تبارك وتعاىل أن جيعلها إلبراهيم عليه السالم 
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ته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلوا عليهم آيا{ 
  .والناقص ال يكون مكمالً ، والفاقد ال يكون معطيا١ً}

  .فاإلمام يف الكماالت دون النيب وفوق البشر

املعىن األخص ، وإذا اقتصر على فمن اعتقد باإلمامة باملعىن الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن ب
تلك األركان األربعة فهو مسلم ومؤمن باملعىن األعم ، تترتب عليه مجيع أحكام اإلسالم ، من حرمة 
دمه ، وماله ، وعرضه ، ووجوب حفظه ، وحرمة غيبته ، وغري ذلك ، ال أنه بعدم اإلعتقاد باإلمامة 

  ).معاذ اهللا ( خيرج عن كونه مسلماً 

نعم يظهر أثر التدين باإلمامة يف منازل القرب والكرامة يوم القيامة ، أما يف الدنيا فاملسلمون 
بأمجعهم سواء ، وبعضهم لبعض أكفاء ، وأما يف اآلخرة فالشك أن تتفاوت درجام ومنازهلم 

. وال مساغ للبت به ألحد من اخللق حسب نيام وأعماهلم ، وأمر ذلك وعلمه إىل اهللا سبحانه ، 
القول بإمامة األئمة األثين عشر : إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق املسلمني هو : والغرض 

إذ ليس كل الشيعة تقول بذلك ، كيف واسم الشيعة جيري على " إمامية " ، وبه مسيت هذه الطائفة 
  ،٢يةالزيد

                                         
   .٢ : ٦٢ اجلمعة ١

ة يف العراق أثناء حكم األمويني املعروف بعدائه الشديد ،  نشأت هذه الفرقة إبان الظروف القاسية اليت أحاطت بالشيع٢
  .وبغضه املشهور للشيعة وأئمتهم عليهم السالم ، وكردة فعل لألحوال املزرية احمليطة م 

 والعميل املخلص املتفاين يف حتقيق فقد كان العراق آنذاك حتت والية يوسف بن عمر الثقفي اجلندي املطيع ، والكلب الويف ،
أهداف األمويني ، بل ويدهم الضاربة اليت ال تتردد يف البطش بكل من يفكر يف االعتراض على سياستهم اخلرقاء الفاسدة ، 

  .وظلمهم الذي ال يقف عند أي حد
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اق ، ألنه عمل جهده قبل ذلك ومن الثابت أن هذا الرجل كان من أشد املبغضني للشيعة حىت قبل تسنمه ملنصب والية العر
على إقصاء خالد القسري عن هذه الوالية النتهاجه سياسة الرفق واللني مع عموم أناس يف العراق ، وحيث ميثل الشيعة األكثرية 

 ، منهم ، فألقى يف روع األمويني ما ميكن أن تشكله سياسة خالد املتساهلة مع الشيعة من عوامل لعلها تؤدي إىل تقوية شوكتهم
وتنامي قوم ، فعزل خالد وويل يوسف الثقفي حمله ، فكان أول ما افتتح به واليته أن شدد اخلناق على الشيعة ، وضيق عليهم ما 
استطاع إىل ذلك سبيال ، ونكل م ، وشردهم ، وأعمل السيف يف رقام ، فعاش الشيعة ظروفا قاسية ومرة مشلت الصغري منهم 

 والرجال ، فلم يسلم منهم أحد ، وال سيما وجوههم وأعيام ، حيث كان األمر عليهم شديداً ، والبالء والكبري ، والنساء منهم
حوهلم مضيقاً ، ومنهم أخ اإلمام الباقر عليه السالم زيد بن علي رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة ، فناله ما ناهلم ، وتعرض ملثل ما 

إىل مقر احلكم األموي يف الشام ، وحيث ) أي زيد (  به يوسف إىل أسياده ، فاستدعي تعرضوا له من الظلم والتعدي ، بل ووشى
كان آنذاك هشام بن عبد امللك ، فتعمد توجيه اإلهانات الالذعة واجلارحة لزيد رمحه اهللا تعاىل ، فثار بوجهه ، ورد عليه حىت 

  .أجلمه ومل حير أمامه جواباً 

مث خرج بعد ذلك زيد من الشام حانقاً على هشام ، ثائراً على سياسته ، وتوجه إىل الكوفة ، مث أراد أن يقصد املدينة إال أن 
أهل الكوفة استغاثوا به وطلبوا منه اخلروج على األمويني وأعطوه على مناصرته العهود واملواثيق ، وبايعه على ذلك أربعون ألفا ـ 

  . بلغوا مثانني الفاً ـ فخرج م أم: ويف خرب 

لقد كان زيد رمحه اهللا تعاىل مشهوراً بالصالح والورع والتقوى ، وكان صاحب فضل وعلم مشهود ، وكان أيضاً من أكثر 
دعي البعض ذلك ـ إلدراكه قبل غريه الداعني إىل الرضا من آل حممد عليهم السالم ، ومل يدع اإلمامة لنفسه قطعاً ـ كما ي

موضع احلق وأهله ، ولكن وبعد النهاية املفجعة لثورته العارمة تلك ، وبالتحديد بعد ما يقارب من نصف قرن من الزمان وقع 
اخلالف من بعض الشيعة ـ والذي يعد من أوضح أسبابه شدة ضيقهم وبغضهم لألمويني وسياستهم الظاملة اخلرقاء ، وقساوم 
وشدة تنكليهم بالشيعة ـ حيث تومهوا وادعوا بان اإلمامة لكل فاطمي دعا إىل نفسه وهو على ظاهر العدالة ، وكان من أهل 

  .العلم والشجاعة ، وكانت بيعته جتريد السيف للجهاد 

يد قد انتقلت إىل ولده حيىي الذي خرج بعد ذلك على األمويني ومن هنا ونتيجة لرأي دعاة هذه الفرقة فان اإلمامة بعد مقتل ز
  .أيضا ، وحارم حىت قتلوه بعد فترة يف اجلوزجان ، وهكذا 

 العديد من ومن هنا فإن هذه الطائفة من الشيعة قد كونت هلا آراء مستقلة وخاصة ا ، ختتلف مع العقائد الشيعية األساسية يف
وحيث يذهب املؤرخون إىل أم انقسموا إىل ثالئة . . . املوارد املعروفة ، واليت توسعت مع األيام نتيجة النقسامام وتفرقهم 

جارودية ، وسليمانية ، وبترية ، حني يضيف البعض اآلخر إليهم فرقاً أكثر ؟ وإن كان النوخبيت يذهب إىل أن فرق الزيدية : فرق 
  .ن اجلارودية تشعبت م

  .وأتباع هذه الفرقة ـ أو الفرق ـ يشكلون أوىل الفرق اإلسالمية من سكان اليمن يف عصرنا احلاضر 
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……………………………………………………….. 

                                                                                                                                   

 ، اإلمام ١٥٤ : ١ ، امللل والنحل ٢٧٣:  ، الفصول العشرة يف الغيبة ٤٦:  ، أوائل املقاالت ٥٥ و٢١: فرق الشيعة : راجع 
  .٢:  ، الفرق بني الفرق ٤٤:  ، تأريخ املذاهب اإلسالمية ٥: زيد 
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 ،١واإلمساعيلية

                                         
 تفترق هذه اجلماعة عن الشيعة اإلمامية بقوهلم أن اإلمامة بعد اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم تنتقل لولده األكرب ١

عليه دون ولده ، ولذا فهم بني من يقول بوفاته الثابتة يف حياة أبيه إالّ أنه يرجع اإلمامة إمساعيل ، لذهام إىل القول بنص اإلمام 
إىل ولده وأوهلم حممد بن إمساعيل ؟ وبني من يقول ببقائه حيا إىل ما بعد وفاة أبيه ، وأن أباه عليه السالم أظهر موته خوفاً عليه من 

  .العباسيني 

القسم األول منهم يقف على حممد بن إمساعيل وال يتجاوزه إىل غريه ، والقسم : وهكذا فان هؤالء ينقسمون إىل قسمني اثنني 
الثاين يتعداه وجيعل اإلمامة يف سبعة سبعة ، بني ظاهر ومستور ، أوهلم حممد بن إمساعيل ، مث ولده جعفر املصدق ، مث ولده حممد 

  .د اهللا املهدي الذي ظهر يف مشايل أفريقيا والذي من ولده تكونت الدولة الفاطمية احلبيب ، وبعده عب

ومن مث فان هذه اجلماعة ومبرور الزمن بدأت تأخذ لنفسها مجلة مستقلة من اآلراء واملعتقدات اخلاصة به كنتيجة منطقية 
 ذلك قول مجاعة منهم ـ وهم السبعية ـ بأن اإلمامة تدور على سبعة سبعة ، كأيام لتشعبهم وتفرقهم ، ولعل من أوضح

األسبوع والسماوات واألرضني واألفالك ، وأن السبعة األول أوهلم علي عليه السالم وآخرهم إمساعيل بن جعفر ، وهم ميثلون 
مة املستورين السائرين يف البالد سراً ، وأن اإلمام السابع الدور األول والذي يبتدأ الثاين منه مبحمد بن إمساعيل ومن يليه من األئ

  .وهكذا . . . ينسخ شرائع من تقدمه 

 ، تأريخ ٧٨:  ، الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة ٣٠٨:  ، الفصول املختارة من العيون واحملاسن ٦٧: فرق الشيعة : انظر 
   .١٦٧ : ١ ، امللل والنحل ٥٤ : املذاهب اإلسالمية
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   ،١والواقفية

                                         
 تطلق هذه التسمية على األفراد واجلماعات املنحرفة من الذين وقفوا على إمام من أئمة أهل البيت عليهم السالم ومل يذهبوا ١

 اشتهر إىل القول بوجوب امتداد اإلمامة إىل من بعده من األئمة كما هو ثابت ومنصوص عليه ، رغم أن هذه التسمية ، ولكثرة ما
  .من الذين وقفوا على اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم ، أخذت تنصرف إىل هذه اجلماعة عند اإلطالق 

 أن هذه الظاهرة املنحرفة كانت تشكل حالة مرضية ال ميكن اإلعراض عنها وإمهاهلا ملا متثله من تفكري فاسد: واحلق يقال 
ومنحرف وضع لبناته مجلة مشخصة من اجلماعات ألغراض ومآرب واضحة ومعروفة ، ولذا فقد تصدى إلبطال شبهات 
ودعاوى هذه اجلماعات أئمة أهل البيت عليهم السالم وكبار رجاالت الطائفة وأعياا ، ودعوا الناس إىل نبذهم وإدراك أغراضهم 

  .من هذا الطرح الباهت والباطل 

ولعل املرور املتعجل على األسباب اليت نشأت من خالهلا هذه األطروحة الساقطة يبني بوضوح أن أوىل تلك األسباب كان 
 اجلشع والطمع والضعف قبال الثروات اهلائلة اليت أؤمتن عليها اؤلئك الرواد األوائل هلذه اجلماعات املنحرفة ، واليت كان ينبغي أن

ختضع لوصاية اإلمام التايل لإلمام املتوىف ، واليت كانت أوضح صورها بعد استشهاد اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم ، بعد 
غيبته اليت امتدت لسنني طويلة يف سجن الرشيد ، فكان وجود هذه الثروات الضخمة والطائلة بأيدي ذلك البعض إبان الظروف 

شيعة ـ وال سيما وإمامهم مغيب يف قعر السجون ، وهم دائماً حتت طائلة العقاب ، من سجن العسرة والشاقة اليت أحاطت بال
ونفي وتشريد وقتل ، بأيدي ازالم السلطة ، والعديد من عشاق املال والثروة ، وطالب اجلاه والشهرة ـ غنيمة باردة صورا هلم 

هجه الرباق ، فكان أن وقع ما هو ليس مبستغرب ، بل وكثري ما نفوسهم املريضة ، وأفكارهم املضطربة أمام بريق هذا املال وو
فلم جيد أولئك املفتونني ـ بعد . . . نشاهده ونسمعه يف كل زمان ومكان ، من ايار البعض وسقوطه يف هذا االمتحان الكبري

 الذي كان هو املصرف األول قدح زناد الفكرـ حيلة ـ كما صورا هلم أفكارهم الفاسدة ـ انسب من ادعاء عدم وفاة اإلمام
لشؤون هذه األمة ، ومن له احلق املطلق يف كيفية أنفاق هذه األموال ، والقول بأنه حي يرزق ، وأنه سيعود لتصريف هذه 

وإذن فال ويل هلذه األموال يف غيبة اإلمام ـ كنتيجة لقوهلم هذا ـ إال هم ، وهم أسياد يف التصرف مبا . الشؤون ولو بعد حني 
  .فطلبوا لدعواهم الباهتة هذه وزمروا ، وتشبثوا ا تشبثاً مستميتاً. رقيب عليه ال 

وكان من نتيجة ذلك املوقف أن ردوا إمامة ولده علي بن موسى الرضا عليه السالم ، وبقيت أيدهم حرة يف التالعب بتلك 
  .األموال الطائلة 

نعم ، هذا اجلانب كان يشكل الطرف األهم يف بروز ونشوء هذه احلالة املنحرفة لدى تلك اجلماعات املنبوذة واملردودة ، وإن 
كانت هناك مجلة أخرى من األسباب الباهتة اليت سوغت هلم هذا املوقف املشني واملخزي ، ومن ضمنها حالة الغرور والتكرب 
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، وغريهم ، هذا إذا اقتصرنا على الداخلني يف حظرية اإلسالم منهم ، أما لو ١والفطحية
 فقد ٢توسعنا يف اإلطالق والتسمية حىت للمالحدة ـ اخلارجني عن احلدود ـ كاخلطابية وأضرام

وائف الشيعة املائة أو أكثر ، ببعض االعتبارات والفوارق ، ولكن خيتص اسم الشيعة اليوم تتجاوز ط
  .ـ على إطالقه ـ باإلمامية اليت متثل أكرب طائفة يف املسلمني بعد طائفة السنة 

مني ، فقد روى والقول باالثين عشر ليس بغريب عن أصول اإلسالم وصحاح كتب املسل
  البخاري ـ وغريه ـ يف صحيحه حديث االثين عشر

                                                                                                                                   
ليت أصابت رواد تلك املدرسة املنحرفة مع تقادم السنني وتكدس الثروات بأيدهم ، واحترام وتكرمي الناس هلم ، فلم والتفرعن ا

مضافاً إىل غري ذلك من . . . يكن هذا ليتوافق ـ يف خميلتهم املريضة ـ مع إذعام إلمام يصغرهم سناً ، واالنقياد ألوامره 
  .فاعلت مع غريها من األسباب يف صناعة هذه الفتنة الفاسدة واليت ليست هنا مبحل حبثناالشبهات واالرتباكات الفكرية اليت ت

 ، معراج أهل الكمال يف معرفة ٤٠:  ، فوائد الوحيد البهبهاين ٣١٣:  ، الفصول املختارة ٨١ ، ٥٤: فرق الشيعة : راجع 
   .١٦٧ : ١ وما بعدها ، امللل والنحل ١٨ : ١، الواقفية ) خمطوط ( الرجال 

 ذهبت هذه اجلماعة إىل أن اإلمامة بعد اإلمام الصادق عليه السالم إىل ولده عبد اهللا املعروف باالفطح ، لشبهات دخلت ١
نصوص عليهم باستثناء إضافتهم عبد اهللا االفطح إليهم ، حيث عليهم ، إال أم ال خيالفون االمامية يف االعتراف ببقية األئمة امل

  .يقولون بإمامة ثالثة عشر ، وإن كان حياة عبد اهللا مل متتد بعد أبيه الصادق عليه السالم إال سبعني يوماً ال غري

 ، امللل ٧٧: واملعتزلة  ، الشيعة بني األشاعرة ١٩٤ : ١ ، تنقيح املقال ٣٩٥ : ١٤ ، روضة املتقني ٧٨: فرق الشيعة : راجع 
   .١٦٧ : ١والنحل 

  . تقدم احلديث عن ذلك ، فراجع ٢
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  :خليفة بطرق متعددة 

إن هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي فيهم اثنا « : بسنده عن النيب صلى اهللا عليه وآله : منها 
  .»عشر خليفة 

  .ما قال ؟ : مث تكلم بكالم خفي علي فقلت أليب ] : الراوي [ قال 

  .كلهم من قريش : قال 

  .» ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالً « : وروى أيضاً 

  .١»م عزيزاً إىل اثين عشر خليفة ال يزال اإلسال« : وروى أيضاً 

اخلالفة بعدي : وما أدري من هؤالء االثنا عشر ؟ والقوم يروون عنه صلى اهللا عليه وآله 
  .٢ثالثون مث تعود ملكاً عضوضاً

جة على إمامة االثين عشر ، فهناك مؤلفات هلذا دع عنك ذا فلسنا بصدد إقامة الدليل واحل
الشأن تنوف على األلوف ، ولكن القصد أن نذكر أصول عقائد الشيعة ورؤوس أحكامها امع 

  .عليها عندهم ، والعهدة يف إثباا على موسوعات مؤلفام 

                                         
 هذه األحاديث وغريها من اليت تنحو عني منحاها ، روا كتب العامة بكثرة وبأسانيد متعددة يصعب حصرها ، ولكن ١

كتاب ( ، سنن الترمذي ) إلمارة كتاب ا( صحيح مسلم ) كتاب األحكام ( صحيح البخاري : انظر على سبيل املثال ال احلصر 
 ، املعجم الكبري للطرباين ١٠٧ ، ١٠٦ ، ١٠١ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٣ ، ٩٠ ، ٨٦ : ٥ ، و٤٠٦ ، ٣٩٨: ١، مسند أمحد ) الفنت 

٤١٢ : ٢.   

  .٣١٩:٣ ، البداية والنهاية ٢٩٧ : ١٢ ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٧٧ : ٨فتح الباري :  انظر ٢
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  : ائف للعقل ووظائف للجسد ، فهاهنا منهجان الدين علم وعمل ، وظ: وهنا نعود فنقول 
 .يف وظائف العقل : األول 
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 :التوحيد 

جيب على العاقل ـ حبكم عقله عند اإلمامية ـ حتصيل العلم واملعرفة بصانعه ، واإلعتقاد 
لوهية ، وعدم شريك له يف الربوبية ، واليقني بأنه هو املستقل باخللق والرزق واملوت بوحدانيته يف األ

واحلياة واإلجياد واإلعدام ، بل ال مؤثر يف الوجود عندهم إال اهللا ، فمن اعتقد أن شيئاً من الرزق أو 
  .اخللق أو املوت أو احلياة لغري اهللا فهو كافر مشرك خارج عن ربقة اإلسالم 

وكذا جيب عندهم إخالص الطاعة والعبادة هللا ، فمن عبد شيئاً معه ، أو شيئاً دونه ، أو 
  .ليقربه زلفى إىل اهللا فهو كافر عندهم أيضاً 

له ، وطاعة األنبياء واألئمة وال جتوز العبادة إال هللا وحده ال شريك له ، وال جتوز الطاعة إال 
عليهم السالم فيما يبلغون عن اهللا طاعة اهللا ، ولكن ال جيوز عبادم بدعوى أا عبادة اهللا ، فإا 

  .خدعة شيطانية ، وتلبيسات إبليسية 

 ، والصالة عند مراقدهم هللا ، نعم ، التربك م ، والتوسل إىل اهللا بكرامتهم ومرتلتهم عند اهللا
كله جائز ، وليس من العبادة هلم بل العبادة هللا ، وفرق واضح بني الصالة هلم والصالة هللا عند 

  .١}يف بيوٍت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه { قبورهم 

عندهم ـ على اختصار وإجياز ، ولعل األمر هذه عقيدة اإلمامية يف التوحيد ـ امع عليها 
يف التوحيد أشد عندهم مما ذكرناه ، وله مراتب ودرجات ، كتوحيد الذات ، وتوحيد الصفات ، 

 .وتوحيد األفعال ، وغري ذلك مما ال يناسب املقام ذكرها وبسط القول فيها

                                         
   .٣٦ ) : ٢٤( النور  سورة ١
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 :النبوة 

أن مجيع األنبياء الذين نص عليهم القرآن الكرمي رسل من اهللا ، وعباد : عة اإلمامية يعتقد الشي
مكرمون ، بعثوا لدعوة اخللق إىل احلق ، وأن حممداً صلى اهللا عليه وآله خامت األنبياء ، وسيد الرسل ، 

يوافق رضا اهللا وأنه معصوم من اخلطأ واخلطيئة ، وأنه ما ارتكب املعصية مدة عمره ، وما فعل إال ما 
  .سبحانه حىت قبضه اهللا إليه 

وأن اهللا سبحانه أسرى به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ، مث عرج من هناك جبسده 
الشريف إىل ما فوق العرش والكرسي وما وراء احلجب والسرادقات ، حىت صار من ربه قاب قوسني 

  .أو أدىن 

وأن الكتاب املوجود يف أيدي املسلمني هو الكتاب الذي أنزله اهللا إليه لإلعجاز والتحدي ، 
ولتعليم األحكام ، ومتييز احلالل من احلرام ، وأنه ال نقص فيه وال حتريف وال زيادة ، وعلى هذا 

ق املسلمني ـ إىل وجود نقص فيه أو حتريف إمجاعهم ، ومن ذهب منهم ـ أو من غريهم من فر
  .١} إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{ فهو خمطئ يرده نص الكتاب العظيم 

واألخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة يف نقصه أو حتريفه ضعيفة شاذة ، وأخبار آحاد 
  .  ، فإما أن تأول بنحو من االعتبار ، أو يضرب ا اجلدارال تفيد علماً وال عمالً

ويعتقد اإلمامية أن كل من اعتقد أو ادعى نبوة بعد حممد صلى اهللا عليه وآله ، أو نزول وحي أو 
  .كتاب فهو كافر جيب قتله 

                                         
  .٩ ) : ١٥( احلجر  سورة ١
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  :اإلمامة 

قد أنباناك أن هذا هو األصل الذي امتازت به اإلمامية وافترقت عن سائر فرق املسلمني ، 
وهو فرق جوهري أصلي ، وما عداه من الفروق فرعية عرضية كالفروق اليت تقع بني أئمة االجتهاد 

  .عندهم كاحلنفي والشافعي وغريمها

كوا منصبا إهلياً خيتاره اهللا بسابق علمه بعباده ، كما خيتار : ادهم باإلمامة وعرفت أن مر
  .النيب ، ويأمر النيب بان يدل األمة عليه ، ويأمرهم باتباعه 

ن أن اهللا سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي عليه السالم وينصبه علماً للناس م: ويعتقدون 
بعده ، وكان النيب يعلم أن ذلك سوف يثقل على الناس ، وقد حيملونه على احملاباة واحملبة البن عمه 
وصهره ، ومن املعلوم أن الناس ذلك اليوم ، وإىل اليوم ، ليسوا يف مستوى واحد من اإلميان واليقني 

يا { : لك فأوحى إليه برتاهة النيب وعصمته عن اهلوى والغرض ، ولكن اهللا سبحانه مل يعذره يف ذ
، فلم جيد بداً من اإلمتثال ١}أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته 

بعد هذا اإلنذار الشديد ، فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع يف غدير خم ، فنادى ـ 
  .؟ » ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم « : وجلهم يسمعون ـ 

  .اللهم نعم : فقالوا 

  .٢إىل آخر ما قال. . . » من كنت مواله فهذا علي مواله « : فقال 

                                         
   .٦٧ : ٥ املائدة ١

 روت معظم املصادر احلديثية وغريها واقعة الغدير ، ونص الرسول صلى اهللا عليه وآله فيها بالوالية لعلي عليه السالم ، ٢
 : ٥ ، سنن الترمذي ١٢١|٤٥ و١١٦|٤٣ : ١ماجة سنن ابن : بأسانيد متعددة يصعب حصرها هنا ، ولكن راجع 
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 أدى الوظيفة ، وبلغ عند مث أكد ذلك يف مواطن أخرى تلوحياً وتصرحياً ، إشارة ونصاً ، حىت
  .اهللا املعذرة 

ولكن كبار املسلمني بعد النيب صلى اهللا عليه وآله تأولوا تلك النصوص ، نظراً منهم لصاحل 
  .األمر حيدث بعده األمر: اإلسالم ـ حسب اجتهادهم ـ فقدموا وأخروا ، وقالوا 

امتناعه من املوافقة ] أن [ وامتنع علي ومجاعة من عظماء الصحابة عن البيعة أوالً ، مث رأى 
واملساملة ضرر كبري على اإلسالم ، بل رمبا ينهار عن أساسه ، وهو بعد يف أول نشوئه وترعرعه ، 

امة ، واحلرص عليه والغرية ، وأنت تعلم أن لإلسالم عند أمري املؤمنني عليه السالم من العزة والكر
. باملقام الذي يضحي له بنفسه وأنفس ما لديه ، وكم قذف بنفسه يف هلواة املنايا تضحية لإلسالم 

وزد على ذلك أنه رأى الرجل الذي ختلف على املسلمني قد نصح لإلسالم ، وصار يبذل جهده يف 
توخاه أمري املؤمنني من اخلالفة واإلمرة ، قوته وإعزازه ، وبسط رايته على البسيطة ، وهذا أقصى ما ي

، حيث رأى أن بذلك مصلحة اإلسالم ، وهو على منصبه اإلهلي من ١فمن ذلك كله تابع وبايع
اإلمامة ، وان سلم لغريه التصرف والرئاسة العامة ، فإن ذلك املقام مما ميتنع التنازل عنه حبال من 

  .األحوال 

 أما حني انتهى األمر إىل معاوية ، وعلمم أن موافقته ومساملته وإبقائه والياً

                                                                                                                                   
 ، ٣٦٨ : ٤ و ٨٨ ، ٨٤ : ١ ، مسند أمحد ٨٣/٩٩ و ٧٩/٩٦:  ، خصائص اإلمام علي عليه السالم للنسائي ٣٧٦٣/٦٣٣
 ١ ، اإلصابة ٩ ٣ : ٣ و ٢٣٣ : ٢ ، اُسد الغابة ٣٤٣ : ١٢ و ٢٩٠ : ٨ و ٣٧٧ : ٧ ، تاريخ بغداد ٤١٩ ،٣٦٦ : ٥ و٣٧٢

 ٢ ، ترمجة اإلمام علي عليه السالم من تاريخ دمشق ٦٤:  ، كفاية الطالب ١١٦ ، ١١٠ ، ١٠٩ : ٣ستدرك احلاكم  ، م٣٠٤: 
 ١٢١٢١/ ٥٩ : ١٢ ، مصنف ابن أيب شيبة ٢٦ ـ ١ ٦:  ، املناقب للمغازيل ١ ٧٥ : ٢ ، الرياض النضرة ٥٣١ ـ ٥٠١|٥: 

  .، وغريها كثري

  .تقدم منا احلديث عن ذلك ، فراجع  ١
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 )٢٢٣(   

ـ فضالً عن اإلمرة ـ ضرر كبري ، وفتق واسع على اإلسالم ـ ال ميكن بعد ذلك رتقه ـ مل جيد 
  .بداً من حربه ومنابذته 

حنن شيعة علي وتابعوه ، نسامل من سامله ، وحنارب من : ية يقولون أن اإلمام: واخلالصة 
: حاربه ، ونعادي من عاداه ، ونوايل من وااله ، إجابة وامتثاال لدعوة النيب صلى اهللا عليه وآله 

» اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه «.  

ه السالم وولده إمنا هي حمبة ومواالة للنيب صلى اهللا عليه واله وإطاعة وحبنا ومواالتنا لعلي علي
  .له 

  لكنهم ستروا وجه الذي عِلموا* تاهللا ما جهلَ األقوام موضعها 

  :وهذا كله أيضاً خارج عن القصد ، فلنعد إىل ما كنا فيه من إمتام حديث اإلمامية ، فنقول 

إن اإلمامية تعتقد أن اهللا سبحانه ال خيلي األرض من حجة على العباد ، من نيب أو وصي ، 
ظاهر مشهور ، أو غائب مستور ، وقد نص النيب صلى اهللا عليه وآله وأوصى إىل علي ، وأوصى علي 

هم ولده احلسن ، وأوصى احلسن أخاه احلسني ، وهكذا إىل اإلمام الثاين عشر املهدي املنتظر علي
  .السالم وهذه سنة اهللا سبحانه يف مجيع األنبياء ، من آدمهم إىل خامتهم 

وقد ألف جم غفري من أعاظم علماء الدين مؤلفات عديدة يف إثبات الوصية ، وها أنا أورد 
  :قرن الرابع لك أمساء املؤلفني يف الوصية ، من القرون األوىل والصدر األول قبل ال

  .هلشام بن احلكم املشهور: كتاب الوصية  .١

  .للحسني بن سعيد : الوصية  .٢

  .للحكم بن مسكني : الوصية  .٣
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 )٢٢٤(   

  .لعلي بن املغرية : الوصية  .٤

  .لعلي بن احلسني بن الفضل : الوصية  .٥

  .حملمد بن علي بن الفضل : كتاب الوصية  .٦

  .ل إلبراهيم بن حممد بن سعيد بن هال: كتاب الوصية  .٧

  .ألمحد بن حممد بن خالد الربقي ، صاحب احملاسن : الوصية  .٨

  .للمؤرخ اجلليل عبد العزيز بن حيىي اجللودي : الوصية  .٩

 :وأكثر هؤالء من أهل القرن األول والثاين ، أما أهل القرن الثالث فهم مجاعة كثرية أيضاً 

   .لعلي بن رئاب: الوصية  .١

  . بن املستفاد ١لعيسى: الوصية  .٢

  .حملمد بن أمحد الصابوين : الوصية  .٣

  .حملمد بن احلسن بن فروخ : الوصية  .٤

للمؤرخ الثبت اجلليل علي بن احلسني املسعودي ، صاحب : كتاب الوصية واإلمامة  .٥
  .مروج الذهب 

                                         
حممد ، ومجيعها مصحف ، : حيىي ، ويف نسخة بريوت : الطبعات متضاربة يف ذلك ، ففي نسخيت النجف وإيران  ١

أبو موسى البجلي الضرير ، روى عن أيب جعفر الثاين عليه السالم ، ذكره النجاشي يف : وهو . عيسى كما أثبتناه : والصواب 
   ).٥٦٥|١٠٣ : ٢٥( الطهراين يف الذريعة له كتاب الوصية ، وكذا : وقال  ) ٨٠٩|٢٩٧( رجاله 
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  .لشيخ الطائفة حممد بن احلسن الطوسي : الوصية  .٦

  .حملمد بن علي الشلمغاين املشهور: الوصية  .٧

  .ملوسى بن احلسن بن عامر: الوصية  .٨

  .أما ما ألف بعد القرن الرابع فشيء ال يستطاع حصره  .٩

  لكل نيب اثين) صية إثبات الو( وذكر املسعودي يف كتابه املعروف بـ 
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عشر وصياً ، ذكرهم بأمسائهم ، وخمتصر من ترامجهم ، وبسط الكالم بعض البسط يف األئمة االثين 
  .١وقد طبع يف إيران طبعة غري جيدة. عشر

يها ، ولسنا بصدد شيء من هذا ما ألفه العلماء يف اإلمامة ، إلقامة األدلة العقلية والنقلية عل
ذلك ، نعم يف قضية املهدي عليه السالم قد تعلو نربات االستهتار واالستنكار من سائر فرق املسلمني 
ـ بل ومن غريهم ـ على اإلمامية يف اإلعتقاد بوجود إمام غائب عن األبصار ليس له أثر من اآلثار 

  :ن إنكارهم يرجع إىل أمرين واملعقول م. ، زاعمني أنه رأي فائل ، وعقيدة سخيفة 

 استبعاد بقائه طول هذه املدة اليت تتجاوز األلف سنة ، وكأم ينسون أو يتناسون :األول 
، وأقل ما قيل يف عمره ٢حديث عمر نوح الذي لبث يف قومه بنص الكتاب ألف سنة إال مخسني عاما

  .٣يل أكثر إىل ثالثة آالفألف وستمائة سنة ، وق: 

وقد روى علماء احلديث من السنة لغري نوح ما هو أكثر من ذلك ، هذا النووي ـ وهو من 
اختلفوا يف حياة اخلضر ونبوته ، فقال : ما نصه ) ذيب األمساء ( كبار حمدثيهم ـ حيدث يف كتابه 

و حي موجود بني أظهرنا ، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصالح ه: األكثرون من العلماء 
واملعرفة ، وحكايام يف رؤيته ، واالجتماع به ، واألخذ عنه ، وسؤاله وجوابه ، ووجوده يف املواضع 

   الشريفة ومواطن اخلري أكثر من أن حتصى ، وأشهر من أن

                                         
  . اُعيد طبعه يف النجف األشرف وإيران مع بعض التصحيحات املهمة ١

ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني { من سورة العنكبوت ) ١٤(  إشارة إىل قوله تعاىل يف اآلية ٢
  .}عاماً 

 : ٦ ، زاد املسري البن اجلوزي ٤١٨ : ٣ ، تفسري القرآن العظيم البن كثري ٢٠٠ : ٣تفسري الكشاف للزخمشري :  انظر ٣
٢٦١.   
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  .تذكر

هو حي عند مجاهري العلماء والصاحلني والعامة معهم ، : قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح يف فتاويه 
  .١انتهى. وإمنا شذ بإنكاره بعض احملدثني 

إن املسلمني متفقون ) : ربيع األبرار ( وخيطر يل أنه قال هو يف موضع آخر ، والزخمشري يف 
: إدريس وعيسى ، واثنان يف األرض : على حياة أربعة من األنبياء ، إثنان منهم يف السماء ومها 
  .٢إلياس واخلضر ، وأن والدة اخلضر يف زمن إبراهيم أيب األنبياء

ر السيد املرتضى واملعمرون الذين جتاوزوا العمر الطبيعي إىل مئات السنني كثريون ، وقد ذك
  . أكثر مما ذكر الشريف ٤"إكمال الدين "  مجلة منهم ، وذكر غريه كالصدوق يف ٣يف أماليه

وكم رأينا يف هذه األعصار من تناهت م األعمار إىل املائة والعشرين وما قارا ، أو زاد 
  .عليها 

على أن احلق يف نظر االعتبار أن من يقدر على حفظ احلياة يوماً واحداً يقدر على حفظها آالفاً من 
السنني ، ومل يبق إال أنه خارق العادة ، وهل خرق العادة والشذوذ عن نواميس الطبيعة يف شؤون 

  !األنبياء واألولياء بشيء عجيب أو أمر نادر ؟ 

                                         
   .١٧٦ : ١ ذيب األمساء واللغات ١

   .٣٩٧ : ١ ، ربيع األبرار ١٧٧ : ١ ذيب األمساء واللغات ٢

   .٧٢ ـ ٢٣٢ : ١ أمايل املرتضى ٣

   .٥٧٥ ـ ٥٥٥: إكمال الدين ٤
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السابقة ، جتد فيها املقاالت الكثرية ، والرباهني اجللية العقلية ) املقتطف ( راجع جملدات 
  ألكابر فالسفة الغرب يف إثبات إمكان اخللود يف
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  .الدنيا لإلنسان 

لوال سيف ابن ملجم لكان علي بن أيب طالب من اخلالدين : وقال بعض كبار علماء ، أوروبا 
  .وعندنا هنا حتقيق حبث واسع ال جمال لبيانه.  الدنيا ، ألنه قد مجع مجيع صفات الكمال واالعتدال يف

 السؤال عن احلكمة واملصلحة يف بقائه مع غيبته ، وهل وجوده مع عدم اإلنتفاع به :الثاين 
  .إال كعدمه ؟ 

ولكن ليت شعري هل يريد أولئك القوم أن يصلوا إىل مجيع احلكم الربانية ، واملصاحل اإلهلية ، 
وأسرار التكوين والتشريع ، وال تزال مجلة أحكام إىل اليوم جمهولة احلكمة ، كتقبيل احلجر األسود ، 

ربعاً ، والصبح اثنتني ، وهكذا مع أنه حجر ال يضر وال ينفع ، وفرض صالة املغرب ثالثاً ، والعشاء أ
إىل كثري من أمثاهلا ، وقد استأثر اهللا سبحانه بعلم مجلة أشياء مل يطلع عليها ملكا مقربا ، وال نبياً 

  .١}إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث { مرسالً ، كعلم الساعة وأخواته 

علم على التحقيق وجه احلكمة يف إخفائها ، كاالسم األعظم ، وليلة وأخفى مجلة أمور مل ي
  .القدر ، وساعة اإلستجابة 

أنه ال غرابة يف أن يفعل سبحانه فعال أو حيكم حكماً جمهويل احلكمة لنا ، إمنا الكالم : والغاية 
يب وأوصيائه املعصومني عليهم السالم مل يكن بد من يف وقوع ذلك وحتقيقه ، فإذا صح إخبار الن

التسليم واإلذعان ، وال يلزمنا البحث عن حكمته وسببه ، وقد أخذنا على أنفسنا يف هذا الكتاب 
عن ) املهدي ( الوجيز أن ال نتعرض لشيء من األدلة ، بل هي موكولة إىل مواضعها ، واألخبار يف 

ريقني مستفيضة ، وحنن وإن اعترفنا جبهل احلكمة ، وعدم الوصول إىل النيب صلى اهللا عليه واله من الف
  حاق

                                         
   .٣٤ : ٣١) لقمان (  سورة ١
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املصلحة ، ولكن كان قد سألنا نفس هذا السؤال بعض عوام الشيعة ، فذكرنا عدة وجوه تصلح 
للتعليل ، ولكن ال على البت ، فإن املقام أدق وأغمض من ذلك ، ولعل هناك أمورا تسعها الصدور ، 

  .لسطور ، وتقوم ا املعرفة ، وال تأيت عليه الصفة وال تسعها ا

إنه إذا قامت الرباهني يف مباحث اإلمامة على وجوب وجود اإلمام يف كل : والقول الفصل 
عصر ، وأن األرض ال ختلو من حجة ، وأن وجوده لطف ، وتصرفه لطف آخر ، فالسؤال عن 

  .  ، ويف هذا القدر من اإلشارة كفاية إن شاء اهللا احلكمة ساقط ، واألدلة يف حمالِّها على ذلك متوفرة
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 :العدل 

  .االعتقاد بان اهللا سبحانه ال يظلم أحداً ، وال يفعل ما يستقبحه العقل السليم : ويراد به 

جوده املستلزم وليس هذا يف احلقيقة أصالً مستقالً ، بل هو مندرج يف نعوت احلق ووجوب و
جلامعيته لصفات اجلمال والكمال ، فهو شأن من شؤون التوحيد ، ولكن األشاعرة ملا خالفوا العدلية 

ليس احلسن إال ما حسنه الشرع : ، وهم املعتزلة واإلمامية ، فأنكروا احلسن والقبح العقليني ، وقالوا 
يع يف جهنم ، والعاصي يف اجلنة ، مل يكن ، وليس القبح إال ما قبحه الشرع ، وأنه تعاىل لو خلد املط

  .١}ال يسئل عما يفعلّ وهم يسئلون { قبيحا ، ألنه يتصرف يف ملكه 

حىت أم أثبتوا وجوب معرفة الصانع ، ووجوب النظر يف املعجزة ملعرفة النيب من طريق 
ه ساقط عن منصة احلكم ، فوقعوا يف االستحالة والدور السمع والشرع ال من طريق العقل ، ألن

  .الواضح 

إن احلاكم يف تلك النظريات هو العقل مستقالً ، وال سبيل حلكم الشرع : أما العدلية فقالوا 
 ، وحيكم بأن القبيح فيها إال تأكيداً وإرشاداً ، والعقل يستقل حبسن بعض األفعال وقبح البعض اآلخر

حمال على اهللا تعاىل ألنه حكيم ، وفعل القبيح مناف للحكمة ، وتعذيب املطيع ظلم ، والظلم قبيح ، 
  .وهو ال يقع منه تعاىل 

 وذا أثبتوا هللا صفة العدل ، وأفردوها بالذكر دون سائر الصفات إشارة إىل خالف األشاعرة
أن العدل عندهم هو ما يفعله ، : ، مع أن األشاعرة يف احلقيقة ال ينكرون كونه تعاىل عادالً ، غايته 

 وكل ما يفعله فهو حسن ، نعم

                                         
   .٢٣ : ٢١األنبياء  سورة ١
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أنكروا ما أثبته املعتزلة واإلمامية من حكومة العقل ، وإدراكه للحسن والقبح على احلق جل شأنه ، 
  .أن هذا حسن من اهللا وهذا قبيح منهزاعمني أنه ليس للعقل وظيفة احلكم ب

والعدلية بقاعدة احلسن والقبح العقليني ـ املربهن عليها عندهم ـ أثبتوا مجلة من القواعد 
وعليها بنوا أيضاً . كقاعدة اللطف ، ووجوب شكر املنعم ، ووجوب النظر يف املعجزة : الكالمية 

واالختيار ، وهي من معضالت املسائل اليت أخذت دوراً مهماً يف اخلالف ، حيث قال مسألة اجلرب 
بأن اإلنسان حر خمتار له حرية اإلرادة واملشيئة يف : األشاعرة باجلرب أو مبا يؤدي إليه ، وقال املعتزلة 

  .أفعاله 

س وجوده من اهللا سبحانه ، فهو خلق العبد وأوجده أن ملكة االختيار وصفته كنف: غايته 
خمتاراً ، فكلي صفة االختيار من اهللا ، واالختيار اجلزئي يف الوقائع الشخصية للعبد ومن العبد ، واهللا 
جل شأنه مل جيربه على فعل وال ترك ، بل العبد اختار ما شاء منهما مستقالً ، ولذا يصح عند العقل 

بته على فعل الشر ، ومدحه ومثوبته على فعل اخلري ، وإال لبطل الثواب والعقالء مالمته وعقو
  .والعقاب ، ومل تكن فائدة يف بعثة األنبياء وإنزال الكتب والوعد والوعيد

وال جمال هنا ألكثر من هذا ، وقد بسطنا بعض الكالم يف هذه املباحث يف آخر اجلزء األول 
  وقد أوضحناها١)الدين واإلسالم ( من كتاب 

                                         
 يقع الكتاب يف جزئني ، ضمن مؤلفه رمحه اهللا تعاىل اجلزء األول منه ثالثة فصول متهد هلا مخسة سوانح يتعرض فيها إىل ١

  .األخطار احمليطة باإلسالم ، ومكائد الغربيني له ، وتأثر البعض من املسلمني باآلراء واملعتقدات الغربية 

 تبيان دور العلم والعمل يف رقي األديان وثبات أصوهلما ، مع شرح موجز ملاهية الشرف والسعادة ، ودور مث ينفذ من ذلك إىل
األخالق يف رقي الشعوب ، ونبذ من أقوال احلكماء ومؤلفام ، واإلشارة من خالهلا إىل القصور الذي حييط البعض يف كيفية 

  . ذلك الدعوة إىل اإلسالم وتبيان عقائده وأفكاره ، وغري
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أن من عقائد االمامية : بوجه يسهل تناوله وتعقله لألواسط ، فضالً عن األفاضل ، وإمنا الغرض هنا 
  .وأصوهلم أن اهللا عادل ، وأن اإلنسان حر خمتار

                                                                                                                                   

واملؤلف رمحه اهللا تعاىل يتعرض يف الفصل األول منه إىل مسالة إثبات الصانع جل امسه بشكل علمي رصني ، حني يتعرض يف 
ه ماهية العدل فصله الثاين إىل إثبات وحدة الصانع تبارك وتعاىل ، ونفي الشريك عنه ، مث يتناول بالشرح يف الفصل الثالث من

  .وكيفية القيام به ، بشكل مفصل ومسهب 

وأما اجلزء الثاين من الكتاب فقد تعرض املؤلف رمحه اهللا تعاىل فيه إىل إيضاح كلي للنبوة ووجوا واحلاجة إليه ، منطلقاً من 
وصوالً إىل تبيان اإلعجاز القرآين الذي جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله خالل ذلك إىل كثري من اجلوانب األخرى املتعلقة ا 

  .وما يتعلق به



  ٢٨٥  

 (232) 

  :املعاد 

أن اهللا سبحانه يعيد اخلالئق وحيييهم بعد : ما يعتقد سائر املسلمني ـ يعتقد االمامية ـ ك
موم يوم القيامة للحساب واجلزاء ، واملعاد هو الشخص بعينه ـ وجبسده وروحه ـ حبيث لو رآه 

  .هذا فالن: الرائي لقال 

 من قبيل إعادة املعدوم ، أو ظهور وال جيب أن تعرف كيف تكون اإلعادة ، وهل هي
  .املوجود ، أو غري ذلك 

ويؤمنون جبميع ما يف القرآن والسنة القطعية من اجلنة والنار ، ونعيم الربزخ وعذابه ، وامليزان 
، وأن الناس جمزيون ، والصراط ، واألعراف ، والكتاب الذي ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها 

ومن يعمل مثقال ذرة شراً * فمن يعمل مثقال ذرٍة خرياً يره { بأعماهلم إن خرياً فخري وإن شراً فشر 
إىل غري ذلك من التفاصيل املذكورة يف حملها من كل ما صدع به الوحي املبني ، وأخرب به . ١}يره 

  .الصادق األمني 

هذا متام الكالم يف الشطر األول من شطري اإلميان باملعىن األخص ، وهو ما يرجع إىل وظيفة 
العقل والقلب ، ومرحلة العلم واالعتقاد ، ونستأنف الكالم فيما هو من وظيفة القلب واجلسد ، أعين 

  .مرحلة العمل بأركان اإلميان من أفعال اجلوارح 

                                         
   .٨ ـ ٧ ) : ٩٩( الزلزلة  سورة ١
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  :متهيد وتوطئة 

أن هللا ـ حبسب الشريعة اإلسالمية ـ يف كل واقعة حكماً حىت أرش اخلدش : امية يعتقد اإلم
، وما من عمل من أعمال املكلفني ـ من حركة أو سكون ـ إال وهللا فيه حكم من األحكام 

  .الوجوب ، واحلرمة ، والندب ، والكراهة ، واإلباحة : اخلمسة 

  .عاملة على مال ، أو عقد نكاح ، وحنومها إال وللشرع فيه حكم صحة أو فساد وما من م

وقد أودع اهللا سبحانه مجيع تلك األحكام عند نبيه خامت األنبياء صلى اهللا عليه وآله ، وعرفها 
النيب بالوحي من اهللا تعاىل أو اإلهلام ، مث انه سالم اهللا عليه ـ حسب وقوع احلوادث ، أو حدوث 

ئع ، أو حصول االبتالء ، وجتدد اآلثار واألطوار ـ بني كثرياً منها للناس ، وباألخص ألصحابه الوقا
احلافني به ، الطائفني كل يوم بعرش حضوره ، ليكونوا هم املبلغني لسائر املسلمني يف اآلفاق 

  .١} لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{

وبقيت أحكام كثرية مل حتصل الدواعي والبواعث لبياا ، أما لعدم االبتالء ا يف عصر النبوة 
  .، أو لعدم اقتضاء املصلحة لنشرها

إن حكمة التدريج اقتضت بيان مجلة من األحكام وكتمان مجلة ، ولكنه سالم اهللا : واحلاصل 
 أودعها عند أوصيائه ، كل وصي يعهد ا إىل اآلخر لينشرها يف الوقت املناسب هلا حسب عليه

  .احلكمة ، من عام خمصص ، أو مطلق مقيد ، أو جممل مبني ، إىل أمثال ذلك 

  فقد يذكر النيب عاماً ، ويذكر خمصصه بعد برهة من حياته ، وقد ال

                                         
   .١٤٣ ) : ٢( البقرة سورة ١
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  .يذكره أصالً ، بل يودعه عند وصيه إىل وقته

مث أن األحاديث اليت نشرها النيب صلى اهللا عليه واله يف حياته قد خيتلف الصحابة يف فهم معانيها على 
 .١} أنزل من السماء ماًء فسالت أودية بقدرها{ حسب اختالف مراتب أفهامهم وقرائحهم 

  على قدر القرائح والفُهوم* لكن تأخذ األذهان منه و

مث إن الصحايب قد يسمع من النيب يف واقعة حكماً ، ويسمع اآلخر يف مثلها خالفه ، وتكون 
هناك خصوصية يف أحدمها اقتضت تغاير احلكمني ، غفل أحدمها عن اخلصوصية أو التفت إليها 

  .ن نقلها مع احلديث ، فيحصل التعارض يف األحاديث ظاهراً ، وال تنايف واقعاً وغفل ع

ومن هذه األسباب وأضعاف أمثاهلا احتاج حىت نفس الصحابة ـ الذين فازوا بشرف 
، واإللتفات على احلضور يف معرفة األحكام إىل االجتهاد والنظر يف احلديث ، وضم بعضه إىل بعض 

القرائن احلالية ، فقد يكون للكالم ظاهر ومراد النيب خالفه ، اعتماداً على قرينة كانت يف املقام ، 
ـ . . . وكل واحد من الصحابة ممن كان من أهل الرأي والرواية . واحلديث نقل والقرينة مل تنقل 

لسامع من بعيد أو قريب ، فهو إذ ليس كلهم كذلك بالضرورة ـ تارة يروي نفس ألفاظ احلديث ل
يف احلال راو وحمدث ، وتارة يذكر احلكم الذي استفاده من الرواية أو الروايات حبسب نظره 
واجتهاده ، فهو يف هذا احلال مفت وصاحب رأي ، وأهل هذه امللكة جمتهدون ، وسائر املسلمني ـ 

  .الذين مل يبلغوا إىل تلك املرتبة ـ إذا أخذوا برأيه مقلدون 

 وكان كل ذلك قد جرى يف زمن صاحب الرسالة ، ومبرأى منه

                                         
   .١٧ ) : ١٣( الرعد سورة ١
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  .ومسمع ، بل ورمبا رجع بعضهم إىل بعض ، على أن الناس من هذا بازاء أمر واقع ال حمالة 

يك أن باب االجتهاد كان مفتوحاً يف زمن النبوة وإذا أمعنت النظر فيما ذكرناه ، اتضح لد
أن االجتهاد : وبني الصحابة ، فضال عن غريهم ، وفضالً عن سائر األزمنة اليت بعده ، نعم غايته 

  .يومئٍذ كان خفيف املؤونة جداً لقرب العهد ، وتوفر القرائن ، وإمكان السؤال املفيد للعلم القاطع 

مث كلما بعد العهد من زمن الرسالة ، وتكثرت اآلراء ، واختلطت األعارب باألعاجم ، وتغري 
اللحن ، وصعب الفهم للكالم العريب على حاق معناه ، وتكثرت األحاديث والروايات ، ورمبا دخل 

الجتهاد ومعرفة فيها الدس والوضع ، وتوافرت دواعي الكذب على النيب صلى اهللا عليه وآله ، أخذ ا
احلكم الشرعي يصعب وحيتاج إىل مزيد مؤونة ، واستفراغ وسع ، للجمع بني األحاديث ، ومتييز 
الصحيح منها من السقيم ، وترجيح بعضها على البعض ، وكلما بعد العهد ، وانتشر اإلسالم ، 

  .وتكثرت العلماء والرواة ، ازداد األمر صعوبة 

ولكن مهما يكن احلال ، فباب االجتهاد كان يف زمن النيب صلى اهللا عليه واله مفتوحاً ، بل 
كان أمراً ضرورياً عند من يتدبر ، مث مل يزل مفتوحاً عند اإلمامية إىل اليوم ، والناس بضرورة احلال ال 

  . يرجع إىل العامل وبسنة الفطرة ، وقضاء الضرورة أن اجلاهل. يزالون بني عامل وجاهل 

فالناس إذاً يف األحكام الشرعية بني عامل جمتهد ، وجاهل مقلد جيب عليه الرجوع يف تعيني 
  .تكاليفه إىل أحد اتهدين 

الكتاب والسنة ، مث العقل واإلمجاع واملسلمون متفقون أن أدلة األحكام الشرعية منحصرة يف 
  . ، وال فرق يف هذا بني اإلمامية وغريهم من فرق املسلمني 
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  :نعم يفترق اإلمامية عن غريهم هنا يف أمور 

يعة إذا أن الشر: "  إن اإلمامية ال تعمل بالقياس ، وقد تواتر عن أئمتهم عليهم السالم :منها
  .١" قيست حمق الدين 

  .والكشف عن فساد العمل بالقياس حيتاج إىل فضل بيان ال يتسع له املقام 

 أم ال يعتربون من السنة ـ أعين األحاديث النبوية ـ إال ما صح هلم من طرق أهل :ومنها 
ما رواه الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن : بيت عليهم السالم عن جدهم صلى اهللا عليه وآله ، يعين ال

  .أبيه زين العابدين ، عن احلسني السبط ، عن أبيه أمري املؤمنني ، عن رسول اهللا سالم هللا عليهم مجيعاً

ومسرة بن جندب ، ومروان بن احلكم ، وعمران بن حطان أيب هريرة ، : أما ما يرويه مثل 
اخلارجي ، وعمرو بن العاص ، ونظائرهم ، فليس هلم عند اإلمامية من االعتبار مقدار بعوضة ، 
وأمرهم أشهر من أن يذكر ، كيف وقد صرح كثري من علماء السنة مبطاعنهم ، ودل على جائفة 

  .٢جروحهم

 أن باب االجتهاد ـ كما عرفت ـ ال يزال مفتوحاً عند اإلمامية ، خبالف مجهور :ومنها 
املسلمني ، فإم قد سد عندهم هذا الباب ، وأقفل على ذوي األلباب ، وما أدري يف أي زمان ، 

القوم ، وبأي دليل ، وبأي حنو كان ذلك االنسداد ، ومل أجد من وىف هذا املوضوع حقه من علماء 
  .وتلك أسئلة ال أعرف من جواباا شيئاً ، والعهدة يف إيضاحها عليهم 

                                         
  .كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي واملقائس  : ١الكايف :  انظر ١

  .عن ذلك ، فراجع تقدم منا احلديث ٢



  ٢٩٠  

   وما عدا تلك األمور فاإلمامية وسائر املسلمني فيها سواء ، ال خيتلفون



  ٢٩١  

 (237)  

  .ث الفهم واالستنباط إال يف الفروع ، كاختالف علماء اإلمامية أو علماء السنة فيما بينهم من حي

 من زاول األدلة ومارسها ، واستفرغ وسعه فيها حىت حصلت له ملكة وقوة :واملراد باتهد 
  .يقدر ا على استنباط احلكم الشرعي من تلك األدلة 

ملكةٌ : قليده ، بل هنا شروط أخرى ، أمهها العدالة ، وهي وهذا أيضا ال يكفي يف جواز ت
يستطيع معها املرء الكف عن املعاصي ، والقيام بالواجب ، كما يستطيع من له ملكة الشجاعة اقتحام 

  .احلرب بسهولة ، خبالف اجلبان

زم اإلنسان يف مجيع أحواله ، وهي ذات إا حالة من خوف اهللا ومراقبته تال: وقصاراها 
  .مراتب ، أعالها العصمة اليت هي شرط يف اإلمام 

مث أنه ال تقليد وال اجتهاد يف الضروريات ، كوجوب الصالة والصوم وأمثاهلا ، مما هو 
  .مقطوع به لكل مكلف ، ومنكره منكر لضروري من ضروريات الدين 

كالتوحيد ، والنبوة ، واملعاد ، وحنوها مما يلزم حتصيل العلم : كما ال تقليد يف أصول العقائد 
به من الدليل على كل مكلف ولو إمجاال ، فإا تكاليف علمية ، وواجبات اعتقادية ، ال يكفي الظن 

  ) . أنه ال إله إال فاعلم( واالعتماد فيها على رأي الغري 

  .وما عداها من الفروع فهو موضع االجتهاد والتقليد 

وأعمال املكلفني ـ اليت هي موضوع ألحكام الشرع ، يلزم معرفتها اجتهاداً أو تقليداً ، 
 املعاملة بني العبد وربه ، ويعاقب من ترك تعلمها بأحد الطريقني ـ ال ختلو إما أن يكون القصد منها

كالصوم ، : بدنية ] وهي أما [ فهي العبادات املوقوف صحتها على قصد التقرب ا إىل اهللا ، 
 .كاخلمس ، والزكاة ، والكفارات : أو مالية . والصالة ، واحلج 
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كعقود املعاوضات واملناكحات : ن تتوقف على طرفني أو املعاملة بينه وبني الناس ، وهي أما أ
  .كالطالق والعتق وحنومها: ، أو حتصل من طرف واحد 

  .كأكله ، وشربه ، ولباسه ، وأمثال ذلك : أو املعاملة مع خاصة نفسه ، ومن حيث ذاته 

  :يبحث عن أحكام مجيع تلك األعمال يف أبواب أربعة والفقه 

  .العبادات  .١

  .املعامالت  .٢

 .اإليقاعات  .٣

  .األحكام  .٤

  :وأمهات العبادات ست 

  .الصالة والصوم : اثنتان بدنية حمضة ، ومها 

  .الزكاة ، واخلمس : واثنتان مالية حمضة ومها 

  .١}جاهدوا بأموالكم وأنفسكم { احلج واجلهاد : على املال والبدن ومها واثنتان مشتركة 

 .أما الكفارات فعقوبات خاصة على جرائم خمصوصة 

                                         
   .٤١ ) : ٩(  سورة التوبة ١
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بني العبد والرب ، عمود الدين ، والصلة : هي عند اإلمامية ـ بل عند عامة املسلمني ـ 
  .ومعراج الوصول إليه 

فإذا ترك الصالة فقد انقطعت الصلة والرابطة بينه وبني ربه ، ولذا ورد يف أخبار أهل البيت 
  .١أنه ليس بني املسلم وبني الكفر باهللا العظيم إال ترك فريضة أو فريضتني: عليهم السالم 

فإن للصالة ـ حبسب الشريعة اإلسالمية ـ مقاماً من األمهية ال يوازيه شيء من : وعلى أي 
العبادات ، وإمجاع اإلمامية على أن تارك الصالة فاسق ال حرمة له قد انقطعت من اإلسالم عصمته ، 

  .ة جداً وذهبت أمانته ، وحلت غيبته ، وأمرها عندهم مبين على الشد

الفرائض اليومية ، صالة اجلمعة ، صالة : والواجب منها حبسب أصل الشرع مخسة أنواع 
وقد يوجبها املكلف على نفسه بسبب من نذر أو ميني أو . العيدين ، صالة اآليات ، وصالة الطواف 

  .استئجار ، وما عدا ذلك فنوافل 

الرواتب ، يعين رواتب اليوم والليلة ، وهي ضعف الفرائض اليت هي : وأهم النوافل عندنا 
  .سبع عشرة ركعة ، فمجموع الفرائض والنوافل يف اليوم والليلة عند الشيعة إحدى ومخسون 

وهو من ) احملاضرات ( ردها الراغب االصفهاين يف كتاب وخطر على بايل هنا ذكر ظريفة أو
  :الكتب القيمة املمتعة 

 كان بأصبهان رجل يقال له الكناين ، يف أيام أمحد بن: قال 

                                         
 راجع كتاب الوسائل للحر العاملي رمحه اهللا تعاىل ، اجلزء الرابع ، باب ثبوت الكفر واالرتداد بترك الصالة الواجبة جحوداً ١

  .هلا واستخفافاً 
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يا فاعل ،  : عبد العزيز ، وكان يتعلم أمحد منه اإلمامة ، فاتفق أن تطلعت عليه أم أمحد يوماً فقالت
  .جعلت ابين رافضياً 

الرافضة تصلي كل يوم إحدى ومخسني ركعة ، وابنك ال ! يا ضعيفة العقل : فقال الكناين 
  !؟ ١يصلي يف كل أحد ومخسني يوماً ركعة واحدة ، فأين هو من الرافضة

نوافل شهر رمضان ، وهي ألف ركعة زيادة عن النوافل اليومية : ا يف الفضل أو األمهية ويليه
إذ ال ( ، وهي كما عند إخواننا من أهل السنة ، سوى أن الشيعة ال يرون مشروعية اجلماعة فيها 

  .والسنة يصلوا مجاعة ، وهي املعروفة عندهم بالتراويح ) مجاعة إال يف فرض 

كاجلمعة ، والعيدين ، واآليات ، وغريها ، كبقية النوافل قد استوفت كتب : وباقي الفرائض 
وهلا أوراد وأدعية . اإلمامية بياا على غاية البسط ، وتزيد املؤلفات فيها على عشرات األلوف 

  . والعد وآداب وأذكار خمصوصة قد أفردت بالتأليف ، وال يأيت عليها احلصر

  :ولكن تتحصل ماهية الصالة الصحيحة عندنا شرعاً من أمور ثالثة 

وهي أوصاف تقارا ، واعتبارات تنتزع من أمور خارجة عنها ، وأركان :  الشروط :األول 
  .الطهارة ، الوقت ، القبلة ، الساتر ، النية : تة الشروط اليت تبطل بدوا مطلقاً س

  .أما املكان فليس من األركان وإن كان ضرورياً ، ويشترط إباحته وطهارة موضع السجود 

  :ي نوعان وه:  أجزاؤها الوجودية اليت تتركب الصالة منها :الثاين 

  تكبرية اإلحرام ، والقيام ،: ركن تبطل بدونه مطلقاً ، وهو أربعة 

                                         
   .٤٤٩ ـ ٤٤٨ : ٤ حماضرات األدباء ١
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  .والركوع ، والسجود 

  .القراءة ، والذكر ، والتشهد ، والتسليم : وغري ركن ، وهي 

والطمأنينة معتربة يف اجلميع ، واألذان واإلقامة مستحبان مؤكدان ، بل األخري وجوبه قوي 
  .مع السعة 

  : وهي أمور بوجودها تبطل الصالة ، وهي أيضا نوعان :  املوانع :الثالث 
  .ار ، والعمل الكثري املاحي لصورا احلدث ، واإلستدب: ركن تبطل به مطلقاً ، وهو 

الكالم ، والضحك ـ بصوت ـ والبكاء : وغري ركن تبطل بوجوده عمداً فقط ، وهو 
  .كذلك ، واإللتفات مييناً ومشاالً ، واألكل والشرب 

لكل منهما أسباب توجبهما ، وإذا مل يتمكن منهما ـ إما لعدم وضوء وغسل ، و: والطهارة 
وجود املاء ، ، أو لعدم التمكن من استعماله ملرض أو برد شديد أو ضيق وقت ـ فبدهلما التيمم 

  .١}فتيمموا صعيداً طيباً {

مطلق وجه : خصوص التراب ، وقيل : واختلف الفقهاء واللغويون يف معىن الصعيد ، فقيل 
األرض ، فيشمل احلصى والرمل والصخور واملعادن قبل اإلحراق ، وجيوز السجود عليها ، وهذا هو 

  .األصح 

   .وهذا موجز من الكالم يف الصالة ، وفيها أحباث جليلة وطويلة تستوعب الدات الضخمة

                                         
   .٦ : ٥ ، واملاثدة٤٣ : ٤ النساء ١
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  :الصوم 

هو عند اإلمامية ركن من أركان الشريعة اإلسالمية ، وينقسم من حيث احلكم إىل ثالثة 
  :أقسام 

وواجب بسبب . واجب بأصل الشرع ، وهو صوم شهر رمضان : واجب ، وهو قسمان 
  .كصوم الكفارة ، وبدل اهلدي ، والنيابة ، والنذر ، وحنوها 

  .كصوم رجب وشعبان وحنومها ، وهو كثري: ومستحب 

  .كصوم العيدين وأيام التشريق: وحرام 

  .كصوم يوم عرفة ، وعاشوراء ، وهو نسيب : ومكروه : قيل 

وللصوم شروط وموانع وآداب وأذكار مذكورة يف حملها ، وقد ألفت اإلمامية فيه ألوف 
  .املؤلفات 

والتزام الشيعة بصيام شهر رمضان قد جتاوز احلد ، حىت أن الكثري منهم يشرف على املوت 
  .صيام ، فالصالة والصوم مها العبادة البدنية احملضة من مرض أو عطش وهو ال يترك ال
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 :الزكاة 

إن من ال : هي عند الشيعة تالية الصالة ، بل يف بعض األخبار عن أئمة اهلدى ما مضمونه 
  .1زكاة له ال صالة له

  :ـ كما عند عامة املسلمني ـ يف تسعة أشياء وجتب عندهم 

  .اإلبل ، البقر ، الغنم : األنعام الثالثة 

  .احلنطة ، الشعري ، التمر ، الزبيب: ويف الغالّت األربع 

  .ويف النقدين الذهب والفضة 

كالعدس ، : وتستحب يف مال التجارة ، ويف اخليل ، ويف كل ما تنبته األرض من احلبوب 
  .والفول ، وأمثاهلا 

ولكٍل من الوجوب واإلستحباب شروط وقيود مفصلة يف حمالِّها ، وال شيء منها إال وهو 
  .لكي ، احلنبلي احلنفي ، الشافعي ، املا: موافق ملذهب من املذاهب املعروفة 

 .إىل آخرها 2}إمنا الصدقات للفقراء واملساكني { : ومصرفها ما ذكره جل شأنه يف آية 

                                         
   .٢٦|٨ : ٢ ، الفقيه ٥ و ٢|٤٧٩ : ٣لكايف ا: انظر  ١

   .٦٠ ) : ٩(  سورة التوبة ٢
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  :زكاة الفطرة 

 أو كبري ، حر وهي جتب على كل إنسان بالغ عاقل غين ، عن نفسه وعمن يعول به من صغري
  . وقدرها عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعري ، أو متر ، أو حنومها مما حيصل به القوت . أو مملوك

 .ومذهب الشيعة هنا ال خيالف مذاهب السنة يف شيء
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 :اخلمس 

غنائم دار احلرب ، الغوص ، الكرت ، املعدن ، أرباح املكاسب : عة أشياء وجيب عندنا يف سب
  .، احلالل املختلط باحلرام ، األرض املنتقلة من املسلم إىل الذمي 

وأعلموا أن ما غنمتم من شيٍء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي { :  قوله تعاىل :واألصل فيه 
  .إىل آخرها  ... 1} القرىب

واخلمس عندنا حق فرضه اهللا تعاىل آلِل حممٍد صلوات اهللا عليه وعليهم ، عوض الصدقة اليت 
  .حرمها عليهم من زكاة األموال واألبدان 

  .ذي القرىب ويقسم ستة سهام ؟ ثالثة هللا ولرسوله ول

إن ) اتهد العادل ( وهذه السهام جيب دفعها إىل اإلمام إن كان ظاهراً ، وإىل نائبه وهو 
كان غائباً ، يدفع إىل نائبه يف حفظ الشريعة ، وسدانة امللة ، ويصرفه على مهمات الدين ، ومساعدة 

ينبغي أن توضع هذه السهام : ال حممود اآللوسي يف تفسريه مستهزئاً الضعفاء واملساكني ، ال كما ق
   ! !2يف مثل هذه األيام يف السرداب

وقد أوضحنا غري مرة أن من ! ! مشرياً إىل ما يرمون به الشيعة من أن اإلمام غاب فيه 
لفهم وإىل اليوم ـ زعمهم أن الشيعة يعتقدون غيبة األغالط الشائعة عند القوم ـ من سلفهم إىل خ

اإلمام يف السرداب ، مع أن السرداب ال عالقة له بغيبة اإلمام أصال ، وإمنا تزوره الشيعة وتؤدي بعض 
 املراسم العبادية فيه ألنه موضع جد اإلمام وآبائه العسكريني ، وحمل قيامهم يف

                                         
   .٤١ ) : ٨( األنفال  سورة ١

   .٥ : ١٠ روح املعاين ٢
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  .األسحار لعبادة احلق جل شأنه 

 فهو حق احملاويج والفقراء من بين هاشم ، عوض ما حرم عليهم من :أما الثالثة األخرى 
  .الزكاة 

هذا حكم اخلمس عند اإلمامية من زمن النيب إىل اليوم ، ولكن القوم بعد رسول اهللا صلى اهللا 
له منعوا اخلمس عن بين هاشم ، وأضافوه إىل بيت املال ، وبقي بنو هاشم ال مخس هلم وال عليه وآ

 : ٦٩صفحة ) األم ( حيث يقول يف كتاب ) رمحه اهللا ( زكاة ، ولعل إىل هذا أشار اإلمام الشافعي 
شيئاً فأما آل حممٍد الذين جعل هلم اخلمس عوضاً من الصدقة ، فال يعطون من الصدقات املفروضات 

ـ قل أو كثر ـ وال حيل هلم أن يأخذوها ، وال جيزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم ـ إىل أن قال ـ 
  .انتهى . وليس منعهم حقهم يف اخلمس جيل هلم ما حرم عليهم من الصدقة

 حىت الشافعي يف كتابه ومن جهة سقوطه عندهم ال جتد له عنواناً وباباً يف كتب فقهائهم ،
خبالف اإلمامية ، فإنه ما من كتاب فقه هلم صغري أو كبري إال وللخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة 

  .١وغريها

  .فالزكاة واخلمس مها العبادة املالية احملضة ، وأما املشتركة بينهما فاحلج واجلهاد 

                                         
الذي هو من أهم ) كتاب األموال ( يف كتابه )  هـ ٢٢٤(  نعم ، ذكر احلافظ الثبت أبو عبيد القاسم بن سالم املتوىف سنة ١

وأكثر ما .  كتاب اخلمس مفصالً ، واألصناف اليت جيب اخلمس فيها ، ومصرفه ، وسائر أحكامه الكتب ونفائس اآلثار ، ذكر
  .»منه قدس سره «  . ٣٤٩ إىل ٣٠٣ذكره موافق ملا هو املشهور عند اإلمامية ، فلرياجع من شاء من صفحة 
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  :احلج 

اظم دعائم اإلسالم عند الشيعة ، وأهم أركانه ، وخيري تاركه بني أن ميوت يهودياً أو من أع
ومن كفر فإن اهللا غين عن { : وتركه على حد الكفر باهللا كما يشري إليه قوله تعاىل . نصرانياً
  .}العاملني

 بل احلج جهاد معنوي ، واجلهاد حج حقيقي ، وهو نوع من اجلهاد باملال والبدن حقيقة ،
  .وبإمعان النظر فيهما يعلم وجه الوحدة بينهما 

كاإلستطاعة : وخاصة . كالبلوغ ، والعقل ، واحلرية : وبعد توفر الشرائط العامة يف اإلنسان 
  .ق ، جيب احلج يف العمر مرة واحدة فوراً بوجدان الزاد والراحلة ، وصحة البدن ، وأمن الطري

  :وهو ثالثة أنواع 

  .١}وهللا على الناس حج البيت { : وهو املشار إليه بقوله تعاىل : إفراد 

  .٢} وأمتوا احلج والعمرة هللا{ : بقوله تعاىل وهو املراد : وقران 

  .٣} فمن متتع بالعمرة إىل احلج{ وهو املعىن بقوله جل وعال : ومتتع 

                                         
   .٩٧ ) : ٣( آل عمران  سورة ١

   .١٩٦ ) : ٢(  سورة البقرة ٢

   .١٩٦ :  )٢( البقرة  سورة ٣
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  . ولكل واحد منها مباحث وفرية ، وأحكام كثرية ، موكولة إىل حمالِّها من الكتب املطولة
 وقد سربت عدة مؤلفات يف احلج لعلماء السنة فوجدا موافقة يف
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  .الغالب ألكثر ما يف كتب اإلمامية ، ال ختتلف عنها إال يف الشاذ النادر

لوف ، مع والتزام الشيعة باحلج ال يزال يف غاية الشدة ، وكان حيج منهم كل سنة مئات األ
ما كانوا يالقونه من املهالك واألخطار من أناس يستحلون أمواهلم ودماءهم وأعراضهم ، ومل يكن 
شيء من ذلك يقعد م عن القيام بذلك الواجب ، واملبادرة إليه ، وبذل املال والنفس يف سبيله ، 

 !يريدون هدم اإلسالم ؟ » ويا لألسف « وهم مع ذلك كله 
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  :اجلهاد 

وهو حجر الزاوية من بناء هيكل اإلسالم ، وعموده الذي قامت عليه سرادقه ، واتسعت 
  .مناطقه ، وامتدت طرائقه ، ولوال اجلهاد ملا كان اإلسالم رمحة للعاملني ، وبركة على اخللق أمجعني 

مكافحة العدو ، ومقاومة الظلم والفساد يف األرض ، بالنفوس واألموال ،  : واجلهاد هو
  .والتضحية واملفاداة للحق 

  :واجلهاد عندنا على قسمني 

صفاا الذميمة ، وأخالقها ومكافحة ) النفس ( مبقاومة العدو الداخلي وهو : اجلهاد األكرب 
الرذيلة ، من اجلهل ، واجلنب ، واجلور ، والظلم ، والكرب ، والغرور ، واحلسد ، والشح ، إىل آخر ما 

  ).أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك ( هناك من نظائرها 

احلق ، عدو العدل ، عدو الصالح ، هو مقاومة العدو اخلارجي ، عدو : واجلهاد األصغر 
  .عدو الفضيلة ، عدو الدين 

ولصعوبة معاجلة النفس ، وانتزاع صفاا الذميمة ، وغرائزها املستحكمة فيها ، واملطبوعة 
ومل يزل هو  ) باجلهاد األكرب( عليها ، مسى النيب صلى اهللا عليه وآله هذا النوع يف بعض كلماته 

وأصحابه ـ رضوان اهللا عليهم ـ طوال حياته وحيام مشغولني باجلهادين حىت بلغ اإلسالم إىل 
  .أمسى مبالغ العز واد 

ولو أردنا أن نطلق عنان البيان للقلم يف تصوير ما كان عليه اجلهاد باألمس عند املسلمني ، 
اليوم ، لتفجرت العيون دماً ، ولتمزقت القلوب أسفاً وندماً ، ولتسابقت العربات والعبارات وما صار 

 أتراك فطنت ملا حبس قلمي ، ولوى عناين ، وأجج لوعيت ، وأهاج ! ، والكلوم والكلمات ، ولكن 
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  :أحزاين ، وسلبين حىت سرية القول ، ونفثة املصدور ، وبثة امور 

  ١ولكن حديثاً ما حديث الرواحل*  صيح يف حجراته فدع عنك باً

                                         
بيت شعري المرئ القيس ذهب صدره مثالً ، والبيت من قصيدة له قاهلا يف حادثة وقعت له حني نزل على خالد بن سدوس بن أصمع النبهاين  ١

نه وقيل إ. اعطين صنانعك ورواحلك حىت أطلب عليها مالك ، ففعل ، فذهب ا: ، حيث أغار عليه باعث بن حويص وذهب بإبله ، فقال له خالد 
  .هجاه امرؤ القيس ذه القصيدة حلق بالقوم فاخذوا منه الرواحل وتركوه ، ف

  .يء مث ذهب بعده ما هو أجل منه وصدر البيت يضرب مثالً ملن ذهب من ماله ش

  :ومن أبيات القصيدة 

  نْ حديثاً ما حديثُ الرواحِل ولك*ِ راتهَجَ يف حَصيح ًهباَ نَنكَ عْعَد

  عقاب تنويف ال عقاب القواعِل* ِ ونهِلب بْقتَّلحاراً ِث دَّنكأ

يف اخلطوِب األوائِلمعصاودى وأ * ٍالدخ ِةبذم ٌثباع َبَّعَلت ٌ  

   .١٤٠٢ /٤٧٠ : ١ الاألمث ، جممع ١٤٦: ديوان الشاعر : انظر 
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  :حديث األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

الذي هو من أهم الواجبات شرعاً وعقالً ، وهو أساس من أسس دين اإلسالم ، وهو من 
جلهاد ، والدعوة إىل احلق ، والدعاية إىل أفضل العبادات ، وأنبل الطاعات ، وهو باب من أبواب ا

اهلدى ، ومقاومة الضالل والباطل ، والذي ما تركه قوم إال وضرم اهللا بالذل ، وألبسهم لباس 
  .البؤس ، وجعلهم فريسة لكل غاشم ، وطعمة كل ظامل 

 املعصومني صلوات اهللا عليهم ، يف احلث وقد ورد من صاحب الشريعة اإلسالمية ، وأئمتنا
  .عليه ، والتحذير من تركه ، وبيان املفاسد واملضار يف إمهاله ما يقصم الظهور ، ويقطع األعناق 

واحملاذير اليت أنذرونا ا عند التواكل والتخاذل يف شأن هذا الواجب قد أصبحنا نراها عياناً ، 
  .وال حنتاج عليها دليالً وال برهاناً 

ويا ليت األمر وقف عند ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وال يتجاوزه إىل أن يصري 
املنكر معروفاً واملعروف منكراً ، ويصري اآلمر باملعروف تاركاً له ، والناهي عن املنكر عامالً به ، فإنا 

لعن اهللا .  فال منكر مغري ، وال زاجر مزدجر١} يف الرب والبحر ظهر الفساد{ هللا وإنا إليه راجعون 
 .٢اآلمرين باملعروف التاركني له ، الناهني عن املنكر العاملني به

                                         
   .٤١ ) : ٣٥: ( الروم  سورة ١

فلما جعل الشارع .  وهللا دين اإلسالم ما أوسعه وأمجعه لقوانني السياسة الدينية واملدنية ، وأمهات أسباب الرقي والسعادة ٢
ىل قوة تنفيذية ، فجعل التنفيذ األحكام ، ووضع احلدود والقيود للبشر ، واألوامر والنواهي مبرتلة القوة التشريعية ، احتاج ذلك إ

ليكون كل واحد قوة تنفيذية لتلك ) األمر باملعروف والنهي عن املنكر ( على املسلمني مجيعا ، حيث أوجب على كل مسلم 
فإذا مل تنجح هذه القوة ، ومل حيصل . ، واجلميع مسيطر على اجلميع ] عن رعيته [ األحكام ، فكلكم راع وكلكم مسؤول 
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هذه أمهات العبادات عند اإلمامية طبق الشريعة اإلسالمية ، إكتفينا منها باإلشارة والعنوان ، 
 الصدر األول إىل اليوم ، املوجود منها يف هذا العصر وتفاصيلها على عهدة مؤلفات أصحابنا من

  .فضالً عن املفقود ـ ينوف على مئات األلوف 

يكون املقصد املهم : موجب وقابل ، فتارة : وهي ما يتوقف على طرفني : أما املعامالت 
  : منها املال ، وهي عقود املعاوضات ، وهي على قسمني

كالبيع ، واإلجارة ، والصلح ، والرهن ، واهلبة املعوضة ، وما إىل ذلك من : العقود الالزمة 
  .نظائرها ، وهي عقود املغابنات 

  كالقرض ، واهلبة غري املعوضة ، واجلعالة ،: والعقود اجلائزة 

                                                                                                                                   
ا حبمل الناس على اخلري ، وكفهم عن الشر ، فهناك والية ويل األمر ، والراعي العام ، واملسؤول املطلق ، وهو اإلمام الغرض منه

  .أو السلطان املنصوب إلقامة احلدود على ارمني ، وحفظ ثغور املسلمني 

 ، والعمل به من الفوائد والثمرات ، وعظيم اآلثار ، ما يضيق عنه نطاق البيان ويف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
يف هذا املقام ، ولكن هل جتد مثل هذه السياسة يف دين من األديان ؟ وهل جتد أعظم وأدق من هذه الفلسفة أن يكون كل إنسان 

  رقيباً على اآلخر ، ومهيمناً عليه ؟

  أن يتعلم ويعمل ، وأن يعلم ، وأن يبعث غريه على العلم والعمل ؟: وعلى كل واحد واجبات ثالثة 

منه قدس « .فتأمل واعجب بعظمة هذا الدين ، وأعظم من ذلك واعجب من حالة أهليه اليوم ، فال حول وال قوة إال باهللا 
  .»سره 
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  .وأضراا

والكل مشروح يف كتب الفقه ، يف متوا وشروحها ، وأصوهلا وفروعها ، وقواعدها وأدلتها 
  .، من مطوالت وخمتصرات 

ن أحكام تلك ولكن أصحابنا ـ رضوان اهللا عليهم ـ ال حييدون قيد شعرة يف شيء م
املعامالت ـ كما ال حييدون يف العبادات أيضاً ـ عن الكتاب والسنة ، والقواعد املستفادة منها من 

  .استصحاب وغريه 

وال حيل عندنا اكتساب املال إال من طرقه املشروعة ، بتجارة أو إجارة ، أو صناعة أو زراعة 
 وال حيل بالغصب ، وال بالربا ، وال باخليانة ، وال بالغش ، وال التدليس ، وال حتل .، أو حنو ذلك

كما جيب أداء األمانة ، وال حتل خيانة الكافر فيها فضالً عن . عندنا اخلديعة للكافر فضالً عن املسلم 
  .املسلم 

ملال ، وإن تضمن املال ، وذلك كعقود الزواج الذي يكون الغرض املهم ليس هو ا: وتارة 
  :يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع ، وهو عندنا قسمان 

  .وهو الزواج املطلق : عقد الدوام 

  .١} وأنِكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم{ : والعقد املرسل 

  .وهو الزواج املقيد والنكاح املوقت : وعقد االنقطاع 

  .واألول هو الذي اتفقت عليه عامة املسلمني 

                                         
   .٣٢ ) : ٢٤: ( ر  سورة النو١



  ٣٠٩  

فما { : ه تعاىل املصرح به يف الكتاب الكرمي بقول) بنكاح املتعة ( وأما الثاين ويعرف 
 نهرفهو الذي انفردت به١}استمتعتم به منهن فآتوهن أُج 

                                         
   .٢٤ ) : ٤( سورة النساء ١
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اإلمامية من بني سائر فرق املسلمني بالقول جبوازه وبقاء مشروعيته إىل األبد ، وال يزال الرتاع حمتدماً 
هتمام ، فجدير أن وحيث إن املسألة هلا مقام من اال. فيه بني الفريقني ، من زمن الصحابة وإىل اليوم 

  .نعطيها ولو بعض ما تستحق من البحث ، إنارة للحقيقة ، وطلبا للصواب 

إن من ضروريات مذهب اإلسالم ـ اليت ال ينكرها من له أدىن إملام بشرائع هذا : فنقول 
د شرعها رسول اهللا صلى اهللا عليه واله الدين احلنيف ـ أن املتعة ـ مبعىن العقد إىل أجل مسمى ـ ق

أن : ، وأباحها ، وعمل ا مجاعة من الصحابة يف حياته ، بل وبعد وفاته ، وقد اتفق املفسرون 
مجاعة من عظماء الصحابة كعبد اهللا بن عباس ، وجابر بن عبد اهللا األنصاري ، وعمران بن احلصني 

:  يفتون بإباحتها ، ويقرأون اآلية املتقدمة هكذا ، وأبن مسعود ، وأُيب بن كعب ، وغريهم كانوا
  .١}فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى {

) معاذ اهللا ( ومما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف يف كتابه جل شأنه ، والنقص منه 
 أخذوه من الصادع بالوحي ، ومن انزل عليه ذلك بل املراد بيان معىن اآلية على حنو التفسري الذي

  .الكتاب الذي ال ريب فيه 

والروايات اليت أوردها ابن جرير يف تفسريه الكبري وان كانت ظاهرة يف أا من صلب القران 
ما : فقلت .  أجل مسمى إىل: قرأت هذه اآلية على ابن عباس فقال : املرتل حيث يقول أبو نصرية 

 ولكن جيل مقام حرب األمة عن هذه. ٢)ثالث مرات ( واهللا ألنزهلا اهللا كذلك : أقرأها كذلك ، قال 

                                         
 ، اجلامع ٥١٩ : ١ ، تفسري الكشاف للزخمشري ٤٧٤ : ١ ، التفسري العظيم البن كثري ٩ : ٥جامع البيان للطربي :  انظر ١

  .٢٠٥ : ٧ ، السنن الكربى للبيهقي ١٤٧ : ٢ألحكام القرآن للقرطيب 

  .٩ : ٥ جامع البيان للطربي ٢
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  .الوصمة ، فال بد أن يكون مراده ـ إن صحت الرواية ـ أن اهللا أنزل تفسريها كذلك 

بل الضرورة يف اإلسالم قائمة على ثبوت مشروعيتها ، وحتقق العمل وعلى أي ، فاإلمجاع ، 
ا ، غاية ما هناك أن املانعني يدعون أا نسخت وحرمت بعد ما أبيحت ، وحصل هنا االضطراب 
يف النقل واإلختالف الذي ال يفيد ظناً فضالً عن القطع ، ومعلوم ـ حسب قواعد الفن ـ إن احلكم 

  . دليل قطعي القطعي ال ينسخه إال

يزعمون : ، وأخرى ١يزعمون أا نسخت بالسنة ، وأن النيب حرمها ، بعد ما أباحها: فتارة 
أا نسخت بآية الطالق : أا قد نسخت بالكتاب ، وهنا وقع اخلالف واإلختالف أيضا ، فبني قائل 

لكم نصف { نسختها آية مواريث األزواج :  وآخر يقول ٢ }إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن{ 
وأجدين يف غىن عن بيان هذه األوهام وسخافتها ، وأنه ال تنايف وال تدافع بني ٣}ما ترك أزواجكم 

 هذه اآليات وتلك اآلية حىت يكون بعضها ناسخا

                                         
م هنا متضاربة ومتعارضة أشد التعارض ، فمنهم من يذهب إىل أا أبيحت مث ي عنها يوم خيرب ، وآخر أا  أقوال القو١

. . . كانت مباحة وحرمت عام الفتح ، وثالث أا أبيحت وحرمت يف حجة الوداع ، ورابع أا أبيحت عام أوطاس مث حرمت 
  .وهكذا ، فراجع 

 ، ٣٤٨ : ٤ ، طبقات ابن سعد ٢٢٧ : ٢ ، سنن أيب داود ٢٦٤ : ٤صحيح مسلم باب نكاح املتعة ، جممع الزوائد : انظر 
 ، سنن ابن ماجة ١٤٠ : ٢ ، سنن الدارمي ٧٣ : ١١ ، فتح الباري ٢٩٢ : ٤ ، مصنف ابن أيب شيبة ٣٤٨ : ٤سنن البيهقي 

   .١٩٦٢حديث 

  .١ ) : ٦٥( سورة الطالق ٢

  .٢٠٧:٧ ، سنن البيهقي ٤٩ : ١٠ ، التفسري الكبري للرازي ١٣٠ : ٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : ر انظ

   .١٢ ) : ٤( سورة النساء ٣



  ٣١٢  

 )٢٥٦(  

  .لبعض

  . يف بيان أا زوجة حقيقية وهلا مجيع أحكامها وسيأيت له مزيد توضيح

إال على أزواجهم أو ما ملكت { أا منسوخة بآية : نعم ، يقول األكثر منهم 
  .الزوجية ، وملك اليمني : ،حيث حصرت اآلية أسباب حلية الوطء بأمرين ١}أميام

ليس للشيعة أن يقولوا أن املتمتع ا مملوكة ، لبداهة بطالنه ، أو : قال اآللوسي يف تفسريه 
  .انتهى ! ؟ ٢كاملرياث ، والعدة ، والطالق ، والنفقة: زوجة ، النتفاء لوازم الزوجية 

 لزومها غالباً فهو مسلم وال جيديه ، وإن أراد فإن أراد: وما أدحضها من حجة ، أما أوالً 
لزومها دائماً ، وأا ال تنفك عن الزوجية ، فهو ممنوع أشد املنع ، ففي الشرع مواضع كثرية ال ترث 

كالزوجة الكافرة ، والقائلة ، واملعقود عليها يف املرض إذا مات زوجها فيه قبل : فيها الزوجة 
  .الدخول 

كما أا قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية ، كما لو طلق زوجته يف املرض 
  .ومات فيه بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء احلول 

                                                                                                                                   
   .٥٠ : ١٠ ، التفسري الكبري للرازي ١٣٠ : ٥انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 

  .٣٠ ) : ٧ ٠: (  ، وسورة املعارج ٦ ) : ٢٣( املؤمنون سورة ١

   ، التفسري الكبري للرازي١٣٠: ٥ ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٢٠٦ : ٧ ، سنن البيهقي ٥٠:٥سنن الترمذي : ظر ان

  .١٥٢ : ٥ ، املبسوط للسرخسي ٥٠ : ١٠

  .٧ : ٥ روح املعاين ٢



  ٣١٣  

  .إذاً فاإلرث ال يالزم الزوجية طرداً وال عكساً 

. بأا ترث مطلقاً: فقيل .  فلو سلمنا املالزمة ، ولكن عدم إرث املتمتع ا ممنوع :وأما ثانيا 
 ترث إال مع شرط: وقيل . ترث مع الشرط : وقيل 
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  .العدم 

إن املتمتع ا زوجة ، والتحقيق حسب قواعد صناعة اإلستنباط ، ومقتضى اجلمع بني اآليتني 
  .تترتب عليها آثار الزوجية إال ما خرج بالدليل القاطع

  .أما العدة ، فهي ثابتة هلا بإمجاع اإلمامية قوالً واحداً ، بل وعند كل من قال مبشروعيتها

  . لوازم الزوجية ، فإن الناشز زوجة وال جتب نفقتها إمجاعاً أما النفقة ، فليست من

  .أما الطالق ، فهبة املدة تغين عنه ، وال حاجة إليه 

ة النساء وهي  فنسخ آية املتعة بآية األزواج مستحيل ، ألن آية املتعة يف سور:وأما ثالثاً 
، ويستحيل تقدم الناسخ على ٢، وآية األزواج يف سورة املؤمنني واملعارج ، وكالمها مكيتان١مدنية

  .املنسوخ 

أن آية املتعة غري منسوخة ، منهم :  فقد روى مجاعة من أكابر علماء السنة :وأما رابعاً 
  .٣أن آية املتعة من احملكمات: حيث نقل عن ابن عباس ) الكشاف ( الزخمشري يف 

  إن آية املتعة هل هي منسوخة ؟: أن احلكم بن عيينة سئل : ونقل غريه 

                                         
 : ١زخمشري  ، الكشاف لل١ : ٥ ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٣٧٥ : ١الكشف عن وجوه القراءات السبع :  أنظر ١
٤٩٢.   

 ٢٧٨ : ١٨ و ١٠٢ : ١٢ ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٣٣٤ و ١٢٥ :٢الكشف عن وجوه القراءات السبع :  انظر ٢
   .٤٥٦ : ٤ و ٢٤ : ٣، الكشاف للزخمشري 

   .٥١٩ : ١ الكشاف ٣



  ٣١٥  

 .١ال: فقال 

                                         
   .١٤٠ : ٢ الدر املنثور للسيوطي ١
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ن القوم يعد اعترافهم قاطبة باملشروعية ادعوا أا منسوخة ، فزعموا تارة نسخ  إ:واخلالصة
آية بآية وقد عرفت حاله ، وأخرى نسخ آية حبديث ، واستشهدوا على ذلك مبا رواه البخاري 
ومسلم من أن النيب صلى اهللا عليه وآله ، ى عنها وعن احلمر األهلية يف فتح مكة أو فتح خيرب أو 

   .١اسغزوة أوط

وهنا اضطربت القضية اضطراباً غريباً ، وتلونت ألواناً ، وتنوعت أنواعاً ، وجاء اخللف 
إن هذا مما تداوله : أن بعضهم قال : واالختالف ، الواسع األكناف ، فقد حكي عن القاضي عياض 

  !!٢التحرمي واإلباحة والنسخ مرتني

ع يف تصفح أسفارهم ، ومأثور أحاديثهم وأخبارهم ، جيد القضية أوسع بكثري ولكن من توس
  .٣العاشرة من اهلجرة] السنة [ أن النسخ كان يف حجة الوداع : ، ففي بعضها 

  .٤التاسعة من اهلجرة] السنة [ أنه يف غزوة تبوك : وأخرى 

  .٥شوال] شهر [ الثامنة يف ] السنة [ يف غزوة أوطاس ، أو غزوة حنني ، ومها يف : وقيل 

                                         
  .وتقدمت اإلشارة إىل ذلك ، فراجع . ٣٠ ، ٢٩|١٠٢٧ و١٨|١٠٢٣ : ٢ ، صحيح مسلم ١٢ : ٧ صحيح االبخاري ١

   .٤٧٤ : ١ ، التفسري العظيم البن كثري ١ ٨ ١ : ٩ شرح صحيح مسلم للنووي ٢

  .٣٤٨ : ٤ ، طبقات ابن سعد ٣٤٨ : ٤ ، سنن البيهقي ٢٢٧ : ٢ سنن أيب داود ٣

   .٧٣ : ١١ ، فتح الباري ٢٦٦ : ٤الزوائد  ، جممع ٢٠٧ : ٧ ، سنن البيهقي ١٣٠ : ٥ اجلامع لألحكام القرآن للقرطيب ٤

   .١٠٢٣ : ٢ صحيح مسلم ٥



  ٣١٧  

  .١الثامنة أيضاً] السنة [ يوم فتح مكة ، وهو يف شهر رمضان من : وقيل 

                                         
 ، مصنف ابن ٢٦٤ : ٤ ، جممع الزوائد ١٤٠ : ٢ ، سنن الدارمي ٢٠٢ : ٧ ، سنن البيهقي ١٠٢٥ : ٢ صحيح مسلم ١

   .٢٩ ٢ : ٤أيب شيبة 
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  .١أباحها يف فتح مكة مث حرمها هناك بعد أيامإنه : وقالوا 

السابعة من اهلجرة ، أو ] يف السنة [ أنه نسخها يف غزوة خيرب : والشائع ـ وعليه األكثر ـ 
  .٢يف عمرة القضاء ، وهي يف ذي احلجة من تلك السنة

ل هذه املزاعم يلزم أن تكون قد أبيحت ونسخت مخس أو ست مرات ال مرتني أو ومن ك
  ! !٣)شرح مسلم ( ثالث كما ذكره النووي وغريه يف 

فما هذا التالعب بالدين يا علماء املسلمني ؟ وبعد هذا كله ، فهل يبقى قدر جناح بعوضة 
خ مبثل هذه األساطري املدحوضة باضطراا أوالً ، وبأن الكتاب ال ينسخ من الثقة يف وقوع النس

  .بأخبار اآلحاد ثانياً ، وبأا معارضة بأخبار كثرية من طرقهم صرحية يف عدم نسخها ثالثاً

نزلت : قال حدثنا أبو رجاء ، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه : ففي صحيح البخاري 
  آية املتعة يف كتاب اهللا ففعلناها مع رسول اهللا صلى اهللا

                                         
   .٢٠٢ : ٧ ، سنن البيهقي ١٠٢٥ : ٢ صحيح مسلم ١

  .١٠٢٧ : ٢صحيح مسلم  ، ١٩٦١|٦٣٠ : ١ سنن ابن ماجة ٢

والغريب أن القوم عند حماولتهم ال يراد األدلة اليت حيتجون ا إلثبات مدعاهم بتحرمي نكاح املتعة مل يلتفتوا إىل كثري من 
 ، مواضع اخللل البينة يف استدالالم وحماجام ، بل واىل مواضع التهافت البينة فيها ، ومن ذلك قوهلم بتحرميها يف غزوة خيرب

يف معرض رده هلذا  ) ٢٠٤ و ١٥٨ : ٢( حيث يظهر بطالن ذلك من عدة وجوه ، لعل أوضحها ما ذكره ابن القيم يف زاد املعاد 
وقصة خيرب مل يكن الصحابة يتمتعون باليهوديات ، وال استأذنوا يف ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرأي السقيم ، حيث قال ـ 
فان خيرب مل يكن فيها مسلمات . . .  هذه الغزوة ، وال كان للمتعة فيها ذكر البتة ، ال فعالً وال حترمياًوآله ، وال نقله أحد قط يف

  .فتأمل .. . وإمنا كن يهوديات ، وإباحة نساء أهل الكتاب مل يكن ثبت بعد ، إمنا أحبن بعد

   .١٨٠ : ٩ شرح صحيح مسلم للنووي ٣
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حممد . عليه وآله ومل يرتل قران حبرمتها ، ومل ينه عنها رسول اهللا حىت مات ، قال رجل برأيه ما شاء 
  .١انتهى نص البخاري. أنه عمر: يقال : 

قدم جابر بن عبد اهللا األنصاري معتمراً ، فجئناه : بسنده عن عطاء قال : ويف صحيح مسلم 
نعم ، استمتعنا على عهد رسول اهللا صلى : يف مرتله ، فسأله القوم عن أشياء ، مث ذكروا املتعة فقال 

  .٢اهللا عليه وآله ، وعلى عهد أيب بكر وعمر

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أليام على عهد : أيضاً حيث يقول عن جابر : وفيه 
   .٣رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، وأيب بكر ، حىت ى عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث

باس وابن الزبري ابن ع: كنت عند جابر بن عبد اهللا فأتاه آت فقال : عن أيب نضرة قال : وفيه 
فعلنامها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، مث انا عنهما عمر ، فلم : اختلفا يف املتعتني ، فقال جابر 

  .٤نعد هلما

  .وإمنا مل يعودوا هلا ألن عمر كان يرجم من يثبت عنده أنه قد متتع : أقول 

                                         
 ، تفسري ٤٩ : ١ ٥ ، التفسري الكبري للرازي ١٧٢|٩٠٠ : ٢حيح مسلم ص:  ، وانظر كذلك ٣٣ : ٦ صحيح البخاري ١

  .٢٠ : ٥ ، السنن الكربى للبيهقي ٢١٨ : ٣البحر احمليط البن حيان 

  .١٥/١٠٢٣ : ٢ صحيح مسلم ٢

   .١٦|١٠٢٣ : ٢ صحيح مسلم ٣

   . ١٧|١٠٢٣ : ٢صحيح مسلم ٤



  ٣٢٠  

ومن يراجع هذا الباب من صحيح مسلم بإمعان يرى العجائب فيما أورده فيه من األحاديث 
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله باملتعة عام : املثبتة والنافية ، والنسخ وعدم النسخ ، واجلهين يقول 

  الفتح حني دخلنا



  ٣٢١  

(261) 

  .١مكة ، مث مل خنرج حىت انا عنها

والنسخ تارة ينسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، وأخرى إىل عمر ، وأا كانت ثابتة 
يف عهد النيب وعهد أيب بكر ، وأن علي بن أيب طالب عليه السالم ى ابن عباس عن القول باملتعة يف 

إن أناسا أعمى اهللا قلوم :  الزبري قام مبكة فقال ، مع إنه روي أن ابن٢ مواطن فرجع عن القول ا
إنك جللف جاف ، ) : أي ابن عباس ( فناداه يفتون باملتعة ، ) يعين ابن عباس ( كما أعمى أبصارهم 

  .٣إىل آخر احلديث. . . فلعمري لقد كانت املتعة تفعل على عهد إمام املتقني 

  .وهذا يدل على بقائه على فتواه إىل آخر عمره يف خالفة ابن الزبري

وأعجب من اجلميع نسبة النهي عنها إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم ، مع أن 
ارة هلم ، وعلي عليه السالم باخلصوص قد تظافر النقل عنه حلية املتعة قد صار شعاراً ألهل البيت وش

لوال ي عمر عن املتعة « : بإنكار حرمة املتعة ، ومن كلماته املأثورة اليت جرت جمرى األمثال قوله 
  .» ما زىن إال شفا أو شقي 

لوال أن عمر ى الناس « : طالب أنه قال روي عن علي بن أيب : ففي تفسري الطربي الكبري 
   .١» ـ ٤عن املتعة ما زىن إال شقي ـ أو شفا

                                         
   .٢٢/١٠٢٥ : ٢ صحيح مسلم ١

   .٥١٩ : ١، الكشاف للزخمشري  ٥٠١ : ٧ املصنف لعبد الرزاق ٢

  .٢ ٠ ٥ : ٧ ، سنن البيهقي ٢٧|١٠٢٦ : ٢ صحيح مسلم ٣

  .إال خطيئة قليلة من الناس ال جيدون ما يستحلون به الفروج :  أي قليل من الناس ، وقيل ٤



  ٣٢٢  

 (262) 

ثالث ال أتقي فيهن « : ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق عليه السالم أنه كان يقول 
  .٢ »متعة احلج ، ومتعة النساء ، واملسح على اخلفني: أحدا 

أنه إذا ) علم أصول الفقه ( فال ريب حسب قواعد الفن ، واألصول املقررة يف : وكيف كان 
تعارضت األخبار وتكافأت سقطت عن احلجة واالعتماد ، وصارت من املتشاات ، وال بد من 

حة باتفاق املسلمني ، واستصحاب بقائها ، وبعد ثبوت املشروعية واإلبا. رفضها والعمل باحملكمات 
  .وأصالة عدم النسخ عند الشك ، يتعني القول جبوازها وحليتها إىل اليوم 

                                                                                                                                   
   .٤٣٧ : ١٤ ، لسان العرب ٢٣٩٣ : ٦الصحاح : انظر 

 ٢١٨ : ٣ ، تفسري البحر احمليط البن حيان ٥٠ : ١٠التفسري الكبري للرازي :  ، وانظر كذلك ٩ : ٥يان للطربي  جامع الب١
   .١٤٠ : ٢، الدر املنثور 

فقد أورد الكثري من األحاديث املبينة ألحكام  ) ٨٠ ـ ٥ :٢١(  راجع كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رمحه اهللا تعاىل ٢
ح وشروطه ، وأما احلديث املذكور أعاله فقد وجدته مروياً بصيغة خمتلفة ، ولعل ذلك مرجعه السهو أو هذا النوع من النكا

   .٩٥|٤٨ : ١راجع الفقيه . التصحيف 



  ٣٢٣  

 )٢٦٣(   

  :التمحيص وحل العقدة

وإذا أردنا أن نسري على ضوء احلقائق ، ونعطي املسألة حقها من التمحيص والبحث عن سر 
أن اخلليفة عمر قد : االرتباك وبذرته األوىل ـ اليت منت وتأثلت ـ ال جند حالً لتلك العقدة إال ذلك 

اجتهد برأيه ملصلحة رآها بنظره للمسلمني يف زمانه وأيامه ، اقتضت أن مينع من استعمال املتعة منعاً 
متعتان كانتا على عهد : أنه قال مدنياً ال دينياً ، ملصلحة زمنية ، ومنفعة وقتية ، ولذا تواتر النقل عنه 

 ، ومل يقل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حرمهما أو ١رسول اهللا وأنا احرمهما وأعاقب عليهما
  .نسخهما ، بل نسب التحرمي إىل نفسه ، وجعل العقاب عليهما منه ال من اهللا سبحانه 

يص على نواميس الدين ، اخلشن على إقامة شرائع اهللا ، أجل مقاماً وحيث أن أبا حفص احلر
، وأمسى إسالماً ، من أن حيرم ما أحل اهللا ، أو يدخل يف الدين ما ليس من الدين ، وهو يعلم أن 
حالل حممد حالل إىل يوم القيامة ، وحرامه حرام إىل يوم القيامة ، واهللا سبحانه يقول يف حق نبيه 

فما منكم * مث لقطعنا منه الوتني * ألخذنا منه باليمني * لو تقول علينا بعض األقاويل و{ : الكرمي 
فال بد من أن يكون مراده املنع الزمين ، والتحرمي املدين ، ال الديين ، ولكن ٢}من أحد عنه حاجزين 

واستكربوا من بعض معاصريه ، ومن بعده من احملدثني البسطاء ، ملا غفلوا عن تلك النكتة الدقيقة ، 
  ذلك الزعيم العظيم ـ القائم على حراسة الدين ـ أن حيرم ما

                                         
   .٢٧:٤ ، املبسوط للسرخسي ٤٦٣ : ٣ ، زاد املعاد البن قيم اجلوزي ٢٠٦ : ٧السنن الكربى للبيهقي :  انظر ١

   .٤٧ ـ ٤٤ ) : ٦٩(  سورة احلاقة ٢



  ٣٢٤  

 )٢٦٤(   

أحل اهللا ، وجيترىء على حرمات اهللا ، اضطروا إىل استخراج مصحح ، فلم جيدوا إال دعوى النسخ 
من النيب بعد اإلباحة ، فارتبكوا ذلك االرتباك ، واضطربت كلمام ذلك االضطراب ، ولو أم 

  . عمل اخلليفة مبا ذكرناه ألغناهم عن ذلك التكلف واالرتباك صححوا

كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق : ويشهد ملا ذكرناه ما سبق من رواية مسلم عن جابر 
بن حريث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، وأيب بكر ، حىت ى عنه عمر يف شأن عمرو 

  .احلديث ١

فانه يدل داللة واضحة أن عمر ى عن املتعة من اجل قضية يف واقعة استنكر اخلليفة منها ، 
فرأى من الصاحل لالُمة النهي عنها ، وإن كنا مل نعثر على شيء من شأن القضية ، ولكن أبا حفص 

لتنمر ، والغلظة واخلشونة يف عامة أموره ، فرمبا يكون قد استنكر شيئاً كان معلوماً حاله يف الشدة وا
يف واقعة خاصة أوجب تأثره ويجه الشديد الذي بعثه على املنع املطلق خوف وقوع أمثاله ، اجتهاداً 

نص القران ، وعمل النيب ، والصحابة طول : منه ورأياً متكن يف ذهنه ، وإال فأمر املتعة وحليتها بعد 
زمن النيب ، ومدة خالفة أيب بكر ، وبرهة من خالفة عمر ، أوضح من أن حيتاج إىل شيء من تلك 

  .، وتلك املداوالت العريضة الطويلة ٢املباحث واهلنابث

                                         
كان يه عن ذلك يف آخر : قيل :  يف شرح مسلم املسمى بإكمال املعلم للوشتاين اآليب قوله يف شأن عمرو بن حريث ١

ال يؤتى برجل متتع وهو حمصن إال رمجته ، وال برجل متتع وهو غري ] : أي عمر بن اخلطاب [ وقال . يف أثنائها: خالفته ، وقيل 
ودام ذلك حىت خلالفة عمر ، ) صلى اهللا عليه وآله ( أنه متتع على عهد رسول اهللا : ن حريث وقضية عمرو ب. حمصن إال جلدته 

فنهى عن . فهال غريمها : فأراها قالت أمها وأباها ، قال : من شهد ؟ قال عطاء : نعم ، قال : فبلغه ذلك فدعاها فسأهلا فقالت 
  .» منه قدس سره « ذلك إنتهى 

   .٢٩٦ : ١الصحاح هي األمر الشديد  ، مجع هنبثة ، و:  اهلنابث ٢



  ٣٢٥  
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د املتعة كيف والذي يظهر من فلي نواصي التاريخ ، واالستطالع يف ثنايا القضايا ، أن عق
كان مستعمالً يف زمن الرسالة ، حىت عند أشراف الصحابة ورجاالت قريش ، ونتجت منه الذراري 

  .واألوالد األجماد

فهذا الراغب األصفهاين ـ من عظماء علماء السنة ـ حيدثنا ـ وهو الثقة الثبت ـ يف كتابه 
سل :  عبد اهللا بن الزبري عري ابن عباس بتحليله املتعة ، فقال له ابن عباس أن: السابق الذكر ما نصه 

  .امك كيف سطعت اامر بينها وبني أبيك 

  .١واهللا ما ولدتك إال باملتعة: فسأهلا فقالت 

 بن الزبري ، هي أمساء ذات النطاقني ، بنت أيب بكر الصديق ، وأنت تعلم من هي أم عبد اهللا
أخت عائشة أم املؤمنني ، وزوجها الزبري من حواري رسول اهللا ، وقد تزوجها باملتعة ، فما تقول بعد 

  !هذا أيها املكابر اادل ؟ 

سأل حيىي ابن أكثم شيخاً من : ة أخرى فقال مث أن الراغب ذكر عقيب هذه احلكاية رواي
  مبن اقتديت يف جواز املتعة ؟: أهل البصرة فقال له 

  .بعمر بن اخلطاب : فقال 

  !كيف وعمر كان من أشد الناس فيها ؟: فقال له 

يا أيها الناس ، متعتان أحلهما اهللا : نعم ، صح احلديث عنه أنه صعد املنرب فقال : قال 
  .١انتهى.ورسوله لكم وأنا احرمها عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ومل نقبل حترميه 

                                         
   .٢١٤ : ٣ حماضرات األدباء ١



  ٣٢٦  

  .٢وقريب منها ما ينقل عن عبد اهللا بن عمر

                                                                                                                                   
   .٢١٤ : ٣ حماضرات األدباء ١

   .٨٢٤|١٨٥ : ٣ سنن الترمذي ٢



  ٣٢٧  
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ولكن يف عبارة شيخ أهل البصرة من الشطح والتجاوز ما ال يرتضيه كل مسلم ، والعبارة 
متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى : الشائعة عن أيب حفص أخف وألطف من ذلك ، وهي قوله 

أوعزنا إليه ، وكشفنا حجابه ، وحللنا عقدته ، يهون وإذا كان مراده ما . اهللا عليه وآله وأنا احرمهما
  .األمر ، وختف الوطأة 

وبعد ما انتهينا يف الكتابة إىل هنا ، وقفنا على كالم لبعض األعاظم من علمائنا املتقدمني ، 
ه يتفق مع كثري مما قدمناه ، وهو احملقق حممد بن إدريس احللي ، من أهل القرن السادس ، وجدنا

  .فأحببنا نقله هنا ليتأكد البيان ، وتتجلى احلجة 

النكاح : السرائر ـ الذي هو من جالئل كتب الفقه واحلديث ـ ما نصه ( قال يف كتابه 
 املتواترة بإمجاع املسلمني ، املؤجل مباح يف شريعة اإلسالم ، مأذون فيه ، مشروع يف الكتاب والسنة

وأيضا فقد . إال أن بعضهم ادعى نسخه ، فيحتاج يف دعواه إىل تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد
أن كل منفعة ال ضرر فيها يف عاجل وال يف اجل مباحة بضرورة العقل ، : ثبت باألدلة الصحيحة 

  .وهذه صفة نكاح املتعة ، فيجب إباحته بأصل العقل 

  من أين لكم نفي املضرة عن هذا النكاح يف اآلجل ، واخلالف يف ذلك ؟: فإن قيل 

  .من ادعى ضرراً يف األجل فعليه الدليل : قلنا 

أنه ال : إباحتها من حيث أنه قد ثبت بإمجاع املسلمني إنه ال خالف يف : وأيضاً فقد قلنا 
خالف يف إباحة هذا النكاح يف عهد النيب صلى اهللا عليه واله بغري شبهة ، مث ادعي حترميها من بعد 

  .ونسخها ، ومل يثبت النسخ ، وقد ثبتت اإلباحة باإلمجاع ، فعلى من ادعى احلظر والنسخ الداللة 

  فإن ذكروا األخبار اليت رووها يف أن النيب صلى اهللا عليه وآله حرمها



  ٣٢٨  
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  .وى عنها

إن مجيع ما يروونه من هذه األخبار ـ إذا سلمت من املطاعن والضعف : فاجلواب عن ذلك
وال عمالً يف الشريعة ، وال يرجع مبثلها عما علم ـ أخبار آحاد ، وقد ثبت أا ال توجب علماً 

  .وقطع عليه 

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا { : وأيضا قوله تعاىل بعد ذكر احملرمات من النساء 
يكم فيما بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عل

  .١}تراضيتم به من بعد الفريضة 

إما أن يراد ما االنتفاع أو االلتذاذ الذي هو أصل : ال تعدو وجهني ) استمتعتم ( ولفظة 
  .موضوع اللفظة ، أو العقد املؤجل املخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع 

  :وال جيوز أن يكون املراد هو الوجه األول ألمرين 

إنه ال خالف بني حمصلي من تكلم يف أصول الفقه يف أن لفظ القرآن إذا ورد وهو : أحدمها
ريعة عرف الشريعة ، فإنه جيب محله على عرف الش: وضع اللغة ، واآلخر : أحدمها : حمتمل األمرين 

صالة ، وزكاة ، وصيام ، وحج ، على العرف الشرعي دون الوضع : ، وهلذا محلوا كلهم لفظ 
  .اللغوي 

كأمري : وأيضاً فقد سبق إىل القول بإباحة ذلك مجاعة معروفة األقوال من الصحابة والتابعني 
 وابن عباس ، ومناظراته البن الزبري معروفة رواها الناس املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم ،

   :كلهم ، ونظم الشعراء فيها األشعار فقال بعضهم 
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وعبد اهللا بن مسعود ، يا صاح هل لك يف فتوى ابن عباس * أقول للشيخ ملا طال جملسه 
 األنصاري ، وسلمة بن األكوع ، وأيب سعيد اخلدري ، واملغرية وجماهد ، وعطاء ، وجابر بن عبد اهللا

فادعاء اخلصم االتفاق على حضر . بن شعبة ، وسعيد بن جبري ، وابن جريح ، وأم كانوا يفتون ا 
  .١انتهى كالمه. النكاح املؤجل باطل 

  .نة والرصانة ، وقوة احلجة واملعارضة وكل ذي بصرية يعرف ما فيه من املتا

هذا كله يف البحث عن املسألة من وجهتها الدينية والتارخيية ، والنظر إليها من حيث الدليل 
  .حسب القواعد األصولية ، والطرق الشرعية 

  :لوجهة األخالقية واالجتماعية أما النظر فيها من ا

أليس دين اإلسالم هو الصوت اإلهلي ، والنغمة الربوبية الشجية اليت هبت على البشر : فأقول
بنسائم الرمحة ، وعطرت مشام الوجود بلطائف السعود ، وجاءت لسعادة اإلنسان ال لشقائه ، 

و الدين الذي يتمشى مع الزمان يف كل أطواره ، ويدور مع الدهر يف مجيع ولنعمته ال لبالئه ، ه
أدواره ، ويسد حاجات البشر يف نظم معاشهم ومعادهم ، وجلب صالحهم ، ودرء فسادهم ما جاء 
دين اإلسالم ليشق على البشر ، ويلقيهم يف حظرية املشقة ، وعصارة البالء واحملنة ، وكلفة الشقاء 

بل جاء رمحة للعاملني ، وبركة على اخللق مجيع ، ممهداً سبل اهلناء والراحة ،  ! والتعاسة ، كال
ووسائل الرخاء والنعمة ، ولذا كان أكمل األديان ، وخامتة الشرائع ، إذ مل يدع نقصاً يف نواميس 

   .دها سعادة البشر يأيت دين بعده فيكمله ، أو ثلمة يف ناحية من نواحي احلياة فتأيت شريعة أخرى فتس
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مث أو ليس من ضرورات البشر ، منذ عرف اإلنسان نفسه ، وأدرك حسه ، ومن املهن اليت ال 
ينفك عن مزاولتها ، واإلندفاع إليها بدواع شىت وأغراض خمتلفة هو السفر والتغرب عن األوطان ، 

ذلك من جهاد بداعي التجارة والكسب ، يف طلب علم أو مال ، أو سياحة أو مالحة ، أو غري 
  وحروب وغزوات وحنوها ؟

مث أو ليس الغالب يف أولئك املسافرين لتلك األغراض هم الشبان ، وما يقارم من أصحاء 
  األبدان ، وأقوياء األجساد ، الراتعني بنعيم الصحة والعافية ؟

 قدرته ـ قد أودع يف هذا اهليكل اإلنساين مث أليس الصانع احلكيم ـ بباهر حكمته ، وقاهر
غريزة الشهوة ، وشدة الشوق والشبق إىل األزواج ، حلكمة سامية ، وغاية شريفة ، وهي بقاء النسل 
، وحفظ النوع ، ولو خلي من تلك الغريزة ، وبلت أو ضعفت فيه تلك اجلبلة مل يبق للبشر على مر 

  .األحقاب عني وال أثر

ومن املعلوم أن حالة املسافرين املقوين ال تساعد على القران الباقي ، والزواج الدائم ، ملا له 
غالباً من التبعات واللوازم ، اليت ال تتمشى مع حالة املسافر ، فإذا امتنع هذا النحو من الزواج حسب 

س ، وملك اليمني ، والتسري باإلماء واجلواري جماري العادات ، وعلى الغالب واملتعارف من أمر النا
اململوكة بأحد األسباب ، قد بطل اليوم بتاتاً ، وكان متعذراً أو متعسراً من ذي قبل ، فاملسافر ال 
سيما من تطول أسفارهم يف طلب علم أو جتارة ، أو جهاد أو مرابطة ثغر ، وهم يف ميعة الشباب 

إما الصرب وجماهدة النفس املوجب : ، ال خيلو حاهلم من أمرين وريعان العمر ، وتأجج سعري الشهوة 
للمشقة اليت تنجر إىل الوقوع يف أمراض مزمنة ، وعلل مهلكة ، مضافا إىل ما فيه من قطع النسل ، 

  وتضييع ذراري احلياة املودعة فيهم ، ويف
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املشقة اليت تأباه شريعة هذا نقض للحكمة ، وتفويت للغرض ، وإلقاء يف العسر واحلرج وعظيم 
ما جعل عليكم  { ١}يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { اإلسالم ، الشريعة السمحة السهلة 

  .وأما الوقوع يف الزنا والعهار ، الذي مأل املمالك واألقطار ، باملفاسد واملضار ٢}يف الدين من حرج 

ولعمر اهللا ، وقسماً بشرف احلق ، لو أن املسلمني أخذوا بقواعد اإلسالم ، ورجعوا إىل 
 ولعاد ٣}لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض { نواميس دينهم احلنيف ، وشرائعه الصحيحة 

  .إليهم عزهم الداثر ، وجمدهم الغابر 

:  املتعة ، فلو أن املسلمني عملوا ا على أصوهلا الصحيحة من مشروعية: ومن تلك الشرائع 
العقد ، والعدة ، والضبط ، وحفظ النسل منها ، النسدت بيوت املواخري ، وأوصدت أبواب الزنا 
والعهار ، والرتفعت ـ أو قلت ـ ويالت هذا الشر على البشر ، وألصبح الكثري من تلك 

 ، ولتضاعف النسل ، وكثرت املواليد الطاهرة ، واستراح املومسات املتهتكات مصونات حمصنات
الناس من اللقيط والنبيذ ، وانتشرت صيانة األخالق ، وطهارة األعراق ، إىل كثري من الفوائد واملنافع 

  .اليت ال تعد وال حتصى 

يف كلمته اخلالدة الشهرية اليت ) رض ( باس وهللا در عامل بين هاشم ، وحرب األمة عبد اهللا بن ع
ما كانت املتعة إال رمحة : وغريمها حيث قال ) الفائق ( والزخمشري يف ) النهاية ( رواها ابن األثري يف 
  رحم اهللا ا اُمة حممد
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وقد أخذها من عني صافية ، من . ١صلى اهللا عليه وآله ، ولوال يه عنها ما زىن إال شقي
  .اذه ومعلمه ومربيه أمري املؤمنني عليه السالم أست

ويف احلق إا رمحة واسعة ، وبركة عظيمة ، ولكن املسلمون فوتوها على أنفسهم ، وحرموا 
تستبدلون أ{من مثراا وخرياا ، ووقع الكثري يف محاة اخلنا والفساد ، والعار والنار ، واخلزي والبوار 

  .فال حول وال قوة إال باهللا ٢}الذي هو أدىن بالذي هو خري 

من الد  ) ١٦١( أيضاً ) االعتدال ( ولكن مع هذا كله أال تعجب حني ترى ما نشر يف 
  ) .الً مل يبق إال أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم ، وجنعل املعاين مص: ( األول بعنوان 

على اجلواب الذي تقدم ) ! ! خادم العلماء ( وذكر صورة كتاب ورد إليه من بغداد بتوقيع 
يعيد فيه إشكال اختالط األنساب ، وضياع ) ابن ماء السماء ( يف مبادئ هذه النسخة ، بتوقيع 

 إن ابن ماء السماء مل يتعرض للمجهول الذي هو :النسل ، وعقد عابر الطريق واهول ، ويقول 
ـ فما يقول يف حتليل املتعة الدورية اليت يتناوا ويتعاقبها ثالثة أو أربعة بل : حمل النظر ـ إىل أن قال 
  .فما يقول يف الولد إذا جاء من هذه اجلهة ، فمن يتبع ، ومبن يلحق ! ! وعشرة حبسب الساعات 

نعم ، من املعلوم حلية املتعة جبميع طرقها عند الشيعة ، ولكن تراهم يتحاشون ويتحاشى 
حضرنا متتع السيد الفالين أو الفاضل : أشرافهم وسرام من تعاطيها بينهم ، فلم يسمع من يقول 

الين بآنسة الفاضل ، حضرنا عقد نكاح الفاضل الف: الفالين باآلنسة بنت السيد الفالين ، كما يقال 
  بل
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فهل ذلك إال لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل ! ! أكثر جرياا وتعاطيها يف الساقطات والسافالت 
وجدير من العالمة كاشف الغطاء ـ الذي قام بتهذيب أصل الشيعة وأصوهلا ـ أن يهذب . قهراً 

  .ه اهللا لذلك وفق! ! وينهض م إىل مراتب الرتاهة ! ! أخالق أهلها 
  خادم العلماء: بغداد 

  :ونشر يف جواب هذا الكتاب ما نصه 

إنه قرأ يف العدد : ورد على إدارة جملة اإلعتدال كتاب من بغداد ، من كاتب جمهول يقول 
 السماء ، فوجده ال يناسب السؤال ، وال يالئم املقال ، مث أعاد الثالث من الة جواباً البن ماء

الكاتب ما ذكره السيد الراوي من إختالط األنساب ، وضياع النسل ، الذي دفعه ابن ماء السماء 
أن حكمة تشريع العدة هو حفظ النسل ، ومنع : بأقوى حجة ، وأجلى بيان ، وقد أوضح له 

الزمة يف الدائم ، كذلك تلزم يف املنقطع ، فال جيوز ألحد أن يتمتع اختالط املياه ، وهي كما أا 
بإمرأة متتع ا غريه حىت خترج من عدة ذلك الغري ، وإال كان زانياً ، ومع اعتبار العدة ، فأين يكون 

  !إختالط األنساب وضياع النسل ؟

 ماء السماء للمجهول الذي هو حمل النظر ، فما حال الولد ومل يتعرض ابن: مث قال الكاتب 
) والولد يتبع والده ( إذا متتع ا عابر الطريق واهول وأتت بعد فراقه بالولد ؟ فقول ابن ماء السماء 

  .انتهى . فليت شعري أين جيده وهو جمهول 

ينظر إىل متام كالم ابن ماء السماء ، أو نظر فيه ومل يفهمه ، وإال وما أدري أن هذا اخلادم مل 
وجيب على الزوج أن يتعرف  ) : ١١٢صفحه ( فأي بيان أوضح يف دفع هذا اإلشكال من قوله 

  حاهلا ، ويعرفها بنفسه ، حىت
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ها جيب عليها أن إذا ولدت ولداً أحلق به ، كي ال تضيع األنساب ، كذلك املتمتع ا إذا انتهى أجل
  .تعتد وأن يتعرف حاهلا وتعرف حاله ونسبه كي تلحق الولد به بعد فصاله أينما كان 

  !فأين اهول الذي مل يتعرض له ابن ماء السماء أيها الكاتب اهول ؟ 

 البيان ـ مع هذا الوضوح واجلالء ـ فلم يبق إال أن نتخذ من القلم وإذا كنت ال تفهم هذا
  .إبرة تطعيم ، وجنعل املعاين مصالً حنقن ا دماغك ، عساك حتس ا وتفهمها

والعشرة فما قولكم يف املتعة الدورية اليت يتناوا ويتعاقبها الثالثة واألربعة بل : وأما قولك 
  فمن يتبع الولد ومبن يلحق ؟! ! حبسب الساعات 

أن تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه حتليل هذا النحو من املتعة ، ) أوالً ( فالالزم 
 حد املفتري فضالً عن عامل من علمائهم ، وإذا مل تدلنا على كتابة منهم أو كتاب ، فالالزم أن حتد

كيف وإمجاع اإلمامية على لزوم العدة يف املتعة ، وهي على األقل مخسة وأربعون يوماً . . . الكذاب 
  !، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات ؟ 

ي ، وانتهاك وإن كنت تريد أن بعض العوام واجلهالء ، الذين ال يبالون مبقارفة املعاص
احلرمات ، قد يقع منهم ذلك ، فهذا مع أنه ال خيتص بعوام الشيعة ، بل لعله يف غريهم أكثر ، ولكن 
ال يصح أن يسمى هذا حتليالً ، إذ التحليل ما يستند إىل فتوى علماء املذهب ، ال ما يرتكبه عصام 

ض الذي جيب فيه احلد ، وال يلحق وقسام ، وهذا النحو من املتعة عند علماء الشيعة من الزنا احمل
  .١»الولد للفراش وللعاهر احلجر « : الولد بواحد ، كيف وقد قال سيد البشر 
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أما حتاشي أشراف الشيعة وسرام من تعاطيها فهو عفة وترفع ، واستغناء واكتفاء مبا أحل اهللا 
ائمة مثىن وثالث ورباع ، فإن أرادوا الزيادة على ذلك جاز هلم التمتع بأكثر من تعدد الزوجات الد

  .من ذلك ، كما يفعله بعض أهل الثروة والبذخ من رؤساء القبائل وغريهم 

وعلى كل فإن حتاشي األشراف والسراة ال يدل على الكراهة الشرعية ، فضالً عن عدم 
روعية ، أال ترى أن الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم كانوا كثرياً ما يتسرون باإلماء ، املش

؟ أما اليوم فاألشراف والسراة يأنفون من . .. ويتمتعون مبلك اليمني ، ويلدن هلم األوالد األفاضل 
  .ذلك ، مع أنه حالل بنص القرآن العزيز

ا أن حتاشي األشراف والسراة من الطالق ، حبيث مل نسمع أن شريفاً طلق زوجة له ، ال كم
  .يدل على عدم مشروعية الطالق 

وجدير من العالمة كاشف الغطاء ـ الذي قام بتهذيب أصل الشيعة وأصوهلا ـ : أما قولك 
  . مراتب الرتاهة أن يهذب أخالق أهلها وينهض م إىل

فهو حق ، وما يف احلق مغضبة ، وهو ـ دامت بركاته ـ ال يزال قائماً بوظيفته من التهذيب 
ولكن ال ختتص . واإلرشاد ، ليس للشيعة فقط ، بل لعامة املسلمني ، واجلميع يف نظره على حد سواء

 بل تعم سائر علماء املسلمني ، ولعل وجوا على علماء العواصم اليت هذه الوظيفة به ـ أيده اهللا ـ
  .تكثر فيها املنكرات ، وجياهر فيها بالكبائر أشد وآكد واملسؤولية عليهم ألزم وأعظم 

  لسردنا) االعتدال ( ولوال أننا ال نريد أن حنيد عن خطة هذه الصحيفة 
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من أحوال سائر الطوائف ما يتجلى لكل أحد أن عوام الشيعة اإلمامية ـ فضالً عن خواصهم ـ 
أعف وأنزه ، وأتقى وأبر ، بيد أننا ـ حسب تعاليم أستاذنا العالمة األكرب كاشف الغطاء ـ نتباعد 

ـ إىل عن كل ما يشم منه رائحة النعرات الطائفية ، والرتعات املذهبية ، ونسعى ـ حسب إرشاده 
  .توحيد الكلمة ، ورفض الفواصل والفوارق بني األمم اإلسالمية 

وال يزال يعلمنا ـ وهو العالمة املصلح ـ أن دين اإلسالم دين التوحيد ال دين التفريق ، 
اجر واخلالف فيما وشريعته شريعة الوصل ال التمزيق ، وأن صاحل املسلمني أمجعني قلع شجرة التش

  .بينهم من أصلها

أيها املسلمون ، نزهوا قلوبكم عن نية السوء وألسنتكم عن بذيء : وال يزال يوصينا ويقول 
إذاً تسعدون وتعيشون كمسلمني . . القول واهلمز واللمز ، وأقالمكم عن طعن بعضكم يف بعض 

  .كم من قبل ، رجال صدق يف القول ، وإخالص يف العمل حقاً ، وكما كان آباؤ

يا خادم العلماء ، ال ما جئتنا به منذ اليوم ، وكنا نظن أن هذه ) مراتب الرتاهة ( هذه هي 
 السماء ، ولكن املباراة واملناظرات يف قضية املتعة قد انتهى دوراا، وغسلت أدراا ، بأجوبة ابن ماء

قد شاء ـ أو شاءت له اجلهالة ـ أن يثري غبارها ، ويعيد ) خادم العلماء ( املسمي نفسه بـ 
شرارها ، ويستدل على احلقيقة أستارها ، واحلقيقة نور متزق احلجب والستور ، وتأىب إال اجلالء 

  .انتهى ). اجلهالء ( والظهور ، حىت من معلم 
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  :الفذلكة

أن الزواج ـ الذي هو علقة بني املرء واملرأة ، وربط خاص له آثار : وفذلكة تلك األحباث 
  .خاصة ـ حيدث بالعقد اخلاص من اإلجياب والقبول بشرائط معلومة 

حدثت الزوجية بطبيعتها املرسلة املطلقة فان وقع العقد مرسالً مطلقاً ، غري مقيد مبدة ، 
  .الدائمة املؤبدة ، اليت ال ترتفع إال برافع من طالق وحنوه 

وإن قيد العقد بأجل معني ، من يوم أو شهر أو حنومها ، حدثت الزوجية اخلاصة احملدودة ، 
ال يف الضيق والسعة ، والطول والقصر ، ويشتركان يف وطبيعة الزوجية فيهما سواء ، ال خيتلفان إ

وليس االختالف من اختالف احلقيقة ، بل . كثري من اآلثار ، وميتاز كل منهما عن اآلخر يف بعضها 
  .من اختالف النوع أو التشخص ، كاختالف الزجني والرومي يف كثري من اللوازم مع وحدة احلقيقة 

امللكية اليت حتدث بعقد البيع ، وهي عبارة عن : ونظري الزوجية املطلقة واملقيدة يف الشرع 
علقة حتدث بني اإلنسان وعني ذات مالية من األعيان ، فإن أطلق العقد حدثت امللكية املطلقة الالزمة 

لح أو اضطراري ، كفلس أو الدائمة املؤبدة ، اليت ال ترتفع إال برافع اختياري كبيع أو هبة ، أو ص
  .موت 

وإن قيدت خبيار فسخ أو اإلنفساخ حدثت امللكية املقيدة اجلائزة احملدودة إىل زمن الفسخ أو 
  .اإلنفساخ ، وكل هذه املعاين واالعتبارات أمور يتطابق عليها العقل والشرع ، والعرف واإلعتبار

فما هذا النكري والنفري ، والنبز والتعبري على الشيعة يف أمر املتعة يا علماء اإلسالم ، ويا محلة 
  !األقالم 
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  .١لبث قليالً يلحق اهليجا محل

لوئام ، واإلنقياد للحق أفهل يف هذا مقنع مع اختصاره لكم يف كف اخلصام ، وحصول ا
  .واالستسالم 

فوعزة احلق ، وشرف احلقيقة ، إين مل أتعصب فيما كتبت إال للحق ، ومل أحتامل إال على 
  .الباطل ، وحسبنا اهللا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه املصري

أما نكاح اإلماء ، وأحكام األوالد ، .  من مباحث عقود النكاح وأحكامه ذا القدرولنكتف
والنفقات ، والعدد ، والنشوز ، وأمثاهلا من املباحث العريضة الطويلة ، فهي موكولة إىل حمالِّها من 

د والديات كتب اإلمامية اليت برعوا وأبدعوا فيها ، بني خمتصر حوى متام الفقه من الطهارة إىل احلدو
الذي مجع الفقه يف عشرين ) احلدائق ( و ) كاجلوامع ( يف مخسني ورقة بقطع الربع ، وبني مطول 

  .وبني الطرفني أوساط ومتوسطات ال تعد وال حتصى ). صحيح مسلم ( و ) البخاري ( جملداً مثل 

                                         
  : صدر بيت شعري ذهب مثالً ، وهو١

  ما أحسن املوت إذا حان األجل*  اهليجا محل لبث قليالً يلحق

  .ويضرب مثالً ملن ناصره من ورائه 

اسم رجل شجاع كان يستظهر به يف احلرب ، ولعله ـ كما قيل ـ محل بن بدر ، صاحب : ومحل . احلرب : واهليجاء 
  .الغرباء

   .١٥٤٦|٢٠٦ : ٢ ، مجهرة األمثال ٩٦٩ / ٢٧٨ : ٢انظر املستقصى يف أمثال العرب 
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 :الطالق 

أن حقيقة الزواج هي عبارة عن علقة : اتنا اليت مرت عليك قريباً لقد استجليت من كلم
وربط خاص حيدث بني الرجل واملرأة ، يصري ما هو فرد من كل منهما ـ بلحاظ نفسه ـ زوجاً 
بلحاظ انضمام األخر إليه ، وارتباطه به ، ومالبسته معه مالبسة صريت كالً منهما قريناً لآلخر ، 

وبعد أن كان كل . معه ، مثل اقتران العينني واليدين ، بل السمعني والبصرين وعدالً له ، ومتكافئاً 
منهما مبايناً لآلخر ومنفصالً عنه ، أحدث العقد اخلاص ذلك الربط ، وتلك املالبسة اليت ال مالبسة 
فوقها ، وال يعقل ـ بل ال ميكن ـ أن توجد عبارة تشري إىل حقيقة ذلك الربط وعميق آثاره أعلى 

 وهي من آيات اإلعجاز والبالغة ، وفوائد ١}هن لباس لكم وأنتم لباس هلن { : قوله تعاىل من 
القرآن وخمترعاته ، وال يتسع املقام لتعداد ما تضمنته من دقائق املعاين ، وأسرار البيان ، وعجيب 

  .الصنعة

 مع إرسال العقد وإطالقه ـ أن يبقى ويدوم إىل وعرفت أن من شأن ذلك الربط وطبيعته ـ
املوت ، بل وما بعد املوت ، إال أن حيصل له رافع يرفعه ، وعامل يزيله ، وملا كانت احلاجة 
والضرورة ، والظروف واألحوال قد تستوجب حل ذلك الربط ، وفك تلك العقدة ، ويكون من 

كيم أسباباً رافعة ، وعوامل قاطعة ، تقطع صاحل الطرفني أو أحدمها ذلك ، لذلك جعل الشارع احل
  .ذلك احلبل ، وتفصل ذلك الوصل

فإن كانت النفرة والكراهة من الزوج ، فالطالق بيده ، وإن كانت من الزوجة فاخللع بيدها ، 
  ولكل واحد منها. وإن كان منهما فاملباراة بيدمها 

                                         
   .١٨٧ ) : ٢(  سورة البقرة ١
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  .روط ، ومواقع خاصة ال تتعداها ، وال يقوم سواها مقامها أحكام وش

ولكن ملا كان دين اإلسالم ديناً اجتماعياً ، وأساسه التوحيد والوحدة ، وأهم مقاصده 
ما يدل االتفاق واأللفة ، وأبغض األشياء إليه التقاطع والفرقة ، لذلك ورد يف كثري من األحاديث 

  .١)ما من حالل أبغض إىل اهللا من الطالق ( على كراهة الطالق والردع عنه ، ففي بعض األخبار 

فكانت احلاجة والسعة على العباد ، وجعلهم يف فسحة من األمر تقتضي بتشريعه ، والرمحة 
فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً { اقبة واحلكمة ، وإرشاد العباد إىل مواضع جهلهم بالع

  .كل ذلك يقتضي التحذير منه ، والردع عنه ، واألمر بالتروي والتبصر فيه ٢}كثرياً 

ونظراً هلذه الغاية ، جعل الشارع احلكيم للطالق قيوداً كثرية ، وشرط فيه شروطاً عديدة ، 
  ).والشيء إذا كثرت قيوده ، عز وجوده ( لى تقليله وندرته حرصاً ع

وأشهدوا ذوي عدل { حضور شاهدين عدلني : فكان من أهم شرائطه ـ عند اإلمامية ـ 
فلو وقع الطالق بدون حضورمها كان باطالً ، ويف هذا أبدع ذريعة ، وأنفع وسيلة ، إىل ٣}منكم 
يل الوئام ، وقطع مواد اخلصام بني الزوجني ، فإن للعدول وأهل الصالح مكانة وتاثرياً يف النفوس حتص

، كما أن من واجبهم اإلصالح واملوعظة ، وإعادة مياه صفاء الزوجني املتخاصمني إىل جماريها ، فإذا 

                                         
   .٣ و ٢|٥٤ : ٦الكايف :  أنظر ١

   .١٩ ) : ٤(  سورة النساء ٢

   .٢ ) : ٦٥(  سورة الطالق ٣
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تأثري يف عدد مل تنجع نصائحهم ومساعيهم يف كل حادثة ، فال أقل من التخفيف والتلطيف ، وال
  .كثري
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وقد ضاعت هذه الفلسفة الشرعية على إخواننا من علماء السنة ، فلم يشترطوا حضور 
العدلني ، فاتسعت دائرة الطالق عندهم ، وعظمت املصيبة فيه ، وقد غفل الكثري منا ومنهم عن تلك 

سامية ، يف أحكام الشريعة اإلسالمية ، واألسرار اإلجتماعية ، اليت لو عمل احلكم العالية ، واملقاصد ال
املسلمون ا ألخذوا بالسعادة من مجيع أطرافها ، وملا وقعوا يف هذا الشقاء التعيس ، والعيش اخلسيس 

  .، واختالل النظام العائلي يف أكثر البيوت 

أن ال يكون الزوج مكرهاً ومتهيجاً ، أو يف حال غضب : ائط الطالق أيضاً ومن أهم شر
  .وانزعاج ، وأن تكون الزوجة طاهرة من احليض ، ويف طهر مل يواقعها فيه 

 وقد اتفقت اإلمامية أيضاً على أن طالق الثالث واحدة ، فلو طلقها ثالثاً مل حترم عليه ،
وجيوز له مراجعتها ، وال حتتاج إىل حملل نعم ، لو راجعها مث طلقها وهكذا ثالثاً حرمت عليه يف 
الطالق الثالث ، وال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه ، ولو طلقها مث راجعها تسع مرات مع ختلل احمللل 

  .حرمت عليه يف التاسعة حرمة مؤبدة 

أنت : قد خالف يف طالق الثالث األكثر من علماء السنة ، فجعلوا قول الزوج لزوجته و
يوجب حترميها ، وال حتل إال باحمللل ، مع أنه قد ورد يف الصحاح عندهم ما هو صريح ) ثالثاً ( طالق 

ل كان الطالق على عهد رسو: يف أن الثالث واحدة ، مثل ما يف البخاري بسنده عن ابن عباس قال 
إن الناس قد استعجلوا يف : اهللا وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة ، فقال عمر 

   .١فأمضاه عليهم. أمر كانت هلم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم 

                                         
  .٣١٤ : ١ ، ويف مسند أمحد ١٥/١٠٩٩ : ٢ يف صحيح مسلم  مل أجده يف صحيح البخاري ، بل١
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ساك مبعروف أو تسريح الطالق مرتان فإم{ والكتاب الكرمي أيضاً صريح يف ذلك ملن تأمله 
ويف ١}فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه { : إىل أن قال جل شأنه } بإحسان 

  .هذا كفاية 

  .هذا جممل من أسباب الفراق ، والتفصيل موكول إىل حمله 

العنن ، واجلنون ، : كالعيوب املوجبة للفسخ يف الزوج مثل :  أخرى للفرقة وهناك أسباب
كالرتق ، والقرن ، وحنومها ، وكالظهار ، واإليالء ، مما جتده : ويف الزوجة . واجلذام ، وحنوها

مستوىف يف كتب الفقه ، كما جتد فيها تفاصيل العدد وأقسامها ، من عدة الوفاة ، وعدة الطالق ، 
  .شبهة ، وملك اليمنيووطء ال

  .والعدة جتب على الزوجة يف وفاة الزوج مطلقاً ، حىت اليائسة والصغرية وغري املدخول ا 

احملرم أما يف الطالق ، فتجب على ما عدا هذه الثالث ، فموت الزوج مطلقا ، والوطء الغري 
  .مطلقاً يوجبان العدة مطلقاً ، إال يف اليائسة والصغرية 

  .أما الوطء احملرم ـ كالزنا ـ فال عدة فيه ، ألن الزاين ال حرمة ملائه 

  .ويف احلامل أبعد األجلني وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائالً ، 

  .وعدة الطالق ثالثة قروء ، أو ثالثة أشهر ، ويف احلامل وضع احلمل ، ولألمة نصف احلرة 

 فإذا خرجت من والطالق إذا مل يكن ثالثاً وال خلعياً فللزوج أن يرجع ا مادامت يف العدة ،
 العدة فقد ملكت أمرها ، وال سبيل له عليها إال بعقد

                                         
   .٢٣ ٠ ـ ٢ ٢ ٩ ) : ٢( البقرة سورة ١
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  .جديد

  .١وال يعترب عندنا يف الرجعة حضور الشاهدين كما يعتربان يف الطالق ، وأن استحب ذلك

                                         
: (   أهدى إلينا هذا العام العالمة املتبحر األستاذ أمحد حممد شاكر ، القاضي الشرعي مبصر ـ أيده اهللا ـ مؤلفه اجلليل ١

فس ما أخرجه هذا العصر من املؤلفات ، فكتبت إليه كتابا نشره هو فراقين وأعجبين ، ووجدته من أن) نظام الطالق يف اإلسالم 
  :بعد متهيد مقدمة قال فيها  ) ١٥٧عدد ( الغراء ) الرسالة ( ـ حفظه اهللا ـ يف جملة 

الشريعة ، وإمام جمتهدي الشيعة ومن أشرف ما وصل إيل وأعاله ، كتاب كرمي من صديقي الكبري ، وأستاذي اجلليل ، شيخ 
بالنجف األشرف ، العالمة الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء ، فقد تفضل ـ حفظه اهللا ـ مبناقشة رأيي يف مسألة من مسائل 

اشتراط حضور شاهدين حني : فإنين ذهبت إىل ) مسألة اشتراط الشهود يف صحة مراجعة الرجل مطلقته ( الكتاب ، وهي 
  .نه إذا حصل الطالق يف غري حضرة الشاهدين مل يكن طالقاً ، ومل يعتد به الطالق ، وأ

وهذا القول وإن كان خمالفاً للمذاهب األربعة املعروفة ، إال أنه يؤيده الدليل ، ويوافق مذهب األئمة من أهل البيت والشيعة 
  .االمامية 

 حضور شاهدين حني املراجعة ، وهو يوافق أحد قولني لإلمام الشافعي خيالف مذهب أهل البيت وذهبت أيضاً إىل اشتراط
والشيعة ، واستغربت من قوهلم أن يفرقوا بينهما ، والدليل واحد فيهما ، فرأى األستاذ ـ بارك اهللا فيه ـ أن يشرح يل وجهة 

  :نظرهم يف التفريق بينهما فقال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .إىل مصر ) ١٣٥٥ صفر٨( من النجف األشرف وله احلمد واد 

  .لفضيلة األستاذ العالمة ، املتبحر النبيل ، الشيخ أمحد حممد شاكر احملترم أيده اهللا 

  .سالمة لك وسالم عليك 

فأمعنت النظر فيها مرة ، بل مرتني ، إعجاباً وتقديراً ملا حوته من ) رسالة نظام الطالق يف اإلسالم ( وصلتين هديتك الثمينة 
حلق والصواب ، وقد استخرجت لباب األحاديث الشريفة ، وأزحت غور النظر ، ودقة البحث ، وحرية الفكر ، وإصابة هدف ا

  <عن حميا الشريعة الوضاء أغشية األوهام ، وحطمت قيود التقليد الذميمة ، وهياكل اجلمود باألدلة القاطعة ،
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وال يعترب فيها لفظ خمصوص ، بل يكفي كل ما دل عليها حىت اإلشارة ، وتعود زوجته له 
  .كما كانت 
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……………………………………………………………..  

  .والرباهني الدامغة ، فحياك اهللا ، وحيا ذهنك الوقاد ، وفضلك اجلم 

  :وأمهات مباحث الرسالة ثالث 

  .طالق الثالث 

  .والعتاق احللف بالطالق 

  .اإلشهاد على الطالق 

وكل واحدة من هذه املسائل قد وفيتها حقها من البحث ، وفتحت فيها باب االجتهاد الصحيح على قواعد الفن ، ومدارك 
ك السري على تلك املناهج القومية إىل مصاف الصواب ، وروح احلقيقة ، وجوهر االستنباط القومي ، من الكتاب السنة ، فانتهى ب

احلكم اإلهلي ، وفرض الشريعة اإلسالمية ، وقد وافقت آراؤك السديدة يف تلك املسائل ما اتفقت عليه االمامية من صدر اإلسالم 
  .إىل اليوم ، ومل خيتلف منهم اثنان ، حىت أصبحت عندهم من الضروريات 

  .كما اتفقوا على عدم وجوب اإلشهاد على الرجعة ، مع اتفاقهم على لزومه يف الطالق ، بل الطالق باطل عندهم بدونه 

هبت الشيعة إىل وجوب وذ ) : ١٢٠يف صفحة ( وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب اإلشهاد فيهما معا ، فقلت 
ومل يوجبوه يف الرجعة ، والتفريق بينهما غريب وال ) شرائع اإلسالم ( اإلشهاد يف الطالق ، وأنه ركن من أركانه كما يف كتاب 

  .دليل عليه ، انتهى 

إن من الغريب ـ حسب قواعد الفن ـ مطالبة : و ويف كالمك هذا ـ أيدك اهللا ـ نظر ، أستمحيك السماح يف بيانه ، وه
قد قام الدليل عليه ، وهو ظاهر اآلية : النايف بالدليل واألصل معه ، وإمنا حيتاج املثبت إىل الدليل ، ولعلك ـ ثبتك اهللا ـ تقول 

 إىل الطالق وإىل راجع} وأشهدوا { والظاهر من سياق اآلية إن قوله تعاىل : حيث تقول ) ١١٨(على ما ذكرته يف صفحة 
  .إىل آخر ما ذكرت . . . الرجعة معا

وكأنك ـ أنار اهللا برهانك ـ مل متعن النظر هنا يف اآليات الكرمية كما هي عادتك من اإلمعان يف غري هذا املقام ، وإال ملا 
الق وأحكامه ، حىت أا قد مسيت بسورة الطالق ، وابتدأ الكالم كان خيفى عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الط

مث ذكر لزوم وقوع الطالق يف صدر العدة ، أي ال يكون يف طهر املواقعة وال يف } إذا طلقتم النساء { : يف صدرها بقوله تعاىل 
ن خالل بيان أحكام الطالق ، حيث احليض ، ولزوم إحصاء العدة ، وعدم إخراجهن من البيوت ، مث استطرد إىل ذكر الرجعة م

  أي إذا أشرفن على اخلروج من العدة فلكم إمساكهن بالرجعة} فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف { : قال عز شأنه 
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يف الطالق الذي سبق أي } وأشهدوا ذوي عدل منكم { : أو تركهن على املفارقة ، مث عاد إىل تتمة أحكام الطالق ، فقال 
  .الكالم لبيان أحكامه 

إذا جاءك العامل وجب عليك احترامه : ويستهجن عوده إىل الرجعة اليت مل تذكر إال تبعاً واستطراداً ، أال ترى لو قال القائل 
املشايعة وحسن املوادعة ، فإنك ال تفهم من ] عليك [ ب وإكرامه ، وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه ، وجي

وهذا لعمري ـ حسب القواعد العربية . هذا الكالم إال وجوب املشايعة واملوادعة للعامل ال له وخلادمه ورفيقه ، وإن تأخرا عنه 
  .فالت تعرض لألريب والذوق السليم ـ جلي واضح ، مل يكن ليخفى عليك ـ وأنت خريت العربية ـ لوال الغفلة ، والغ

هذا من حيث لفظ الدليل وسياق اآلية الكرمية ، وهنالك ما هو أدق وأحق باالعتبار ، من حيث احلكمة الشرعية ، والفلسفة 
ض إىل اهللا سبحانه من الطالق ، أن من املعلوم أنه ما من حالل أبغ: اإلسالمية ، ومشوخ مقامها ، وبعد نظرها يف أحكامها ، وهو 

ودين اإلسالم كما تعلمون مجعي اجتماعي ، ال يرغب يف أي نوع من أنواع الفرقة ، وال سيما يف العائلة واألسرة ، وعلى 
 فالشارع ـ حبكمته العالية ـ يريد تقليل وقوع الطالق والفرقة. األخص يف الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إىل اآلخر مبا أفضى 

، فكثر قيوده وشروطه على القاعدة املعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده عز ، أو قل وجوده ، فاعترب الشاهدين العدلني للضبط 
أوالً ، وللتأخري واالناءة ثانياً ، وعسى إىل أن حيضر الشاهدان أو حيضر الزوجان أو أحدمها عندها حيصل الندم ، ويعودان إىل 

وهذه حكمة عميقة يف اعتبار الشاهدين ال شك } ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً { :  بقوله تعاىل األلفة كما أشري إليه
  :أا ملحوظة للشارع احلكيم ، مضافاً إىل الفوائد اآلخر 

آفات ، فلم يوجب يف الرجعة أي شرط من وهذا كله بعكس قضية الرجوع فان الشارع يريد التعجيل به ، ولعل للتأخري 
  .الشروط تصح عندنا معشر االمامية بكل ما دل عليه من قول أو فعل أو إشارة 

وال يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط يف الطالق ، كل ذلك تسهيالً لوقوع هذا األمر احملبوب للشارع الرحيم بعباده ، 
وكيف ال يكفي يف الرجعة حىت اإلشارة وملسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع ، . رغبة األكيدة يف ألفتهم وعدم تفرقهم وال

وهي ـ أي املطلقة الرجعية ـ عندنا معشر اإلمامية ال تزال زوجة إىل أن خترج من العدة ، ولذا ترثه ويرثها ، وتغسله ويغسلها ، 
  .ن يتزوج بأختها وباخلامسة ؟ إىل غري ذلك من أحكام الزوجية وجتب عليه نفقتها ، وال جيوز أ
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فهل يف هذه كلها مقنع لك يف صحة ما ذهبت إليه اإلمامية من عدم وجوب اإلشهاد يف الرجعة خبالف الطالق ؟ فإن 
 وإال فأنا مستعد للنظر يف مالحظاتك وتلقيها بكل ارتياح ، وما الغرض إال إصابة احلقيقة ، استصوبته محدنا اهللا وشكرناك ،

واتباع احلق أينما كان ، ونبذ التقليد األجوف والعصبية العمياء ، أعاذنا اهللا وإياكم منها ، وسدد خطواتنا عن اخلطأ واخلطيئات 
والباقيات الصاحلات خري ( آلثار اخلالدة ، واألثريات الالمعة ، واملآثر الناصة ، إن شاء اهللا ، ونسأله تعاىل أن يوفقكم ألمثال هذه ا

  :ولكم يف اخلتام أسىن حتية وسالم من ) عند ربك ثواباً وخري أمالً 

  حممد احلسني آل كاشف الغطاء

بطالن طالق احلائض ، وقد غربلت حديث ابن عمر بغربال : نظر ومن مجلة املسائل اليت أجدت فيها البحث وال: مالحظة 
  . بطالن طالق احلائض إال يف موارد استثنائية معدودة : الدقيق ، وهذه الفتوى أيضاً مما اتفقت عليه االمامية ، وهي 
 إال كلمة خاصة ال عالقة هلا باملوضوع ، وإمنا هي عن تفضله هذا هو نص كتاب األستاذ شيخ الشريعة ، مل أحذف منه شيئاً

بإهداء بعض كتبه ايل ، وسأحاول أن أبني وجهة نظري ، وأناقش أستاذي فيما رآه وأختاره مبا يصل إليه جهدي يف عدد قادم إن 
  .شاء اهللا 

  أمحد حممد شاكر القاضي الشرعي

مبقالني أسهب فيهما بعض  ) ١٦٠( وعدد  ) ١٥٩( م ما نشره فضيلة القاضي يف ذلك العدد ، مث تعقبه يف عدد هذا متا
اإلسهاب ، مما دل على طول باع ، وسعة اطالع ، واستفراغ وسع ، يف تأييد نظريته ، وتقوية حجته ، وكتبنا اجلواب عنهما ، 

ة واخلروج عن وضع هذه الرسالة اليت أخذنا على أنفسنا فيها باإلجياز ، وأعرضنا عن ذكر تلك املساجالت هنا ، خوف اإلطال
الغراء جيد يف جمموعات تلك املراجعات فوائد مجة ، وقواعد لعلها يف الفقه ) الرسالة ( فمن أراد الوقوف عليها فلرياجع أعداد جملة 

 .» منه قدس سره « . وإن احلقيقة منتهى القصد . مهمة 
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  :املباراة اخللع و

ال ينبعث الزوجان إىل قطع عالقة الزوجية بينهما إال عن كراهة أحدمها لآلخر ، أو كراهة 
  .كل منهما لآلخر ، وهذا هو سبب الفرقة غالباً 

، يتخلص به منها إذا أراد ، وإن كانت فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطالق بيده 
الكراهة منها خاصة كان هلا أن تبذل لزوجها من املال ما تفتدي به نفسها ، سواء كان مبقدار ما دفع 

فالنة طالق على ما بذلت ، فهي : هلا أو أكثر ، فيطلقها على ما بذلت ، وهذا هو اخللع ، فيقول 
  .خمتلعة 

ويشترط فيه مجيع شرائط الطالق ، وإضافة كون الكراهة منها ، وكوا كراهة شديدة كما 
فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود { : يشري إليه قوله تعاىل 

  .١} اهللا فال تعتدوها

ك قسماً ، وال أقيم حدود اهللا فيك ال أبر ل: أن تقول لزوجها : وتفسريه يف أخبار أهل البيت 
  .٢، وال أغتسل لك من جنابة ، وإلؤطئَّن فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره

ومعلوم أن املراد ذا ظهور الكراهة الشديدة ، وعدم إمكان االلتئام ، ال خصوص تلك 
  .األلفاظ 

                                         
   .٢٢٩ ) : ٢(  سورة البقرة ١

   .٣٢٩ : ١ تفسري القران  ، جممع البيان يف٧٥ :١ ، تفسري القمي ٣٦٧|١١٧ : ١تفسري العياشي :  انظر ٢
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املباراة ، ويعترب فيها أيضا مجيع شرائط الطالق ، وال حيل وإن كانت الكراهة منهما معا فهي 
 .بارءوك على كذا فأنت طالق : له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، فيقول هلا 
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 والطالق يف اخللع واملباراة بائن ال رجوع للزوج فيه ، نعم هلا أن ترجع يف البذل ، فيجوز له
  .الرجوع حينئذ ما دامت يف العدة 

 :الظهار واإليالء واللعان 

هي من أسباب حترمي الزوجة أيضا يف اجلملة ، وبشرائط خمصوصة مذكورة يف كتب الفقه ، 
  .مل نذكرها لندرة وقوعها 
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 :الفرائض واملواريث 

عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إىل آخر ، لعالقة بينهما من نسب : اإلرث 
فاحلي ، القريب وارث ، وامليت موروث ، واالستحقاق إرث ، والنسب هو تولد شخص . أو سبب 

  .من آخر أو تولدمها من ثالث

 سبحانه حقه يف كتابه الكرمي بأحد الكسور التسعة املعروفة فهو ممن والوارث إن عني اهللا
  .يرث بالفرض ، وإال فريث بالقرابة

نصف ، وهو للزوج مع عدم الولد ، وللبنت مع : والفروض املنصوصة بالكتاب الكرمي ستة 
  .عدمه ، ولألخت كذلك 

  .ونصفه ، وهو الربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه 

  .ونصفه ، وهو الثمن للزوجة مع الولد

  .والثلث ، وهو لألم مع عدم الولد ، وللمتعدد من كاللتها

وضعفه ، الثلثان للبنتني ، فما زاد مع عدم الذكر املساوي ، ولألختني كذلك لألب أو 
  .األبوين 

ونصفه ، وهو السدس لكل واحد من األبوين مع الولد ، ولألم مع احلاجب وهم االخوة ، 
  .وللواحد من كاللتها ذكرا كان أو أنثى 
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 يف مجيع طبقات الورثة وهي ١}للذكر مثل حظ األنثيني { وما عدا هؤالء فريثون بالقرابة 
األبوان واألبناء وإن نزلوا ، مث األجداد وإن علوا واالخوة وأن نزلوا ، مث األعمام واألخوال : ثالث 

  .وهم أولو األرحام ، وليس فيهم ذو فرض أصالً 

  مث إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم املال كأبوين وبنتني
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أو تزيد كأبوين وبنتني وزوج ، فتعول الفريضة ، أي زادت على التركة بربع أو " ثلث وثلثني " 
فاألوىل مسألة . ضة ربع نقصت عنها بربع ، أو تنقص كأخت وزوجة ، ففضل من التركة بعد الفري

  .العول ، والثانية مسألة التعصيب 

وليس يف مجيع مسائل اإلرث خالف يعتد به بني اإلمامية ومجهور علماء السنة ، إال يف هاتني 
  .١ل وال تعصيبال عو: املسألتني ، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل البيت سالم اهللا عليهم أنه 

أن : وهو أيضاً مذهب مجاعة من كرباء الصحابة ، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي اهللا عنه 
  .٢الذي أحصى رمل عاجل ليعلم أن الفريضة ال تعول

 ، والعصبة بفيها التراب ، فلو اجتمع بنت وأن الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم
وأبوان من األوىل ، وأخ وعم من الثانية والثالثة ، فللبنت النصف ، ولكل من األبوين السدس ، 
ويفضل السدس من املال ، يرد عندنا على البنت واألبوين بنسبة سهامهم ، وغرينا من فقهاء املسلمني 

  .يورثونه األخ والعم ، وهم العصبة 

نعم ، ال رد عندنا على زوج أو زوجة ، كم ال نقص عليهما ، أما إذا عالت الفريضة وزادت 
على املال ـ كاملثال املتقدم ـ فالنقص يدخل على البنت أو البنات ، واألخت واألخوات ، دون 

  .الزوج والزوجة وغريمها 

                                         
   .١ ٢ ٥ :٢ ، عيون أخبار اإلمام الرضا عليه السالم ٢|٥٦٨: علل الشرائع :  انظر ١
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إن كل ما أنزله اهللا من فرض إىل فرض فال يدخله النقص ، ومن مل يكن له إال : والضابطة 
أما األب ففي دخول النقص عليه وعدمه خالف ، أما . فرض واحد كان عليه النقص ، وله الرد

 .مجهور فقهاء املسلمني فيدخلون النقص على اجلميع 
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ولالمامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثرية من الكتاب والسنة مدونة يف مواضعها من 
  .الكتب املبسوطة

احلبوة للولد األكرب ، فإم خيصونه بثياب أبيه ، : ومما انفردوا به من أحكام املواريث 
زائداً على حصته من املرياث ، على تفاصيل وشروط مذكورة يف ومالبسه ، ومصحفه ، وخامته ، 

  .باا 

وانفردوا أيضاً حبرمان الزوجة من العقار ، ورقبة األرض عيناً وقيمة ، ومن األشجار واألبنية 
خبار وردت عن أئمتهم سالم كل ذلك أل. فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك األعيان . عيناً ال قيمة

  .اهللا عليهم ، واألئمة يرووا عن جدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

هذه مهمات املسائل اخلالفية يف اإلرث ، وما عدا ذلك فاخلالف على قلته يف بعض املسائل 
 . ف فقهاء اإلمامية فيما بينهم هو كاخلالف بني فقهاء اجلمهور أنفسهم ، وكاختال
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 :الوقوف واهلبات والصدقات 

املال الذي هو ملك لك وتريد أن خترجه عن ملكيتك ، فإما أن يكون إخراجه ليس عن 
ريراً ، وذلك ملكك فقط بل عن مطلق امللكية ، مبعىن أنك جتعله غري صاحل للملكية أصالً ، فيكون حت

وهذا . كالعبد تعتقه فيكون حراً ، وكالدار أو األرض تفكها من امللكية فتجعلها معبداً أو مشهداً 
  .القسم ال يصلح أن يعود إىل امللكية أبداً ، مهما عرضت العوارض ، واختلفت الطوارئ 

لكية بل عن ملكك إىل ملك غريك فقط ، وحينئذ فإما وإما أن يكون إخراجه ال عن مطلق امل
أن يكون ذلك بعوض مع التراضي يف عقد لفظي ، أو ما يقوم مقامه ، فتلك عقود املعاوضات كالبيع 

  .، والبيع الوفائي ، والصلح وأمثاهلا 

ر واملثوبة ولوجه اهللا فهو الصدقة باملعىن وإما أن يكون بغري عوض مايل ، فإن كان بقصد األج
األعم ، فإن كان املال مما يبقى مدة معتداً ا ، وقصد املتصدق بقاء عينه ، فحبس العني وأطلق املنفعة 

  ).الوقف(، فهذا هو 

  .باملعىن األخص ) الصدقة ( وإن كان املال مما ال يبقى ، أو مل يشترط املتصدق بقاءه فهو 

فإن اشترط ) اهلبة ( وإن كان التمليك ال بقصد األجر واملثوبة ، بل متليك جماين حمض ، فهو 
: وهبتك الثوب بشرط أن بين الكتاب ، فقال : كما لو قال ) اهلبة املعوضة ( فيها مقابلتها بة يف 

زمة ، ال جيوز ألحدمها الرجوع بته إال إذا تراضيا على التفاسخ والتقايل ، وإال فهي وهي ال. قبلت 
 ) .اهلبة اجلائزة ( 



  ٣٥٨  

 )٢٩٢(   

وال يصح شيء من أنواع اهلبات إال بالقبض ، وجيوز الرجوع يف اهلبات اجلائزة حىت بعد 
  .، وزوج أو زوجة ، أو بعد التلف القبض ، إال إذا كانت لذي رحم 

  .أما الصدقات ، فال جيوز الرجوع يف شيء منها بعد القبض ، وال تصح أيضاً إال بالقبض 

ة إىل اهللا وقفت هذه الدار ـ مثالً ـ قرب: وإذا أجرى الواقف صيغة الوقف ، وهي قوله 
تعاىل ، مث أقبضه املتويل أو املوقوف عليهم ، أو قبضه هو بنية الوقف ، إذا كان قد جعل التولية لنفسه 

الوقف ( فحينئذ ال جيوز الرجوع فيه أصالً ، وال بيعه ، وال قسمته ، سواء كان وقف ذرية وهو 
  .الغرباء ، واملدارس ، وأمثاهلا كالوقف على الفقراء ، و) الوقف العام ( أو وقف جهة وهو ) اخلاص 

نعم ، قد يصح البيع يف موارد استثنائية تلجأ إليها الضرورة احملرجة ، جيمعها خراب الوقف 
خراباً ال ينتفع به منفعة معتداً ا ، أو خوف أن يبلغ خرابه إىل تلك املرتبة ، أو وقوع اخلالف بني 

  . النفوس أو هتك األعراض أربابه حبيث خيشى أن يؤدي إىل تلف األموال أو

ومع ذلك كله ال جيوز بيع الوقف حبال من األحوال ، وال قسمته إال بعد عرض املورد 
الشخصي على احلاكم الشرعي ، وإحاطته باملوضوع من مجيع جهاته ، وصدور حكمه بالبيع أو 

  .لك ال جيوزالقسمة حلصول املسوغ الشرعي ، وبدون ذ

وقد تساهل الناس يف أمر الوقف ، وتوسعوا يف بيعه وإخراجه عن الوقفية توسعاً أخرجهم عن 
  .املوازين الشرعية ، والقوانني املرعية ، واهللا من وراء القصد ، وهو اللطيف اخلبري

 .  على طريقة املشهور ، ولنا حتقيق ونظر آخر يف الوقف ال جمال له هناهذا كله



  ٣٥٩  

 )٢٩٣(   

 :القضاء واحلكم 

لوالية القضاء ونفوذ احلكم يف فصل احلكومات بني الناس مرتلة رفيعة ، ومقام منيع ، وهي 
رتبة من الرئاسة العامة ، وخالفة اهللا يف األرضني عند اإلمامية شجن من دوحة النبوة واإلمامة ، وم

فال وربك ال يؤمنون حىت  { ١}يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس بالعدل {
  .٢}حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّوا تسليماً 

النفوس ، واألعراض ، واألموال : ، والقضاة واحلكام أمناء اهللا على النواميس الثالثة كيف ال 
ولذا كان خطره عظيماً ، وعثرته ال تقال ، ويف األحاديث من ويل أمره ما ختف عنده اجلبال ، . 

 .٣»القاضي على شفري جهنم ، ولسان القاضي بني مجرتني من نار: مثل قوله عليه السالم 

  .٤" يا شريح قد جلست جملساً ال جيلسه إال نيب ، أو وصي نيب ، أو شقي  " 

  .٥»من جعل قاضياً فقد ذبح بغري سكني « : ويف احلديث النبوي 

                                         
   .٢٦ ) : ٣٨(  سورة ص ١

  .٦٥ ) : ٤(  سورة النساء ٢

   .٨٠٨|٢٩٢ : ٦ التهذيب ٣

   .١ ٣٢:  ، املقنع ٣٢٢٣١٥ :٣ ، الفقيه ٢|٤٥٦ : ٧ الكايف ٤

 ، ٢٣٠٨|٨٤ : ٢ ، سنن ابن ماجة ١٣٢٥|٦١٤ : ٣ ، سنن الترمذي٣٥٧١|٢٩٨ : ٣ ، سنن أيب داود ٧٢١: املقنعة ٥
   . ٢٣٠ : ٢مسند أمحد 



  ٣٦٠  

  .إىل كثري من نظائرها 

 واحلكم الذي يستخرجه الفقيه ويستنبطه من األدلة إن كان على



  ٣٦١  

 )٢٩٤(   

إن مال الغري ال جيوز التصرف فيه إال بإذن مالكه ، وإن : مثل ) الفتوى ( موضوع كلي فهو 
  . . .وطء الزوجة حالل ووطء األجنبية حرام 

إن هذه زوجة ، وتلك أجنبية : مثل ) القضاء واحلكومة ( وإن كان على موضوع جزئي فهو 
  .، وهذا مال زيد 

منصب النيابة العامة عن اإلمام ، ] على [ وكل منهما من وظائف اتهد العادل ، احلائز 
قة عبارة عن تشخيص املوضوعات مع املرافعة واخلصومة أو سوى أن القضاء ـ الذي هو يف احلقي

بدوا ، كاحلكم باهلالل ، والوقف ، والنسب ، وحنوها ـ حيتاج إىل لطف قرحية ، وقوة حدس ، 
وعبقرية ذكاء ، وحدة ذهن ، أكثر مما حتتاجه الفتوى واستنباط األحكام الكلية بكثري ، ولو تصدى 

  .ن ضرره أكرب من نفعه ، وخطأه أكثر من صوابه له غري احلائز لتلك الصفات كا

أما تصدي غري اتهد العادل ـ الذي له أهلية الفتوى ـ فهو عندنا معشر اإلمامية من أعظم 
 من احملرمات ، وأفظع الكبائر ، بل هو على حد الكفر باهللا العظيم ، بل رأينا أعاظم علماء اإلمامية

أساتيذنا األعالم يتورعون من احلكم ، ويفصلون احلكومات غالباً بالصلح ، وحنن ال نزال غالباً على 
  .هذه الوترية اقتداء بسلفنا الصاحل 

والبينة . اإلقرار ، البينة ، اليمني : مث أن أمهات أسباب احلكم واخلصومات واحلقوق ثالثة 
ي الشاهدان العادالن ، وإذا تعارضت البينتان ـ أو البينات ـ فخالف عظيم يف تقدمي بينة الداخل ه

  .واخلارج ، أو الرجوع إىل املرجحات 

وقد أفرد الكثري من فقهائنا للقضاء مؤلفات مستقلة يف غاية البسط واإلحاطة ، سوى ما 
 املشتملة على متام أبواب الفقه ، وال يسعنا بأن نأيت بأقل قليل منه ، فضالً عن الكثري دونوه يف الكتب

 ، وقد ذكرنا مجلة صاحلة من



  ٣٦٢  

 )٢٩٥(   

  .فلريجع إليه من شاء ) حترير الة ( هذه املباحث يف اجلزء الرابع من 

ملتقدمة فالراد عليه ، واملتخلف عن اتباع حكمه راد على وإذا حكم احلاكم اجلامع للشرائط ا
نعم له أن يعيد النظر فيها بنفسه ، . اهللا تعاىل ، وال جيوز لغريه بعد حكمه أن ينظر يف تلك الدعوى 

  .فإذا تبني له اخللل نقض حكمه بالضرورة 



  ٣٦٣  

 )٢٩٦(   

 :الصيد والذباحة 

يف احليوان مطلقاً عند اإلمامية حرمة أكله وجناسته باملوت إذا كانت له عروق يشخب األصل 
  .دمها عند القطع ، وهو املعرب عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلة 

واخلرتير ، جنس العني ذاتاً ، وهو ما ال ميكن أن يطهر أبدا ، كالكلب : مث إن احليوان قسمان 
  .وطاهر العني ، وهو ما عدا ذلك 

والثاين إذا . واألول ال تفارقه النجاسة ، وحرمة األكل حياً وميتاً ، مذكى أو غري مذكى 
 ، طرياً كان أو غريه ، وحشياً أو أهلياً مطلقاًمات بغري الذكاة الشرعية فهو جنس العني ، حرام األكل 

  .، ذا نفس أو غري ذي نفس ، أما إذا مات بالتذكية فهو طاهر العني مطلقاً كما كان يف حياته 

مث إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام األكل ، وإن كان طاهراً ، وإال فهو حالل 
  .األكل أيضاً 

  :وتذكية ذي النفس حتصل شرعاً بأمرين 

الكلب املعلم الذي يرتجر إذا زجر ، : الصيد ، وال حيل منه إال ما كان بأحد أمرين : األول 
يسمي عند إرساله ، وال يغيب عن ويأمتر إذا أمر ، وال يعتاد أكل صيده ، ويكون الرامي مسلماً و

  .عني مرسله 

السيف ، والرمح ، واملعراض إذا خرق ، وكل نصل من حديد ، : أو السهم ، ويدخل فيه 
  .بل حىت البندقية إذا خرقت ـ من حديد كانت أو غريه ـ

ن الرامي مسلماً ، وأن يسمي ، فلو قتل الكلب أو السهم صيدا ومات حل ويلزم أن يكو
أكله ، ولو أدركه حيا ذكاه ، وال حيل بباقي آالت الصيد كالفهود واحلبالة وغريمها ، نعم لو أدركه 

  .حيا ذكاه 



  ٣٦٤  

  عندنا يف الذباحة الشرعية ، ويشترط: الثاين من أسباب التذكية 



  ٣٦٥  

 )٢٩٧(   

الذابح اإلسالم أو ما حبكمه ، كولده أو لقيطه ، وأن يكون الذبح باحلديد مع القدرة ، ومع الضرورة 
املري ، والودجني ، : بكل ما يفري األوداج ، وأن يسمي ويستقبل ، وأن يفري األوداج األربعة 

احليوان وحنره ـ كاملتردي ويكفي يف اإلبل حنرها عوض الذبح ، ولو تعذر ذبح . واحللقوم 
  .واملستعصي ـ جيوز أخذه بالسيف وحنوه مما يقتل ، فإن مات حل وإال ذكاه 

 .أما ما ال نفس له فال حيل شيء منه ، إذ حيوان البحر ال حيل إال ما كان له فلس كالسمك 



  ٣٦٦  

 )٢٩٨(   

 :ظريفة 

دخلت على أيب حنيفة فوجدت لديه كتباً كثرية : قال حممد بن النعمان األحول مؤمن الطاق 
كل هذه الكتب يف أحكام : نعم ، قال : أترى هذه الكتب ؟ قلت : حالت بيين وبينه ، فقال يل 

  .الطالق 

يا أيها النيب إذا {:  عن مجيع كتبك هذه بآية واحدة يف كتابه قد أغنانا اهللا سبحانه: فقلت له 
   .١}طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة 

  هل سألت صاحبك جعفر بن حممد عن بقرة خرجت من البحر هل حيل أكلها ؟: فقال يل 

كل ما له فلس فكله مجالً كان أو بقرة ، وكل ما ال فلس له ال حيل : نعم ، قال يل : ت فقل
 ٢أكله وذكاة السمك عندنا موته خارج املاء

                                         
   .١ ) : ٦٥(  سورة الطالق ١

  .وفيهما عن حريز بدالً من مؤمن الطاق  . ٧٨١|٦٨١ : ٢ ، رجال الكشي ٢٠٦:  االختصاص ٢



  ٣٦٧  

 )٢٩٩(   

 :األطعمة واألشربة واحمللّل واحملرم منهما 

وقد عرفت أنه ال حيل من .  ، حيوان اهلواء حيوان األرض ، حيوان املاء: أنواع احليوان ثالثة 
  .حيوان البحر إال السمك ، وبيضه تابع له 

وال حيل من حيوان األرض إال الغنم األهلية ، وبقر الوحش ، وكبش اجلبل ، واحلمري ، 
  .والغزالن ، واليحامري 

وحيل اخليل ، والبغال ، واحلمري على كراهة ، وحيرم اجلالل منها ، وهو ما يتغذى بالعذرة ، 
  .ويطهر باالستقراء 

  .وحيرم كل ذي ناب ، كالسباع ، والذئاب 

  .ريبوع ، وأمثاهلا من الوحوش وحترم األرانب ، والثعالب ، والضب ، وال

  .وحترم احلشرات مطلقاً ، كاخلنافس ، والديدان ، واحليات ، وحنوها 

أما حيوان اهلواء ـ وهي الطيور ـ فيحرم منها سباع الطري ، كالصقر والبازي وحنومها 
  .مطلقاً 

فإن كان : أما ما عداها فقد جعل الشارع ملا حيل أكله منها ثالث عالمات يف ثالث حاالت 
وإن كان على األرض فإن كان . طائراً يف اجلو فما كان رفيفه أكثر من صفيفه فهو حالل ، وإال فال 

وإن كان مذبوحاً ، فإن . ل ، وإال فال له صيصية ـ وهي ما يكون كاإلصبع الزائد ـ فهو حال
  .كانت له حوصلة أو قانصة فهو حالل ، وإالّ فال 

فاخلفاش والطاووس والزنابري والنحل وحنوها كلها حمرمة ، أما الغراب فما يأكل اجليف حمرم 
  .، وما يأكل النبات حالل 



  ٣٦٨  

  :أما احملرم من املشروب واملأكول غري احليوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية 



  ٣٦٩  

 )٣٠٠(   

  .كل مغصوب حرام  .١

  .كل جنس حرام  .٢

  .كل مضر حرام  .٣

  .كل خبيث حرام  .٤

وأعظم احملرمات من املائعات البول ، وأعظم منه اخلمر وأخواا من النبيذ ، والفقاع ، 
  .والعصري إذا غال ، ومل يذهب ثلثاه 

د اإلمامية من الغلظة والشدة ما ليس عند فرقة من املسلمني ، فقد وحلرمة اخلمر وجناستها عن
ورد يف التحذير منها عن أئمتهم سالم اهللا عليهم أحاديث هائلة ، وزواجر دامغة ، تشيب هلا النواصي 
، ويرجتف منها أجرأ الناس على املعاصي ، وتكررت منهم لعنة اهللا على عاصرها ، وجابيها ، وبائعها 

  .١ ، وتعرف يف شرعنا بأم اخلبائث ، وشارا

ويف بعض أحاديث أهل البيت عليهم السالم ما يظهر منه حرمة اجللوس على مائدة وضع فيها 
، ولعل السر شدة احلذر والتحرز من أن يتطاير خبار منها ميس الطعام فيفسده ، أو يدخل ٢قدح مخر

 من جراثيمها اخلبيثة وموادها اهلالكة ولو بعد حني ، وقد اهتدى العلم احلديث يف جوف اآلكل ذرة
بعد اجلد واجلهد يف حتليلها الكيماوي ، ومتحيصها الطيب ، إىل مضارها اليت أنبأ عنها اإلسالم قبل 

فلله ثالثة عشر قرناً بدون كلفة وال عناء ، فحرموا على أنفسهم ما حيرمه دينهم ، ومتنعه شريعتهم ، 
                                         

   .٥٠١|١١٦ : ٩ ، التهذيب ١٣٢|٤١ : ٤ ، الفقيه ٢|٢٢٩ : ٦الكايف : ظر  ان١

فقد أورد احلر العاملي رمحه اهللا تعاىل ) باب حترمي شرب اخلمر واألبواب اليت بعده  ( ٢٩٦ : ٢٥ راجع كتاب الوسائل ٢
  .فيها مجلة واسعة من الروايات اخلاصة ذا الباب 



  ٣٧٠  

شريعة اإلسالم ما أشرفها ، وأنبلها ، وأدقها ، وأجلها ، وأفضلها ، وأكملها ، وخسرت صفقة 
  املسلمني الذين أضاعوها فضاعوا ، واستهانوا ا فهانوا ، وعسى أن حيدث



  ٣٧١  

 )٣٠١(   

  .اهللا بعد ذلك امراً

حلرام من املأكول واملشروب ، وهناك بنات فروع كثرية هذا جممل القول يف أمهات احلالل وا
  .ال يتسع لشرحها صدر هذه الرسالة الوجيزة 



  ٣٧٢  

 )٣٠٢(   

…………………………………………………………  



  ٣٧٣  

 )٣٠٣(   

  :احلدود 

عقوبات عاجلة على جنايات خاصة ، الغرض منها حفظ نظام االجتماع ، وقطع دابر الشر 
 .البشرعن 

  :حد الزنا 

كل بالغ عاقل وطأ امرأة ال حيل له وطؤها شرعاً ، عاملاً عامداً وجب على ويل األمر أن حيده 
مبائة جلدة ، مث بالرجم باحلجارة إن كان حمصناً ، أي عنده من احلالل ما يسد حاجته ، وإن مل يكن 

  .حمصناً فباجللد وحده ، وحيلق رأسه ، وينفى عن البلد سنة 

  .مث إن كانت هي راضية حذت أيضاً ما إن كانت حمصنة ، وإال فباجللد وحده 

وإذا زىن بإحدى حمارمه النسبية أو الرضاعية ، أو بامرأة أبيه ، أو مبسلمة وهو ذمي ، أو أكره 
  .القتل امرأة على الزنا كان حده 

  .ويثبت الزنا بإقراره أربع مرات ، أو بأربعة شهود عدول ، أو ثالثة رجال وامرأتني

ولو شهد رجالن وأربع نسوة ثبت اجللد دون الرجم ، وال يثبت بأقل من ذلك ، ولو شهد 
  .واحد القذف ، ويشترط اتفاق شهادم من كل وجه ، واملشاهدة عياناً ثالثة أو اثنان حد 

ولو اقر مبوجب الرجم مث أنكر سقط ، ولو أقر مث تاب ختري اإلمام ، ولو تاب بعد البينة مل 
  .يسقط ، ولو زىن ثالثا بعد احلدين قتل 

 . وال جتلد احلامل حىت تضع ، وال املريض حىت يربأ

(304) 



  ٣٧٤  

 
  حد اللواط والسحق

 

ال شيء من املعاصي والكبائر أفظع حداً وأشد عقوبة من هذه الفاحشة والفعلة اخلبيثة ، حىت 
  .  جيوز حبال من األحوال إال يف هذا املقام أن التعذيب باإلحراق بالنار ال

القتل ، أو الرجم ، أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه : وحد الالئط أحد أمور يتخري ويل األمر فيها 
ويثبت اللواط . رويقتل املفعول به أيضاً إن كان بالغاً خمتاراً ، وإن كان صغرياً عز. ، أو إحراقه بالنار

مبا ثبت به الزنا ، وكذا السحق ، وجتلد كل من الفاعلة واملفعولة مائة جلدة ، وال يبعد الرجم مع 
  .اإلحصان 

 ويثبت بشاهدين .مخسة وسبعني جلدة ، وحيلق رأسه ، ويشهر ، وينفى ) القواد ( وجيلد 
 .وباإلقرار مرتني

  :حد القذف 

جيب أن حيد املكلف إذا قذف املسلم البالغ العاقل احلر مبا فيه حد ـ كالزنا واللواط أو شرب 
  .قذوف اخلمر ـ بثمانني جلدة ، ويسقط ذلك بالبينة املصدقة ، أو يصدقه امل

  .ويثبت بشهادة العدلني أو اإلقرار مرتني 

كالفاسق ، والفاجر ، واألجذم ، واألبرص ، وليس فيه ، كان حكمه : ولو واجهه مبا يكره 
  .التعزير

  النبوة ، أو سب النيب صلى اهللا عليه وآله ، أو أحد األئمة ومن ادعى
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 .سالم اهللا عليهم ، فحكمه القتل 

  :حد املسكر 

من شرب مخراً أو فقاعاً أو عصرياً قبل ذهاب ثلثيه ، أو أي نوع من املسكرات ـ من أنواعه 
اً عامداً بالغاً ، وجب أن حيد مثانني جلدة عارياً على ظهره وكتفه ، ولو احلديثة أو القدمية ـ عامل

  .ولو شرا مستحالً فهو مرتد جيب قتله . تكرر احلد ومل يرتدع قتل يف الرابعة 

  .وبائع اخلمر يستتاب ، فإن تاب وإال قتل 

  :حد السرقة 

إذا سرق الرجل البالغ العاقل من احلرز ـ وهو املصون بقفل وصندوق أو حنو ذلك ـ ما 
قيمته ربع مثقال من الذهب اخلالص ، وجب ـ بعد املرافعة عند احلاكم ، والثبوت باإلقرار مرتني ، 

عت رجله اليسرى من أو البينة ـ أن تقطع أصابعه األربع من يده اليمىن ، فإن عاد بعد احلد قط
  .وسط القدم ، فإن عاد ثالثاً خلد يف السجن ، فإن سرق فيه قتل

ولو تكررت السرقة قبل احلد كفى حد واحد ، والطفل وانون يعزران ، والسارق يغرم ما 
  .احد مع اليمني سرق مطلقاً ، ويكتفى يف الغرامة اإلقرار مرة ، وشهادة العدل الو

  .والوالد ال يقطع بسرقة مال ولده ، والولد يقطع 
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  :حد احملارب 

كل من شهر سالحاً يف بلد أو بر أو حبر لإلخافة والسلب والنهب ، وجب على ويل األمر 
تله ، وصلبه ، وقطعه من خالف ـ بقطع اليد اليمىن والرجل اليسرى ـ أو نفيه ق: حده خمرياً بني 

  . إىل آخرها ١}إمنا جزاء الذين حياربون { : من األرض وفق اآلية الشريفة 

  .وإذا نفي إىل بلد كتب باملنع من مؤاكلته ومعاملته وجمالسته إىل أن يتوب 

  .لذي يهجم على الدار حمارب ، فإن قتل فدمه هدرواللص ا

  .ومن كابر امرأة على عرضها ، أو غالماً ، فلهما دفعه ، فإن قتاله فدمه هدر 

  .ة اليت يرتدع ا هو وغريهويعزر املختلس ، واحملتال ، وشاهد الزور مبا يراه احلاكم من العقوب

 :حدود خمتلفة 

من وطأ يمة وجب تعزيره ، فإن كان بالغاً وتكرر منه ذلك قتل يف الرابعة ، مث إن كانت 
مأكولة اللحم حرم حلمها وحلم نسلها بعد الوطء ، وتذبح ، وحترق ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو 

ولو كانت غري معدة لألكل كاخليل وحنوها بيعت يف بلد آخر ويتصدق .  أخرجت بالقرعة اشتبهت
  بثمنها ،

                                         
   .٣٣ ) : ٥(  سورة املائدة ١
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  .ويثبت بشهادة العدلني أو اإلقرار مرتني . ويغرم لصاحبها قيمتها إن مل تكن له

  .ولو كانت زوجته أو مملوكته عزرومن زىن مبيتة كمن زىن حبية ، وتغلظ العقوبة هنا ، 

  .ويثبت بأربعة كالزنا باحلي ، وكذا اللواط 

  .ومن إستمىن بيده عزر

ولإلنسان أن يدفع عن نفسه وحرميه وماله ما استطاع باألسهل ، فإن مل يندفع فباألصعب 
  .متدرجاً 

  .ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم يرتجر فرموه حبجارة أو حنوها فقضت عليه ، فدمه هدر
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…………………………………………………………  
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  :القصاص والديات 

 متعمداً قتل النفس احملرمة من أعظم الكبائر ، وهو الفساد الكبري يف األرض ، ومن قتل مؤمناً
  .فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وكذا اجلناية على طرف

  .إما عمد ، أو شبيه العمد ، أو خطأ حمض : مث إن اجلناية مطلقاً على نفس أو طرف 

تل خمطئاً يف قصده ، كمن قصد الفعل والعمد واضح ، وشبيه العمد أن يكون عامداً يف الق
ومل يقصد القتل فقتل اتفاقاً ، فلو ضربه مبا ال يقتل غالباً للتأديب فمات ، أو سقاه دواء فقضى عليه 

  .فهو من شبيه العمد

أصاب انساناً ، أو وأما اخلطأ احملض فهو ما مل يقصد فيه القتل وال الفعل ، كمن رمى طائراً ف
رفع بندقيته فثارت وقتلت رجالً ، ومن أوضح أنواعه فعل النائم ، أو الساهي الذي ال قصد له أصالً 

  .، وفعل انون ، والصيب غري املميز ، بل واملميز ، ألن عمد الصيب خطأ شرعاً 

قون الدم فهو عمد حمض ، أما لو كان القصد إىل ولو قصد رجالً فأصاب آخر وكالمها حم
غري احملقون فأصاب احملقون فهو من شبه العمد ، وال فرق يف مجيع ذلك بني املباشرة والتسبيب ، إذا 

  .أثر يف انتساب الفعل إليه ، كما ال فرق يف اإلنفراد واإلشتراك 

ويشترط يف القصاص . مد احملض ، أما اخلطأ وشبيه العمد ففيه الدية وال قصاص إال يف الع
بلوغ اجلاين ، وعقله ، فال يقاد الصيب وإن بلغ عشراً ، ال بصيب ، وال ببالغ ، وال جمنون وإن كان 

  .أدوارياً إذا جىن حال جنونه ، ال بعاقل وال مبجنون ، فإن عمدمها خطأ فيه الدية على العاقلة 

: أما اين عليه فاألقوى اشتراط البلوغ والعقل فيه أيضاً ، فلو قتل البالغ صبياً فالدية ، وقيل 
 . يقاد به ، وكذا انون 
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ال تقية يف الدماء ، ويشترط اختياره إن كان يف طرف ، أما يف النفس فال أثر لإلكراه ، إذ 
وأن يكون اين عليه معصوم النفس ، فلو كان . فلو اكره على القتل قتل ، وحيبس املكره حىت ميوت 

وأن ال يكون اجلاين أباً أو جداً وإن عال ، فإنه ال يقاد األب أو . ممن أباح الشارع دمه فال قصاص 
  .اجلد بالولد ، بل عليهما الدية لباقي الورثة 

وال يقاد املسلم إال باملسلم ، كما ال يقاد احلر إال باحلر ، ويقاد احلر باحلرة ويرد وليها على 
أهله نصف ديته ، ألن ديته ضعف ديتها ، وتقاد احلرة باحلر ، وال يدفع أهلها شيئاً ، ألن اجلاين ال 

  .جيين بأكثر من نفسه 

ودية احلر املسلم مائة من اإلبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلة ، كل حلة 
، فإذا أرضى أولياء الدم ا سقط القصاص ، ووجب ) مخسمائة لرية عثمانية ( ثوبان ، أو ألف دينار 

  .دفعها إليهم يف مدة سنة 

ويف شبه العمد تتعني الدية ، وتستوىف مدة سنتني ، وكذلك يف اخلطأ ، ولكن يف ثالث 
  .سنوات ، كل سنة ثلث 

وجناية الطرف ـ كقطع يده أو رجله ، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك ـ إن كانت عمداً 
  .١}األذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص العني بالعني واألنف باألنف و{ فالقصاص 

  .وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من األعضاء أما الدية أو نصفها أو أقل من النصف 

وكل مفرد يف اإلنسان كاألنف والذكر ففيه متام الدية ، وكل مثىن كالعينني واليدين 
  .نصف ويف كليهما متام الدية والرجلني ففي واحد ال

                                         
   .٤٥:  ) ٥( رة املائدة  سو١
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والدية يف شبه العمد على اجلايف ، ويف اخلطأ على العاقلة ، والتفاصيل موكولة إىل املوسوعات 
  ، كما إننا مل نذكر كثرياً من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع
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 والعارية ، اإلجارة ، والرهن ،: السلف ، والصرف ، وبيع الثمار ، وبيع احليوان ، ومثل : مثل 
والوديعة ، واملزارعة ، واملساقاة ، واملسابقة والضمان ، واحلوالة ، والكفالة ، واإلقرار ، والكفارات ، 

  .وكثري من أمثاهلا 

ومل يكن الغرض هنا إال اإلشارة واللمحة ، والنموذج والنفحة ، وما ذكرناه يف هذه الوجيزة 
رؤوس عناوين من عقائد اإلمامية وفقهائها ، وهو أصغر صورة مصغرة حتكي عن معتقداا هو 

ومناهجها ، يف فروعها وأصوهلا ، وقواعدها وأدلتها ، وثقافة عقوهلا ومداركها ، وسعة علومها 
  .ومعارفها 

أيتم فيما ذكرناه عن هذه الطائفة ما يوجب فيا علماء الدين ، ويا رجال املسلمني ، هل ر
  !هدم اإلسالم ، أو ما هو مأخوذ من اليهودية والنصرانية ، أو اوسية والزرادشتية ؟ 

وهل يف شيء من تلك املباحث ما فيه شذوذ عن أصل قواعد اإلسالم ، وخروج عن منطقة 
  .م املنصفون منكم والعارفون ، ولريتدع عن إفكهم اجلاهلون ليحك! الكتاب والسنة ؟

وعسى أن جيمع اهللا الشمل ، ويلم الشعث ، وتزول الوحشة ، ويتحد اإلخوان حتت راية 
احلياة ، حىت القرآن ، ويعيدوا جمدهم الغابر ، وعزهم الداثر ، وأم لن ينالوا ذلك ، ولن يبلغوا العز و

  .مييتوا بينهم الرتعات املذهبية ، والرتعات الطائفية 

يلزم أن تكون املذاهب عندنا حمترمة ، وحنن فوق املذاهب ، نعم ، وفوق : وال زلت أقول 
يبادله احملبة ، ويشاركه ذلك كله ما هو البذرة والنواة حلياة األمم ، هو أن خيلص كل ألخيه املودة ، و

يف املنفعة ، فينفعه وينتفع به ، وال يستبد ويستأثر عليه ، فيحب ألخيه ما حيب لنفسه ، جداً وحقيقة 
  .، ال خمادعة وخماتلة 

 وحتقق هذه السجايا حبقائقها وإن أوشك أن يعد ضرباً من اخليال ، 
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 احملال ، ولكن ليس هو على اهللا بعزيز ، وال يأس من روح اهللا ، وأن يبعث يف هذه األمة ونوعا من
اليائسة من لدنه روحاً جديدة ، فتحيا بعد املوت ، وتبصر بعد العمى ، وتصحو بعد السكر إن شاء 

  .اهللا تعاىل 
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  :اخلامتة 

  :س على الشيعة ويزدرى به عليهم أيضاً أمران مما يشنع به النا

ختيالً من املشنعني أن البداء الذي تقول به الشيعة هو عبارة عن أن يظهر ) البداء (  قوهلم بـ :األول
 الفظيع ، الستلزمه وهل هذا إال اجلهل الشنيع ، والكفر ! ! ١ويبدو هللا عز شأنه أمراً مل يكن عاملاً به 

اجلهل على اهللا تعاىل ، وأنه حمل للحوادث والتغريات ، فيخرج من حظرية الوجوب إىل مكانة 
اإلمكان ، وحاشا اإلمامية ـ بل وسائر فرق اإلسالم ـ من هذه املقالة اليت هي عني اجلهالة بل 

شبه باخلرافات منها بالديانات ، الضاللة ، اللهم إال ما ينسب إىل بعض اسمة من املقاالت اليت هي أ
  .اعفوين عن الفرج واللحية واسألوين عما شئتم : حىت قال بعضهم فيما ينسب إليه 

أما البداء الذي تقول به الشيعة ـ والذي هو من أسرار آل حممد صلى اهللا عليه وآله وغامض 
ما عرف : ما عبد اهللا بشيء مثل القول بالبداء ، وأنه : لشريفة أنه علومهم ، حىت ورد يف أخبارهم ا
عبارة عن إظهار اهللا جل شأنه : ، إىل كثري من أمثال ذلك ـ فهو ٢ اهللا حق معرفته ومل يعرفه بالبداء

أمراً يرسم يف ألواح احملو واإلثبات ، ورمبا يطلع عليه بعض املالئكة املقربني ، أو أحد األنبياء 
 يقع بعد ذلك خالفه ، ألنه جل شأنه حماه ٣)مث ( سلني ، فيخرب امللك به النيب والنيب خيرب به أمته واملر

 وأوجد يف اخلارج

                                         
  . راجع ما كتبناه يف مقدمتنا التحقيقية حول حتريف أحد الكتاب هلذه العبارة بصالفة عجيبة ١

  ).باب البداء  ( ١١٣ : ١ انظر كتاب الكايف ٢

  .مل ، ومعها ال يستقيم السياق ، فأثبتنا ما رأيناه صواباً :  يف نسخنا ٣
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  .غريه

وكل ذلك كان جلت عظمته يعلمه حق العلم ، ولكن يف علمه املخزون املصون الذي مل 
ب ، وال نيب مرسل ، وال ويل ممتحن ، وهذا املقام من العلم هو املعرب عنه يف يطلع عليه ال ملك مقر

ميحوا اهللا ما يشاء { : املشار إليه وإىل املقام األول بقوله تعاىل ) أم الكتاب ( القرآن الكرمي بـ 
  .١}ويثبت وعنده أم الكتاب 

إلخفاء واإلبداء يكون من قبيل اإلغراء باجلهل وبيان خالف وال يتوهم الضيف أن هذا ا
  .الواقع ، فإن يف ذلك حكماً ومصاحل تقصر عنها العقول ، وتقف عندها األلباب 

فالبداء يف عامل التكوين كالنسخ يف عامل التشريع ، فكما أن لنسخ احلكم وتبديله : وباجلملة 
 آخر مصاحل وأسرار بعضها غامض وبعضها ظاهر ، فكذلك يف اإلخفاء واإلبداء يف عامل حبكم

التكوين ، على أن قسماً من البداء يكون من إطالع النفوس املتصلة باملأل األعلى على الشيء وعدم 
كن اطلع عيسى عليه السالم أن العروس ميوت ليلة زفافه ول) مثالً ( اطالعها على شرطه أو مانعه ، 

  .مل يطلع على أن ذلك مشروط بعدم صدقة أهله 

فاتفق أن أمه تصدقت عنه ، وكان عيسى عليه السالم أخرب مبوته ليلة عرسه فلم ميت ، وسئل 
  .وهكذا نظائرها . ٢لعلكم تصدقتم عنه ، والصدقة قد تدفع البالء املربم: عن ذلك فقال 

 .وقد تكون الفائدة االمتحان وتوطني النفس كما يف قضية أمر إبراهيم بذبح إمساعيل 

                                         
  .٣٩ ) : ١٣(  سورة الرعد ١

  . ، فراجع ١٣|٤٠٤: حنوها الشيخ الصدوق يف أماليه  روى ٢
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ولوال البداء مل يكن وجه للصدقة ، وال للدعاء ، وال للشفاعة ، وال لبكاء األنبياء واألولياء 
 من اهللا ، مع أم مل خيالفوه طرفة عني ، إمنا خوفهم من ذلك العلم املصون وشدة خوفهم وحذرهم

  .املخزون الذي مل يطلع عليه أحد ، ومنه يكون البداء 

وقد بسطنا بعض الكالم يف البداء وأضرابه ، من القضاء والقدر ، ولوح احملرب واإلثبات ، يف 
  .فراجع إذا شئت) الدين واإلسالم ( ل من كتابنا اجلزء األو

) بالتقية (  من األمور اليت يشنع ا بعض الناس على الشيعة ويزدرى عليهم ا قوهلم :الثاين 
حلكم ، وصربوا جهالً منهم أيضاً مبعناها ومبوقعها وحقيقة مغزاها ، ولو تثبتوا يف األمر ، وتريثوا يف ا

وتبصروا لعرفوا أن التقية اليت تقول ا الشيعة ال ختتص م ، ومل ينفردوا ا ، بل هو أمر ضرورة 
وشريعة اإلسالم يف أسس أحكامها ، وجوهريات . العقول ، وعليه جبلة الطباع ، وغرائز البشر

رائدها العلم ، وقائدها العقل ، مشروعيتها ، متاشي العقل والعلم جنباً إىل جنب ، وكتفاً إىل كتف ، 
أن كل إنسان جمبول على الدفاع : وال تنفك عنهما قيد شعرة ، ومن ضرورة العقول وغرائز النفوس 

  .عن نفسه ، واحملافظة على حياته ، وهي أعز األشياء عليه ، وأحبها إليه 

 ، وحفظ الكرامة ، وصيانة احلق ، ومهانة الباطل ، أما نعم قد يهون بذهلا يف سبيل الشرف
يف غري أمثال هذه املقاصد الشريفة ، والغايات املقدسة ، فالتغرير ا ، وإلقاؤها يف مظان اهللكة ، 
ومواطن اخلطر ، سفه ومحاقة ال يرتضيه عقل وال شرع ، وقد أجازت شريعة اإلسالم املقدسة 

فسه أو عرضه إخفاء احلق ، والعمل به سراً ، ريثما تنتصر دولة احلق للمسلم يف مواطن اخلوف على ن
 وتغلب على الباطل ، كما أشار إليه جل شأنه 



  ٣٨٧  

 )٣١٦(   

  .٢}إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان { : ، وقوله ١}إال أن تتقوا منهم تقاة { : بقوله 

عذيب املشركني هلم وجلماعة من الصحابة ، ومحلهم هلم على الشرك وقصة عمار وأبويه ، وت
  .٣وإظهارهم الكفر مشهورة

  :والعمل بالتقية له أحكامه الثالثة 

  .جيب ، كما إذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غري فائدة : فتارة 

يكون رخصة ، كما لو كان يف تركها والتظاهر باحلق نوع تقوية له ، فله أن : وأخرى 
  .يضحي بنفسه ، وله أن حيافظ عليها

خللق ، وإحياء حيرم العمل ا ، كما لو كان ذلك موجباً لرواج الباطل ، وإضالل ا: وثالثة 
  .الظلم واجلور

ومن هنا تنصاع لك مشس احلقيقة ضاحية ، وتعرف أن اللوم والتعيري بالتقية ـ إن كانت 
تستحق اللوم والتعيري ـ ليس على الشيعة ، بل على من سلبهم موهبة احلرية ، وأجلأهم إىل العمل 

تغلب معاوية على األمة ، وابتزها اإلمرة عليها بغري رضا منها ، وصار يتالعب بالشريعة .بالتقية 

                                         
   .٢٨ ) : ٣(  سورة آل عمران ١

   .١٠٦ ) : ١٦(  سورة النحل ٢

 ، ٣٨٧ : ٣ ، جممع البيان يف تفسري القرآن للشيخ الطربسي ٤٢٨ : ٦التبيان يف تفسري القرآن للشيخ الطوسي :  راجع ٣
   .٦٠ : ٢ ، الكامل يف التاريخ البن األثري ١٢٠ : ١٩ للرازي  ، التفسري الكبري١٢٢ : ١٤جامع البيان للطربي 



  ٣٨٨  

اإلسالمية حسب أهوائه ، وجعل يتتبع شيعة علي ، ويقتلهم حتت كل حجر ، ويأخذ على الظنة 
 ، وسارت على طريقته العوجاء ،١والتهمة

                                         
عن أيب احلسن علي ابن حممد بن أيب سيف املدائين يف  ) ٤٤ : ١١(  روى ابن أيب احلديد املعتزيل يف شرحه لنهج البالغة ١

]  عام تفرق املسلمني وضياعهم بل هو واهللا[ أن معاوية بن أيب سفيان كتب نسخة إىل عماله بعد عام اجلماعة : كتاب األحداث 
فقامت اخلطباء يف كل ] . عليه وعليهم آالف التحية والسالم [ أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أيب تراب وأهل بيته : 

ب اهللا أي يف أهل ذلك البيت الطاهرين الذين وأذه[ كورة وعلى كل منرب ، يلعنون علياً ويربءون منه ، ويقعون فيه ويف أهل بيته 
عنه الرجس وطهرهم تطهرياً ، أولئك الذين جعل اهللا تعاىل أجر الرسالة واهلداية مودم ، أولئك الذين جعلهم رسول اهللا صلى اهللا 

و ، ولكنك جتد من يعد معاوية من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله العدول ، وخليفة له . . و . . . عليه وآله عدالء القرآن 
  ] .رحم عليه ، وتلك واهللا أم املصائب ، وعظيمة العظائم ، بل ويت

زياد بن ] أي معاوية بن هند [ وكان أشد الناس بالء حينئذ أهل الكوفة ، لكثرة من ا من شيعة علي عليه السالم ، فاستعمل عليها  : وأضاف
 واألرجل ، ومسل العيون األيديل حجر ومدر ، وأخافهم ، وقطع فقتلهم حتت ك. . .  البصرة ، فكان يتبع الشيعة وهو م عارف إليهمسية ، وضم 

   .، وصلبهم على جذوع النخل ، وطردهم ، وشردهم عن العراق ، فلم يبق ا معروف منهم

   ! ! .ة من شيعة علي وأهل بيته شهادألحدأن ال جييزوا : وكتب معاوية إىل عماله يف مجيع اآلفاق 

 من الديوان ، واسقطوا عطائه فأحموهانظروا من قامت عليه البينة أنه حيب علياً وأهل بيته : مث كتب إىل عماله نسخة واحدة إىل مجيع البلدان 
  ! ! .ورزقه

   . فنكلوا به ، واهدموا داره] أي أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله [ وه مبواالة هؤالء القوم من امتم : أخرىوشفع ذلك بنسخة 



  ٣٨٩  

 )٣١٧(  

ملروانية ، مث جاءت الدولة العباسية فزادت على ذلك بنغمات ، اضطرت وسياسته اخلرقاء الدولة ا
الشيعة إىل كتمان أمرها تارة ، والتظاهر به أخرى ، زنة ما تقتضيه مناصرة احلق ، ومكافحة الضالل 
، وما حيصل به إمتام احلجة ، وكي ال تعمى سبل احلق بتاتاً عن اخللق ، ولذا جتد الكثري من رجاالت 

وعظمائهم سحقوا التقية حتت أقدامهم ، وقدموا هياكلهم املقدسة قرابني للحق على مشانق الشيعة 
  .البغي ، وأضاحي يف جمازر اجلور والغي 

  ـ قرية من قرى الشام ـ ) مرج عذراء ( أهل استحضرت ذاكرتك شهداء 



  ٣٩٠  

 )٣١٨(  

 ورئيسهم ذلك الصحايب الذي أكه الورع والعبادة حجر بن وهم أربعة عشر من رجال الشيعة ،
  .عدي الكندي الذي كان من القادة يف فتح الشام ؟ 

ما قتلت أحداً إال وأنا أعرف فيما قتلته خال حجر ، فإين : قتلهم معاوية صرباً ، مث صار يقول 
  ! !١ال أعرف بأي ذنب قتلته 

نعم أنا أعرف معاوية بذنب حجر ، ذنبه ترك العمل بالتقية ، وغرضه إعالن ضالل بين أمية ، 
  .ومقدار عالقتهم من الدين 

ي وهل تذكرت الصحايب اجلليل عمرو بن احلمق اخلزاعي ، وعبد الرمحن بن حسان العرت
  ؟٢حياً) قس الناطف ( الذي دفنه زياد يف 

                                         
 وغريمها جتد هذه املأثرة اخلالدة من مآثر معاوية بن هند يف ٤٧٢ : ٣ ، الكامل يف التاريخ ٢٥٣ : ٥ راجع تاريخ الطربي ١

  ..، واحكم بعد ذلك مبا تشاءقتله للصاحلني واخلريين من رجال األمة ، وهداا 

) أي معاوية بن هند ( بل مث أق : لألولوغريمها ، واللفظ  ) ٤٥٦ : ٣(  يف الكامل األثري، وابن  ) ٢٧٦ : ٥( روى الطربي يف تارخيه  ٢
 واهللا ال أدعك حىت ختربين :قال دعين وال تسألين فإنه خري لك ، : ايه يا أخا ربيعة ، ما قولك يف علي ؟ قال : الرمحن العرتي فقال له على عبد 

  .عنه

  .ن بالقسط ، والعافني عن الناس أشهد أنه كان من الذاكرين اهللا كثرياً ، ومن األمرين باحلق ، والقائمي: قال 

  فما قولك يف عثمان ؟: قال 

  .ح باب الظلم وارتج أبواب احلق هو أول من فت: قال 

فعاقبه  ! ! أما بعد فإن هذا العرتي شر من بعثت: فبعث به معاوية إىل زياد وكتب إليه . . . بل إياك قتلت : فسك ، قال قتلت ن: قال 
  ! ! .و أهلها ، واقتله شر قتلة عقوبته اليت ه



  ٣٩١  

أتراك تذكرت ميثم التمار ، ورشيد اهلجري ، وعبد اهللا بن يقطر الذين شنقهم ابن زياد يف 
 ؟١كناسة الكوفة

                                                                                                                                   

  . إىل قس الناطف ، فدفن به حياً فلما قدم به على زياد بعث به

 لقد  نعم ، إن التأريخ حيدثنا بوضوح عن وحشية وقساوة الدول املتالحقة وظلمها للشيعة بشكل ال تصدقه العقول ، حىت١
ناهلم من الظلم والقتل الذريع املتالحق الذي أجربهم على اللجوء إىل التقية ـ اليت أباحها الشارع املقدس عند الضرورة ـ حفاظاً 
على البقية الباقية منهم ، وليس هلم من دون ذلك حيلة وال ملجأ ، وكان ينبغي أن يلقى اللوم على من أجربهم على اللجوء إىل 

للشيخ حممد جواد مغنية رمحه اهللا » الشيعة واحلاكمون « وأنا أدعوك أخي القارئ الكرمي إىل مطالعة كتاب . إليهم هذا األمر إال 
  .تعاىل لالطالع عن كثب على بعض جوانب املأساة اليت أحاطت بالشيعة إبان تلك العصور



  ٣٩٢  

 )٣١٩(  

 ، ونطحوا هؤالء ـ واملئات من أمثاهلم ـ هانت عليهم نفوسهم العزيزة يف سبيل نصرة احلق
صخرة الباطل وما شمت رؤوسهم حىت هشموها ، وما عرفوا أين زرع التقية وأين واديها ، بل 
وجدوا العمل ا حراماً عليهم ، ولو سكتوا وعملوا بالتقية لضاعت البقية من احلق ، وأصبح دين 

نفاق ، دين اخلداع ، اإلسالم دين معاوية ويزيد وزياد وابن زياد ، دين املكر ، دين الغدر ، دين ال
دين كل رذيلة ، وأين هذا من دين اإلسالم الذي هو دين كل فضيلة ، أؤلئك ضحايا اإلسالم ، 

  .وقرابني احلق 

وأصحابه سالم اهللا عليهم ، الذين هم سادة الشهداء ، وقادة ) احلسني ( وال يغينب عنك ذكر 
  .أهل اإلباء

هؤالء وجدوا العمل بالتقية حراماً عليهم ، وقد جيد غريهم العمل ا واجباً ، وجيد . . . نعم 
  .اآلخرون العمل ا رخصة وجوازاً ، حسب اختالف املقامات ، وخصوصيات املوارد 

أن مسيلمة الكذاب ظفر برجلني من املسلمني ، فقال : ملرويات خيطر على بايل من بعض ا
  .إشهدا أين رسول اهللا وأن حممداً رسول اهللا : هلما 

فقتله ، فشهد اآلخر مبا أراد . أشهد أن حممد رسول اهللا وانك مسيلمة الكذاب: فقال أحدمها 
  .منه فأطلقه 



  ٣٩٣  

 )٣٢٠(   

أما األول فقد تعجل الرواح إىل اجلنة ، : وملا بلغ خربمها إىل النيب صلى اهللا عليه وآله قال 
  .١وأما اآلخر فقد أخذ بالرخصة ، ولكل أجره 

ة وتعريوهم ا ، ونسأله تعاىل أن خيتم فيا أيها املسلمون ، ال حتوجوا إخوانكم إىل العمل بالتقي
  .لنا ولكم باحلسىن ، وجيمع كلمتنا على احلق واهلدى إن شاء اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

                                         
   .٤٢٨ : ٢ ، تفسري احلسن البصري ٤٣٠ : ١جممع البيان يف تفسري القرآن :  انظر ١



  ٣٩٤  

 )٣٢١(   

  تراجم العلماء



  ٣٩٥  

 )٣٢٢(   



  ٣٩٦  

 )٣٢٣(   

  :مانأبان بن عث .١

أبو عبد اهللا ، أبان بن عثمان األمحر البجلي ، كويف األصل ، وكان ينتقل بني البصرة 
  .والكوفة

  .أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن املثىن وغريه ، وأكثروا احلكاية عنه يف كتبهم 

  .كان شاعراً عارفاً بأخبار الشعراء واأليام واألنساب 

  .روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن عليهما السالم 

: رجال الطوسي  ، ٦٢|١٨:  ، فهرست الطوسي ١٠ : ٢أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، لسان ١٣|١٠ : ١ ، ميزان االعتدال ٦ : ١ ، تنقيح املقال ٣|٢١:  ، اخلالصة ١٩١|١٥٢

   .٢٠|٣٤ : ١امليزان 

  :ابن هالل ، إبراهيم بن حممد بن سعد الثقفي الكويف  .٢

  .من أكابر علماء القرن الثالث اهلجري 

  .نشأ يف الكوفة وانتقل منها إىل اصفهان حيث تويف فيها سنة ثالث ومثانني ومائتني 

  .كتاب املغازي ، والسقيفة ، والردة وغريها : له مصنفات كثرية منها 

:  ، فهرست الطوسي ١٠|٥:  ، اخلالصة ١٩|٦١: ل النجاشي رجا: انظر ترمجته يف 
 ، الوايف بالوفيات ٢٣٣ : ١ ، معجم األدباء ٣١ : ١ ، تنقيح املقال ٢٠٩ : ٢ ، أعيان الشيعة ٤|٧
   .١٠٢ : ١ ، لسان امليزان ٢٢٠ :٦



  ٣٩٧  

  :اُيب بن كعب  .٣

  .كان سيد القراء ، وكاتبا للوحي . ار ، الصحايب اجلليل ابن قيس بن عبيد بن زيد بن النج

  .شهد بدراً والعقبة وبايع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

 ألهل البيت ممدوحا ومثىن عليه عند أصحابنا ، وكان رمحه اهللا تعاىل من املخلصني املوالني
  كان من االثين عشر الذين أنكروا على : عليهم السالم ، وقيل 



  ٣٩٨  

 )٣٢٤(   

  .أيب بكر تقدمه وجلوسه يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

  .تويف يف زمن عمر أو عثمان باملدينة املنورة على ما قيل 

 ، رجال ١٦|٤:  ، رجال الطوسي ٢٢:  ، اخلالصة ٤٤ : ١تنقيح املقال : انظر ترمجته يف 
 : ٢ ، التاريخ الكبري ٤٩٨ : ٣ ، طبقات ابن سعد ٤٥٥ : ٢ ، أعيان الشيعة ٤٨|٣٥: ابن داود 

  ، دول٢٠ و١٧ : ١ ، العرب ٣٨٩|٨٢ : ١ ، سري أعالم النبالء١٦ : ١ ، تاريخ اإلسالم ٣٩
 ، ٣١ : ١ ، طبقات القراء ١٦٤ : ١ ، ذيب التهذيب ١٦ : ١ ، تذكرة احلفاظ ١٦ : ١اإلسالم 
 ، طبقات ٧٠:  ، ذيب الكمال ٦٨ : ١اسد الغابة   ،ُ ٣٢ : ١ ، شذرات الذهب ٢٦ : ١اإلصابة 
  .٢٥٠ : ١ ، حلية األولياء ٥: احلفاظ 

  :أمحد بن إسحاق .٤

ابن جعفر بن وهب بن واضح ، األخباري ، مؤرخ جغرايف ، وأديب شاعر ، وكاتب شهري ، 
  .له تصانيف كثرية ومشهورة 

  .كان رحالة حيب األسفار ، فطاف البلدان اإلسالمية شرقاً وغرباً 

  . القرن الثالث اهلجري تويف يف اية

 ، معجم ٢٤٦ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٢ ٠ ١ : ٣أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
   .٩٥ : ١ ، األعالم للزركلي ٥:١٥٣/٣٤االدباء

  :أمحد بن أمني .٥

، ودرس يف مدارسها وخترج )  م ١٨٧٨( رة عام كاتب ومؤلف مصري ، ولد يف القاه
  .منها



  ٣٩٩  

  .انتخب عضوا للمجمع اللغوي يف القاهرة ودمشق ، وكذا يف امع العلمي ببغداد 

ا ، كما أنه توىل القضاء يف كان يتوىل التدريس يف كلية اآلداب بالقاهرة قبل أن يتوىل عماد
  .مصر أيضا 

  .شغل يف أواخر حياته منصب مدير اإلدارة الثقافية باجلامعة العربية 

  فجر اإلسالم ، ضحى اإلسالم ،: ، وله من املؤلفات )  م ١٩٥٤( تويف عام 



  ٤٠٠  

 )٣٢٥(   

  .هر اإلسالم ، فيض اخلاطر ، النقد األديب ظ

أقحم نفسه يف احلديث عن عقائد املسلمني ، ومنهم الشيعة اإلمامية ، دون دراية واضحة 
ودراسة مستفيضة تتناسب وأمهية املوضوع ومكانته العلمية ، فأوقع نفسه يف اشتباهات ومالبسات 

  ... اعتذاره عنها ، وتربيره هلا لصقت به رغم

  :أبو العباس ، أمحد بن أيب احلسن الرفاعي املغريب  .٦

  .مؤسس الطريقة الرفاعية 

ولد يف أول سنة مخسمائة هجرية ، يف قرية حسن من أعمال واسط بالعراق ، وتويف يف 
ادى األوىل من عام مثان وسبعني ومخسمائة هجرية وقربه ال زال معلوما ، وله أصحاب ومريدين مج

أشار املؤرخون إىل مجلة من أحواهلم املنحرفة والفاسدة ، وأشار إىل ذلك بوضوح الذهيب يف العرب 
من دخول وقد كثر الزغل فيهم ، وجتددت هلم أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق ، : حيث قال 

  .وكذا حتدث يف تاريخ اإلسالم ، فراجع . . . النريان ، وركوب السباع ، واللعب باحليات 

وللشيخ يف كتب أصحابه كرامات عجيبة وغريبة ال خيفى على أحد ما فيها من الغلو الفاحش 
   ) .١٧٤ : ١١راجع الغدير ( واخلرافة املعلومة 

 ٣٧٠ :٨ ، مرآة الزمان ٢٥٩ : ٤ ، شذرات الذهب ٢٠٠ :١١الكامل يف التاريخ : وانظر 
 ، ٢١٩ : ٧ ، الوايف بالوفيات ٣١٢ :١٢ ، البداية والنهاية ٢٨|٧٧ : ٢١، سري أعالم النبالء 

   .١٧٤:١األعالم للزركلي 

  :اينبديع الزمان ، أمحد بن احلسني اهلمد .٧

  .أنه أول من اخترع عمل املقامات ، وبه اقتدى احلريري : شاعر وأديب مربز ، قيل 

  ) . هجريةـ ٣٥٨( أو ) هـ ٣٥٣( ولد يف الثالث عشر من مجادي اآلخرة سنة 



  ٤٠١  

روي عنه أنه كان قوي احلافظة حبيث تقرأ عليه القصيدة اليت مل يسمع ا ـ وهي أكثر من 
  .مخسني بيتاً ـ فيحفظها بتمامها دون أي نقص 

  مل يذكره قدماؤنا رمحهم اهللا تعاىل برمحته الواسعة يف عداد الشيعة ، إال أن 



  ٤٠٢  

 )٣٢٦(   

ر العاملي رمحه اهللا تعاىل عده يف أمل اآلمل من الشيعة االمامية ، وتبعه على ذلك اآلخرون الشيخ احل
، وللسيد األمني رمحه اهللا تعاىل يف أعيانه حبث رصني حول هذا املوضوع ، يراجع ملزيد من التوسع ، 

  .واإلحاطة 

  .واختلف يف سبب موته راة ، )  هـ ٣٩٨( تويف عام 

 : ٢ ، أمل اآلمل ٦٦ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٥٧٠ : ٢أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، سري ١٦١ : ٢ ، معجم األدباء ١٠٥ :٤ ، الكامل يف التاريخ ٢ ٥ ٦ : ٤ ، يتيمة الدهر ٢٦|١٣

 ، شذرات ٣٤٠:١١ ، البداية والنهاية ٣٥٥ : ٦بالوفيات  ، الوايف ٣٥|٦٧ : ١٧أعالم النبالء 
   .١٢٧ : ١ ، وفيات األعيان ٣٩٢ : ٣ ، اللباب ٢١٨ : ٤ ، النجوم الزاهرة ١٥ :٣الذهب 

  :أمحد بن عبد اهللا بن سليمان ، أبو العالء املعري .٨

  .اللغوي الشاعر ، وصاحب التصانيف الشهرية 

  .ولد يف سنة ثالث وستني وثالمثائة هجرية مبعرة النعمان من أعمال الشام 

  .أصابه اجلدري وله أربع سنني وشهر ، فسالت واحدة من عينيه وابيضت األخرى 

  .برهني احملبسني ملالزمته مرتله وعماه مسي 

رسالة الغفران ، رسالة املالئكة ، لزوم ما ال يلزم ، : له مصنفات كثرية ومشهورة ، مثل 
  .الطري ، وغريها 

سنة تسع وأربعني وأربعمائة هجرية ، وهناك تويف يف يوم اجلمعة الثاين من شهر ربيع األول 
  .مواقف بني األخذ والرد حول مجلة من أشعاره ومؤلفاته ، تراجع يف مظاا 



  ٤٠٣  

 ، تاريخ ١٦١ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٨٣|٢٦٥ : ١روضات اجلنات : انظر ترمجته يف 
 ، ٦٣٦ : ٩ ، الكامل يف التاريخ ٩٠ : ٣ ، األنساب ١٠٧ : ٣ ، معجم األدباء ٢٤٠ : ٤بغداد 

 و ٢٢٥:١ ، اللباب١ ١ ٢: ١ ، ميزان االعتدال ٢٩٥ : ٢ ، العرب ١٦|٢٣ : ١٨سري أعالم النبالء 
 ، البداية ٦٦ : ٣ ، مرآة اجلنان ١١٣ : ١ ، وفيات االعيان٩٤ : ٧ ، الوايف بالوفيات ٢٣٤ : ٣

   ، النجوم الزاهرة ٢٠٣:  ١ ، لسان امليزان٧٢ : ١٢والنهاية 



  ٤٠٤  

 )٣٢٧(  

 ، ٢٨٠ : ٣ ، شذرات الذهب ٤٦ : ١ ، كشف الظنون ١٣٦ : ١ ، معاهد التنصيص ٦١ : ٥
 ، معجم ١٨٤ : ٨ ، املنتظم ٢٠ : ١ ، عقد اجلمان ٤٦ : ١ ، إنباه الرواة ١٦٩: طبقات النحويني 

   .٢٩٠ : ١املؤلفني 

٩. اس البدويأمحد بن علي بن إبراهيم احلسيين ، أبو العب:  

وطاف الكثري من البالد ، )  هـ ٥٦٩( متصوف مشهور ، أصله من املغرب ، ولد عام 
  .واستقر به املقام يف مصر 

  .ية له مصنفات يف التصوف ومقاالت حوله ، كما إن له شهرة كبرية يف الديار املصر

ودفن يف طنطا حيث تقام هناك يف كل عام سوق يتوافد إليها )  هجريةـ ٦٧٥( تويف عام 
  .الكثري من الناس بذكرى مولده 

 : ١  ، األعالم للزركلي٢٥٢ : ٧ ، النجوم الزاهرة ٣٤٥ : ٥شذرات الذهب : انظر 
١٧٥.  

  :أمحد بن حممد بن خالد الربقي الكويف .١٠

  .صاحب املؤلفات الكثرية ، واليت أشهرها كتاب احملاسن املشهور 

 بعد قتل زيد مث قتله ، وكان خالد آنذاك كان يوسف بن عمر قد حبس جده حممد بن علي
صغري السن ، فاضطر إىل اهلرب إىل مدينة قم يف إيران مع أبيه حيث أقام ا إىل وفاته حدود عام 

  ) . هجريةـ ٢٧٤(

 ١٤ : ، اخلالصة ٦٩ : ٢ ، الكىن واأللقاب ١٨٢|٧٦: رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
   .٥٥|١١:  ، معامل العلماء ١٢٢|٤٣:  ، رجال ابن داود ٢٠: ، فهرست الطوسي 



  ٤٠٥  

  :أبو العباس ، أمحد بن حممد الدارمي املصيصي  .١١

كان يعد من فحول الشعراء ومتقدميهم ، وكان فاضالً أديباً ، بارعاً عارفاً باللغة واألدب ، له 
  .ا حبلب أمال أماله

  .مدح سيف الدولة واختص به 

  .وأما عن تشيعه فللسيد األمني رمحه اهللا تعاىل شرح مفصل ، يراجع لالستزادة 



  ٤٠٦  

 )٣٢٨(   

 : ٣ ، وفيات األعيان ١٩٧ : ٣ ، الكىن واأللقاب ١٠٧ : ٣ أعيان الشيعة: انظر ترمجته يف 
 ، ٤٥٠ : ٢ ، مرآة اجلنان ١٥٣ : ٣ ، شذرات الذهب ١١|٣٢٢:  ، فهرست ابن الندمي ١٢٥

   .١٢٥ : ١وفيات األعيان 

  :الناصر لدين اهللا ، أبو العباس أمحد بن املستضيئ بأمر اهللا  .١٢

يعد من أفاضل اخللفاء وأعيام ، ويصفونه بأنه كان بصرياً باألمور ، عاملاً مهيباً ، مقدماً كان 
  .، عارفاً ، شجاعاً ، مؤلفاً ، وأديباً شاعراً 

( وبويع له باخلالفة بعد وفاة أبيه )  هـ ٥٥٣( ولد يوم االثنني العاشر من شهر رجب عام 
  . عاماً ٤٧، وبقي يف اخلالفة حنواً من )  هجريةـ ٥٧٥نة س

  .كان يتشيع وجياهر يف ذلك ، وعرف من ذلك مذهبه 

شهدت الدولة اإلسالمية يف عهده عدالً واستقراراً وأمناً ، وذل له ملوك وأمراء عصره ، 
  .وانقادوا إلرادته 

كان مستقالً بأمور العراق ، مهيمنا عليه ، فشاع يف عصره العمران يف العراق وانتشر ، وإليه 
ينسب بناء سرداب الغيبة يف سامراء ، حيث جعل فيه شباكاً من اآلبنوس الفاخر ـ أو الساج ـ 

  .كتب عليه امسه وتاريخ صنعه ، وال زال باقياً حىت يومنا هذا 

  ) . هـ ٦٢٢( تويف عام 

 ، ٣٧٨ : ٥ ، العقد الفريد ١٩٣ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٥٠٥ : ٢أعيان الشيعة : انظر 
 ، ١٣١|١٩٢ : ٢٢ ، سري أعالم النبالء ٦٣٥ :٨ ، مرآة الزمان ١٠٨ : ١٢الكامل يف التاريخ 

 ، النجوم الزاهرة ١٠٦ : ١٣ ، البداية والنهاية ٦٢ : ١ ، فوات الوفيات ٣١٠ : ٦ بالوفيات الوايف
   .٩٧ : ٥ ، شذرات الذهب ٢٦١ : ٦



  ٤٠٧  

  :أبو العباس ، أمحد بن املوفق  .١٣

تسع وسبعني ولد سنة اثنتني وأربعني ومائتني ، وبويع له خبالفة الدولة العباسية يف عام 
  .ومائتني

  امتاز عهده بانبساط األمن واالستقرار يف عموم الدولة ، ورفع الضغط والتقييد 



  ٤٠٨  

 )٣٢٩(   

  .عن الشيعة ، بل وتسهيل البعض من أمورهم 

ه إىل اتباع هدى آل حممد عليهم السالم ، ولعن كما حيكى عنه أنه أمر بإنشاء كتاب يدعو في
  .معاوية بن هند وبين أمية 

  .تويف يف بغداد شهر ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني ومائتني 

 ، مروج الذهب ٣٨٢ : ٥يد  ، العقد الفر٤١ : ١٠تاريخ الطربي : انظر ترمجته وسريته يف 
 ، النجوم ٦٦ : ١١ ، البداية والنهاية ٤٢٨ : ٦ ، الوايف بالوفيات ٥٨٨:  ، تاريخ اخللفاء ١٣٧ : ٥

 ، ١٢٣ : ٥ ، املنتظم ٤٠٣ : ٤ ، تاريخ بغداد ١٩٩ : ٢ ، شذرات الذهب ١٢٦ : ٣الزاهرة 
   .٤١٣ و ٤٠٧ و ٤٠٤ : ١  ، العرب٢٣٠|٤٦٣ : ١٣ ، سري أعالم النبالء ٧٢ : ١فوات الوفيات 

  :أمحد والقاسم ابين يوسف .١٤

  .كانا من عائلة عريقة معروفة بالعلم واألدب ، برز فيها الكثري من الشعراء واالُدباء والوزراء 

لكوفة وسوادها مجاعة من الكتاب ، خرجت ا: فقد روى الصويل عن كناسة األسدي قوله 
  .فما رأيت فيهم أجل وال أبرع أدبا من بيت أيب صبيح 

كان أمحد وأخوه القاسم شاعرين أديبني ، وأوالدمها مجيعا أهل أدب يطلبون : وقال ياقوت 
  .الشعر والبالغة 

ان أمحد املعروف بابن الداية ـ ألن أباه كان ولد داية املهدي ـ كاتباً للمأمون ، ووزر له ك
  .أيضاً بعد أمحد بن أيب خالد ، وله مصنفات ومآثر منتشرة يف الكثري من الكتب 

  .وكان القاسم أكرب سناً من أمحد ، وبقي بعده مدة من الزمن 

   .١٥٤ : ٥ ، معجم األدباء ٢٠٦ : ٣أعيان الشيعة : أنظر 



  ٤٠٩  

  :األحنف بن قيس .١٥

  .أبو حبر التميمي ، األمري اجلليل ، والعامل الكبري ، وسيد متيم 

  وكين باألحنف حلنف . صخر : الضحاك ، وقيل : اختلف يف امسه ، فقيل 



  ٤١٠  

 )٣٣٠(   

  .رجليه ، وهو العوج وامليالن 

  .كان يضرب حبلمه وسؤدده املثل ، وكان من أعاظم أهل البصرة وساداا 

أدرك النيب صلى اهللا عليه وآله ومل يصحبه ، وامتد به العمر حىت زمن مصعب ابن الزبري ، 
  .فصحبه إىل الكوفة حيث تويف هناك 

  .شهد صفني مع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم 

 ، ١٠٣:١ ، تنقيح املقال ٩:٢ ، الكىن واأللقاب ٢٢٢:٣أعيان الشيعة :  ترمجته يف انظر
 ٥٥ : ١اسد الغابة   ، ٥٠ : ٢ ، التاريخ الكبري ٣٢٠ و ٢٤٠:  ، املعارف ٩٣ : ٧طبقات ابن سعد 

  :٨ ، البداية والنهاية ٥٢ : ١ ، العرب ١٢٩ : ٣ ، تاريخ اإلسالم ٢٩/ ٨٦ : ٤، سري أعالم النبالء 
  .١٨٤ : ١ ، النجوم الزاهرة ٤٩٩ : ٢ ، وفيات األعيان ٣٢٦

  :أبو يعقوب ، إسحاق بن إمساعيل بن نوخبت الكاتب 

  .لعقدكان متكلماً عارفاً بالكثري من العلوم ، وكان جيري جمرى الوزراء ، ومن رجال احلل وا

وكان أيضا من مشاهري كتاب ديوان اخلالفة العباسية ، وله دور بارز يف صياغة وترتيب 
  .الكثري من األحداث واألمور 

 حيث أمر مع أيب السرايا نصر يب محدون ،)  هـ ٣٢٢( قتله القاهر بوحشية وقسوة عام 
وما هذه إال شواهد للظلم والقسوة الصادرة عن الطغيان !! بإلقائهما يف بئر وتسوية التراب عليهما 

  .والتفرعن 

 ، شذرات الذهب ١٣ : ٢ ، العرب ٣٧١:  ، تأسيس الشيعة ٢٦٢ : ٣أعيان الشيعة : انظر 
   .٢٩٥ : ٨ ، الكامل يف التاريخ ٢٤٥ : ٣ ، النجوم الزاهرة ٢٩٢ : ٢



  ٤١١  

  :ابن عباد ، إمساعيل بن عباد االصفهاين القزويين  .١٦

ولد ألربع عشرة ليلة بقيت من شهر ذي القعدة عام . الكاتب واألديب والشاعر املعروف 
ره ، ففاق أقرانه وبزهم يف باصطخر فارس ، فأقبل على طلب العلم منذ نعومة أظفا)  هـ ٣٢٦(

  .كثري من العلوم 



  ٤١٢  

 )٣٣١(   

هو أول من لقب : كان يلقب بالصاحب كايف الكفاة ، وإىل ذلك أشار ابن خلكان يف قوله 
بالصاحب من الوزراء ، ألنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد ، مث أطلق عليه هذا اللقب ملا توىل 

  .الوزارة ، وبقي علما عليه 

  :كان أبوه وجده من الوزراء ، فلذا قيل فيه 

  موصولة اإلسناد باإلسناد* ورث الوزارة كابراً عن كابٍر 

  :له قصائد رائعة كثرية يف مدح أهل البيت عليهم السالم ، منها 

  ا بال كاتبسطران قد خط* لو شق عن قليب يرى وسطه 

  وحب أهل البيت يف جانب* العــدل والتوحيد يف جانب 

  :ومنها 

  أعين أمري املؤمنينا عليا* إن احملبة للوصي فريضة 

  واختاره للمؤمنني ولـيا* قد كلـف اهللا البـرية كلها 

 :ومنها 

  فداء تراب نعل أيب تراب * يع من فوق التراب أنا ومج

  :ومنها

  إن قليب عندكم قد وقفا* يا أمري املؤمنني املرتضى 

 دت مدحي فيكمالسلفا* كلما جد سيتقال ذو النصب ن  



  ٤١٣  

  خضع الكُلُ له وأعترفا* من كموالي علياً مفتياً 

  طلَّق الدنيا ثالثاً ووىف* هداً من كموالي علياً زا

  ولنا يف بعض هذا مكتفى* من دعي للطري أن يأكلَه 

كما أن له من التصانيف الكثرية والرائعة ما استغرقت أكثر العلوم ، من الكالم واللغة واألدب 
  .والتاريخ وغريها 

بالري على األقوى ، )  هـ ٣٨٥( عشرين من شهر صفر سنة تويف ليلة اجلمعة الرابع وال
ونقل جثمانه إىل إصبهان ، ودفن يف حملة كانت تعرف آنذاك بباب درية ، وامسها اآلن باب 

  .الطوقجي ، وقربه ال زال معروفاً 



  ٤١٤  

 )٣٣٢(   

 : ٢ ، أمل اآلمل ٤٥٧:  للسيد ابن طاووس  ، اليقني١٤٨: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
 ، تأسيس الشيعة ٤٠ : ٤ ، الغدير ٣٢٨ : ٣ ، أعيان الشيعة ٣٦٥ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٩٦|٣٤
 ١٦٨ : ٦ ، معجم األدباء ١٨٨ : ٣ ، يتيمة الدهر ٣ : ١ ، عيون أخبار الرضا عليه السالم ١٥٩: 

 ، الكامل يف ١٩٤:  ، فهرست ابن الندمي ٥٣ : ١ ، اإلمتاع واملؤانسة ٢٠١ : ١، انباه الرواة 
 ، البداية ١٦٦ : ٢ ، العرب ٣٧٧|٥١١ : ١٦ ، سري أعالم النبالء ٥٩ : ٩ و ٣٥٢ : ٨التاريخ 
 ، ٤٢١ : ٢ ، مرآة اجلنان ٢٢٨ : ١ ، وفيات األعيان ١٩٧٩ : ٧ ، املنتظم ٣١٤ : ١١والنهاية 

:  ، ودول اإلسالم ١٦٩ : ٤، النجوم الزاهرة  ١١ : ٤ ، معاهد التنصيص ٤١٣ : ١لسان امليزان 
٢٠٨.   

  :السيد احلمريي ، إمساعيل بن حممد بن يزيد  .١٧

ينسب إىل محري إحدى . سيد الشعراء ، وصاحب الكلمة النافذة ، جليل القدر ، عظيم املرتلة 
  .قبائل اليمن املعروفة 

  .والسيد نسبة لغوية ال أسرية ، حيث مل يكن فاطمياً وال علوياً 

كان رمحه اهللا تعاىل من شعراء أهل البيت عليهم السالم ااهرين بوالئهم ، واملصرحني 
  .بتشيعهم رغم ما كان حييط م من ظروف معاكسة 

ونشأ يف البصرة ، وتويف يف أيام هارون الرشيد ، ويف حدود ) هـ ١٠٥( ولد بعمان سنة 
 ، ١٠٨|١٤٨:  ، رجال الطوسي ١٤٦: معامل العلماء : انظر ترمجته يف ) .  هجريةـ ١٧٨( عام 

 ٢٠|٣٧:  ، التحرير الطاووسي ٢٢|١٠: ، اخلالصة  ٨:  ، الوجيزة ٨٢|٣٢: فهرست الطوسي 
 : ٧ ، األغاين ٣٢ : ١ ، فوات الوفيات ٤٠٥ : ٣ ، أعيان الشيعة ١٩٥|٦١: ، رجال ابن داود 

٢٢٩.   



  ٤١٥  

  :األشجع السلمي .١٨

  .اهية وأيب نؤاس أبو الوليد السلمي ، من كبار الشعراء وأعالمهم ، ويعد يف مرتبة أيب العت

  .ولد يف اليمامة وانتقلت به أمه إىل البصرة فنشأ ا وتأدب يف مدارسها 

  .برع يف الشعر حىت طبق صيته األفاق ، وعد من كبار الشعراء 



  ٤١٦  

 )٣٣٣(   

  .انتقل بعدها إىل الرقة ، وصاحب جعفر الربمكي وانقطع إليه 

  :له يف رثاء اإلمام الرضا عليه السالم قصيدة مطلعها

  امسع وأمسع غداً يا صاحب العيس* يا صاحب العيس حتذي يف أزمتها 

  . النعمى على طوس تقري السالم وال* اقر السالم على قرب بطوس وال 

 ، ١٤٨ : ١ ، تنقيح املقال ٢٨٧ : ١ ، أمايل الطوسي ١٥٣: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
   .٦٠١:  ، الشعر والشعراء ٢١١ : ١٨ ، األغاين ٤٤٧ : ٣أعيان الشيعة 

  :ة األصبغ بن نبات .١٩

  .ابن احلارث التميمي احلنظلي ااشعي 

من خواص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم ، وخلص أصحابه ، شهد معه صفني 
  .، وكان على شرطة اخلميس 

  .كان رمحه اهللا شاعراً مفوهاً ، وفارساً شجاعاً ، وناسكاً عابداً 

ضعفه البعض من كتاب العامة ال لذم يتعلق به ، أو ريب يتوجس منه ، أو مة تلصق به ، 
  .بل لتشيعه ومواالته الكبرية لعلي عليه السالم ، فراجع وتأمل 

 ، ٥|٨:  ، رجال النجاشي ٩|٢٤:  ، اخلالصة ٤٦٤ : ٣أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٢٠٤|٥٢:  ، رجال ابن داود ٢|٦٦:  و ٢|٢٤:  ، رجال الطوسي ٣٧: فهرست الطوسي 

 ، ميزان ٣١٦ : ١ ، ذيب التهذيب ١٦٤|٣٢٠:  ، رجال الكشي ١٣٨|٢٧: معامل العلماء 
 ، الضعفاء واملتروكني ٣٩٨ : ١ ، الكامل البن عدي ٣٥ : ١ ، التاريخ الكبري ٢٧١ : ١العتدال ا

   .١٧٣ : ١ ، اروحني ١١٨: 



  ٤١٧  

  :األفضل  .٢٠

  .يه قيسرية أمري اجليوش مبصر ابن أمري اجليوش مبصر ، ومدبر الدولة الفاطمية ، ومن تنسب إل

كان املستنصر قد استناب أباه على مدينيت صور وعكا ، وكان األب يعد من ذوي اآلراء 
والشهامة وقوة العزم ، حبيث أن األمور واألوضاع ملا اضطربت بيد املستنصر استدعاه ووالّه تدبري 

  شؤون البالد ، حيث وفق يف ذلك ومت إصالح



  ٤١٨  

 )٣٣٤(   

، وكان هو الذي بىن اجلامع )  هـ ٤٨٧( كان وزيرا للسيف والقلم حىت وفاته سنة األحوال ، و
  .بثغر اإلسكندرية ، ومشهد الرأس بعسقالن 

وبعد وفاة األب أقام املستعلي بن املستنصر ولده األفضل مقام أبيه ، وكان حسن التدبري ، 
  .قامت األمور بني يديه شهماً ، صارماً ، فاست

إال أن اآلمر بأحكام اهللا ـ والذي خلف والده ، وكان عمره ال يتجاوز آنذاك الست سنني ، 
وحيث كان األفضل هو املدبر لألمور حىت شب وكرب ـ مل يرق له حال األفضل ، وما عليه من 

ووىل بدله عبد اهللا بن البطائحي ولقبه )  هـ ٥١٥(  فدبر قتله عام الشأن الكبري واملرتلة العالية ،
  ) .هـ ٥١٩( املأمون ، ولكنه مل يلبث أن دبر قتله عام 

 ، ٦٧٢ ـ ٥٨٩ و ٢٣٥ : ١٠ ، الكامل يف التاريخ ٤١٨ : ٢الكىن واأللقاب : راجع 
 : ١٩ ، سري أعالم النبالء ٤٤٨ : ٢، وفيات األعيان )  بعدها وما ( ١٨٨ : ١٢البداية والنهاية 

 ٨ ، النجوم الزاهرة ٢٧٠:  ، دول اإلسالم ٢١٨ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ٥٦٠ : ١٩ و ٢٩٤|٥٠٧
 : ٧ ، دائرة معارف القرن العشرين ٤٧|٤ : ٤ ، شذرات الذهب ٦٤ : ٨ ، مرآة الزمان ٦٤: 

٣٢٠.   

  :األمري أبو علي ، متيم ابن اخلليفة املعز لدين اهللا معد بن إمساعيل الفاطمي  .٢١

كان ملكاً إلفريقيا وما واالها بعد أبيه املعز ، وكان بطالً شجاعاً ، مهيباً وقراً ، حسن السرية 
  .لفة ، دمث األخالق كذا تعرفه مصادر التاريخ املخت

أنه كان يتربع على عرش إمارة الشعر يف عصره ، وله قصائد كثرية يف مدح أهل البيت : قيل 
عليهم السالم ورثائهم ، إال أنه ـ وتلك حشرجة تغص ا احللوق ـ مل يتبق لنا من تراثه الشعري 

قة ، واليت ال خيلو البعض منها من التغيري والتحريف الذي الفخم إال مجلة من القصائد واألبيات املتفر
  .عمدت إليه أيدي احلاقدين على الفاطميني وحكمهم 



  ٤١٩  

  ودفن يف قصره مث نقل إىل قصر السيدة باملنستري ، وكان)  هـ ٥٠١( تويف عام 



  ٤٢٠  

 )٣٣٥(   

  ) . هـ ٤٢٢( قد ولد عام 

 ، وفيات األعيان ٤٤٩ : ١٠ ، الكامل يف التاريخ ٦٤٠ : ٣أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٣٨١ : ٢ ، العرب ١٦٤ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ١٦٤|٢٦٣ : ١٩ ، سري أعالم النبالء ٣٠٤ : ١

 ، البداية والنهاية ٤١٤ : ١٠ ، الوايف بالوفيات ٢٢٤ : ١٣ ، عيون التواريخ ٢ : ٤شذرات الذهب 
   .١٩٧ : ٥ ، النجوم الزاهرة ١٦٩ : ٣ ، مرآة اجلنان ١٧ : ٨ ، مرآة الزمان ١٧٠ : ١٢

  :جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي  .٢٢

  .اهللا صلى اهللا عليه وآله أكثر غزواته ، ومنها غزوة بدر الصحايب اجلليل ، شهد مع رسول 

  .كان رمحه اهللا منقطعاً إىل أهل البيت عليهم السالم ، ممدوحاً من قبلهم ، وبعد من أصفيائهم

  . مدحه والثناء عليه أثىن عليه أصحابنا وأوردوا روايات شىت يف

  .يعد رمحه اهللا تعاىل يف الطبقة األوىل من املفسرين 

  .كان من أوائل الزائرين لقرب اإلمام احلسني عليه السالم بعد فاجعة كربالء املروعة 

  .فقد عينيه يف أواخر حياته 

امتد به العمر طويالً حىت أدرك اإلمام الباقر عليه السالم وأبلغه سالم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وآله عليه 

  .وهو ابن نيف وتسعني سنة )  هـ ٧٨( تويف عام 

:  ، تأسيس الشيعة ٢٨٨|٦٠:  ، رجال ابن داود ٤٥ : ٤أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، اسد ٥٦ ٤ : ٣ ، مستدرك احلاكم ٢٠٧ : ٢ ، التاريخ الكبري ٣|٣٧:  ، رجال الطوسي ٣٢٣
 ، ٦٥ : ١ ، العرب ٣٨|١٨٩ : ٣ ، سري أعالم النبالء ١٤٣ : ٣ ، تاريخ اإلسالم ٢٥٦ : ١الغابة 



  ٤٢١  

 ، ٢١٣ : ١ ، اإلصابة ٣٧ : ٢ ، ذيب التهذيب ٤٠ : ١ ، تذكرة احلفاظ ١٨٢: ذيب الكمال 
   .٨٤ : ١شذرات الذهب 



  ٤٢٢  

 )٣٣٦(   

  :ابن حرتابة ، جعفر بن الفضل بن احلسن بن الفرات  .٢٣

  .ببغداد )  هـ ٣٠٨( ام ولد يف األول يف شهر ذي احلجة ع

وحرتابة اليت ينسب إليها هي أم أبيه الفضل بن جعفر كما ذكر ، إال أن األقرب للصواب ما 
  .ذكره الذهيب يف تذكرته من أا أمه 

 مبصر مدة إمارة كافور ، مث ملا استقل كافور قال عنه ابن خلكان ، كان وزير بين االخشيد
مبلك مصر استمر بوزارته أيضاً ، وملا تويف كافور استقل بالوزارة وتدبري اململكة ألمحد بن علي بن 

  .األخشيد 

وعذب إال أنه مل يلبث أن اختلف مع االخشيديني فهرب منهم ، فنهبت أمواله مث اعتقل 
وسجن فترة من الزمان ، حيث أطلق سراحه بعد ذلك فرحل إىل الشام ، ليعود بعدها مرة أخرى إىل 

  .مصر 

أن له مؤلفات يف أمساء الرجال واألنساب وغري ذلك ، كما قيل أنه أول من أنشأ : قيل 
  .متحفا للهوام واحلشرات 

ومحل تابوته من مصر إىل املدينة املنورة على مشرفها آالف ) يةـ  هجر٣٩١( تويف عام 
  .التحية والسالم ـ حيث كان قد اشترى فيها داراً وأوصى أن يدفن فيها 

 : ١١ ، البداية والنهاية ٢٣٤ : ٧ ، تاريخ بغداد ١٣٤ : ٤أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ٣٥٧|٤٨٤ : ١٦ ، سري أعالم النبالء ١٦٣ : ٧ ، معجم األدباء ٣٤٦ : ١يات األعيان  ، وف٣٢٩

 ، شذرات ٢٩٢ : ١ ، فوات الوفيات ٢٠٣ : ٤ ، النجوم الزاهرة ١٠٢٢ : ٣، تذكرة احلفاظ 
   .٢٠٣:  ، النجوم الزاهرة ٤٠٥:  ، طبقات احلفاظ ١٣٥ : ٣الذهب 



  ٤٢٣  

  :دان أبو فراس احلمداين ، احلارث بن سعيد بن مح .٢٤

  .األمري اجلليل ، والقائد الكبري ، والشاعر املفلق 

، وحاله أشهر )  هجريةـ ٣٥٧( على األقوى ، ومات مقتوالً عام )  هـ ٣٢٠( ولد عام 
  . من التعريف 



  ٤٢٤  

 )٣٣٧(   

 : ٢ ، أمل اآلمل ٣٠٧ : ٤ ، أعيان الشيعة ١٤٩: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
 ، يتيمة ٢٠٨:  ، تأسيس الشيعة ١:٢٤٥ ، تنقيح املقال ١٣١ : ١ ، الكىن واأللقاب ١٥٠|٥٩

 ، ١٠٨ : ٢ ، املختصر من أخبار البشر ٦٨ : ٧ ، املنتظم ١٩ : ٤ ، النجوم الزاهرة ٣٥ :١الدهر 
 ، ٢٧٨ : ١١ ، البداية والنهاية ٢٦١ : ١١ ، الوايف بالوفيات ١٣٦|١٩٦ : ١٦سري أعالم النبالء 
   .٣٤٢ : ٩ و ٣٥ : ٨ ، األغاين ٢٤ : ٣شذرات الذهب 

  :أبو متام ، حبيب بن أوس بن احلارث الطائي  .٢٥

  .عر اإلمامي الشهري الشا

  .كان يعد من شعراء الشيعة املربزين ، وكان موصوفاً بالظرف وحسن اخللق وكرم النفس 

  .حاله أشهر من أن تعرف أو تترجم ، حيث كان يسمى بشاعر العصر ، وأديب زمانه 

كان على ما قال ابن خلكان له من احملفوظ ما ال يلحقه أحد غريه ، حيث قيل أنه كان حيفظ 
  .أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غري القصائد واملقاطيع 

  ) . هـ ٢٣١( تويف عام 

 ١٥٢:  ، معامل العلماء ٣٦٧|١٤١:  ، رجال النجاشي ٣|٦١: اخلالصة : انظر ترمجته يف 
 ، أعيان الشيعة ٢٧ : ١ ، الكىن واأللقاب ٣٧٦|٦٩:  ، رجال ابن داود ٢٥١ : ١، تنقيح املقال 

 ، شذرات ٣١:  ، فهرست ابن الندمي ٥١ : ١٩ و٣٩ : ١٢ و ٢٢ : ٩ ، األغاين ٣١٠ : ٢
 ، ٢٦١ : ٢ ، النجوم الزاهرة ٢٤٨ : ٨ ، تاريخ بغداد ١٢٤ : ٩، تاريخ الطربي  ٧٢ : ٢الذهب 

 : ١ ، خزانة األدب ٣٢٤ : ١ ، العرب ٢٦|٦٣ : ١١ ، سري أعالم النبالء ١١ : ٢وفيات األعيان 
   .١٤١ : ١ ، معاهد التنصيص١٧٢



  ٤٢٥  

  :أبو عبد اهللا ، احلسن بن احلسن بن عطية العويف  .٢٦

  .من مشاهري التابعني ، وكبار فقهاء الشيعة 

إن أباه سعد بن جنادة وفد على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم أيام : قيل 
  يا أمري املؤمنني ، إنه قد ولد يل غالم ، فسمه ، فقال: خالفته وقال له 



  ٤٢٦  

 )٣٣٨(   

  .فسمي عطية ، وكانت أمه رومية . هذه عطية اهللا : ه السالم علي

هرب من ظلم احلجاج لعنه اهللا ، وجلا إىل فارس ، فكتب احلجاج إىل حممد ابن قاسم الثقفي 
  .حليته أن ادع عطية ، فإن لعن علي بن أيب طالب وإال فاضربه أربعمائة سوط ، واحلق رأسه و: 

بقي \.فدعاه وأقرأه كتاب احلجاج ، فأىب ذلك ، فضربه أربعمائة سوط وحلق رأسه وحليته 
 ١١١( يف خراسان حىت ويل عمر بن هبرية العراق فأذن له فقدم الكوفة ، وبقي فيها حىت تويف عام 

  .) هـ 

 : ٦ ، طبقات ابن سعد ٢٥٣ : ٢ ، تنقيح املقال ٤٤٧ : ٢الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، ١٥٩|٣٢٥ : ٥ ، سري أعالم النبالء ٢٢٤ : ٧ ، ذيب التهذيب ٨ : ٧ ، التاريخ الكبري ٣٠٤

   .١٤٤ : ١ ، شذرات الذهب ٢٨٠ : ٤تاريخ اإلسالم 

  :احلسن بن سهل بن عبد اهللا السرخسي  .٢٧

واله املأمون الوزارة بعد مقتل . كان عارفاً خبرياً بالنجوم ، وكان صاحب رأي وتدبري : قيل 
  .أخيه الفضل ، وواله مجيع البالد اليت فتحها طاهر بن احلسني 

  .مبدينة سرخس ـ من بالد خراسان ـ يف أيام املتوكل )  هجريةـ ٢٣٦( تويف عام 

 : ٩ ، تاريخ الطربي ١٠٧ : ٥ ، أعيان الشيعة ٣٧٤/٣٩: رجال الطوسي : انظر ترمجته يف 
 ، شذرات ٢٨٧ : ٢ ، النجوم الزاهرة ٣١٥ :١٠ية والنهاية  ، البدا٣١٩ : ٧ ، تاريخ بغداد ١٨٤

 : ١ ، العرب ٧٣|١٧١ : ١١ ، سري أعالم النبالء ١٢٠ : ٢ ، ، وفيات األعيان ٨٦ : ٢الذهب 
  .٣٣٢ و ٣٠٦ و ٢٨١ و٢٦٣ و ٢٥٩ و ٢٥٧

  :احلسن بن صاحل بن حي  .٢٨

  .أبو عبد اهللا اهلمداين الكويف الثوري 



  ٤٢٧  

  .كان شيعياً زيدياً ، بل ويعد من كربائهم وعظمائهم ، وكان فقيهاً متكتماً 

  .االحتماالت ولد سنة مائة هجرية ، وتويف سنة تسع وستني ومائة على أقرب : قيل 



  ٤٢٨  

 )٣٣٩(   

  .الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السالم : عاصر أربعة من األئمة املعصومني األطهار 

 : ١ال  ، تنقيح املق١٦٠ : ١ ، الكىن واأللقاب ١١٩ : ٥أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
:  ، اخلالصة ١٧٥|٥٠:  ، فهرست الطوسي ١٦٦/٧ ، و ٦|١١٣:  ، رجال الطوسي ٢٨٥
 ، ٢٩٥ : ٢ ، التاريخ ٣٧٥ : ٦ ، طبقات ابن سعد ١٢١|٢٣٨:  ، رجال ابن داود ١٧|٢١٥

 ، العرب ١٣٤|٣٦١ : ٧ ، سري أعالم النبالء ٢٤٨ : ٢ ، ذيب التهذيب ٣٢٧ : ٧حلية األولياء 
 ٤٩٦ : ١ ، ميزان االعتدال ٢٦١ : ١ ، شذرات الذهب ٩٢: ، تذكرة احلفاظ  ٢٩٩ و ١٩١ : ١

   .٢٦٧:  ، ذيب الكمال ١٧٠: ، مشاهري علماء األمصار 

  :أبو نؤاس ، احلسن بن هانئ  .٢٩

  .الشاعر املعروف

 ٣٦ : ٣ ، تنقيح املقال ١١:  ١ ، الكىن واأللقاب ٤٣٩ : ٢أعيان الشيعة : أنظر ترمجته يف 
 ، طبقات ٤٣٦ : ٧ ، تاريخ بغداد ٥٣٨:  ، الشعر والشعراء ١٥١: ، معامل العلماء ) فصل الكىن ( 

 : ١ ، دول اإلسالم ٧٧|٢٧٩ : ٩ ، سري أعالم النبالء ٩٥ : ٢ ، وفيات األعيان ١٩٣: الشعراء 
 ، معاهد ٣٤٥ : ١رات الذهب  ، شذ٢٢٧ : ١٠ ، البداية والنهاية ٦٠ : ٢٠ ، األغاين ١٢٤

   .٣٠٤:  ، فهرست ابن الندمي ١٦٨ : ١ ، خزانة األدب ٣٠ : ١التنصيص 

  :ابن احلجاج ، احلسني بن أمحد بن حممد البغدادي  .٣٠

  .شهور بابن احلجاج الكاتب ،احملتسب ، النيلي ، صاحب اون ، وامل

ينسب إىل النيل ، وهي قرية صغرية كانت على بعد مخسة أميال من مدينة احللة يف العراق ، 
  .تقع على ر حفره احلجاج وأمساه بالنيل 

  . شيعياً متصلباً يف تشيعه كان يعد من أعاظم الشعراء ومربزيهم ، وكان



  ٤٢٩  

  .انتقل للسكن إىل بغداد فنسب إليها أيضاً 

كان شعره ميتاز بعذوبة األلفاظ ، وسالمته من التكلف ، وانتظام عباراته يف سلك املالحة 
  .والبالغة 



  ٤٣٠  

 )٣٤٠(   

شاع يف شعره اهلزل واون حىت عرف ما ، إال أنه وكما يقول السيد الرضي رمحه اهللا 
  .كان على عالته يتفكه به الفضالء والكرباء واألدباء وتستملحه : تعاىل 

لت مكانته ، حيث يأت له الظروف توىل حسبة بغداد مدة من الزمن ، وارتفع شأنه وع
  .لالتصال بأكابر رجال العصر املهليب ورجال الدولة البويهية وملوكها 

كان يعد من كبار شعراء الشيعة وااهرين يف حبهم ووالئهم ، وله يف ذلك قصائد كثرية 
  .معروفة 

، فحمل تابوته )  هـ ٣٩١( تويف يوم الثالثاء السابع والعشرين من شهر مجادى الثانية سنة 
  .إىل بغداد ودفن عند رجلي اإلمامني الكاظمني عليهما السالم 

 : ٢مل  ، أمل اآل٢٤٥ : ١ ، الكىن واأللقاب ٤٢٧ : ٥أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، اإلمتاع ١٤ : ٨ ، تاريخ بغداد ٣١٨ : ١ ، تنقيح املقال ١٤٩:  ، معامل العلماء ٨٨/٢٣٦

 : ٣ ، شذرات الذهب ١٨٨ : ٣ ، معاهد التنصيص ٣٠ : ٣ ، يتيمة الدهر ١٣٧ : ١واملؤانسة 
 ، ٢٩|٥٩ : ١٧ ، سري أعالم النبالء ٨٥ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ١٦٨ : ٢ ، وفيات األعيان ١٣٦

 ، النجوم ٣٢٩ : ١١١ ، البداية والنهاية ٤٤٤ : ٢ ، مرآة اجلنان ٣٣١ : ١٢الوايف بالوفيات 
   .١٤٦ : ٧ ، األغاين ٢٠٤ : ٤الزاهرة 

  :احلسني بن أمحد بن حممد بن زكريا الصغاين  .٣١

حلكمهم ، فالتف حوله الكثري من كان قد حتمل أعباء الدعوة إىل الدولة الفاطمية ، والتوطيد 
الناس يف مشال إفريقيا ، وخصوصا من الرببر ، فحارب أمري املغرب بن األغلب ، وهزمه أكثر من مرة 
، حىت وطد األمر لعبيد اهللا املهدي الذي كان مسجوناً يف القريوان ، فتسلم منه امللك ، وأقام دولة 

  .الفاطميني 



  ٤٣١  

( إال أن األمور مل تلبث أن انقلبت على احلسني بن أمحد ، حيث تغري عليه املهدي فقتله عام 
  ) .هـ ٢٩٨

  .مل أجد البن زكريا املذكور ذكرا فيما توفر يل من كتب أصحابنا : أقول 

   : ١١، البداية والنهاية ) وما بعدها  ( ٢١ : ٨الكامل يف التاريخ : ه يف انظر ترمجت



  ٤٣٢  

 )٣٤١(   

 ، شذرات الذهب ١٩٢ : ٢ ، وفيات األعيان ٣٠|٥٨ : ١٤ ، سري أعالم النبالء ١٨٠ و ١١٦و 
   .٣١٥ : ٧ ، دائرة معارف القرن العشرين ٣٢٨ : ١٢ ، الوايف بالوفيات ٢٢٧ : ٢

  :ر الباهلي احلسني بن الضحاك بن ياس .٣٢

  .املعروف باخلليع أو اخلالع 

شاعر مطبوع ، رقيق الشعر منسجمه ، يكاد يسيل شعره رقة وظرفاً ، يعده الناس قرينا 
  .وشبيها بأيب نواس 

  .إن أصله من خراسان : بالبصرة ، وقيل ) هـ ١٦٢( ولد عام 

  ) . هجريةـ ٢٥٠( تويف عام 

 ، ١٤٦ : ٧ ، األغاين ١٩٦ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٤١ : ٦أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ٣٣٣ : ٢ النجوم الزاهرة  ،٥٤ : ٨ ، تاريخ بغداد ٥ : ١٠ ، معجم األدباء ٢٦٨: طبقات الشعراء 

   ،١٢٣ : ٢ ، شذرات الذهب ١٦٢:  ، وفيات األعيان ٦٨|١٩١ : ١٢، سري أعالم النبالء 

  :مؤيد الدين ، احلسني بن علي األصبهاين  .٣٣

  .صاحب المية العجم املشهورة 

  .من إصبهان ) جي ( يف قرية )  هـ ٤٥٣( ولد عام 

كان علما بارزا يف الكتابة والشعر ، وله باع طويل يف علم الكيمياء ، وكان باإلضافة إىل 
  .ذلك حسن اخللق ، لطيف املعشر ، نقي السريرة ، صحيح املذهب 

  . املوصل كان وزيراً للسلطان مسعود بن حممد السلجوقي يف



  ٤٣٣  

  ) . هـ ٥١٤( تويف يف حدود عام 

 : ٢ ، أمل اآلمل ٤٩ : ٢ ، الكىن واأللقاب ١٢٧ : ٦أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ١٨٥ :٢٢ ، وفيات األعيان ٥٦ : ١٠ ، معجم األدباء ٣٣٦ : ١ ، تنقيح املقال ٢٦٠|٩٥

 ، النجوم الزاهرة ٤٠٣ : ٢ ، العرب ٢٦٢|٤٥٤ : ١٩، سري أعالم النبالء  ٢١٣ : ٤تاريخ اإلسالم 
   .٢٦٢ : ٣ ، اللباب ٤٣١ : ١٤ ، الوايف بالوفيات ٢٢٠ : ٥



  ٤٣٤  

 )٣٤٢(   

  :أبو القاسم ، احلسني بن علي بن احلسني املغريب  .٣٤

كان صاحب رأي ودهاء ، وشهرة وجاللة ، وكان فاضالً أديباً ، . األديب البليغ الوزير 
  .عاقالً شجاعاً 

، استظهر القران وعدة كتب يف النحو واللغة وغريها ، ونظم  ) ٣٧٠( أنه ولد عام : قيل 
  .الشعر ، وكتب يف النثر ، وبلغ من اخلط حداً كبرياً 

خصائص القران ، وخمتصر إصالح املنطق ، وكتاب أدب اخلواص ، : له مصنفات كثرية منها 
  .وغريها 

كان قد قتل احلاكم أباه وعمه واخوته ، فهرب متوارياً عنه ، فأجاره أمري العرب ـ آنذاك 
 ٤١٤( مفرج الطائي ، مث قصد الوزير فخر امللك ، ومتكن من أن يلي الوزارة يف سنة ـ حسن بن 

  ) .هـ 

فحمل تابوته إىل النجف األشرف ، حيث دفن إىل جنب )  هـ ٤١٨( تويف مبيافارقني سنة 
  .أمري املؤمنني علي عليه السالم ، بوصية منه 

 : ٢ ، أمل اآلمل ٢٩|٥٣:  ، اخلالصة ١٦٧|١٦٩رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
 ، معجم ١١١ : ٦ ، أعيان الشيعة ٣٣٨ : ١ ، تنقيح املقال ٢٣٧ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢٦٤|٩٧

 ، لسان ٢٥٧|٣٩٤ : ١٧ ، سري أعالم النبالء ٣٢١ : ٩ ، الكامل يف التاريخ ٧٩ : ١٠األدباء 
 : ٤ ، النجوم الزاهرة ٢٣ : ١٢ ، البداية والنهاية ١٧٢ : ٢ ، وفيات األعيان ٣٠١ : ٢امليزان 
   .٢١٠ : ٣ ، شذرات الذهب ٢٦٦

  :احلالج ، أبو عبد اهللا احلسني بن منصور الفارسي البيضاوي  .٣٥

  .نشا بتستر ، أو قيل بواسط 



  ٤٣٥  

امسي باحلالج ألنه ـ على ما قيل ـ بعث حالجا يف حاجة له فلما عاد احلالج وجد مجيع 
  .أن أباه كان حالجا فنسب إليه ، وقيل غري ذلك : قطنه حملوجا ، أو قيل 

اد فصحب مجاعة من كبار الصوفية أمثال اجلنيد بن حممد وأبا احلسني النوري وعمرو قدم بغد
  . بن عثمان املكي 



  ٤٣٦  

 )٣٤٣(   

نسبت إليه الكثري من األقوال واألفعال ، واختلف الناس فيه ، وتربأ منه الكثري من املتصوفة 
  .ة وغري ذلك ونسبوه إىل الشعبذة واىل الزندق

كان كثري الترحال والسفر فتأثر به الكثري من الناس ، وحاول االتصال جبماعة من كبار 
أصحابنا فطروده ، بل وعده الشيخ الطوسي رمحه اهللا تعاىل يف مجاعة املذمومني الذين ادعوا البابية 

  .والسفارة كذباً وافتراء 

لسبع بقني من )  هـ٣٠٩( حبس بأمر املقتدر باهللا سنني طويلة ، مث قتل بعد ذلك يف عام 
  .شهر ذي القعدة 

:  ، كتاب الغيبة للطوسي ١٦٤ : ٢الكىن واأللقاب : راجع لالطالع على تفاصيل حياته 
 ١٢٢ : ٨ ، تاريخ بغداد ٣٣٩:  ، بني التصوف والتشيع ٣٦ : ٢لس املؤمنني  ، جما٤٠٥ ـ ٤٠١

 ، سري ١٣٢ : ١١ ، البداية والنهاية ١٤٠ : ٢ ، وفيات األعيان ١٢٦ : ٨، الكامل يف التاريخ 
 ، مرآة ١٨٧ : ١ ، دول اإلسالم ٥٤٨ : ١ ، ميزان االعتدال ٢٠٥|٣١٣ : ١٤أعالم النبالء 

   .١٨٢ : ٣ ، النجوم الزاهرة ٣١٤ : ٢ امليزان  ، لسان٢٥٣ : ٢اجلنان 

  :أبو حممد ، احلكم بن عتيبة الكندي  .٣٦

ولد يف حدود ست وأربعني هجرية ، وتويف عام . كان يعد من علماء أهل الكوفة وفقهائهم 
  . أصح األقوال مخس عشر ومائة هجرية على

اختلف أصحابنا يف توثيقه واثبات تشيعه ، ففي حني يعده الشيخ الطوسي رمحه اهللا تعاىل يف 
أصحاب األئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السالم وأنه كان زيدياً ، فإن العالمة احللي رمحه اهللا 

 ، وأنه كان بترياً مذموماً ، بل ونقل الكشي بعضاً من الروايات املضعفة له تعاىل عده من فقهاء العامة
  .، وكذا هو احلال يف رجال أيب داود والكشي 



  ٤٣٧  

 ١١|١١٤ و ٦|٨٦:  ، رجال الطوسي ٢٠٩ : ٦أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٣٥٨ : ١ ، تنقيح املقال ٢١٨: اخلالصة  ، ١٦٣|٢٤٣:  ، رجال ابن داود ١٠٢|١٧١و

 ، تذكرة احلفاظ ٣١٦:  ، ذيب الكمال ٣٧٢ : ٢ ، ذيب التهذيب ٣٣١ : ٦طبقات ابن سعد 
   . ٢٤٢ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ٢٠٨ : ٥ ، سري أعالم النبالء ١١٧ : ١



  ٤٣٨  

 )٣٤٤(   

  :ية بن عبد مشس خالد بن سعيد بن العاص بن أم .٣٧

يعد من املسلمني األولني السابقني يف اإلسالم ، ومن املتمسكني بوالية أمري املؤمنني علي بن 
  .أيب طالب عليه السالم 

توىل تزويج اُم سلمه إىل كان ممن هاجر إىل احلبشة مع جعفر بن أيب طالب ، وهو الذي 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وهم يف احلبشة

شهد غزوة الفتح والطائف وحنني ، وواله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله صدقات اليمن ، 
 ، ولزم أمري املؤمنني علي فكان هناك حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فترك اليمن وقدم املدينة

عليه السالم ومل يبايع أبا بكر ، بل كان من األثين عشر صحابياً الذين حاجوا أبا بكر على منربه يوم 
  .اجلمعة يف أول خالفته 

( استشهد يف أجنادين يوم السبت الثامن والعشرين من شهر مجادى األول سنة : قيل 
  ) .هجريةـ ١٤( أو  ) ١٣( ، وقيل يف مرج الصفر حمرم عام ) هـ١٣

 : ٦ ، أعيان الشيعة ٣٩٢:  ، الدرجات الرفيعة ٣٥٣: تأسيس الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ١ ، سري أعالم النبالء ١٦٨:  ، املعارف ١٥٢ : ٣ ، التاريخ الكبري ١ : ٤ ، طبقات ابن سعد ٢٨٨

 ، البداية ٣٠ : ١ ، شذرات الذهب ٩٧ : ٢ ، اسد الغابة ٣٧٨  :١ ، تاريخ اإلسالم ٤٨|٢٥٩: 
   .٣٧٧ : ٧والنهاية 

  :اخلليل بن أمحد الفراهيدي  .٣٨

األزدي البصري ، النحوي اإلمامي ، أشهر من أن يعرف أو يترجم له ، فقد طبق صيته 
  .اق ، وجتاوز أبعد احلدود اآلف



  ٤٣٩  

 : ١ ، الكىن واأللقاب ٤٠٢ : ١ ، تنقيح املقال ١٤٨: تأسيس الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، معجم ٤٧:  ، طبقات النحويني ١٠|٦٧:  ، اخلالصة ٥٧٤|٨٩:  ، رجال ابن داود ٤١٠

 ، وفيات األعيان ١٩٩ : ٣ ، التاريخ الكبري ١٧٧ : ١ات  ، ذيب األمساء واللغ٧٢ : ١١األدباء 
 ، ذيب التهذيب ٢١٩ : ٣ و ٢٠٧ : ١ ، العرب ١٦١|٤٢٩ : ٧ ، سري أعالم النبالء ٢٤٤ : ٢
   ، البلغة١٦١ : ١٠ ، البداية والنهاية ١٤١ : ٣



  ٤٤٠  

 )٣٤٦(   

 : ١ ، بغية الوعاة ٢٧٥ : ١ ، شذرات الذهب ٢٧٥ : ١ ، طبقات القراء ٧٩: يف تاريخ أئمة اللغة 
   .٥٠ : ٦ ، الكامل يف التاريخ ٣٨٠ : ٣ ، اجلرح والتعديل ٣٤١ : ١ ، إنباه الرواة ٥٥٧

  :دبيس بن علي بن مزيد األسدي .٣٩

 وسري الرجال فارساً شجاعاً ، أمري العرب بالعراق ، و كان على ما تترجم له كتب التأريخ
  .وجواداً ممدوحاً ، ومن رجال الشيعة املعدودين 

عاش مثانني سنة ، وعند موته رثته الشعراء وأكثروا يف ذلك ، وقد اختلف يف نسبة بناء احللة 
  .ند األكثرإليه أو إىل حفيده سيف الدولة ، وإن كان الرأي األخري مرجح ع

من بين خفاجة ، وحيث يعودون بنسبهم إىل امللك أبو : أصل أسرته من بين أسد ، وقيل 
  .األعز دبيس بن سيف الدولة صدقة من منصور األسدي 

 : ١٠ ، الكامل يف التاريخ ٣٣٣ : ٨ظم  ، املنت٢٨٦|٥٥٧ : ١٨سري أعالم النبالء : راجع 
 ، النجوم ٢٧٧ : ٤ ، تاريخ ابن خلدون ٦ : ٢ ، دول اإلسالم ٤٩١ : ٢ ، وفيات األعيان ١٢١

   .٢٠٧:  ، معجم األنساب واألسرات احلاكمة ١١٤ : ٥الزاهرة 

  :دعبل بن علي اخلزاعي .٤٠

  .هر حببهم ووالئهم شاعر أهل البيت ، واا

، وكان شعره يتميز بالقوة واجلزالة والفصاحة ، وحسن النظم ، )  هـ ١٤٨( ولد سنة 
  .ورهافة احلسن 

عن عقيدته يف كان رمحه اهللا ، جريئاً شجاعاً ال يتردد من الوقوف بوجه الظاملني والدفاع 
أحقية أهل البيت عليهم السالم ، رغم ما يتبعه احلكام املنحرفني من أساليب اإلرهاب والقتل ، ولقد 



  ٤٤١  

أنا أمحل خشبيت منذ مخسني سنة ولست أجد أحداً يصلبين : ليم على ذلك ، وحذر من عاقبته فقال 
  .عليها 

  :انشده اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم يف خراسان من أروع قصائده ما 



  ٤٤٢  

 )٣٤٦(  

  .، ودفن يف السوس ) هجريةـ ٢٤٦( ، وقيل عام ) هـ ٢٤٤( تويف عام 

:  ، رجال النجاشي ١٥١:  ، معامل العلماء ٤٠٠ : ٦أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
:  ، رجال الطوسي ٤١٧ : ١ ، تنقيح املقال ٢١:  ، الوجيزة ٧٠:  ، اخلالصة ٤٢٨|١٦١
 ، فهرست ١٢٠ : ٢ ، األغاين ٥٧٦:  ، الشعر والشعراء ٦٠١|٩٨:  ، رجال ابن داود ٦|٣٧٥

 ، ٢٧ : ٢ ، ميزان االعتدال ٣٨٢ : ٨ ، تاريخ بغداد ٢٦٤:  ، طبقات الشعراء ٢٢٩: ابن الندمي 
 ، البداية والنهاية ٤٣٠ : ٢ ، لسان امليزان ٣٤٦ : ١ ، العرب ١٤١|٥١٩ : ١١سري أعالم النبالء 

   .٢٠٢ : ١ ، معاهد التنصيص ٣٢٢ : ٢ ، النجوم الزاهرة ٩٩ : ١١ ، معجم األدباء ٣٤٨ : ١٠

  :ر الدولة أبو املطاع ، ذو القرنني بن محدان بن ناص .٤١

يلقب بوجيه الدولة ، وهو حفيد ناصر الدولة صاحب املوصل أخي سيف الدولة صاحب 
  .حلب 

  .كان شاعراً أديباً فاضالً ، قصائده حسنة السبك ، مجيلة املنحدر 

ويل إمرة دمشق سنة اثنيت عشرة وأربعمائة مث عزل ، مث وليها سنة مخس عشرة وأربعمائة إىل 
  .سنة تسع عشرة وأربعمائة 

أنه ورد مصر يف أيام الظاهر بن احلاكم العبيدي صاحبها فقلده والية اإلسكندرية : وروي 
  . وأربعمائة ، وأقام ا سنة مث رجع إىل دمشق يف رجب سنة أربع عشرة

  .وكان من أبناء الثمانني )  هـ ٤٢٨( تويف عام 

   ، معجم١٩٢ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٤٣٤ : ٦أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 



  ٤٤٣  

 )٣٤٧(   

 ، شذرات ٢٥٥ : ١ ، دول اإلسالم ٣٤٠|٥١٦ : ١٧ ، سري أعالم النبالء ١١٩ : ١١األدباء 
 ٢٢ ، وفيات األعيان ٢٧ : ٥ ، النجوم الزاهرة ٥١ : ٣ ، مرآة اجلنان ٢٣٨ : ٣الذهب 

:٢٣٠|٢٧٩.   

  :سامل بن أيب اجلعد األشجعي الغطفاين 

  .وكان كثري احلديث والرواية . كان يعد فقيهاً ثقة ، بل ومن نبالء املوايل وعلمائهم 

  .تويف يف حدود سنة مائة هجرية 

 ٢٩١ : ٦طبقات ابن سعد  ، ٢ : ٢ ، تنقيح املقال ١٧٢ : ٧أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، تاريخ ٤٤|١٠٨ : ٥ ، سري أعالم النبالء ٣٧٣ : ٣ ، ذيب التهذيب ١٠٧ : ٤، التاريخ الكبري 

   .١٨٩ : ٩ ، البداية والنهاية ١١٨ : ١ ، شذرات الذهب ٣٦٩ : ٣اإلسالم 

  :وصليالسري بن أمحد بن السري الكندي ، الرفّاء امل

كان شاعراً شهرياً مطبوعاً ، عذب األلفاظ ، بديع النظم ، كثري االفتنان بالتشبيهات 
  .واألوصاف يف شعره 

يته عمل يف أول صباه يف الرفائني باملوصل حىت أخذ يف نظم الشعر والتكسب به ، فذاع ص
وانتشر شعره ، فاخذ يف مدح امللوك والرؤساء فاالت عليه جوائزهم وعطاياهم ، والسيما ملوك بين 

  .محدان ، ورأسهم سيف الدولة 

  :له قصائد مجيلة يف مدح أهل البيت عليهم السالم ، منها 

  عند قراعهقراعاً يفل البيض * أقارع أعداء النيب وآله 

  سيجزى غداة البعث صاعا بصاعه* وأعلم كل العلم أن وليهم 



  ٤٤٤  

  .تويف يف منتصف القرن الرابع اهلجري ببغداد ، ودفن فيها 

 ، ١٤٣: دية األحباب  ، ه١٥٢:  ، معامل العلماء ١٩٤ : ٧أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ١٤١ : ٦ ، األنساب ١٨٢ : ١١ ، معجم األدباء ١٩٤ : ٩ ، تاريخ بغداد ١١٧ : ٢يتيمة الدهر 

   ، سري٦٧ : ٤ ، النجوم الزاهرة ٢٧٠ : ١١، البداية والنهاية 



  ٤٤٥  

 )٣٤٨(   

   .٧٣ : ٣ ، شذرات الذهب ١٥١|٢١٨ : ١٦أعالم النبالء 

  :سعيد بن جبري بن هشام الكويف

  .احلافظ املقرئ ، املفسر الشهيد ، وجهبذ العلماء 

علم شهري ، وقمة شاهقة ، وشخصية المعة فذة ، واسم على كل لسان ، فلقد طبق صيته 
  .اآلفاق ، وجتاوز كل حد 

أصله من الكوفة ، ومن خالصة شيعتها ، وكان من املتعلقني بأهل البيت عليهم السالم ، 
وااهرين بذلك ، واملنادين بوجوب اتباعهم ، فكان ذلك سبباً يف استشهاده ، رضوان اهللا تعاىل 

  .عليه

ما كان : ج بن يوسف لعنه اهللا تعاىل يف وقت ـ وكما يقول أمحد بن حنبل ـ قتله احلجا
  .على األرض أحد إال وهو حمتاج لعلمه 

:  ، رجال أيب داود ٢|٧٩:  ، اخلالصة ٢٣٤ : ٧أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٤٦١ : ٣ ، التاريخ الكبري ٢٥٦ : ٦ سعد  ، طبقات ابن٢٥ : ٢ ، تنقيح املقال ٦٨٧|١٠٢

 ، ٤٨٠:  ، ذيب الكمال ٣٧١ : ٢ ، وفيات األعيان ٢٧٢ : ٤ ، حلية األولياء ٢٥٣: املعارف 
 ٨٤:١ ، العرب ٧١ : ١ ، تذكرة احلفاظ ١١٦|٣٢١ : ٤ ، سري أعالم النبالء ٢ : ٤تاريخ اإلسالم 

 ، شذرات الذهب ٢٢٨ : ١لنجوم الزاهرة  ، ا١١ : ٤ ، ذيب التهذيب ١٩٢ و ١٤٣ و ١٢٣و 
  .٥٧٩ : ٤ ، الكامل يف التاريخ ٢٣ : ٤ ، تاريخ الطربي ١٠٨ : ١

  :سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي

ألئمة عليهم السالم ، وبني ذام أختلف فيه أصحابنا ، فهم بني مشيد به ، عاد له يف أصحاب ا
  .له ، طاعن حىت يف مذهبه ، واهللا تعاىل هو العامل حبقيقة احلال 



  ٤٤٦  

  .تويف سنة أربع وتسعني هجرية 

 ، ١|٩٠:  الطوسي  ، رجال١|٧٩:  ، اخلالصة ٢٤٩ : ٧أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، طبقات ابن ٣٠ : ٢ ، تنقيح املقال ٦٩٥|١٠٣:  ، رجال أيب داود ٣٣٢ : ١رجال الكشي 

   ، سري أعالم النبالء٥١ : ١ ، تذكرة احلفاظ ٢٤٨:  ، املعارف ١١٩ : ٥سعد 



  ٤٤٧  

 )٣٤٩(  

 ، ٩٩ : ٩ ، البداية والنهاية ٧٤ : ٤ ، ذيب التهذيب ٤ : ٤:  ، تاريخ اإلسالم ٢١٧/٨٨ : ٤
 : ١ ، مرآة اجلنان ١٠٢ : ١ ، شذرات الذهب ٢٢٨ : ١ ، النجوم الزاهرة ١٧: طبقات احلفاظ 

٨٥.  

  :أبو حممد ، سليمان بن مهران األعمش

 يف سنة إحدى وستني ولد بقرية أمه من أعمال طربستان: أصله من نواحي ري ، وقيل 
  .أن أباه جاء به محيالً إىل الكوفة : هجرية ، وقدموا به الكوفة طفالً ، ويف تاريخ بغداد 

  .كان يعد من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم 

  .وثقه القوم يف كتبهم وأثنوا عليه 

  .عاماً  ) ٨٨( على األقرب يف املدينة املنورة ، وله ) هـ ١٤٨( تويف يف ربيع األول سنة 

 ٢ ، تنقيح املقال ٣٩ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٥١٧|١٩٣: رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
 : ١ ، طبقات ابن سعد ٧٢٩|١٠٦:  ، رجال ابن داود ٧٢|٢٠٦: وسي  ، رجال الط٦٣: 

 ، وفيات األعيان ٥٨٩ : ٥ ، الكامل يف التاريخ ٣ : ٩ ، تاريخ بغداد ٤٦ : ٥ ، حلية األولياء ٣٤٢
 : ٦ ، سري أعالم النبالء ٢٢٤ : ٢ ، ميزان االعتدال ٧٥ : ٦ ، تاريخ اإلسالم ٤٠٠ : ٢

 ٥٤ : ٢٠ ، تذهيب التهذيب ١٩٥ : ٤ ، ذيب التهذيب ١٥٤  :١ ، تذكرة احلفاظ ١١٠|٢٢٦
   .١١١:  ، مشاهري علماء األمصار ١٤٦ : ٤ ، اجلرح والتعديل ٢٢٠ : ١، شذرات الذهب 

  :طاهر بن احلسني اخلزاعي

ميينك ميني أمري : يمينني ، ألنه وكما قيل بان املأمون كتب إليه مقدم اجليوش ، املكىن بذي ال
  .ألنه ويل العراق وخراسان ، وقيل غري ذلك : بل وقيل . املؤمنني ، ومشالك ميني 



  ٤٤٨  

ة واله املأمون على مجيع بالد خراسان واملشرق ، وكان قد واله اجلزير)  هـ ٢٠٥( يف عام 
  .والشرط وجانيب بغداد قبل ذلك 

 عن بيعة املأمون ، وقطع الدعاء له ، وطرح لباس السواد ،)  هـ٢٠٧( تراجع عام 



  ٤٤٩  

 )٣٥٠(   

  .ولكنه مل يلبث أن تويف بعدها بقليل 

  .رقة ومصر وجزيرة ، وأقر ولده طلحة مكان أبيه بعد موتهوىل املأمون ابنه عبد اهللا على ال

  .مل أتتثبت من تشيعهم فيما توفر لدي من املصادر ، واهللا تعاىل هو العامل 

 ، ١٦ : ٢رات الذهب  ، شذ٢٥٥ : ١٠ ، البداية والنهاية ٥٧٧:٨تاريخ الطربي : راجع 
  .١٤٩ : ٢ ، النجوم الزاهرة ٣٦٠ : ٦الكامل يف التاريخ 

  :أبو الغارات ، طالئع بن رزيك 

  .امللقب بامللك الصاحل ، ووزير مصر

  ) . هـ ٤٩٥( اسع عشر من شهر ربيع األول سنة ولد يف الت

فلما قتل الظافر أرسل ) مديرية املنيا ( كان واليا مبنية بين اخلصيب من أعمال الصعيد املصري 
وص أهله وحرمه إليه ـ أي إىل طالئع ـ كتباً ملطخة بالسواد ، فيها قد مجع شعر أهل الظافر املقص

  .، يسألونه فيها أن يأخذ الثأر من قاتلي الظافر ، عباس وولده نصر

فاستجاب هلم الصاحل ، وتوجه إىل القاهرة جبمع عظيم من أتباعه ، فهرب عباس وولده 
م الفائز ، وأيام وأتباعهم عند اقتراب الصاحل ومجعه من أطراف القاهرة ، فدخلها وتوىل الوزارة أيا

: باختالف بني املؤرخني حول قاتله ، فقد قيل)  هـ ٥٥٦( العاضد ، إال أنه مل يلبث أن قتل يف عام 
  .عمة املعتضد ، وقيل غري ذلك ، واهللا تعاىل هو العامل حبقيقة احلال : أنه املعتضد نفسه ، وقيل 

  .مشهودة مع الصليبني ، كان النصر حليفه يف الكثري منها كانت للصاحل وقائع 

  .وكان حمباً للشعراء ، مقرباً هلم ، وله قصائد كثرية متناثرة يف طيات الكتب ، ومن أشعاره

  به بشارة قس وابن ذي يزن* حممد خامت الرسل الذي سبقت 



  ٤٥٠  

  والطاهر األصل من ذم ومن درن * الكامل الوصف يف حلم ويف كرم

 ع احلياة وغيث العارض اهلنت* ظل اإلله ومفتاح النجاة وينبو 



  ٤٥١  

 )٣٥١(   

  به واملرتضى اهلادي أيب حسن* فاجعله ذخرك يف الدارين معتصما 

  :وله أيضا 

  بني احلضور وشالت عضده يده* ويوم خم وقد قال النيب له 

  له موىل أتاين به أمر يؤكده* من كنت موىل له هذا يكون 

  أو كان يعضده فاهللا يعضده* من كان خيذله فاهللا خيذله 

  :وله يف مدح أهل البيت عليهم السالم 

  ننجو من اهلول يوم احلشر لوال هي* هم السفينة ما كنا لنطمع أن 

  تغشاهم سنة تنفي بإنباه* الظالم فما اخلاشعون إذا جن 

  مـن التهجد منهم كل أواه* وال بدت ليلة إال وقابلها 

  .ومن آثاره الباقية اجلامع الذي هو على باب زويلة بظاهر القاهرة 

 ولده العادل من دار الوزارة اليت دفن فيها يف التاسع عشر من دفن بعد وفاته بالقاهرة ، مث نقله
  .إىل تربته اليت هي بالقرافة الكربى )  هـ ٥٧٧( شهر صفر عام 

ومن االتفاقات الغريبة ـ على ما قرأت ـ أن الصاحل وىل الوزارة يف اليوم التاسع عشر ، 
ع عشر ، ونقل تابوته يف اليوم التاسع عشر ، وزالت دولة الفاطميني يف اليوم وقتل يف اليوم التاس
  ! !التاسع عشر أيضاً 

 : ٣ ، الكىن واأللقاب ٣٩٦ : ٧ ، أعيان الشيعة ١٤٩: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
 : ٢٠ ، سري أعالم النبالء ٥٢٦ : ٢يان  ، وفيات األع٢٧٤ : ١١ ، الكامل يف التاريخ ١٧٢



  ٤٥٢  

 ، النجوم ٢٤٣ : ١٢ ، البداية والنهاية ١٤٦ : ٨ ، مرآة الزمان ٢٦ و ٢٤ : ٣ ، العرب ٢٧٢|٣٩٧
   .٣٢١ : ٧ ، دائرة معارف القرن العشرين ١٧٧ : ٤ ، شذرات الذهب ٣٤٥ : ٥الزاهرة 

  : ظامل بن عمرو بن سفيان أبو األسود الدؤيل ،

  .يف امسه اختالف وتضارب

ولد قبل البعثة النبوية بثالث . كان علماً بارزاً ، وقمة شاهقة من أعالم األدب اإلسالمي 
  . ليه وآله ، وقيل أنه شهد بدراً سنوات تقريباً ، وأسلم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا ع



  ٤٥٣  

 )٣٥٢(  

هاجر إىل البصرة يف عهد عمر بن اخلطاب وسكن فيها ، وطال مكوثه فيها حىت أنه عد من 
  .شعرائها ، بل وأمسي أحد طرقها الرئيسية بامسه 

 بوالية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم ، وصحبته ، وصحبة كان من املتحققني
  .ولده ، وشهد معه أكثر مشاهده 

أن أبا األسود دخل يوماً على معاوية بالنخيلة فقال له : روى السيد املرتضى رمحه اهللا تعاىل 
 صفني بعد وقف احلرب بني علي عليه السالم ومعاوية بن أي يف[ أكنت ذكرت للحكومة : معاوية 

  ].هند 

  .نعم : فقال 

  فماذا كنت صانعا ؟: قال معاوية 

يا : ، وألفاً من األنصار وأبنائهم ، مث أقول كنت أمجع ألفاً من املهاجرين وأبنائهم : قال 
  .معشر من حضر أرجل من املهاجرين أحق أم رجل من الطلقاء ؟ 

كان فقيهاً عاملاً توىل القضاء يف البصرة ، واستخلفه عبد اهللا بن عباس عليها عند شخوصه إىل 
  .احلجاز

  .وهو ابن مخس ومثانني سنه )  هـ ٦٩( تويف يف الطاعون الذي أصاب البصرة عام 

:  ، رجال ابن داود ٧ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢٨٨ : ٢أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٣١٨: ، تأسيس الشيعة ) باب الكىن  ( ٣ : ٣ ، تنقيح املقال ٤٦:  ، رجال الشيخ ٧٩٤|١١٢

 ، معجم األدباء ٣٩ ، فهرست ابن الندمي ، ٣٣٤ : ٦ ، التاريخ الكبري ٩٩ : ٧ابن سعد طبقات 
 ، طبقات ٦٧:  ، معجم الشعراء ١٣:  ، أخبار النحويني البصريني ٦٩ : ٣ ، أُسد الغابة ٣٤ : ١٢

 ، ٩ : ٣ ، تاريخ اإلسالم ٢٨|٨١ : ٤ ، سري أعالم النبالء ٨ : ١ ، نزهة األدباء ٢١: النحويني 



  ٤٥٤  

 ، ١٢ : ٢٢ ، ذيب التهذيب ١٨٤ : ١ ، النجوم الزاهرة ٦٣٢:  ، ذيب الكمال ٥٧ : ١العرب 
  .٢٢ : ٢ ، بغية الوعاة ٣٦٤ : ٢٠ و ٢٩٦ : ١٢ و ٢٤٨ : ٧ ، األغاين ١٣٦ : ١خزانة األدب 

  :أبو مالك ، الضحاك احلضرمي 

 هل الكوفة ، ومن أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم ، كان متكلماً بارعاً من أ



  ٤٥٥  

 )٣٥٣(   

  .وله كتاب يف التوحيد

:  ، اخلالصة ٥٤٦|٢٠٥:  ، رجال النجاشي ٤|٢٢١: رجال الطوسي : انظر ترمجته يف 
 .١٠٤ : ٢ ، تنقيح املقال ٩٠

  :عامر بن واثلة الليثي الكناين احلجازي 

كان من مقدمي الصحابة وأجالئهم ، يقال أنه أدرك مثان سنني من حياة رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه واله ، وتشرف بصحبته 

لب عليه السالم صحب أمري املؤمنني علي بن أيب طا. كان صادقاً ، عاملاً ، شاعراً ، فارساً 
وكان من شيعته وحمبيه ومالزميه ، وشهد معه مشاهده مجيعها ، حىت استشهاده عليه السالم ، فالزم 

  .أبناءه املعصومني عليهم السالم وروى عنهم 

ى خليلك أيب كيف وجدك عل: أنه قدم يوماً على معاوية بن هند آكلة األكباد فقال له : قيل 
  احلسن ؟

  .كوجد أم موسى ، وأشكو إىل اهللا التقصري: فقال 

  كنت فيمن حصر عثمان ؟: فقال له معاوية 

  .ال ، ولكين فيمن حضره : فقال 

  فما منعك من نصره ؟: قال 

وأنت ما منعك من نصره إذ تربصت له ريب املنون وكنت يف أهل الشام كلهم تابع : قال 
  لك فيما تريد ؟

  له ؟أو ما ترى طليب بدمه نصرة : قال معاوية 



  ٤٥٦  

  :بلى ، ولكنك كما قال أخو بين فالن: فقال عامر 

  ويف حيايت ما زودتين زادي* أللفينك بعد املوت تندبين 

 وامتد به خرج مع املختار طلباً بدم اإلمام احلسني عليه السالم ، وكان معه حىت قتل املختار ،
  .العمر بعد ذلك حىت تويف سنة مائة هجرية 

 ، رجال ابن ٢٤|٩٨ و ٦٩|٣ و ٨|٤٧ ، و ٥٠|٢٥: رجال الطوسي : انظر ترمجته يف 
  ، تنقيح املقال١٨٦:  ، تأسيس الشيعة ٣٧٠ : ٢ ، أعيان الشيعة ٨٠٦|١١٣: داود 



  ٤٥٧  

 )٣٥٤(  

 ، ٤٤٦ : ٦ ، التاريخ الكبري ٤:  ، رجال الربقي ١٠٧ : ١واأللقاب ، الكىن ١١٧ : ٢
 ، ١٤٥ : ٣ ، أُسد الغابة ١٩٨ : ١ ، تاريخ بغداد ١٨٣:  ، مجهرة أنساب العرب ١٩٢: املعارف 

 : ٤ و ٩٧|٤٦٨ : ٣ ، سري أعالم النبالء ٧٨ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ٧١ : ٥ذيب التهذيب 
 ، شذرات ٢٤٣ : ١ ، النجوم الزاهرة ١٩٠ : ٩بداية والنهاية  ، ال٨٩ : ١ ، العرب ١٧٧|٤٦٧

  .٤١ : ٤ ، خزانة األدب ١١٨ : ١الذهب 

  :الناشئ الكبري ، عبد اهللا بن حممد األنباري البغدادي 

يصل إىل الديار املصرية من البحر زمن الشتاء ، املعروف بابن شرشري ، وشرشري اسم طائر 
  .أكرب من احلمام بقليل 

  .كان يعد من كبار املتكلمني ، وأعيان الشعراء ، ورؤوس املنطق 

  ) . هـ ٢٩٣( سكن مصر وا مات عام 

ترجم له القمي يف كناه ، وأورده السيد األمني يف أعيانه إال أن له تعليقاً حول تشيعه يراجع 
  .لالستزادة 

 : ١٠ ، تاريخ بغداد ٢٠٠ : ١٠ ، أعيان الشيعة ١٩٢ : ٣الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، شذرات ٤٢٤ : ١ ، العرب ١٤|٤٠ : ١٤ ، سري أعالم النبالء ٩١ : ٣ ، وفيات األعيان ٩٢

  .١٠١. ١١ ، البداية والنهاية ١٥٨ : ٣ ، النجوم الزاهرة ١٢٤ : ٢الذهب 

  :أبو هاشم ، عبد اهللا بن حممد بن احلنفية 

كان ثقة جليالً ومن علماء التابعني ، تويف يف . علي بن أيب طالب عليه السالم حفيد اإلمام 
  .، وعنه انتقلت البيعة إىل بين العباس )  هـ ٩٨( حدود عام 



  ٤٥٨  

 : ٥ ، طبقات ابن سعد ٢١٢ : ٢ ، تنقيح املقال ١٦٩ : ١الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، ٣٧|١٢٩ : ٤ ، سري أعالم النبالء ٢٠ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ١٨٧ : ٥ التاريخ الكبري  ،٣٢٧
  .١٨٧ : ٤ ، وفيات األعيان ٨٧ : ١العرب 

  :ديك اجلن ، عبد السالم بن رغبان الكليب احلمصي 

بسلمية ، فاق بشعره شعراء عصره ، وطار صيته يف )  هـ ١٦١( لد عام شاعر شيعي مشهور و
  اآلفاق حىت صار الناس يبذلون األموال للحصول على القطعة من



  ٤٥٩  

 )٣٥٥(   

  .شعره 

مل يتكسب بشعره حيث مل ميدح خليفة وال غريه ، بل ومل يرحل إىل العراق رغم رواج سوق 
  .ر فيه يف زمنه ، فبقي شعره ضمن احلدود اليت عاش فيها الشع

  .له مراث كثرية ورائعة يف اإلمام احلسني عليه السالم 

  .وله أربع أو مخس وسبعون سنة )  هـ ٢٣٦( أو  ) ٢٣٥( تويف عام 

 ٢١٢ : ٢ ، الكىن واأللقاب ١٢ : ٨ ، أعيان الشيعة ١٥٠: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
   .١٨٤ : ٣ ، وفيات األعيان ٦٧|١٦٣ : ١١ ، سري أعالم النبالء ٥٠ : ١٤، األغاين 

  :عبد العزيز بن حيىي اجللودي 

أبو أمحد البصري ، من أكابر الشيعة االمامية ، والرواة لآلثار والسري ، وشيخ البصرة 
  .وأخباريها 

  .يعد املؤرخون له قريباً من املائتني مصنفاً ، إال أنه مل يبق لنا يف هذه األيام منها شيء 

 ، ٥٣٤|١١٩:  ، فهرست الطوسي ٦٤٠|٢٤٠: رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
:  ، معامل العلماء ٣٢٩ و ٢٤٢:  ، تأسيس الشيعة ١٥٦ : ٢ ، تنقيح املقال ١١٦: اخلالصة 

   .٩٦٢|١٢٩:  ، رجال ابن داود ٥٤٧|٨٠

  :ر بن أيب صاحل الكيالين احلنبلي عبد القاد

ولد جبيالن من بالد طربستان يف سنة إحدى وسبعني وأربعمائة هجرية وتفقه على أيب سعد 
  .املخرمي



  ٤٦٠  

لقادرية ، ويعد من كبار كان إماماً للحنابلة وشيخ كبري من شيوخهم ، وهو مؤسس الطريقة ا
  .املتصوفني ، وأصحاب الطرق 

ينسب إليه أصحابه يف كتبهم الكثري من الكرامات ، ولكنها وكما يقول الذهيب عند احلديث 
  .عنها بأا حافلة بأشياء مستحيلة وغري صحيحة

  :وقد أفرد الشيخ األميين مجلة صفحات يف موسوعته الشهرية الغدير نعم ، 



  ٤٦١  

 )٣٥٦(   

  .فراجع .، ملناقشة هذه الروايات املوضوعة  ) ١٧٠ : ١١( 

  .له أقول وأفعال يردها بقوة وحزم العلماء والباحثون وتؤخذ عليه 

  .ودفن يف بغداد ، وقربه مشهور ومعروف )  هـ ٥٦١( تويف عام 

 ، سري أعالم ٣٢٣ : ١١ ، الكامل يف التاريخ ٤١٥ : ٣ ، ١٣٢ : ٢جمالس املؤمنني : راجع 
نهاية  ، البداية وال١٩٨ : ٤ ، شذرات الذهب ٧٥ : ٢ ، دول اإلسالم ٢٨٦|٤٣٩ : ٢٠النبالء 
  .٣٧١ : ٥ ، النجوم الزاهرة ٣٧٣ : ٢ ، فوات الوفيات ٢٥٢ : ١٢

  :الزاهي ، علي بن إسحاق البغدادي 

  .كان شاعراً جميداً ، حسن الشعر يف التشبيهات وغريها ، وكان وصافاً حمسناً 

وكان أكثر شعره يف مدح أهل البيت عليهم السالم ، )  هـ ٣١٨( ولد يف صفر من عام 
  :ومن ذلك 

  فكل أرواحكم بالسيف تنتزع* يـا آل أمحد ما كان جرمكم 

  ومنكم دنف بالسم منصرع* منكم طريد ومقتول على ظمأ 

  .ببغداد)  هـ ٣٥٢(  حدود سنة تويف يف

:  ، معامل العلماء ٢٥٧ : ٢ ، الكىن واأللقاب ١٦٣ : ٨أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، سري أعالم النبالء ٢٣١ : ٦ ، األنساب ٣٥٠ : ١١ ، تاريخ بغداد ٢٣٣ : ١ ، يتيمة الدهر ١٤٨
 ، البداية والنهاية ٥٩ : ٧ ، املنتظم ٥٥ : ٢ ، اللباب ٦٣ : ٤الزاهرة  ، النجوم ٧٧|١١١ : ١٦
  .٣٧١ : ٣ ، وفيات األعيان ٢٧٢ : ١١



  ٤٦٢  

  :أبو احلسن البغدادي ، علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري 

  .مسند بغداد ، وموىل بين هاشم 

  .ولد سنة ثالث أو أربع أو ست وثالثني ومائة هجرية 

  .كان عاملاً حافظاً ، كتب عن ابن حنبل وابن معني ، وروى عنه البخاري وغريه

  . استكمل ستاً وتسعني سنةوقد)  هـ ٢٣٠( تويف سنة 

 ٧ ، طبقات ابن سعد ١٤٥ : ٢ ، الكىن واأللقاب ١٧٧ : ٨أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٢٥٦ : ٧ ، ذيب التهذيب ٣٦٠ : ١١ ، تاريخ بغداد ٢٦٥ : ٦ ، التاريخ الكبري ٣٣٨: 

   ، سري أعالم١١٦ : ٣تدال  ، ميزان االع٩٥٩ : ٥ذيب الكمال 



  ٤٦٣  

 )٣٥٧(   

  .٦٨ : ٢ ، شذرات الذهب ١٧٥:  ، طبقات احلفاظ ١٥٢|٤٦٠ : ١٠النبالء 

  :أبو الفرج األصبهاين ، علي بن احلسني املرواين األموي 

  . وغري ذلك كان خبرياً متضلعاً باألخبار واآلثار ، والنحو واألحاديث ، واملغازي ،

  .له مصنفات كثرية مشهورة ، منها كتاب األغاين ، وكتاب مقاتل الطالبيني 

والعجب أنه : وصفه الذهيب بأنه كان حبراً يف األدب ، بصريا باألنساب وأيام العرب ، وقال 
  ! ! .أموي شيعي 

ووصفه احلر العاملي رمحه اهللا تعاىل يف أمل اآلمل بأنه أصبهاين األصل ، بغدادي املنشأ ، 
  .شيعي املذهب 

  .ومخسني وثالمثائة ، وله اثنتان وسبعون سنة ) أو ثالث ( تويف يف ذي احلجة سنة ست 

 ١٩٨ : ٨ ، أعيان الشيعة ١٨١ : ٢ ، أمل اآلمل ١٩٢: فهرست الطوسي : انظر ترمجته يف 
 ، ٣٩٨ : ١١، تاريخ بغداد ) باب الكىن  ( ٣٠ : ٣ ، تنقيح املقال ١٣٢ : ١، الكىن واأللقاب 

 : ٣ ، وفيات األعيان ٢٥١ : ٢ ، إنباه الرواة ٩٤ : ١٣ ، معجم األدباء ١٠٩ : ٣يتيمة الدهر 
 ، ميزان ١٤٠|٢٠١ : ١٦ ، سري أعالم النبالء ٢٢١ : ١ ، دول اإلسالم ٩٨ : ٢ ، العرب ٣٠٧

 : ٣ ، شذرات الذهب ٢٦٣ : ١١ ، البداية والنهاية ٢٢١ : ٤ ، لسان امليزان ١٢٣ : ٣االعتدال 
  .١٥ : ٤وم الزاهرة  ، النج٢٢٦:  ، فهرست ابن الندمي ٢٢ : ٢ ، ذكر أخبار اصبهان ١٩

  :أبو احلسن ، علي بن احلسني املسعودي اهلذيل 

املؤلف الشهري ، نشأ يف بغداد وطاف يف الكثري من البلدان ، وخلف العديد من املصنفات 
  .ذهب أشهرها كتاب إثبات الوصية وكتاب مروج ال



  ٤٦٤  

كان مهتماً بدراسة أحوال الشعوب وعادام وطبعائهم وتقاليدهم ، كما كان مؤرخاً متقدماً 
  .، ومتكلماً أصوليا ، له إملام بالفلسفة وعلم النجوم وغريها

  .تويف يف منتصف القرن الرابع اهلجري 

:  ، تأسيس الشيعة ١٥٣ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٢٢٠ : ٨أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
  : ، رجال ابن داود ٤٠|١٠٠:  ، اخلالصة ٦٦٥|٢٥٤:  ، رجال النجاشي ٢٥٣



  ٤٦٥  

 )٣٥٨(  

 : ١٥عالم النبالء  ، سري أ٢٧١ : ٢ ، شذرات الذهب ٣١٥ : ٣، النجوم الزاهرة 173/ 1038
  .٩٤ : ٢ ، فوات الوفيات ٢٢٤ : ٤ ، لسان امليزان ٧١ : ٢ ، العرب ٣٤٣|٥٦٩

  :السيد املرتضى ، علي بن احلسني بن موسى 

  .أجل وأكرب من أن يعرف ، فهو كالشمس يف رابعة النهار

 ، رجال ١٠٣٦|١٣٦:  ، رجال ابن داود ٢١٣ : ٨أعيان الشيعة : ر ترمجته يف انظ
 ، ٤٣١|٩٨:  ، فهرست الطوسي ٣٠٣ و ٢١٤:  ، تأسيس الشيعة ٧٠٨|٢٧٠: النجاشي 

 ٢٢|٩٤:  ، اخلالصة ٦٩:  ، معامل العلماء ٤٣٩ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٤٥٨: الدرجات الرفيعة 
:  ، منتهى املقال ٣٣١:  ، منهج املقال ٥٤٩|١٨٢ : ٢آلمل  ، أمل ا٢٨٤ : ٢، تنقيح املقال 

 ، مجهرة ٥٣ : ١٢ ، البداية والنهاية ١٤٦ : ١٣ ، معجم األدباء ٤٠٢ : ١١ ، تاريخ بغداد ٢١٨
 ٣٩٤|٥٨٨ : ١٧ ، سري أعالم النبالء ١٢٠ : ٨ ، املنتظم ٢٤٩ : ٢ ، أنباه الرواة ٦٣: األنساب 

 : ٢ ، بغية الوعاة ٣١٣ : ٣ ، وفيات األعيان ٢٥٨ : ١ل اإلسالم  ، دو١٢٤ : ٣، ميزان االعتدال 
 ، النجوم ٢٥٦ : ٣ ، شذرات الذهب ٥٥ : ٣ ، مرآة اجلنان ٢٢٣ : ٤ ، لسان امليزان ١٦٢

 .٣٩ : ٥الزاهرة 

  :أبو احلسن علي اِحلماين 

  .ه قصائد مشهورة تفيض جزالة وبالغة ، ورفعة ومجاالًكان شاعراً فاضالً ، وأديباً بارعاً ، ل

  .وهي قبيلة بالكوفة) بكسر احلاء وتشديد امليم ( وتسميته باِحلماين نسبة إىل ِحمان 

  .نوه اإلمام اهلادي عليه السالم مبكانته العالية يف الشعر

  .كما روي )  هـ ٢٦٠( تويف عام 

  .٣١٦ : ٨ ، أعيان الشيعة ١٥٠:  ، معامل العلماء ٢١٦: تأسيس الشيعة : انظر ترمجته يف 



  ٤٦٦  

  :صدر الدين علي خان املدين الشريازي 

  .ن احلسني عليهما السالم يعود نسبه إىل اإلمام علي ب

  يف املدينة املنورة وأخذ العلم فيها فترة من الزمن حىت)  هـ ١٠٥٢( ولد عام 



  ٤٦٧  

 )٣٥٩(  

: حيث شرع هناك يف تأليف كتابه املوسوم بـ )  هـ ١٠٦٨( هاجر إىل حيدر آباد يف اهلند سنة 
  ).ـ  هجرية١٠٨١( سالفة العصر سنة 

  .بقي يف اهلند مثان وأربعني سنة على ما قيل 

حيث نسبه رئيساً على ألف وثالمثائة ) اورنك زيب ( انتقل إىل برهان بور عند السلطان 
  .فارس وأعطاه لقب خان ، فعرف به 

  .قالً يف مدا حىت استقر يف مدينة شرياز متولياً التدريس يف مدارسها رحل إىل إيران وبقي متن

رياض السالكني ، نغمة األغان ، سلوة الغريب وأسوة : له مجلة من املؤلفات القيمة أمثال 
  .األديب ، أنوار الربيع يف أنواع البديع ، موضح الرشاد يف شرح اإلرشاد 

  .ودفن فيها)  هـ ١١٢٠( تويف يف شرياز عام 

  .مقدمة كتاب الدرجات الرفيعة بقلم السيد حبر العلوم : أنظر 

  :نور الدين ، علي بن صالح الدين األيويب 

تأدباً حليماً ، حسن السرية متديناً ، أخرجه عمه وأخوه من ملكه بعد موت أبيه صالح كان م
  .الدين من دمشق إىل صرخد ، واستوليا على احلكم 

  :كان شيعيا جماهراً بذلك ، معروفاً به ، مذيعاً به يف قصائده وأشعاره ، ومن ذلك قوله 

  إلدراكه يوما يرى وهو طاليب* د الذي أنا طالب أما آن للسع

  متكن يوما من نواصي النواصب* ترى هل يريين الدهر أيدي شيعيت 

  .٢١٧:  ، النجوم الزاهرة ١٩٥ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٣٧١ : ٨أعيان الشيعة : راجع 



  ٤٦٨  

  :ابن الرومي ، أبو احلسن علي بن العباس 

  .يعد من أشعر أهل زمانه ، وأمجلهم وصفاً ، وأبلغهم هجاًء ، وأوسعهم إحاطة وحتكماً



  ٤٦٩  

 )٣٦٠(   

  .يف العتيقة من اجلانب الغريب من مدينة السالم)  هـ ٢٢١( ولد عام 

تعلم العربية فأتقنها وبرع فيها وحذق يف علومها ، وله قصائد كثرية وشهرية ، ومن ذلك 
  :قوله يف مدح أمري املؤمنني علي عليه السالم 

  إذا رمدت جلوت ا قذاها* تراب أيب تراب كحل عيين 

  لذكراه وأستحلي أذاها* تلذ يل املالمة يف هواه 

  .ودفن يف مقابر باب البستان يف اجلانب الشرقي من مدينة السالم )  هـ٢٨٣( تويف عام 

 : ١٢ ، تاريخ بغداد ٢٨٠ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢٥٠ : ٨أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
داية  ، الب٣٥٨ : ٣ ، وفيات األعيان ٢٢٤|٤٩٥ : ١٣ ، سري أعالم النبالء ١٦٥ : ٥ ، املنتظم ٢٣

  .١٨٨ : ٢ ، شذرات الذهب ٧٤ : ١١والنهاية 

  :الناشئ الصغري ، علي بن عبد اهللا بن وصيف البغدادي 

  .كان متكلماً بارعاً من كبار متكلمي الشيعة ، وشاعراً مفوهاً ومربزاً من شعرائها 

  .وأخذ علم الكالم عن أيب سهل إمساعيل النوخبيت )  هـ ٢٧١( ولد عام 

  .أمسي بالناشئ ألنه نشأ يف فن من الشعر

  . ىت أنه يسمى بشاعر أهل البيت له قصائد كثرية جداً يف أهل البيت عليهم السالم ، ح
  :من ذلك قوله 

  ويف أبيام نزل الكتاب* بآل حممد عرف الصواب 

  ألدم حني عز له املتاب* هم الكلمات واألمساء الحت 



  ٤٧٠  

  م وجبدهم ال يستراب* وهم حجج اإلله على الربايا 

، ودفن يف )  هجريةـ ٣٦٦( أو  ) ٣٦٥( تويف يوم األربعاء خلمس خلون من صفر عام 
  .مقابر قريش ببغداد 

:  ، معامل العلماء ١٩١ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٢٨٢ : ٨أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
   ، فهرست٧٠٩|٢٧١: ي  ، رجال النجاش٦٢٩ : ٢ ، أمل اآلمل ٣١٣



  ٤٧١  

 )٣٦١(   

 ١٦ ، سري أعالم النبالء ٢٣٢ : ١ ، يتيمة الدهر٢٨٠ : ١٣ ، معجم األدباء ٣٨٣|٨٩: الطوسي 
   .٢٣٨ : ٤ ، لسان امليزان ١٥٥|٢٢٢: 

  :ذو الكفايتني ، علي بن حممد بن العميد القمي 

  .وزير ركن الدولة الديلمي بعد أبيه املتقدم ذكره 

  .وذو الكفايتني لقب خلعه عليه الطائع هللا جلمعه بني السيف والقلم

 ـ مع جاللة قدره ـ كان جليل القدر ، عظيم املرتلة ، حىت لقد قيل أن الصاحب بن عباد
  .كان إذا مدحه قام بني يديه إكراماً وتعظيماً 

وكان ذكياً ، غزير األدب ، واسع املعرفة ، أبقاه مؤيد الدولة بعد أبيه ، إال أنه مل يلبث أن 
 من األسباب ، كما ذكر تغري عليه ، خلوفه من كثرة ميل القادة وأمراء اجليش إليه وغري ذلك كل

ذلك ياقوت يف معجمه ، فاعتقل وبت أمواله ، وعذب عذاباً شديداً ، حيث مسلت عينه ، وجزت 
  ) .هـ ٦٦( حليته ، وجدع أنفه ، مث قتلوه ، وذلك يف عام 

 : ١٤ ، معجم األدباء ١٢٩ : ١ ، الكىن واأللقاب ٣٩٢ : ٢أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
   .٢٨٥ : ١١ ، البداية والنهاية ٢٥ : ٣الدهر  ، يتيمة ١٩١

  :أبو احلسن ، علي بن حممد بن موسى

  .كان على ما روي عنه حمسناً ، عادالً ، مسحاً ، مفضاالً ، حمتشماً 

 أمر الدواوين يف عهد املكتفي ، فلما ويل املقتدر أبقاه على واليته ، حىت أن قتل وزير توىل
  .املتوكل العباس بن احلسن فاستوزر ابن الفرات حمله 



  ٤٧٢  

بعد عزله عن الوزارة بأمر )  هـ ٣١٢( قتل يف الثالث عشر من شهر ربيع اآلخر سنة 
  .املقتدر

 ٨ ، الكامل يف التاريخ ٣٦٤ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢١٤ : ٥أعيان الشيعة : نظر ترمجته يف ا
 ، النجوم الزاهرة ٢٦٦ : ١ ، العرب ٢٦٢|٤٧٤ : ١٤ ، سري أعالم النبالء ١٩٠ : ٦ ، املنتظم ٩: 
  .٣٨٤ : ٥ ، العقد الفريد ٤٢١ : ٣ ، وفيات األعيان ٢١٣ : ٣

  :ر البغدادي ابن بسام ، علي بن حممد بن نص

  .كان من أعيان الشعراء ، وحماسن الظرفاء ، ومتقدمي األدباء 



  ٤٧٣  

 )٣٦٢(   

وأبان عن مذهبه يف ] عليهم السالم [ له قصائد رثى فيها أهل البيت : قال عنه املرزباين 
  .التشيع 

قرب احلسني بن علي بن أيب طالب عليهما ] قبحه اهللا [ ملا هدم املتوكل : وقال ابن خلكان 
  :قال فيه البشامي )  هـ ٢٣٦( السالم يف سنة 

  تل ابن بنت نبيها مظلوما* تاهللا إن كانت أمية قد أتت 

  هذا لعمرك قربه مهدوماً* فلقد أتاه بنو أبيه مبثلها 

  يف قتله فتتبعوه رميما* أسفوا على أن ال يكونوا شاركوا 

  .عن نيف وسبعني سنة )  هـ ٣٠٢( تويف عام 

 : ٢ ، مروج الذهب ١٥٤:  ، معجم الشعراء ٢٥١ : ١الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، وفيات ١٨ : ٣ ، النجوم الزاهرة ٦٣ : ١٢ ، تاريخ بغداد ١٣٩ : ١٤ األدباء  ، معجم٥٠٤

 ، مرآة اجلنان ١٢٥ : ١١ ، البداية والنهاية ٥٦|١١٢ : ١٤ ، سري أعالم النبالء ٣٦٣ : ٣األعيان 
٢٣٨ : ٢.   

  :الوداعي ، علي بن املظفر بن إبراهيم الكندي 

  .كان أديباً شاعراً حامالً للواء البديع يف التورية وغريها 

يف حلب ، واشتغل يف كثري من العلوم املختلفة ، وقرأ احلديث ومسعه )  هـ ٦٤٠( ولد عام 
 املعاين املستكثرة احلسان اليت مل يسبق إىل مثلها ، وكان له شعر يف غاية اجلودة ، تظهر فيه بوضوح

  .أحد 

  .إنه كان شيعياً متشدداً ، جماهراً بوالئه ومعلناً له : قيل 



  ٤٧٤  

  .يف دمشق )  هـ ٧١٦( تويف عام 

 ١٢ ، الوايف بالوفيات ٤٣٦ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٣٤٦ : ٨أعيان الشيعة : نظر ترمجته يف ا
 :٢٠٣.   

  :أبو حممد ، عمارة بن علي بن زيدان اليمين 

ولد عام مخس عشرة ومخسمائة هجرية ، وتفقه بزبيد ، واشتغل بالفقه يف بعض مدارسها 
  . ، وكان أديباً شاعراًأربع سنني

 استوطن بعد ذلك مصر حىت قتله صالح الدين األيويب يف مثانية من شهر



  ٤٧٥  

 )٣٦٣(  

  .رمضان سنة تسع ، وستني ومخسمائة

  .كىن القميمل أجد له ذكراً يف ما استقصيته من كتب أصحابنا ، إال يف 

 : ٣ ، وفيات األعيان ١٨٩ : ٨ ، مرآة الزمان ٢٠٠ : ٣الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، كشف ٨٤ : ٢ ، دول اإلسالم ٥٨ : ٣ ، العرب ٣٧٣|٥٩٢ : ٢٠ ، سري أعالم النبالء ٤٣١

 : ٤ ، شذرات الذهب ٧٠ : ٦لنجوم الزاهرة  ، ا٢٧٦ : ١٢ ، البداية والنهاية ١٧٧٧ : ٢الظنون 
  .٣٩٦ : ١١ ، الكامل يف التاريخ ٥٤ : ٣ ، املختصر ٢٣٤

  :املرزباين ، عمر بن عمران بن موسى بن سعيد 

  . هجرية الكاتب املشهور ، ولد سنة ست أو سبع وتسعني ومائتني

  .أصله من خراسان ، إال أنه ولد ونشأ وتويف يف بغداد

  .كان راوية من كبار الرواة ، وله معرفة واسعة به 

 املشهورين ، األوائل ، الزهد وأخبار الزهاد ، معجم أخبار الشعراء: له تصانيف كثرية ، منها 
  .الشعراء

ودفن بداره يف شارع عمر الرومي )  هـ ٣٨٤( تويف يف اليوم الثاين من شهر شوال عام 
  .ببغداد 

 : ١٠عة  ، أعيان الشي٨٧٥ : ٢ ، أمل األمل ٧٦٨|١١٨: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
 ، ٤١٨ : ٢ ، مرآة اجلنان ١٤٦ : ٣ ، الكىن واأللقاب ٢٤٩ و ١٦٨:  ، تأسيس الشيعة ٣٣

 ١٧٧ : ٧ ، املنتظم ٦٤٢ : ١ ، وفيات األعيان ١٣٥ : ٣ ، تاريخ بغداد ٢٥٦: فهرست ابن الندمي 
لنبالء  ، سري أعالم ا٦٧٢:  ، وفيات األعيان ١٨٠ : ٣ ، إنباه الرواة ٢٦٨ : ١٨، معجم األدباء 

 ، البداية والنهاية ١٩٥ : ٣ ، اللباب ٦٧٢:  ، ميزان االعتدال ١٦٥ : ٢ ، العرب ٣٣١|٤٤٧ : ١٦



  ٤٧٦  

 ، ٣٢٦ : ٥ ، لسان امليزان ١١١ : ٣ ، شذرات الذهب ٢٣٥ : ٤ ، الوايف بالوفيات ٣١٤ : ١١
 .١١٧٩ و ١١٠٦ : ٢ هـ ، كشف الظنون ٥٧٥:  ، األنساب ١٦٨ : ٤النجوم الزاهرة 

  :ن شاهني عمران ب

أنه اختلف مع السلطان وهرب منه إىل البطيحة وأقام بني القصب : من أهل اجلامدة ، قيل 
  .واآلجام ، واقتصر على ما يصيده من السمك وطيور املاء قوتاً ، حىت كثرت مجاعته وقوي شأنه 



  ٤٧٧  

 )٣٦٤(   

قلده أبو القاسم الربيدي محاية اجلامدة ونواحي البطائح ، وامتد سلطانه حىت غلب على 
  .النواحي احمليطة به 

  .امتدت دولته أربعني سنة ، حيث تويف سنة تسع وستني وثالمثائة ، وقام من بعده ابنه احلسن

  .مل أتثبت من تشيعه يف ما أمكنين البحث فيه من املصادر املتوفرة لدي ، واهللا تعاىل هو العامل 

 ٢٦٧ : ١٦، سري أعالم النبالء ) وما بعدها  ( ٤٨١ : ٨الكامل يف التاريخ : انظر ترمجته يف 
 و ٤٢٣ : ٣ ، تاريخ ابن خلدون ١٢١ : ٢يف أخبار البشر  ، املختصر ١١٩ : ٦: ، جتارب األمم 

٤٣٧ : ٤.   

  :عيسى بن روضة التابعي 

  .كان متكلماً بارعاً ، استمع له أبو جعفر املنصور فأعجب به ، وكان ممدوحاً عند أصحابنا 

 ، رجال ١١٦٩|١٤٩:  ، رجال ابن داود ٣٨٣ : ٨أعيان الشيعة : أنظر ترمجته يف 
  .٣٦٠ :٢ ، تنقيح املقال ٧٩٦|٢٩٤: النجاشي 

  :أبو الفتح ، الفضل بن جعفر بن حممد

  .من وجوه بين فرات 

كان كاتباً بارعاً ، توىل الوزارة يف حكم املقتدر العباسي ، وبعد مقتل األخري واله القاهر 
  .قلده الوزارة )  هـ ٣٢٥( الدواوين ، مث أواله الراضي الشام ، ويف عام 

  . سنة تويف سنة سبع وعشرين وثالمثائة هجرية ، وله سبع وأربعون

 ، سري أعالم النبالء ٣٢٧ : ٨ ، الكامل يف التاريخ ٣٩٨ : ٨أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
   .٣٢٧ : ٨ ، شذرات الذهب ، الكامل يف التاريخ ٢٠١ : ١ ، دول اإلسالم ٢٨٣|٤٧٩ : ١٤



  ٤٧٨  

  :الفضل بن سهل السرخسي 

كان أول أمره جموسياً فأسلم ـ على ما روي ـ على يدي حيىي الربمكي والزمه ، إال أن ابن 
 .خلكان ذكر أنه أسلم على يدي املأمون سنة تسعني ومائة هجرية 



  ٤٧٩  

 )٣٦٥(  

وكان منجماً . رئاسة اجلند لقب بذي الرئاستني ألنه تقلد الوزارة ـ يف زمن املأمون ـ و
  .مشهوراً 

لبعض أصحابنا قول فيه ملا يروى عن مواقفه من اإلمام الرضا عليه السالم ، أبان واليته للعهد 
  .، إال أن البعض اآلخر ينفي ذلك ، واهللا تعاىل هو العامل 

أن أمره ثقل على املأمون فدس إليه خاله غالباً األسود يف مجاعة فقتلوه يف احلمام : ل قي
  .بسرخس

 ، عيون أخبار ٧|٤٠٨ : ١ ، الكايف ٢٦٥ : ٢اإلرشاد للشيخ املفيد : انظر ترمجته يف 
 : ٢ ، الكىن واأللقاب ١٠٨ : ٥يعة  ، أعيان الش١٥٩ ، و ١٥٠ : ٢اإلمام الرضا عليه السالم 

 ، ٣٣٩ : ١٢ ، تاريخ بغداد ١٨٣:  ، معجم الشعراء ٥٦٥ و٤٢٤ : ٨ ، تاريخ الطربي ٢٢٧
 ١٠ ، البداية والنهاية ٤ : ٢ ، شذرات الذهب ٣٤٦ : ٦ ، الكامل يف التاريخ ٥ : ٤مروج الذهب 

 ، ٢|٩٩ : ١٠ أعالم النبالء  ، سري١٧٢ : ٢ ، النجوم الزاهرة ٤١ : ٤ ، وفيات األعيان ٢٤٩: 
  .٢٦٤ و ٢٥٩ : ١العرب 

  :الفضل بن العباس بن عتبة

  وأنا األخضر من: كان أحد شعراء بين هاشم املذكورين ، وكان شديد األدمة ، ولذلك قال 

  .يعرفين 

  .ة األموي عبد امللك بن مروان ، وله أشعار متناثرة يف بطون الكتب كان معاصراً للخليف

 ، ١٥٠:  ، ومعامل العلماء ١٧٥ : ١٦كتاب األغاين أليب الفرج االصفهاين : راجع 
   .١٨٨: وتأسيس الشيعة 

  :أبو دلف العجلي ، القاسم بن عيسى بن إدريس 



  ٤٨٠  

كان سيد أهله ، ورئيس عشريته ، وكان شريفا ممدوحاً ، وشاعراً أديباً ، وشجاعاً قوياً ، 
  .تضرب بقوته وشجاعته األمثال 

قلده الرشيد أعمال اجلبال رغم حداثة سنه ، فبقي فيها حىت وفاته ، وكان قد ويل قبل ذلك 
  .مرة دمشق للمعتصم إ

  كان حمباً ألهل البيت عليهم السالم ، موالياً هلم ، باراً بشيعتهم ، على الضد



  ٤٨١  

 )٣٦٦(   

  .مما يروى عن ابنه املبغض لعلي عليه السالم 

  ). هـ ٢٢٥( تويف عام 

 ، ٤٠١ : ٨ ، األنساب ٦٨ : ١ ، الكىن واأللقاب ٤٤٣ : ٨أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، فهرست ابن ١٦٠ : ٢ ، أخبار اصبهان ٤١٦ : ١٢ ، تاريخ بغداد ٤١٣ : ٦الكامل يف التاريخ 

 ، ٢٩٤ : ٨ب  ، ذيب التهذي٧٣ : ٤ ، وفيات األعيان ٥ : ٤ ، مروج الذهب ١٣٠: الندمي 
 ، ١٣٦ : ١ ، دول اإلسالم ١٩٤|٥٦٣ : ١٠ ، سري أعالم النبالء ٥٧ : ٢شذرات الذهب 

  .٩٢ : ٨ و ٨٢ : ٤ ، األغاين ٢٤٣ : ٢النجوم الزاهرة 

  :معتمد الدولة ، أبو املنيع قراوش بن املقلد بن املسيب 

  . إحدى وتسعني وثالمثائة ، فطالت أيامه ، واتسع ملكه توىل احلكم بعد موت أبيه سنة

  .كان على ما يذكر أديباً شاعراً ، جواداً ممدوحاً 

  .بقي يف احلكم مخسني سنة 

 ، ٢٦٣ : ٥ ، وفيات األعيان ١٤٧ : ٨ ، املنتظم ٤٤٩ : ٨يان الشيعة أع: انظر ترمجته يف 
 ١ ، دول اإلسالم ٢٧٩ و ٢٧٠ و ١٩٨ و ١٩٧ : ٢ ، العرب ٤٢٧|٦٣٣ : ١٧سري أعالم النبالء 

 ، شذرات ٦٢ : ١٢ ، البداية والنهاية ١٩٨ : ٣ ، فوات الوفيات ٤٩ : ٥ ، النجوم الزاهرة ٢٥٩: 
  .٢٦٦ : ٣الذهب 

  :ريح قيس بن ذ

  .من شعراء احلجاز املربزين ، وكان على ما قيل أخاً لإلمام احلسني عليه السالم من الرضاعة 

  .ميتاز شعره بالرقة واحلالوة واجلزالة 



  ٤٨٢  

  .شيعه فيما توفر لدي من املصادر ، واهللا تعاىل أعلم مل أتتثبت من ت

 ، ٦١ : ٣ ، تاريخ اإلسالم ١٨٠ : ٩ ، األغاين ٤١٧: الشعر والشعراء : انظر ترمجته يف 
 ، ٢٠٤ : ٣ ، الوايف بالوفيات ٣١٣ : ٨ ، البداية والنهاية ١٤٠|٥٣٤ : ٣سري أعالم النبالء 

   .١٨٢ : ١نجوم الزاهرة ال



  ٤٨٣  

 )٣٦٧(   

  :أبو صخر ، كثري بن عبد الرمحن بن األسود اخلزاعي املدين  

  .من فحول الشعراء ومتقدميهم 

  .ينسب إىل عزة امرأة أحبها وشبب ا 

مات سنة سبع ومائة هجرية ، فشيعه اإلمام الباقر عليه السالم ، ورفع جنازته بيده الشريفة 
  .وعرقه جيري ، وكان يعد من أصحابه 

 ، ٣٦ : ٢ ، تنقيح املقال ١٩٠:  ، تأسيس الشيعة ١٥٢: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
 ، شذرات ٢٥٠:  ، معجم الشعراء ٣٥٩ : ٢١ ، و ٧٣ : ١٢ ، األغاين ٤١٠: راء الشعر والشع

 : ٤ ، تاريخ اإلسالم ١٠٦ : ٤ ، وفيات األعيان ٣٨١ : ٢ ، خزانة األدب ١٣١ : ١الذهب 
١٨٦.  

  :أبو عقبة ، كعب بن زهري بن أيب سلمة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قد أهدر دمه لقوله بعض من فحول الشعراء وجميديهم ، 
األبيات الشعرية عندما هاجر أخوه جبيد إىل النيب صلى اهللا عليه وآله ، إال أنه ندم على ذلك بعد أن 
بقي هارباً فترة من الزمن ، فاقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأنشده قصيدته الشهرية اليت 

  :وملا بلغ إىل قوله ) سعاد بانت ( أوهلا 

  مهذب من سيوف اهللا مسلول* إن الرسول لسيف يستضاء به 

أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه واله إىل أصحابه أن يستمعوا له ، مث ألقى إليه برده فأمسيت 
  .القصيدة باسم الربدة 

  :وله أبيات مجيلة يف مدح أهل البيت عليهم السالم ، منها قوله يف أمري املؤمنني عليه السالم 



  ٤٨٤  

  وكل من رأسه بالفخر مفخور* صهر النيب وخري الناس كلهم 

  قبل العباد ورب الناس مكفور* صلى الصالة مع األمي أوهلم 

  :سن عليه السالم وقال يف اإلمام احل

  فله بياض يف اخلدود* مسح النيب جبينه 

  كرم النبوة واجلدود* وبوجهه ديباجة 



  ٤٨٥  

 )٣٦٨(   

  ) . هـ ٤٥( تويف يف حدود عام 

 ٢ ، مناقب ابن شهر آشوب ١٥٠:  ، معامل العلماء ٢٩ : ٩أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
  .١٠٤: شعر والشعراء  ، ال٣٨ : ١٧ ، األغاين ٢٣٠:  ، معجم الشعراء ١٥: 

  :أبو املستهل ، الكميت بن زيد األسدي الكويف 

  .من متقدمي شعراء القرن األول اهلجري ، ومن أشعر شعراء الكوفة يف عصره 

  .كان حمباً ألهل البيت عليهم السالم ، جماهراً بذلك 

روي أنه دخل يوماً على اإلمام الصادق عليه السالم يف أيام التشريق مبىن وأنشده إحدى 
  :قصائده ، فلما بلغ قوله 

  فيا آِخراً أشـد لـه الـغـي أول* يصيب به الرامون عن قوس غريهم 

  .اللهم اغفر للكميت : اهللا عليه السالم يديه وقال رفع أبو عبد 

  .كان أيضاً عاملاً بلغات العرب ، خبرياً بأيامها 

  .تويف مقتوالً يف خالفة مروان بن احلكم سنة ست وعشرين ومائة هجرية 

:  ، تأسيس الشيعة ١٤٩ : ١ ، الكىن واأللقاب ٣٣ : ٩أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، الشعر ١٥١:  ، معامل العلماء ١٢٤٧|١٥٦:  ، رجال ابن داود ٣|١٣٥:  ، اخلالصة ١٨٩

 ، سري أعالم ١٨٧:  ، مجهرة أنساب العرب ١ : ١٧ و ٩٩ : ١٤ ، األغاين ٣٨٥: والشعراء 
  .١٢٥ : ٥ ، تاريخ اإلسالم ١٧٧|٣٨٨ : ٥لنبالء ا

  :يف لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب العامري 



  ٤٨٦  

  .من شعراء اجلاهلية املعدودين ، كان يقال ألبيه ربيع املقترين لسخائه وكرمه 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف وفد بين كالب فاسلم معهم قدم لبيد على 

  .يصفه املؤرخون بأنه ذو مروءة وكرم مشهودين 

  .استقر به املقام يف الكوفة حىت وفاته 

أن عمر بن اخلطاب كتب إىل واليه يف الكوفة املغرية أن يستنشد من بالكوفة من : قيل 
  إن شئت من أشعار اجلاهلية ؟: الشعراء بعض ما قالوه يف اإلسالم ، فلما سأل لبيداً قال له 



  ٤٨٧  

 )٣٦٩(   

  .ال: فقال 

  .أبدلين اهللا هذه يف اإلسالم مكان الشعر:  لبيد فكتب سورة البقرة يف صحيفة وقال فذهب

  .وكان بعد ذلك يعد لبيد من القراء

 ) ١١٠: ( عاماً ، وقيل  ) ١٥٧: ( تويف يف زمن عثمان بن عفان ، واختلف يف عمره فقيل 
  .سنوات ، وقيل بينهما

   .١٦٨:  ، الشعر والشعراء ٣٦١ : ١٥مقدمة ديوان الشاعر ، وكتاب األغاين : انظر 

الشيعة  ، تأسيس ٤١٦ : ٤، رياض العلماء ) أبواب الالم  ( ٤٣ : ٢تنقيح املقال : وراجع 
  . ، وليس يف املصادر وضوح حول تشيعه ، فتأمل ١٨٥: 

  :أبو خمنف األزدي ، لوط بن حييف الغامدي الكويف 

  .صاحب التصانيف واملؤرخ الشهري ، وشيخ أصحاب األخبار

  .ةيف الكوف)  هـ ١٥٨( تويف عام 

:  ، معامل العلماء ٥٨٣|١٩٢:  ، فهرست الطوسي ٤٣ : ٣تنقيح املقال : انظر ترمجته يف 
 ، الكىن ٤٣٠ : ٢ ، أعيان الشيعة ١٣٦:  ، اخلالصة ٨٧٥|٣٢٠:  ، رجال النجاشي ٦٤٩|٩٣

 ، معجم األدباء ٢٥٢ : ٧بري  ، التاريخ الك١٢٥١|١٥٧:  ، رجال ابن داود ١٤٨ : ١واأللقاب 
 ٤٩٢ : ٤ ، لسان امليزان ٤١٩ : ٣ ، ميزان االعتدال ٩٤|٣٠١ : ٧ ، سري أعالم النبالء ٤١ : ١٧

 .١٨٤: ، فهرست ابن الندمي 

  :املأمون 



  ٤٨٨  

اخلليفة العباسي املعروف ، والذي قد ينسبه البعض إىل التشيع استناداً إىل مجلة من املواقف 
ت عنه أبان خالفته ، ومنها إيكاله والية العهد لإلمام علي بن موسى الرضا والتصرحيات اليت صدر

عليه السالم ، ونبذه السواد  ـ وهو شعار العباسيني وإبداله باللون األخضر ـ ومناداته بالرباءة ممن 
  .عد يترحم على معاوية ، ومناداته بإباحة املتعة اليت تقول حبليتها الشيعة ، إال أنه تراجع عن ذلك ب

نعم ، ولكن مع كل ذلك فان الثابت عند أكثر علماء الشيعة ورجاالا رد هذه املسألة ، 
 وعدم األخذ ا ، استناداً إىل مجلة من املواقف والشواهد اليت تنفي عنه



  ٤٨٩  

 )٣٧٠(   

  .هذه النسبة ، فراجع ذلك وتأمل ملياً 

  : أمحد بن حممد األموي االبيوردي ، حممد بن

  .شاعر وقته ، وكانت له إحاطة كبرية بالعربية ، والعلوم األدبية 

  .وكان نسابة قل نظريه ، وله تصانيف كثرية ومشهورة 

أن األبيوردي رثى اإلمام احلسني عليه السالم بقصيدة ـ قال إنه :  معجمه ذكر ياقوت يف
  :نقلها من خطه ـ قال فيها

  برئ من يزيد ومن زياد* فجدي وهو عنبسة بن صخر 

  ). هـ ٥٠٧( تويف مسموماً يف اصبهان عام 

 : ١٧ ، معجم األدباء ٧ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٤٥٤ : ٢أعيان الشيعة : ر ترمجته يف انظ
 : ٤ ، تاريخ اإلسالم ١٨٢|٢٨٣ : ١٩ ، سري أعالم النبالء ٥٣٥:  ، أنساب السمعاين ٧٧|٢٣٤
 ، ٤٩ : ٣ ، إنباه الرواة ١٧٦ : ٩ ، املنتظم ٢٣٠ : ٣ ، اللباب ١٩٦ : ٣ ، مرآة اجلنان ١٨٢

 ، البداية ٩١ : ٢ ، الوايف بالوفيات ٥٠٠ : ١٠ ، الكامل يف التاريخ ٤٤٤ : ٤يان وفيات األع
 : ٥ ، النجوم الزاهرة ٢٩ : ٨ ، مرآة الزمان ١٢٤١ : ٤ ، تذكرة احلفاظ ١٧٦ : ١٢والنهاية 
 ، طبقات ٤٠ : ١ ، بغية الوعاة ١٨ : ٤ ، شذرات الذهب ٩٤٥ : ٢ ، كشف الظنون ٢٠٦

  .٨١ : ٦السبكي 

  :ابن الندمي ، حممد بن إسحاق الوراق البغدادي 

اختلفت املصادر يف حتديد زمن والدته ، وتضاربت يف ذلك أميا تضارب ، إال أا قد تكون 
  ) . هجريةـ ٣٢٥( يف حدود عام 



  ٤٩٠  

ويبدو من تسميته بالوراق أنه كان يعمل يف نسخ الكتب وتصحيحها وجتليدها واملتاجرة ا ، 
ويف ذلك الزمان كانت هذه املهنة شائعة عند العلماء واألدباء ، واشتغل فيها العديد منهم أمثال 

  .ياقوت وغريه 

توثيق األخبار ، واالشتغال بتجارة األدب هي اليت أضفت عليه كما يظهر أن مهنة الوراقة و
  .صفة املنادمة 

حيث )  هجريةـ ٣٧٧( من أشهر ما ألف كتاب الفهرست املعروف ، والذي صنفه عام 
 تعرض فيه إىل العلوم املعروفة يف عصره ، وما كتب عنها ، فكان حبق يعد من أقدم



  ٤٩١  

 )٣٧١(  

كتب التراجم ومن أفضلها ، حيث خلص فيه التراث الفكري اإلسالمي بشكل مل يسبقه فيه 
أحد ، فال غرابة أن حيتل هذه املكانة املرموقة يف املكتبة اإلسالمية ، بل وأن يترجم إىل العديد من 

  .لغات العامل املختلفة 

  .صحابنا يف رجال الشيعة اإلمامية ووجوهها عده البعض من أ

 : ٢ ، تنقيح املقال ٤٢٥ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢٧٣ : ٢أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
  . ، لسان امليزان ١٩٧ : ٢ ، الوايف بالوفيات ٧٧

  :حممد بن إسحاق بن يسار

  .صاحب السرية املشهور

  ). هجريةـ ١٥١( وتويف عام )  هـ ٨٥( ولد عام 

:  ، رجال الطوسي ٢٠٢ : ١ ، الكىن واأللقاب ٧٩ : ٢تنقيح املقال : انظر ترمجته يف 
 ، ٣٧٥ : ٦ ، تاريخ اإلسالم ٢١٤ : ١ ، تاريخ بغداد ٣٩٦ : ٦ ، طبقات ابن سعد ٢٢|٢٨١

 : ٢ ، تذكرة احلفاظ ١٦٥ : ١ ، العرب ١٥|٣٣ : ٧ ، سري أعالم النبالء ٤٦٨ : ٣ميزان االعتدال 
 ، شذرات ٢٧٦ : ٤ ، وفيات األعيان ١٠ : ١ ، عيون األثر ٣٤ : ٩ ، ذيب التهذيب ١٧٢

:  ، مشاهري علماء األمصار ٢٧ : ٢ املعرفة والتاريخ  ،٤٠ : ١ ، التاريخ الكبري ٢٣٠ : ١الذهب 
   .١٨٨ : ٢ ، الوايف بالوفيات ١٣٩

  :أبو الفضل ، حممد بن احلسني بن العميد الكاتب 

  .كان شاعراً أديباً ، فاضالً عاملاً ، جليل القدر ، عايل املرتلة 

  .كان من تالميذ أمحد بن خالد الربقي ، وكان متوسعاً يف علوم الفلسفة والنجوم 



  ٤٩٢  

  .استوزره ركن الدولة البويهي ، وكان معتمداً عنده 

بدأت الكتابة بعبد : كان يقال : يب كان يف الكتابة مضرب األمثال ، حىت قال عنه الثعال
  .وختمت بابن العميد ] وكان كاتباً شامياً قل نظريه وتضرب به األمثال [ احلميد 

  .يف بغداد)  هـ ٣٦٠( تويف عام 

   ، يتيمة٣٥٢ : ١كىن واأللقاب  ، ال٢٥٦ : ٩أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 



  ٤٩٣  

 )٣٧٢(   

 : ٢ ، العرب ٩٥|١٣٧ : ١٦ ، سري أعالم النبالء ٦٦ : ١ ، اإلمتاع واملؤانسة ١٥٤ : ٣الدهر 
  .٦٠ : ٤ ، الوايف بالوفيات ١٠٣ : ٥ ، وفيات األعيان ١٧٠

  :السيد الرضي ، أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى 

  .قمة شاهقة ، وشخصية المعة ، أكرب من أن تترجم أو تعرف 

:  ، منتهى املقال ٤٦٦:  ، الدرجات الرفيعة ٢١٦ : ٩: أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٣٣٨ و ٣٢١:  ، تأسيس الشيعة ٧٦٩|٢٦١ : ٢ ، أمل األمل ٢٩٣:  ، منهج املقال ٢٧٤

 ، ١٧٦|١٦٤:  اخلالصة ١٣٦٠|١٧٠:  ، رجال ابن داود ١٠٦٥|٣٩٨: جال النجاشي ر
 : ٢ ، تاريخ بغداد ١٣١ : ٣ ، يتيمة الدهر ٢٤٣ : ٢ ، الكىن واأللقاب ١٠٨ : ٣تنقيح املقال 

 ، املختصر يف أخبار البشر ١٨٢ : ٣ ، شذرات الذهب ١٧٤|٢٨٥ :١٧ ، سري أعالم النبالء ٢٤٦
 ، الكامل ٣ : ١٢ ، البداية والنهاية ١٨ : ٣ ، مرآة اجلنان ٣٧٤ : ٢بالوفيات  ، الوايف ١٥٢ : ٢

  .٤١٤ : ٤ ، وفيات األعيان ٢٦١ : ٩يف التاريخ 

  :أبو جعفر ، حممد بن خليل السكّاكي البغدادي 

  . م وتالميذه ، برع يف الكالم حىت عد من كبار املتكلمني من أصحاب هشام بن احلك
  .له مجلة من الكتب الكالمية

:  ، رجال النجاشي ٣٥ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢٧٣ : ٩أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، ٥٩٤|١٣٢:  ، فهرست الطوسي ٣٢|١٤٤:  ، اخلالصة ١١٥ : ٣ل  ، تنقيح املقا٨٨٩|٣٢٨

   .٣٧٤:  ، فهرست ابن الندمي ٣٦٢: تأسيس الشيعة 



  ٤٩٤  

  :أبو عبد اهللا ، حممد بن زكريا الغاليب اجلوهري البصري 

  :  الكتب منهاكان وجها من وجوه الشيعة يف البصرة ، وكان أخبارياً صنف العديد من
كتاب اجلمل الكبري واملختصر ، وكتاب صفني الكبري واملختصر ، ومقتل أمري املؤمنني عليه السالم ، 

  .ومقتل اإلمام احلسني عليه السالم وغريها 

  .تويف سنة مثان وتسعني ومائتني هجرية 



  ٤٩٥  

 )٣٧٣(  

:  ، اخلالصة ٧٨٠|١١٧:  ، معامل العلماء ٩٣٦|٣٤٦: رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
 ، ٧٨٠|١١٧:  ، معامل العلماء ١٣٧٩|١٧٢:  ، رجال ابن داود ١١٧ : ٣ ، تنقيح املقال ١٥٦

 ، العرب ٦٣٩ : ٢:  ، تذكرة احلفاظ ٥٣٤  :١٣ ، سري أعالم النبالء ٢٥٢ و ٢٤٣: تأسيس الشيعة 
   .٢٠٦ : ٢ ، شذرات الذهب ٤١٨ : ١

  :أبو عبد اهللا ، حممد بن صاحل بن عبد اهللا 

ن العلم والفضل ، يعد من الشعراء البلغاء الذين مجعوا إىل موهبتهم الشعرية جانباً كبرياً م
  .واألدب والورع 

محله املتوكل مع مجاعة آل أيب طالب قسراً من احلجاز سنة أربعني ومائتني هجرية ، حيث 
أودع معهم السجن ثالث سنني ، مث أطلق سراحه فأقام يف سامراء ردحاً من الزمان مث عاد إىل 

  .احلجاز ثانية 

   .٣٦٨ : ٩ ، وكذا أعيان الشيعة ٣٦٠ : ١٦األغاين : انظر 

  :أبو بكر اخلوارزمي ، حممد بن العباس الطربي 

كان شيخا لألدب ، وإماماً يف اللغة واألنساب ، عده الثعاليب يف يتيمته بنابغة الدهر ، وحبر 
  ...ألدب ، وعلم النظم والنثر ، وعامل الظرف والفضل ، جيمع بني الفصاحة والبالغة ا

أصله من طربستان ومولده ومنشأه خبوارزم ، فلقب بالطرب خرزمي ، وهو ابن أخت الطربي 
  .املؤرخ الشهري

  . منذ حداثة سنه والتقى بسيف الدولة وصاحبه طاف البالد

أقام مدة يف الشام وحلب ، وقصد الصاحب بن عباد يف أرجان فأوصله إىل عضد الدولة 
  .حيث نال عنده مرتلة كبرية 



  ٤٩٦  

  .فذاذ كان يعد من شيوخ الشيعة ورجاالا األ

  .بنيشابور بعد عودته من الشام )  هـ ٣٨٣( تويف عام 

 ٨٩:  ، تأسيس الشيعة ١٩ : ١ ، الكىن واأللقاب ٣٧٧ : ٩أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 : ٤ ، وفيات األعيان ١٩٤ : ٤ ، يتيمة الدهر ١٥٢:  ، معامل العلماء ١٣٥ : ٣، تنقيح املقال 

   :٣ ، الوايف بالوفيات ٣٨٧|٥٢٦ : ١٦ ، سري أعالم النبالء ٤٠٠



  ٤٩٧  

 )٣٧٤(  

  .١٢٥ : ١ ، بغية الوعاة ٢٠٢ : ٨ ، األنساب للسمعاين ١٠٥ : ٣، شذرات الذهب 191

  :ابن البيع ، حممد بن عبد اهللا محدويه احلافظ 

كان مقدماً يف عصره ، ومعدوداً من . صاحب كتاب املستدرك على الصحيحني املشهور 
  .أصحاب الرواية واحلديث 

على أصح )  هجريةـ ٤٠٥( وتويف يف صفر سنة )  هـ ٣٢١( ولد يف ربيع األول سنة 
  . العلوم املختلفة األقوال ، بعد أن خلف عدة مصنفات يف

  .نص السمعاين وابن تيمية والذهيب على تشيعه 

:  ، تأسيس الشيعة ١٥٢ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٣٩١ : ٩أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 : ٣ ، تذكرة احلفاظ ٢٨٠ : ٤ ، وفيات األعيان ٢٧٤ : ٧ ، املنتظم ٤٧٣ : ٥ ، تاريخ بغداد ٢٩

 : ٢ ، العرب ٧٨٠٤|٦٠٨ : ٣ ، ميزان االعتدال ١٠٠|١٨٢ : ١٧ ، سري أعالم النبالء ١٠٣٩
 ، الوايف ٣٥٥ : ١١ ، البداية والنهاية ١٦٧٢ : ٢ ، كشف الظنون ٤٠٩:  ، طبقات احلفاظ ٢١٠

 : ٤ ، النجوم الزاهرة ١٧٦ : ٣ت الذهب  ، شذرا٢٣٢ : ٥ ، لسان امليزان ٣٢٠ : ٣بالوفيات 
٢٣٨.   

  :حممد بن عبد اهللا بن رزين اخلزاعي 

ابن عم الشاعر الشهيد دعبل اخلزاعي ، كان موجوداً يف زمن الرشيد ، وله قصائد مبثوثة يف 
  .املراجع 

  .٥٧١:  ، الشعر والشعراء ١٥٢ : ٢٠ ، األغاين ٣٦١ : ٢أعيان الشيعة : ه يف انظر ترمجت



  ٤٩٨  

  :السالمي ، حممد بن عبد اهللا بن حممد 

  .نسبته إىل مدينة السالم 

ذكر الثعاليب أنه قال الشعر وهو ابن كان يعد من أشهر شعراء العراق ومتقدميهم يف عصره ، 
  .عشر سنني 

نشأ يف بغداد ، وخرج منها إىل املوصل حيث اتصل بعضد الدولة واختص به ، وكانت له 
إذا رأيت السالمي يف جملس حلت أن عطارد نزل من : عنده مرتلة كبرية ، حىت روي أنه كان يقول 

   .الفلك إيل



  ٤٩٩  

 )٣٧٥(   

  .ذكره صاحب نسمة السحر يف عداد شعراء الشيعة 

  ) . هـ ٢٨٧( تويف عام 

، يتيمة الدهر  ١٥|٣٢٢:  ، فهرست ابن الندمي ٢٨٧ : ٢الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، تاريخ ٢٠٩ : ٧ ، األنساب ٣٣٥ : ٢ ، تاريخ بغداد ٢٠٩ : ٤ ، النجوم الزاهرة ٣٩٥ : ٢

 ، الكامل يف ٣٣٣ : ١١ ، البداية والنهاية ٣٩|٧٣ : ١٧ ، سري أعالم النبالء ٩٤ : ٤اإلسالم 
 ، ٢١٥ : ١ ، إيضاح املكنون ٤٠٣ : ٤ ، وفيات األعيان ٢٢٥ : ٧ ، املنتظم ١٧٩ : ٩التاريخ 

   .١٣٤ : ١اإلمتاع واملؤانسة 

  :ابن التعاويذي ، حممد بن عبيد اهللا بن عبد اهللا الكاتب 

، وكان يعد من كبار شعراء الشيعة وأدبائها ) هجريةـ ٥١٩( ولد يف العاشر من رجب عام 
  .عراق ، والذي سار نظمه يف اآلفاق ، وتقدم على شعراء ال

  .أصبح كاتباً يف ديوان املقاطعات ببغداد 

  .أصابه العمى يف آخر أيامه ، وله يف ذلك قصائد مجيلة 

  .تويف يف شوال عام أربع ومثانني ومخسمائة هجرية 

:  ، تأسيس الشيعة ٢٢٥ : ١ ، الكىن واأللقاب ٣٩٥ : ٩أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، خمتصر ٢٢٦ : ٤ ، وفيات األعيان ٨٧|١٧٥ : ٢١ ، سري أعالم النبالء ٨٨ : ٣ ، العرب ٢٢١

 ٣ ، مرآة الزمان ١٠٥ : ٦الزاهرة  ، النجوم ٢٨١ : ٤ ، شذرات الذهب ٨٠ : ٣تاريخ أيب الفداء 
 :٤٢٩.   



  ٥٠٠  

  :ابن الطقطقي ، حممد بن علي بن طباطبا العلوي 

  .مؤرخ شهري من أهل املوصل ، خلف أباه يف نقابة العلويني باحللة والنجف وكربالء

  ) . هجريةـ ٧٠٩( وتويف عام )  هجريةـ ٦٦٠( ولد عام 

 ، معجم املؤلفني ١٧٤ : ٧ ، األعالم للزركلي ٣٣١ : ١الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
٥١ : ١١.  

  : النعمان الكويف الصرييف أبو جعفر ، حممد بن علي بن

  كان كثري العلم ، حسن اخلاطر ، وكان له دكان يف طاق احملامل بالكوفة فريجع



  ٥٠١  

 )٣٧٦(  

  .إليه يف النقد فريد رداً خيرج كما يقول 

نني علي عليه السالم وغريه ذكر ذلك النجاشي يف له كتاب االحتجاج يف إمامة أمري املؤم
   ) .٨٨٦|٣٢٥( رجاله 

 : ١٣( وللطاقي مناظرات كثرية مع معاصره أيب حنيفة ذكرها اخلطيب البغدادي يف تارخيه 
بالرجعة ، ) هم هكذا يسمونه يف كتب( ١كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق : قال : ، منها  ) ٤٠٩

فخرج أبو حنيفة يوماً إىل السوق فاستقبله : قال .وكان شيطان الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ 
عليه [ أتبيع هذا الثوب إىل رجوع علي : شيطان الطاق ومعه ثوب يريد بيعه ، فقال أبو حنيفة 

  ؟] السالم 

  . حنيفة فبهت أبو. إن أعطيتين كفيالً أن ال متسخ قرداً بعتك: فقال 

التقى هو وأبو حنيفة ، فقال له أبو حنيفة ] عليهما السالم [ ملا مات جعفر بن حممد : ومنها 
  .أما إمامك فمن املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم : أما إمامك فقد فات ، فقال له شيطان الطاق : 

  :سلمي الواقدي ، حممد بن عمر بن واقد اال

  .صاحب التصانيف واملغازي املشهور

ولد بعد العشرين ومائة ، وتويف عشية يوم االثنني ألحد عشرة ليلة خلت من ذي احلجة سنة 
  .سبع ومائتني ، وله مثان وسبعون سنة ، ودفن يف مقابر اخليزران 

  .كان يتشيع حسن املذهب ، يلزم التقية: قال عنه ابن الندمي 

                                         
  .كانوا يسمونه بشيطان الطاق ) عليهم السالم (  هو مؤمن الطاق ، لكن أعداء أهل البيت ١



  ٥٠٢  

 : ٣ ، الكىن واأللقاب ٢٤٢:  ، تأسيس الشيعة ٣٠ : ١٥أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 ، طبقات ابن ٥٣٢:  ، تاريخ ابن معني ١٧٨ : ١ ، التاريخ الكبري ١٦٦ : ٣ ، تنقيح املقال ٢٣٠
 ، ٢٠ : ٨ ، اجلرح والتعديل ٣ : ٣ ، تاريخ بغداد ١١١:  ، فهرست ابن الندمي ٣٣٤ : ٧سعد 

 ، سري أعالم ٦٦٢ : ٣ ، ميزان االعتدال ١٨٤ : ٨ ، النجوم الزاهرة ٢٧٧ : ١٨معجم األدباء 
 : ٢ ، شذرات الذهب ١٤٤: قات احلفاظ  ، طب١٢٨ : ١ ، دول اإلسالم ١٧٢|٤٥٤ : ٩النبالء 
 ، ذيب ٣٨٥ : ٦ ، الكامل يف التاريخ ٢٣٨ : ٤ ، الوايف بالوفيات ١٧ : ١ ، عيون األثر ١٨

   .٣٣٢ : ٩التهذيب 



  ٥٠٣  

 )٣٧٧(  

  :املنتصر باهللا ، حممد بن املتوكل العباسي 

كان على ما قيل وافر العقل ، راغباً يف اخلري ، باراً بالعلويني ، رافعاً للظلم الواقع عليهم من 
  .بين العباس 

أزال املنتصر باهللا عن الطالبيني ما كانوا فيه من اخلوف واحملنة من منعهم من : قال املسعودي 
  .الشهيد عليه السالم ، ورد فدك إىل آل علي عليه السالم زيارة تربة احلسني 

تويف يف اخلامس من شهر ربيع اآلخر سنة مثان وأربعني ومائتني ، عن ست وعشرين سنة أو 
  .أقل بقليل ، وكانت مدة خالفته ستة أشهر وأياماً

 : ٢ ، الوايف بالوفيات٣١٧ : ٣ ، فوات الوفيات ١١٩ : ٢تاريخ بغداد : نظر ترمجته يف ا
  ).وما بعدها  ( ٢٣٤ : ٩ ، تاريخ بغداد ١١٨ : ٢ ، شذرات الذهب ٢٨٥:  ، تاريخ اخللفاء ٢٨٩

  :حممد بن هانئ بن حممد بن سعدون األندلسي الشيعي 

 قرية سكون من قرى اشبيلية يف األندلس ، وأخذ حظاً وافراً من العلم ودرجة عالية يف ولد يف
  .األدب ، فأنشد الشعر وبرع فيه ، وكان حافظاً ألشعار العرب وأخبارهم ، ويعد من فحول الشعراء

املغرب لقوله بإمامة اخللفاء الفاطميني قربه صاحب اشبيلية فترة من الزمن حىت رحل عنه إىل 
  .ونقمة وجوه األندلس على ذلك 

رحل بعد ذلك إىل مصر مث استأذن املعز لدين اهللا للسفر إىل املغرب الستصحاب أهله ، فقتل 
  .، وأصابع االام تشري إىل األمويني )  هـ ٣٦٢( أثناء الطريق وذلك عام 

  :ومن أشعاره 

  فنجى هزيراً شده املتهالك* وما نقموا إال قدمي تشيعي 



  ٥٠٤  

  وما النصح إال أن يكون التشيع* نصحت اإلمام احلق ملا عرفته 



  ٥٠٥  

 )٣٧٨(   

  يكاد يسبق كرايت إىل البطل* يل صارم وهو شيعي كحامله 

  :وله أيضاً 

  على خده الشغرى ويف وجهه البدر* فكل إمامي جييء كأمنا 

:  ، تأسيس الشيعة ٤٣٣ : ١ ، الكىن واأللقاب ٨٥ : ١٠أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 النجوم الزاهرة  ،٩٢ : ١٩ ، معجم األدباء ١٤:  ، معامل العلماء ٩٤٨|٣١١:  ، أمل اآلمل ٢٠٦

 ٢٩٣ : ١ ، نفح الطيب ٨٨|١٣١ : ١٦ ، سري أعالم النبالء ٤٢١ : ٤ ، وفيات األعيان ٦٧ : ٤
   .٢٧٤ : ١١ ، البداية والنهاية ٤١ : ٣ ، شذرات الذهب ١١٤ : ٢ ، العرب ١٦٤ : ٣و 

  :أبو القاسم ، حممد بن رهيب احلمريي 

بارعاً من أدباء الشيعة ، ولد يف البصرة ونشأ ا ، مث انتقل للسكن يف بغداد ، وكان أديباً 
  .خمتصاً باحلسن بن سهل 

  .تويف عام مائتني ونيف وعشرين هجرية 

   .٧٣  :١٩ ، األغاين ٩٦ : ١٠أعيان الشيعة : راجع 

  :الصويل ، حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن صول تكني 

  .الكاتب املعروف 

، وكان جده صول تكني الذين ينسب إليه من ملوك )  هـ ٢٥٥( ولد يف حدود عام 
  .جرجان

كان واسع الرواية ، حسن احلفظ لآلداب ، عاملاً ، حمدثاً ، شاعراً ، أديباً ، وكان ندمياً 
  .للمكتفي والراضي باهللا واملقتدر العباسيني ، وله مصنفات كثرية 



  ٥٠٦  

  .كان يعد من شعراء أهل البيت عليهم السالم 

  ) . هـ ٣٣٦( عام : بالبصرة ، وقيل )  هجريةـ ٣٣٥( توىف عام 

 : ٢ ، الكىن واأللقاب ٩٧ : ١٠ ، أعيان الشيعة ١٥٢: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
 ١١، البداية والنهاية  ٤٢٧ : ٣ ، تاريخ بغداد ٧٧:  ، تأسيس الشيعة ٢١ : ١ ، تنقيح املقال ٣٩٢

:  ، نزهة األلباء ١٠٩ : ١٩ ، معجم األدباء ٤٣١:  ، معجم الشعراء ١١٠ : ٨ ، األنساب ٢١٩: 
  ،٣٣٩ : ٢ ، شذرات الذهب ٣٥٩ : ٦ ، املنتظم ١٨٨



  ٥٠٧  

 )٣٧٩(  

 ، ٣٥٦ : ٤ ، وفيات األعيان ١٤٢|٣٠٢ : ١٥ ، سري أعالم النبالء ٤٢٧ : ٥لسان امليزان 
   .٢٩٦ : ٣ النجوم الزاهرة

  :أبو الفتح ، حممود بن احلسني بن السندي بن شاهك الرملي 

ولد يف قرية من قرى سجستان ، وكان أديبا شاعراً ، ومنجماً متكلماً ، ومصنفاً عاملاً له 
  .مصنفات كثرية يف شىت العلوم واملعارف ، وكان يعد شاعر زمانه 

  .، وله قصائد يف مدح أهل البيت عليهم السالم )  هـ ٣٥٥( تويف عام 

 ١٤٩:  ، معامل العلماء ٢٠٤:  ، تأسيس الشيعة ١٥٣ : ١٠أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 : ٢ ، العرب ٢٨٥ : ١٦ري أعالم النبالء  ، س٣٧ : ٣ ، شذرات الذهب ٢٦٦ : ٤، مروج الذهب 

   .٢٢|٣٢٢:  ، فهرست ابن الندمي ٢٨٥ : ١ ، يتيمة الدهر ١١٠

  :صريع الغواين ، مسلم بن الوليد األنصاري الكويف 

واء الشعر ، ويل يف خالفة املأمون بريد جرجان ، كان شاعراً مفوهاً مداحاً ، يعد حامالً لل
  .فلم يزل هناك حىت مات 

  .قيل أنه أول من ألطف يف املعاين ، ورقق يف القول 

  :امسي بصريع الغواين لقوله 

   صريع الكأس واألعني النجلوتغدو* هل العيش إال أن تروح مع الصبا 

  .وقيل أنه كان كارهاً هلذا اللقب ، غري راغب مبناداته به

  .كان يف أول األمر أستاذا لدعبل اخلزاعي الذي تأثر به كثرياً



  ٥٠٨  

 ، ١٨ : ٢٤ ، األغاين ١٥٢:  ، معامل العلماء ٤٣٢ : ١الكىن واأللقاب : ترمجته يف انظر 
 ، تاريخ بغداد ٢٥ :٦ ، التاريخ الكبري ١٠٦|٣٦٥ : ٨ ، سري أعالم النبالء ٥٦٤: الشعر والشعراء 

٩٦ : ١٣.  

  :الفراء ، معاذ بن مسلم الكويف 

  .النحوي املشهور ، وأستاذ الكسائي 

كان أول من رضع علم التصريف ، وشهرته بذلك واسعة ، وكان من أصحاب الصادقني 
  .عليهما السالم ، وروى احلديث عن جعفر بن حممد عليه السالم 

  .أمسي اهلراء ألنه كان يبيع الثياب اهلروية 



  ٥٠٩  

 )٣٨٠(   

  . هجريةـ عن عمر يناهز املائة واخلمسني عاما١٩٥ً، وقيل )  هـ ١٨٧( تويف سنة 

:  ، رجال الطوسي ٢٣٩ : ٣ ، الكىن واأللقاب ١٣٠ : ١٠أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
:  رجال ابن داود ١٢|١٧١:  ، اخلالصة ١٤٠:  ، تأسيس الشيعة ٥٤١|٣١٤و  ٤٣|١٣٧
 ، الكامل يف ١٣٥:  ، طبقات النحويني واللغويني ٥١ : ٧ ، احليوان للجاحظ ١٥٧٤|١٩٠

   .٢٣٥ : ١ ، العرب ٢٨٨ : ٣ ، إنباه الرواة ٤٨٢ : ٨ ، سري أعالم النبالء ١٨٩ : ٦التاريخ 

  :حسام الدولة ، املقلد بن املسيب 

كان مشهوراً بالعقل وحسن السياسة والكفاءة ، وكان شاعراً أديباً ، مفوهاً ، بليغاً توىل 
إمارة املوصل بعد وفاة أخيه حممد بن املسيب سنة سبع ومثانني وثالمثائة ، فاتسعت يف أيامه إمارته 

  .وتوطد فيها حكمه 

قتل غيلة يف صفر سنة إحدى وتسعني وثالمثائة ، فرثاه الشريف الرضي رمحه اهللا تعاىل 
  .بقصيدة مجيلة رائعة 

 ، الكامل يف ٣٦٩ : ١ ، ديوان الشريف الرضي ١٦٠ : ٢الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، تاريخ ٥ : ١٧ ، سري أعالم النبالء ٢٦٠ : ٥، وفيات األعيان ) وما بعدها  ( ١٢٥ : ٩التاريخ 

:  ، منية األدباء ١٣٨ : ٣ ، شذرات الذهب ٢٠٣ : ٤ ، النجوم الزاهرة ٢٥٥ : ٤ابن خلدون 
٤٦.  

  :أبو احلسن ، مهيار بن مرزويه الفارسي الديلمي 

م على يد الشريف الرضي رمحه اهللا تعاىل ، واخذ منه العلم ، فربع يف الكثري كان جموسياً فاسل
  .من امليادين ، ونظم الشعر فأبدع فيه حىت أصبح مقدماً على أهل وقته ، وامسي بذي البالغتني 

  .رب الثالمثائة بيت من الشعركان شعره جزيالً ، بعيد املدى ، طويل املنحدر ، وله قصائد تقا



  ٥١٠  

  .له شعر كثري يف مدح أهل البيت عليهم السالم 

  ) . هـ ٤٢٨( تويف عام 

  ، معامل٢٤٦ : ٢لقاب  ، الكىن واأل١٧٠ : ١٠أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 



  ٥١١  

 )٣٨١(  

 ٢٧٦ : ١٣ ، تاريخ بغداد ٢١٤:  ، تأسيس الشيعة ١٠٢١|٣٢٩ : ٢ ، أمل اآلمل ١٤٨: العلماء 
 : ١٢ ، البداية والنهاية ٩٤ : ٨ ، املنتظم ٢٦٠ : ٢ ، العرب ٣١٠|٤٧٢ : ١٧، سري أعالم النبالء 

 ، وفيات ٤٥٦ : ٩امل يف التاريخ  ، الك٢٤٢ : ٣ ، شذرات الذهب ٢٦ : ٥ ، النجوم الزاهرة ٤١
   .٣٥٩ : ٥األعيان 

  :منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري 

  .أنه كان من أهل رأس العني ، كنيته أبو الفضل : ذكر ياقوت . من شعراء الشيعة البارزين 

د يف الظاهر من أصحاب هارون الرشيد ، لتقريب األخري له ، ومواصلته ، إال ذكر أنه كان يع
  .أنه ـ وكما يروى ـ كان حيمل يف قلبه حب أهل البيت الطيبني األطهار عليهم السالم ، ومودم 

  .له مراثي كثرية يف واقعة كربالء 

  ). هـ ١٩٠( تويف يف حدود عام 

 : ٧ ، أعالم الزركلي ١٣٨ : ١٠:  ، أعيان الشيعة ١٥٢: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
 ، الشعر ٢٢١ : ٢٣ و ١٢٥ : ١٨ و ١٤٠ : ١٣ و ١٠٠ : ٧ و ١٩٦ : ٣ ، األغاين ٢٩٩

  .٥٨٣: والشعراء 

  :اجلعدي النابغة 

  .شاعر زمانه ، وأديب عصره ، له صحبة ووفادة ورواية 

قري بن كعب ، : عبد اهللا بن قيس ، وقيل : قيس بن عبد اهللا ، وقيل : اختلف يف امسه ، فقيل 
  .قيس بن سعد: وقيل 

  .أنه عاش مائة ومثانني عاماً أو أكثر: كان من املعمرين حىت قيل 



  ٥١٢  

  :أنه انشد النيب صلى اهللا عليه وآله : روي 

  وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا* بلغنا السماء عزة وتكرما 

: إىل اجلنة يا رسول اهللا ، قال : إىل أين يا بن أيب ليلى ؟ قال : صلى اهللا عليه وآله فقال له 
  .أحسنت ال يفضض اهللا فاك 



  ٥١٣  

 )٣٨٢(   

فرأيته شيخاً له مائة وثالثون سنة وأسنانه مثل ورق األقحوان نقاًء وبياضاً ، قد : قال الراوي 
  .فات هدمت جسمه اآل

أنه كان علوي الرأي ، خرج بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مع علي عليه السالم : قيل 
  .إىل صفني 

 : ٣ ، الكىن واأللقاب ١٩٩ : ١٠ ، أعيان الشيعة ٢١٤ : ١أمايل املرتضى : انظر ترمجته يف 
 ، ١٩٥:  ، معجم الشعراء ١ : ٥ ، األغاين ١٧٧: الشعراء  ، الشعر و١٥٠:  ، معامل العلماء ١٨٩

 : ١ ، خزانة األدب ٢٨٩:  ، مجهرة أنساب العرب ٥٣٧ : ٣ ، اإلصابة ٢٢٣ : ٤أُسد الغابة 
   .٥٥٣:  ، صفني ٥١٢

  :اخلبز أرزي ، أبو القاسم نصر بن أمحد بن نصر البصري

  .كان خيبز دقيق األرز مبربد البصرة ، فشاعت تسميته بذلك 

أنشد الشعر وكان اُمياً ال يتهجى وال يكتب ، وكان شعراً بليغاً مجيالً أعجب الناس فكانوا 
تمعيه ابن لنكك الشاعر البصري يتزامحون على دكانه يف البصرة لسماع أشعاره ، وكان من مس

  .الشهري ، حيث مجع أشعاره يف ديوان خاص بالشاعر

، وقد نص البعض على )  هـ ٣١٧( انتقل إىل بغداد وأقام ا طويالً حىت تويف يف سنة 
  .تشيعه 

 ١٣٤ : ١ ، معاهد التنصيص ٢٠٩ : ١٠ ، أعيان الشيعة ١٨٢ : ٢ب الكىن واأللقا: راجع 
 : ١٣ ، تاريخ بغداد ٢٠٦ : ٧ ، معجم األدباء ٢٧٥ : ٢ ، مرآة الزمان ٥٠٩ : ١، كشف الظنون 

   .٢٧٦ : ٢ ، شذرات الذهب ٢٩٦



  ٥١٤  

  :أبو الفضل ، نصر بن مزاحم بن سيار املنقري الكويف 

  .املؤرخ الشيعي املشهور

يف الكوفة ، وحيث نشأ فيها )  هجريةـ ١٢٥( يرجح املؤرخون أنه ولد حوايل سنة 
  .وترعرع وأخذ العلم من علمائها ، مث انتقل بعد ذلك للسكىن يف بغداد

كان يعمل عطاراً يف صناعة وبيع العطور وهو ما دعى البعض إىل القول بوضوح تأثري عمله 
  .هذا يف ما عرف عنه من دقة رواياته وأخباره ، ومجال تنسيقها وترتيبها 

 إنه مل يصلنا منها إالله مؤلفات كثرية وشهرية أشار املؤرخون إىل وجودها إال 



  ٥١٥  

 )٣٨٣(  

  .كتاب صفني الشهري

:  ، اخلالصة ٢٦٩ : ٣ ، تنقيح املقال ٧٧١|١٧١: فهرست الطوسي : انظر ترمجته يف 
:  ، رجال ابن داود ١١٤٨|٤٢٧:  ، رجال النجاشي ٢٣٧:  ، تأسيس الشيعة ١٧٥
 ، شرح ج البالغة البن ٢٨٢ : ١٣ ، تاريخ بغداد ٨٥١|١٢٦:  ، معامل العلماء ١٦٣٥|١٩٦

 ، فهرست ابن ٢٢٥ : ١٩ ، معجم األدباء ١٥٧ : ٦ ، لسان امليزان ١٨٣ : ١أيب احلديد املعتزيل 
   .١٨٥: الندمي 

  :أبو الشجري ، هبة اهللا بن علي بن حممد بن محزة 

  . بليغاً ، ويعد شيخاً للنحاة كان أديباً فصيحاً

  .له تصانيف كثرية أشهرها كتابه األمايل 

تويف يف اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان املبارك سنة اثنني وأربعني ومخسمائة هجرية 
  .، ودفن بداره 

:  ، تأسيس الشيعة ١٠٥٩|٣٤٣ : ٢ ، أمل اآلمل ٩٦: الدرجات الرفيعة :  انظر ترمجته يف
 ، أنباه ٢٨٢ : ١٩ ، معجم األدباء ٤٦٣ : ٢ ، العرب ١٢٦|١٩٤ : ٢٠ ، سري أعالم النبالء ١٢٣

 ، ٤٥ : ٦ ، وفيات األعيان ٢٢٣ : ١٢ ، البداية والنهاية ٤٠٤:  ، نزهة األلباء ٣٥٦ : ٣الرواة 
 : ٢ ، بغية الوعاة ٢٧٥ : ٣ ، مرآة اجلنان ٢٨١ : ٥ ، النجوم الزاهرة ١٣٢  :٤شذرات الذهب 

   .١٦٢ : ١ ، كشف الظنون ٣٢٤

  :أبو املعايل ، هبة اهللا بن حممد بن علي الكرماين

ترجم له الذهيب مل أعثر له على ترمجة وافية فيما استقصيته مما توفر لدي من املصادر ، إال ما 
حيث وصفه بالوزير  ) ١|١٩٥|٤( ويف تاريخ اإلسالم  ) ٢٢٥|٣٨٤ : ١٩( يف سري أعالمه 



  ٥١٦  

الكبري ، وأنه من كبار األعيان ، وكان رأساً يف حساب الديوان ، وأنه وزر للمستظهر سنتني ونصفاً 
  ).هـ ٥٠٩( أنه تويف عام : وقال . مث عزله 

  :أبو حممد ، هشام بن احلكم 

كان فقيهاً عاملاً متكلماً ، ومن أكابر أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصادق .موىل كندة 
  .عليهما السالم ، ومن بعده ولده الكاظم عليه السالم 



  ٥١٧  

 )٣٨٤(   

  .كان يرتل بين شيبان يف الكوفة

برع يف الكالم حىت قل نظريه ، واعترف له بذلك اجلميع ، وله يف ذلك مؤلفات كثرية يف 
  .الذب عن اإلمامة والدفاع عنها ، وحاله أشهر من أن توضح 

  .تويف سنة تسع وتسعني ومائة على ما ذكر

 ، تنقيح ١٨|٣٢٩:  ، رجال الطوسي ١١٦٤|٤٣٣: رجال النجاشي : أنظر ترمجته يف 
 : ١ ، أمايل املرتضى ٢٦٤ : ١٠ ، أعيان الشيعة ٣٦٢ و ٣١:  ، تأسيس الشيعة ٢٩٤ : ٣املقال 
 ١|١٧٨:  ، اخلالصة ١٦٧٤|٢٠٠:  ، رجال ابن داود ١٧٤:  ، فهرست الشيخ الطوسي ١٧٦

 ، ١٧٤|٥٤٣ : ١٠ ، سري أعالم النبالء ٥٢٦ : ٢ ، رجال الكشي ٨٦٢|١٢٨: لعلماء ، معامل ا
:  ، فهرست ابن الندمي ٢٣٢ : ٧ و ٣٧ : ٦ و ٤٤٣ : ٥ ، مروج الذهب ١٩٤ : ٦لسان امليزان 

٣٧٢.   

  :هشام بن سامل اجلواليقي الكويف 

  .م ، وحيث كان من سيب اجلوزجان موىل بشر بن مروان أبو احلك

  .يعد من كبار متكلمي الشيعة يف عصره 

عده الشيخ يف رجاله تارة من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم ، وأخرى من أصحاب 
  .اإلمام الكاظم عليه السالم 

  .له مجلة مناظرات مع متكلمي الفرق األخرى 

 ، تنقيح املقال ٢٦٦ : ١٠ ، أعيان الشيعة ١١٦٥|٤٣٤: رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
 : ، معامل العلماء ١٧٩:  ، اخلالصة ٢|٣٦٣ و ١٧|٣٢٩:  ، رجال الطوسي ٣٠١ : ٣

٨٦٣|١٢٩.   



  ٥١٨  

  :هشام بن حممد بن السائب الكليب 

  .من احلفاظ والنسابني والرواة الذين ذكرهم املؤرخون يف كتبهم واسندوا إليهم روايام 

اإلمام الصادق يقربه ويدنيه كان مشهوراً بالعلم والفضل ومعرفة األنساب واأليام ، وكان 
  .منه

  كان هشام من أعلم الناس بعلم األنساب ، وله كتاب: قال عنه ابن خلكان 



  ٥١٩  

 )٣٨٥(   

( أا تبلغ  : وكان من احلفاظ املشاهري ، وله من التصانيف شيء كثري قيل... اجلمهرة يف النسب 
  .تصنيفاً  ) ٢٠٥

  ). هـ ٢٥٥( تويف يف حدود سنة 

:  ، اخلالصة ٣٠٣ : ٣ ، تنقيح املقال ١١٦٦|٤٣٤: رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
 ، األنساب ٤٥ : ١٤ ، تاريخ بغداد ٢٦٥:  ١٠ ، أعيان الشيعة ٩٥ : ٣ ، الكىن واأللقاب ١٧٩

 ، ٢٧١ : ١ ، العرب ٣|١٠١ : ١٠ ، سري أعالم النبالء ٥٩:  ، نزهة األلباء ٤٥٤ : ١٠للسمعاين 
 ٦ ، وفيات األعيان ٢٨٧ : ١٩ ، معجم األدباء ٣٠٤ : ٤ ، ميزان االعتدال ١٩٦ : ٦لسان امليزان 

 :٨٢.   

  :الفرزدق ، أبو فراس مهّام بن غالب 

  .الشاعر املعروف ، والذي لقب بالفرزدق لغالضة وجهه على ما قيل 

يف البصرة ، ونشأ يف باديتها ، ونظم الشعر صغرياً ، فجاء به ـ ) هجريةـ ١١٤( ولد عام 
إن ابين هذا من شعراء مضر فامسع منه ، : م وقال له كما يروى ـ أبوه إىل اإلمام علي عليه السال

  .فلما كرب تعلمه وهو مقيد لئال يلهو. أن علمه القران : فأجابه اإلمام عليه السالم 

  .كان متعصباً ألهل البيت عليهم السالم ، شديد التشيع هلم ، جماهراً حببهم ، معلناً له 

  .كان أول من رسم النحو ، حيث تعلم ذلك من أمري املؤمنني عليه السالم 

ولعل من أروع ما علق يف ذاكريت منذ الطفولة قصيدته اليت ألقاها يف مدح اإلمام زين 
  .العابدين عليه السالم أمام هشام بن عبد امللك األموي 

أنه ملا حج هشام بن عبد امللك يف أيام أبيه عبد امللك بن مروان : فقد روت املصادر املتعددة 
طاف بالبيت وجهد أن يصل إىل احلجر األسود الستالمه فلم يستطع ذلك لكثرة الزحام ، وحاول 



  ٥٢٠  

ليه ينظر احلجاج ذلك مراراً وتكراراً فلم يوفق ، ومل تكترث له اجلموع ، فنصب له كرسي وجلس ع
هو ومن معه من أعيان الشام ووجوهها ، فبينما هو كذلك إذ أقبل اإلمام زين العابدين علي بن 

 احلسني عليه آالف التحية والسالم ، فطاف بالبيت فلما انتهى إىل احلجر األسود تنحى له



  ٥٢١  

 )٣٨٦(   

صحابه ينظرون والغيظ الناس ، وأفسحوا له املكان حىت استلم احلجر بسهولة ويسر ، وهشام وأ
من هذا : واحلسد قد أخذ منهم مأخذاً عظيماً ال يعلمه إال اهللا تعاىل ، فقال رجل من الشاميني هلشام 

فسمع ذلك الفرزدق ـ وكان . ال أعرفه : الذي هابه الناس هذه اهليبة ؟ فقال هشام ـ كذباً ـ 
  :عة اليت مطلعهاأنا أعرفه ، مث أنشد قصيدته الرائ: حاضراً ـ فاندفع وقال 

 و ٤٦:  ، تأسيس الشيعة ١٥١:  ، معامل العلماء ١٧ : ٣الكىن واأللقاب : انظر ترمجته يف 
 ، ٤٦٥:  ، معجم الشعراء ٤٦/٣:  ، رجال الطوسي ١١٩٠|١٥١:  ، رجال ابن داود ١٨٦

 ، طبقات ٢٢٦|٥٩٠٤٤، سري أعالم النبالء  ١٧٨ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ٣١٠: الشعر والشعراء 
 ٢٦٥ : ٩ ، البداية والنهاية ٢٣٨ : ١ ، مرآة اجلنان ٨٦ : ٦ ، وفيات األعيان ٢٩٩ : ١ابن سالم 

   .٢١٧ : ١ ، شذرات الذهب ٢١٧ : ١ ، خزانة األدب ٢٨٦ : ١، النجوم الزاهرة 

  :بيد بن حيىي الطائي البحتري ، الوليد بن ع

من فحول شعراء القرن الثالث اهلجري ، كان معاصراً أليب متام ، وكان يقال لشعره سالسل 
  .الذهب 

  ) . هـ ٢٨٤( تويف عام 

 ، ٣٦ : ٢١ ، األغاين ٥٨ : ٢ ، الكىن واأللقاب ٥٤١ : ٣أعيان الشيعة : يف انظر ترمجته 
 ، تاريخ ٢٣٣|٤٨٦ : ١٣ ، سري أعالم النبالء ٢١ : ٦ ، وفيات األعيان ٩٩ : ٣النجوم الزاهرة 

   .١١ : ٦ ، املنتظم ١٨ : ٢ ، شذرات الذهب ٧٦ : ١١ ، البداية والنهاية ٣٩ : ٢١بغداد 

  : اجلمعي وهب بن زمعة بن أسيد

  كان شاعراً جميداً ، له قصائد كثرية يف رثاء سيد الشهداء اإلمام احلسني بن



  ٥٢٢  

 )٣٨٧(   

  .علي عليهما السالم 

  . اخلزاعي خرج مع التوابني املطالبني بدم اإلمام احلسني عليه السالم مع سليمان بن صرد

 ١٨٧:  ، تأسيس الشيعة ٢٨١ : ١٠ ، أعيان الشيعة ١٥٢: معامل العلماء : انظر ترمجته يف 
   .١١٤ : ٧، األغاين 

  :معني الدين ، حيىي بن سالمة بن احلسني احلصكفي

 ٤٦٠) (  هـ ٤٦٠(  شاعراً ، خطيباً مفوهاً ولد يف طرتة حدود عام كان فقيها حنوياً كاتباً
ونشأ حبصن كيفا ، وقدم بغداد حيث انكب على طلب العلم ودراسة األدب فترة من ) هجريةـ 

  .الزمان حىت برع يف ذلك واشتهر به ، مث عاد إىل موطنه حيث توىل هناك اخلطابة واإلفتاء 

  :له قصائد مجيلة تدل على تشيعه ومواالته ألهل البيت عليهم السالم ، منها 

  .ـ مبيا فراقني ) هـ ٥٥١: ( ـ وقيل  ) ٥٥٣( تويف عام 

 : ٤ ، األنساب ١٦٢ : ٢لقاب  ، الكىن واأل٢٩٦ : ١٠أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
 : ١ ، اللباب ١٨٣ : ١٠ ، املنتظم ٢٠٥ : ٦ ، وفيات األعيان ١٨ : ٢٠ ، معجم األدباء ١٥٤
 : ١٢ ، البداية والنهاية ٢٣٩ : ١١ ، الكامل يف التاريخ ١٤٢ : ٨ ، مرآة الزمان ٢٨٦ : ٢ و ٣٩٦
  ،١٦٨ : ٤ ، شذرات الذهب ٣٢٨ : ٥ ، النجوم الزاهرة ٢٣٨



  ٥٢٣  

 )٣٨٨(   

   .٣٤ : ٣املختصر 

  :حيىي بن يعمر العدواين 

  .إمام القراء يف البصرة ، كان تابعياً عاملاً بالقران ، وفقهياً حنوياً لغوياً 

  . السالم ولد يف البصرة ونشأ يف خراسان ، وعرف بتشيعه ألهل البيت عليهم

  .قرأ القرآن على أيب األسود الدؤيل ، وكان يعد من كبار العلماء 

  .اختلف يف زمن وفاته ، فقيل أنه تويف قبل املائة وقيل بعدها 

 ، طبقات ابن سعد ١٠ و ٩ : ١ ، الكىن واأللقاب ٣٠٤:١٠أعيان الشيعة  : انظر ترمجته يف
 ، ١٧٣ : ٦ ، وفيات األعيان ٧٣ : ٩ ، البداية والنهاية ٣١١ : ٨ ، التاريخ الكبري ٣٦٨ : ٧

 ، نزهة ٤٢ : ٢٠ ، معجم األدباء ٤٧:  ، فهرست ابن الندمي ٢٧: طبقات النحويني واللغويني 
 ، سري ٧١ : ١ ، تذكرة احلفاظ ٦٨ : ٤ ، تاريخ اإلسالم ١٥٢٩: الكمال  ، ذيب ٨: األلباء 

 ، ١٧١ : ٤ ، تذهيب التهذيب ٢٦٦ : ١١ ، ذيب التهذيب ١٧٠/ ٤٤١ : ٤أعالم النبالء 
 : ١ ، شذرات الذهب ٣٠:  ، طبقات احلفاظ ٣٤٥ : ٢ ، بغية الوعاة ٢١٧ : ١النجوم الزاهرة 

١٧٥.   

  :حاق الدروقي األهوازي ابن السكيت ، يعقوب بن إس

اإلمامي ، النحوي واللغوي الشهري ، من عظماء الشيعة وكبار رجاالا ، وبعد من خواص 
  .اإلمامني التقيني عليهما السالم

  .ة من التصانيف الشهرية كان حامالً للواء العربية واألدب ، وله مجلة واسع



  ٥٢٤  

عندما كان معلماً لولديه املعتز )  هـ ٢٤٤( قتله املتوكل لعنه اهللا يف اخلامس من رجب عام 
  ! !أميا أحب إليك ابناي هذان ، أم احلسن واحلسني : واملؤيد ، حيث سأله 

  .واهللا إن قنرباً خادم علي بن أيب طالب عليه السالم خري منك ومن ابنيك: ل ابن السكيت فقا

  .ففعلوا فمات رمحه اهللا تعاىل برمحته الواسعة . سلوا لسانه من قفاه : فقال املتوكل لألتراك 

  : ، اخلالصة ١٥٥:  ، تأسيس الشيعة ٣٠٣ : ١الكىن واأللقاب : ه يف انظر ترمجت



  ٥٢٥  

 )٣٨٩(  

 : ٣ ، تنقيح املقال ١٢١٤|٤٤٩:  ، رجال النجاشي ١٧٢٩|٢٠٦: ، رجال ابن داود 5 / 186
 ، ١٢٢:  ، نزهة األلباء ٢٧٣ : ١٤ ، تاريخ بغداد ٢٠٢:  ، طبقات النحويني واللغويني ٣٢٩

 : ١٢ ، سري أعالم النبالء ٣٤٩ : ١ ، العرب ٣٩٥ : ٦وفيات األعيان  ، ٥٠ : ٢٠معجم األدباء 
 ، شذرات ٣٤٩ : ٢ ، بغية الوعاة ٣١٧ : ٢ ، النجوم الزاهرة ٣٤٦ : ١ ، البداية والنهاية ١٦/٢

 ، املزهر ٩٥:  ، مراتب النحويني ١٤٧ : ٢ ، مرآة اجلنان ١٧٨:  ، نزهة األلباء ١٠٦ : ٢الذهب 
  .٤٠ : ٢ ، تاريخ أيب الفداء ٣٠ : ٥ ، الكامل يف التاريخ ٩٤ : ٩كنون  ، إيضاح امل٤١٢ : ٢

  :يعقوب بن داود 

كان والده كاتباً لألمري نصر بن سيار ، متويل خراسان ، . موىل عبد اهللا بن خازم السلمي 
  .ه ـ من املناصرين ليحىي بن زيد بن علي بن احلسني عليهما السالم يف دعوته وكان ـ أي والد

كان يعقوب مسحاً جواداً ، كثري الرب والصدقة ، واصطناع املعروف ، وكثري التنقل والتجول 
  .يف البلدان 

 السجن مع أخيه علي بن داود مليوهلما العلوية ، وبقيا يف السجن حىت أفرج أودعه املنصور
عنهما املهدي ، الذي مل يلبث أن قرب يعقوب إليه واستوزره ، بل وأسلمه أمور الدولة ، ملا رآه من 
رجاحة عقله ، وحسن تدبريه ، فاصبح يعقوب هو اآلمر والناهي ، حىت قال بشار بن برد ـ على ما 

  :ف بني يعقوب وبشار ـ روي خلال

  إن اخلليفة يعقوب بن داود* بين أمية هبوا طال نومكم 

  خليفة اهللا بني الدن والعود* ضاعت خالفتنا يا قوم فاطلبوا 

أن املهدي طلب من يعقوب قتل أحد العلويني ، وأخذ عليه العهود ليفعله ، إال : وروي أيضا 
عقوب امتنع عن ذلك وأطلق العلوي ، فوشي به إىل املهدي ، فحبسه يف املطبق ، حيث بقي فيه أن ي

  .بقية أيام املهدي ، وأيام اهلادي إىل أن أطلقه الرشيد بعد ذلك



  ٥٢٦  

  .أنه تويف سنة اثنتني ومثانني ومائة هجرية : قيل 



  ٥٢٧  

 )٣٩٠(   

:  ، معجم الشعراء ١٥٤ : ٨ ، تاريخ الطربي ٣٥٢ : ٢تاريخ اليعقويب : انظر ترمجته يف 
 ، البداية ١٨٩ : ١ ، العرب ٩٣|٣٤٦ : ٨ ، سري أعالم النبالء ٢٦٢ : ١٤ ، تاريخ بغداد ٤٩٥

 ٦ل يف التاريخ  ، الكام٢١١ : ٣ ، تاريخ ابن خلدون ٤١٧ : ١ ، مرآة اجلنان ١٤٧ : ١٠والنهاية 
   .١٩ : ٧ ، وفيات األعيان ٦٩: 

  :يونس بن يعقوب البجلي الدهين الكويف 

  .كان خطيباً مفوهاً ، وعاملاً فقيهاً ، ومن أصحاب األصول املدونة واملصنفات املشهورة 

  .ب اإلمامني الصادق والكاظم عليها السالم عده الشيخ من أصحا

  .تويف باملدينة يف أيام اإلمام الرضا عليه السالم 

 ، ٤|٣٦٣ و ٤٤|٣٣٥:  ، رجال الطوسي ١٠٢٧|٤٤٦: رجال النجاشي : انظر 
   .٨١٠|١٨٢:  ، فهرست الطوسي ٣٣٤ : ٣  ، تنقيح املقال١٨٥: اخلالصة 

  :أبو أمية الكويف 

قدم املدينة يوم وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قيل . كان يعد من كبار التابعني وسادام 
  .وشهد الريموك مع املسلمني . وآله ، إال أنه كان قد أسلم يف حياته 

يعده أصحابنا من أولياء أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم ، وولده اإلمام احلسني 
  .عليه السالم أيضاً 

  .نزل الكوفة وبقي فيها حىت وفاته عام مثانني وله من العمر مائة وثالثون سنة 

 ، ٧٢ : ٢ ، تنقيح املقال ١١ : ١ ، الكىن واأللقاب ٣٢٥ :٧أعيان الشيعة  : انظر ترمجته يف
 ، ٣٧٩ : ٢ ، أُسد الغابة ٢٤٣:  ، املعارف ١٤٢ : ٤ ، التاريخ الكبري ٦٨ : ٦طبقات ابن سعد 



  ٥٢٨  

 : ١ ، العرب ١٨|٦٩ : ٤ ، سري أعالم النبالء ٢٥٢ : ٣ ، تاريخ اإلسالم ١٧٤ : ٤حلية األولياء 
 ، النجوم ٣٧ : ٩ ، البداية والنهاية ٢٢٤ : ٤ ، ذيب التهذيب ٥٠ : ١احلفاظ  ، تذكرة ٦٨

   .٩٠ : ١ ، شذرات الذهب ٢٠٣ : ١الزاهرة 

  :أبو رافع 

  .هرمز وصاحل : ثابت ، وقيل : أسلم ، وقيل : امسه إبراهيم ، وقيل : اختلف يف امسه ، فقيل 



  ٥٢٩  

 )٣٩١(   

  .يعد يف الطبقة األوىل من الشيعة

كان قبطياً عند العباس بن عبد املطلب فوهبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، فلما بشر صلى 
  .اهللا عليه وآله بإسالم العباس أعتقه 

  .هاجر من مكة إىل املدينة ، وشارك مع املسلمني يف غزوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

لزم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم وشهد معه حروبه ، وبعد استشهاد اإلمام 
 عليه السالم ، حيث أعطاه قسماً من بيت علي عليه عليه السالم رجع إىل املدينة مع اإلمام احلسن

  .السالم ، ألنه باع داره عند خروجه مع اإلمام علي عليه السالم إىل الكوفة 

 : ٣ ، تنقيح املقال ١٧٤ : ١ ، الكىن واأللقاب ١|٤: رجال النجاشي : انظر ترمجته يف 
 ، طبقات ابن سعد ٣٥٠ : ٢ة  ، أعيان الشيع٣٤١ و ٣١٩: ، تأسيس الشيعة ) باب الكىن  ( ١٦
 ٢|٢١٢ : ٤ ، تذهيب التهذيب ١٠٠ : ١٢ ، ذيب التهذيب ٥٢ : ١ ، أُسد الغابة ٧٣|٤ : ٤

 ، تاريخ ابن ١٤٩ : ٢ ، اجلرح والتعديل ٣|١٦ : ٢ ، سري أعالم النبالء ١٢٨ : ١١، اإلصابة 
  .٧٠٤: معني 

  :أبو سلمة اخلالل 

  .صاحب الدعوة العباسية 

كان أديباً عاملاً ، وحمدثاً بارعاً ، ورجل سياسة وتدبري ، وكان من وجوه أهل الكوفة 
ورجاالا ، ومن أكثر القائمني بالدعوة العباسية ، إال أنه مل يلبث أن ام بأنه علوي الرتعة ، وأنه 

)  هـ ١٣٢( السفاح ، وذلك يف عام حياول صرف الدعوة إىل آل أيب طالب ، فقتله أبو العباس 
  .باهلامشية قرب الكوفة ، ودفن فيها 



  ٥٣٠  

 : ٧ ، تاريخ الطربي ٨٩ : ١ ، الكىن واأللقاب ٢٠١ : ٦أعيان الشيعة : انظر ترمجته يف 
  .١٩١  :١ شذرات الذهب ١٥٩ : ٢ ، وفيات األعيان ٧|٣ : ٦ ، سري أعالم النبالء ٤٤٩


